
 1 

  دا لة كوردستانةكان1800گةذيدة پؤصؤنييةكان لة ساآلين 
  
  

  .                        ليژةك ژيگيل: نووسيين
     .ئةجمةد شاكةيل: وةرگثذاين لة سوثدييةوة

  
و پؤصؤنيا لة اليةن سث دةسةآلتداريةتيي بيانييةوة، داگري .  پؤصؤنيا، كوردستاين وةبري دةهثنايةوةةكاين1800ذةوشي ساآلين 
 بؤ سةركوتكردن و ، لة سةر ئةوةي كؤمةك بةيةكدي بكةن،هاتبوون پثك لة نثوان خؤياندا،ئةو دةسةآلتداريةتييانة. دابةش كرابوو
 ،كةسانثكي زؤر بة هؤي سياسةتةوة، پؤصؤنيايان بةجثهثشت و  ذوويانكردة. ةموو ياخيبوون و ذاپةذينثكي گةلثرداپصؤسيين ه

 بة پةنابةر و لةوث پارثزگارييان لث كرا و كاريان دراية و لة اليةن خةصكي ذؤژهةآليت نثوةذاستةوة داصدة تؤرياي عومساين و بووناپرمئي
ذاپؤرت و .  گةيشتنة ذؤژهةآليت نثوةذاست،ة پؤصؤنييةكانيش)مسيؤنثر(شانبةشاين ئةو هةآلتووة سياسييانة، زانا و مژدةدةر. دران

كوردستان لة زؤربةي ئةو وآلتانةي تري ئةو . شثوةي كتثب و بريةوةريدا بآلو كراونةتةوة لة گؤضاري بةناوبانگ و لة ،نووسينةكانيان
 زثتر باسي ميزؤپؤتاميا ، ئةگةر نووسراو و ذاپؤرتةكان، و شتثكي سةرسووذهثنةر نييةاي ئاسيا، كةمتر دةسيت دةگةيشتثبةشةي ذؤژاو

 لة بارةي كوردستانةوة ، خؤيان بة لثكؤصينةوة، توثژةرة پؤصؤنييةكان،بةآلم لةوةش كةمتر. و ذؤژاواي توركيا و فلستني و مسر دةكةن
نووسراوة پؤصؤنييةكان "ة، كتثبثكي بة نثوي"پؤزنان"، كة ئةتنؤگرافثكي خةصكي "مارييا پارادؤضسكا" 1973ساصي . خةريك نةكردووة

 تةنث بة ،، لةم كارةيدا"پارادؤضسكا". ووسين"  لة عرياق لة شثوةي توثژينةوةيةكي ئةتنؤگرافيي مةيدانيدا1800لةمةذ ساآلين 
 يةكةم گةذيدةي ،)1894-1841("ضآلديسآلض يابصؤنؤضسكي" . دةكاتةي كوردةوة دةدوثت و باس لةمةذ كثش،شثوةيةكي كةم

-ي لة سكوتار، لة لةشكري توركدا و پاشان بووة بة ئةندامي كؤميتةي تةندروسيت جيهاين،پؤصؤين بووة و بژيشكي لةشكريي بووة
 سةرداين ذؤژهةآليت نثوةذاسيت كردووة و گةشتةكةي لة حةصةبةوة 1866بؤ يةكةم جار ساصي . بوصگاريا-سرئةلبانيا و لة بورگا
ساصثك . لة كةركووك لة نةخؤشخانةيةكي سةربازيي توركيدا كاري كردووة.  بةرةو دياربةكر و  مووسص و كةركووك،دةستپثكردووة

 ،چاكي و ذةواين لةوث بة خثرايي  و هاساين جثگري بووة و بة.  بؤ ديوانيية و پاشانيش بؤ مووسص،پاشتر گوثزراوةتةوة بؤ باشوور
بة گةشت و سةردان چووةتة گوندةكاين دةوروبةري مووسص  و .  برادةريشي پةيدا كردووةزماين توركي  فثر بووة و گةلثك دؤست و 

بةتايبةيت بةالي  ،ي يةزيديدا پةيدا بكات و فةرهةنگي ئةو كؤمةصگةيةدةرفةيت ئةوةشي بؤ هةصكةوتووة، ناسياوي لةگةص كؤمةصگة
 لة ذثگةي كةربةال و بةغدا و مووسص و ، گوثزراوةتةوة بؤ حللة و لةوثوة1870ساصي .  شتثكي سةرجنذاكثش بووة،ئةوةوة

ةي توركثكي نوثنةري كؤميتةي  لة كايت بآلوبوونةوةي مافةتةدا ، لة شثو1884ساصي .  ذؤيشتووة بؤ ئيستةنبوول،دياربةكرةوة
.  وةئةستؤ گرتووة، گةذاوةتةوة بؤ عرياق و كاري پشكنيين ئةو ناوچانةي دةوروبةري بةغدا و كووت و عةمارةي،تةندروسيت جيهانيدا

 لة  و دةسيت بة لثكؤصينةوة كردووة1885  لة نثو كوردةكاين ئثراندا، ساصي ،لةمةذ هؤيةكاين پةيدابوون و بآلوبوونةوةي پةتا
 خانةنشني كراوة و ئيدي ،ي توركرهةمان ساص لة لةشك.  لة نثزيكي سلثماين كاري كردووة، لة گوندثكي چكؤالنةي كورددا،دواييشدا

 لة بورگارس، كة بةندةرثكي ، بة كاري بژيشكييةوة بة سةر بردووة،ساآلين دوايي ژياين. ذؤژهةآليت نثوةذاسيت بةجثهثشتووة
 بووة، مثژوونووس بووة و هةوةس و سؤز و ئارةزووي "ضآلديسآلض"، كة براي )1913-1829(" يابصؤضسكيئةليكساندةر". بوصگاريية

 لة ذثگةي سوورياوة، سةري 1870ساصي . لةوث ساصثكي بة سةر بردووة.  بةرةو ذؤژهةآليت نثوةذاسيت بردووة،بؤ توثژينةوة
 لة ذثگةي ،لة كؤتاييشدا. ووةتة مووسص و بةغدا و حللة و كةربةال لة گةشتةكةيدا بةردةوام بووة و چ،دياربةكري داوة و پاشانيش

كارص ". ستةنبوولدا گةذاوةتةوة بؤ پؤصؤنياووةتة ئؤرشةليم و مسر و بة سةر ئي گةيشت،دميةشق و بةيرووت و يافاوة
 ، بةهثزترين پثوةنديئةو كةسة بوو، كة پتةوترين و. ، سةرباز و سياسي و شاعريي ئاوارةي پؤصؤين)1904-1821("برزؤزؤضسكي

ستةنبوول و لة ئةنادؤص و بوصگاريا و  لة پاريسةوة گةيشتووةتة ئي1853ي  ساص.ةكاندا هةبووة1800لةگةص كوردستاين ساآلين 
 . كاري كردووة و جارجاريش بة ذاو و شكار خؤي ژياندووة، لةگةص تةكنيكيية پؤصؤنييةكاندا،مةكةدؤنيا و تراكيا و ئيساليا و ئةلبانيادا

، گةذاوةتةوة بؤ 1863ساصي .  هثناوة"التاكيا"كچي كؤنسويل فرانسي لة . ذاوكةرةذةشةكة: واتة" قةرةئاجني"توركةكان پثيان گوتووة
پاش دامركاندنةوةي .  بة سةخيت بريندار بووة، بؤ ئةوةي لة ذاپةذينةكةي پؤصؤنيادا بةشدار بثت و لةو ذاپةذينةشدا،ئةوروپا

ي "مةدحةت پاشا"پاشان چووةتة نثو ئةو دةستة و تاقمةوة، كة لة دةوري . كاري باخةوانيي كردووة لة توركيا ،ذاپةذينةكة
  بة 1869ساصي .  بة دياري پث بةخشيوة،مةدحةت پاشا، باخثكي لة نثزيكي بةغدا.  ئاآلبوونذيفؤرميسيت ئابووريي ميزؤپؤتامياي

دووة و هةموو ئامراز و كةرةسةيةكي كاري بؤ ئامادة كردوون، بؤ  دةستةيةكي پشكنيين جوگرافيي ساز كر،كؤمةكي مةدحةت پاشا
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 ذاپؤرتثكي بة نثوي 1892ساصي .  لة چياي زاگرؤس لة كوردستان،پشكنني و توثژينةوة و نةخشةكثشان لة هةندث شوثندا
. ةتةوو بآلو كردو لةمةذ توثژينةوةكاين ،"Hineraire de Suleimani a Amadiaذثپثشاندةرثك لة سلثمانييةوة تا ئامثدي "
 ساصي لة ذؤژهةآليت 30 كة ،پاش ئةوةي. ةكان دادةنرا1800، بة ناسراوترين شارةزاياين كوردستاين ساآلين "برزؤزؤضسكي"

 بؤ ئةوةي ببنة پؤصؤين، نةك عةرةيب ، بؤ ئةوةي كوذةكاين پةروةردة بكات،نثوةذاستدا بة سةر بردووة، گةذاوةتةوة بؤ پؤصؤنيا
 لة پاش خؤيان بةجثهثشتووة، ، كؤمةصثك بريةوةري و گوتاريان،پؤصؤنييانة )مكتشف(ئةو سث دؤزةرة.  فرانسي بووةفرانسي، ژنةكةي

 ئؤوگوست كؤشسثژا".  لة نثو هةموو ئةوروپاييةكاندا،كة بوونةتة هؤي بآلوكردنةوةي زانياري لة بارةي كوردستان و فةرهةنگي كوردةوة
ةي پؤصؤين، بةشثكي لة فةرهةنگي كوردي لة بزربوون و لةنثوچوون ذزگار كرد و زماين چوارةم گةذيد،  )1894-1801( 1"ژابا

سانت " لة پؤصؤنيا و پاشان لة زانستگةي ،"ضيلنؤ" لة زانستگةي ، زمانة ذؤژهةآلتييةكاين لة پثشدا،"ژابا". كورديي بة ئةوروپا ناساند
 كاري كردووة ، لة دةستةي ديپلؤماسيي ذووسياي تزاريدا لة يافا و ئيزمري، و مؤسكؤ و كازان لة ذووسيا، خوثندووة و دوايي"پثتةربؤرگ

 زمان ،دةسيت بة لثكؤصينةوة و توثژينةوةي ،لة ئةرزةذووم.  لة كوردستاين توركيا،بووةم  لة ئةرزةذوو1866ةو تا 1848 ساصي و لة
-م كةس بووة، كة فةرهةنگثكي كوردية يةك"ژابا" .اق و عري لة نثو هؤز و خثصة كوردةكاندا لة توركيا،و ئةدةب و فةرهةنگ كردووة

 Recueil deتثبيين و سةرنج و گثذانةوة لة بارةي خثصةكاين كوردستانةوة "فرانسي ئامادة كردووة و لثكؤصينةوةيةكي بة نثوي 
notices et recis de la litteratur et des tribus de Kurdistan" بة چاكترين ،نيدا لة نثو هاوچةرخةكا"ژابا". نووسيوة 

 بؤ ئةرشيضي ذووسي لة سانت پثتةربؤرگ ، لة ئيزمري مردووة و تةواوي دةسنووسةكاين"ژابا". شارةزاي كثشةي كورد دادةنرا
مةال مةمحوودي " داواي لة "ژابا".  تةنث بة زماين فرانسي دةينووسي"ژابا"بة پثچةوانةي پؤصؤنييةكاين ديكةوة، . بةجثهثشتووة
 و 1700 كؤتايي ساآلين ،نتة كورديية كؤنةكان، كة زؤر اليةين ذؤحي و ماددي و فةرهةنگيي كورديدووة، كة دؤكؤمث كر2"بايةزيدي

ئةو كةرةسة بةنرخانة، كة  .، كؤ بكاتةوة و لة شثوةي كاتالؤگدا ئامادةيان بكاتندا پارثزراوان لة دووتوث1800نيوةي يةكةمي ساآلين 
ةوة، ندا دؤزرا"ژابا" و پاشان لة ئةرشيضةكةي ينوة نووسيبوو3"عادات و رسوماتنامةي اكرادية"ي  بة ناو"مةال مةمحوودي بايةزيدي"

 ذةنگة شتثكي سةرجنذاكثش بثت، ئةگةر بصثني شارةزاي ذووسي بةناوبانگ لة .ةوةلة مؤسكؤ بة زماين ذووسي بآلوكران 1963ساصي 
 كة دواي جةنگي ،، ئةو كتثبةي"Les kurdes/كوردةكان"ة بة نثوي ، كة نووسةري كتثبثك"ضاسيلي نيكيتني" ،بارةي كوردستانةوة

                                                
، كة بة تيپي كورديي "August Koseieza Zaba"ي بة تيپي التيين بةم جؤرة نووسيوة"ژابا"ي نووسةري ئةم گوتارة، نثوي "ليژةك ژيگيل" 1

-1848ةذووم وةك ديپلؤمات، لة نثوان ساآلين  و ژاباي بة پؤصؤين داناوة و ماوةي كاركردنيشي لة ئةرز "ئؤوگوست كؤشيژا ژابا"خؤمان دةكاتة 
ي "شةرةفنامة"، كة لة كتثيب "شةرةفنامة لة كوردناسيي سؤضيثتدا" دادةنثت، بةآلم دوكتؤر كةمال مةزهةر ئةمحةد، لة گوتارثكيدا بة نثوي1866

اري كوردةوة لة بةغدا لة چاپ دراوة، لة  لة اليةن كؤذي زاني1972شةرةفخاين بدليسيدا، كة هةژاري موكرياين كردووية بة كوردي و ساصي 
ي كتثيب 127ي الپةذةي 44 و لة پةراوثزي 126هةروةها لة الپةذةي ". ئةليكسةندةر ژابا"الپةذةي سةدوشثستونؤدا، نثوي ژاباي وةها نووسيوة

 ساص، لة 33كة بؤ ماوةي ) ژابا(جابائةليكسةندةر :" لة بةغدا دةرچووة، دوكتؤر كةمال مةزهةر ئةمحةد دةنووسثت1983، كة لة ساصي "مثژوو"
بةرگي " تاريخ مشاهري كرد"لة كتثيب ) شثوا(بابا مةردووخي ذؤحاين..".  كؤنسويل رووسيا بوو لة شاري ئةرزةرؤمي عومساين1869وة تا 1836

الكساندر ژابا كة مدت :"ة دةنووسثت دا لةمةذ ژاباو1دا لة تاران چاپ كراوة، لة الپةذةي 1366دووةم، كة لة اليةن دةسگاي سروشةوة، لة ساصي 
لة )  ز1866- 1846لة ( ساص 33ئةليكساندةر ژابا كة ماوةي : ، واتة.."م در شهر ارزروم عثماين كنسول روسية بود1869 تا 1836 سال از 33

ي كتثبةكةيدا، كة بة 557لة الپةذة ) شةپؤل(موحةممةد ساصةحي ئيرباهيمي موحةممةدي . شاري ئةرزةذؤمي عومساين كؤنسويل ذووسيا بووة
ي كؤچي لة چاپخانةي مهارت لة تاران 1364ةوةية، ساصي "ژيناوةري زاناياين كورد لة جيهاين ئيسالمةيت يان گةجنينةي فةرهةنگ و زانست"نثوي

 ئيدي ئةوةي ژيگيل ،)"ئةرزةذؤم(بووة لة توركيا  زاوثنيدا قونسويل ئيمپراتؤريةيت رووس1869-1836ژابا كة لة ساصي . ئا:"دةرچووة دةصثت
  ).وةرگثذ(!ذاست و دروستة يا هي نووسةراين خؤمان، نازامن

وثذاي زماين كوردي شارةزاييةكي لة زمان و ئةدةيب .  لة بايةزيد لة باكووري كوردستان لةدايكبووة1797ال مةمحوودي بايةزيدي، ساصي مة 2
 وةرگثذاوةتة سةر زماين كوردي و لةبارةي داستان و فؤلكلؤري كوردييةوة زؤري عةرةيب وفارسي و توركيدا هةبووة و گةلثك شيعري لةو زمانانةوة

دا نووسيوة و لة ذثگةي ژاباوة هةموو نووسني و دةستنووسةكاين نثردراون بؤ سانت پثتةرسبؤرگ و تا ئثستاش لة كتثبخانةي شاري لثنينگراد
 تةنث ،لة بارةي كؤچي دواييةوة. دووة و بةشثكي زؤري لة لةنثوچوون پاراستووة خزمةتثكي زؤري بة زمان و مثژووي كورد كر،بايةزيدي. ماونةتةوة

).                                         وةرگثذ(!ئةوة نووسراوة، كة تا سةرةتاي سةدةي چواردةيةمي كؤچي لة ژياندا بووة، ئيدي كام ساص؟ ناديارة
                                                                                                                                                                                     

                                                                                     

 كة ،ي كؤچي1274ساصي . يةية"و رسوماتنامه طوايفا اكراديه و اصول و نظامات كورمانجيكتاب عادات " تةواوي ئةو كتثبةوينث 3
ذؤدثنكؤ وةريگثذاوةتة سةر زماين ذووسي و لةگةص . ب. مةال مةمحوودي بايةزيدي لة نووسيين بووةتةوة و م. ي زايين1859 يا 1858دةكاتة 

                                                                       ).وةرگثذ(.  بآلوكراوةتةوةدا لة مؤسكؤ1963دةقة كوردييةكةي و پثشةكييةكدا لة ساصي 
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 ، لة باشووري پؤصؤنيا،، كة ناوچةيةكي پذ لة كانة"سؤسنؤضيثيةچ"جيهاين دووةم لة پاريس بآلوكرايةوة، بة بنةچة پؤصؤنيية و لة 
ؤنيةيت كارگثذي و كار و فرماندا، سوودثكي  لة شثوة و چ،ئةجنومةين پريان و پةرلةماين پؤصؤين. لةدايك بووة و دايكيشي پؤصؤنيية

، لة شثوةي بژيشك و پؤصؤنييةكان.  كارگثذيي دةوصةيت و كؤمةصگةي توركي وةرگرتبوو،زؤري لة سةقامگريي و ذثكوپثكي و كؤكيي
 و حةزةوة،  وةك خةصكثكي بيانييش دؤستانة و بة سؤز. كاريان كردبوو، لة نثو كارگثذيي عومسانيدا، و فةرمانبةرداتةكنيككار

 باسي ئةوةيان كردووة، كة بةشثكيان ذةوةند و ،لة بارةي شثوةي ژياين  ئةو سةردةمةي هؤزة كوردةكانةوة. دةياننؤذيية گةيل كورد
لةمةذ هؤزي شةذاين و چةتةي .  يا بازرگان و پيشةساز بوون،شوان بوون و بةشثكي زؤريشيان وةرزثري جثگري و نيشتةجث

 دةصثت، كة ئازايي و "ضآلديسآلض يابصؤنؤضسكي"اين بازرگانييان لة نثزيكي كةركووك، ذووتكردبووةوة، ، كة كارو4هةمةوةندةوة
 لة كةركووك و بةغدادا ،فثصبازيي كوردةكان، بثچارةيي و دةستةپاچةيي سةراين توركان ئاشكرا دةكةن، لةبةر ئةوةي كوردةكان

 خةصك بنثرنة سةريان بؤ سزادانيان و زؤريش ،، پثش ئةوةي توركةكانسيخوذيان هةبوو، زووتر بة نةخشةي توركةكانيان دةزاين
 لةگةص دةستةيةكي توركي ذالةخؤبوو ،"ياپصؤنؤضسكي". زيرةكانة بة بةرتيل، دةمي فةرمانبةر و كارمةندة عومسانييةكانيان چةور دةكرد

 چووبووة ناوچةي چةمچةماص و ،زي هةمةوةند سةرؤكاين هؤ،و گةوةزةدا، كة نثردرابوون بؤ سةركوتكردين حةسةن بةگ و جوامثري
 ئةوةيان يادداشت كردووة، كة ئةو مرؤضة خثصةكيية بوثر و ئازا و ،گةذيدة و بينةرة پؤصؤنييةكان. باسي ئةو ناوچةيةي كردووة

ووديان لث  ئةوةيان بة تةواوي قؤستبووة و س، كةوتبوونة داوي شةذ و دوژمنايةتيي نثوخؤوة و كارگثذاين توركيش،خؤذاگرانة
ضآلديسآلض ياپصؤنؤضسكي و كارؤص .  باسي ذةوةندةكان و باري ئابووريي ئةوانيان كردبثت،پؤصؤنييةكان وةنةبث بة تةنث. وةرگرتبوو
.  لةمةذ كشتوكاص و بةرهةمهثناين گةمن و جؤ و نيسك و لؤكة و تووتن و برنج و گةمنةشامي لة كوردستاندا نووسيويانة،برزؤزؤضسكي
 باسي خؤخ و هةصووژة و شوويت ،دةدةن و پةسين دةدةن و زؤريش بة سةيرةوةك بة باخ و ذةزي سلثماين و ذةواندزدا هةصئةوان گةلث

 كة خةريكي ، باسي كانييةكي نةوت و كؤمةصة كرثكارثكي نيوةذووت"سكيضيسآلض يابصؤنؤضآلد". و كاصةك و ترثي ئةو ناوة دةكةن
دةرهثناين نةوت لة كوردستاين عرياقدا، بة .  بة دووي نةفتدا، لة ناوچةي كةركووك دةكاتكونكردن و هةصكةندين بةرد و تاوثر بوون

پؤصؤنييةكان . پاش مردين گةذيدة پؤصؤنييةكان ،ةوة دةستپثدةكات، كة دةكاتة كؤمةصة ساصثك1927 لة ساصي ،شثوةيةكي نوث
 ، تا ذادةيةك بة درثژا"ضآلديسآلض يابصؤنؤضسكي". ن كردووةانيائاسايي و باوةكباسي چثشت و خؤراك و خواردنةوة كورديية نةرييت و 

ة كورتةكانةوة دةنووسن، كة لةو دةمةدا باو بووة و 5"سةبيل"پؤصؤنييةكان لة بارةي . باسي قاوةخانةثةكي ئاسايي دةكات لة مووسص
ي گوندةكاين داوثين كةژةكانةوة، كة  لة بارة،"يابصؤنؤضسكي" و "برزؤزؤضسكي ". بة نثوةند و جثگةي سةبيلي جوان دادةنثن،مووسص
باسي كؤليتة قوذينةكاين پثدةشتةكانيان كردووة و لة بارةي ئةوةشةوة ، نووسيويانة و ان زستانانيان تثدا بة سةر بردوونذةوةندةك

وبةري چةم و  لة نشثوةكاندا  و لة دؤصةكاين دةور،ن، كة لة نثو ئةشكةوت و كونداواون، كة جارجاريش تووشي مرؤضگةلثك هاتوود
 شاري قامي و ،"ياپصؤنؤضسكي".  وةك كةركووك و مووسصيشيان كردووة،ي گةورةي باسي شارگةلثك،بثجگة لةوانةش. ذووبارةكاندا ژياون

جل و بةرگ و پؤشاكي ناياب و سةيري كوردةكان، زؤر سةرجني پؤصؤنييةكاين .  سةرجنذاكثش بووةوسةخيت ئامثديشي پث سةير 
گةذيدةكامنان پارچةي كةتاين نايايب مووسص و . ي خشص و كةرةسةي خؤذازاندنةوة و ئارايشي كوردةكانيان كردووةذاكثشاوة و تثبيني

پياصة و پةرداخي سلثمانييان جامجي چنراوي دةسيت ژناين ذةواندز و چةك و فيشةك و نةخش و نيگاري تةختة و دارتاشني و ديكؤري 
 باسي ئامرازي گواستنةوة و هاتوچؤ و بازاذ دةكةن و لة بارةي باركردن ، پاش ئةوانة،دةكانگةذي. نرخاندووة و بة اليانةوة گرنگ بوون

ستنةوةي كووتاص و شتومةكةوة دةدوثن، كة بة كةصةك ئةجنام دراوة و باسي پردي سةير و نائاسايي دةكةن و يةكثك لةو پردانة او گو
 تا ذادةيةك زانيارييةكي گةذيدة پؤصؤنييةكان. ةوة دروستكراوة"ضنيلودضيك كؤر"پردي مووسصة، كة لة اليةن ئةندازياري پؤصؤين 

                                                
ي زاييندا لة سنةوة هاتوون و لة 1700لة دةوروبةري ساصي . مةوةند، تريةيةكي كوردة، بة ئازايي و لثهاتوويي و سةرسةخيت بةناوبانگنهة 4 

لة شةذي نثوان مرياين بابان و وايل بةغدادا هةموودةم پشتگريي مرياين بابانيان كردووة و دژ بة . ياين سةر بة سلثماين جثگريبوونناوچةي باز
ئةم جوامثرة هةميشة ". جووكل هةمةوةند"بووة، كة پثيان گوتووة " جوامثر هةمةوةند"يةكثك لة سةركردة مةزنةكانيان. عومسانييةكان بوون

دا هثزثكيان ناردة سةري و 1886لة ساصي " حيساموملولك/حسام امللك"قاجارييةكان بة سةرؤكايةتيي. ين و قاجاريدا ناذثك بووةلةگةص عومسا
). بازيان(عومسانييةكان تريةي هةمةوةنديان دوورخستةوة بؤ تةرابولسي شام، بةآلم پاش ماوةيةك گةذاونةتةوة بؤ مةصبةندي خؤيان. كوشتيان

هةمةوةندةكان .  كة هثندثكيان نةگةذاونةتةوة و لة ليبيا و ئةجلةزاير ماونةتةوة و نةوة و وةچةيشيان تا ئثستاش لةوثن،وا هةيةهةرچةندة ذايةكي 
ئةگةر بة ذثگري و جةردةييةوة ناويان دةركردووة، وةنةبث ئةوة بة هؤي پياوخراپي و بةدخوويي و ئاكارنزمييانةوة بثت، بةصكة بة هؤي نةبووين و 

 ).وةرگثذ( .و قذي و ناچارييةوة بووة وثذاي باري ئابووري و سياسي ناجؤر و خراپ، كة كوردستاين ژثردةسيت عومساين و قاجاري تثدا بووةگراين 
                                                                                                                  

، دارسيغار، دارثكي كونكراو و لوولةئاساية و هةيانة كورتة و هةشيانة درثژ، هةندثكيان نةخشيان لةسةرة و هةشيانة بث  دارجگةرة:سةبيل5 
            ).وةرگثذ.(ذةنگة لة بنةذةتدا وةك فيلتةر، يا بؤ پاراستين پةجنة لة سووتان و پيسنةبوون، بةكاربرابثت. ي پثدةكثشرثتنةخشة، جگةرة
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ئةوان لة پلةيةكي بةرز و بةرچاودا .  لة بارةي بناخة و پثكهاتين كؤمةصگةي كورد و باوةذي ئايينييانةوة بةجث هثشتووة،كةميان
لة نثو هؤزثكدا وةدي  ،ثكي وةرزثري هةژاردا لة بةيين چينثكي ئةريستوكرايت دةوصةمةند و چين،دابةشكردنثكي بنةذةيت و بنچينةيي

خثزانةوة دواون، كة تثيدا شوثن و پايةيةكي شياو و هثژا بؤ ژن ) پاترياركي(بة زؤرييش لة شثوةي نةرييت پثكهاتين باوكزاصيي . دةكةن
  لة پيشةسازيي،ژنان جوان و پذ وزةن و زثتر قورسايي ئةركي ماصيان لة سةرة و كاري كثصگة و كاري جوداجوداش. بةجث هثصراوة
 لة مةسةلةي خوثن و ، بة سةرپثييةكةوة باسي هاوكاري و پشتگريي نثو هؤزي،"ضآلديسآلض يابصؤنؤضسكي". لؤكةدا دةكةن
 باسي هةسيت ذثبةرثيت و شةذانثيت ، هةردووكيان بة ذووين و دصنياييةوة،"برزؤزؤضسكي" و "يابصؤنؤضسكي". ، كردووةدوژمنايةتيدا

هةروةها باسي خؤشةويسيت كوردان دةكةن بؤ وآلتةكةيان و كة چؤن . ؤي پةالماردان و تاآلن و بذيندةكةن لة نثو كورددا، كة دةبثتة ه
 ،"برزؤزؤضسكي". بةري ذةواندز و كؤيسنجاقةوة دواوة لة بارةي مثرگ و دارستاين جواين دةورو،جارثك كوردثك زؤر بة گةرموگوذييةوة
لة سةرةتادا دةرفةت نادةن و لثناگةذثن، هةصخةصةتثنرثن و لة پثشدا لة .  لةقةصةم دةدات،كورد وةك گةلثكي بة خاكةوة گرثدراو

 لة ،هونةري بژيشكيي نةرييت.  دةبنة دؤست و چاوتثر و ميوانپارثزيشن، بةگومانن و لة هةمان كاتيشدا،خةصكي نامؤ و دةرةكي
 كة لة اليةن ،ويةيت و بؤي ئاشكرا بووة، كاتثك بؤ خؤي دي"برزؤزؤضسكي"ئةوةش . الي كوردان زؤر كاريگةرة دا،تيماركردين بريندار

 بؤ ، زثتر و ذوونتر باسي مةيل و ئارةزووي زؤري كورد دةكةن،"برزؤزؤضسكي" و "يابصؤنؤضسكي". دؤستة كوردةكانييةوة تيمار كراوة
وة و بةو شثوةيةش بآلو  وةچة بؤ وةچةي گثذاوةتة، كة زارةكي،ئةدةبةكةيان. گؤصمةز و ذابواردن و گؤراين و داستاين دوورودرثژ

ئةو . تبژنةفث بؤي ذثككةوتبوو، چريؤكي شاي دثوان ،"برزؤزؤضسكي". دةكرثتةوة، گةلثك ئةفسانة و شيعري سةرزارةكيي سةيري تثداية
 وةدووي تاوانباراندا و بة ، و ناوبةناو دةكةوثتة ئةو كةژ و كثوانةي دةوروبةر كة لة هيندوستان دةژي،شاي دثوانةي
 بةشثكي ، لةمةذ يةزيدييةكاين شةنگالةوة نووسيويةيت،"يابصؤنؤضسكي" كة ،ئةو باسةي. سزايان دةدات) بوومةلةرزة(زةويلةرزة

سةربةخؤية و ئةو لة بارةي ذةوشي ئابووري و پثوةنديان لةگةص موسوصمانة نادؤستةكان و باوةذ و داب و نةرييت ئايينييان و 
 لة ساآلين ، پؤصؤنييةكان لة بارةي شثوةي ژياين كورد و فةرهةنگي كوردةوة،نةيئةو زانيارييا. گؤذستانةكانيانةوة دةدوثت

 ئةو توثژينةوة و لثكؤصينةوة تثروتةسةل و ، تا ذادةيةك شتثكي كةمة و بثگومان لةگةص،ةكاندا كؤيان كردووةتةوة1800
خةصكي . ييةكانةوة ئةجنام دراون، بةراورد ناكريتسكةنديناضيا لة اليةن ئينگليز و ئةصماين و ذووس و ، كة چةندين ساصة،ذثكوپثكانةي
 كة لة ساآلين شثست و حةفتاكاين سةدةي بيستةمدا ذوويان داوة، شارةزاييان لة ، زثتر بة هؤي ئةو ذووداو و كارةساتانةي،پؤصؤين

 ئةجنام 1980 و 1978 ساآلين توثژينةوة ئةنترؤپؤلؤژيية پؤصؤنيية سةرةتاييةكان لة بارةي كوردةوة،. بارةي كوردةوة پةيدا كردووة
 تةنث ،ئةو توثژينةوانةش. ، لة ناوچةكاين زاخؤ و ذانية و دووكان و الي ذؤژهةآليت ئامثدي و نثزيكي پثنجوثن و الي ذؤژاواي هةولثرندراو

 سةرداين  بزانني ئاخؤ پؤصؤنييةكان دةرفةتيان بؤ هةصدةكةوثت، سةرلةنوث،ئثستاش ئةوة ماوة. كوردي عرياقيان گرتووةتةوة
 لة داهاتوودا بة تثكؤشاين زثتر و چذوپذتر و ، كة ئةنترؤپؤلؤژ و سؤسيؤلؤژ و مثژوونووساين كورد،من لةو بذوايةدام. كوردستان بكةن
 بؤ ئةو ،ئثستاش كاتثكي زؤر لةبار و پريؤز و هةلثكي باشة.  دةكةنرد دةتوثژنةوة و دةكؤصنةوة و باس لة فةرهةنگي كو،گةورةترةوة

 لة بارةي نةتةوةكةي خؤيان و ،لثكؤصينةوة و توثژينةوة ، كة لة زانستگةكاين ئةوروپا و ذؤژهةآليت نثوةذاست خوثندوويانة،ةيكوردان
  . كة كورد لةو ناوچةيةي جيهاندا بة شارستانييةيت بةخشيوة، بكةن،ئةوةي

   :ليژةك ژيگيل، ئةتنؤگراف و كوردناسي پؤصؤين
 لة زانستگةي ،دا1955 و 1950لة نثوان ساآلين .  لة پؤصؤنيا لةدايك بووة"مثسصؤضيچ"، لة 1931ي سثپتةمبةري 15ليژةك ژيگيل، 

 لة سةر ،، ئةتنؤگرايي پؤصؤين و دةرةوةي ئةوروپاي خوثندووة و بةصگةنامةي ماستةري لة ئةتنؤگرافيدا"كراكؤض" لة "ياگيصؤنيا"
 لة ئةنيستيتوويت توثژينةوةي ،لةو كاتةدا. يويةيت، وةرگرتووة نووس، كة لة بارةي گصثنةكاريي نةريتيي پؤصؤنييةوة،تثزةكةي

زيثميا " ئةندامي دةستةي نووسةراين گؤضاري 1958ةوة تا 1955لة ساصي .  كاري توثژينةوةي كردووة،مرؤضايةيت پؤصؤنيدا
Ziemia") باري كؤمةآليةيت و فةرهةنگيي ، و بة شثوةيةكي جوان و لةبار و پةسةندةبووة، كة گؤضارثكي مانگانةي وثنةدار بوو )الدث 

 لة ، دةستيكردووة بة كاري توثژينةوة و ئةجمارةيان1967-1960ساصي . كؤمةصگةي گوندنشيين نةريتيي پؤصؤين پثشكثش دةكرد
 بؤرسثكي 1966ساصي .  كاري ذؤژنامةگةريي كردووة، مامؤستا بووة و هثندثك جاريش،بثجگة لةمانةش. دا"كؤرزؤض"مؤزةي كراوةي 

 توثژةرةواين ئةنيستيتوويت ، تا ئثستا يةكثكة لة دةستةي،وة1969لة ساصي . دةرچووة و لة مؤزةيةكي نؤروثژدا ماوةتةوةبؤ 
و دةوروبةري هثصي يةكسان و لثذةوار، لة زانستگةي كشتوكاصدا لة  )المنطقة اإلستوائية( كشتوكاصي تايبةت بة ناوچةي هثصي يةكسان

 پلةي دوكتؤراي لة توثژينةوةي مرؤضايةتيدا 1972ساصي .  لةمةذ مرؤض وةك فاكتثك،توثژينةوةيةكراكؤض، لةوث ئةو بةرپرسياري 
 East African peasantry-a study in " لة زانستگةي كراكؤض و تثزةكةي بة نثوي، لة كؤلثژي مثژوو و فةلسةفة،وةرگرت

Economic anthropology " دةگةذثتةوة سةر ئةو كارة مةيدانيية بآلونةكراوانة و ،بنچينة و بنةذةيت بابةيت تثزةكة .وة بوو 
 پلةيةكي 1982ساصي .  لة كثنيا ئةجنامي دابوو1946 لة ساصي "ضاليگؤصسكي. ئا" كة پرؤفثسسؤري ناسراو، ،زانياريية كؤكراوانةي
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 Rural community of" لة زانستگةي پؤزناين و تثزةكةيشي بة نثوي ، لة كؤلثژي مثژوو،بةرزتري دوكتؤراي وةرگرت
contemporary Iraqi Kurdistan facing modernization" بةرهةمي توثژينةوةي مةيدانيي ،وة بوو و ئةو كتثبةش 

دا، كة بة ئةنداميةيت دةستةيةكي پسپؤري زانسيت 1980 و 1978 و 1977 لة ساآلين ، لة كوردستاين عرياق،نووسةر خؤيةيت
 لة ناوچةي زاخؤ و ئامثدي و دووكان و ذانية و پثنجوثن و هةولثر ،وة و توثژينةوةكانيشيانكشتوكاصي پؤصؤين لةوث مابووة-ئابووري

 لة بارةي ، ئةتنؤگرايف سآلضي و بةرپرسياري توثژينةوة و وانةگوتنةوةيةي مامؤستا،ةوة1984 لة ساصي ،ژيگيل. ئةجنام دابوو
 لة ئةمذؤي ،تتر دياردة و گؤذاين فةرهةنگي و نوثكردنةوةي كة زثتر و خةس،كؤمةصگةكاين جيهاين سثيةم و فةرهةنگةكانيانةوة

ذؤژهةآليت نثوةذاستدا لةبةرچاو دةگرثت و هةروةها پرؤسثسي زانياري ئيتين لة ناوچةي ذؤژهةآليت نثوةذاست و باكووري ئةفريقايش 
 وةبريةتيي ئةتنؤگرافيي كؤذي زانياريي ئةندامي دةستةي بةذث،ةوة1975لة ساصي . "كراكؤض" لة "ياگيصؤنيا"دةگرثتةوة، لة زانستگةي 

 ئةتنؤگرايف كؤذي زانياريي و دةستةي كارگثذيي  دةستةي بةذثوةبةريةتيي ئةندامي،ةوة1984 بةشي كراكؤضة و لة ساصي پؤصؤنيي،
 لة زانستگةي  چووةتة ئةفغانستان و لةوث1974ساصي .  زؤرجاران لة ئةوروپا وةدةركةوتووة،"ژيگيل". كؤمةصةي ئةتنؤلؤژيي پؤصؤنيية

 لةگةص تاقمثكي كشتوكاصناس 1981ساصي . كابول بووة و لةمةذ گؤذاين فةرهةنگي لة كؤمةصگةي شاردا لثكؤصينةوةي ئةجنام داوة
 لة تةرابلوس و ، بة نثو ليبيادا گةذان و چاويان بة پرؤژةي ئاودثري و شوثن و جثگةي كشتوكاصي گرنگ كةوت،ي پؤصؤنيدا)ئةگرؤنؤم(

 .سان و باكووري سريينايكاواحةكاين في
  
 
دا، بة زماين سوثدي، 1985ي ساصي 3ي ژمارة Svensk-Kurdisk Journalئةم گوتارة و ژيننامةي ژيگيليش، لة گؤضاري  #

                                                                                                                              . كراوةتة كوردي1986زستاين . بآلو كراوةتةوة
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