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َو /دد يزام  

ةر روةدةي يَ  

   زام ن

  

َ  

)م م  دواي  ورةط مرد اويدام َ ،نرد واي١٩١٨-١٩١٤رؤذ ،(

 ي  و دوا رةم ةوي َذ ا َ ي، وةكط  َ نةَز و

 دمروي دةَ  وة ردةوا دار و رد ط  .راَ ور دةو 

 و ،وةوة راوة  نَ َ وة  ،وةم  وورم رةدا راَار

١٩٢٣   . داور  رةم ام وةي  رد ط  مراوة ةر  َ

َوة   ،رة َ ة و   روةي دامي وةك مم  و 

 رةم ي و ارةي َ ،زام ةَ ةداتو ،خ يوةي در و ور 

  ش و دةرط شوو، زةر نرد وايرؤذ  رد يرو را مراوة ةر وير

   و ةَ دوا وة ،تدةوو واَ اري ةرامَ ردة و وةممط ر

  راروة وة.

َوة م وةر َرة  دةط َ    ،َطا موو، َي رؤذواي 

 دة َذ  وورم رودؤ و وم  رةم دة  م لط ،نرد

ةَ دذي  اري  امر ن وار ادامَ م تو .رةم م

  اوةمر شد َ .وةردام ي وةَ  د َ نرةم

 َزة دن رةي ردوم واوي و راروة و و َر رؤَل و طط

رةن دةت  رةي رار موور. َوة واوة س  م مَان رةم و 

  ر ت و رةماموةي ر و رار وة.

زام  و دام وةر م   ،داوةَ و ةرَ  ورا  وة

 رو را و و رةم ارةي و  مم :شوام  ، نرووداوة  نةم

:وام وة نرر اوم  رةم رام دار و  ر ا ا

   ،ن و ر  م١٩٢٣اب  ٣٠ا  ا ر ٣، وارد ا   ل١٦١٥ا   ،

 اال ا ا  ام ا اال اض ا، (ادارة اات و ا اي) 

 ٢٠ة/مور  ، زا ام  اق، ا ام مK.B.X-10.07.08.10.25.EU. ي،

و مم  ا. -، از رو  ،زة ا ام م ا ا  ا١٩٢٣ز 



  ار موورر     
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زامري دامن  رةي و رار  طوة،    رة َ ة دةَروو. وت 

 د وةر م ريو زام  وة و نةم و را   ،ونر

:وام  وةط  ررةي را  نمط  ، ،ر  ردا ا ،ا  ٢٠٠١ ،

ظ  رات  طا ر ا ،(.د) نذو .ردت ارا ن)١٩٣٢-١٩٢٠ر ،(١ ،

، رات دار ٢)، ١٩٢٧-١٩٢٥ار   اماب (- . م م، ا ام٢٠٢، ص ١٩٧٥وت، 

ر ،ءا- ،٢٠٠٨د .  

 وةي زامر دة ، رةوة ن ريزام  ،وردي زام وة َ وم 

َ  ، َةر َام م داوةر ش دوار َموة وة ر و ر

 وةَ  نةم  ،ريزام زؤر ودة  رطوة رةو مام و

ر ََ َ دؤزوةي رة َ  .ةر ازرة، َوة َ وَ و ا

راوةم  ط رد   رؤذواي ردن، م  راورد  رم دي 

 ردن َ  راوة. 

 
 

  : َي رؤذواي ردنةروازةد

وَةي رَط  ،(روو ،رةم ،مر)) ي-  ري  (١٩١٦ دةو ا دا

م-دا دامَم  نو ، ١ ط م دةو دة َذ موم َ و

ردن َ   م م َزةوة، م طَةي رَو ور و رؤذواي 

    .٢ن ر رةم وت.  دوا وري ردن وة  رمرد

  

، ٣) ري ما رةم ر ور و ن دةرو١٩٢٠ي مم ٢٦-  ٩مةي ن ر ( واد

  ٧  زاري م ١٩٢٠ي ) د  (وري مةي مم)    (َل ور ي

. رةم  ومي و َي رةدةوة، و ارَةدا ٤دامرا و ر ورش راطمرا

  ،ور ر دة زير َ٢٤  زي ١٩٢٠ي د- دوة ٥ي داط  َ و ،

  دَدة رةم ام  و ١٩٤٦وة ردةوا٦ ،ور  رةم ام وةي .

                                                
١ - )ر  طا ر ا ، ن١٩٣٢-١٩٢٠د.ذو ،(وت، ١ ،٢٠٢، ص ١٩٧٥. 

٢ - و :امر  رد ،ر  رد ، نةو ن١٩٤٦ - ١٩٢٠ ،َ وةط  ا

 .٨٧-٨٦، ل ل  2009م  ، و ،َي ط، دةز  ،َوھکیھ ث ،ؤر

٣ -   ،ا ا طا ر ،ولا   ا ،و ا  دارا  ،٣٧-٣٢، ص ١٩٨٦.  
  .١٤٨-  ١٤٧ اول، ن.، ص  - ٤
٥  - :وام  ،م مما اب (-اما   ر١٩٢٧-١٩٢٥ا ،(٢ر ،ءا رات دار ،- ،د

  .٤٠، ص ٢٠٠٨
، مي رد ،مي رةم، َ١ت مي، ردن ور ومَ مَ اوة، و:  وا،ض - ٦

 مَ٣٩، ل ٢٠٠٩.   
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  ر ةَ  ،ني ط ،َرَ  ةَ١٤   زيي  ١٩٢٢رةم ام

و دا رةم طَل ر ر١٩٢٠َي  دووة  ٢٠ . ٧ر ور م د

ر و ور انَوري م َر  ،دازة ٨ ،داوَو ر   .

ةم  و ون موك ردن ن  دوو وري وازي دؤزوة، َ ا رةا 

َزؤر  و نامَم   َ وة ازيي ذن و ذةم ن٩.     

و رَو دة َرة و  مم مو  و وروة، وةي َي 

ذةدم  رة ما رةم   موي( ردداغ) م ،َ مو ردي و 

دةو  ونم َ دار ةوةمة م ،رةم ارامك دةم اَ   ،ور 

رةم دة ي ر زةدا  ١٩٢٢.  ١٠م ورش واي و وم ون

م١١َار و ون ةز َر يوم  ،َم ري و  موةي ، م

ور١٢  نرد وايرؤذ موي من زؤرم دم دواي  اَ   ،

 ةي دةَار  ،وم مرد زة رؤك ن  ش ،ونرَ تدة 

  .١٣ا رَة دةان

، موةي وة وة  ١٤ردن، دةو َوري رؤذ ورر َزة  رؤذواي 

) زار ٢٣دةوَ مَان ردوو رووري د و رات، مو دة و روورةي مي (

م مل  دة َ موم ور  م ر رؤذت درَدةَوة  زة 

َد  وايوري رؤذ ي ون ١٥َ رؤ م  و١٦م  .  

 رؤذ َودة  ،ة(وورم) يمط َر دام ي م ةداَ وةي١٧  

ةدا مو درَة َةري ، دي   دة اوامي ز١٨ ٢٠دووري مي 

                                                
  .٢٩)، ص ١٩٧١را ز، ااع او  اق او و ودة دو ر و ن، (وت، ز م - ٧
٨ -   رات ،ر  ردا ا ،ا  ھاڤیبون ردت ارا،  ،١١،  ص ٢٠٠١.  
٩ - زار.س.، ا ) رد١٩٢٣-١٩١٧ا (.ى: د وا ا ،، ،٢٦٤ص  ،١٩٩١ وت.  

  .  ٢٤ص ،  وزارة ا، ار، ١ر  -،ام، ا ا ارد  ردن - ١٠
  . ١١ ا، ا ارد...، ص  - ١١
 .  ٢٩ام،.س، ص  - ١٢
١٣ - ا ،ر درا ، :ماب اما  اد 

http://www.kurdistanabinxete.com/TarixaSuri_Tevlihev/Nerinekji_KurTuralidIsa.
htm.  

  .٢٥، ل ث .سَت مي،  - ١٤
١٥ - ا ن) قا رم ،-٢٠) ص ١٩٤٥. 
١٦ -  :وام ري ززام  ،ام  .  ٣٢-٢٥س، ص.  
  .٣١٦ن.. ص - ١٧
١٨ - ،رة ال ام   ت ،اش ا ١ ،د ،ءا رات دار،٢٠٦، ص ٢٠٠١.   
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مرد ووري ور و م١٩دة  كَي دوور و م  ر وري انَم وةو  ،

، وت طَل وةي  مَي  روةن موي طمة  موور وة، َ ةرَ ٢٠رؤذت

 و اط اري وم مرة امدام  وةوةدة ر  اني داماط  ر

، دامامي  روري َل رَل ٢٢. موور، مو دة اوام٢١دةَ (موور)

  طَةي ري . ٢٤) س َون ٩٠٠ مي (٢٣ون و زؤري دامامي ردن 

   ور ر١٩٩٤ )  رةو ذوة٧٠٨زس دا (٢٥.  

  

   

  رةم طريو دا موور 

 ةي رةو: ةمر مةَ دة َذ  وورم   

 ن وم  ،وم  نن دواي طرةم ،داوم  ندة دمَ

 ( و ) ويم  نَدؤ  ،زرامن دازر َ (وورم) يمط  رزوو

   ن ي دةو  ٢ و ٥٠مَ ٢٦ذوور.  

  رةم ََةي دؤَط ٢٨  زي م ١٩٢٣ي)  زر َ ،س ١٠١دا (

زا، م َ رةطز ٩وري و  ٤٧رزي رةم،  َ٤ون  ر َرؤ دةد، 

ةت و  ٣وي دةم و  ١١رمر، روة  ٥مر و  ١٩وري وةك وةرط َري دووة طَل 

ط  َاون ٢٧ َ اَ   ،ددة رؤ ،(َر) ز داوة و .

رةمن  .٢٨رك  ز (رؤ) و ( رَ) رام ي رةم رؤ اون

  وةار رووي  ةز يووةي م  ،رط مو واوي  و َر َيط د

 ور  ر وو م كةَ  َ اَ  ،اوزة درو يور دةو  َ

                                                
١٩ - ،دن اا ،وت،  ،١ازاد د٥، ص ١٩٩٨.  
  .  ٣٠ام،.س، ص  - ٢٠
، ١،ض٤، ب١٩٩٤ -د. و ور، طمةم ردن/ طمةم رؤذواي ردن ر ذَي دامام وردا - ٢١

 ،َو ،راس اوةيو ث و ي٢٧، ل ٢٠٠٥دةزط.  
  .َ٢٥ت مي، س.ث، ل  -  ٢٢
 .٢،ص ٢٠٠٠)، ان ٧ا اة ب اا ادي  ر،ع(  ة(اة اة)، ة - ٢٣
٢٤ - ،ر  ديري اب ا ة اا ،(ا ط) ة ،   ورم  د٢٧٨( ا ،(

  .٥، ص ١٩٩٨ان 
  . ٢٧ور، س.ث، ل د. و - ٢٥
  . ٢١٧اش ا ،.س، ص  - ٢٦
٢٧ -  وةرط  ،رةم مةَ را  ةيمر (رم) مر م ا  ورم ، 

ما وةي در  .ذ  ن 150ةةو ن : وام نس دة  ل ر  رد ،٨٨      . 
  . ٢٠٦اش ا ،.س، ص  - ٢٨
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  ر رؤذ  روة ،رد و  وة َ ردةوا ةز  ،وةم

   .٢٩زة د ور وة

 وم  نرةم  ،يمو و ةيَار  م  و نوةدم م ،ام

 وم  وةك ن داردة نر َ دا  ووم  نوة دةَو ر

رطَن ةي ج و رام   َ ،رَةدم مو و دمو .٣٠ز  ن

زرامدا (وورم)  ت ي دةوة٣١ نمم و ن دامز روة .وةك ٣٢ ،

 .٣٣ي َةم داطر  َواداري ن  موي (  مي) دة  موور

 نرةمدةوةدةم وم امدام زاردام دن ور  ن٣٤  يوام   ،

  ،وةومدة  و  م وم ي ر وري رةدوو ،دن م نو و ا ةيَط

َ َدة د ةَامي دامرذةوةم ويد رةدةن م نوا وا ش َ نم ،

   .٣٥دةد

َذ موواوي م  رةم ارةي  يم و َ   ،ددةي دة ندة

،  ٣٦مموةو مم َ ري و دوورة و  مَان َم رد و رةب و ن

م و  ،وم وم م ي دةوووم     ،ي 

  يم و دمََ    ،دةوةدة ن م  ن نرةم ش

ا .  روة ر َن ٣٧ م و  مو م ، و ن ن

 و ،دن دةو دة َ ن رةزووي رةم مةَ ريم م  ،وم  ون

  .٣٨ومَ ة رم دةان و ا دةدران

                                                
   ا، ام مور: - ٢٩

=765sItemid=http://Kurdnas.com/ar/index.php?option=com_contentsid=viewsid
59  

  .  ١١ ا، ا ارد...، ص  - ٣٠
٣١ - :ماب اما  ادا ،ر درا ،  

aSuri_Tevlihev/Nerinekji_KurTuralidIsa.http://www.kurdistanabinxete.com/Tarix
htm. 

)،  ٢٧٨مور  ،  ة (ط ا)، اة ا ب اري ادي  ر ،د ( -  ٣٢

  .١٩٩٨ان 
 . ٢١٧اش ا ،.س، ص  - ٣٣
٣٤ - .٢٠٦، ص ن.  
٣٥ -  ة دورم ،(ا) ة)ة،عا ،(را) ر  رديا اطب ا ا ا ران ٦٩ ،(

  .١٢، ص ٢٠٠٩
٣٦ - ،را   ر ادا ،د ان٢د. ر،٨٠، ص ٢٠٠٦، ار.  
   . ١١ ا، ا ارد...، ص  - ٣٧
٣٨ - ما ا ،م م-اب (اما   ر١٩٢٧-١٩٢٥ ،(٢ر ،ءا رات دار ،- ،ص ٢٠٠٨د ،

 .٨٨، ل ث ن وةن ، ، س. ،٦٦
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  ر  وةدةر  وم  ،زاري دمرا  داوةن ممن طرةم

. رري وةش َ زؤرن ر دامام مودا ٣٩، مم و زاركم

رةم وةك واوي وم زَ  .٤٠مون، َ ن دامان دووري َار زؤر ون

 اَ   ،ونردةوة م ةي م  دار ورد مرداوا ردةوا- ن، وةك

َردة ر ررا  ر َر٤١  م  ور دمؤذةي دا ي و تمم ،

،  وا دةط و راي  ر  ٤٢دةوك ط ا، ش و  رد دري ماو

  اةروي دم  وةم َ دارةم يردي م وس ورةم دمر   

  .موة رةمما

   د َؤظ  ،و (وورم)  ددة رةم يَ رؤ كوة  (نرؤط) 

،  ر َ درودو  ٤٣دةد ماو، زؤر  رة ي طَل دامامي

،   و ي  دذي رؤك زةم رد ر دةَ، ٤٤دة موي و زاري دةدان

ي رؤك زي (دوورن)  و ازاي (س د س)ي طت و  ن - وة (َن س)

 رؤك ازاي رؤذدا  ،دوا رؤذي دوا  ي(نَ)  روة ،و ي(ندوور) زي

 ي مي و مَام (د وةن)ي رؤك زي ي رة ،رةمن 

  .٤٥) ١٢) زار ةي زَ و(٣٠٠(َن س)ي رؤك زي (دوورن)ن زاد د  رار (

 ( ) �وام  وةامز داوم  نرد يد  م د 

، (د ) ري طمي  ،وت زؤر َ طم و وام رد ٤٦ري طمي موور

،ي  ٤٨َل مم ن دةد.ممت ٤٧دووري دةدن و دان وموة

                                                
٣٩  - رد ، وةيدمو ث يب، دةزطرزان وة ن و ا و :و،ي ذر ،  ة، ٢٠٠٧ 

  .٢٧، ل 
٤٠ -  ،را  ،ا ١٩٢٥اب  ٣و ٢ا ،ءا رات دار ،ح اا ١ ،١٧ص  ،٢٠٠، د.  
 .٨٠د. ران د، ااد ر، ص  - ٤١
   ا، ام مور: - ٤٢

http://Kurdnas.com/ar/index.php?option=com_contentsid=viewsid=765sItemid=
59  

 . ٢٠٦اش ا ،.س، ص  - ٤٣
٤٤ - ) ،ر  رديري اب ا ة اا ،(ا ط) ة ،   ورم ان ٢٧٨ ،(

١٩٩٨.   
) ، ١٥اار ، اد (  ا و ا ، مور  ، م م . ١١ ا، ا ارد...، ص  - ٤٥

ر ،د ، ٣١ ص ،١٩٩٧  .ا رام یا ،  ورم/دة ،  ،اردان ا١٢-١١( ا (، د - 

ر-  ،٤٤ ص ،١٩٦٦.  
 ، درا ر: ااد    روة د موي ري موور  ( ا) دووة، - ٤٦

:ماب اما   

xete.com/TarixaSuri_Tevlihev/Nerinekji_KurTuralidIsa.htmhttp://www.kurdistanabin  
  .٥اة ط ا، ص - ٤٧
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و وة مر ذرةك  رؤك ز و  درةن من دة موي را  و دوورة 

، رةمن ر َ َن  مَ ٤٩دة  ،وةي ن  دة رةمن رَن

 ،وةمدة مدةوةن،  دةو وَةي و  رةَ از زار و ن دةدا موة دةم

  .٥٠وة طم  دةةدا

َ  ا و زة رةمي   زة ردموة م ون، زؤر   دووري 

ن،  زو ن دةد ََ  ََ  د، دةدن دةوموة، م وان رو

روةَ َ ةم رةم  ارام زة رةن َون،  رةمن 

رَي َ و  مك ون دةدا  رَي زدن طما ن  رةن مموة، 

ي و  مو و م مي رةمموة،   رار  رد   .٥١دنروت 

  اري وةيومرروو  ي  ،وة ند م مَ و ،ادة دة داوم

 َان  رذةوةمم رةم ، ،ش  َزةن ٥٢ دذي َةم رةم وة

ََ نار يَ٥٣.  

  

ەي دووةرةونار ادامَ ممرة :  

   ط و رةي راو و ر  دواي وةي ي مر مامم رةمن

دا،  دامم ور  َو رؤك زةن و  درةم رد  مو

و ارَةدا، (َن س)، رؤك  ََرم ري مموة و وةمم طرزَ درا.

زي دوورن،  مموة  رةمن ةمي  ( ) د،  و ت  وري 

وي  ٤٠٠وة م و وري ت، ر زوو َ ( )ازي و داوا د و ردن و، 

  .٥٤ي  رةوام د، وة   رةمن َوة

  م   ن نرةم ،وةاوةر  ارةم ََدؤ  وةك

 دوة و ن دة    ،نرَش دةَ (وورم)  وتن دةر

َي ردي َمدة ر  ١٩٢٣ي م زي  ١٨/١٩وةرطو، و ارَةدا  وي 

رد ةَ وم َادامَ و ر دواي ،(وورم)  رةم مةَ د. دواي ي 

                                                                                                                                                   
 .٨٩، ل ث ن وةن ، ، س. -  ٤٨
٤٩ - :ماب اما  ادا :ر درا ،  

http://www.kurdistanabinxete.com/TarixaSuri_Tevlihev/Nerinekji_KurTuralidIsa.htm  
  .  ٢٠٦اش ا ،.س، ص  - ٥٠
٥١ - :ماب اما  ادا :ر درا ،  

http://www.kurdistanabinxete.com/TarixaSuri_Tevlihev/Nerinekji_KurTuralidIsa.htm   
  . ٨٠د. ران د، ااد ر، ص  - ٥٢
٥٣ - :ماب اما  ادا :ر درا ،  

http://www.kurdistanabinxete.com/TarixaSuri_Tevlihev/Nerinekji_KurTuralidIsa.htm   
  . ١٢- ١١ ا، ا ارد...، ص  - ٥٤
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َ  ادامم ،رةمن دوو َن  رؤ رك  ز (دا) و 

(ا) دةرد  مو ، طران و   موم دةوروري ن  وةي 

ة، دواي طراموةن رامم وان طَ دةم دةم و د   ارَ َا مو

 ،ومدا دة  ردةوا نرةم يَ ،شَ و دواي  دوا ،وم ارام

 رةم ةَ و ةدار و دووةوة ذةي َووة ٣٧٨دؤم ن٥٥ط.  

ي م ز، دوورة  ََزة ردن ن  ي رزي (موور) م ٢١/٢٢وي 

دةوة، ن ر رةطي َةم رةما دوة، و َة رد  و وةداون و 

د  رةط و ن  ،دةرةوة َ رةم ةَ ن دم شَ دةي وة ،و

َ و  ي َدن دةَن، َ ةم رةم ن َ َةم د، َ ةش و 

  )  ط دة  نرن زامرةم رةدوو ،وي دوا  ،د زةريط َ  وةش

 َ (نر) يمط  وو َ يَر  شمرو زام ،دةدات  رةوة- 

  رؤذ موور) ط َ ،ن طمة و  رز و  رةي و ٥

 واو رةم مةَ اةَار  ،انَ نار داري وط َرن طدة٥٦ . 

اري ردي َدي  ٤، ٥٧وت  دة زة ردما   رم ( ) را

َن دة ر ( مي)  موور و   ارن د،  دواي 

َر  (زوورَد) يمم  وةيااطدة ماو طو٥٨دا م.  

دا، م ر َرو َادان  مَان ردوو ١٩٢٣ي م ب)ي  ٤ي ز و   ٢٨وةي (

رووما، َةم رةم دووري رَ زؤر ن و ممام ر ن  ردة راران 

ت دوو و  ،ن طوي و م  دة  تو ،وةوم وم رؤري ط

ك و ك دةن مم، دواي وةي  ط و  موة ا ون،  ممام ن 

ة ران و دووري  ون و َي (موور)ن د و  ن َة ردن د

رداطا، ش ز (رَن، رؤ ،ر)  دواي  و ن من دة ي و 

 ممز مرةم  ،ون وان ون دؤ َدا موم   ،يمرة زة

 ١زاي:  رز. ١ري ل،  ٣ر،  ٣: رةم : ذراوان: ن َ ة وةروو:

                                                
٥٥ -   ورمز  ٢٠ز١٩٢٣  رو زا ،ا ا  ا ا م ما  ور ام ة.  
٥٦  -   ورم/زة ،م ما ق، اا  ما ز  ٢٠ا١( ١٩٢٣ ما زة ا  ،رو زا ،(

ا  ا ا م- .ا  
٥٧ - ن ااا  ،يء :وما  ،؟...ح اا  ل  

http://www.efrin.net/cms/erebi/.php?option=com_contentstask=viewsid=3710sI
temid=29  

  .٢١٧ا ،.س، ص   اش - ٥٨
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 ،رز. ١٠ر :وري١  ،رز. ٢٢ر  :نوةر َ ز ١٥دووةر .  :َ

  .٥٩ار َ ن ر َرةم و ١٧ارة :ارةن:  رزي وري. ٢ -داوةن:

 كوةر وي  وةوةدة ن ٢٩/٣٠(وورم) ،رةم مةَ ،ز م ي

. دوا  دواي و رووداوة، ٦٠د و رةوي رؤك زي ر (ل ) ن د

. ٦١رار رار واوي موي طوة و زؤري زة ردم مو  دذي رةمن

 َ ،ود يوم ردام  َر   رةم ََ ،وةد ٨:٣٠ 

َ  ٣ي ز و م َي زة ردن، دواي ر و َادام  َوةي ٣١ رؤذي 

ذران و دة ةَ و كرةذ م ي ز) ،دة يَ  ر (َرؤ ز )  ان

. وت ٦٢ر (َر َ ي وَ، ( رة دا) َ ي دةي رةم  م َذراواما ون

  .٦٣رؤطن دة ط َموي (س ) ذرا

رو را ي ( ) دة ارامدة  ،م يم كةَ  داوم  وة

 وة وةرا) يوم   ،ددا دةوم  نرد وارة مدم  ،رةم

ي َ - ) درََوة، رةمن و ؤن ز  طو، َ ( َد)

وة  وت ، مام زةم مو ي د، -ردام موي (م) ١٩٢٣  ردن

     .٦٤مي رة راران

 امم    زا َوم ،(وورم ررا) ،وامَ نرةم

 ا و ر ارامدة ر ر ،راوة وة وم َ مر دم

.  وت  ٦٥ر دةارام ر دة ،َوة رام َرزي  دذي راران ةن

ون و دةي  و رارَ ةك رةي مو،  زؤري موَ  ازي راران

م و وردن ون، رةمن   دةرن  وةدووة و  ممن 

                                                
٥٩ -   يب١٩٢٣اب  ١٠ة ا ، - ر ،ر١٩١  ١٩٤ا.  
:  ا  وةرط ا ( اات ع ا- ، اق( ا ام ا ات ام  اق - ٦٠

) ماK.B.X-06.07.08.09.50.EU . (  
اب، و ون  ع ٣٠ ام  اق ا ام، ااء اري ا ا   ، وز اب  ا - ٦١

  ١٩٢٣اب ٣١ا ٤١٥٨، ر . 
٦٢ -   با وز    ،ا ري ااء اا ،ما ق اا  ما ع اب، ٣٠ا  ون و

  ١٩٢٣اب ٣١ا ٤١٥٨، ر.  
 .٨٩، ل ث ن وةن ، ، س. .٢١٧  اش ا ،.س، ص - ٦٣

٦٤ -    ،ن و ر  ما ر ا ١٩٢٣اب  ٣٠ا  ا ر ٣، وارد ا   ل١٦١٥ا ،

 ،ي (يا ات و اادارة ا) ،ض اال اا ا ما  ا ال اا  K.B.X-

10.07.08.10.25.EU  
٦٥ - ا.ر م  



  ار موورر     
 

  

          ٣٤٠                                                                                         راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016) 

.دواي  دةان و دمن  مودا، َةم رةم زؤر ٦٦ن ر دووةوة

  د ودا دةوَل مط ن مةي٢د   ر ١٩٢٣ م وةؤ يَر  دا

طداري و ارن  دامام موور و مودا ودةوة،  دة َ زوو ت 

  .٦٧مومن َل ن و ن  دةوة ةن

ن، زؤر  ي ؤ مم ش وةي رةمن  دةةدام راران َ َو

) رؤذام    ،د نردو نماوةزاد وم رةم٩- ٧ ممردوو و ،ب م ي(

رري طم ر ورةي راران وة، ممت م  َردةم زي ()ن داواي 

 َل  .٦٨ن د،  وةك دؤ ََرةمَ  ةدووةدؤ رةمم

، وت رةمن واوي ومن طر  وةي درز م مَ ري رارامن، وموي

وم مرد زة َيم  ن َ كةَ ر  امو  وة، وةكم م 

 م (ن) زي  ن امو ( د) ويم  ن َي داردةَر  وةي

   .٦٩موة

 رو را نازَ وم مرد زة يزؤر َدة َ وةرو را رةي  وةي

وة و ََل  رةمن دذي رارامن، وت رةمن  دووة، ز َردي م

  .وة وم مزة وويروةي روو  ،ون مورةط م و  داوم

 ك نمو وم مرد زة ر وَ رط ر َ وةي وا ،

 را نم  َم و شوام  ،َ نرةم ر نموةداوا م اممدة

 ،م دي رةمن  َوازن و  مودا. وت َ َن 

م َدرو  نرد زة  ،ووة موام ي وةي  ،وةدووةزرم نوة

طم وة ز و دةَم  و  و  وة، روة وماوة   رةمن 

 ر وة ،وةن موور و و دار تو ،ةنَ نموة و زم

  راران رَت و ران ت.

ر رةي و راروة دةَ َ، رار َواو رداموة، طَل وةي م رد اري 

،  روة رة ذة  رة و راري دووة  طا ٧٠دووة و راردا

                                                
٦٦ -  ض، رال اا ، ن، دو و ر  ما ر ا ١٦٣٠ا  ،ي،اب ٣١ /س

١٩٢٣،K.B.X-23.07.08  .دة  
٦٧ -   ي١٩٢٣اب  ٢ ما ا ق اا  ما ا  ة - ا ر ٢٣٢/٣  ٤٦٨٨ر   

٢/٨ ١٢/ ا.   
٦٨ -   يب١٩٢٣اب  ١٠ة ا ، - ر ،ر١٩١  ١٩٤ا.  
٦٩ - ا ا ض، رال اا ، ن، دو و ر  ما ر ١٦٣٠   ،ي،اب ٣١/س

١٩٢٣،K.B.X-23.07.08  .دة 
 .  ١٣ ا، ا ارد...، ص  - ٧٠
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 زةاوة نروان را و وم ررا رة وةري نرة٧١ َدة  .

َ رار زة ردن ماوة،  م َت و وري ر م ك 

رؤ  ،دووة ررا  ن نرة زة وةن مرر و  و ا، ٧٢را .

 رار، رارمَ موة موة، م راران  رم و دروَ موةن 

رار  وة  َذة ةامَدرزمدووةوة و داواي دةردم من مدووة، 

 دارير َ ر كوة  ةامم ر ،َراَدار  يرم وةي كوة، م

  ةَ و وةوة.

رةمن  موي زة،  موور دةو َو رَوة طَل وةي م دة و 

  وة  ،ا نزر ؤم ١٩٢٧م ؤم واوي  وةزر رووي  ام

 ،  ةاوور طم  ن زير ي ،ووة مامرط َ  ،ن وم

   ر وةي يري ١٩٢٥ر روو زير  دمدرو  ود نةوة دة

ةمن َ َي رزن  مودا َد، وت ن   ،() ر

  .٧٣رؤك زةم مو م دةوة  راَم زرن

  

 ةدوو   

    ر و  َزة رةن

ي ةرةونرة زة َ :  

 رةي دن و .دمة يَ  يم و َ نرة زة َ

  وةووةوةذوو نررا رة ريرا ،اونوم وم م   يموم

و راروة رَ رؤ ردن ََري دووة و زة رةمن  ةري راي 

، ممت ذي رؤطن  َرةب ٧٤داموة، اردم ردن  ط رك وة

َدادةم ا د ويمواوي  ،٧٥ ةريوان ط نرةم دام م 

ردواو ر  ووردي  زؤر ،مرا  .َوور دادةمم ررا وم  

 ،ر وري  نرة زة  م  ،َطو مر وةش َت مو

وزي رار وم و  م َت و وةي دراو ارمدووة، وةك ( َد 

                                                
  . 206اش ا ،.س، ص   - ٧١
    م ، درا ر: ااد  اماب ا - ٧٢

http://www.kurdistanabinxete.com/TarixaSuri_Tevlihev/Nerinekji_Ku
rTuralidIsa.htm.  

  .  ١٣ ا، ا ارد...، ص  - ٧٣
٧٤ - ،اش ا    س، ص.206.   

٧٥ - م م ،  ورمس، ص   ،٣١...،ص   ا. ،اش ا 221. 
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رةمن وما  رَي  و مو ومن وة. ٧٦ وةن)  زي (ي)

ور و َ يَوةي ر ري ،وةم ن مرة زة  ن َ دمز دن ر

َ٧٧  ،و ن مط رةم مةَ  داوم  نرة زة   .  

 دمر  ،نن وةرمام  ود امو ر ،(وورم) ررا امر 

و رار  ،ارَةدا َ دم زة رةن  ي ن و رَمن  دذي 

  نزؤر  رة و ،وم ردام رةم ََةدا دؤَ ،نرة زة رؤك

) رةم زير ي َر ردام يم  َ ،تدة م و ذة٢٠٠ َةي ز (

  ر رؤك زة رةن َ ة دااوة:

ة.(مواف)، رؤك  ٢٥ت)ي ري ل  ( ة و (١٠٠(ل )، رؤك زي ي (

ة.(ن دا)، رؤك زَ  ٢٥ة.(د ) رؤك ز َم   ٢٥ز َر 

  م ية ٢٥دو  .٧٨ َ ي ردةوا ،وم مرة زة رؤك  زؤر َ

زر  وة و رةودمن دةدارط نَ دوا  اَ  ،دن دةمرةم م

.رومي رطذ و َادامم موور، ( ٧٩مو و  رارامن  دةروو

)، مَري  ي ي َةم رةم  ر (٢م دووطاَل)، رمةي ي 

رةوامد  ي رك  (دة دي)، رؤك زي (ر)، (ن)، رؤك زي ور،َ ا 

ممت دي م دووطاَل ي  مي دار و وموةما داواي وري و رَ دن

ردام زةم (ر) و (وري) د و داواي َدن ارن َةن، طَل وةي و دوو 

   ،ن رةوام  اري رؤذي دوا  ،ن رةم مةَ ريو امَ زة رؤك

 د رةمن ا مدا، م  رؤذي دوا م (  ن) رةي رةن   و 

اري  مرد و، وةش رةمم مران د، م وةرَ رةوامدمَ ي  ٨طَل 

  .٨٠ز ون

رةم ريداوا دمََ  ،ا َم  وة وَن ر نرة زة ،ن

  م  ،وة انرووي راراوة رووموب٢٠ م ي-  ان  ١٩٢٣يَم  ادانَ و ر

 ٧٠اري زي (ر) و  ١٠٠زة ردن و  ََزة رةن رووا، َ مي 

زي (ي م ) طَل ََ راران  رؤَ ( ) مادا،  اري 

                                                
٧٦ - :ماب اما  ادا :ر درا ،  

ttp://www.kurdistanabinxete.com/TarixaSuri_Tevlihev/Nerinekji_KurTuralidIsa.htmh   
٧٧ - ر ما.   
ا ( اات ع ا ، ا ام -  اق( ا ام ا ات ام  اق - ٧٨

)K.B.X-06.07.08.09.50.EU .(  
٧٩  -  قا  مات ا ا ما ق( اا- ما ا  ،ع ا اتا  (ا

)K.B.X-06.07.08.09.50.EU .(  
٨٠ - ار م .   
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  رؤذ  ٨-ن َ مطا و مر َةي (ر) و (ي) ن د ) دة

  .٨١ل ي)

 ا زؤر  نرة زة وةي َلط  ،دن دةمرةم ريو و م

رةمن  َ زة رةن مران ون، م وان دةمو زة رةن 

ممن اري  ردم راران ن و رؤ ررن  ،َطَل وةا زة 

  نرة َ ةيَط ،وةامرن را  دمزاد وور وم ر َ 

م و وري رةممن مد وةك وةي ازري ون،    دن و 

َ (ر) زي ن  وة ون طرة زة وم  رةم ةَ  ،اَ ازي

مم وةك رةمن رةزوون دةد، رري دوة ر رةمن وادووة وةك 

ر َوري و رمن  رةن  موة، مَ َ ن داو وري 

 رةوام  نار ةم ر ،ن نواو نرةم ا   رةو ذ  ،دن

  .  ٨٢مو

  

ةدووي ةرةور َ :  

رد و ر رة وة،  و ك  دموةي َن رن دة  ،َا كوة

زة ر ن وو انَم   يَم و رةد  ر داةَار  ،َةَ 

و اوامدم ورةي و رةم رطي  ارَةي و  دةت،   وور طَل 

  ر ي دري او.

  نر ،مط َ م ر دنز  نرةم ر ر ةيَار 

 وم   ،يمزر  و تمم ،امرد وايرؤذ  د نمرةم دا دذارة

ورن ووموة، رةن  طممم مو دو، وةي طمةمن ن دةن 

 و ي  ر َ دةد دذا ر  .٨٣طر و  رةمن ن

  يةم ر ي ي ري ،( ) وةم و ،ت نرةم

 وة ي ا َم  تمم ،نةَ ي و  د و(وورم) مامررا

ررا م و وم ر ،( ) َلط وة ردةوا يةم  ،داوة مام

  .٨٤رةمن ردةوا رمن ر دةد،    و مرامن

                                                
٨١ - ما ر ا ن او ر  ، ض،  دوال اا  ، س١٦٣٠ر/ ي   ١٩٢٣آب  ٣١، 

  ض اا م ،ما  ا ا .(ي ما ا ) قا  ض اال اا إ.  
 ام ا ( اات ع ا ، ا- اق( ا ام ا ات ام  اق -  ٨٢

)K.B.X-06.07.08.09.50.EU( .  
٨٣  - ما ر ا ن او ر  ، ض،  دوال اا  ، ي١٦٣٠ر/   ١٩٢٣آب  ٣١، 

  ض اا م ،ما  ا ا . قا  ض اال اا يإا ا ) م(.  
٨٤ - ر ما. 
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 ،  وةموة دة  نرةم موة  ٢٠٠دةم رط  ر زير

  ردة وةان  ٨٥ري را  ر  رةد َ را مرو زام رط .

  ،ت ردة م رد و َ ررة نرد وايرؤذ  رد  ،وةوة م 

 ن درورةم  َلَوة طَو ر ور دة َ ري ز وة ،ت

 و ر انم َم َدا   مَةمةدا ر رام دة ، ََرةمن،

  دو. نداط رةمن  و مةروم)( ا ر رةمن

َ رد  ،دوا مممرة و  ،رةم انَم مةم  ةر 

ر ،ش  م ر رو َادان  مو ورم ردوو-  ر و دوا وري

زؤرر   ردوومدم رارام (موور)، ردا  ري  .٨٦رووماوة

 ،رةم  َان، رري راوم دممردو  دةوةدار دةط نمرةم ؤ

، ٨٧ورةم ر ن و ن  ردوومدم موَ م مَان ردوو  دوور ن

 يم  رةم مم ؤ َ ر اوة َلط  وري يوم دممردوو

   .٨٨ر م وم  ،ن َةم روة ررض دةدراموة و ن َةا

 امدام  نرد وري ردام ،ك زي وو وور، وةكم ررا 

 ن اداممَ رداوةوة و ٨٩مرد ر ك ر  ش  ،

   وطر  َ نو من و  وةن دةمرد ومزو

 َ وةك) ر ي و.دزؤر دا  َدةو م ر نورةط مرد ،

 دممن و دةرةم َلط يَ دمررة دواي  ،ور م  (د ن

وري مَان ردوو و ور و ر، رَي  وي رد  مَان وري ردوو طا، 

رةوة ذ و  ،دادةمورة دة و نَردان ط  ي رد موو  ك

  د واز نرة ردة  َزؤر  ش وا ،ذران ر زامر يو ط  مم

 وم  َ  يمرد زة و َل  ،  ةز مزةو  و َ ري مذ

  .٩٠و ذةاري ن ون، دة  َل 

  

  

  

                                                
٨٥ - ر ما.  
٨٦ -  حر،ة ،و ، ،ر ن( دراد ب ،١٩٩٨، ١امن،ص-، ا٤٢.  
٨٧ -   ي١٩٢٣اب  ٢ ما ا ق اا  ما ا  ة - ا ر ٢٣٢/٣  ٤٦٨٨ر   

٢/٨ ١٢/ ا.  
٨٨ -   يب١٩٢٣اب  ١٠ة ا ، - ر ،ر١٩١  ١٩٤ا . 
٨٩ - ار م .  
  . ١٤-   ١٣ ا، ا ارد...، ص  - ٩٠
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١-    ردة ط  راوة ةر ،وورم ر١٩٢٣را  ارامدذي دة 

 رةم  رؤذواي ردن،  وةك َةم رةم وةدةرماون.

٢-  َ  و م ،نرد وري مرد زة نراري را و 

  دووة،  َ  و ردة درامي  اروة.

٣ -    داوم  و رةم رام اران وي دةووم   ررا

 دذي رد.

دا زة رةن اروم، رار واو ردي وة، طَل وةا  وري دراو -٤

َ  ةك و رار رة موة، وةك م َر وة رةن ن 

دوة، ة  م َت رؤك زة رةن موم  رةمن و  ن 

ردة  راوةَ نرة رةم رام.مزام و زي دم 

 رمي رةم َ ،وم موة موي دةردم م رد  رؤذواي  - ٥

 ردن.

طر ر  دةَا ر رارامم داوة،  وة م وةك ر َر  -٦

  دذان و رودمن.و  و رَوة، دوا   رارامن د

رار ي رم موة موة،  ز ر داروة،  زؤر درَة  -٧

  مََ و دادةَوة. 
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   روةن

   :م رةم وماوةن:

١- ا ا  ورم/زة ،م ما ق، اا  مز  ٢٠١( ١٩٢٣ ،رو زا ،(

.ا  ا ا م ما زة ا   

ا ( اات ع ا -  ، اق( ا ام ا ات ام  اق - ٢

ا ) ماK.B.X-06.07.08.09.50.EU.( 

٣-   با وز    ،ا ري ااء اا ،ما ق اا  ما ا

٣٠  ع ا  ون ١٩٢٣اب ٣١اب، و ٤١٥٨، ر. 

٤-    ،ن و ر  ما ر ا ١٩٢٣اب  ٣٠ا ا ر وارد ا ،

 ٣   ل١٦١٥ا ،ض اال اا ا ما  ا ال اا    ،

 K.B.X-10.07.08.10.25.EU(ادارة اات و ا اي) ي،

٥ -  ن، دو و ر  ما ر ا ا ض، رال اا ،ي، ١٦٣٠،س/

  ١٩٢٣اب ٣١،K.B.X-23.07.08 .دة 

٦-   ي١٩٢٣اب  ٢، ما ا ق اا  ما ا  ة  - ا ر ٢٣٢/٣ 

 ٤٦٨٨ر   ٢/٨ ١٢/ ا. 

٧ - ما ر ا ا و ر ن ، ض،  دوال اا  ، س١٦٣٠ر/. 

إ اال . ا ا  ام، م اض ا   ،١٩٢٣آب     ٣١ي

 .)م اض ا  اق ( ا اي

  

  دووة :روة ردن

٨-  ة :و ،ي ذر ،  ث يب، دةزطرزان وة ن و ا و

 وةيدمو  ، ر٢٠٠٧، د. 

٩ -  امي دامَر ذ نرد وايرؤذ مةمن/ طرد مةمور، ط و .د

 .٢٠٠٥، دةزطي ث و واوةي راس، وَ، ١،ض٤، ب١٩٩٤ - وردا

١٠- م تَوا،ض  :اوة، وَ م َوم ور نرد ،يي ١م ،

 مَ ،ي رةمم ،رد٢٠٠٩. 

 
  َرةن:

11  -  ،را  ،ا ١٩٢٥اب  ٣و ٢ا ،ءا رات دار ،ح اا ١ ،د ،

  .١٧، ص ٢٠٠

١٠ - او  ج،ا  ،٢ز ،د ،ا دار ا  ،١٩٤٧. 

١١ -،دن اا ،وت،  ١ازاد د١٩٩٨. 
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١٢  ،و ا  دارا  ،  ،ا ا طا ر ،ولا   

١٩٨٦. 

١٣ ق اا  واع اا ،ز رام وت، ز) ،ن و ر دة دوو و ١٩٧١و.( 

١٤ – )ر  طا ر ا ،(.د) ن١٩٣٢- ١٩٢٠ذو ،(وت، ١ ،١٩٧٥ . 

 ).١٩٤٥-  ا ،رم اق (ن- ١٥

١٦ - ،رة ال ام   ت ،اش ا ١ءا رات دار ، ،د ،

٢٠٠١. 

١٧ - حر،ة ،و ، ،ر ن( دراد ب ،١امن، -، ا١٩٩٨. 

 .  ٢٠٠٤،  وزارة ا، ار ١ر   -،ام، ا ا ارد  ردن- ١٨

١٩ -ما ا ،م م -ما   راب (ا١٩٢٧- ١٩٢٥ ،(٢ ،ءا رات دار ،

ر- ،٢٠٠٨د. 

٢٠ - ، ،ر  ردا ا ،ا  ٢٠٠١  رات ،ڤ.ردت ارا ن  

٢١ - زار.س.، ا ) رد١٩٢٣- ١٩١٧ا ( :د.ى ، ا وا، وت ،

١٩٩١.   

  ظر و رؤذمن:ط :ارة

22- ا رام یا،  ورم/دة ،  ،اردان ا١٢- ١١( ا (، د - ر-  

،١٩٦٦.   

23 - م م ،  ورم ،و ا ا  ) دار ، ا١٥ار ،د ، (.  

24 - ة دورم ،(ا) ة  ،(را) ر  رديا اب ا ا ا ر

 .٢٠٠٩)، ان ٦٩اة،ع(

 .٢٠٠٠)، ان ٧ة(اة اة)، اة ا اة ب اا ادي  ر، ع( - 25

26 - ا ة (ط ،   ورم   رديري اب ا ة اا ،(

  .١٩٩٨)، ان ٢٧٨ر ،د (

 

َرم :َ   

27 :وما  ،؟...ح اا  ل  اءا  ،ين ا 

http://www.efrin.net/cms/erebi/.php?option=com_contentstask=vie
wsid=3710sItemid=29  

28 -:ماب اما  ادا ،ر درا ،  

p://www.kurdistanabinxete.com/TarixaSuri_Tevlihev/Nerinekji_Kuhtt
rTuralidIsa.htm.  

   ا، ام مور:- 29

sid=viewsid=7http://Kurdnas.com/ar/index.php?option=com_content
65sItemid=59  
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 ور  امم  

 ور،امم ىت ا لم ا رديا  ا ما  ب نرد )نرد 

ر (وا ام  ١٩٢٣ ا،  د اات طا ما  ة وإن ا ،  

        ام  (  .ردن )ردن ل  رد  ر

 ورامم ام د    ا ا ام ا مو ا ط     ا

ا  ان  رد، و م    ر ا  ا ام  أن ا ورم   

  م رد .             

    ما ء    ق ارد  ب نرد . وا ا و  

  ما   اا ا  ا،رد  ان ذ   ا ى ور 

   اكا  ما   ن واا ك  و  رد أوا  دا و . 

 لان ا ورم   اتا ،  ط   ت و ا ، د رد م.  

  

  

  

  

Baindur Uprising 
 gainstBaindur is one of the Kurds uprising that took place in 1923 a 

 French officials in the Syrian part of Kurdistan. Throughout this 
uprising, Kurds were able to fight Frenchmen and take them away from 

region for awhile. Moreover, some of the Kurdish clans from  the
part of Kurdistan participated. Turkey's 

 violence from French officials against Kurds, the uprisingDue to  
 launched. Although, in some areas the uprising was coupled by Arab 

Clans, but the Uprising was a Kurdish Uprising not an Arabic one. 
 art ofFrench officials did not believe in Kurd's rights in Syria's p 

Kurdistan. Nevertheless, at the beginning, Turkey supported the 
. But after awhile turkey changed   aiming to put pressure on….. rebels

 directions and started to fight against them. It was not a national its 
 was not a successful uprising uprising, but a reaction. that is why it 

and did not take long.  

  


