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مَ يزام 

  زام ؤظن

 َوو

  

 : َ  

  دةو وى و دوا و دةو م ن دةو  ، دة ار   اَدر  نرد

ري ، روورووى  و مَةواري و ذاري وةوة ،  زؤري م ردن  ن و 

ردة و انَم  ةمر ، دراوة دةراموةى داطم ،نرد َ َم ، دام

 وامم و ، درو َم ومى و مي م  ، ةدا نر ازىررزط

 ،  دةى م مرة و زدةدةى م    ، َدةم دة  نور

روم َ  نور رؤ  َزري داو رؤ  ى م نام ، رد ي

 اى دؤرةر ، ام  م م  تمم ،اَرد ط  ى وةم  موام

ا ، رووممرد ر وَ   رى دذوار و    ون ردةوا رد ام

دةردم من، و ي  وامم  موة ى زؤرى  رد 

دةوة.  دواى م  موة، ر مة دةو م و مدا َ و 

درَ مدةد   ك و   ةوة. وَاى وةى  ،   زةوزةم  دذي ردةما

دةو ري  ن َة  دةد  ردةن، ردن روورووى دوو زَى اوةى و 

م وةوة، وام رمو رةم ون،   وةى م َل دةو ون وة 

  وةومرد م امرد رىرام  رد امدا ، رووممرودؤ و و َلط ،نرد

 دَم  موةمن .

ر وةى  موةَ  ة ط َ وة َ خ َان   زد  دوو دة 

 موة ن ط وة،   وة  دةن موة  َدةن ن  ور ى ط

دة  داطران رزطردووة،  وةش  رؤ رومان دةطرَوة. رةت  موةى رد 

ومان ردةواَ ن َة ط  م دة ذَ دة داطراما ، رو

وةرطوة و  دازرامم م ى    وامم  موة ى 

  شردةد  ،نوةم م مَدة  دووة ن وةوة َر   رد 

، ر وةى  ر  ارة و ى ردما  رؤذواى ردن رةم داوةوة

 .َا دةدرمرد واىرؤذ  م  ذة داوةَ   ،اوةةَ 
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 ٤٤٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

: وةَ     نرد واىرؤذ رودؤ  َ ذةدان و  وةَ  م

 دؤَ دذواردا َرة ،  و رومامدا روومام رد  وَل و موو ومَ زؤر 

  َت دةو رد و رامداط   وةَط  رد وةىم وام موو

  ررا ام ةىَ  َرَو نوةو م رد وةىم مدوذ مرةزووة ن و

 وم  يو رؤ  ى م مزرامدا  و ، وةوة امرد ى

  ردمم و وو دةرةوةى مون .

  .اوةورة ووَ وةىَ دى داوةَ  وورةو ر وة َم داوةَ

موة  رر َوة ،م  ومومَ زؤر  مو  َ َو 

  رةوة دةوت .

 : وام ون ر اوَم وةىر م داوةَ ي -١م تَ  ردى :

ذون  -٣و ى: ردو ردن  مم رمدا.   -٢ر ومَ مَ او. 

 ر  طا ر ا :٤. ١٩٢٩-١٩٢٠-   .ر  دا اد: ا م ٥-   

  .٢٠٠٨-١٨٩٨ا  دن ر  ان: اة

: وةَ وةرؤم  

  َوة َ  َ  دوو ش َوة : 

.   ١٩٢٩- ١٩٢٥ : درووم رؤذواى ردن و َ روومان رار داطري 

    دووس َوة :

  َ  :  ووى درووم رؤذواى ردن . 

  م انَم  رةم رىر داطرا  انرووم َ  : دووة ١٩٢٩-١٩٢٥.  

 دووة :  رؤ روومان  وامم  موة و دازرامم ى  و رؤي و 

ر نرد واىرؤذ  اري ررا ام١٩٣٨-١٩٣٠ . ََ س دوو    .  

 مزرامدا  رد  ى وةم  موام  انى رووم وَل و  :  

  : ،    م ١٩٣٨-١٩٣٠م   و رؤي 

١-     ،وار و روم ١٩٣٠ . 

٢-   ، ز َرد مذ َرر ١٩٣٢ . 

٣-   ، َ ١٩٣٧ . 

٤-   ، دا رد ل َام د١٩٣٨م . 

٥-   ، نرد د١٩٣٨م . 

 

را دمر  انرى رومر رؤَل و : دووة اري ر نرد واىرؤذ  : 

١-   ، ةز ر١٩٣٧را .  

٢-   ، دا ر١٩٣٧را . 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٤٩                                                           )٢٠١٦ 

  :   

  ١٩٢٩- ١٩٢٥درووم رؤذواى ردن و َ روومان رار داطري 

  َ  :  ووى درووم رؤذواى ردن :

َر  ىو–   ياري ١٩١٦ ىرو ، رةم ، مر ىَز َ انَى م

 ، وَو ر مةم َ  . وة َ رددا ووىَ  َم َم ،(رى)

 ،َش دةدا و رورةم ومر انَم  نرد م   دواى  نرد ن

 م  مَان رم و رةمدا داا ، رى ردن  رك و دوو وى 

.    ي م ر )١(دا و ،  رؤذواى ردن  م ر رةم وت 

 رو  ن موةو روم دة اري و ودا ، رمةوا مَى  ١٩١٧رى 

 ما ماووى موَر  ت دامو وةو م و دا و ، () ريرا )٢(  .

َاي رَو  نو مو ، م  م   دواى  ، راوَ ذة ىو

دا ، ومَ مَن دةري وَ ام رَةدن (م) و  ١٩١٨مةى (ن ر)ى 

، و مو رَةدمن دامرام  ،  وة ر  و)٣(موم ر روري رات 

    ، وة دا  مر زىر ىَ ر ١٩٢٠و ى(ابإم) اتم  دا

رةمش  ر و ن و  َرى  )٤(و ودا دام  ، رى ردم طوة . 

 مرد   ر ، و ادة َذ ر ١٩٢٠ ام  ،مر وةك  ، دا

   )٥(موم ذَ دةا م و ى رى ردم   ذَ دةا و.

  ذ َ دواى وةدا ، رةم دة ، مو ردم رى رؤذواى رى ردن 

دةا و  ر ر   ، ل  ردة ي ى دةو م و 

   ٢٠ؤذةى رةمي َش مو ، وة و دوا و َ  رَوى مرةى 

١٩٢١ دة َى ذمرد م وو م رةم ، . ر ر  ، )٦(  َوة ذ ر ، وةى دواى

ر َرةم ، ردةى رزى مراَل (طرؤ)، ي وة دةوة  م دةو َك  ر 

                                                
 ١  -    ىوَى : رمزاد م–  ريظن ، طرد و )ا رىم( ) رةَل ٧، ذ ، (٢  ، َو ،

 . ٦، ل ١٩٩٨ب 
٢   -  ،   :ا ،نن م : ما   ، وق اا  ا ن و اد :لر 

 ، ما ،مدا طد اا  و ا ا ١٥٢، ص ٢٠٠٨ .  
٣  -  ر ن ، دراد ب : را ح–  –  و–  ، دا  وا ة ، را-  ،مأ

  . ١٧، ص ١٩٩٨

٤  -   : ا  ادر ا اقد ا ه م١٩٣٢ – ١٩١٤ ،،ى ذ  ، م٢٠٨-٢٠٧، ص ٢٠٠٩ا.  

   ٥ . ١٧ح را ، .س، ص  -  
٦  -  ز  ،و (نام ي) رةم رىَو م (ل ) م رى دةوَدا ، مَو ر

 : َوام ،  نذو ر  طا وت ، ١٩٣٩-١٩٢٠ر ا ،٢٩٩-٢٩٨، ص ١٩٧٥ .  



  ١٩٣٨-١٩٢٥رؤ روومان  وامم  موة ردى  رؤذواى ردن 
 

  

 ٤٥٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 ، ََزردا ر )٧( رةم ارامدة " : َدة ( اد) وسوومَ وةرة ر  

ر، داوان   دةت درن د ،  ؤذةى دةو َردى  مو ردم زة و 

 دةت  وةى و ؤذة  زوو  ) ٨(َم و  (رد داخ . َةر)  ََت ".

د و ودا  زؤرن  ري د ون ،  ، َ ََةمى د  رومام ر

   ،وةمَ نرد وم  نوةز  د وةمردة   ىةم اووم روة

، دةو م  دندة  وةودمر وَ)٩ (  ارامد دةةى مم 

دا ري م دةوَ ١٩٢٠م  ر ، و ؤذةن ن وموة، دواو   رة

 ) ١٠(ا وةك دةو ب و دةو ون و دةو د و دةو  اروز .

م رةم  ، ردا ردةم ر وةمام  َى اون  ن دةارا

)  دذي ي رةم  ااو) و (  ااد(ا مم) ، رارَن  موى (

    )١١(او  وة ا م مون زاد د .

ذرةى رزى رةم و    ردةوا و ،  ي زؤري ١٩٢١و رار  م زى 

َوون ، امن و رار رن ، ا مم رةو ردةن ت و وَى  ن 

ر و دا، دةو  )١٢(ردةم رم دة او ن رادة ى رةم اوة .

رام رةم  ر ، موموةك  مَامما  راوة ، دوا  مرة م و دةا

  م رىةم َ وة  ، َ رين دامَري م  َ وة ر وةووم

 مرد وم  َ ا ون دامامَوةى مدم   ر ر ا نرد رى

. َر َ نو دةر  روةو داب و مدمو ي وزادى رؤ َر)رةى   )١٣ 

 دردمى رى مَان دوو و مواو ، م رم ذة وة دةدات ،  دواى 

  رةم وةى دوو  ١٩٢١  وازى رةم ، ا رى َوَر م َل دةوط دا

. و دةو  َ (ر و م  ةىز) ىو١٤(م(  امَط َ را وَر 

                                                
 ٧   - ر  رد : نةو ن١٩٤٦- ١٩٢٠ ، َو ،م وةىدمو وةوَ ى٢٤، ل  ٢٠٠٩، دةزط .  

ا اط ادم ،ا ام ، ن ، اد  :دن و اد وط  و أ  دو  ، رات  - ٨

  . ٧٧، ص٢٠٠٠
٩ -  ز  ،ون ( اا ،  را ، ةت) ، نرد وم  وةان طوةز  ىم و

  . ٧٧وام : َ.ن ، ص 
١٠ -  ررة اا ر : ما ا   ٥٤ – ٥٣، ص١٩٦١، د .  
١١ -  را را طب اا :  دوت ، ١٩٢٧- ١٩٢٥ ، د ظ :   و ب، راد  : ،

  . ١٤٠،١٤١، ص  ١٩٨٧
  . ١٤٤،  ١٤١. ن ، ص  -  ١٢

  . ٣، ص ٢٠٠٠-١٠-٢٣ ) ، أر، ا٧٧ع، ا : ب دن، ة () ، اد ( -  ١٣
١٤   -   ث و ىدةزط ، ريد م :امَدا ، وةرطمر مم  نرد ردو : ى و

 ،مَ ،دووة  ،ردة٢٤٢، ل ١٩٩٩ .  



 ر  و ي .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٥١                                                           )٢٠١٦ 

رووى طا روودوا   ، ر ر ام ىردام و   ردى ََر وةى وةوم 

وةن ر َطا روون  َوم مو  و ودا، َ موى ا زؤرى  رد 

. (  ، م ، ةز ) وام و وَ)رة  )١٥و رة و َي و  

 رام ىرام و مردة مرةاو و دم  ردارا  ، (نرؤط) رةم

 مردة زة  َم ،  َ م و دؤ ن ،  ) وام رىةو دةورومط

 امزة  ةز ىو١٩٢٣مم) ىمط  رةم ي دذي  نَردا ، را ؤر)ى م

 ( س) دة  اووم رام ، ةمرى ط ر دمَ  ،ا 

 ن ا ،  طمى (ة) ى ن مو ، رار  دذي رةمن و   ) ١٦(ذران .

وَاي و رارم  ، ي م ى و موم )   ١٧(ا ذرةك رزى رةم ذرا.

   ، نن دةروم  رةم ى اممن مردة ،دةوَم 

    )١٨(م(زان)ى  دوادات ،  ا  موةم موةى ردى دا َي ا .

دووة   :  

 م انَم  رةم رير داطرا  رد امروم َ١٩٢٩ – ١٩٢٥ :  

   د (وةكر نمردة َررا م ر  رةم ارامة دةمر

  ىرة   ،(راَ ذةى اي -١٩٢٥ ،دا ، ةوةوم َم  نرة وةىم

ردةم رةم ن  ردةن م وة،   زةودم و م ،و 

 ،و و مرة ردذي را  َر مردة ارة دو َ مردة ىَ وة

دةم رةم دةمد  رام ردةن و رن ر ودمَ ى  راردا ر

 دةر مز رةمن رار  ردةن  ردا ، ر  )١٩( ردةن دةد .

ارام دةو ري داواى َ رومى رد   َ رى ردن  دة دة

  ( ند) وىم    مزرامدا  ،ر وةدمون و رو 

 ١٩٢٥ رةط  انَ نم تمم و و ام رةم ارامدا ، دة

 ري  (جب ا). ب)٢٠(  

                                                
  .  ٤٢،٤٣ح ر ا : . س ، ص  -  ١٥
من روةرى رد ، و ر وى ى مراَل رؤطن، وام) ف روة مَ  دى   - ١٦

وام ري ززام  ، (ىى دمرى ط س نَ دى و  : دون ا) ،    ،ورم 

  . ٥، ص١٩٩٨)، ان ٢٧٨دي  ر، اد (ا)،ة (ط ا)، اة ا ب اري ا
  . ٥. ن ، ص  -  ١٧
١٨  -   ، َو ،َ  ،  د ،وةرة  َوةرط ،َ وَ رد ىَ ، َ ض ٧٦، ل ١٩٩١ 

– ٧٧ .  
رن و رمن، وةرطَام  موة : رَار  . َو ر ول ، َ ن : رد  رو زة - ١٩

 ، مَ ،اند ممَ ري يد ،م١٢، ل ٢٠١١ .  
٢٠ -  ا آ دي، اا  ت اا   اردا ا    ، (د.ك.و)٣١/ ١٠  ١٩٢٥-٣- ٢٦ .  
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 ٤٥٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  كرةذ  ، مرد رى مردة   و مام ىزؤر رط

َن َ     )٢١(ردةم رةم  و و دا وم ما ا.

 نرةم ك  وةى، زراردا دا زؤر  ، و امَر َذ   ىمرد وو م

 مر ارامن دة روةك م ي  نردة مَرا   ون اردةوا و

  دوةى دة ةىمطو ر وة دةو   ، دةدا  نوة َ و 

 نمم و  ن  م  م ذادوك م وةىرك دوو م رد و

 دة   دار و دةرةوةىوم  م وى دةوَ امم شوام د ، زدة

 ن ير (  د)   ون ن  نو دؤ ، ى دووةو

و و مم   )٢٢(ام و دة مَن دة   راَم رد  ى ما .

 رذةوةمى ن ، ن  ردةن م دةدةوة،   راا طَن  داوام رد 

 م ، تدةطم   ان ى َ ررا م   :وة ١٩٢٥  رى دوم 

 دذي دةارام دةو رى  ، ردةم رةم  ر ، وري ي رن 

 رةم ر  دذي رارة  د  طاوةى رزو م  ر َ َمةرةوة

رةراي و رودؤ دذوارة ، رومام ردام ر ردةوا ةمن طَل  )٢٣(ردةن .

رومام ردن  ط و رى ردن   دةد،  وا د ، ر مة 

 دمدا وم نرة ، َي دا  نردة  وةى ي وةوة م  ،نرد

   ن  وةى روةك١٩٢٧ م ن  ن  (ون) ىرؤ  دا

رامموة ، وت ذرة رومى ردى ر   داز)٢٤(روم َري ردن دازرا

  وةَرَى دةطرةط وةى دواى  ، ة نور رؤ  و   

                                                
٢١  -   رؤ)  رد ،   مرةد ام –  وىَ ام)  ون)، رةرا 

 ري ززام  .(    ادةم ،  رد  دق ن ،  در ل ، َد  نر

                                                                       وام : .ن .              
٢٢  -  ، أر ،و ا  م  ، را ردا ا ا  و : ما   حا

  .٤٧٨، ص٢٠٠١
٢٣

  . ٨٤، ص ١٩٧٨ ، را وا ، وت، أ :  ت  ر امت و ارات اد - 

٢٤  -     ون ١٩٢٧   ىم  ( نط د ى) رد دار 

   دةت :  و مرةد ام  ، زران دا  ون  (نز ن) وىم  ذادم مر

زى ظن ، دح  ، ر ر َردى َاق ...، روة   درن ،  ى رؤك

 َدةرو) وام ىم  ، و ام  ون ب ري ن ورد وى مردى د  َم

 – ردد  زادة  َ ،  مَ رؤ  :أ   : َوام ز  . (اخ

، . ن ، رةش ، م ٤٤-٤٣، ص ٢٠٠٠ار ، را وا  اد ، ا ام ، أر،  –ات اد ن و 

  .  ٤٥-٤٤ص 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٥٣                                                           )٢٠١٦ 

و دا م رؤك زَ موداري ردى ر  مام دازرَر  )٢٥(ري ب .

ن  دةون، وام    :رؤك زى ون ،  وموةى ا  رؤى و

 و ما وم و ودموةى  )٢٦(رازان و (رن)ى رى و  د رؤك زى ران .

   ، نرد واىرؤذ  وةزام رؤك وو روم ن  ن  م

م  ر ار شر ردام ، و ن  ىرةَو  رارات ررا

 د َم رازان و زى ام ورةى وة طر م و َ ى  ا، وةَن طو

َ ر م شَ ر ر نان، وررا امر   ر و دة ر مة

روة  ر اردن و وردم رارام   )٢٧(رةم(رد ، ر ، ت)دا ن.

   مر م َ  ،وةر ردام ن  ،رارات٩  وة ، ١٩٣٠ىدا دةر

  رد زى رؤك َمر رى -  مرة و ر دمَ  وةمر ر

  َ و َظ ي  ن وزى ط رؤك ي لرة ، وام ت و   ر دةو

. ( ، ن ، ن) موةم  مةر)ن  )٢٨ردة   وة و ون راز رةى

م دةى ا  ر  دؤ َزدا َةرى،  وةرن و رري طورةن 

 وم نرد واو موةوة رو ىوامَ   ، ن دةدارو  ىو روداوام ر َ

م و  َ راوَري ورن ر وةك وةى َ َ ى و و ذَ ر َواى رة

   )٢٩(موى زةدا  راوة .

   ، َ يزة  مووى داوار  ر  ردى وةوةى مم وازى اىرةر

 ارامدة  ، وة دراوة ذة امر م ور دةر نرزام رةم ام

موةازى ردى  ردا وة ، ر وةك وةى ر َرةم  وت  ر 

 ر مردة وةىدم ن وَ  ََ وةن ر مردة زرم  ، وةدؤ وة

روة   دوة، م َ   )٣٠(،درووم دةو َرد  . رةى ردموة

  رى مزرامى دا  ىم  نَدا ، نرد زة رؤك ان وى ٢٢روم

                                                
ا : اح ام  ، م ،  و  ١٩٣٠و و رة آرارات  ١٩٢٧م رةش :  ن  - ٢٥

 ،أر ،و ا ٤٣، ص ٢٠٠٠ .  
٢٦

روة رؤ زى ن ( د  ا)  ( رَى م )، ش وةى طازراوةوة  رى ب،  - 

   ، . ن .وة ما و دا ، زامري ز وام  :  أ
   .٥١، ص ١٩٩٢) : ا دت رن  و ه ،  :اة رو رن، د ،م رةشن ن ( -  ٢٧
٢٨  -  أ ، ا ، ت اة ا٤٥٨٢دا ٤، ا  ١٤٣/  ٢٣ ٢٨، ا -  ، ا  ا ا  ،  ل ،  ٩أ١٩٣٠أ  .  
٢٩ -  ، ر ، د  ة اذا  : ر  ٥٣، ص ١٩٩٨ .  

٣٠ -   مرد ، وةَدة َان درَ مرد  وةةرومم اوىم  ىو زةو " َرة دة و

َر  َر رةم ارامدة وام ة و( رد) ى رى رو  نردة ةم دنة

 وام ري ززام  ،"وةَدةط ر ر :  وت، قا  ما ا  ما   ، د.ك.و

١٦  ١٩٢٧   .  
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 ٤٥٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 امزة١٩٢٨ نى واذؤوام ،رةم ام ارامدة ردة  ، و داواى داد ر

 دواى و داوة   م ى موة ردى    )٣١(را رى موةن د و .

رؤذواى ردن دادةم َ داازم رد ، دةارام رةم ما و داو 

ََ مرداوا  َم   رةم  وةزى روة ي ١٩٢٩دو  و ردا م

و  )٣٢( ري ََوة  م َ  دازرامم رمرام رد  مو ردما .

ةما روو   رةى دةارام رةم واى وة مطمَ  َ و ى طَل رد

و َ  ، َو مى  طَل  ردا و،  وت ررى 

 وو موة مو دةزامرى دة ر ر دة ر وةى ن ، وةكردة ر و ا

وم و َ  رةى ر ن ورد  وة  م ، دةدا  رةى دة و ك،و

١٠   ردى  ١٩٢٩ى زى رى دوو ندة رة ،ر    دا

 اممن مَر ََ د وةردام  رةم مدةر  ، ام (ن ، ).)٣٣(   

 دا  مر ون، زؤرم مَد  شر  دنم   ر ردام وا

  و  رَى ططوة رةرى َمن ن.

 

دووة  

زرامم :   وَل و ى روومان  وامم  موة ى  رد  دا

  : ١٩٣٨- ١٩٣٠م   و رؤي 

   وردة دواى دار ١٩٢٨     ،نزرامدا م ن  ر ن  ١٩٣٠  دا

ى رد ري  رةموة واوة ،  َ  ش َو،  ذةك  موة

)ى و دةرةدا وة و  ر وَ ١وةك موةى دووة و ودا ماو .  دةى (

. َدرى دا  َ  َدرم َو رروةر وةن ير)ى  )٣٤َ 

 ر مةردة روم  واى رةم مدةر  ى مزرامدا ةم دة  ، د

و رؤي َ ةى ام موةم رد ر موة  رووى موةوة و وت َي َن 

  ارامدة  و  نَم امو روم ، ردى مز  ن نوو م

 ، ر  ون  مو رؤ   و. ر ردام ر وةد نم ون و

:  

                                                
روة م داوار ن داوا .  ٦ص، ١٩٨٨ م اد : ا اد  ر (اول ود)، اد ،  -  ٣١

 وم راممر را ، طمرد وم  دا ممَل زط ردى مز مَر : وام ود

  . ٦ردن  رمرى رد .  زامري ز وام .ن ، ص
٣٢  - د و اا : ن را ، أر ، م ا  :  ، ١٤٣، ص  ١٩٩٨  .  
٣٣  -  أ ، ت اة ادا–  ٤٥٨٢أ  ٤، ا  ٢٤٣/ ٢٣  /ول  ١٤ن ام١٩٢٩ .  

م ،  ،  و ا : اح   ا ٢٠٠٨ -١٨٩٨ر  –  ان: اة ا  ردن   ٣٤ -

   . ٢٢، ص ٢٠٠٩ارات ارد و  ا ،  دك ، 



 ر  و ي .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٥٥                                                           )٢٠١٦ 

١ -     ، وار و روم ١٩٣٠ .  

 َ رومة ردة موة ازةن ، وام  دةت و  ى ظَ و ن 

امر ي و   ،(ز  ) َلط رد ىد َروم م ى و رى د ى ٢٥

 ١٩٣٠  ، َر رد رى  زؤر َ ، د وة ر نطا طَو ،وةوم د 

َر  م  نموةم ا امن مردة ةمر ، ن روة دةار ىَ 

 دةام  ر َدةدمَ  رؤي طوةوة ر ر راوم  موة ردى و 

.ر ردى َدةو م  َرَر َدة  ، ن دمراو  )٣٥(را

دةردةو ، َمام   ووم  ر َ رؤوة ،  موةما وة 

 دارى وة و روم م ام  َ امردة َم  وةري م و

وة م  ن و نوةم ا  ىرط دادوا   مَ ى و رد وةى

  ندر دةت  ، دا   وةى  . َ ررزط  ورو دة  امرد

دا  ذرةى طظرى  (وار ) ى ودةوة ، دى ي وةن ز و ١٩٣٢ى رى  ٥

دا مواو طظري    ( روم ) دةرد.  دةن مورى  ام و ١٩٤٢ن و    )٣٦(رمورى و.

. ون دةم رةداظ٣٧(دوو ط(    َ ، وندةردة  رةظو دوو ط دااممرو و

د  وةرةم ارامن دة   ، رد يروم رامَ ردوو ،وةومراَط 

طظرةو و َرام رؤ راون طَا  وامم  موة  ى وة ردةم و 

  ، (م) وىم  يرؤ م وةى ي وة  ، ط  رد وام و   رة

 (وام د) ىةَ. َزررة دا و و)٣٨(   مذ  وا ، اووى م 

    دمدوا   ، ندر دةت١٩٥١. وة م    ،٣٩(دا( 

٢ -   ، ز ََرد م  ذ َرر ١٩٣٢ :  

    ن  ١٩٣٢در دةت  ) وام ،زراردةوة دا يك رومرةن ذ  ،دا

. (  َ م و َظ ى  ، ى رى د  امر ،  ة ،)٤٠(  

ن ، امن  رَي   وَل و ى م روم َرد  ما دازرَر و

رمة  رةدا   دازرامم   )٤١(َام  ن دةارام رةموة وةرن .

                                                
  . ٦٣-٥٣) ، .س، ص م رةشن ن :( -  ٣٥
  . ١، ل ١٩٣٢طن  ١٥، ،  ١)  ١طظرا وار ، را ( -  ٣٦
  . ١، ل ١٩٤٢،  ، من  ١)  ١طظرا روم ، را ( - ٣٧

٣٨ -  :موةر اد ت) ر  دا ت ات و اء ات ما،( ) رةذ ،(َيي م) ريظ١٩ط (

  ،ل  ١٩٩٩ ، َو ،١٨٣ .  
  .   ٢٨ان :  . س ، ص -  ٣٩
  . ٥٨) ،  . س ، ص م رةشن ن (- ٤٠
٤١ -   ، أ  س ، ص .  ، ..... ن٩٠ .  
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 ٤٥٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 َ ررا رة ى دواىدووام اوودوور امَ س و و امر  

  ام ى١٩٢٥   و. نرد واىرؤذ  وَ نم  نرد ٤٢(وري(  

 دواى وة    ، ي  زؤرى مو ردما دةوة ، وام ) دا ، 

 ،(   ، وت مَرى   ري د (د م) و  ش 

). و (  ى ن)رة ( ) ٤٣ذ  ،وةون موةوى م وةى شري ٢ظى ط (

(وار)دا واوة ،  ورَ و راى موةم موةى ردن دووة ، َةدا م رك 

  دة روو :  

١- ر َدة َم َ نردة ري وزام  نَ روة ، ةن ى 

. زامذاري و م مذ  نوم ررزط   د مدةب و زام ر وم  

٢-   ن ك و و دةم  ري دةو رناز ،   رامَزردا

َ و ةدا رووم  نؤذة و رد رة ، ط م ، َ وة  و

. َوة دةمَ رةو وم و َرى دةرزط   ىرودؤ)٤٤(  

 رةت  درمم    طرةم رَاوةا ،   روةا َ ة ماوة .

٣-   ، َ ١٩٣٧    :  

 روةك ذةى    دا َ ، َ دازرَرام   وةك ي 

دة   "  : َوةى ردةم دةو ر ، دةمد  مم دان طمى رد و 

 ، (َد) ىوم   زاران   دةوَم ةمَ ، م َم م وةى

   ،د رد  َ  رة واى ، را نرد  قدةر و رووداوام رةىدةر

 رد م َةرط   د  كرةَل ذط َدة د  رةم ىوةمو دوا م

 ورو مو  َىم ىَ م و و رةم مز  ةزارم َدا ، نرة دةذ

." د )٤٥(  

و رةى و م  ، (مرةد زازا)وة  وةى طَل  َور َا (ى 

 ، َزردا (َ   وَ١٥  مردة وة وم  ََل و م وةى    ، ام

   و دوا  َم  و م مزرامو دا و وةرز دة   دري دة ري د

١٩٥٧  ردى اد ر مزرامدا  نار وام و د.دا ر)٤٦(    مدا َ 

     ، زازا رةد١٩٣٧م  :   م زراوةودا  

١- . ر  رد وام وةىدمور  

                                                
  . ٥٨) ،  . س ، صم رةشن ن ( - ٤٢

٤٣  - ٥٨.ن ، ص .  
  . ٢، ل  ١٩٣٢ى زةان ١)، ٢طظرا وار ، را ( - ٤٤
٤٥ -  ،أر ، م و :  ، ردى  ، زازا را١١٠، ص  ٢٠٠٨م .  

٤٦ -  ا ا د (اا ، ()  ، زت دم :  : زازا را٣٨-٣٧م ،مول و اا  ،(ك ١٩٩٤د ،

  . ١٣٠-١٣٩، ص 



 ر  و ي .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٥٧                                                           )٢٠١٦ 

طداردموةن  دازرامم رَاوة  درو  ون  دةورى وة  -٢

.)٤٧(  

 

٤ –  دم  ، دا رد ل َام١٩٣٨ :  

 م (د  ة) رر دةدو رَةدم (ر َ) ى  و ، 

  نرد ىوام   د ون دة يَ نرد ي ، م  مام

مم   . شاط وو وَ موةى واماى ورةر ، وة٤٨(ا دةو(     

 م  نمرد ي ي ون دةرد وودى ، ن ومر   وة ود

ةوامد) رط و   ن روة ، دةوةرز دة امم-  ن (   ،دة

ن و  وموةى  )٤٩(ما دةرؤ ، ماوة واممم (ر َ)ن دةووة .

  اَو ، و ن  َ  ، رة  رانَ وىم ومن، دةمام

 امَرة ردى و مز دمَ ردى و دة موةم م وةىممو ذ وةم 

مام و م   )٥٠(وةك ذم مورؤز و ر َري  و رَ روومي دةا .

زؤرن  ون،  دواى وةك َوى م رومَ د ون وام ( ر)ى 

و (رة رد)ى زموان ،   دواا موة موة ن  رى دا َوو موس 

   ،ََ مو موةى مَا ،   موة م  َماوة ش م ر َ و 

   )٥١(د م و م د طش دةان .

 اوةر    دراوةوة م ذةش روة ، اوةم م  اؤط ةو و  ذة

 م  ،رةم   ر ومر دواى  َةَ  ، وةوة   ا

  ر وَوة و م راطَ . روورووى

٥ –   ، نرد د١٩٣٨م :  

    ، زراوةدا ر مرد ودةرةوةى م  ،  ىم َل و م ش وةكم 

رؤذ  دواى  )٥٢(دةطرَوة و  ن  دةت درن و ن ي  د دازراوة . ١٩٣٨

ةدا و  ا ؤطاَ رؤدن و رؤذ ذرةى مام  م زؤر دةو ،  ر

َدمن  زم ردى و    دام ، دوا  ن  م  م) ر 

. زرامدا دا و (ا)٥٣ ( رؤذم   ،و وةرزش و تط  د َم م

                                                
  . ١١١مرا زازا ، . س ، ص  -  ٤٧
٤٨
  . ١٣٦-١٣٥)، . س ، ص م رةشن ن ( - 

٤٩ - موةر اس ، ص د .  ، تء ات م ،١٨٥ .  
  . ١٨٥ . ن ، ص  - ٥٠
  . ١٨٦ – ١٨٥ . ن ، ص  - ٥١
  . ٣٥، وت، دون  ا، ص ( رَ  اب : ة ا ادى ن ي ( - ٥٢
  . ٤٨ . ن ، ص  - ٥٣
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 ٤٥٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ي وةرزر  مدةر وةش ، وةاو دة م  وةرز   ام

َار د وةى   ردما ، مةرام  م  دذي ر ن دة ،َر وة 

ر دةارام رةم و ري دةارام و دةو و امى ن طر  ر

 دمراز    و و  ،م ىةرامم ردة وة و  َر مدام 

  )٥٤(ردةم مرة ، و م من راطت .

وة َ و رؤدم  رد و  رة  و ممى ذةن َرا، ردن 

مم  موة  موماو ن ردموةن  دؤزى موةن ،  دواى وةدا ، 

 ززة ممرة ،وام اىرةر ،رد وةىم ما وةىدمرز  ندمدة

  ،وط  َىم َد دؤ ،كرامرر ط دم  دة ردى ى م

  د َراوة .

  

 : دووة   

  رؤَل و ررى رومان  ردم رار ارى  رؤذواى ردن : 

١-   ، ةز ر١٩٣٧را :  

  ىمم و و و  مم  اَن طور رر ،راَ نذة وداَ م

ري موة  مو وام ردداو  طَموةن  رودؤ و ى رو ممت 

دا ، زؤر  ردام  ١٩٣٦رةم   –وم دةورور .  دواى واذؤدم رَوى ري 

زة ، داوان  ت د    زن َر ، َوت داواى وةن د 

 مي دام  وةش ،و وم َ  مرداوا  ، َر نَر  ر

مرى طرو  ذادرةب م َم َر  ىمو داوا وةىدامم ةدا ، دواى وةز 

   ،اوو١٩٣٧م .رت را دذي )٥٥ (  ر   َل  وة ، مو داوا 

دام  َوارة ر  مون  ن  موةمى ري،  ن َةى 

. َ ردة  ن  و م َ ش(ةرومم))و   )٥٦ َت ط ةمر

 مر  رد ريمر ار ، مر م َ  دا و و  ، دام مرداوا

   روة ، ون ار دارو دا  ١٩٣٨ و ت  ، تَ (ةز مردة ى) ،

َ  موةن  واوى  ن دةاري  )٥٧(ردامى  م َو مون .

    ر ،اندةر مرة وةوةمم  و رةم١٩٣٧  وةم، دا– 

 رَةدن  موي زة  راوةو داواى  رزن دةد   ذ  َردى

                                                
رة  إ    ، ر ا١٩٧٠ – ١٩٤٦ر  –  ان : ا ا ارد  ردن  -  ٥٤

  . ٤٩، ص ٢٠٠٣ اداب،  دك
٥٥  -    ا  وق اا  دا ا :  د ة ،  ١٩٩١٣٥٤، ص  ١٩٩٣، ا .  
  . ١١٨ن وةن  : س . ث ، ل  - ٥٦
  . ٣٤١- ٣٤٠وى ى : س . ث ،  ل  - ٥٧



 ر  و ي .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٥٩                                                           )٢٠١٦ 

ررري رةمدا   ، َو موة  ن رة دةرطةموة   موةمى 

رةم ارامر دةا ، دوا دن دذاةَ ام وم م مزرامدا  امَر ، 

م  و روامى  رار دواون ،  )٥٨(رَاو َرى و  ردى .

دةرمن م روو .  َ  و م رمَ  ، داوارن  واوى 

 ََ ماون.

٢-   ، دا ر١٩٣٧را :  

  َم داواى ،رد رة  مردة ،ا دةى م م ىمرو 

دوا  )٥٩(موةن دةد،  رة دةرطةن و داوام مران ون و  دذي وةموة.

و رو َادان  مَان ن و رة دةرطةما رووا و َى  ردةن و رمن مت

 مةم ردة  َ م وةى ش . و َظ ى  دار نردة

 اوةم  .در نرو را ، ارةشو دة دى و رةم ارامدة ررا 

( دَى) ،  وة ذرةك  ردةن ذران و وت َام زؤر دوادا ت 

.)٦٠(   ا، وةكروو ردا ، را ةىَ ن  نردة ي وم م  ، دا و ر

و رة و  )٦١()،   ن ر را .ا) ري (دَ)  دواى رةب دم ا 

 ، ر وم مرةم دى و رةم ارىدة امم ن وةرطدة رة م 

 رار موةم ردةن وري موة داَاموة ،  وة موة ي وةى 

 موةم  مَدة  وم ردةوا وَل و  رد مازةوةوة م ان وروم 

طن ز وة ،  ردةوا ون   م َمن و ةودان   و 

   . وةري م 

 

  

  

  

  

  

                                                
٥٨ -  ، مَ ، ردؤ ىم ، واَ و  : امَاو ، وةرطَ م َوم ر ردى : ىم تَ

   ٤٣- ٤٢، ل  ٢٠٠٩
٥٩ -   ، دةدرا  دا ري  مر وةىدذي م  ا ن  نةرطدة رة ىدمو دذا

وةى زامدمو ث و ىدةزط ، ر :امَي داخ، وةرطط ر ون و :  ترؤ : وام ري ز

 ،َو ،  ،راس٣٤- ٣٣، ل ٢٠٠٠.  
د و   : ن  : ارد ، ط ، ر و  اد اي ه ا (أى م)، إا -  ٦٠

ا  و ردت اراا  ، -  ، كد ،ما ك، اد ٢٣، ص ٢٠٠٧  .  
  . ٢٣ . ن ، ص - ٦١
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 ٤٦٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

   واىاو، رؤذَ دار ر  رةم ام وةى دواى  ،وة دا دةطوةَ

 ارامدة  ط   انو روم ط  وَى مردة ىوة، زؤرط مرد

 ، و ارى ىَر  دارة   ،وةوم اَ   ١٩٢٥  امرةو ذوور ، روم

رد  وامم  و رى موة ردى  ى  رد، دةما دازرامم ى 

 و رؤي، م َو م واوةن و،  رر زؤرن ر وام رد 

وى  و رى موة و  ن ا دم موةم رد َ وو و  رو

  رن دةطى دَر امو روم وةى ن . دواىوةم دة ورو واط

دة  نةم َر م   ، رد موةداوا م مَد  د وةرةم ارام

 وام ان وروم  ر ، وةدان مردة  نَر ا وةمَر    ،ر

موةازى رد و ى ردماو  م م رؤك ز َردى موةاز ، 

 ،ا نار رى رام  وةارامو دة ى ن  مرو را ةمر

 موةم   رد دة وةىم  ، ارامداط َط  َزةم وم  ، انر

  طَ و موة دواى موة ردةوا دة  دَم م موةن .

  

  

ر نوة  

   :من  :

١: رة مز   /  

١-  أ ، ا ، ت اة ا٤٥٨٢دا ٤، ا  ١٤٣/  ٢٣ ٢٨، ا-   ا ا  ،  أ

 ، ل ،  ٩ا١٩٣٠أ .  

٢-  أ ، ت اة ادا–  ٤٥٨٢أ  ٤، ا  ٢٤٣/ ٢٣  /ول  ١٤ن ام١٩٢٩ . 

٣-  ا آ دي، اا  ت اا   اردا ا    ، (د.ك.و)١٠ /

٣١  ١٩٢٥-٣-٢٦ . 

٤-   وت قا  ما ا  ما   ، ١٦د.ك.و  ١٩٢٧   . 

: َ :دووة 

  : /   زم ردى١

١- َ : َ ض  ،َ  ،  د ،وةرة  َوةرط ،َ وَ رد ى

 ، َو١٩٩١.  

رؤت  : ون و ر طي داخ، وةرطَام :ر ، دةزطى ث و  -٢

 ،َو ،راس وةىدمو٢٠٠٠. 

٣-   رد : نةو نر١٩٤٦-١٩٢٠ ،م وةىدمو وةوَ ىدةزط ،

 ، َو٢٠٠٩. 



 ر  و ي .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٦١                                                           )٢٠١٦ 

٤-   امَن، وةرطمر ن وزةر ور  رد : نَ  ، ر ول َو .

، مَ ،اند ممَ ري يد ،م  ارَوة : رم ٢٠١١. 

َت مى : ردى ر ومَ مَ او ، وةرطَام :  و َوا ، مى  - -٥

 ، مَ ، ردؤ٢٠٠٩ . 

٦-  ، ريد م :امَدا ، وةرطمر مم  نرد ردو : ى و

 ،ردة  ث و ىدةزط ،مَ ،دووة ١٩٩٩. 

٢:رة مز  / 

  .١٩٧٨أ :  ت  ر امت و ارات اد ، را وا ، وت،  -١

٢-  ر  طا ر ا ،  نوت ، ١٩٣٩-١٩٢٠ذو ،١٩٧٥. 

اي ه ا (أى م)، إاد  ن  : ارد ، ط ، ر و  اد -٣

ا  و ردت اراا  ،   :  و-  ك، اد 

 .٢٠٠٧ام، دك ، 

٤-  مدا طا رات ا  ، دو  و أ  د وطن و اد : اد

 .٢٠٠٠،  ،ا ام ، ن

٥-    ا  وق اا  دا ا :  د ة ،  ١٩٩١١٩٩٣، ا. 

 .١٩٩٨ ذاة ا  ر ، د   ، ر :  -٦

 .١٩٨٨(اول ود)، اد ،  ا اد  ر م اد :  -٧

ا دت رن  و ه ،  اة رو رن، : (م رةش)  ن ن -٨

 ،١٩٩٢د. 

٩-  ر ن ، دراد ب : را ح–  –   و–   وا ة ، را

 ،وا ا ، دا-  ،م١٩٩٨أ. 

١٠-   : ا  ادر ا اقد ا ه ١٩٣٢ – ١٩١٤م ،ى ذ ،

 ، م٢٠٠٩ا. 

١١-  م  ، را ردا ا ا  و : ما   حا

 ، أر ،و ا ٢٠٠١. 

ر ا   ،١٩٧٠ – ١٩٤٦ر  –  ان : ا ا ارد  ردن  -١٢

 .٢٠٠٣رة  إ  دك  اداب، 

،  و ا : اح   ٢٠٠٨ -١٨٩٨ر  –  ان: اة ا  ردن  -١٣

 .٢٠٠٩ ام ،  ارات ارد و  ا ،  دك ، 

و ا ا  اق او  ،  ام : ن من،  رل: دن  -١٤

 ، ما ،مدا طد اا  و ا ا  ،   :ا٢٠٠٨. 

١٥-  را را طب اا :  د١٩٢٧-١٩٢٥:   و ب، راد  : ، 

 .١٩٨٧د ظ ، وت ، 
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١٦- م ن  رةش  :رة آرارات  ١٩٢٧ ١٩٣٠و و  ، مح اا : ا و  ،

 ،أر ،و ا  م ٢٠٠٠. 

١٧-  ، أر ، م ا  :  ، د و اا : ن را١٩٩٨. 

١٨-  َ ر ) ي ن دىا ة ا : با.ط  وت، دون ،( 

١٩-  دت ان و ا  :أ  –  ا ، دا  وا را ، را

 ،أر ، م٢٠٠٠ا. 

٢٠-  د ، ررة اا ر : ما ا ١٩٦١. 

٢١-  رام ،أر ، م و :  ، ردى  ، ٢٠٠٨زازا. 

  

  َ: طظر

  /   زم ردى :١

١-    ىوَى : رمزاد م–  رةذ ، ا رىم ريظن ، طرد و 

  .١٩٩٨، و ، َب  ٢) ، َل ٧(

 . ١٩٣٢طن   ، ،١٥ ١)  ١طظرا وار ، را ( -٢

 .١٩٣٢ى زةان ١)، ٢طظرا وار ، را ( -٣

  .١٩٤٢،  ، من  ١)  ١طظرا روم ، را ( -٤

٢:رة مز  / 

)،  ٣٨-٣٧ا ا ا مرا زازا :  : مزت د ،  () ، اد ( -١

 ،مول و اك.، ١٩٩٤اد  

٢- موةر اد ،( ت) ر  دا ت ات و اء ات ما : ريظط

 ، وَ. ١٩٩٩) ،  ١٩(ي مَي)، ذرة (

: رة مز  رؤذم :ارة  

  . ٢٠٠٠-١٠-٢٣، ا ) ، أر٧٧ع، ا : ب دن، ة () ا اا ، اد ( -١

٢-  ة اا ،(ا ط) ة ،(ا دون ا)،    ،ورم 

 .١٩٩٨)، ان ٢٧٨ب اري ادي  ر، اد (

 

  

  

  

  

  

  

  



 ر  و ي .  
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ا 

 وز و ردا أ ا ،  ن اا  ا  و ما وا   ذ ا

، و   ١٩٢٠ر   –ااع ا ل  ط اذ   او ام . و   ن 

  ة–   ١٩١٦  ا  . ر و و ن إرد ب ب ب و  ،١٩٢٠ 

 ل ا و مة اا –  و ر  واب اام  اا رادت ا ا ما

ااق ، أ إ ردن ا ( ب ردن ) أي اؤ ا ر ر،   م ء 

ن ا  و .م   ا ر ن إرد ل   ما وو ا م م  

  ودا ت ١٩٢١ا م و ، (  ، م ، ة)ا ردا طا  ذ  و .

  ة اا  و ا ة وط ي أري ، اا ا ما  رديا طا

ا ر      ة، وا ا ت ١٩٢٠ا  (م اا) دة ردا أم ،

 و ،ات ث  و ، إم  تأ  و . ر  رديا ا  مات ا واما

ام  أ اوام   ا ارد   (مور) ب  ا اات 

 أء  ا و  . م ات ام  اق ا  اردي و  إرة 

  ا ا ي وري ار ااد ا  ر و ١٩٢٨إا م ن    و ،

 رديا ا ا  ، ن اا  ت ت وا  ت م ، مت اا 

ر  اة ا ارد  ب ردن را    ،   ا ارد 

      نرد  ١٩٢٥  )   ا أ ء . وأ  (ن

ارد  ر ، و    ا ارد   و    )  وار و 

  (١٩٣٠روم   رد ، واء ا ة ون وا  أ ،   ١٩٣٧، و   أ ،

)  عا ،   و ، (  م  و ، (دا  رديب ادي ام)  ردا ا

   ،  همذ  تان ا .(نرد ديم)  ردا ا    ، ا

ي ،  ا ارد  ر ، م )   دت ر ن ،  آ ،  ن 

  تا  م ( م أ ، آ  ، ى  ، ن أ ا ،  ، زازا رام

  ةا أم)  و،ر  ردا طا  ردت اما  وا ١٩٣٧  و إم

.(ا م  دا  
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Summary 

 
The Kurdish issue came into view from the middle of the nineteenth century. This was coincided 
with the weakness that befell the Ottoman Empire. Later this issue witnessed more development 
when the struggle of the superpowers of that time started for dividing the inheritance territories of 
that Empire. After San Remo Conference in (1920) and pursuant to Sykes –Picot Agreement in 
1916, the western and southwestern Kurdistan was attached to Mesopotamia and Syria. In 1920 and 
during signing the Anglo- French treaty that determined the Iraqi and Syrian territories to be put 
under their mandate, the term of Western Kurdistan (West of Kurdistan) came into use, i.e. the part 
of Kurdistan that attached to Syria. This part of the northern Kurdistan was finally became a part of 
Syria which was mandated by France. The signatory of border demarcation agreement made by 
France and the Ottoman State took place in 1921 to include the Kurdish districts of Al-Jazira, 
Kobani and Afrin. This was the first dealing of the Kurds with a formal Syrian entity which 
suddenly became a new state that ruled the country and imposed its control on Kurds, while they 
were in search for their distinctive identity. In 1920, under the command of (Ibrahim Hanano), the 
Kurds revolted against the hostile treatment of the French military forces, but soon their uprising 
was suppressed. Three years later some Kurdish tribes that lived in Biandor village, near Qamishlo, 
rose against the assaults of the French forces on the citizens of that village and its surroundings. The 
French authorities did not respond to the Kurdish claims; on the contrary, they neglected all the 
national rights of Kurdish people. Even there was no mention of Kurds in any articles of the Syrian 
constitution that set by the constituent assembly in 1928 . 
Despite the ethnic suppression of the Kurds by the French authorities, the Kurdish political circles 
in the Western Kurdistan witnessed a significant progress during the late twentieth and the thirtieth 
of the last century. As an instance, a number of intellectual Kurds in Aleppo established Kurdistan 
Assembly in 1925, and then the Syrian Kurds established  a political party  named  Khoyibun" 
Independence".  In 1930, another group of intellectual Kurds established a cultural and political 
organization named Hawar and Runahi Magazine Group. Two years later a Society for Cooperation 
and Assistance of Kurdish Needy People was established. In 1937, Hevi Society was established 
and a year later some other intellectual Kurds established Kurdish Youth Club in Amouda. In the 
same year Kurdistan Club was also established . 
All the above mentioned cultural and political organizations were established by prominent Kurdish 
personalities in Syria such as: Jaladat Badr Khan, Hajo Agha Haverki, Othman Sabri, Nuraddin 
Zaza, Jgarkhwen, Ahmed Amin Parikhan, Ali Abdi, Hasan Agha, and Ahmed Nafith Beg. 
Of course, those organizations had a great effect in promoting the national struggle of the Syrian 
Kurds and paved the way to the uprisings that took place in Jazira  and Amouda in 1937    .  

 
 


