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زاخؤ شويَنطةييةكى سرتاتيذى لة بةستنةوةى ثارضةكانى كوردستانى طةورة دا هةية ،بةئةلَقةى بة يةكطةيشتنى باشوور و باكوور
و خؤرئاواى كوردستان دادةنريَت ،لةسةردةمى دةولَةتى عومسانى بة خالَى بةيةكطةيشتنى سنوورى مرينشينةكانى بادينان و
بؤتان ،لةسةردةمى كؤتايهاتنى دةسةآلتى مري حمةمةد ثاشاى رواندز مرينشينى سؤران و بؤتانى بةيةكةوة دةبةست ،هةروةها لة
تيَثةرِبوونى رووبارى خابوور بة نيَ وةندى شارى زاخؤ و هاتنى بةشيَك لة طةرِيدةكان بةريَطاى كةلَةك و ثةرِينةوةيان بؤ سنوورى
زاخؤ بة بةريَذةييةكى بةرضاو باسى زاخؤ و دياردةى مرؤيي و سروشتى ناوضةكة كراوة ،بةتايبةتى لة بريخستنةوةى ضةند
رِووداويَكى ميَذوويي لةوانة ،طةشتى دة هةزارةكةى طزن فؤنى يؤنانى( )Xenophonو تيَثةرِبوونيان بة ناوضةى زاخؤ و طيَرِانةوةى
لةاليةن طزن فؤن ،بؤتة خالَى سةرجنكيَشى طةرِيدةكان بةتايبةتى ئةوروثاييةكان ،زؤر ليَكدانةوة و بؤضوونى جياوازييان لةبارةيةوة
نووسيووة ،هةروةها كؤميونيتى جولةكة زؤريَك لة طةرِيدةكان لةناوةوة و دةرةوةى شارى زاخؤ ئاماذةييان بة ئامادةبوونى ئةوان
كردووة ،بةشيَك لة نيَردةى مسيؤنيَرةكان باسي شارى زاخؤيان كردووة ،كةوتنةبةر ديدى زاخؤ لةاليةن طةرِيدةكان بةهؤى ئةوة
بووة كة لة سةر رِيطاى هاتووضؤى نيَوان ئاميَدى و ناوضةكانى جةزيرةى بؤتان و دياربةكر بووة ،ناوةنديَكى بضووكى بازرطانى
بووة ،كة ثةيوةندى كارطيَرى بة وياليةتى موصأل هةبووة لة دواى رووخانى مرينشينى بادينان و نةمانى دةسةآلتى مريى سؤران
دواى هيَرشةكانى رةشيد حمةمةد ثاشا بؤ سةر ناوضةكانى ذيَر دةسةآلتى مريى ناوبراو ،بةشيَوةيةكى طشتى تيَروانينى هةنديَ لة
طةرِيدةكان بؤ شارى زاخؤ بةشيَوازيَكى زؤر ورد تؤماركراوة ،هةروةها ئةم طةرِيدانة سةردانةكانيان بؤ شارى زاخؤ لة سةدةى
نؤزدةهةم كردووة ،بةشيَكييان ئةمانةن :ديثلؤماتى ئيسثانى (ئةدؤلَفؤ ريَفاديَنريا) ،طةرِيدةى بةريتانى جؤن ئاشيَر ،دكتؤر و
مسيؤنيَرى ئةمةريكى لةبديَأل ،هيَنر ى.ئةى .ستيَرن ،كارأل بايدكار ،هاراتؤ ساوسطةيت ،جؤرج ثيَرسي باجةر ،ليوت.كؤأل .جى .شيَلَ
ئةفسةرى بةريتانى..
ثةيظيَن سةرةكي :زاخؤ ،طةرِيدةكان ،مرينشني ،عومسانى ،بادينان.
 .1ثيَشةكى
شارى زاخؤ،لة تيَرِوانينى طةرِيدةكانى سةدةى نؤزدةهةم
دا ،بايةخيَكى طةورةى ثيَدراوة لةاليةن ئةو كةسة جياوازنةى وةك
طةرِيدة ،بةآلم بةناونيشانى جياواز رِوويان لة شارى زاخؤ كردووة و
ياخود بة دةوروبةر و نزيكى ئةو شارةدا تيَثةرِيوون،سةرنج و
تيَبنييةكانيان لةسةر زاخؤ تؤماركردووة،هةرضةندة شويَنطةى
جيؤطرافى-سياسي و سةربازى و ئابوورى و ئاينى زاخؤ،طرينطييةكى
زؤرى لةاليةن طةرِيدة ئةوروثييةكان ثيَدراوة،بةتايبةتى دةتوانني لة
ثؤليَن بةندييةكى ميَذووييدا وةسفيان بكةين،بةشي يةكةميان:
كةسانى سةربازى وةك(جى.شيَلَ )J.Sheil-ئةفسةرى سةربازى
بةريتانياى مةزن لة سالَى  1836بة زاخؤ و دةوروبةرى تيَثةرِيووة
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و سةرجنةكانى تؤماركردووة،دووةميان :كةسانى ديثلؤماتى
وةك(كؤنت دو سيَرسيَ)Kaulnt De Sercey-ى فةرةنسي كة
شانديَكى طةورةى ديثلؤماتى و سياسي و فةرهةنطى و ثزيشكى و
شويَنةوار ناسي هاريكار،هاوسةفةرى بوونة و لةكاتى طةرِانةوةيان لة
دةربارى ثادشاييةتى قاجارى لة ئيَران لة سالَى  1840دا،سةرجنة
وردةكانى لةسةر زاخؤ نووسيووة،هةروةها هةريةك لة (ريضارد وود-
 )Richard Woodنيَردراوى بالَيؤزخانةى بةريتانى لة ئيستانبوأل
لة  1836دا و (ئةدؤلَفوا ريظاديَنيَرا)Adolfo Rivadenyra-
ديثلؤمات و نيَردراوى دةولَةتى ئيسثانى لة تةمموزى 1869
سةردانى زاخؤى كردووة و تيَب ي نية وردة ميَذووييةكانى و هةند يَ
دياردةى ثيَشكةوتنى ثيشةسازى خؤمالَى تؤماركردووة،سيَيةميان:
نيَردراوة موذدةبةخشةكانى كريستييان كة بةرِةطةز ئةمةريكى بوون،
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وةك :دكتؤر طرانت ،ميستةر مارش و دكتؤر لةبديَأل ..لة ماوةى

مرينشينى بادينان دةرهيَنا،ت رِةشيد حمةمةد ثاشاى عومسانى بؤ

 1857-1839لة رِيَطةى نووسينى رِاثؤرتةكانيان بؤ طؤظارى زة

رووخاندنى مرينشينى سؤران ،واتة :زاخؤ خالَي ثةرِينةوةى هيَزة

ميشينةرى هيَرِالَد ( )The Missionary Heraldكة لةشارى
بؤستنى ئةمةريكا دةردةضوو كة طؤظاريَكى تايبةت بوو لةاليةن

ناوخؤيي و دةرةكييةكان بووة بؤ مةبةستى جيَطريكردنى
بةرذةوةندى سةربازى و سياسي و ئابوورى بةكارهيَنراوة،هةروةكو

بؤردى كؤمسيؤنيَرى ئةمةريكى بؤ نيَردراوة موذدةبةخشةكانى

لة رِووداوةكانى دواتر دةبينني.

دةرةوة ( The American Board of Commissionersfor

) )Foreign Missions (ABCFMلةنيَوان ساآلنى - 1833

هؤكارى تويَذينةوة :زاخؤ وةك شاريَكى ديَرين لة باشوورى
كوردستان،مؤزاييةكى كؤمةآليةتى و ئاينى تايبةتى خؤي هةية ،خالَى

 1870بةبةردةوامى رِاثؤرت و نامةى ئةو مسيؤنيَرانةى ئةمةريكى

سةرجنكيَشة بؤ تويَذينةوةى زانستى،هةروةها لةذيَر رؤشنايي

بآلودةكردةوة كة كاريان لةناو مةسيحييةكانى خؤرهةآلت
دةكرد،مسيؤنيَرةكان زانيارييان لةسةر زاخؤ و بةتايبةتى ثيَكهاتةى

بةردةستبوونى ذمارةيةكى ثيَويست لة سةرضاوةى زانستى و
طةشتنامة و ليَكؤلَينةوة زانستى و سياسي و

ئاينى و ذيانى بةريَوةبردنى حكومرِانى لة شارى زاخؤ

فةرهةنطييةكان،هاندةريَكى سةرةكيية بؤ تويَذينةوةى زياتر لةسةر

تؤماركردووة ،ضوارةميان :طةرِيدةى جؤراوجؤر بةمةبةستى جياجيا
سةردانى شارى زاخؤيان كردووة،وةك :شيَخ تةها باليسانى،كة

زاخؤ بؤ دةرخستنى رِووة شاراوةكانى ميَذووى زاخؤ لة سةدةى
نؤزدةهةم لة هةموو اليةنةكانى ذيارى و شارستانى زاخؤ و ناوضةكانى

زاناي يةكى طةورةى كوردة لة سةدةى هةذدةهةم بة زاخؤدا

دةوروبةرى.

تيَثةرِيوة،هةروةها خورشيد ثاشا ،ئةندامى كؤميتةى دارِشتنةوةى

طرفتةكانى بةردةم تويَذينةوة :ذمارةيةكى ثيَويستى طةشتنامة بة

سنوورى عومسانى و ئيَرانى لة  1843دا،كةسانى سياسي و

زمانة

تويَذةردابوون،بةآلم

فةرهةنطى و شويَنةوارناسي وةك طةرِيدة سةردانى زاخؤيان كردووة ،

بةردةستنةبوونى

تيَرِوانينى خؤيان تؤماركردووة .ئةمة ئةو رِاستيية دةردةخات كة
شويَنطةى جيوطرافى زاخؤ و رِوانطةكةى لةهةموو دةولَةتانى جيهان

طةرِيدةكان،بةتايبةتى ئةلَمانى و عومسانى و وآلتانى ترى
ئةوروثي ،ئةمةش لةبةر ئةجنامى نةبوونى كتيَبخانةيةكى دةولَةمةند

و ناوضةكة لةسةدةى نؤزدةهةم دا طرينطييةكى تايبةتى هةبووة ،
بةتايبةتى لةسةر ئاستى سةربا زى و ديثلؤماتى و ئاينى و سياسي..

لة كوردستان كة تايبةت بة طةرِيدةكان بيَت،كة سةردانى
كوردستانيان كردووة لة قؤناغة جياجياكانى ميَذووييدا .ئةمةش

هتد.

بةردةوام كيَشةى سةرةكيية لةبةردةم قوولَبوونةوةى تويَذةرانى

طرينطى ئةم تويَذينةوةية :تيشك خستنة سةر ميَذووى شارى زاخؤ
لة سةدةى نؤزدةهةم دا،يةكيَكة لةو سةدانةى ميَذووى كورد ،كة

تايبةت بة سةدةى نؤزدةهةم و لة دةست رِانةطةيشتنيان بة
سةرضاوةكانى سةدةى ناوبراو.

زؤرترين طؤرِانطارى و رِووداوى طةورة تيَيدا رِووداوة،بؤية

ئةم تويَذينةوةية :لة دةروازةييةك و ضوار تةوةرةى سةرةكى كة بؤ

نووسينةوةى تيَرِوانينى طةرِيدةكان لةسةر شارى زاخؤ لة رِووى
ميَذووى كؤمةآليةتى و ثيَكهاتةى ئاينى و بارودؤخى سياسي و

ضةند لقيَك ى جيا جيا دابةشكراون لةطةأل دةرئةجنامى كؤتايي
ثيَكديَت،لة دةروازةدا :كرؤنؤلؤذياى ميَذووى زاخؤ لة سةدةى

ئئيمثراتؤرييةتى

ثانزةهةم تا نؤزدةهةم نووسراوة و شيكردنةوةيةكى ميَذوويي

عومسانى،بايةخيَكى زانستى ميَذوويي هةية .بؤية تويَذينةوة لةسةر
شيَوازى كرؤنؤلؤذياى ميَذوويي،وةسفى،شرؤظةكارى و رةخنةطرتنى

نووسراوة،تةوةرةى يةكةم :تايبةتة بة طةرِيدةكانى بةريتانى و
هؤكارى هاتنيان بؤ كوردستان و زاخؤ،هةريةكيَك لةمانة بةجيا باس

ناوةكى نووسراوة.

لة تيَرِوانيان كراوة دةربارةى زاخؤ ،تةوةرةى دووةم :تايبةتة بة

ئاماجنى تويَذينةوة :شارى زاخؤ لةاليةن هةر هيَزيَكى سةربازى و
سياسي ئاماجنيَكى طةورةى داطريكريدن بووة،بةتايبةتى لة ضةند

طةرِيدةكانى فةرةنسي،نووسينى وشةى زاخؤ لةالى طةرِيدة
فةرةنسيةكان بة شيَوةيةكى جياواز ناوى زاخؤ () Zacho

قؤناغيَكى ميَذوويي وةكو رِارِةويَك بؤ طةيشنت بة قووآليي خاكى

نووسراوة،دواتر كاريطةرى هةبووة لة سةر نووسينى ئةو طةرِيدانةى

باكوورى كوردستان يان ئةناتؤلَيا لة ميَذووى كؤن و سةدةكانى
ناوةرِاست و سةردةمى نويَ دا بايةخيَكى طةورةى هةبووة،وةك:

ثةيداكردووة كة بةزمانةكانى وةك ئينطليزى و ئيسثانى نووسيوويانة.
تةوةرةى سيَية م تايبةتة بة سةرنج و تيَبينى مسيؤنيَرة

تيَثةرِينى هيَزى دة هةزارةكة،بةسةركردايةتي طزنفؤنى يؤنانى لة
سالَى  401ثيَش زايني،حمةمةد ثاشاى رِواندز مريى مرينشينى

كريستانيةكانى بة رِةطةز ئةمةريكى،تةوةرةى ضوارةم ،تةرخانة بؤ
تيَرِوانينى طةرِيدةكانى ئيسثانى و عومسانى و ئةلَماني كة بة شارى

سؤران لة 1831زاينى بةسةركردايةتيي شالَى بةط كة يةكآ

زاخؤدا طوزةريان كردووة و ماوةيةك تيَيدا ماونةتةوة،سةرنج و

كارطيَرى

مرينشني

و

دةسةآلتدارييةتى

جياوازةكان

لةبةردةستى
ذمارةيةكى

زياترى

طةشتنامةى

لةسةركردة سةربازييةكانى بوو شارى زاخؤى لة ذيَر دةسةآلتى
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تيَبينى ئةوان بايةخيَكى بةرزى بؤ ليَكؤلَينةوةى زياتر لة ميَذووى

سليَمانية -سليظان لة نيَو خةلَك دا ناوي(سنديان=سندى) بةسةر ئةم

زاخؤدا هةية.

شارؤضكةية هةلَدةدريَت ،هةروةها زؤرترين زانا و ضاكةكارى

سةرضاوةكانى تويَذينةوة لةبةردةستى تويَذةر بةضةند زمانيَكى
جياجيا لةم تويَذينةوةيةدا سوودييان ليَوةرطرياوة،بةتايبةتى ضةند

كوردستان تيَيدا دةركةوتوون،هةر لةكؤنةوة ناوضةيةكى مرياتى-
ثشتاوثشتى تايبةت بووة ،فةرمانرِةوايي سة ربةخؤى هةبووة ،كة

سةرضاوةيةك،كة تايبةتة بة نووسينى طةشتنامة لةاليةن خودى

ملكةضى

كاتآ

طةرِيدةكانةوة نووسراون ،وةك(أدولفوا ريظادينرا( :)2009من سيالن
إىل دمشق) هةروةها طةشتى ئةفسةرى سةربازى بةريتانى جى.شيَ لَ

فةرمانرِةواكانى الواز بوون،فةرمانرِةواكانى ئاميَدى هاتنةناوة{لة
سالَى  }1533و ئيَستا نةوةى ئةو فةرمانرِةوايانة زاخؤ هةر لة ذياندا

( J. Shiel (1838); Notes on a Journey from

ماوون و يوسف بةط ناويَك خزمةتى فةرمانرِةواكانى جةزيرة{بؤتان}

Se'ert ،Bitlis ،via Vân،Through Kurdistán،Tabríz
in July and ،to Suleïmániyeh، and Erbíl

دةكات"(  .)7حكومةتى عومسانى شارؤضكةى زاخؤى لة ثيَش ئةو
شارانة دانابوو كة طرنطييةكى زؤرى ثيَدةدرا بةهؤى ئةوةى كة

 )1836،Augustو طةشتنامةى هيَنرى.ئةى ستيَرن لة ئةجنامى

كةوتبووة سةر رِيَطاى سةرةكى بؤ ئيَران،شويَنيَك بوو بؤ مامةلَةى

بةسةركردنةوةى جولةكةكانى كوردستان و وآلتى فارس و
ميزؤثؤتاميا ( Henry A. Stern(1854); Dawings of

بازرطانى و بازارِيَك بوو بؤ طوندنيشنةكانى دةوروبةرى ناوضةى
زاخؤ،لةسةرةتاى سةدةى شانزةهةم لةسةر دةستى سولَتان حوسيَن

Historical and ،Light In The East with Biblical
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خراية سةر مرينشينى بادينان كة ثايتةختةكةى شارى ئاميَدى

 ،)London.،and Mesopotamia ،Coordistanئةمة
سةرةرِاى سوود وةرطرتن لة سةرضاوةى ميَذوويي وةك :شةرةفنامةى
شةرةفخانى بةدليسى كة لة  1596نووسراوة،سةرضاوةى يةكةمى
بايةخدارة بؤ هةموو تويَذينةوةكانى سةردةمى ميَذووى نويَ و
هاوضةرخى كورد،هةروةها كتيَيب (د.فاضل بيات( :)2007الدولة
العثمانية يف اجملال العربي :دراسة تارخيية يف األوضاع اإلدارية يف ضوء
الوثائق و املصادر العثمانية) .سووديَكى زانستى بؤ ليَكؤلَينةوة كردن
لةسةردةمة جياجياكانى ميَذووى زاخؤ لة بةلَطةنامةكانى عومسانى
دا هةية،بةتايبةتى لةرِووى كارطيَرِى زاخؤ لةسةردةمة زووةكانى
دةسةآلتى عومسانى لة سةدةى ثانزةهةم بةرةو ذوورتر.

شارى زاخؤ و دةوروبةرى ،لةسةرضاوة ميَذووييةكان طرنطى زؤرى
ثيَدراوة،هةروةكو لة سةرضاوة ثيَشينةكانى سةدةى شانزةهةم و
دواتر لة ميَذووى نويَ دا بةديار دةكةويَت ،زاخؤ جيَطةى باس و
مشتومرِى سياسي و كارطيَرِى و ئابوورى و ئايينى و هةتا سةربازي
بووة،يةكآ

لةسةرضاوة

رِةسةنةكانى

شانزةهةم

(شةرِةفنامة )1596ي شةرِةفخانى بةدليسي(- 1543
 ،)1606لةبةشى سيَيةمى شةرِةفنامة كة تايبةتى كردووة بة
حوكمرِانةكانى ناوضةى ئاميَدى و دةركةوتنيان لة بادينان،لة دواى
ئاماذة كردن بة فةرمانرِةواكانى قةآلى
بشرى (  ،)2رِادكان(  ،)3قالدة،شوش(  ،)4عومرانى( )5

ئاكرآ،دهؤك،ديَرآ ( )1

و

بازيران( ،)6د يَتة

سةر باسي زاخؤ و دةنووسيَت" :يةكآ لة شار و ثاشكؤكانى
ئاميَدى،ناحيةى زاخؤية كة دانيشتوانةكةى لة عةشريةتى سندى و
929

بووة( ،)8بةثيَي بةلَطةنامةكانى عومسانى لةوانة دةفتةرى دارايي
(دفرت مالي) بة ذمارة ( )563لةنيَوان ساآلنى 970ك1563-ز و
982ك1574-ز،شارى زاخؤ بة شاريَكى طريَدراو لةرِووى كارطيَرِى
بة وياليةتى بةغداد ناسيَنراوة(  ،)9زاخؤ بةردةوام ناوضةيةك بووة لة
سنوورى ملمالنيَي مرينشينى بؤتان و بادينان دابووة،هةروةها
شويَنى ثيَكدادانى سةفةوى و عومسانييةكان بووة لةسةرةتاى
دةركةوتنى نيَوانيان لةسةدةى شانزةهةم،كة ئةم دوو هؤكارة بوو
بة هؤكارى تيَكضوون و لةبارضوونى بارودؤخى ئابوورى و كؤمةآليةتى
و رووناكبريى لة دواى هةلَوةشاندنةوةى مرينشينى بادينان خراية
سةر ئيالةتى موصأل بةناونيشانى قةزا لة 1266ك1849-ز( .)10
هةروةها بةثيَي دابةشبوونى سيستةمى كارط يَرِى عومسانى
لةسةدةى شانزةهةم كة سةرضاوةكةى بةثيَي دةفتةرى ئةحكامى

 .2دةروازة

سةدةى

فةرمانرِةواكانى

ئاميَدى

نةئةبوون،بةآلم

ماليةى عومسانى بة ذمارة ( )563كة لةسةرةوة ئاماذةمان
ثيَكرد ،كة تايبةتة بة وياليةتى بةغداد لةماوةى نيَوان ساآلنى
(976ك1568-ز) و (982ك 1574-ز) زاخؤ ليوايةك بووة لة
بيست و نؤ ليوايةكةى سةر بةوي اليةتى بةغداد( ،)11هةر بةثيَي ئةو
دةفتةرانةى وةك تؤمارى دارايي عومسانى ئاماذةيان ثيَكرا لة نيَوان
ساآلنى (954ك1547-ز) و (1014ك1605-ز) باس لة
دامةزراندنى مريى ليواكانى ئيالةتى بةغداد دةكات،لةوانة دامةزراندن
و دانانى مريى زاخؤ لة ضوارضيَوةى وياليةتى بةغداد لة ساآلنى
(994ك1585-ز) و (998ك1589-ز)،بةآلم بةبيَئةوةى ناوى
مريى زاخؤ بهيَنريَت و بنووسريَت(  .)12لة سةدةى حةظدةهةم زانيارى
زؤر ورد دةربارى زاخؤ تؤمار نةكراون،بةآلم لة سالَى 1772ز يةك يَ
لة زاناكانى كوردستان،بةناوى (شيَخ تةها

باليسانى)( )13

بة شارى

زاخؤدا تيَثةرِيووة بؤ ماوةى ضةند رؤذيَك لة مزطةوتى(اجلامع)
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شارةكة ماوةتةوة،باسي عةىل ئاغا دةكات كة (كةختدا)( )14ى مريى

دياريكردووة بؤ هاتنةناوةوةى لة دةرطاى باكوور و خؤرئاواى،كة

مرينشينى بادينان بووة،كة لة قةآلى زاخؤ دانيشتووة،هةروةها ئةوة

بةدوو رِيَطاى سةرةكى دادةنيَت،بةتايبةتى دةرطاى باكوورى واتة:

دةطيَرِيَتةوة كة ضؤن لة قةآلكة دابةزيووة و بؤ بةخيَرهاتنيان ،ئةمةش
ئاماذةيةكة بؤ ريَزطرتنى دةسةآلتدارانى زاخؤ لة كةسانى زانا و

شارى زاخؤ ،كة لة ريَطاى شارى دياربةكرى طةورة(ئامةد) بؤ
جةزيرةى ئيبنوعومةر(  )19ثاشان بؤ موصأل بة ريَطاى زاخؤ(  )20و

ليَهاتووى زانستى،هةر لةو طةشتةيدا ئاماذة بة كةسيَكى بازرطان

ئةلقوش(  )21دا .ديارة تا ئةم رِووداوانةى دوايي لةسةرةتاى سةدةى

دةكات كة ناوى (عةبدول فةتاح) بووة ،لة ئيَوارةى طةيشتنيان بة
زاخؤ خواردنى ثيَداون ،لةكاتى رؤيشتنيان بةرةو ناوضةى بؤتان و

بيست و يةكةم دا،طرنطى جيؤطرافى-سياسي و ئابوورى و سةربازى
و سروشتى رِةهةنديَكى نيَودةولَةتى ثةيداكردووة بؤ شاريَكى وةك

جةزيرا بؤتان ،لةكاتى جيَهشتنى زاخؤ خةلَكى شارةكة لة مالَةكانيان

زاخؤ ،بةتايبةتى لة داطريكارى سوثاى بةريتانياى مةزن لة باشوورى

هاتوونةتة دةرةوة ،ئةمةش يةهؤكارى رؤيشتنى كةختدا عةىل ئاغا و
عةبدولفةتاح و براكانى دواى ئةوةى كة لة رِووبارى خابوور

كوردستان لة  1918تا هاتنى سوثاى ئةمةريكا لة  2003بؤ
رووخاندنى حزبي بةعس لة عيَراق،دواى ئةوةى دةولَةتة

دةثةرِنةوة( .)15

يةكطرتووةكانى ئةمةريكا داواى كردنةوةى دةرطاى باكوورى عيَراقى

لةدواى سالَى  1851دةولَةتى عومسانى برِيارى يةكخستنى كارطيَرِى
بؤ ئيالةتةكانى عيَراق كة لة ضةند ئيالةتيَكى جياواز ثيَكهاتبوون

ثيَشكةش بة توركيا كرد بؤ هاتنةذوورةوةى بة ئاماجنى ئةجنامدانى
ئؤثراسيؤنى رزطاركردنى عيَراق،كليلى ئةو دةرطاية سنوورى زاخؤ

دةركرد ،ئيالةتى موصلَى كرد بة ليوايةك لة ضوارضيَوةى ئيالةتى

بوو ،تا ئةمرؤ دةروازةى زاخؤ خالَى بةهيَز و سرتاتيذى بةهيَزى

بةغداد لةطةأل شارةزوور(إيالة بغداد مع شهرزول)،زاخؤ بوو بة

هةريَمى كوردستانة.

قةزايةك لة ضوارضيَوةى ليواى موصأل لة ئيالةتى ناوبراودا ،ئةمةش

هةر بؤية بة طةرِانةوةمان بؤ سةدةيةك بةر لةم رِووداوة،كؤمةلَيَك

لة سالَنامةى دةولَةتى عومسانى (1284ك1867-ز) ئاماذةى

ثسثؤرِ و ئةفسةرى سياسي بةرزى سوثاى بةريتانياى مةزن لة

ثيَكراوة( ،)16هةرضةندة بةثيَي سةرضاوةكان كةمرتين زانيارى لةسةر
وياليةتى بةغداد هةية،بةتايبةتى لة ئةرشيفى عومسانى كةمرتين

رِاثؤرتيَكيان دا لةسةر باشوورى كوردستان لة سالَى 1923زدا زؤر
بة طرنطيةوة ئاورِييان لة شارى زاخؤ داوةتةوة ،زؤر بة وردى و بة

زانيارى دةستدةكةويَت بةتايبةتى لةماوةى ، 1849 -1740
هةروةها كةمكردنةوة و بضووككردنةوةى ثةيكةرى كارطيَرِى لةماوةى

ثوختى لةسةر زاخؤيان نووسيووة":زاخؤ دةكةويَتة الى باشوورى
خؤرهةآلتى جةزيرة،نزيكةى  90ميليَك ليَي دوورة،دوورطةيةكى

لةبةردةم

بةردينة لةسةر رِووبارى خابوور ،لةسةرووى شارةوة هاذة دةكات و

دةولَةمةندبوونى تويَذينةوةكان دروستكردووة لةسةر ليَكؤلَينةوة
كردن و طةرِان لة سةر ناوضة جياجياكانى ناو سنوور و ضوارضييَوةى

دةرِذيَتة دةشتيَكى ضةوينى بةربآلو ،ثانى شارةكة ( ) 400
ياردة ،ثرديَكى بةردين بةشى خوارووى شار بة سةرووى شار

دةولَةتى عومسانى .لةوانة :زاخؤ.

دةبةستآ ،ثردةكة لة وةرزى الفاودا ئاوى رِووبار دايدةثؤشآ،هةواى

بةآلم زاخؤ لةسةدةى نؤزدةهةم ،طرنطيةكى بةرضاوى ثةيداكرد و
زؤريَك لة طة رِيدةكان بةو شارةدا تيَثةرِين يان بة ناوضةكانى

شار بة قسةى كاربةدةستانى -خؤش و سازطارة،هةنديَكيش دةلَيَن
نا سازة و لةهةواى (جةزيرةى ئيبنوعومةر=جةزيرا بؤتان) سةخت و

دةوروبةرى،ياخود بوو بة خالَى تيَرِامانى تويَذةرانى ميَذوويي و

تووشرتة،سةبارةت بة تةشةنةكردنى مةاليارةش بة خراث

دانةرانى فةرهةنطى بةقةبارة طةورة،وةك شةمسةددين سامى كة لة
كتيَبةكةيدا دةنووسيَت":شارؤضكةيةكة،ناوةندى قةزايةكة لةسةر

ناودةبريَت ،ويَرِاى ئةوانةش ئاوى خابوور خؤى ناسازة ،ضونكة
ديَهاتى زؤر كةوتوونةتة بةشى سةرووى ئةم رووبارة،طةمن و جؤ و

زيَييةكى سةر بة دجيلةدا،نزيكةى  100كيلؤمةتر لة باكوورى

برنج و جؤرةها ميوة لةم شارة وةبةرهةم ديَن.دةوروبةرى شاريش

خؤرئاواى مووسأل..داية ،قةزاى زاخؤ ،لةوثةرِى باكوورى خؤرئاواى
وياليةت داية ،لةطةأل وياليةتةكانى دياربةكر و بةتليس دا

بؤ ئاذةلَداريي لة وةرِطايةكى باشة هةندآ رِاثؤرت وا دةطةيةنن كة
لةبةرزاييةكانى باكوورى زاخؤدا وةك :مارسيس و هارثول{هةربول

هاوسنوورة ،ئةم قةزاية ثيَكةوة لةطةأل ناحيةى سليظانى 100

ئيَستا طونديَكة لة باكوورى كوردستان} و شرانش{شةرانش} كانى

ئاماذةثيَكراودا(  ،)17ئةمةش

زؤرجار

ئاستةنطى

هةية،دواكةوتوون"( .)22

طونديان هةية(  .)18طرنطى شويَنطةى جيؤطرايف-سياسي و ئابوورى
زاخؤ ب ؤتة خالَى ئاماذةثيَدان لة اليةن نووسةرانى سةدةى بيستةم

دةربارةى جيؤطرافياى
خةلَووزى بةردين
مرؤيي زاخؤ هةمان كؤمةلَى ثسثؤرِ دريَذة بة رِ اثؤرتةكةيان داوة و

وةك :ستيظن هيَمسلى لؤنطريكStephen (1979-1883
 )Hemsley Longriggلةكتيَبةكةيدا بةناونيشانى (ضوار

دةنووسن ":زاخؤ مةركةزى قةزاية و دانيشتوانى كورد و
كلدانى ،جولةكة و هةنديَكيشى عارةبي تيا دةذين..كوردةكانى (طةر

سةدة لة ميَذووى نويَي عيَراق) دا ،ئاماذة بة دةرطاى سروشتى سةر

طةريية){ رِاستيةكةى :طةر طةرى} كة لةبةرى خؤرهةآلتى دجيلة دا

خاكى عيَراق دةكات كة لة باكوورى دا موصلَة وةك ضةقيَك

دةذين و لةبارةيانةوة شتيَكى كةم دةزانني ،لة نيوة رِيَطاى نيَوان
930

َةيي  ،حممد امحد ابراهيم  /ط وَظارا زانست يَن مروَظايةتى يا زانك وَيا زاخ وَ ،ثةربةندا ،5 :ذمارة ،4 :بث  ،948 - 927كانونا ئ يَكىَ.2017 -
طةآلل

مووسأل و زاخؤدا نيشتةجيَن"(  .)23لةم رِاثؤرتةدا كورتةيةك لةسةر

جولةكةكانى زاخؤ لةاليةن طةرِيدةكان،بةتايبةتى لةناوةندى شارى

ثيشةسازى ثاآلوتنى نةوت لةشارى زاخؤ هةتا ضؤنيةتى ثاآلوتنى

زاخؤ و دةوروبةرى،بةثيَي تويَذينةوةيةك كة ثالَثشتة بة كؤمةلَيَك

نةوتى ناوضةكة ئاماذةى ثيَكراوة،كة بةشيَوةيةكى سةرةتايي لة
دةرةوة و ناوةوةى زاخؤ دةثالَيَوريَت بؤ مةبةستى بازرطانى و وزةى

داتاى نيَو سةرضاوةى طةرِيدةكان و طةشتنامةكان،بةتايبةتى لة
مسيؤنييَرة مةسيحييةكان و جولةكةكان كة سةردانى كوردستانيان

طةرماوةكانى خؤشوشنت لة ناو شارى زاخؤ بةكاردةهيَنريَت( .)24

كردووة لةماوةى ساآلنى  1944 -1835وةرطرتووة ،ذمارةى

لةوتاريَكى كاثيتان ئيَف .ئارِ .مانسأل (  )F. R. Maunsellلة
 1901دا،بةناونيشانى(كوردستانى ناوةرِاستCentral -

خيَ زانةكانى جولةكة لة شارى زاخؤ بة نزيكى طةيشتؤتة ( ) 600
خيَزان لةماوةى سةد و نؤ ساأل( ،)29وةك خةمآلندنيَكى سةرةتايي

 )Kurdistanباس لة هؤز و خيَلَةكانى دةوروبةرى زاخؤ

ئةطةر هةر خيَزانيَك لة  5كةس ثيَكهاتبيَت ئةوا ذمارةى جولةكة

دةكات ،ئاماذة بة هؤزى ئةرتوش ( )Hartoshiدةكات،كة دابةشى
سةر دوانزة بةش يان ترية دةبن و ناوضةكانى نوردوزآ ( ) Nurduzi

لةماوةى سةد سالَى سةدةى نؤزدةهةم و بيستةم نزيك بؤتةوة لة
( )3000كةسي جولةكة كة لة شارى زاخؤ نيشتةجيَ بوونة ،ئةم

و فةراشني( )Farashinدةستيان بةسةراطرتووة ،زؤربةيان لة

ذمارةية قةبارةيةكى طةورةى هةية بةتايبةتى لة شارؤضكةيةكى

وةرزى زستان دا لة طوندةكانيان نيشتةجيَ دةبن،لة هاويندا بؤ
فةراشني،هةروةها هةندآ جار لة وةرزى زستانة كؤض بؤ دةشتى

بضووكى وةك زاخؤ لةو كاتدا،هةروةها لةماوةى سةد ساأل دا
دةردةكةويَت كة طةشةكردنيَكى خيَرا و بةهيَز بؤ كةمينةيةكى

دجيلةى نزيك لة زاخؤ دةكةن و ذيان لةناو رِةمشالَةكانيان بةسةر

ئاينى-نةتةوةيي

كوردستان

دةبةن( .)25

دروستبووة،بةآلم لة رِووى بابةتيبوون و زانستى ئةم ذمارةية هيَشتا

ضةند سالَيَك لة دواى كاثيتان مانسأل،ديثلؤمات و ئةفسةرى سياسي

ليَكؤلَينةوةى زياتر ثيَويستة بؤ سةملاندنى ئةم ذمارةية،ضونكة

بةريتانياى مةزن مارك سايكس ) Mark Sykes ( 1919-1879

بةهة موو ثيَوةرةكان زاخؤ ئةوكات شارؤضكةيةكى بضووكى نيَو

لة نووسينيَكيدا بة ناونيشانى(هؤزة كوردةكانى ئيمثراتؤرييةتى
عومسانىThe Kurdish Tribes of the Ottoman -

كوردستانى باشوو بووة ،ض لة ضوارضيَوةى دةولَةتى عومسانى تا
سالَى  1918ز و ض لة نيَو سنوورى مةملةكةتى هامشى عيَراقى لة

 )Empireئاماذة بة هؤزة نيشتةجيَبووةكانى ناوضةى زاخؤ
دةكات،وةك هؤزى هةويَري( )Haweriكة بة ئيَزدى دةيانناسيَنت

نيَوان ساآلنى 1944-1918زدا.
بايةخ و ثيَطةى زاخؤ لة ليَكؤلَينةوة زانستيةكاندا ساأل دواى ساأل

و بة نزيكةى  300خيَزان لة نزيك زاخؤ دةذين( ،)26هةروةها باس لة

زياتر بووة ،لةوانة ئيَض .ئاى .ل يويد( )H. I. Lioydلة طؤظارى

هؤزى ئةتروش ( )Hartushiدةكات كة ضةند لقة هؤز و تريةيان
ليَدةبيَتةوة،لةوانة مةه مةدا( )Mamadanكة دوو سةد خيَزانة و

جيؤطرايف(  )The Geographical Journalلة 1926
بابةتيَكى بةناونيشانى (جوطرافياى سنوورى كوردستان موصأل)

هةندآ جارو بار بؤ نيشتةجيَبوون بؤ نزيك زاخؤ دادةبةزن بةتايبةتى

دةنووسيَت :لة باشوورى طردؤلَةكةكانى زاخؤ لة عيَراق دادةبرِ يَت

لة بةخيى داغ،هةروةها تريةى طةودا( )Gavdanسآ سةد
خيَزانة،كؤضةريي و ناوبانطيَكى زؤر خراثي تاآلنكارى و دزييان

بةرةو سلؤثى بؤ ئةو شويَنة ئابوورييةى كة لةويَوة
ي رؤيشنت و ثةرِينةوة لة
دةستثيَدةكات ،زاخؤ بةناوبانطة بةث َ

هةية،ميوان دؤست نني،بةآلم خاوةنى ئةسثى ثةروةردةكراوى

خابوور ،لة دؤلَى زاخؤ كوردةكان دةذين ،رؤذانى زوو ثيَيان دةطوتن

باشن ،لة وةرزى بةهاران دا بؤ نيشتةجيَبوون ديَنة نزيك
زاخؤ( ،)27بةآلم ئةم بؤضوونانةى مارك سايكس لةسةر هةموو

كاردؤخييةكان،كة هيَرشيان كردة سةر طزنفؤن و دة
هةزارةكة،باشرتين ريَطاى مؤتؤرسوارى بة زاخؤ دا

هؤزةكانى نيشتةجيَي زاخؤ نيية،بةلَكو بؤ ئةو هؤزانةية كة ذيانيان

تيَدةثةرِيَت،لةبارةى رؤي شنت و هاتووضؤكردن بة ماتؤر مةزةندةى

كؤضةرى بووة و هةوارى زستانة و هاوينةيان لة ناوضةى زاخؤ دا
هةبووة.

دوو تا سآ ميل دةكات لة زاخؤ بةرةو فيشخابوور،هةروةها ئاماذة
بة ثرديَك لةسةرووى زاخؤ دةكات كة ثةرِينةوة بةسةريدا قورس و

لة ليَكؤلَينةوةى جولةكةناسيدا زاخؤ زؤر طرنطى ثيَدراوة و

زةمحةتة بةرةو بيَرسظآ(،)30 ( )Bersiviهةروةها لة وتارةكةيدا

بةتايبةتى بةشيَكى دانيشتوانى شارةكة جولةكة بوونة،لةوانة
بآلوكراوةى طؤظارى وةرزى جولةكة( The Jewish Quarterly

باس لة رِةوشى زاخؤ دةكات و دةنووسيَت":خانةدانة كوردةكان دوو
خانوويان هةية،هاوينة و زستانة ،لة هاويندا خؤيان و مةرِو ماآلتيان

 )Reviewدةنووسيَت":زؤرترينى جولةكةكانى كوردستان لة
ناوضةى زاخؤن،كة ناوةنديَكى طةورةى طرنطى جولةكانة وةك:

بةرةو ناوضة بةرزاييةكانى ضياكانى باكوورى زاخؤ و ئاميَدى
دةرِؤن،كة لة بازرطانةكانى موصأل وةردةطرن ،لة وةرزةكانى زستان

زاخؤ ،كة دووراييةكةى بة ثةجنا ميل لة باكوورى خؤرئاواى موصأل

و ثايز و بةهاردا ديَنة خوارةوة بؤ دؤلَةكانى نيَوان زاخؤ و ئاميَدى و

هةلَكةوتووة"(  .)28دةربارةى تؤماركردنى ذمارةى كؤميونيتى

دةبن"( .)31
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قةآلى رِواندز قاميكردووة،كة دةكةويَتة سةر دواوةى رووبارى
زاب"(  .)36ئةمةش طرنطى ثيَطةى زاخؤ لة يةكاليكردنةوةى
 .1.2تيَرِوانينى طةريدةى بةريتانى:
لةسةدةى نؤزدةهةمدا ،ذمارةيةكى بةرضاو لة طةرِيدةى بةريتانى
سةردانى شارى زاخؤيان كردووة،ياخود زانيارييان لةسةر
كؤكردؤتةوة و نووسيوويانة،هةتا ئةطةر بةناوضةى زاخؤ دا
تيَثةرِيوون،بؤية طةرِيدةكانى بةريتانى بةسةر ضةند ذمارةيةك دابةش
دةبن و يةك بةيةك تيَرِاونيينةكانيان لةسةر زاخؤ دةخةينة رِوو.
َؤديؤس جةميس ريض Claudius (1821-1787
 .1.1.2كل
( )32
 : )James Richلة سالَى  1820وةك كاربةدةستيَكى
طةورةى كؤمثانياى هيندى -خؤرهةآلتى كة لة بةغداد نيشتةجيَ
بوو،سةردانى بةشى باشوور و خؤرهةآلتى باشوورى كوردستانى
كرد ،لة كؤتايي طةشتنامةكةيدا ،ثاشكؤييةكى وةك زانيارى سةرةتايي
لة سةرناوضةى جةزير ا بؤتان و زاخؤ نووسيووة":رِووبارى ( خاموور)
{ خابوور}يش كة بةزاخؤدا تيَثةرِ دةبآ ،لة كيَوةكانى ئاميَدى
هةلَدةقولَآ و ضوار سةرضاوةيشى هةية(،ماكدؤنالَد كينةر) ئةم
رِووبارة و رِووبارى (سةعيد)ى تيَكةأل كردووة( .فيشخابوور)يش ناوى
دوانةى (هيزل) و (خابوور)ة( .هيزل) ماوة سةعاتة رِيَيةكى تريش لة
(زاخؤ) و(سلؤثى) يةوة دوورة،هةردووكيشيان لة داميَنى (زاخؤ)
بةيةك دةطةن و رِووبارى (شاخ) تيَكةلَيان دةبيَت .رِيَطاش لة
(مووصأل) ةوة بؤ (جةزيرة) { جةزيرا بؤتان} بةجمؤرةية :تةل
ئةسقةف 6 :سةعات،زاخؤ 3 :سةعات"(  .)33بةثيَيى مةزةندةكانى
جةمييس ريض ،ماوةى دوورى نيَوان موصأل و زاخؤ نؤ كاتذميَر رِآ
بووة،هةروةها وةسفى ريض بؤ زاخؤ و دةوروبةرى زياتر لة سةر
ئاستى جوطرافياى سروشتى و طةياندنة،بةآلم لة ئاستى جيؤطرافياى
مرؤيي زانيارييةكى ئةوتؤى لةسةر زاخؤ تؤمارنةكردووة.
 .2.1.2ريضارد وود: )34 ()Richard Wood(1900-1806
نيَردراوى بةريتانى بؤ باشوورى كوردستان لةاليةن بالَيؤزى بةريتانى
لة ئيستانبوأل لؤرد ثؤنسؤنبىLord (1855-1770
 )35 ()Ponsonbyلةماوةى حوزةيران تا ئةيلوىل  1836دا،كة
هاوكات بووة لةطةأل طةشتةكةى ئةفسةرى دةولَةتةكةى(بةريتانياى
مةزن) ليؤت.كؤأل .جةى.شيأل،بةمشيَوةية باسي دةوروبةرى زاخؤ و
ناوضة و طوندةكانى ضوارضيَوةى زاخؤ دةكات هةروةها لة نامةيةكيدا
كة لة 28ى حوزةيرانى  1836لة موصأل بؤ بالَيؤزخانةى بةريتانياى
مةزن لة ئيستنابوأل ناردوويةتى،تيَيدا ئاماذة بة خالَيَكى طرنط
دةكات ،لة داطريكردنى زاخؤ لةاليةن سوثاى عومسانى كة بؤتة
هؤكارى ثاشةكشةى هيَزةكانى مري حمةممةد ثاشاى رواندز،بؤ
ناوشارى رِواندز كة ماوةى نيَوان  239كيلؤمةترة،و دةنووسيَت":لةو
كاتةى رِةشيد ثاشا دةستى بة سةر جةزيرة و زاخؤ طرتووة،مريى
رواندز ثاشةكشةى بؤ ناو هةريَمةكةى خؤى كردووة و خؤى لةناو

هاوكيَشةى هيَز لة نيَوان ناوةندى ئيمثراتؤرييةتى عومسانى و
مرينشينى سؤران بؤ كؤتايي هيَنان بة قؤناغيَكى دوور و دريَذ لة
ملمالنيَي سياسي و سةربازى بة تايبةتى لة سةدةى نؤزدةهةم بة
دياردةخات.
 .3.1.2ليؤت.كؤأل .جةى .شيأل ( : )Lieut-Col. J. Sheil
لةطةشتةكةيدا لة ماوةى نيَوان تةمموز و ئابي  1836ئةجنامى داوة ،
بةناونيشانى ":تيَبينيةكانى طةشتيَك لة تةبريَز بةناو كوردستان و
وان و بةتليس و سيَرت و ئةربيل و سليَمانى لة تةمموز و ئابي 1836
دا" .لة كاتى ثةرِينةوةى لة رِووبارى دجيلة دا ،ئةو بةرِووبارى
دياربةكر ناوزةدى كردووة،كة سةرةتاى بةرِيَكةوتنى ئةو بووة بؤ
زاخؤ،دةنووسيَت :ليَرةوة زاخؤ و بؤتان ليَك جيادةبنةوة ،ئةمةش بة
بةلَطةى جياوازى سنوورى نيَوان ئةم دوو شويَنة كة هةريةكةيان لة
ذيَر دةسةآلتى مرينشينيَكى جياواز دابووة،لةوكاتدا دةسةآلتى مري
حمةممةد ثاشاى رواندز لة زاخؤ زالَبووة لةماوةى -1831
 ،1836جةى .شيأل لةكاتى طةشتةكةيدا ضةند سةرجنيَكى دريَذى
لةسةر زاخؤ نووسيووة":بةرةو الضةثي كةنارى رِووبارى دجيلةدا
دابووين و ثةرِينةوة ،لةناو ميَرطيَكى سادةى شةش ميلى ثان
دابووين،كة سنوورى بؤتان( )Buhtanو زاخؤى لة يةكرتى
جيادةكردةوة،كة ثيَشرت ئةم رِووبارة بؤ كةمرت لة  3000هةزار ثآ
بةرزدةبوويةوة ،لةم دواييانةدا بؤ كةمرت لة  2000هةزار ثآ
بةرزدةبيَتةوة ،ريَرِآ رؤيشتنةكةمان بةرةو باشوورى خؤرئاواية،ثاش
دوو ميل طةيشتني بة سةروبةندى دجيلةدا ،رِاستايي رِووبارى
خابوور،كة لة خؤرهةآلتةوة دةرِذيَتة ناوى و دةستثيَكى ئةوثةرِى
قووأل و ثانتاييةكةى ثةجنا ياردة،بةآلم ثانى و فراوانييةكةى
كةنارةكانى لةوة دةضيَت لة ثاش بةهاراندا ببيَتة  400-300يارد
بة فراوانى و ثانى دا ،ثاشان ئيَمة بةرةو ثيَشةوة ضووين بةناو زةوى
بةراوى كشتوكالَى دانةضيَنراو و ميَرطةكةكاندا،لةسةروبةندى
تةختاييةكى طةورة وةك ئةو وةسفةى كة رِادةكشيَت بؤ خؤرئاوا و
باشوورى لةسةرووى رؤخى رِاستى دجيلةدا"(  .)37هةر لة دريَذةى
طةشتةكةيدا جةى.شيأل ئاماذة بة هاتنى سوثاى عومسانى
بةسةركردايةتى سةرؤك وةزيرانى ث يَشوو رةشيد حمةممةد ثاشا( )38
دةكات،كة ئاماجنى رووخاندنى مرينشينى سؤران بوو":رةشيد ثاشا
تؤثخانةكانى بة كةشتى باركردبوو بؤ شارؤضكةى زاخؤ،كة يةكيَك
بوو لةو شارؤضكانةى يان مولَكانةى مريى رِواندز،دواى
دةستبةسةراطرتنى ئةم شويَنة ثيَويست بوو رةشيد ثاشا
ثؤثهاويَذةكانى بطوزايَتةوة و دةربازيان بكات لة سنوورى زاخؤ،بةآلم
خراثي رِيَطاكة زؤرى ليَكردبوو كةوا بيانيَريَت بؤ كةنارى خابوور و
تؤثةكان بةسةر ثرديَك بيانطويَزيَتةوة وةك ئيَمة بةتةنها بةسةريدا
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رِؤيشتني كة لة نزيكى رِيَطاكةدا بوو بؤ دجيلة"(  .)39ئةم تؤمارةى

بةتايبةتى لة سةردةمى مرينشينى سؤران لةسةدةى نؤزدةهةم

شيأل بةلَطةية لةسةر طرنطى ثيَطةى زاخؤ لة ئاستى سةربازى و هاتنى

زانيووة،هةروةها هةلَمةتى فراواخنوازى و شةرِى ناوخؤى

طةورةترين هةلَمةتى سةربازى بؤ سةر باشوورى كوردستان بة
دةروازةى شارى زاخؤدا،واتة كوردستان قةآليةك بيَت ،ئةوا زاخؤ

مرينشينةكان بةتايبةت لةنيَوان سؤران و بادينان.
ئةو ئةفسةرة بةريتانيية كة رِاسثيَردراوة طةشتيَك بة كوردستان

يةكيَكة لة دةرطاكانى بةتايبةتى لة خويَندنةوةى رِوود اوةكانى

بكات،بةتايبةتى بؤ هةلَسةنطاندنى بارودؤخى سياسي و سةربازى

سةدةى نؤزدةهةم ،ئةطةر بة رِووداوةكانى ئةمرؤ ببةسرتيَتةوة ،ئةوا
زؤر لة يةكرتييةوة دوورنني.

لةناوضةكانى شةرِى كورد و عومسانى ،لة باشوورى كوردستان،بةآلم
لةهةمانكاتيشدا لة ناوضةى زاخؤ الى لة هةنديَك دياردة و كؤميونيتى

جةى .شيأل لة دريَذةى طةشتةكةيدا باس لة رِووداويَك لة نيَو قةآلى

جياوازى رِةطةزى و ئاينى لة باشوورى كوردستان تؤماركردووة و

ز اخؤ دةكات،كة بينينى كةسيَكى جؤرجى ية،كة بة دواى
خزمةتكردنى رةشيد حمةمةد ثاشا ويَأل بووة،هةولَيداوة سةرؤكة

دةنووسيَت":بةناو طوندى ميَرطاسوور( )Merjsurتيَثةرِين ،لة
خةربةنووزى شارى زاخؤ دةلَيَن سيَ كاتذميَر لة خؤرهةآلتى باكوورى

عومسانييةكةي بدؤزيَتةوة بؤ ئةوةى خزمةتى بكات وةك جؤرجييةكة

خؤرهةآلت داية ،ئةو رِيَرِةوةى دةمانباتة ئةوآ ثيَيدةلَيَن

وتوويةتي،هةروةها لة طةيشتنى بةناوضةى زاخؤ،اليةكى لة رِووداوى
دة هةزارةكةى طزنفؤنى يؤنانى(  )40كردؤتةوة كة لة سالَى 401

ثاظيذموو( )Pavishmuبةشى زؤرى دانيشتوانى لة جوولةكةكان
ثيَك ديَت،نايابرتين جؤرى تريَمان لةو طوندة بينى،بةآلم ئةمة تةنها

ثيَش زايني وةك سةركردةيةكى سةربازى يؤنانى بةناوضةكةدا

لةرِيَطاى دةبرِينى نارِةزايي و سكاآل بؤ ئةوةى بتوانني دانيشتووانى

تيَثةرِيووة،بةرِاى جةى.شيَأل،ناوضةى زاخؤ بة شويَنةوارى رِووداوةكة

طوندةكة قايل بكةين بة فرؤشتنى هةر يةك لة خواردن و ئاليكى

نازانيَت،دةنووسيَت":ئةمة لة سنوورى زاخؤ دا نةبووة،كة ماكدؤنالَد

ئاذةأل بة ئيَمة،هةروةها بايةكى طةرمى شيَلطريانة بةتةواوى شةو

كنيَر لةسةر سوورِة ،ضونكة دةشتيَكى فراوان و كةناريَكى بةرين

هةلَيكرد"( .)43

بةرةو رِووى دجيلة دا هةية..و هيض رِيَطايةك ديارنةبوو،بةرةو رِووى
سةرةو ليَذى ضياكانى كاردؤخى كة بةسةر رؤخى رِووبارةكةوة

ث شتبةستنى كؤمةلَى كوردةوارى لة نيوةى يةكةمى سةدةى
نؤزدةهةم بة بةرهةمى خؤمالَى ،فرؤشتنى بةرهةمةكانى بة نارِةزايي

هةلَكةوتنب"(  .)41ئةم وردبوونةوةية،طوزارشتة لة بةراوردكردنى
تؤبؤطرافياى ناوضةى زاخؤ بة تؤبؤطرافياى ناو نووسينةكانى طزنفؤن

و سكاآلى كرِيار !..ئةطةر ئةمة لةسةر ئاستى باشوورى كوردستان
نةبيَت،بةآلم لةسةر ئاستى ناوضةى زاخؤ بيَت ،جيَطةى تيَرِامانة بؤ

بةتايبةتى كتيَبيةكةى بةناوى (ئاناباس)،كة لةسةر رِووداوى دة

ليَكدانةوةى رِووداوةكانى سةدةكانى دواتر،هةروةها هؤكاريَكى تر

هةزارةكة نووسيوويةتى.
ليؤت.كؤأل.جةى.شيأل ،لة رؤذانى كؤتايي طةشتةكةيدا لة زاخؤ

ئةو كات لة ئارا بيَت،لةوانةية،هةلَمةتةكةى رِةشيد حمةمةد ثاشا كة
لة سالَى  1836بوو ،خواردن و ئاليكى ئاذةآلنى لة ناوضةى زاخؤ

دةنووسيَت":لة ناوضةى زاخؤ بؤ سيَرت( )Sertبةناو ئاميَدى

لةطة أل هةلَمةتةكةيان رِامالَي بيَت،بة زؤر تاآلنيان كردبيَت و ناوضةى

( )Amadiyahدا ،زؤر دةخايةنيَت كة حةوت رؤذة رِيَرؤيشتنة،كة
لةاليةن ماكدؤنالَد كنيَر خةملَيَنراوة ،لة ئيَوارةدا بةردةواميمان دا بة

ناوبراويان لة هةموو جؤرة ثاشةكةوتكردنيَكى خواردةمةنى و
كةلوثةىل ثيَويست بؤ بةرهةمهيَنانى خواردن دامالَيبيَت،كة ئةمةش

رِيَرِؤيشتنةكةمان ،لةثاش سآ سةعات يان نؤ ميل دا،طةيشتني بة

كارةسات بووة بؤ دانيشتووانى ناوضةكة.

طوندى خةربةنووز( )Kherbenuzرِيَطايةكى بةرزة بؤ موصأل لة
قةآل ضؤلَبووةكة كة رِاستةوخؤ لةباشوور و باشوورى خؤرهةآلتى

 .4.1.2فردريك فؤربس (  :)Frederick Forbesلة طةشتيَكى
بؤ ناوضةى سنجار،كة سالَى  1838ئةجناميداوة و دواتر وةك

داية،بةآلم ئيَمة بةرةو نزيكبوونةوة لة خؤرهةآلت رؤيشتني،لة

طةشتيَك يادداشتى كردووة و لة  1839بآلويكردتةوة،باسي

خوارةوةى زاخؤ ئاوابووين،بةريَكةوت و جاروبار،بةلَكو رِيَطايةكى
طردؤلَكةية،بةآلم بةرةو الى زياترى رِاست دا ثيَدةضيَت تةختايي زياتر

ذمارةيةكى زؤرى ئيَزدى نيشتةجيَبوو دةكات لةناوضةو شارةكانى
كوردستان،لةوانة زاخؤ( ،)44ديارة ئةمةش نيشانةيةكى بةهيَزة لة

بيَت ،ئيَمة هيَشتا هةر طةشتةكةمان بةردةوامة بةناو هةمان ميَرط و

هةبوونى ئيَزدى لةناوضة جياجياكانى كوردستان،لةم ضوارضيَوة

هةويَرةكاندا ،لةكاتى شةو دا طذوطياى وشكبوو ئاطرى
ثيَدادةطريسيَنريَت"(  .)42زانيارييةكى ميَذوويي لةسةر قةآلى زاخؤ

جيؤطرافيةدا زاخؤ،وةك منوونةى مةلَبةنديَكى ديارى ئيَزدييةكان
بووة،بةتايبةتى دةوروبةرى ناوضةى زاخؤ.

دةنووسيَت كة بةضؤلَبوو دةبينيَت،كة خؤى سةردانى كردووة و
ثشووى تيَيدا وةرطرتووة بؤ كاتيَكى دياريكراو،دواى ثةرِينةوةيان لة

ئينسؤرث - 1807
ويليام فرانسيس
.5.1.2
 :)45 ( )William Francis Ainsworth(1896لة هاوينى

رِووبارى دجيلة لة ناوضةى دياربةكر و برٍِِينى رِيَطاى نيَوان دياربةكر و

 1840سةردانى باشوورى كوردستانى كردووة،سةرنج و

زاخؤ ،ئةمةى بةهؤكارى بةردةوامبوونى شةرِى عومسانى و كورد

تيَبينيةكانى ل ةسةر زاخؤ نووسييووة و دةلَيَت ":لة شارؤضكةكانى
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زاخؤ و بةتليس و سيَرت و بؤتان ،زجنرية شاخةكانى هاوتةريبى

بةشيَكى ترى نووسينةكةيدا باس لة بارودؤخى سياسي و كارطيَرِى

ذمارةيةكى ئيَجطارن زؤرن و دريَذدةبنةوة و طشتطرينني كة بةربةست

زاخؤ لة سةردةمى مرينشينى بادينان لةسةدةى هةذدةهةم و

بيَت لةبةردةم هؤزة ضيا نشينةكان ،ئةمةش كةونيَكة بؤ ئةوةى
بةيةك الى توركيادابن و باج بدةن هةم بؤ اليةكةى تر كة

نؤزدةهةم دةكات،هةروةها ئاماذة بة هيَرشى مرينشينى سؤران
لةسةردةمى مري حمةممةد ثاشاى رواندز لة  1831دةكات،كة دواى

فارسة...هةروةها ئةم ضوار شارة رةسةنةى كوردستان،بؤتان لة ذيَر

هيَرشى سوثاى عومسانى بؤ سةر كوردستان لة ماوةى  1836و
موصأل( ،)51بةآلم

حوكمرِانى زاخؤ و جةزيرةى ئينوعومةر داية{بةآلم فرانسيس
ئينسؤرث كةوتؤتة هةلَةوة ضونكة زاخؤ و جةزيرةى بؤتان لة ذيَر

ئةوةى
دواتر ئةم ناوضةية خرايةوة سةر ئيالةتى
شايانى باسة ،جؤرج ثيَرسي باجةر ،ثاشكؤييةكى وةك ليستى

حكومرِانى مرينشينى بؤتان دابووة} ،ئةم شارةى دواي{مةبةستى

ئةبرةشية و ئةساقيفةكانى نةستوورى نووسيووة،كة ذمارةى

جةزيرةى بؤتانة} لةاليةن ثاشا بيَدةنطكرا لة - 1834
،1835هةروةها هؤزةكانى باكوورى كوردسان بؤ ملكةض و تاعةت

كلَيَساكانى نيَوان زاخؤ و جةزيرةى ئيبنوعومةر طةيش تؤتة () 23
كلَيَسا و ( )16قةشة و ( )220خيَزان ئامادةييان هةبووة(  .)52ديارة

بوون لةاليةن حافز ثاشا لة  1838-1837بةيةكداهيَنرانةوة"( .)46

ئةم ئامارة نيشانةيةك لة ب آلوبوونةوةى ضرِى دانيشتووانى

ويليام فرانسيس ئينسؤرث زانيارى ئاينى و طؤرِانكارييةكانى
كةنيسةى خؤرهةآلتى و دانانى قةشةى نوآ لةشارى زاخؤ

كريستيانى لة نيَوان زاخؤ و جةزيرةى ئينوعومةردا..بةآلم سةرجنيَك
لة بةراوردكردنى ذمارةى زؤرى كلَيَسا و كةمى قةشة و دانيشتووانيَكى

تؤماركردووة كة باس لة طؤرِانكارييةكانى قةشةى كةنيسةكانى

كةمى كريستيانى هةية كة تؤمارى كردووة،كة نزيكةى ( ) 220

خؤرهةآلتى مةسيحى لة كوردستان دةكات،بةتايبةتى دواى

خيَزان بووة ،ئةطةر هةر خيَزانيَك لة ئاستى مامناوةندى دا لة ()7

دةرضوونى فةرمانى كةنيسة لة حوزةيرانى  1840لة شارى موصأل

كةس ثيَكهاتبيَت ئةوا كؤى طشتى دةكات بة ( )1540كةس .كة

(مار ثةترؤس) كراوة بة قةشةى زاخؤ و جةزيرة(  .)47هةروةها لة

ئةمةش ذمارةيةكى كةمة بؤ ئةم ذمارة زؤرةى كلَيَسا لة نيَوان ئةم

نووسينيَكى ترى ئةم طةرِيدةيةدا شارى زاخؤى بةيةكيَك لةو شويَنانة
داناوة كة شويَنى نيشتةجيَبوونى هؤزةكانى ئيَزديية( Tribes of

دوو ناوضةية دا .بةآلم ئاماذةى كؤتايي ئةوةية كة كوردستان خاكى
ثيَكةوة ذيانى ئاينةكانة ،ئاسايية ئةم ذمارةية هةبووبيَت .بةآلم ئةطةر

 )Izedisدةنووسيَت ":طوندةكانيان دةكةونة شارةكانى وةك
و
ئيبنوعومةر،ميَردين
زاخؤ،جؤلَةميَرط ،ئاميَدى ،جةزيرةى

كؤتايي ئةوةية كة لةوانةية هةر طونديَك يان ضةند طونديَك كلَيَسا و
قةشةى تايبةت بة خؤيان هةبووبيَت.

دياربةكر"(  .)48لةوانةية ئةو طرميانية بة رِاست بيَتةوة كةوا بةشيَكى

 .7.1.2جؤن ئةشيَر ( :)John Ussherسالَى  1864سةردانى

طوندى ئيَزدييةكان لة رِووى كارطيَرى سةر بة قةزاى زاخؤ بن،يان
كارى بازرطانى لة نيَوان ياندا هةبيَت،بؤية ئاماذةى ئةوة دةكات كة

ناوضةكانى ئة وروثا لة بةلطراد بؤ بالَكان و كةنارةكانى دةرياى رِةش
و لةويَوةو بؤ كرميا و وآلتى طورجستان و كافكاسيا و داغستان

طوندةكانيان دةكةونة ضوارضيَوةى شارى زاخؤ.

كردووة ،ئةندامى كؤمةلَةى جيؤطر افيزانى شاهانةى لةندةن بووة .لة

 .6.1.2جؤرج ثيَرسي باجةرGeorge (1888-1815
 :)49 ( )Percy Badgerلة ماوةى ساآلنى  1844-1842و

شارى نسيَبينةوة بة رِيَدةكةوآ بؤ طوندةكانى دةوروبةرى،دواتر بؤ
شارؤضكةى زاخؤ كة بةبةلةم (كةلَةك) لة رِووبارى دجيلة دةثةرِيَتةوة

 1850طةشتيَكى دوور و دريَذى بةناوضةكانى كوردستانى عومسانى

و طةيشتووة بة طونديَكى كلدانى بةناوى (نةهرةوان)( ،)53كة يةكيَكة

ئةجنامداوة،بةتايبةتى لة سالَى  1842كة سةردانى ناوضةكانى
ميَردين كردووة ،لةويَوةوة بة نسيَبني و جةزيرةى ئيبنوعومةر و زاخؤ

لة طوندةكانى جةزيرةى ئيبنوعومةر،دواى شةويَك مانةوة لةوآ،بؤ
رؤذى دواتر بةرِآ دةكةون و دواى شةش كاتذميَر رؤيشنت طةيشتؤتة

و دواتر تلكيَف تيَثةرِيوة،لة رؤذى 6ى تةشرينى دووةمى 1850

زاخؤ.

سةردانى زاخؤى كردووة و نووسيوويةتى":دواى حةوت كاتذميَر لة
رِيَرِؤيشتنى ئيَمة بؤ زاخؤ،كة شارؤضكةيةكى بضووكة و لةسةر

بةم شيَوةية وةسفى زاخؤ دةكات":رووبارى خابوور تةسك ،بةآلم
قووأل و خيَرايية لة رِؤيشتنى دا ،ئاوةكةى خاويَن و ماسي زؤرى تيَداية

دوورطةيةك بنياتنراوة،كة رِووبارى خابوور دةيكات بة دوو

لة قةبارةكةيدا،بةآلم زؤر سةرسوورِمان بووة كة زانيوويةتى

بةشةوة ،لة ضوارضيَوةى ثاشاليكى موسأل داية،لة ويَدا هةندآ
كلدانيمان دؤزيةوة،كة بيست خيَزانى ثاثةوى سريانى بوون،لةطةأل

دانيشتووانى شارؤضكةكة رؤذيَك لة رِؤذان هةولَيان نةداوة ماسييةكان
رِاو بكةن و وةك خواردنيَك سوودى ليَوةربطرن،هةروةها ئاماذة بةو ة

كةنيسة و قةشةيةك ،حةفتا مالَى جولةكة ،ذمارةى دانيشتووانى
دةطةيشتة دةوروبةرى  2000كةس،كة سةرؤكةيان كورد بوو،لة

دةكات كة زاخؤ هةتا ئةم دواييانة بارةطاى يةكآ لةسةرؤكة نيمضة
سةربةخؤكانى كوردبووة،بةآلم لة رؤذى طةيشتنى بةريَوةبةريَكى

ئيَوارةدا سةردانى موتةسليم مان كرد ،ئةو ضوار ضاى طةورةى

تورك

زاخؤى

سولَتانيةكانى ثيَشكةشكردين ثيَشئةوةى بةجيَمان بهيَلَيَت"(  .)50لة

كردووة،هاوشيَوةى جةزيرةى ئيبنوعومةر لة فراوانييةكةيدا،زؤر

سةرثةرشتى

كاروبارةكانى

شارؤضكةى
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مالَى ويَرانبووى وةك جةزيرةى ئيبنوعومةر نةبووة،كة مري بةدرخان

لةم بابةتة ئاينيية لة رِووى كؤمةآليةتى و بريوباوةرِوى بآلوبوو لةنيَو

سةرؤكايةتى دةكرد،كة توركةكان ويَرانيان كردبوو(  .)54لةدواى

تاكةكانى ئةو كات،سةرجندانيَكى ميَذوويي وردة لة سةر ناوضةيةكى

وةسفى بؤ بارودؤخى سياسي و كارطيَرى زاخؤ ،جؤن ئةشيَر ئاماذة
بة تةسكى بازارِ و كؤآلنةكانى زاخؤ دةكات،هةروة ها
دةنووسيَت ":زؤربةى ئةو كةلوثةالنةى كة لة باز ارِ دةفرؤشران بيانى
بوون،وةك كوتالَى مانشيستةر بةتايبةتى لة جؤرى
كةتان،دانيشتووانى شارؤضك ةكة تيَكةلَةيةك لة كورد و كلدانى و
ئةرمةن بوو ،ئةرمنييةكان خاوةنى زؤربةى دوكانةكانى زاخؤ
بوون "(  .)55ثاشئةوةى زاخؤ بةجيَدةهيلَيَت بةرةو باشوورى موصأل
بة نيَو ضياى زاخؤ (زاخو د اغ) كة زؤر بةرز نةبووة لة ئاستى
دةريا،بةثيَي بؤضوونةكانى جؤن ئةشيَر ،ضياكةى زاخؤ لة نيَوان دوو
تا دوو هةزار و ثيَنج سةد مةتر لة ئاستى بةرزى دةشتةكةيدا بةرزتر
نةبووة .جؤن ئةشيَر لةو ماوة كةمةى كة لة شارى زاخؤ
ماوةتةوة ،زانيارى زؤر وردى تؤماركردووة،هةروةكو لةسةرةو ة
ئاماذةمان ثيَكرد،بةتايبةتى لة بةرِيَوةبردنى بازار و كارى بازرطانى

ثةرِ اويَزخراوى وةك زاخؤ،كة دةولَةتى عومسانى هيض طرنطيةكى بةو
ناوضةية نةدةدا،بةآلم تؤماركردنى ئةم زانياريية،لةبةرئةجنامى
كارةكانى ئيَف.ئارِ .مانسأل بووة،كة سةردةمانيَك وةك كونسولَى
دةولَةتى بةرِيتانيا كارى لة كوردستان كردووة.
 .2.2تيَرِوانينى طةرِيدةى ئةمةريكى:
 .1.2.2دكتؤر ئاسيَأل طرانت Asahel (1844 -1807
 :)Grantوةك مسيؤنيَريَك لة لةطةأل كؤمسيؤنى ئةمةريكى بؤ كارى
موذدةدةرى لة سييةكانى سةدةى نؤزدةهةم هاتؤتة ئيَران و دواتر
بؤ ناوضةكانى ورمآ و بادينان و بؤتان و لة شارى موصأل كؤضى
دوايي كردووة لة 24ى نيسانى 1844دا ،ضةند كتيَبيَكى لةسةر
بارودؤخى

نةستوورييةكان

و

ذيان

لة

كوردستان

كة تيَيدا ئةرمةنييةكان باآلدةستبوونة،كة ئةمة بةلَطةية لةسةر

نووسيووة ،لةسةردانيَكى بؤالى مري بةدرخان بةطى بؤتان،وةك بة

ثيَكةوةذيانى ئاينى ،لةهةمانكاتدا بةلَطةيةكى بةهيَزة بؤ كالَكردنةوةى

دةسةآلتدارترين و بةهيَزترين سةرؤكى كوردستان لة قةلَةمى

ئةو بؤضوونانةى كة كورد بة طشتى دةستيَكى باآلى لة بة كؤمةأل
كوشتنى كريستن يانةكان بةتايبةتى ئةرمةنةكان لة سةدةى
نؤزدةهةم هةبووبيَت .كة ثيَكةوة ذيانيَكى ئارام و سادة لة زاخؤ
لةنيَوان ثيَكهاتة ئاينى و نةتةوةييةكان هةبووة.
 .8.1.2كاثيتان .ئيَف .ئارِ .مانسأل (:)56 ( )F.R.Maunsell
لة طةشتيَكى بؤ كوردستان لة ئابي 1892دا ،بةمشيَوةية باس لة
بارودؤخى كوردستان و دةوروبةرى زاخؤ دةكات،بةتايبةتى لة
بريوباوةرِى ئاينى و دياردةكانى خوداثةرستى و ثةميانبةستنى
هاوآلتييةكانى ئةو ناوضةية وةك بةش يَك لة خوداثةرستى و
دةنووسيَت":بريوباوةرِى ئؤىل بةتايبةتى لةالى كوردة كؤضةرييةكان
لةدةرةوةى ئةو كاريطةرى و ئةو عةقيدةى موسلَمانةكانى دواى
سةردةمى بنةرِةتيية كة زؤر ئاسايية كة بةرةو سةردةمى زووة،يةكآ
لة بنةماكانى ئةو خوداثةرستييان هيَنانةكايةى ثةميانة،بةتايبةتى
لةالى طؤرِى ئةو ثياوضاكانةى هةن،يةكآ لةوانةى زيارةت دةكةن
(زيارةتطا )Ziaret-مةزارطاى خةليل ئاغا وار ( Khalil
 )Aghawarة { لةوانةية مةبةستى مةزارى ئيرباهيم خةليل
بيَت} ،لة نزيك شارؤضكةى زاخؤ،كة ريَزيَكى تايبةتى هةية،كة لةسةر
رِيَطاى

طشتيية،زياتر كؤضةرةكانى

بة

ثيَي

وةرزةكان

بةكارديديَنن،مةزارةكة لةنيَو دارستانيَكى جةنطةلَستانيدا كة لة ذيَر
تؤثةلَة بةردةآلنيَك داية وون بووة "(  .)57ئاماذة كردن بة دياردةيةكى
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دةدات،هةروةها لة ثاش ثيَنج رؤذ بة ثيَ رؤيشنت دةطاتة بارةطاى
سةرةكى مريى بؤتان كة بة شارؤضكةى زاخؤ تيَثةرِيووة و لةويَشةوة
بؤ جةزيرةى بؤتان،ديارة زاخؤ وةك ناوةنديَكى سةر رِيَي
هاتووضؤكردنى مسيؤنيَرةكان تةماشاكراوة،وةك ئةوةى لة طؤظارى
زة ميشينةرى هيَرِالَد ( )The Missionary Heraldلة
نؤظةمبةرى  1843نامةيةكى دكتؤر طرانت كة لة 5ى تةمموزى
هةمان ساأل دا بؤ طؤظارةكةى ن اردووة لة شارى بؤستنى ئةمةريكا
بآلوكراوةتةوة( .)58

هةروةها دك تؤر ئاسيَلَ طرانت لة كتيَبةكةي

بةناونيشانى (ذيان لة كوردستان )Life in Kurdistan-كة لة
16ى ئابي  1842نووسيوويةتى":دواى برِينى ناوضةكانى
ئاشيتآ( )Ashtitheبؤ زاخؤ ،لة مةوداى ضوار كاتذميَر دا طةيشتيني
بة زاخؤ ،لة رِيَطاى سةركةوتني بةسةر لوتكةى ضياكاندا بةرةو رِوو
خؤرئاواى باشوورى خؤرئاوادا

رِيَمانكرد"(  .)59هةروةها

ئاسيَأل طرانت

لة طةشتةكةى بؤ كوردستان و وآلتى فارس لة ذيَر ناونيشانى
(نةستوورييةكان و وونبوونى هؤزةكانيانThe Nestorian or -
 )The Lost Tribesكة لة سالَى  1843لة لةندةن ضاث و
بآلوكراوةتةوة ،تايبةتة بة باسكردنى شويَنى نيَشتةجيَبوونى
نةستوورييةكان،وةك شارو شارؤضكةكانى سنوورى هةردوو دةولَةتى
عومسانى و قاجارى لة ئيَران كة نةستوورييةكانى تيَييدا نيشتةجيَ
بوونة ،لةوانة شارى زاخؤ،كة لةدواى هةر يةكة لة شارةكانى
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موصأل،كةركوك،بةغداد،ميَردين،دياربةكر و سيَرت ديَت ،ئينجا زاخؤ

 )London Daily Newsميستةر مك.كؤين( Mr. Mc.

لة دواى شارةكانى وةك :ئاكرآ،ورمآ و سةملَاس ديَت،هةروةها

 )Coanلة ئيستانبولَةوة بةرةو موصأل هاتووة و ئازايةتى

ئاماذة بةوة دةكات نةستورييةكان بةشيَكن لة كةنيسةى رؤمة

كوردةكانى ئةو ناوضةية و بةرطريكردنةكانى زؤر بةسةرسامى

كاتؤليكةكان،بةآلم ئاماذة بةوة دةكات كة كةلدانييةكان خؤيان بةمة

بين يووة،هةتا سةردانى ئؤردوى (سةربازطةى) عومسانييةكانى لةو

ناوزةد دةكةن كة مةبةستى لة نةس توورييةكانة،هةروةها

ناوضةية كردووة"(  .)64بؤية ناوضةى زاخؤ لة يةكاليكردنةوةى

دةنووسيَت":دواى ئةوةى لة كةنيسةى كاتؤليك لة برايةتيدا نةمان

كيَشةى رِاثةرينى يةزدان شيَر و هةلَمةتى نويَي عومسانييةكان بؤ

ناوى نةستووريان هيَناية كايةوة "(  .)60لة كؤتاييدا ئاماذةى ئةوة

سةر كوردستان لةدواى نيوةى يةكةمى سةدةى نؤزدةهةم،بايةخيَكى

دةدات كة هةنديَك لة نةستوورييةكانى كوردستان و وآلتى فارس

ترى ثةيداكردةوة .هةروةكو دكتؤ ر لةبديَأل دةنووسيَت":ياخى بوون

خؤيان بة سريانى ناوزةد دةكةن.

بؤ موصأل طةرِايةوة،هةر ضؤنيَك بيَت لةم ئان و ساتةدا

 .2.2.2هيَنرى لةبديَأل ( :)Henry Lobdell. M.Dلة

دةسةآلتداران،بةلَيَنى ثاريَزطارى و ئاراميان دا و هيَزةكةى عومسان

يادداشتة رؤذانةكةيدا لة 20ى تةشرينى يةكةمى  1852دا ئاماذة

ثاشا بآلوةيان ليَكرد،خؤشى طةرِايةوة ميَردين و يةزدان شيَر

بة دياردةيةك دةكات كة مةسيحيةكانى بةنةتةوة كلدانى لة ناوضةى

سةركردايةتى جةزيرةى بةجيَهيَشت بؤ ئةوةى بطاتةوة برايةكةى ،بؤ

زاخؤ ،مةزهةبي ئاينى خؤيان طؤرِيووة بؤ ثرؤتستانتى،

ئةوةى ناوضةى سيَرت و زاخؤ بطرن كة لةاليةن كورِى سةعيد بةط

سةربووردةيةك دةطيَرِيَتةوة كة سآ كلدانى لة طوندة مةسيحييةكانى

بةرِيَوة دةبرا،كة بةدرخان بةط كوشتبووى،كة ملمالنيَيى

زاخؤ سةردانى موصلَيان كردووة،طويَبيستى

كردبوو،بةهؤى دذايةتيكردنى لةسةروبةندى يةكةمني كؤمةلَكوذى

ت يارى

( )61 ()Tiyari

ئةوة بوونة كة ئةمةريكييةكان ثارةى باجى ساآلنةى خانوو لة

نةستورييةكان"( .)65

ثياستةر( )62

 .3.2.2هؤراتؤ ساوسطةيت (: ) Horatio Southgate

دةدةن،بؤ هةر مانطيَك،دةسةآلتى ئةوةيان ثيَدرابوو كة لة جياتى

يةكيَكة لةو طةرِيدة ئةمةريكيانةى كة سةردانى شارى زاخؤى

ه ةموو دانيشتووانى طوندةكة ثةمياننامة مؤر بكةن( .)63لة رؤذى

لةسةدةى نؤزدةهةم دا كردووة ،لة وةسفيَكى زؤر ثوختى شارةكةدا

15ى ديَسةمبةرى  1855دكتؤر لةبديَلَ لة نامةيةكى دا باس لة

نووسيوويةتى ":لةميَذووى ئةم دواييانةى وآلتةكةدا شارى زاخؤ

ياخيبوونى كوردةكان( )Koordish Rebellionدةكات ،كة

شاريَكى بةناوبانطة ،لةسةر دوورطةيةك هةلَبةسرتاوة،لةسةرووى

باسةكةى تةرخانكردووة بؤ يةزدان شيَر كة خةريكى كؤكردنةوةى

دوورطةكةدا ثرديَك هةية،بؤ ضوونة ناوةوةى زاخؤ،كة تاكة رِيَطةى

سةرباز و ريَكخستيان بووة دذ بة دةولَةتى تورك (عومسانى)،

بةستنةوةى شارةكةية،هةروةها قةآليةكى كؤن هةية،كة يةكآ بوو

هةروةها ئاماذة بةوة دةكات كة يةزدان شيَر لة رِيَطةى سةرؤكةكاني

لة قةآل كؤنة بةهيَزةكانى ناوضةكة،بةآلم ئيَستا ويَران بووة ،ئيَستا

لة كوردستان

زاخؤ لة تةواوى وآلتةكة جياوازة ،ئيَ ستا لة سةد خيَزان زياتر نيية،كة

بؤمنى

ثيَنجييان سريانى و هةنديَكيان جولةكة،شارؤضكةكة هةر ضؤنيَك بيَت

دروستكردووة ،حةز بة مذينى خويَنى هةموو ئيَزدى و جوولةكة و

سةرثةرشتى كارطيَرِى  300طوند دةكات،بةآلم زؤربةيان ويَران

كريستيانةكان دةكات،باس لة هاتنى عومسان ثاشا لة ميَردينةوة

بوونة ،حاكمى شارةكة ئيرباهيم ئاغاي يةكةم،كيَلَطة كشتوكالَيةكانى

دةكات ،كةوا هيَزيَكى طةورةى سةربازى لة عةرةب و ئةلبانى و ضةند

شارؤضكةكة بايي  300,000قروشى عومسانني،كة دةكاتة نزيكةى

سةد نيزامييةكى ئاسوورييةكانى خابؤى ( )Khabooلةطةأل

( )13000هةزار دؤالرى ئيسثانى و ( )2775هةزار جونةيهى

داية،كة ئامادةكارييان كردووة هيَرش بكةنة سةر كوردةكان و

ئيستةرلينى بةريتانى"(  .)66زانيارييةكانى ساوسطةيت،بؤ ضةند

دةنووسيَت ":ثيَشئةوةى هيَزةكة ناوضةكة بةجيَبهيَلَيَت لةاليةن براى

ئاستيَك دابةش دةبن،كة لةهةمووى طرينطرت بابةتى باج لةسةر

يةزدان شيَر،هيَرشيان كراوةتة سةر هيَزى توركةكان،زؤرى

دانيشتووان،كة لةسةدةى نؤزدةهةم بةتايبةتى دواى طةرِانةوةى

دواخستوون و عومسان ثاشا برِيارى داوة كة طةمارؤ خباتة سةر

دةسةآلتى ناوةنديَيتى عومسانييةكان بؤ كوردستان و رووخاندنى

جةزيرة ،ثةيامنيَرى رؤذنامةى زة لةندةن دةيلى نيوز( The

ئابوورى

جياتيان دةدةن،كة بؤ هةر يةكيَكيان دوو سةد

ترةوة بةزوويي توانى زؤربةى هيَزةكانى
ريَكبخات،كار اكتةرى

ئةو

كة

لة

رِووداوةكان

مرينشينةكان،توندترين سياسيةتى

ضةوساندنةوةى
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ثةيرِةوكرا لةوانة :زؤركردنى ريَذةى باج و بةرزكردنةوةى لةسةر كؤى

بةكارهاتووة،كة لةهةمانكاتدا وةك طةرِيدةيةك دةركةوتوونة .بةآلم

دانيشتووان .كة ئةمة رِؤلَيَكى خراثى بينى لة بآلوبوونةوةى هةذارى

لةبةرئةوةى ناوةندى شارى زاخؤ زؤربةى موسلَمان و جولةكة

و نةخؤشى و دياردةى وةك دزيكردن و تاآلنكا رى .هةروةها لة

بوونة،نةبؤتة خالَى سةرجنكيَشى مسيؤنيَرةكان بؤ ئةوةى زانيارى

دريَذةى طةشةتةكةيدا دةنووسيَت ":شارؤضكةى زاخؤ بة شيَوةيةكى

لةسةر شارى زاخؤ بن ووسن .بةبةراورد لةطةأل شارؤضكةيةكى وةك

رِوالَةتى و بةناو تةنها  13000دؤالرى ئيسثانى وةك باج دةدات،هةر

ئاميَدى ،لةبةر هةبوونى ذمارةيةكى ديارى كريستيانةكان،مسيؤنيَرة

كةسيَك  18000تا  20000هةزار قروش قةرزدارة،كة شارؤضكةكة

ئةمة ريكييةكان زؤريان لةسةر نووسيووة بةتايبةتى لة طؤظارى زة

بة شيَوةيةك دياردةيةكى زؤر ناخؤش و سيستةميَكى لةناوبةرانةى

ميشينةرى هيَرِالَد( . )The Missionary Herald

دؤزةخانة بةرِيَوةى دةبات ،زؤربةى خةلَكةكةى بةكارى كشتوكالَيةوة

لة رؤذى 23ى ئايارى  1857مارش ( )Marshسةردانى ناوضةى

سةرقالَن ،ثادشاى موصأل فشار دةخاتة سةر حاكمى زاخؤ ،ئيرباهيم

زاخؤ و طوندةكانى دةوروبةرى كردووة و دةنووسيَت ":رؤذى شةممة

ئاغا بؤ ئةوةى ساأل دواى ساأل فشار خباتة سةر دانيشتووانى

 23ى ئايار ئةو رِيَطا نةريتيةى كة بةناو زاخؤدا تيَثةرِ دةبيَت بةجيَم

ناوضةكة بؤ كؤكردنةوةى باج"( .)67

هيَشت ،ئةو رِيَطايةم ثاراست كة طزنفؤن و دة هةزارةكة ثيَي

وا ديارة دةولَةتى عومسانى دةسةآلتى خؤجيَي بةكارهيَناوة بؤ بة

تيَثةرِبوون،دةشتةكةى لة ذيَر سيَبةرى ضياكانى دابوو ،زؤر روون و

دؤزةخكردنى ذيان لة زاخؤ .فشاركردنى ساأل لة دواى ساأل لةسةر

ئاشكرابوو،ك ة بةهارى ئةم ناوضةية لة شاخةكانةوة دةردةضيَت.

دانيشتووانةكةى بؤ كؤكردنةوةى داهاتى باج بؤ خةزيَنةى دةولَةتى

ئيَستا كاتى ثرِبوونى رِووبارةكان و تةقينةوةيانة،بؤ ضوونة

عومسانى،هةر لةدريَذةى طةشتةكةيدا هوراتؤ ساوسطةيت هةلَمةتى

خوارةوةى بةو دةشتانةى كة بةهيَلَيَكى زيوينى بؤ نيَو دجيلةدا رِةت

سوثايي رةشي د حمةمةد ثاشاى عومسانى بريدةهيَنيَتةوة كة لة

دةبيَت،كوردةكان بةرةو خؤرئاوا،هةروةها ضاندنةكةيان زياتر

دةروازةى شارى زاخؤ ثرديَكى ويَرانبووى بينيووة و دةنووسيَت ":لة

دةطةرِيَتةوة بؤ زةوية بةردةآلنييةكان ،ئةسثسوارةكان بة رِم

دةروازةى شارى زاخؤ ثرديَكى ويَرانبوومان بينى كة لةاليةن

رِووبةرووى ئةسثسوارة عةرةبةكان دةبوونةوة،درةختة بةهارييةكان

هةلَمةتةكةى رةشيد ثاشا لةنيَوان  1836-1835ويَرانكرابوو ،ئةم

لةسةرووى قةلَبةزة ئاوةكان دابوون ،لة هةر شويَنيَك طؤرِ هةبواية ئةوا

كاولكاريية لة بريةوةرى خةلَك ماوةتةوة،ناوى سةركردةى

ثريؤز دةكرا،بةشويَنيَكى ثريؤز دادةنرا،باخةكان سيَبةريَكى مردوو و

هةلَمةتةكة رِةشيد ثاشا لة طؤرانى خةلَك و حةيران و الواندنةوةى

ترسيَنةريان هةبوو ،زؤر طوندمان تيثةرِاند .لوتكةى زؤر ضياى

كوردةكان طويَ بيست دةبووم"(  .)68ئاماذةييةكى طرنطة بؤ ميَذوويي

بةردةآلنى و دريَذ بةرةو رِوومان بوويةوة،بؤ ئةو شويَنةى كوردةكان

رِووداوةكان بةتايبةتى لة تؤماركردنى ويَرانكارى و توندوتيذى سوثاى

و طزنفؤن تيَيدا بةيةك طةيشنت و شةرِةكةيان يةكاليكردةوة ،هةر يةك

عومسانى بةرِيَطةى ميَذووي زارةكى.

لةو دوو اليةنة(كاردؤخييةكان و طزنفؤن) خةباتيان بؤ دةستطرتن و

 .4.2.2ميستةر مارش ( :)Mr. Marshلة 24ى تةشرينى

مانةوة بوو بةسةر شاخةكاندا بةرةو خؤرهةآلت..بةآلم ديسثلني و

يةكةمى  1853كة لةشارى موصأل نامةيةكى بؤ طؤظارى ( زة

توندى و ضووستى و ضاالكى و ئازايةتى سةركةوتنى يؤنانيةكانى

ميشينةرى هيَرِالَد ) The Missionary Herald-نووسيووة،

بةدةستخست ،ئةو رؤذة دة هةزارةكة ثةرِينةوة هةروةكو ئيَمة

ئاماذة بة طةشتةكةى ثزيشكى مسيؤنيَر دكتؤر لةبديَأل

كردمان"(  .)70ئةم تيَبينيةى ميستةر مارش ،زياتر لةسةر دةوروبةرى

دةكات ،لةهةمان كاتدا هةمان ثزيشك نامةيةكى بؤ طؤظارةكة ناردووة

شارى زاخؤ و دياردةكانى سروشتى و ميَذووى ديَرينى و هاتنى

رِوونكردنةوةى ئةوةى داوة لةو طةشتةى كردوويةتى،سةردانى

طزنفؤن و دةهةزار سةربازةكةى يؤنان رِةنطدةداتةوة،بةآلم يةك لة

ناوضةى بؤتانى كردووة ،لةويَوةوة بؤ زاخؤ و ت ييارى كة طةشتيَكى

دياردة باوةكانى نيَو كؤمةلَى كوردةوارى بةتايبةتى لة زاخؤ كة

طةورة بووة و دةنووسيَت":من و بةريَز ويليامني،بة سةالمةتى

سةرجنى طةرِيدة مسيؤنيَرةكانى رِاكيَشابيَت،بابةتى طؤرِى ثياوضاكان

ئةوامنان لة ئاشيتآ ( )Ashetaبةجيَهيَشت،كة بةرِيَطايةكى زؤر

بووة ،ديارة ئةو كات و تا ئيَستا مةزارطةى كةسايةتيية ئاينيةكان لةو

باش و ضاك و رِاستةوخؤ طةيشتينةوة موصأل"(  .)69ئةمةش ديارة

ناوضةية ئامادةييةكى هةبووبيَت و هةية.

كة زاخؤ وةك سةر رِيَي تيَثةرِينى مسيؤنيَرةكانى ئةمةريكى
937
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شايانى باسة ،ئةوةى لة ميستةر مارش تيَبينى دةكريَت و جياوازى

ضياكانةوة،بةرةو باكوور وةرضةرخاين و ضووينة نيَو تةنطةى

لة طةرِيدة مسيؤنيَرةكانى ترى ئةمةريكى ،زياتر لةخةمى ئةو طوندة

(زاخؤ) ،نزيكة لة طونديَك بةهةمان ناوةوة ..دووسةعاتى تةواو بة نيَو

مةسيحيانةدا بووة كة سةردانى كردوون،لةوانة (نةهرةوان -

بةردةآلنةكاندا هةلَزناين و تةنانةت ثارضةيةكى زةوييةكى نةرممان

 )Nahrewanكة ضوونةتة سةر رِيَبازى ثرؤتستانتى،لةهةمانكاتدا

نةديتةوة،هةنديَك جاريش دةطةيشتينةوة ئةو رِِِيَذاوانةى كة درةختى

كيَشةى مامؤستايةكيان هةبووة كة رؤويشتوة بؤ بؤتان،دواتر

ذالَةى زؤريان تيَدابوو .رِةوتى رِيَطةكةمان ثرِ طرفت بوو،بةآلم نازامن

طةرِاوةتةوة بؤ هةمان طوند ،ئةو مةبةستييةتى جاريَكى تر ئةم

ئةم سروشتة درِةندةية ضى لة خؤيدا حةشارداوة،وةها منى بؤ الى

مامؤستاية كة ناوى قةشة ئيشايح ( )Eshaiahبووة،كة لةماوةى

خؤى رِاكيَشا .رِةنطة طزنفؤن هةر لةم رِيَطايةوة دوو هةزار ساأل

 1850-1848ضؤتة سةر ريَبازى ثرؤتستانتى مةسيحى،دواتر لة

لةمةوثيَش بةرةو يؤنان طةرِابيَتةوة،نيوة شةو طةيشتينة (زاخؤ)،كة

ط وندةكةى (نةهرةوان) كيَشةى لةطةأل خةلَك بؤ دروستبووة،لةماوةى

دةكةويَـتة دةرةوةى

تةنطةكة لةم ساتةدا زؤر ماندوو

طةرِانةكةيدا ضؤتة ئةو طوندة و بةدريَذايي باسي طوندةكة دةكات كة

بووين ،ئةسثةكانييشمان ضيرت نةياندةتوانى بة ثيَوةبوةسنت .رؤذى

بة ناو زاخؤدا تيَثةرِيوة ،زؤر بةدريَذى باسي هةموو وردةكارييةكانى

دواتر ليَثرسراوى ئةو دةظةرة هاتة ثيَشوازميان،طوتى طوندةكةم لة

ناو شارى زاخؤى نةكردووة(  .)71وةكو ثيَشرت ئاماذةمان ثيَدا.

بازنةى حوكمرِانى مووسأل داية و ئةو ثاسةوانانةى (حمةمةد ثاشا)

 .3.2تيَرِوانينى طةرِيدةى فةرةنسى:

بؤ ئيَمةى تةرخان كردبوو ،ليَرة ثيَويستة برِؤنةوة كاروانةكةم دابووية

 .1.3.2كؤنت دوسيَرسآ ( :)Kaulnt De Serceyبالَيؤزى

زيادى و نة مدةتوانى ئةطةر ثةالمار بدريَني خؤببثاريَزين ،ئةمةش تةنها

بةرزى دةولَةتى فةرةنسا لة ئيَران لةماوةى ،1840-1839سآ

شتآ بوو طومامن دةكرد رِوويدا داواى ضاوساغيم لة (موسليم)

جار طةشتى بة كوردستان دا كردووة ،جارى يةكةم لة تةرابزؤن

{ لةوانةية مةبةستى لة وشةى املتسلم(  })73بيَت،كرد و بةبآ

بةناوخاكى باكوورى كوردستان ،جارى دووةم لة تاران بؤ خؤرهةآلت

دةردةسةرى .كةوتينةرِآ،بؤ ئةوةى شتآ لةبارةى هةذارى و نةدارى

و باشوورى كوردستان ،جارى سيَهةم لة بةغداد بؤ توركيا بةنيَو

دانيشتووانى ئةم ناوضةية خبةمة رِوو،دةلَيَم (موسليم)ى ليَثرسراوى

باشوور و باكوورى كوردستان تيَثةرِيووة ،لةطةشتةكانيدا ضةند

ئةم دةظةرى (زاخؤ)ية،هاتة بةردةمم و داواى ضةند ثارضة شةكرى

كةسانيَكى ثسثؤرِ هاوشانى بوونة ،وةك ئةندازيار و راهيَنةرى تؤثخانة
و كةشيش و ضةند ثسثؤريَكى سةربازى( .)72
دواى طةيشتنى كؤنت دو سيَرسآ بة زاخؤ،كة ريَطاى طةيشنت بة زاخؤ
بةسةخت و قورس ناوى بردووة ،ئاماذة وردةكانى بؤ بارودؤخى
ناوخؤيي و ذيانى دانيشتووانى زاخؤ سةرجنى رِاكيَشاوة،بةتايبةتى لة
بابةتى خواستنى شةكر لةاليةن فةرمانرِةوايي زاخؤ،لة دووبارة
داواكردنةوةى شةكر لةاليةن هةمان كةسةوة ،جؤريَك لة خؤبةزلزانني

بؤ يةكيَك لة ذنةكانى ليَكردم ،ضونكة نةخؤشة،بيَطومان منيش شةكرم
دايآ .رؤذى دواتر هةر ضةندة دلَنيا نةبوو دةست و دأل فراوانيم دريَذة
دةكيَشآ يان نا داواى ئالَوويَرى ضةن د ثارضة شةكريَكى لة بارتةقاى
باشرتين

ئةسثةكانى

خؤى

ليَكردم،منيش

ثيَشنيازةكةيم

وةرنةطرت،بةآلم كاتآ طوندةكةمان بةجيَهيَشت ،فةرمامن دا برِة
شةكريَكى ديكةى بؤ ببةن،بة برِواى ئةو،بة كةسيَكى زؤر
سةخاوةمتةند هامتة بةرضاوى(،زاخؤ) قةآل و حةساريَكى ويَرانى ليَية

و بةخشندةيي ثيَشاندان لة يةك كاتدا لةالى كؤنت دوسيَرسآ

و (موسليم)ى تيَيدا دةذى ،ئةم قةآل و حةسارة كةوتؤتة الى ضةثى

بةدةردةكةويَت ودةكاتةميهرةبانييةك لةبةرامبةر دةسةآلتداران ي

رِيَطةكةمان ،جؤطةلةيةك بةينى حةسارةكةدا دةكشآ،بةرةو خؤرئاوا

زاخؤدا،بةضاويَكى نزمرت لةخؤى سةيرى دةكات،هةروةها ئاماذة بة
ضوولَبوونى قةآلى زاخؤ دةكات ،ئةمةش دواى هةلَمةتةكانى سوثاى
عومسانى بووة بؤ سةر مرينشينةكانى سؤران و بادينان،بةآلم ئةوةى
ثاسةوانى كردووة،حمةمةد ثاشا ئينجةبةيرةقدارى واىل موصأل

كةوتينة جولَة،بةنيَو ثيَدةشتيَكى بةرفراون و ضؤلَدا طوزةرمان
كرد،كةوتينة بةرامبةر يةكيَك لة لقةكانى رِووبارى (هيزل)Yssel-
كة بة خورِ لة ضياكانةوة هةلَدةقولَآ و ثاش كةمآ دةرِرذيَتة
دجيلةوة .رِةوتى ئاوةكة زؤر بة خور و قوولَ بوو"(  .)74شايانى ئاماذة

بووة،هةر بؤية بةطةيشتنى بة زاخؤ دةيةويَت ثاسةوانةكانى واىل

ثيَكردنة ،زؤربةى ئةو طةرِيدانةى هاتوونةتة كوردستان و سةردانى

ناوبراو بنيَريَتةوة و دةنووسيَت":دواى تيَثةرِين بة نيَو طونديَكى

زاخؤيان كردووة،بابةتى رِيَرِ ؤيشتنةكةى طزنفؤن يان هيَناوةتةوة

رِازاوةدا

بةناوى

(ئاسيهآ،)Asscia -كةوتبووة

نيَو

بةرباس و قسةكردن لةسةرى،طة رِيدة فةرةنسيةكان لةمة بةدةر
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نةبوونة .بؤية يةكيَك وةك كؤنت دو سيَرسآ ئاماذةى ثيَكردووة.

لةكاتى ثيَويستدا بؤى دةنيَرن،سآ وياليةتى كوردستان،دةتوانن لة

زؤربةيان لةكاتى برِينى ضيا سةختةكانى ناوضةكة ،خؤيان وةك

كاتى داواكردن دا هةشت هةزار سةربازى ثياو ثيَشكةش بكات.

شيَوةيةك لة سةركةوتنى رِيَرِؤيشتنةكةى طزنفؤن ثيَشانداوة كة

سليَمانى  4000هةزار سةرباز

طةيشتؤتةوة وآلتى يؤنان .يان رزطارى بووة لة سةختى و ئازارى

كويَسنجةق  2500هةزار سةرباز

رِؤيشتنى بة ناوضةكةدا و سةركةوتن بةسةر ئاريَشةكانى

زاخؤ  1500هةزار سةرباز( .)79

طةشتةكةيان .هةروةها لة كؤتايي طةشتةكةيدا ئاماذة بة ناوضةكانى

زاخؤ سيَيةم شار و شويَنة كة سةربازى رِةوانةى بةغداد كردووة لة

دةوروبةرى ناوضةى زاخؤ دةكات و دةنووسيَت":ثاش ثيَنج سةعات

كاتى داواكردنى ثيَويستدا ،لة نيَو شةش شارى كوردستان،كة كؤى

رِيَطة برِين،طةيشتينة طوندآ بةناوى (كةنطاظني) Kengavine -

طشتى ( )13000هةزار سةرباز بووة،كة لة كؤى ذمارةى

دانيشتووانةكةى مةسيحني ،خةلَكة باشةكةى ئةوآ هةروةك براى

سةربازةكاندا دةكاتة ريَذةى لة  ،%11.53زاخؤ ثشكيَكى باشى

خؤيان مامةلَةيان لة تةكدا كردين و ميوة و شرييان بؤ هيَناين تا

بةركةوتووة لة ناردنى سةرباز بؤ واىل بةغداد.

طوندى نارظةند(( )Narvandلةوانةية طوندى نةهرةوان بيَت) يةك

َمانى و عومسانى:
 .4.2تيَرِوانينى طةرِيدةى ئيسثانى و ئةل

مالَيشمان نةبينى،طوندةكة تازة كاول بووة و دانيشتووانةكةى

َفؤ ريظادينيَرا D.Adolfo ( 1882-1841
 .1.4.2ئةدؤل
)
80
(
 : )Rivadenyraكاتيَك ديثلؤماتى ئيسثانى دةبيَت لة ماوةى

 .2.3.2ئةندرآ دوثرآ ( :)Adrien Dupréلة سالَى - 1807

1867-1864دا .دواتر كارةكةى دةطواز ريَتةوة بؤ شارى قودس

ثةنايان بؤ كريستيانةكان بردبوو"( .)75
 1809سةردانى ناوضةكانى عيَراق كردووة،طةشتةكةى بةناوى
طةشتيَك بؤ وآلتى فارس( )Voyage en Perseلة دوو بةرط
دا،شارةزاييةكى تةواوى لة زمانةكانى خؤرهةآلتى هةبوو،شارةزايي
تةواوى لةكاروبارى سةربازى،بازرطانى،شويَنةوارى ،ثيَوانة و كيَش و

لة فةلَةستني ،ثاشان بؤ سيالن لة هيندستان،دواى كةمرت لة دوو ساأل
كارةكةى جاريَكى تر دةطواسرتيَتةوة بؤ دميةشق لة خؤرهةآلت،لة
شارى سيالن بةرِيَ دةكةويَت بؤ بةندةرى بةصرا و لةوآ بؤ شارى
بةغداد،دواتر بؤ كوردستان و ئينجا دياربةكر و حةلةب،بؤ
دميةشق،طةشتةكةى لةماوةى 28ى ئايارى  1869تا 25ى ئابي

طؤرِينةوةى دراو لة هةر وآلتيَكدا هةبووة،لة سالَى  1819كتيَبةكةى

 1869بووة،لة تةمموزى  1869سةردانى زاخؤى كردووة و لة

لة بةرطى يةكةم دا ضاث كردووة( .)76

بارةى هةلَكةوتةى سةختى سروشتى زاخؤ و دانيشتووان،واتة لة
هةمانكاتدا ئةدؤلَفؤ ريظاديَنريا طرنطيةكى تةواوى بة جوطرافياى

ئةندرآ دوثرآ لة فةسلَى دةيةمى طةشتةكةى ،كة تايبةتى كردووة
بة قووآليي ميَذوويي و شويَنطةى كوردستان بةتايبةتى لة هةبوونى
طةالن و ئاينزاكان و بريورِاكان و داب و نةرييت دانيشتووان .سةرديَكى
ميَذوويي لة هةواأل و رِووداوةكانى رِابردوودا،ديَتة سةر باسى جوطرافيا

مرؤيي و سروشتى زاخؤ داوة،بؤية نووسوويةتى":دواى حةظدة
كاتذميَر رؤيشنت بة هةنطاوى يةك بة دواى يةك دا طةيشتني بة ضيا
ترسيَنةرةكانى زاخؤ،كة بة هؤى كةمني دانانةوة و هيَرشى لةناكاوى
كوردةكان بة شيَوةيةكى بةرفراوان،لةم شويَ نة باشرت نيية بؤ ئةم

و دابةشبوونى سياسي و حوكمرِانى كوردستان،وةك مرينشينةكانى:

جؤرة كارانة،كة كؤمةلَيَك ضياى بةسةريةكةوة بةسرتاون.سآ تا دوو
ثياو زؤر بة باشى دةتوانن هيَرش بكةنة سةر دوانزة كةس و

هةروةها ئاماذة بة سآ فةرمانرِةوايي ترى

ثيَشرِةوةكةيان بوةستيَنن .بة برِينى طةرووى ئةم ضيا
بةرتةسكة ،ثاش سآ سةعات طةيشتينة زاخؤ،طونديَطة

بةدليس،بؤتان لة جةزيرة ،ئاميَدى،هةكارى لة جؤلَةميَرط،بابان لة
قةآلضوواالن ( )77

كوردستان دةكات،كة خاوةنى فةرمانرِةوايةكى ستةمكار و
زؤرداريانةيان هةية،بةآلم ذيَردةستةى حوكمى بةغدادن !..يةكةم:
سليَمان

ثاشا

كة

سةركردايةتييةكةى

(ناوةندةكةى)

دانيشتووانةكةى هةزار كةسة ،جولةكة و كوردى تيَيدا دةذين،بة
جوانى لةسةر دوورطةيةك لةسةر اليةكى رِووباريَك و البالَيَكى
رِووبارةكة دةرذيَتة دجيلة هةلَكةوتووة ،لة دةشتةكةيدا كة ضوار

كويَسةجنةقة،دووةم :ئةمحةد ثاشا لة زاخؤ،سيَيةم :عةبدولرةمحان

فةرسخة{دوانزة كيلؤمةتر ضوارطؤشةية} ،لة وةرِطاييةكى باش دابني

واىل بةغداد(سليَمان ثاشاى بضووك  )1810-1807ذمارةيةكى

كردووة ،لةسةر بةرزايي زجنرية ضياكانى خودى{جودى} كة بة
يةكيَك لة بةرزترين ضياكانى ئاشوورة ،رِةنط و جوانى ترسيَنةر و

طةورةى لة سةربازى هةية،كة بةسةر ئةو ناوضانةى سةثاندووة كة

سةروسورِهيَنةرى هةية ،لةم ناوضةية تا دةرياضةى وان كوردى تيَيدا

ثاشا بارةطاكةى لةسليَمانية يان شارةزوور( .)78

939
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رِووى كردارييةوة ،زاخؤ خؤى بةشيَك نيية لة وياليةتى بةغداد،بةلَكو

 .2.4.2هيَنرى.ئةى  .ستيَرن Henry. A. (1885-1820

سة ر بة دياربةكرة"(  .)81ئةدؤلَفؤ ريظادينيَرا لة دريَذةى نووسينى

 :)Sternوةك طةرِيدةيةكى بةرِةطةز جولةكةى ئةلَمانى كة

طةشتنامةكةيدا لة زاخؤ ئاماذة بة بينينى ثياوى باآل بةرزى دةطمةن
دةكات ،وةك ئةوةى نووسووييةتى ":لةوكاتةى كة لةطةأل رِووبارى
دجيلةدا بةسةردةكةوتني،تيَبينى ئةوةم دةكرد كة لةنيَوان
خةلَكةكةدا و لة طاليسكةدا ثياوانيَكى باآل بةرزى لة رِِِادةبةدةر و
يةكرتبرِ و لة بارو ريَكوثيَكن و رِووخساريَك لةسةر كارى
سةركيَشى،بةكورتى و رِوونى ديارة كة ئةمانة لة رِةطةزيَكى جياواز
دان و ئةوامن لة طوندى تلكيَف ناسني،كة دةكةويَتة الى ضةثم دواى
دةرضوومن لة موصأل،سةرةرِاى ئةوةى لة داهلون كةوتوونةتةوة
بةرضاوم،كة ويَستطةى يةكةمم بوو،كة دواى ئةوة زاخؤ بوو،كة
ويَستطةى دووةمم بوو ،ضاوم بة ثياوانى باآل بةرزو طةورة و
هاوشيَوةى ئةوان كةوتةوة،بة رِوونى لة ئةجنامدا بؤم دةركةوت كة
ئةوان شيَوةى كورديَكى منوونةيي بةرز دةكةن "( .)82
لةكاتى بةجيَهيَشتنى شارى زاخؤ لة تةمموزى  1869دا ئةدؤلَفؤ
ئاماذة بة حالَةتيَكى ثيَشكةوتنى ثيشةسازى خؤراك لة زاخؤ
دةكات ،مةبةستى لة مريشك هةلَيَنانة بة ئاميَرى دةستكرد،بةآلم
بةبيَئةوةى زانيارى تةواو لةسةر ئةم ئاميَرة بنووسيَت،تةنها نيشانةى
سةرسوورِمانى خؤى دةردةبرِيَت و دةنووسيَت":لة كاتى
دةرضوومنان لة زاخؤ ئةوةى سةرجنكيَشى كردم ذمارةيةكى مريشك
لة طوندةكةدا دةجووآلنةوة،دةربارةى ئةم كارة ثيَيانطومت كارى
مريشك هةلَهيَنانى دةستكرد هةية ،ئةوةى بريخستمةوة كة دةولَةتيَك

دؤقنشينى

هيَسن-كاسيَلَ

لة

11ى

نيسانى

1820

لةدايكبووة ،خويَندنى لة فرانكفؤرت تةواوكردووة،كارى بازرطانى
كردووة،دواتر دةضيَت بؤ لةندةن لةاليةن كؤمةلَةى جولةكةكانى
لةندةن( )The London Jews Societyبؤ قودس
دةنيَردريَت،لة ماوةى ساآلنى  1844و  1849ضةند طةشتيَك بؤ
خؤرهةآلتى ناوةرِاست ئةجنامدةدات و سةردانى كوردستانى ذيَر
دةسةآلتى عومسانى كردووة،هةروةها سةرد انيَكى كورتى بؤ زاخؤ
ئةجنامداوة و دةنووسيَت":لة سةعات ضوار طةيشتينة شارؤضكةى
زاخؤ،بضووك وةك بةناوةكةى ديارة ،زؤر بة خؤشةويستانة
بةخيَرهاتنيان ليَكردم،هةروةكو بينيم،بةتايبةتى لةمالَى خةواجة
ناحوم سةرؤكى جولةكةكان ،لةسةر دوورطةيةك بةناو خابوور
هةلَبةسرتاوة ،ثيَشرت شاريَكى بة دانيشتووان و طرنط و تايبةمتةندى
خؤى هةبووة،بةآلم

بةهؤى

ثةراويَزخراوى و ستةمكارى

حاكمةكانى(وآلتةكةى) شارةكةى زؤر ماندوو و هةالكةت
كردووة،ريَطايةك

بؤ سةرطةردانى بوونى و طةشةنةكردنى

دانيشتوانةكةى بووة ،لة حالَةتى ئيَستادا سةدو ثةجنا مالَة،ثيَنج لة
سةدى ئةو ذمارةيان جولةكةن ،لةماوةى مانةوةمدا زؤربةى
ثايةدارةكان و ريَزليَطراوانى كؤمةلَطاكة سةردانيان كردم و طفتوطؤى

بةم هةموو ثاشكةوتووييةوة ئةم جؤرة شيَوازة بةكاردةهيَنيَت،كة
زؤريَك لة شارة ئةوروثييةكان خؤيان بةشارستانى بوون

زؤر طةرم لة طةلَيامن ئةجنامدا"(  .)85بابةتى كةمبوونةوةى

هةلَدةكيَشن،بةداخةوة ئةو شيَوازة كة هيَشتا لة ئيسثانيا

دانيشتووانى شارؤضكةى زاخؤ دةطةرِيَتةوة بؤ هةلَمةتى سةربازى

بآلونةبؤتةوة"( ،)83دوا سةرجنى كة لةسةر ناوضةى زاخؤى نووسيووة
ئاماذة بة هةلَمةتيَكى سةربازى بؤ سةر ناوضةيةكى كوردستان لة
نزيك زاخؤ دةكات،بةآل م ناوى ئةو شويَنةى نةنووسيوة كة
هةلَمةتةكةى تيَيدا بةرِيَوة ضووة و دةنووسيَت ":ثاش
كةميَك،هيَزيَكم بينى نزيكةى شةش سةد ثياو دةبوون ،لة
تةمبيَكردنى

هؤزى

ضياكان

دةطةرِِِانةوة،بةآلم

بةبآ

دةستكةوت،سةربازةكان بة ثيَي ثةتى و نيمضة رِووتى و برسيَيةتى
طةرِابوونةوة،لة رِيَرِؤيشت نةكةيان بة ناوضةيةكى شاخاوى و بةرداوى
كة لة دوذمنى زؤر ثرِ بوو .)84 ( "!...سةرجنى كؤتايي ئةوةية،دةب يَت
ئةو دوذمنة زؤرانة كيَ بن كة ئةدؤلَفؤ ريظاديَنريا بة نارِاستةوخؤ ناوى
بردوون..؟ يان ياخيبوونيَكى نا ريَكخراو بيَت لة ناوضةى بادينان دا.
كة شايانى زياترى ليَكؤلَينةوة و وردبوونةوةية ،ضونكة ذمارةى هيَزة
سةركوتكارة عومسانييةكة ذمارةييةكى كةم نيية .كة ئةدؤلَفؤ
ريظاديَنيَرا لةبارةيانةوة نووسووييةتى.

عومسانييةكان بؤ رووخاندنى مرينشينةكانى سؤران،بادينان و
بؤتان،بةتايبةتى سوثاى عومسانى شارؤضكةى زاخؤى وةك
بنكةيةكى سةربازى بؤ ئامادةكردنى هةلَمةتى سةربازى بؤ ناو
قووآليي دةسةآلتى مرينشينةكان و الوازكردن و رووخاندنى
يةكجارةكى بةكار دةهيَنا ،وةكو ثيَشووتر ئاماذةمان بؤكرد .هةروةها
كةمبوونةوةى ذمارةى دانيشتووانى زاخؤ لةدواى ئةم هةلَمةتانة
بةتايبةتى لة دواى نيوةى يةكةمى سةدةى نؤزدةهةم بةتةواوى
دةركةوتووة.
 .3.4.2دكتؤر ئيَدوار ساكاو(  :)Dr. Edward Sachauلة
ثايزى  1879تا  1880لةطةشتيَكيدا بؤ خؤرهةآلتى ناوةرِاست،كة
كارى سةرةكى طةرِان بةدواى شويَنةوار و كؤكردنةوةى دةستنووس
بووة ،طةشتةكةى لةشارى دميةشق دةسيثيَكردووة بةناو كوردستانى
عومسانى بؤ موصأل ،لةويَوةوة بةرةو زاخؤ،دواتر جةزيرةى
940
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ئيبنوعومةر،طةرِانةوة بؤ حةلةب بةرِيَطاى سيوورك و ئورفة و

بؤ سولَتانى ناوبراو بة قةبارةى ضوارسةد الثةرِة نووسيووة،

بريةجك ،لةطةشتةكةيدا بؤ ناو كوردستانى عومسانى زانيارى زؤر

بةناونيشانى طةشتنامةى سنوور (سياحت نامة

حدود-

طرينطى لةاليةنى ميَذوويي و شويَنةوارى و جيؤطرافى لةسةر

 )Seyahatname-i Hududلةم سياحةتنامةيةى خورشيد

زانيارى لةسةر

ثاشا لة وةسفى ئيالةتةكانى كوردستاندا،كة نزيكةى ضوار ئيالةت

تؤثؤطرافياى ناوضةكة كؤكردؤتةوة،هةروةها

هؤزةكانى كورد و ثةيوةندييةكانيان تؤماركردووة( .)86

بوونة،وةك :موصأل،بايةزيد،وان و شارةزوور،باسى شارى زاخؤ

 .4.4.2كارأل بايدكر :)Karl Baedeker(1911-1837كة

دةكات بةبيَ ئةوةى هيض ئاماذةيةك بة زانيارى ناو شارةكة

ناسراوة بة بايدكرى دووةم ،خاوةنى دةزطاى بآلوكارى كارأل بايدكرى

بكات،تةنه ا وةك قةزايةك لةسةر ئيالةتى موصأل ئاماذةى

ئةلَمانى بووة ،باسى طةشتةكةى لة نيَوان نسيَبني بؤ موصأل

ثيَدةكات،بؤ قةزاكانى وةك :دهؤك،سنجار و تةلةعفةر ذمارةى

دةكات،كة ماوةى ثيَنج رؤذى دياريكردووة،بةتايبةتى لة رِيَطاكةى بة

مالَةكانى ئةو قةزايانةى نووسيووة،ض موسلَمان ،كريستيان ،جولةكة

ضةندين طوند دا تيَثةرِيووة ،لةوانة بةناو جةزيرةى ئيبنوعومةرى

و ئيَزدى بووبن،بةآلم بؤ قةزاكانى ئاكرآ و زاخؤ و مزورى و ناوضةكانى

هةلَبذاردووة،كة بةكورترتين رِيَطاى داناوة بؤ  2تا  3رؤذ بؤ طوندى

تر هيض ذمارة و زانيارييةكى نةنووسيووة( .)88

نةهرةوان كة لة زاخؤ نزيك بووة دوورى نيَوان ئةم دوو شويَنةى بة
شةش كاتذميَر داناوة،هةروةها

دوورى نيَوان زاخؤ و

سيَميَل( )Simeilهةشت كاتذميَر بووة ،فيلفيل( )Filfilنؤ كاتذميَر
لة زاخؤ دوور بووة،كة لةالى ضةثي رِووبارى دجيلةدا بووة ،ئةم
ماوانةى دياريكراوة بؤ ماوةى نيَوان ئةو شويَنانةى ئاماذةى ثيَكراوة

 .3ئةجنام
يةكةم :شارى زاخؤ شويَنطةيةكى سرتاتيذى هةية ،لة بةيةكطةيشتنى
باكوور و باشوور و خؤرئاواى كوردستان ،لةسةدةى نؤزدةهةم لة
ضوارضيَوةى دةولَةتى عومسانى،بةشيَك بووة لة دةسةآلتى

بؤ طةيشنت بة ناوةندى موصأل بووة(  .)87هةر ضةندة بؤ وردبوونةوة

مرينشينى بادينان و سؤران و وياليةتةكانى دياربةكر و بةغداد و
موصأل،هاوكات دراوسيَي مرينشينيَكى بةهيَزى وةك بؤتان بووة ،ئةم

لةم طةشتنامةيةدا زياتر وةك ريَبةريكردنى طةرِيدةكانى تر بؤ

هؤكارانة ،خالَى سةرجنرِاكيَش بوون بؤ طةرِيدةكان بةطشتى لةسةر

سةركيَشى و ئارةزووى طةشتكردن هاتوونةتة كوردستان،هةروةها بؤ
تؤماركردنى زانيارى لةسةر هةموو بابةتة جياوازة ذيارييةكان لةوانة
كات .كة لةالى طةرِيدةكان طرنطييةكى زؤرى ثيَدراوة،بؤ
نووسينةوةى ميَذووى ناوضة جياجياكانى كوردستان،طرنطى تايبةتى

ئاستى جياوازى ثسثؤرِايةتى زانستى و سياسي و ئاينى و
ديثلؤماتيي،سةردانى زاخؤ بكةن و تيَرِوانينةكانيان يادداشت بكةن.
دووةم :رِووداوى رِيَرِؤيشتنةكةى طزنفؤن كة لة  401ثيَش زايني
بووة ،لة ميَذووى ديَرين بة دة هةزارةكة ناسراوة ،خالَى
سةرجنرِاكيَشى طةرِيدةكان بووة،هةر لةطةأل طةيشتنيان بة

خؤى هةية،بؤ زانينى دوورى نيَوان شويَن و شارةكان لة سةدةى

زاخؤ،دووبارة ئةم بابةتةيان باسكردؤتةوة،تيَبينى و بؤضوونى نويَيان

 .5.4.2حمةممةد خورشيد ثاشا  :1878-1813ضةند

لةبارةيةوة نووسيووة،بةيةك بةستنةوةى رِووداوى دة هةز ارةكة بة
شارى زاخؤ بةشيَكى زؤرى نووسينى طةرِيدةكانى لة خؤطرتووة،كة

نؤزدةهةم دا.
ثؤستيَكى لة دةولَةتى عومسانى ثيَدراوة،لةماوةى ساآلنى - 1863
 1878وةك واىل كاري لة وياليةتةكان كردووة كة ئةمانة
بوونة(:ئةدرنة ،ئةرزةرؤم ،حيجاز،سيَواس ،ئيزمري ،حةلةب و ئةنقةرة و

ئةمة رِؤلَيَكى كاريطةرى لة ناساندنى ميَذووى ديَرين و هاوضةرخى
زاخؤ بينيووة و هانى زؤربةى طةرِيدةكانى داوة كة زياتر لةبارةى
ميَذووى زاخؤ بنووسن.
سيَيةم :ثيَكهاتةى ئايينى لة زاخؤ بةتايبةت كؤم يونيتى

موتةسةريفيةتى قودس لة فةلَةستني) هةروةها ثلةى وةزيرى

جولةكة ،لةاليةن طةرِيدةكانةوة بة شيَوةيةكى بةرضاو
باسكراوة،بةتايبةتى ذمارة و كارى جولةكان لة زاخؤ ،هةروةها

و 1878دا،دواتر رِاويَذكارى سةرؤك وةزيرانى عومسانى (سةدرى

كؤميونيتى كريستيانى لة دةوروبةرى زاخؤ بؤتة خالَى باسكردنى
زؤريَك لة طةرِيدةكان ،ضونكة بةشيَكيان لة ثيَش طةيشتنيان بة زاخؤ

عومسانى(عةبدوملةجيدى يةكةم  )1861-1839وةك ئةنداميَك

يان لة خوارووى زاخؤ تيَ ثةرِبوونة ،رووبةرِووى طوندى كريستيانةكان

ئةوقاف لة  1869و دووجار وةزيرى دادى عومسانى بووة لة 1873
ئةعزةم)بووة،بةآلم ثيَش وةرطرتنى ئةم ثؤستانة،لةاليةن سولَتانى
رِادةسثيَردريَت بؤ كؤميسيؤني نيَودةولَةتى رِيَكخستنةوةى سنوورى
عومسانى و قاجارِى لة سالَى 1258ك1842 -ز بووة،رِاثؤرتيَكى
941

و ذيان و رِةوشى كؤم ةآليةتى و ئابوورى و خويَندةوارى ئةم ثيَكهاتةية
بوونةتةوة و تيَبينيةكانيان تؤماركردووة.
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ضوارةم :بةشيَك لة طةرِيدةكان رِووداوةكانى شارى زاخؤيان لة
سةدةى نؤزدةهةم تؤماركردووة،بةتايبةتى هيَرشةكانى حمةممةد
ثاشاى رواندز،مريى مرينشينى سؤران،رةشيد حمةمةد ثاشاى
رِاسثيَردراو بؤ لةناوبردن و هةلَوةشاندنةوةى مرينشينى سؤران لة
1836زاينى ،ئةم

رِووداوة

لةماوةى

سييةكانى

سةدةى

.1

قةآلى ديَرآ :بةثيَي هةنديَك بؤ ضوون طوندى (كةلة ديَر) لةناوضةى

سورضاييةتى لة قةزاى ئاكرآ ،دةستنيشانكراوة بؤ شويَنى قةآلى ديَرآ ،بؤ
زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :الدكتور عماد عبدالسالم رؤوف( :)2011
املعجم التارخيي إلمارة بهدينان ،من منشورات االكادمي ية الكردية ،مطبعة احلا ج
هاشم ،أربيل ،ص .152

نؤزدةهةم ،زؤريَك لة طةرِيدةكانى دواتر هاتوون و طةرِاونةتةوة بؤ ئةم
رِووداوانة و كاريطةرييان لةسةر زاخؤ،هةنديَكيان لةكاتى

دا ،لة ذيَر دةسةآلتى مرينشينى بادينان بووة ،هؤزى ريَكان نيشتةجيَي ئةم ناوضةية

لةشكركيَشةكانى رةشيد حمةمةد ثاشا ئامادةييان هةبووة.

كة ناسراوة بة نيَروة و ريَكان .بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :املصدر

ثيَنجةم :بةشيَكى طةرِيدةكان تيَبينى زؤر و قوولَيان لةسةر زاخؤ
نةنووسيووة ،لةبةرئةوةى بؤ ماوةيةكى كاتى و كةم لة شارةكةدا
ماونةتةوة ،وةك خالَى تيَثةرِبوون بةكارهيَنراوة بةتايبةتى بؤ
طةيشتنيان بة سنوورى مرينشينى بؤتان،بةشيَكيان بةنزيكى زاخؤ
تيَثةرِبوونة و لة دوورى ئةو شارة بةثيَي ئةو زانياريانةى طويَبيست
بوونة،تؤماريان كردووة.
شةشةم :طةرِيدةكان لةطةيشتنيان بة ناوضةى زاخؤ و
دةوروبةرى،دياردة سروشتييةكانى وةك رِووبارى خابوور و دةشت و
ضيا..هتد بؤتة جيَطةى تيَرِامان و نووسني لةبارةيانةوة،بةتايبةتى
بةشيَكى زؤريان لة كاتى هاتنيان يان رؤيشتنيان لة زاخؤ لة رِووبارى
خابوور بة كةلَةك ثةرِيونةتةوة و سةربردةى رِووداوةكانى رِووبارى
خابوور دةطيَرِنةوة.
حةوتةم :شويَنةوارةكان،وةك :قةآلى زا خؤ و ثردى دةالل،بؤتة خالَى

.2

قةآلى بشرى :دةكةويَتة ناوضةى ريَكان ،لة باكوورى خؤرهةآلتى ئاميَدى

نفسه ،ص .78
.3

( )1قةآلى رِادكان :مةبةستى قةآلى هؤزى ريَكانة كة دةكةويَتة باكوورى

خؤرهةآلتى شارى ئاميَدى ،بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :املصدر
نفسه ،ص .78
.4

قةآلى شوش :قةآل و طونديَك بوونة لة ضوارضيَوةى دةسةآلتى بنةمالَةى

فةرمانرِةوايي بادي نان ،كة ئامؤزاكانى مريةكانى مرينشينى بادينان فةرمانرِةواي ي
بوونة ،ثيَشرت لة ذيَر دةسةآلتى هؤزى زيَبارييةكان دابووة ،لة سةرضاوة
سريانييةكان بة (باشوش) ناوى دةهيَنريَت ،بةناوبانط بووة لة زاناى طةورة و
بةرهةمى ميوةجات و بةرهةمى جؤراوجؤر ،لة ئيَستادا سةر بة قةزاى ئاكرآ لة
ثاريَزطاى دهؤك دا .بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :املصدر نفسه،
ص .214
.5

قةآلى عومرانى :قةآل و طونديَكة لة قةزاى ئاكرآ ،يةكيَك لة ضوار قةآلكان ى

هؤزى زيَبارى بووة ،ناوةنديَكى طةورةى زانستى لةسةدةى حةقدةهةم بووة،
بةتايبةتى دواى دؤزينةوةى هةندآ دةستنووسي زانايانيي زيَباري كة دةطةرِيَتةوة
بؤ ئةوكات .بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :املصدر نفسه ،ص .260
.6

قةآلى بازيران :يةكيَك لةو قةآليانة بووة كة لة ذيَر دةسةآلتى هؤزى زيَبارى

تيَرِوانينى طةرِيدةكان بةشيَكى زؤريان سةردانيان كردووة و بةسةر

دابووة ،زؤريَك لة ليَكؤلَةرانى ئةم سةردةمة ،قةآلى بازيران بة (بارزان)ى ئيَستا

ثردى دةالل لة زاخؤ ثةرِيونةتةوة،بةآلم زؤربةيان لة ميَذووى
ثردةكةيان نةكؤلَيوةتةوة و هةولَى كنة و ثشكنينى شويَنةوارييان

دادةنيَن ،كة ئةمة لة ئةجنامى تيَثةرِبوونى قؤناغة ميَذووييةكان بؤتة بارزان،

نةبووة،وةك لة شويَنةكانى تر هةبووة،كة لةسةر دةس تى طةرِيدةكان
ئةجنامدراوة.
هةشتةم :تؤماركردنى ثيَشكةوتنى ثيشةسازى خؤمالَى لة زاخؤ،وةك
دياردةيةكى ثيَشكةوتن لة دةولَةتى عومسانى و بةراوردكردنى بة
دةولَةتانى ئةوروثي لةسةر تيَرِوانينى طةرِيدة ئةوروثييةكان،ئةمة
خالَى وةرضةرخان و ثيَشكةوتنى ثيشةسازى سةرةتايية لة باشوورى
كوردستان لة سنوورى دةولَةتى عومسانى لةو كاتدا .بةتايبةتى لة
زاخؤ.
نؤيةم :زؤربةى طةرِيدةكان ،تيَرِوانينى ئةريَنيان لةسةر دانيشتوانى
زاخؤ تؤماركردووة ،بة ثيَضةوانةى نووسينى طةرِيدةكانى تر لةسةر
نةريَنيان
كوردستان،تيَرِوانينى
جياجياكانى
ناوضة
تؤماركردووة،دانيشتوانى زاخؤ بة طةرمى ثيَشوازيكردن لة ميوانان و
ضاكةخوازى و كارى باش وةسف دةكةن.
 .4ثةراويَزةكان

هةرضةندة بةلَطةى سةمليَنةر بةتةواوى لةبةردةست دانية .بؤ زانيارى زياتر
برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :املصدر نفسه ،ص .63
.7

شرفخان البدليسي(  :) 2006شرفنامه يف تاريخ الدول و اإلمارات الكردية ،

ج  ، 1ترمجة :حممد على عونى ،راجعه و قدم له :حييى اخلشاب ،ط  ، 2دار الزمان
للطباعة و النشر و التوزيع ،دمشق -سوريا .ص .136
.8

د.عبدالعظيم عباس نصار( 1427هـ 2006 -م) :بلديات العراق يف العهد

العثماني  1918 -1534م ،دراسة تارخيية وثائقية ،ط  ، 1املكتبة احليدرية،
مطبعة شريعت.ص .207
.9

خليل ساحلي أوغلي(  :) 2000من تاريخ األقطار العربية يف العهد العثماني

حبوث و وثائق و قوانني ،تقديم :أكمل الدين إحسان أوغلى ،مركز األحباث و الفنون
و الثقافة اإلسالمية ،استانبول.ص . 509
 . 10املصدر نفسه ،ص . 520
 . 11د.فاضل بيات(  :) 2007الدولة العثمانية يف اجملال العربي :دراسة تارخيية
يف األوضاع اإلدارية يف ضوء الوثائق و املصادر العثمانية حصراً ،ط  ، 1مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت-لبنان .ص . 300
 . 12املصدر نفسه ،ص .305
 . 13تةها كورِى يةحيا كورِى مري سليَمان كورِى مري حمةممةد خان كورِى
سوحبان ويردى خان كورِى ئةمحةد خان كورِى عةبدوملوئمني خان كورِى ماموى
كوردى بة مةزةهةب شافيعى و بة تةريقةت قادرى بة ميللةت ئيرباهيمى و بة
حمةممةد ئوممةت و باليسانى وآلتةكةم ،لة عةشريةتى خؤشناو بة ئاوةرايي لة
شام ،ئةمة خؤى لة طةشتنامةكةيدا نووسيوويةتى ،ئةو سالَى  1723لة دايكبووة ،
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َةيي  ،حممد امحد ابراهيم  /ط وَظارا زانست يَن مروَظايةتى يا زانك وَيا زاخ وَ ،ثةربةندا ،5 :ذمارة ،4 :بث  ،948 - 927كانونا ئ يَكىَ.2017 -
طةآلل

لة  1743بة موصأل تيَثةرِيووة بؤ شارةكانى حةلةب ،قودس و يافا ،لة رِيَطاى

وةرطيَرِانى :حسيَن عومسان نيَرطسةجارِى و حسيَن ئةمحةد جاف ،ضاثى يةكةم،

دةريا بؤ ميسر و شارى مةنسوورِة دواتر بؤ قاهرية و مزطةوتى ئةزهةر و هةشت

دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس ،هةوليَر .ل .23

مانط لةوآ ماوةتةوة ،ثاشان حيجاز ،شارى تةرابلوس ،قوبروس و دمياط،

 . 23هةمان سةرضاوة ،ل .23

هةروةها بؤ ئيستانبوأل لة  1767 -1766و بةغداد 1772و شارةكا نى كةركوك،

 . 24هةمان سةرضاوة ،ل .23
25. F. R. Maunsell(1901); Central Kurdistan, The
Geographical Journal, Vol. 18, No. 2 (Aug., 1901), P.
124.
26. Mark Sykes(1908); The Kurdish Tribes of the
Ottoman Empire, The Journal of the Royal
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,
Vol. 38 (Jul. - Dec., 1908), P. 459.
27. Ibid, P. 462.
28. Alphonse Mingana(1916); Syriac Versions of the
Old Testament, The Jewish Quarterly Review, New
Series, Vol. 6, No. 3 (Jan., 1916), P386.
29. Walter J. Fischel(1944); The Jews of Kurdistan a
Hundred Years Ago: A Traveler's Record, Jewish Social
Studies, Vol. 6, No. 3 (Jul., 1944), pp 208-210.
30. H. I. Lloyd(1926); The Geography of the Mosul
Boundary, The Geographical Journal, Vol. 68, No. 2
(Aug., 1926), P. 108.
31. Ibid; P113.
 . 32كلَؤديؤس جةميس ريض :لة 28ى ئادارى  1787لة ديذةن( ) Dijonلة

كؤية ،ئاكرآ ،زاخؤ ،بؤتان ،نسيَبني ،ميَردين ،روها ،محس و حةما ،لةدواى سالَ ى
 1775لة شارى دميةشق لة قوتاخبانة و خانةقاكةى ئارامدةطريَت و سةرقالَى
طوتنةوةى بابةتة شةرعييةكان دةبيَت تا نووسينى يادداشتى طةشتةكانى لة
 1789تؤماركراون و سالَى كؤضى دوايي ئةم زاناية هيَشتا بةتةواوى ديار نيية .بؤ
زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :د.عماد عبدالسالم رؤوف(حتقيق)،
(  :) 2007رحلة طه الكردي الباليسانى يف العراق و بالد الشام و األناضول و مصر و
احلجاز ،ط  ، 1مؤسسة موكريانى للبحوث و النشر ،أربيل.
 .14كةختدا :لة دوو وشة ثيَكهاتووة لة (كد) بة ماناى ماأل (خدا) بةماناى
سةرؤك واتة سةرؤكى ماأل ،لة فارسي دا بةسةر طةورةى برِياردةر و ثادشادا برِاوة ،
بةآلم لة عومسانى دا بةسةر بةرثرسيار يان وةكيل يان باوةرِثيَكراو و رِاستطر دا ،
بةضةند شيَوازيَك طؤ (يلفظ) دةكرا ،وةك :كيخيا ،كاخيا  ،كخيا و كهيا .بؤ زانيارى
زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :د.حسان حالق و د.عباس صباغ(  :) 2009املعجم
اجلامع يف املصطلحات العثمانية ،دار النهضة العربية ،بريوت-لبنان.2009 ،
ص .188
 .15د.عماد عبدالسالم رؤوف(حتقيق) :) 2007 ( ،املصدر السابق ،ص -51
.52

زمانةكانى :يؤنانى ،التينى ،عيربى ،فا رسي زانيووة ،هةروةها بة باشى قسةى

 .17املصدر نفسه ،ص .314
 .18شةمسةددين

يةكةم

ئةنيسكلؤثيدياى توركى لة ميَذوو دا ،قامووسئةعالمي شةمسةددين سامى،
وةرطيَرِان لة عومسانى بؤ توركي نوآ :م .بؤزئةرسالن ،وةرطيَرِان بؤ كوردى:
ئةمحةد تاقانة ،ضاثى دووةم ،دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس ،هةوليَر .
ل .216
 .19جةزيرةى ئيبنوعومةر :لة ميَذووى كورد دا بةناوى (جزيرا بؤتان )
دةهيَنريَت ،وةك شةمسةددين سامى لة قاموسئةعالمةكةيدا كة لة كؤتايي سةدةى
نؤزدةهةم نووسووييةتى :شارؤضكةيةكة لة بةشى باكوورى خؤرهةآلتى ثيَوةست
بة وياليةتى دياربةكر ،لة رؤخى الى رِاستى دجيلةدا لة نزيكى  150كيلؤمةترى
سةرووى مووسلَةوة ،واتة لة باكوورى خؤراوايداية ،ئةمرؤ بة ناوى (جزرة) ناوةندى
قةزايةكى ثيَوةست بة ليواى ميَردينة ،سةردةمانيَك طةليَك ئاوةدان بووة ،لة 219
طوند ثيَك ديَ و  35,000هةزار كةس دانيشتووانى جةزيرا بؤتا نة .بؤ زانيارى
زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ل .159 -158
 .20ستيظن هيمسلي لونطريك(  :) 2004أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث،
ترمجة :جعفر اخلياط ،ط  ، 5دار الرافدين للطباعة و النشر و التوزيع ،بريوت ،
ص .16 -15
 .21ئةلقوش(ناحية) ،ناوةندى شارؤضكةية ل ة ثاريَزطاى موصأل ،كة
كريستانيةكانى ئاسوورى تيَيدا نيشتةجيَن ،كة ضةند طونديَكى ئاسوورى لة
سنوورةكةى داية وةك :داشقوتان ،كةرةجنؤ ،ئيَنبةقرآ ،ثريوزاوا و طرماوا ،بؤ
زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :د .عةبدولَآل غةفور( :)2010
ئاسوورييةكانى باشوورى كوردستا ن ليَكؤلَينةوةيةكى جوطرافى-ئةتنؤطرايف ،لة
بآلوكراوةكانى ئةكادميياى كوردى ،ضاثخانةى سثيَرَيَز-دهؤك ،ل .8
 .22كؤمةلَيَك لة ثسثؤرِان و ئةفسةرانى سياسي ئينطليز(  :) 2002كورد و
كوردستان -ليَكؤلَينةوةيةك سةبارةت بة بارى رؤشنبريى و كؤمةآليةتى و سياسي
و جوطرافى كوردستان  ،سالَى  1923لة فةلَةستني بة ئينطليزى ضاث كراوة ،
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لةسةر شويَنةوارةكانى ناوضةى بابل و ميزؤثؤتاميا ،بةثيَي ئينسايكلؤثيدياى
بةريتانيكا ،سةرةتا وةك كةسايةتيَكى بازرطان لة بةغداد دةركةوتووة ،هةروةها

 .16د.فاضل بيات :املصدر السابق ،ص . 317
سامى(  :) 2010كورد و كوردستان لة

وآلتى فةرةنسا لةدايك بووة ،لة  1811تاقيكردنةوةيةكى سةركةوتووى ئةجنامدا

بةزمانةكانى عةرةبي و توركى كردووة ،ثيَش ضةند مانطيَك لة كؤضى دوايي بؤتة
نويَنةرى كؤمثانياى هيندى خؤرهةآلتى لة بةغداد ،لة  5ى تةشرينى يةكةمى
 1821لة شرياز كؤضى دوايي كردووة .بؤ زانيارى تةواو برِوانةوة ئةم لينكة
ئةليكرتؤنيية:
 https://www.britannica.com/biography/ClaudiusJames-Rich
 . 33كلَؤديؤس جيمس رِيض(  :) 2002طةشتنامةى ريض بؤ كوردستان ،
وةرطيَرِانى :حمةمةد حةمة باقى ،ضاثى سيَيةم ،دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى
ئاراس ،هةوليَر.ل . 385
 . 34ريضارد وود لة سالَى  1806لةدايك بووة ،باوكى ناوى جؤرج ،دايكى لوس ي
وود ،خويَندنى لة زانكؤى ئيَكزيتةر(  ) Exeterلة بةريتانيا تةواو كردووة ،لة سالَ ى
 1824لة ثايةى وةرطيَرِى خيَرا لة بالَيؤزخانةى بةريتانى لة ئيستانبوأل
كاريكردووة ،لة ساآلنى  1833 -1832لة كاتى هةلَمةتى ئيرباهيم ثاشاى كورِى
حمةممةد عةىل ثاشاى ميسر لة سوريا كاريكردووة ،لة ساآلنى 1836 -1835
لةطةأل سوثاى عومسانى بؤ كارى تايبةت( ) Special Serviceدةستبةكاربووة،
بةتايبةتى بؤ طواستنةوةى هةواأل و نووسينى رِاثؤرت لةسةر هةلَمةتة
سةربازييةكانى سوثاى عومسانى بؤ سةر مرينشينة كوردييةكان ،لةوانة مرينشينى
سؤران ،بؤ جاريَكى تر لة ساآلنى  1841 -1840لة سوريا كاريكردؤتةوة ،
هةروةها لة لوبنان يارمةتيدةرى سوثاى عومسانى بوو بؤ طرتنةوةى ئةو شويَنانةى
رِاثةرِينى تيَيدا هةلَطريسابوو ،بؤ جارى سيَيةم ،لة شارى دميةشق لة ثؤستى
كونسولَى بةرِيتانى دةستبةكاربوو لة ماوةى  ، 1855 -1841كونسولَى طشتى لة
تونس لةماوةى نيَوان  . 1879 -1855لة رؤذى 21ى تةمموزى  1900كؤض ى
دوايي كرد .بؤ زانيارى زياتر

برِوانةوة ئةم سةرضاوةيةA.B. :

Cunningham(1966): The Early Correspondence of
Richard Wood 1831-1841, vol3, The Royal Historical
Society, London.PP36-39.
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 .35لؤرد ث ؤنسنيب يان جؤن ثؤنسنيب لة ماوةى نيَوان  27ى تةشرينى دووةم ى

طزنفؤن(  :) 2013ئاناباس ،وةرطيَرِانى لة يؤنانيةوة :عةىل فةحتي ،خانةى

 1832تا  1841بالَيؤزى بةريتانياى مةزن بووة لة ئيستانبوأل .بؤ زانيارى زياتر

موكريانى بؤ ضاث و بآلوكردنةوة ،هةوليَر ،ل .367 -364
42. J. Shiel(1838): Op, Cite, P90.
43. Ibid, P91.
44. Ibid, P91.
45. Frederick Forbes(1839); A Visit to the Sinjár Hills
in 1838, with Some Account of the Sect of Yezídís, and
of Various Places in the Mesopotamian Desert, between
the Rivers Tigris and Khábúr, The Journal of the Royal
Geographical Society of London , Vol. 9 (1839), P424.
 . 46ويليام فرانسيس ئينسوؤرث لة  9ى تةشرينى دووةمى  1807لة شارى

برِوانةوة ئةم بآلوكراوةيةA Directory of British Diplomats; (:
)Ponsonby ,John1st , P399.
36. A.B. Cunningham(1966): Op, Cite, P94.
37. J. Shiel(1838); Notes on a Journey from Tabríz,
Through Kurdistán, via Vân, Bitlis, Se'ert and Erbíl, to
Suleïmániyeh, in July and August, 1836, The Journal of
the Royal Geographical Society of London, Vol. 8
(1838), P89.
)1 ( .38رِةشيد حمةمةد خةواجة ثاشا ،لة سالَى  1780لة جؤرجيا لة
دايكبووة ،يةكيَكة لة كةسايةتية ديارةكانى ضةركةسي لة دةولَةتى عومسانى ،لة
خيَزانى كؤشندوقى ضةركةسيية ،كة بةمةزهةب ئةرتةدؤكسي يؤناني بووة،
ثيَشئةوةى بة مندالَى لةاليةن عومسانييةكانةوة برفيَنريَت ،دواتر بة كؤيلة كراوة
و فرؤشراوة بة وةزيرى دةريايي دةولَةتى عومسانى واتة( :قةثودان ثاشا) كة ناوى
(خةسرؤ ثاشا  ) 1855 -1869بووة لةماوةى  1818 -1811وةزيرى دةريايي
بووة و رِةشيد ثاشاى كرِيووة ،لةبةر زيرةكى و ليَهاتووى زوو دةركةوت و لة
تةمةنى  29سالَى بوو بة واىل وياليةتى كوتاهي ة ،دواتر بةشدارى لةشةرِةكان ى
سةركوتكردنى رِاثةرِينةكانى يؤنانى كرد ،ضةندين ثؤستى لة دةولَةتى عومسانى
وةرطرت ،طةورةترينيان ،سةرؤك وةزيران(سةدرى ئةعزةم)ى عومسانى لة ماوةى
28كانوونى دووةمى  1829تا 18ى شوباتى  ، 1833لة سالَى  1836لةناوضةى
دياربةكر كؤضى دوايي كرد .بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية:
" 39. Yılmaz Mehmed(1999): Reşid Mehmet Paşa
Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,
İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2
s.456-457.
40. J. Shiel(1838): Op, Cite, P90.
)1 ( . 41طزنفؤن كورِى غريلؤس و ديؤدؤرا بوو ،بنةمالَةى ناوبراو خةلَكى ئيَرخييَ
ئؤ و دةولَةمةند و لة ضينى ئةسثسواران بوو ،سةبارةت بة لة دايكبوونى ضةند
سالَيَك دياريكراون لةوانة 440 :ثيَش زايني و  225ثيَش زايني و  431ثيَش
زايني ،بةآلم ئةم سالَةى دواي بؤ لة دايكبوونى طزنفؤن دياريكراوة ،لةسةردةم ى
الويَيتى قوتابي سوقرِات بووة ،سالَى  401ثيَش زايني لةاليةن ثرؤكسيَنؤس
ظييؤتي داواى ليَكرا بةشدارى هةلَمةتةكةيان بكات كة لةاليةن كؤرشى ئةخيمينى
سةركردايةتى دةكريَت بؤ سةر براكةى (ئةردةشيَرى دووهةم) ،بةآلم دواى شكستى
كؤرش و كوذران ى سةركردة سةربازييةكانى يؤنانى ،طزنفؤن سةركردايةتيي هيَزة
دة هةزارةكةى يؤنانى طرتة دةست ،ثيَش ئةم شكستة لةناوى سوثاى يؤنانى
طزنفؤن ثؤستيَكى باآلى سةربازى نةبوو ،بةآلم توانى هيَزةكةى لةناوضةكان ى
نيشتةجيَي كاردؤخييةكان و دواتر ئةرمةنستان و تةرِابزؤن و بةرةو ناوضة تةراكيا
و طةيشتنةوةى بة يؤنان بةسةركةوتوويي رزطاريان بكات ،دواتر لة سالَى 394
ثيَش زايني ،طزنفؤن ضووة ثاأل ثاشاى الكيَدييَمؤنييةكان (ئاييسيالنؤس) كة شةرِى
دذى هاوثةميانيي ئةسيناييةكان(تيظايؤنةكان) هةلَطريساندبوو ،هةروةها ضووة ثاأل
سثارتييةكان لة شةرِ يان دذ بة كؤرؤنياس ،ئةمة وايكرد كة ئةسيناييةكان طزنفؤن
دةربكةن ،بةآلم ثاشاى الكيَديَمؤنيةكان قةرةبووى طزنفؤنى بة سةروةت و
سامانيَكى زؤر كردةوة ،دوا رؤذةكانى بة ئاوارةيي و دوور لة ئةسينا لةطةأل ذنةكةى
بةناوى فيليسيا و دوو كورِةكانى بةناوةكانى (غريلؤس و ديؤدؤرؤس)بةسةر برد،
لة سالَى  300ثيَش زايني كؤضى دوايي كرد ،هةنديَك بةرهةمى لةدواى خؤى
بةجيَهيَشنت :لةوانة :ئاناباس ئةو طةشتنامةية كة تيَدا باسي رِيَرَِِؤيشتنى دة هةزار
سةربازةكةى يؤنان لة خاكى كوردستان و ناوضةكانى تر دةكات ،هةروةها
كتيَبةكانى ثةروةردةى كوروش ،هةواأل و زانيارييةكانى يؤنان ،بريةوةرييةكان ى
سوقرات ،ضةند كتيَبيَكى تر ،بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية:

ئيَطزيتةرى بةريتانى دايك بووة ،ثزيشك ،طةرِيدة ،جيؤطرافيزان و زةويناس،
هةروةها نووسةر و سةرنووسةريش بووة ،لة  1836تا  1841طةشتى بة
خؤرهةآلتى ناوةرِاست كردووة ،لةم ماوةي طةشتةكةيدا كة ثيَنج ساألى خاياندووة ،
لة هاوينى  1840بة كوردستان دا طةراوة و سةرنج و تيَبينيةكانى خؤى
نووسيووة ،لة  1841طةرِاوةتةوة ئينطلتةرا -بةريتانياى مةزن ،نووسينةكانى
لةسةر كورد و كوردستان بآلوكردؤتةوة ،لة  27ى تةشرينى دووةمى  1896كؤضى
دوايي كردووة .بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم لينكة ئةليكرتؤنية:
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Francis_Ainswo
rth
47. William Ainsworth(1841); An Account of a Vis it
to the Chaldeans, Inhabiting Central Kurdistán; And of
an Ascent of the Peak of Rowándiz (Ṭúr Sheïkhíwá) in
Summer in 1840, The Journal of the Royal Geographical
Society of London , Vol. 11 (1841), P21.
48. Ibid, P30.
49. )1 (W. Francis Ainsworth(1861); The Assyrian
Origin of the Izedis or Yezidis -the So-Called "Devil
Worshippers", Transactions of the Ethnological Society
of London, Vol. 1 (1861), P13.
 . 50جؤرج ثيَرسي باجةر ،لة  1815لة ضيَلَمسفؤرد لة ئينطلتةراى (بةريتانياى
مةزن) ،مسيؤنيَريَكى سةر بة كةنيسةى ئةنطليكانى ،تويَذةرةوة لة ليَكؤلَينةوةى
خؤرهةآلتى ،زانستية سةرةكليةكانى ئةو ليَكؤلَينةوةى ميذووى و مةزهةبي
دةربارةى كةنيسةى كريستيانةكانى خؤرهةآلت بووة ،لة سالَى  1821باوك ى
ناضار دةكريَت بؤ خزمةتى سةربازى رِوو لة دوورطةى مالَتا بكات لة حةوزى دةرياى
سثي ناوةرِاست ،لة سالَى  1823باوكى كؤضى دوايي دةكات ،هةر لة دوورطةية
فيَرى زمانى مالَتايي(بةزمانى ئةفرؤ-ئاسياتيك ناسراوة ،زمانيَكة خيَزانيَكى
دةولَةمةندة لةزمانى جياجياى سةر رؤخةكانى دةرياى سثى ناوةرِاست لة هةردوو
كيشوةرى ئاسيا و ئةفةريقادا) و عةرةبي دةبيَت ،لة سالَى  1835لة بةيروت
دةست بة خويَندن دةكات ،لة سالَى  1841دةطةرِيَتةوة بةريتانيا ،دواتر بؤ
ليَكؤلَينةوة كرد ن لة خؤرهةآلتى نزيك بةتايبةتى لة سةر كريستانيةكان طةشتيَكى
دوور و دريَذ بؤ كوردستان و ميزؤثؤتاميا لة ماوةى سآ ساأل ئةجنامدةدات ،لة
سالَى  1845بؤ جارى دووةم طةرِاوةتةوة بةريتانيا ،لةماوةى طةشتيَكى بؤ
هيندستان و وآلتى ميسر ،لة  1850بؤ جارى دووةم سةردانى كوردستان ى
كردووة..لة 21ى شوباتى  1888كؤضى دوايي كردووة .بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة
ئةم لينكة ئةليكرتؤنيية :دوا سةردان14 :ى 1ى .2017
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Percy_Badger
51. George Percy Badger(1852); The Nestorians and
their Rituals with the narrative of a mission to
Mesopotamia and Coordistan in 1842-1844 and of a Late
visit to those countries in 1850, Vol.1. Joseph matters
and Co. Printers, London.P70.
52. Ibid, P184-186.
53. Ibid, P303.

944

َةيي  ،حممد امحد ابراهيم  /ط وَظارا زانست يَن مروَظايةتى يا زانك وَيا زاخ وَ ،ثةربةندا ،5 :ذمارة ،4 :بث  ،948 - 927كانونا ئ يَكىَ.2017 -
طةآلل

 .54طوندى نةهروان ،دةكةويَتة ناوضةى جةزيرا بؤتان لة باكوورى

statements and reflections, Dana and Company, New
York.P162.
68. Ibid, P163.
69. Ibid, P170.
70. Mr.Marsh(1854); Letter from Mr: Marsh, October
24, 1853. The Missionary Herald, Vol.50(L), February
(1854), Boston, P39.
71. Mr. Marsh(1854); Letter from Mr: Marsh, Jun 15,
1857. The Missionary Herald, Vol.53, November
(1854), Boston, P370.
72. Ibid, P371.
 . 73كؤنت دو سيَرسيَ(  :) 2013طةشتى كؤنت دو سيَرسيَ بؤ كوردستان

لة شار ةكانى :تةرابزؤن و وان و سيَواس ،بووة ،هةروةها ثاشكؤى سةربازى

 ، 1840 -1839وةرطيَرِانى :كارزان حمةمةد ،بنكةى ذين بؤ بووذاندنةوةى

كوردستان(توركيا) ،كة ثيَشرت دانيشتووانةكة كلدانى لةسةر ئاينى مةسيحى بوونة،
بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم لينكة ،دوا سةردان رؤذى 17ى 1ى :2017
http://www.marnarsay.com/Subject/Subject2008/dok
_003.htm
 .55جمموعة املرتمجني(  :) 2007رحالة أوروبيون يف العراق ،شركة دار الوراق
للنشر احملدودة ،لندن .ص .126
 .56املصدر نفسه ،ص .127
 .57فرانسيس ريضارد مانسأل  1861لة بةريتانيا لة دايكبووة ،كؤلَؤنيَل لة
تؤثخانةى شاهانةى بةريتانياى مةزن ،جيَطرى سةربازى سةركونسولَى بةريتانى
بالَيؤزخانةى بةريتانيا بووة لة ئيستانبوأل ،حةوت بابةتى لةسةر ناوضة و شارةكان ى
وةك :بايبورت ،باشقةآل ،وان ،دياربةكر ،بةدليس ،ئةرزةرؤم و ئةرزجنان .لة

كةلةثوورى بةلَطةنامةيي و رؤذنامةوانى كوردى ،سليَمانى .ل .8 -7
 . 74املتسلم) ئةو زاراوةية بوو كة طوزارشت بوو لةو كةسةى كة بة ثةميانى بة

ئينسايكلؤثيدياى بريتانيكاى نووسيووة لة سالَى 1911دا .لة سالَى 1936

وةزير دةدا بؤ وةرطرتنى (يتسلم الوالية) وياليةت  ،هةروةها ئةو كةسانةى

كؤضى دوايى كردووة .بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم لينكة ئةليكرتؤنية:
https://en.wikisource.org/wiki/Author:Francis_Richard
_Maunsell
58. F.
R.
;)Maunsell(1894
Kurdistan,
The
Geographical Journal, Vol. 3, No. 2 (Feb., 1894),P88.
59. Doct. Grant(1843); Mountains Nestorian; Letter
from
Dot. Grant.
The Missionary Herald ,
Vol.39(XXXIX), November (1843), Boston, P434.
;)60. Azariah Smith(1851
Contribution to the
Geography of Central Koordistan, Journal of the
American Oriental Society, Vol. 2 (1851), P66.
61. Gabriel Oussani(1901); The Modern Chaldeans
and Nestorians, and the Study of Syriac among Them,
Journal of the American Oriental Society, Vol. 22
(1901), P81.
 .62تيارى :يةكيَكة لة هؤزة طةورةى ئاسوورييةكانى ناوضةى هةكارى لة

ثةميانيان دةدا بة واىل و حاكمةكان كة دةردةضوون بؤ شةرِ ثؤستةكانيان

باكوورى كوردستان ،بؤ سةر دوو لق داب ةش دةبن ،يةكةم :تيارى ذوورى(تيارى
بضووك) لة خؤرئاواى كوردستان نيشتةجيَ بوونة ،دووةم :تيارى ذيَرى(تيارى
طةورة) طةورةترين ذمارةى عةشريةتي تيارى ثيَكدةهيَنيَت لة باشوورى كوردستان
نيشتةجيَ بوونة ،بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :د .عةبدولَآل
غةفوور(  :) 2010سةرضاوةى ثيَشوو ،ل .60 -59
 .63ثياستةر(قرش):دراويَكى زيوى عومسانى بوو ،كة بؤ يةكةجمار لة سالَ ى
 1688زاينى دا ليَدرا ،سةرةتا كيَشى شةش درهةم بوو ،هةر درهةميَكيش نزيكةى

وةردةطرت لة طرنطرتين كارةكانى موتةسليم كؤكردنةوةى داهاتةكانى وياليةت بوو
رِةوانةكردنى بؤ حاكمى يةكةم و موتةسليم و طروثةكةى بةخشرابوون لة باجدان.
لةسةردةمى حوكمرِانى ميسرييةكان لة وآلتى شام  1840 -1831ثؤستى
موتةسليم بةرامبةرى ثؤستى ثاريَزطارى شاريَك دةهات وةك مستةفا عبدالفتاح ئاعا
حةمادة موتسةليمى شارى بةيروت بوو .د.حسان حالق و د.عباس صباغ :املصدر
السابق ،ص .201
 . 75كؤنت دو سيَرسيَ :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل .97 -96
 . 76هةمان سةرضاوة ،ل . 98
 . 77األب.د.بطرس حداد(ترمجة) :) 2011 ( ،رحلة دوبريه إىل العراق( - 1807
 ،) 1809ط  ، 1شركة بيت الوراق للنشر احملدودة ،بغداد.ص . 10 -9
 . 78املصدر نفسه ،ص . 44 -43
 . 79املصدر نفسه ،ص .45
 . 80املصدر نفسه ،ص . 115 -114
 . 81ئةدؤلَفوا ريظاديَنريا لة شارى ظا لَ ثارايوى وآلتى ضيلى لة 10ى شوبات ى
 1841لة دايكبووة ،باوكى يةكيَك بووة لة بآلوكارة ئيسثانييةكان ،دانةرى كتيَيب
(بيبلؤطرافياى كتيَيب ئيسثانى) ،دواتر ئةدؤلَفوا ريظاديَنرى كورِى تةواوى كرد ،
باوكى بةمةبةستى سةركيَشى و بآلوكرد نةوةى رؤذنامةوانى بةشدارى لة

سيَ طرام بوو ،بةآلم دواتر كيَش و نرخى لةبةرامبةر دراوةكانى تر طؤرِانى زؤرى

دامةزراندنى رؤذنامةى مريكوريو ( ) EL Mercurioكرد ،لةويَدا خيَزانةكةى ناسي

بةسةرداهات ،هةرو ةها وشةى قرش لةالى ئةوروثيةكان وشةى(ثياستةر)ى

(نيفيس سانضيَت) هاوسةرطرييان ئةجنامدا ئةدؤلَفوا بوو بة كورِى يةكةميان ،دواى

لةبةرامبةر بةكاردةهيَنرا .بؤ زانيارى زياتر برِوانةوة ئةم سةرضاوةية :د.سةعدى
عومسان هةروتى(  :) 2014كورد و كوردستان لة بةلَطةنامة و سةرضاوة
ميَذووييةكاندا ،خانةى موكريانى بؤ ضاث و بآلوكردنةوة و كؤمةلَةى رِؤشنبريي
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زاخو يف نظرة الرحالني يف القرن التاسع عشر

:امللخص

 و, اذ إنها حلقة وصل بني جنوب و مشال والغرب كوردستان,تتمتع مدينة زاخو مبوقع اسرتاتيجي مهم خاصة يف ربط أجزاء كوردستان الكربى
 يف نهاية سطلة أمري حممد باشا يف رواندز الذى هو أمريٌ إلمارة سوران,مثلث يف العهد العثماني إن نقطة الوصل بني امارات سوران و بادينان و بوتان
 وحينما تنظر إىل عبور بنهر خابوور يف وسط مدينة زاخو مع جميء جمموعة من الرحاليني عن طريق (كلك) و,ربطتت أراضى إمارة بوتان بإمارته
 ذكروا حتديداً جمموعة من األحداث,عبورهم إىل حدود زاخو نسبة معينة جند عند تسجيلهم للتاريخ تطرقوا إىل ظواهر إن سانية مع طبيعة منطقة زاخو
ً وروايته أصبحت نقطة,التارخيية على سبيل مثال مرور جيش زينفون الذين كانوا عددهم عشرة اآلف بأرض زاخو و يروي لنا ذلك زينفون بنفسه
 وجند أيضاً يف كتابات يهود الرحاليني يف اخلارج والداخل إشارات إىل, مهمة لدى الرحالني األوروبني الذين كتبوا وحللوا يف كتاباتهم حتليالت عدة
 كل هذه اإلهتمامات مبدينة زاخو تعود إىل وقوع مدينة زاخو على,وجودهم على أرض زاخو و جمموعة من املبشرين أشاروا إىل ذلك يف كتاباتهم
 وبعد سقوط إمارة بادينان و.طريق آميدى و مناطق عديدة من جزيرة بوتان و دياربكر التى هي وسط جتاري مهم يف ذلك الوقت مع والية املوصل
 أصبحت زاخو حمطة أنضار الرحالني لذا سجلوا كل مايتعلق بـ(زاخو) بشكل,ضياع سطلة إمارة سوران بعد هجوم رشيد حممد باشا على إمارته
دقيق و جاءوا إىل مدينة زاخو يف القرن التاسع عشر أبرزهم الدبلوماسي اإلسبانى(أدولفوا ريفادينريا) و الربيطانى (جون آشري) و الفرنسي(كونت
جى.  كول, جورج بريسي باجر و ليوت, كارل بايدكار هارتوا ساوسغيث, لو بيديل هينرى و أى سترين:دو سرسى) و املبشرين األمريكني مثل
.شيل الظابط الربيطانى

. العثمانني, اإلمارة, بادينان, الرحالني, زاخو:الكلمات الدالة

Zakho In the Perspective on Nineteenth Travelers
Abstract:
Zakho has a strategic position in terms of connecting all parts of Great Kurdistan most importantly, it
bridges south, north and west parts of it. Moreover, it was a connecting point between borders of two
Kurdish emirates namely, Badinan and Botan in the era of the Ottoman Empire. It also connected Soran
and Botan Emirates at the time of collapsing Emir Mohammed's rule the king of Rwandz. Flowing Khabur
river through Zakho and crossing it using boats (Kalek) by Travelers also helped them to be better familiar
with its natural and human phenomena. They recorded many historical events, most important is the travel
of Ten thousand army of Greek Xenophon through Zakho. All these events that happened in Zakho and its
surrounding areas attracted the attention of historian and Travelers, and made them give explanations about
the events. Moreover, some Travelers proved the existence of Jewish community in and outside Zakho.
What led to Travelers to pay attention to Zakho was. Zakho situated among Amedi, Botan, and Diyarbakir.
It was also a small commercial center related to Mosul Vilayet after the collapse of Badinan Emirates and
when Rashid Mohammed Pasha attacked Soran and ended the rule of Soran Emir. Generally speaking some
Travelers perspectives about Zakho are recorded thoroughly and accurately. Some Travelers that visited
Zakho in 19th century is Spanish diplomat (Adolf Rivedenira) British Traveler (John Asher), American
Doctor and missionary (Lobdell), Henry A. Stern, Karl Baedeker, Horato Southgate, George Percy, Badger.
Lieut-Col. J. Shiel a British officer.

Keywords: Zakho, Travelers, Emirate and Ottoman Empire.
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