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پوخته
بايهخى گهشتنامهكان و ئهو سهرنج و تێبينيانهى گهڕيدهكان تۆماريان كردووه،
كهرهستهيهكى گرنگن بۆ رووناكى خستنه سهر اليهنه شاراوهكانى مێژووى كورد .بهتايبهت
لهبارهى ئهو ماوه مێژووييانهى كه زانيارييان لهبارهوه كهمه .بۆيه دهكرێ تێبينى و سهرنجى
گهڕيدهكان ،دواى وردبينيكردنيان ،ببنه كهرهستهيهكى باش بۆ ئهنجامدانى توێژينهوه.
ههر له سۆنگهى بايهخى گهشتنامهكانهوه بوو ،ئهم بابهتهمان بهناونيشانى(شارى ههولێر
لهيادداشتى گهڕيده ئهوروپاييهكاندا لهسهدهى نۆزدهههمدا /لێكۆڵينهوهيهكه له بارودۆخى
ئاوهدانى و ئابوورى و كۆمهاڵيهتى) وهكو بابهتى توێژينهوه ههڵبژارد .دواى نووسينى
پێشهكييهك بۆ بابهتى توێژينهوهكه ،توێژينهوهكهمان بۆ سهر سێ تهوهرى سهرهكى دابهش
كردووه .لهتهوهرى يهكهمدا تيشكمان خستۆته سهر سهرنج و زانيارييهكانى گهڕيدهكان لهبارهى
بارودۆخى ئاوهدانى شارى ههولێر .له تهوەری دووەميشدا سهرنج خراوەته سهر بارودۆخى
ئابووری شارەكه ،لێرەشدا تێبينی و زانيارييهكانی گهڕيدەكانمان خستۆته روو كه لهبارەی
سێكتهرەكانی كشتوكاڵ ،بازرگانى ،پيشهگهريى و پيشهكانی تردا نووسيويانه .ههرچی تهوەری
سێيهمه ،ئهوا تهرخانكراوە بۆ خستنهڕووی بارودۆخی كۆمهاڵيهتی شاری ههولێر ،لێرەدا
زانياری و تێبينييهكانی گهڕيدەكانمان لهبارەی ژماره و پێكهاتهی دانيشتوان ،گوزەرانی خهڵك،
ههلومهرجى تهندروستى و ئاستى رۆشنبيرى  ،داب و نهريته باوەكان و هيتر خستۆته ڕوو.

پێشهكى
دهكرێ يادداشتى گهڕيدهكان و ئهو سهرنج و تێبينييانهى تۆماريان كردووه ببنه كهرهسهيهك
بۆ لێكۆڵينهوه .ئهگهرچى هۆكار و پاڵنهرهكانى ئهنجامدانى گهشت و گهڕانى گهڕيدهكان جۆراو
جۆرن ،وهكو :سياسى ،ئابوورى ،ئايينى و سهربازى و ...هتد ،واتا رهنگه ههر يهكێك لهو
پاڵنهرانه رۆلى ههبێت له داڕشتنى چۆنييهتى تێڕوانين و خستنه رووى زانييارييهكانيان ،كه
رهنگه ههندێ جار جێگاى گومان و ههڵوهسته لهسهركردن بن ،لهگهڵ ئهوهشدا و دواى شهن و
كهوكردن و بهراوردكردنى زانيارييهكان لهگهڵ سهرچاوهى ترى باوهڕپێكراودا ،توێژهر
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دهتوانێ زانيارى باش وهكو كهرهستهى بوارى لێكۆڵينهوه له يادداشتى گهڕيدهكان ههڵێنجێ و
سووديان لێ ببينێ.
ههر لهسۆنگهى بايهخى يادداشتهكانهوه بوو ناونيشانى (شارى ههولێر لهيادداشتى گهڕيده
ئهوروپاييهكاندا لهسهدهى نۆزدهههمدا /لێكۆڵينهوهيهكه له بارودۆخى ئاوهدانى و ئابوورى و
كۆمهاڵيهتى)مان وهكو بابهتى توێژينهوه ههڵبژارد.
لهماوهى ئامادهكردنى ئهم توێژينهوهيهدا رووبهڕووى چهند گرفتێك بووينهوه .له گرنگترين
ئهو گرفتانه پرسى وهرگێڕانى دهقهكان بوو ،ئهوانهى تاكو ئێستا بۆ سهر زمانى كوردى
وهرنهگێڕدرابوون ،چونكه وهرگێڕان هونهرێكه دهبێ توێژهر لێى به ئاگابێت ،بهتايبهت
سهبارهت بهو وشه و دهربڕينانهى كه گهڕيدهكان له يادداشت و گهشتنامهكاندا تۆماريان
كردوون .ههروهها مامهڵهكردن لهگهڵ راست و دروستيى ئهو زانييارييانهى كهوا گهڕيدهكان
تۆماريان كردووه ،گرفتێكى تر بوو ،چونكه ههر يهكێك له گهڕيدهكان به ئامانجێكى دياريكراو
سهردانى ناوچهكهيان كردبوو.
ئهم توێژينهوەيه له پێشهكی و سێ تهوەری سهرەكی پێكهاتووە .له تهوەری يهكهمدا تيشك
خراوەته سهر بارودۆخى ئاوهدانى شاری ههولێر له ديدی گهڕيدەكان و تێبينی و
سهرنجهكانيان كه لهم بوارهدا خستوويانهته روو .لهم رووەوە ههوڵمانداوە بهراوردی نێوان
زانيارييهكانی ئهو گهڕيدانه بكهين و شهن و كهويان بكهين.
له تهوەری دووەميشدا تيشك خراوەته سهر بارودۆخى ئابووری شارەكه ،لێرەشدا تێبينی و
زانيارييهكانی گهڕيدەكانمان خستۆته روو كه لهبارەی سێكتهرەكانی كشتوكاڵ ،بازرگانى،
پيشهگه ريى و پيشهكانی تردا نووسيويانه .ههرچی تهوەری سێيهمه ،ئهوا تهرخانكراوە بۆ
خستنهڕووی بارودۆخی كۆمهاڵيهتی شاری ههولێر ،لێرەدا زانياری و تێبينييهكانی
گهڕيدەكانمان لهبارەی ژماره و پێكهاتهی دانيشتوان ،گوزەرانی خهڵك ،ههلومهرجى
ته ندروستى و ئاستى رۆشنبيرى  ،داب و نهريته باوەكان و هيتر خستۆته ڕوو .به بهڵگه و
زانياری زياتر شرۆڤهی ههر يهك لهم پرسانه كراوە .له ئهنجاميشدا ئاماژە به چهند خاڵێك
كراوە كه توێژەر له ميانهی لێكۆڵينهوەكهيدا پێيان گهيشتووە.
بۆ ئامادهكردنى ئهم توێژينهوهيه پشتمان به چهندين سهرچاوه بهستووه ،سهرهكيترينيان
بريتين له يادداشت و راپۆرتى ئهو گهڕيدانهى كه سهردانى شارى ههولێريان كردووه ،يان له
نزيكهوه سهرنج و تێبينييهكانى خۆيان له بارهى بارودۆخى شارهكه تۆمار كردووه .ههروهها له
پێناو روونكردنهوه و ناساندن و دهستهبهركردنى زانيارى سهرباريشدا ،پهنامان بۆ ژمارهيهك
سهرچاوهى تر بردووه كه گرنگى خۆيان ههبووه ،له نێويشياندا ئهو راپۆرته فهرمى و
توێژينهوانهى كه لهبارهى شارى ههولێرهوه نووسراون ،سووديان لێ بينراوه.
تهوهرى یهكهم /بارودۆخى ئاوهدانى شاری ههولێر:
دواى تێڕوانين له يادداشتى گهڕيده ئهوروپاييهكاندا ،ئهوانهى لهماوهى سهدهى نۆزدههمدا
سهردانى شارى ههولێريان كردبوو ،ياخود ئهوانهى لهميانهى گهشتهكانياندا گبه كوردستان و
ناوچهكهدا گهڕابوون ،دهبينين ژمارهيهكيان سهرنج و تێبينى و زانيارييان لهبارهى شارى
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ههولێر و ناوچهكانى دهوروبهرى خستۆته روو .لێرهشدا ههوڵدهدهين تيشك بخهينه سهر
گرنگترين رواڵهتهكانى ئاوهدانى شارهكه ،سهرهتاش له باسى قهاڵكهوه دهست پێ دهكهين؛
دۆپرێ )1) Dupreى گهڕيدهى فڕهنسى له رێكهوتى(17ى تشرينى يهكهمى  )1807به
ههولێردا تێپهڕيوه و به''شارێكى بچووك'' وهسفى دهكات .لهبارهى قهاڵكهش دهڵێ لهسهر
گردێكى دهستكرد بنياتنراوه و بهيهكهوه شارێكى بازنهيى به خهندهق دهورهدراويان پێك دههێنا،
له قهاڵكهشدا چهند دهالقهيهك بۆ مهبهستى تڤهنگ لێوه هاويشتن ههبووه(بطرس حداد]المترجم[،
 :2011ص.)82
له ساڵى()1816دا ،جێمس بهكنگهام( ) 2جارێك وهكو''گهورهترین شار'' كه بينيبێتى لهدواى
دهرچوونى لهشارى موسڵ ،جارێكى تريش وهكو''گوند'' ناوى شارهكهى هێناوه .قهاڵى
ههولێريش ،لهشێوه و قهبارهكهيدا ،به ههردوو قهاڵى(مهيسهلون)له باشورى ديمهشق و قهاڵى
حهڵهب دهچوێنێت .ناوبراويش لهگهڵ ئهوهدايه كه قهاڵكه لهسهر گردێك بنيات نراوه،
دهستكردى مرۆڤه و شێوهى چوارگۆشهيييه و بنكهكهى لهسهر گردێكى دهستكرددايه و لهناو
شوراكهشيدا كه ئهويشيان لهبهرد دروستكراوه ،ژمارهيهكى زۆر له خانوو ههيه(بكنغهام،
 :1968ص.)127_126
ساڵێك دواى بهكنگهام ،وليهم هيوود()3ى گهڕيدهى بريتانيى ،سهردانى ههولێرى كرد و
باسى ئهوهمان بۆ دهكات كه قهاڵكه كهوتۆته ناوهڕاستى شارهكهوه و لهسهر بهرزاييهكى
دهستكرد بنيات نراوه كه بهسهر پێدهشتهكهدا دهڕوانێت .لهباسى قهاڵدا نووسيويهتى''بهچاو
وهكو بارستێكى بێشومارى كهالوه و كهرهسهى بهسهریهكداكراو دیاره''(هيود:2012 ،
ل .)65وا دياره كه هيود له تۆماركردنى زانيارييهكانيدا لهبارهى ههڵكهوتنى قهاڵى ههولێر له
ناوهڕاستى شارهكهدا ،بهههڵهدا چووه ،تهنانهت هيچ يهكێك لهو گهڕيدانهى لهو ماوهيهدا
سهردانى ههولێريان كردبوو ،بهم جۆره باسى قهاڵيان نهكردووه.

) (1ئهدريان دۆپرێ ،كوڕى كونسوڵى فڕهنسا بووه له تهرابزۆن ،زمانهكانى توركى و فارسى زانيوه.
ماوهيهكى زۆر وهكو وهرگێڕ له كونسوڵخانهكانى فڕهنسا له رۆژههاڵت كارى كردووه ،دواتر خۆيشى بۆته
كونسوڵ .له نێوان سااڵنى( )1809-1807گهشتێكى به ناوچهكهدا ئهنجامداوه .ئامانجى گهشتهكهشى
بازرگانى و ناسينى شوێنه جوگرافييهكان بووه .عهبدوڵاڵ ،نهجاتى ،2009 ،بيبلۆگرافياى كوردناسى /كورد و
كوردستان له سهرچاوه فڕهنسييهكاندا  ،چاپى يهكهم  ،چاپخانهى حاجى هاشم  ،ههولێر  ،ل.245-244
) (2بهڕهگهز بريتانييه ،لهساڵى( )1786له شارى(فالمۆت) لهدايك بووه .له ههڕهتى الوێتييهوه متووى گهڕان و
دهرياوانى بووه .ماوهيهك له يهكێك له دامه زراوه كارگێڕييهكانى سهر به كۆمپانياى هيندى رۆژههاڵتى
بريتانيى له هيندستان كارى كردووه .لهساڵى( )1816گهشتێكى به ناوچهى ميزۆپۆتاميادا كردووه و له ميانهيدا
سهردانى شارهكانى موسڵ ،ههولێر ،كهركوك ،بهغدا و چهند شوێنێكى ترى كرد .له نێوان سااڵنى( )1832و
( )1837وهكو ئهندامى پهرلهمانى بريتانيى كارى كردووه .ناوبراو لهساڵى( )1855كۆچى دوايى كرد.
بڕوانه :بكنغهام ،جمس  ,1968 ،رحلتي الى العراق ،ترجمة :سليم طه التكريتي ،مطبعة اسعد ،بغداد ،ص.5-3
) (3به رهگهز ئينگليزه و له(20ى كانوونى دووهمى  )1789له شارى(روان) له فڕهنسا لهدايك بووه .بههۆى
ههڵگيرسانى شۆڕشى فڕهنسى بنهماڵهكهيان دهگهڕێنهوه بريتانيا .له ساڵى( )1804پهيوهندى به كۆمپانياى
هيندى بريتانيى دهكات ،دواى ئهوهش له دامهزراوهى(مهدراسى سهربازى) وهكو ئهفسهر به پلهى(ليوتينان)
وهردهگيرێ .له ساڵى( )1816له هيندستانهوه گهشتێك بهرهوه ئهستانه تهواو دهكات له(ئايارى )1825و
لهتهمهنى()36ساڵيدا كۆچى دوايى دهكات .بڕوانه :عهبدوڵاڵ ،نهجاتىا(وهرگێڕ)  ،2012 ،سهفهرنامهى وليهم
هيوود بۆ كوردستان ساڵى ،1817چاپخانهى حاجى هاشم  ،ههولێر ،ل.31
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گهڕيدهى بهناوبانگى بريتانيى ،كلۆديۆس جێمس ريچ( ،)4كه لهساڵى( )1920سهردانى
ههولێرى كردبوو ،له باسى شارهكهدا نووسيويهتى''بهشێكى شارهكه ئهكهوێته سهر گرده
توورهكهڕێژهكه و ،بهمه ئهڵێن قهاڵ'' .ناوبراو بهرزايى قهاڵ به()150پێ و چێوهكهشى
به()400يارده دهخهمڵێنێت ،بهاڵم وهكو بۆمان باس دهكات كه پێشتر لهم ئاستهى ئهوكاتى
بهرزتر بووه(ريچ :1992 ،ل .)344_343له ساڵى()1830دا مزگێنيدهرێكى بهڕهگهز
ليتوانيى ،بهناوى راببى دێڤيد هيلێل()Rabbi David D' Betti Hillel()5سهردانى ههولێرى
كردووه و نووسيويهتى'':ئهرڤیل]بهم جۆره ناوى هێناوه[شارۆچكهیهكى كۆنه ،لهسهر گردێكى
بچووكى دهورهدراو به دیوارى نزم بنیات نراوه .له ژمارهیهك له خانووى ههژار پێكهاتووه ,
'').) Hillel1832: p.61
گهڕيدهى بريتانيى جهى.شێل( (J. Shielكه له ئێوارهى(16ى ئابى)1836دا گهشتبووه
ههولێر ،باسى ئهوه دهكات كه شارى ههولێر دهكهوێته سهر گردێكى گهوره به بهرزايى
()60تا ()70پێ ،درێژييهكهيشى بهنزيكهى()274مهتر خهماڵندووه ،لهكاتێكدا پانييهكهى به
نزيكهى()182مهتر داناوه .ههروهها باسى بوونى ديوارێك دهكات كه له خشت دروستكراوه،
بهاڵم بێ ئهوهى ئاماژه به جۆرى خشتهكان بكات ،كه وهكو شورايهك وابووه و چهند
دهالقهيهكى بچووكى تێدابووه .ناو براو ئهم بهشهى سهر قهاڵكه به ''شارى سهرو]یان بهرزه
شار[ ''ناو دهبات( .)Shiel, 1838: p.99مزگێنيدهرێكى تر له (شوباتى)1851دا سهردانى
لهوێ
رۆژان
پێنج
نزيكهى
كردبوو،
(عهنكاوه)ى
شارۆچكهى
مابۆوه،نووسيويهتى'':لهبنهڕهتدا]ههولێر[ لهسهر گردێكى دهستكرد بنیات نراوه ،ئهمهشیان
بۆ بهرگریكردنه...دیوارهكانى شارهكهى سهروو له خشتى سوورهوهكراو دروستكراوه،
ههروهها خانووهكانیش بهههمان شێوه .كۆاڵنهكان زۆر تهسكن و دیمهنێكى پۆخڵیان
ههیه'').)The Missionary Herald, 1851, Vol:xlvii: p.188

) (4له(28ى ئادارى )1787له نزيك(ديجۆن)ى سهر به شارى(بوگهندى) له فڕهنسا له دايك بووه .ماوهيهك
دواى ئهوه بنهماڵهكهيان روو له بريتانيا دهكهنهوه و له(بريستۆڵ) نيشتهجێ دهبن .هه ر له تهمهنى منداڵييهوه
ريچ خولياى ئاشنابوون به زمان و توێژينهوه لهبارهى زانستهكانى رۆژههاڵت دهبێ و لهم رووهوه بليمهتيى لێ
بهدى كراوه .له ساڵى( )1803پهيوهندى به كۆمپانياى هيندى رۆژههاڵتى بريتانيى دهكات و دواى ساڵێك
بهرهو هيندستان دهكهوێته ڕێ .له نێوان سااڵنى( )1821-1808وهكو بهڕێوهبهرى نشينگهى بريتانى له بهغدا
كار دهكات .لهساڵى( )1820به بيانووى پارێزگارى كردن له تهندروستى خۆى و حهسانهوهى ،روو له
ناوچهكانى كوردستان دهكات .ناوبراو له(5ى تشرينى يهكهمى  )1821بههۆى تووشبوونى به
پهتاى(رشانهوه) كۆچى دوايى دهكات .بۆ زانيارى زياتر بڕوانه :ريچ ،كلوديوس جهيمس ،گهششتنامهى ريچ
بۆ كوردستان ،2012 ،وهرگێڕانى :محهمهد حهمه باقى ،چاپى چوارهم  ،چاپخانهى خانى  ،دهۆك  ،ل-25
.31
) (5ناوبراو له(ليتوانيا) لهخێزانێكى پابهند به ئايينى جولهكه لهدايك بووه .له ساڵى( )1815چوونهته فهلهستين
و له(سهفهد)نيشتهجێ بوونه .دواتر بۆ سه ر ئايينى مهسيحى ههڵگهڕاونهتهوه .دواى ئهوه به مهبهستى كارى
مزگێنيدهرى و كۆكردنهوهى زانيارى لهبارهى كۆمهڵگا جولهكه نهناسراوهكان گهشتێكى لهنێوان
ساڵهكانى( )1832-1824به ناوچهكانى رۆژههاڵتدا ئهنجام داوه .لهميانهى گهشتهكهيدا به چهند ناوچهيهكى
كوردستانيشدا تێپهڕ بووه ،له ساڵى( )1946كۆچى دوايى كردووه .بڕوانه:
براور ،اريك  ،2009 ،يهود كردستان  ،ترجمة :شاخوان كركوكي و عبدالرزاق بوتاني  ،دار آراس للطباعة
و النشر  ،اربيل  ،ص.39-37
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لهساڵى()1856يشدا گهڕيدهيهكى فڕهنسى بهناوى ئهى .كليمان( )A. Clementسهردانى
ههولێرى كردووه و نووسيويهتى'']:ههولێر[ نزیكهى وهكو زۆربهى شاره عهرهبییه كۆنهكان
بۆ سهر بهرزهشار و نزمهشار دابهش دهبێ .یهكهمیان]سهر قهاڵ[لهسهر گردێكى بازنهیى
بهرز بهقهد دوو هێندهى بهرزایى ئهكرۆپۆڵ( )Acropoleله ئهسینا دهبێت و له چوارسهد
خانووى له خشت و قوڕ دروستكراو پێكهاتووه .كه شوراى له خشت دروستكراو دهوریان
دهدهن'' ).)Clement, 1866: p.263
له شهستهكانى سهدهى نۆزدهههمدا ،گهڕيدهيهكى هۆڵهندى به ڕهگهز فڕهنسيى ،بهناوى
شيڤالێ لێكالما نيژهۆل()Chevalier Lycklama a Nijieolt()6سهردانى ههولێرى كردبوو.
ناوبراو باسى ئهوهى كردووه كه ههولێر له شوێنێكى نموونهييدا ههڵكهوتووه و لهسهر گردێكى
دهستكرددا بنيات نراوه و شوراكهشى لهبارێكى خراپدايه .ههروهها ناوبراو باسى ئهوهشى
كردووه كهوا ئهفسانهيهكى ميللى ههيه باس له بوونى دااڵنێك دهكات بۆ ژێريهوه و بۆ
سهردهمى(داريوش) دهگهڕێتهوه ( .)Lycklama, 1874: p.95مهبهستى لێكالما ئهوهيه كه
گوايه كاتى خۆى داريوشى ئهخمينى دواى شكسته گهورهكهى له شهڕى(گۆگامێال) هاتۆته
ههولێر ،ههروهكو ههندێ سهرچاوه باسى لێوه دهكهن Gerry, 1878: p.35: Lycklama,
))1874: p.95; Newman, 1876 : p.229
له(تهموزى  ،)1869گهڕيدهيهكى ئيسپانيى به ناوى ئهدۆڵفۆ ريڤادينێرا( Adolfo
 )Rivadeneyraسهردانى ههولێرى كردووه و له باسى قهاڵى ههولێردا نووسيويهتى'':قهاڵكه
تا ئهندازهیهك له قهاڵى كهركوك دهچێ ،لهوانهیه كهمێك گهورهتر بێت ،رووهكهشى لێژایى
زیاتره ،بهاڵم دهروازهى چوونه ژوورهوهى دیمهنێكى جوانى بهخشیوه''(ريڤادينێرا:2009 ،
ص .)99له(3ى كانونى دووهمى)1877دا ،هورمز رهسام ()Hormuzd Rassam
()1910_1826ى گهڕيده و شوێنهوارناسى بريتانيى سهردانى ههولێرى كردبوو و باسى
بهپهرۆشى خۆى بۆ ئهنجامدانى كارى كنه و پشكنين له قهاڵكه دهكات ،كهچى لهبهر مهترسى
ئهوهى نهبادا دهسهاڵتدارانى عوسمانى بهئاسانى رێگايان پێ نهدهن ،كارى تێدا نهكردووه.
ناوبراو باسى ئهوهش دهكات كهوا لهبوونى پارچه شوێنهوارى گرنگ له قهاڵكه دڵنيايه ،بهاڵم
بههۆى ئهوهى كهوا لهقوواڵيى ژێرهوهى گردهكهدان ،بۆيه خهڵكيى هيچ پاشماوهيهكى
شوێنهوارييان نهدۆزيوهتهوه .ئهوهى دۆزراوهتهوه بريتييه له ههندێ لوولهكى بچووك و مۆرى
چاخى بارسى( .)Rassam, 1897: p.296وا دياره كه رهسام ئامانجى دياريكراوى خۆى
ههبووه له سهردانيكردنى شارى ههولێر ،كه كارى شوێنهوارناسيى بووه ،بۆيه نهپرژاوهته
سهر ئهوهى زانيارى زياتر له بارهى اليهنهكانى ترى تايبهت به شارهكه بهدهستهوه بدات.
گهڕيدهى بريتانيى گراتان گێرى( )Grattan Gearyكه له ساڵى()1878دا لهڕێگاى
كهركوكهوه رووى له ههولێر كردووه ،له كاتى نزيكبوونهى له شارى ههولێر دهڵێ...'':له
كاتژمێر ده]شهو[دا قهاڵمان وهكو گڵۆتێكى ڕهش لهگهڵ شارى ئهربێال بینى كه له تاریكاییدا
لهپێشمان بهرزدهبۆوه'' .ناوبراو له باسى قهاڵى ههولێردا ،ئاماژه بهوه دهكات كه قهاڵكه
) (6ناوبراو لهماوهى نێوان سااڵنى( )1868-1865به زۆربه ى ناوچهكانى رۆژههاڵت و رووسياشدا
گهڕاوه .له بهرگى( )3و ()4ى گهشتنامهكهيدا له چهند جێگايهكدا باسى كوردستان و شاره كوردييهكانى
كردووه .بڕوانه . :نهجاتى عهبدوڵاڵ  ،سهرچاوهى پێشوو  ،ل.262-261
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لهسهر گردێك بنيات نراوه ،لهگهڵ خهندهقێكى قووڵ كه پڕ بووه له ئاوى بۆ گهن وهكو هى
زێراب و بهرهو بنكهى قهاڵكه چووه( .)Gerry, 1878: p.32تهنها ساڵێكيش دواى گێرى،
مزگێنيدهرێكى فڕهنسيى بهناوى ژاك ريتۆرێ( )7له(حوزهيرانى)1879سهردانى ههولێرى كرد
و له يادداشتهكانيدا نووسيويهتى'':ئهرڤیل]به  Arvilناوى شارهكهى بردووه[ یان ئهربیل،
ئهربێالى كۆن ،ئهمڕۆ هێشتا لهسهر ههمان شوێن]قهاڵ[ى كۆنى شارى ئاشوریدایه .شارهكه
كهوتۆته سهر بهرزاییهك كه بهشێوهیهكى رێك و پێك بهدهستى مرۆڤ بنیات نراوه و لهوێوه
به شكۆوه بهسهر تهواوى پێدهشتهكهدا دهڕوانێت(''...رێتۆرێ :2008 ،ل.)26
له ميانهى خستنهڕووى سهرنجى ئهو گهڕيدانهى ئاماژهمان بۆ كردن ،ئهوهمان بۆ روون
دهبێتهوه كهوا زۆرينهيان لهسهر ئهوه كۆكن كهوا ئهو بهرزاييهى قهاڵى ههولێرى لهسهر
بنياتنراوه له دهستكردى مرۆڤه ،نهوهك گردێكى سروشتى .ههروهكو گهڕيدهيهكى تريش كهوا
له رۆژى شهممه(20ى كانونى يهكهمى  )1884گهيشتبووه ههولێر ،نووسيويهتى :قهاڵكه
لهسهر گردێكى دهستكردى گهوره بنيات نراوه و تا ئهو كاتهش ئاوهدان بووه .ههروهها ئاماژه
به ديوارهكانى سهرهوهى قهاڵ دهكات كه چۆن دهورى قهاڵكهيان داوه تاكو له دهروازهى چوونه
ژوورهوهكهدا بهيهك دهگهن .لهههمان راپۆرتدا هاتووه'':گومان لهوهدا نییه كه گهنجینهیهكى
مهزن لهژێر]قهاڵ[ى شارهكهدا ههیه ،بهاڵم ئهوه كارى من نییه تا بهدواى پهرستگاى
عهشتاردا بگهڕێم ،كه بهبێ گومان لێرهیه'' ).)Ward, 1886: p.15_16
شايانى باسه كه ئهو گهڕيدانهى له سهدهى نۆزدهههمدا سهردانى ههولێريان كردبوو ،باسى
گهڕهكهكانى سهر قهاڵى ههولێريان نهكردووه و تهنانهت ناويشيان نههێناون ،لهكاتێكدا ئهوه
زانراوه كه له كۆنهوه چهند گهڕهكێك له سهر قهاڵى ههولێر به ناوهكانى(سهراى ،تۆپخانه،
تهكيه)ههبوونه و له سهرچاوهكانيشدا ناويان هاتووه و تاكو دهيهى يهكهم ودووهمى سهدهى
بيستيش مابوونهوه(قادر :2008 ،ل.)26
ههرچى بارى ئاوهدانى بهشى خوار قهاڵى شارهكهيه كه(كورتهك)يشى پێ
گوتراوه(رێتۆرێ :2008 ،ل ،)26ئهوا له نووسين و يادداشتى گهڕيدهكاندا تاڕادهيهك باسى
لێوه كراوه .لهبارهى خانووهكانى ئهم بهشهى شارهكه ،جۆن ماكدۆناڵد كينيێ (John ()8
) (7گهڕيده و مزگێنيدهرێكى فڕهنسيى بوو .له (21ى ئابى  )1841له يهكێك له ئهسقهفييهكان له فڕهنسا
لهدايك بووه .دواى وهگرتنى مهرتهبه ئايننيهكان ،خۆى بۆ كارى مزگێنيدهرى تهرخان دهكات .له ساڵى()1874
به هاوهڵى يهكێك له نوێنهرهكانى پاپا دهگاته ميزۆپۆتاميا و تاكو ساڵى( )1879له نشينگهى (مار
يهعقوب)دهمێنێتهوه و شارهزايى لهبارهى زمان و ئهدهبى ئاسوورى-كلدانى پهيدا دهكات و قوتابخانهيهك له
ناوچهكه دهكاتهوه .پاشان له ساڵى( )1879به ئهركى مزگێنيدهريى دهچێته موسڵ ،ئينجا بۆ وان پاشان بۆ
قودس دهگوێزێتهوه .له ساڵى( )1908جارێكى تر بۆ كڵێساى مار يهعقوب له(ئهشيتا) له ههكارى ئينجا بۆ
موسڵ دهگوێزريتهوه .لهماوهى جهنگى يهكهمى جيهانيدا بۆ ئهنقهره و دواتر بۆ ئهستانهى دووردهخهنهوه .تاكو
له14ى ئادارى )1921له موسڵ كۆچى دوايى كرد .بڕوانه :رێتۆرێ ،ژاك ،2008 ،گهشتنامهى مسيۆنێرێك
بۆ ناوچهكانى كهركوك و سليمانى ساڵى ، 1878وهرگێڕانى :نهجاتى عهبدوڵاڵ  ،چاپى يهكهم  ،چاپخانهى
شڤان  ،سلێمانى  ،ل.15-11
) (8ليوتينان كۆلۆنێل كينيێ( ،)1830-1782لهنێوان سااڵانى()1809-1808دا لهگهڵ نێردهى جۆن مالكۆڵم
هاتبووه ئێران .دواتر ناوبراو گهشتێكى به ناو ئێران و كوردستان و ئاسياى بچووكدا ئهنجامدا .لهساڵى()1824
پۆستێكى بهرزى له كۆمپانياى هيندى رۆژههاڵتيى بريتانى وهرگرتووه و له تاران نيشتهجێ بووه.
لهساڵى( )1830له تهورێز كۆچى دوايى كردووه .بڕوانه :عهبدوڵاڵ ،نهجاتى ،2009 ،بيبلۆگرافياى
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)Macdonald Kinneirگهڕيدهى بريتانيى كهوا لهساڵى()1810دا باسى ههولێرى كردووه و
له گهشتنامهكهيدا نووسيويهتى] '':ههولێر[ بهتهواوهتى پاشهكشێى كردووه لهو بایهخهى كه
له پێشوودا ههیبوو ،بۆ شارێكى قوڕینى كوڵۆڵ دابهزیوه...بهشێكى شارهكه لهسهر گردێكى
شێوه قووچهكیى بنیات نراوه .پاشماوهكهى ترى شارهكه دهورى بنكهى قهاڵكهى
داوه''( .)Kinneir, 1818: p.300-301دياره كينيێ له تێبينييهكهيدا زۆر ورد نهبووه ،چونكه
تا درهنگانێكى مێژووى شارهكه ،خانووهكانى خوار قهاڵ تهنيا لهالى باشور و باشورى
رۆژئاوادا ههڵكهوتبوون .دواى شهش ساڵ ،جێمس بهكنگهام له نووسينهكانيدا ئاماژه به بوونى
ژمارهيهكى زۆر له خانووى باشى له خشت دروستكراومان بۆ دهكات لهخوارهوهى قهاڵ،
كهچى ههر خۆيشى دواتر شارهكه به''گوند'' ناودهبات(بكنغهام :1968 ،ص .)126تهنانهت
بۆ ساڵى دواتر( ،)1817كاتێك وليهم هيوود سهردانى ههولێر دهكات ،سڵ لهوه ناكاتهوه كه
بنووسێ'':ئهربیل]بهم شێوهیه ناوى هێناوه[ ،شارێكى ناشیرین و پیس و پۆخڵ'' و بازاڕ و
شهقامهكانيشى بهههمان شێوه وهسف دهكات(نهجاتى عهبدوڵاڵ]وهرگێڕ[ :2012 ،ل.)65 ، 60
دياره ئهم جۆره وهسفهى هيوود بۆ شارى ههولێر ،لهوهوه سهرچاوهى گرتووه كه ناوبراو
شارى و ههولێر و خانووهكانيشى لهگهڵ شارهكانى واڵتهكهى خۆى بهراورد كردبێت،
ههروهكو توێژهرێك ئاماژهى بۆ دهكات(ههروتى ،2018 ،ل.)8
ههچى شێلى گهڕيدهى بريتانييه ،ئهوا لهساڵى()1836دا باسى ئهوه دهكات كهوا دهكرێ
بگوترێ شارهكه له دوو بهش ،شارى سهروو(ژوورو) و شارى خواروو پێكدێت .لهبارهى
خانووهكانى خوار قهاڵوه ئاماژهى بهوه داوه كهوا هيچ خانوويهكى بهرز يان خانوويهكى
ناوازهى لێ نييه ) .)Shiel, 1838: p.99بێ گومان ئهم سهرنجهى دوايى شێل ،به ههمان
شێوهى هيوود ،پێدهچێت لهوهوه سهرچاوهى گرتبێ كه ناوبراو له زهينى خۆيدا خانووهكانى
شارهكهى لهگهڵ ئهوانهى واڵتهكهى خۆيان(بريتانيا)ى بهراورد كردبێت ،تهنانهت ههمان
سهرنج لهاليهن گهڕيدهيهكى ئهمريكايى ههستى پێ كراوه).) Fletcher, 1850: p.220
له شهستهكانى سهدهى نۆزدهههمدا ،لێكالماى گهڕيدهى هۆڵهندى باسى ئهوهى كردووه به
فرمانى فهرمانڕهواى شارهكه بردوويانهته خانوويهك ،كه هى پياوێك بهناوى(نادر ئاغا)بووه.
ناوبراو لهبارهى خانووهكهوه نووسيويهتى'':بهاڵم خانووهكه پۆخڵ و مایهى قێزلێبوونهوه
بوو .به جۆرێك نهمتوانى بڕیار بدهم لهسهر مانهوهم لێرهدا ،ئهوهبوو خانوویهكى تریان بۆ
پهیداكردم ،كه زۆر ئاسوودهكهر بوو'' ( .)Lycklama, 1874: p.89ههروهها لێكالما باسى
ئهوهمان بۆ دهكات كهوا ههولێر وهكو زۆربهى شاره ئاسياوييهكانى تر لهماوهى
لهشكركێشييهكانى تهيمور لهنگدا دووچارى كاولكارى زۆر هاتووه و ناوبانگييهكهى
لهدهستداوه .لهدرێژهى نووسينهكانيدا ،لێكالما جهخت لهسهر ئهوه دهكاتهوه كهوا ''شارى
ههولێر خاوهنى مۆركێكى ئاشووریى رههایه .ئهم مۆركهم لهو خانووهدا بینى كهوا بۆم لوا
رۆژێك تیایدا بمێنمهوه،كه گۆڕهپانێكى گهوره و ههیوانێكى ههبوو به دوو ستوونگى
گهورهوه'' (.)Lycklama, 1874: p.96

كوردناسى/كورد و كوردستان له سهرچاوه ئينگليزييهكاندا ،چاپى يهكهم ،چاپخانهى حاجى هاشم ،ههولێر،
ل.204
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گهڕيدهى بريتانيى گراتان گێرى ،لهساڵى()1878دا باسى ئهوه دهكات چۆته ميوانخانهيهك
كه زۆر پيس و پۆخڵ بووه .بۆيه ناچار رووى له خانووێكى تايبهت كردووه بۆ ئهوهى تاكو
بهيانييهكهى تيايدا بحهوێتهوه .ناوبراو ئهم خانووهى دواييش به خانووێكى خراپ ناو دهبات،
كهوا له قوڕ دروستكرابووه .ناوبراو بهزمانێكى زبر دهڵێ'':ئهگهر]خاوهن ماڵهكه[موسڵمان
نهبا ئهوا وهكو گهوڕى بهراز بهكارى دههێنا'' ههروهها ناوبراو درێژه به نووسينهكهى دهدات
و دهنووسێت...'':شوێنێكى باشتر نهبوو ؟ نهخێر ،ئێستا ]خهڵكى[ شارهكه ههموویان لهناو
جێگادان و خهوتوون...بیرم لهوه كردهوه كهوا داریوشى ههژار خانوویهكى باشترى
دۆزیبۆوه لهو شهوهى كه رووى تێ كردبوو؟''(.)Gerry, 1878: p.32
ههروهها گهڕيدهى فڕهنسيى ژاك رێتۆرێ لهساڵى()1879دا دواى ئهوهى ئاماژه به ئهو
بهشهى سهرقهاڵى شارى ههولێرمان بۆ دهكات ،ئاماژهى بهوه كردووه كهوا دواتر خهڵكى
شارهكه ''هاتوون لهبن پاڵى گردهكه خڕبوونهتهوه و ئهوه واى كردووه كه شاره نوێیهكه له
دوو بهش پێك بێ ،قهاڵ یان بهرزه شار كه بهڕێوهبهر و بنهماڵه كۆنهكانى تێدا دهژین و نزمه
شار كه (كورتهك)ى پێدهڵێن و به شێوهیهكى بنچینهیى بریتین له بازرگانهكان''(رێتۆرێ،
 :2008ل .)26گهڕيدهيهكى تر كه وا پێدهچێت له نيوهى دووهمى سهدهى نۆزدهههمدا
سهردانى ناوچهكهى كردبێت .له باسى خانووهكانى ههولێردا ئاماژه بهوه دهكات كهوا لهوانهى
شارى كهركوك باشتر نين و زۆربهيان خهڵكيان تێدا ناژيت و وێرانن .ههتا كۆاڵنهكان تهسك و
تاريكن و شۆستهيان نييه ،بهم پێيهش هاوينان نيو پێ تۆزى لێ دهنيشێت ،له زستانانيشدا به
قواڵيى زياتر له نيو پێ قوڕ دايدهپۆشێت(.)Locher, 1889: p.376
شايانى باسه كه ههمان كهموكوڕى له بهدهستهوهدانى زانيارى لهبارهى ناو و ژمارهى
گهڕهكهكانى خوار قهاڵ ،الى گهڕيدهكانى سهدهى نۆزده ،دهبينرێت .لهكاتێكدا ئهوه زانراوه كه
له كۆنهوه چهند گهڕهكێك بهناوهكانى(خانهقا ،عارهبان ،تهعجيل)ههبوون ،كه ئهوهى دواييان بۆ
دوو بهش(تهعجيلى موسڵمانان) و (تهعجيلى جولهكان)دابهش دهبوو ،ئهم گهڕهكانهى دواييش
وهكو ئهوانهى سهر قهاڵ تاكو دهيهى يهكهم و دووهمى سهدهى بيست مابوونهوه(قادر:2008 ،
ل .)26تهنانهت بهڵگهنامه عوسمانييهكانيش له چلهكانى سهدهى شازدهههمدا ئاماژهيان به ناوى
حهوت گهڕهكى شارى ههولێر بهناوهكانى(كۆيلى ،ملك ،كورتاندرووان ،غرغانجيلر،
زێڕنگهران ،گۆزهچيان و جولهكان) كردووه(مراد :2015 ،ص ،)137_131بهاڵم وا
پێدهچێت ناوى گهڕهكهكان وهكو خۆيان نهمابن ،ههروهكو پێشتر ئاماژهمان به ناوى ههندێكيان
كرد .ئهمه جگه لهوهى كه هيچ گهڕيدهيهك لهوانهى زانتياريمان لهبارهيهوه بهدهست كهوتووه،
نهپڕژاونهته سهر ئهوهى ژمارهى خانووهكانى شارى ههولێر بهدهستهوه بدهن .له كاتێكدا بهپێى
ئاناژهى ساڵنهمهى عوسمانى 1308ك1891/ز ،لهو كاتهدا ()1822خانوو له ههولێر
ههبووه(ههروتى :2018 ،ل.)8
سهبارهت به منارهى چۆلى(موزهفهريه)ى شارى ههولێر ،بهكنگهامى گهڕيدهى بريتانى
لهساڵى()1816دا دواى دهرچوونى له شارى ههولێر ،ئاماژه به منارهكه دهكات و
نووسيويهتى'':كه له شارهكه دهرچووین و روومان له باشوور كرد ،منارهیهكى جوانمان بینى
كه به تهریكى و له ناوهڕاستى كهالوهكاندا بوو .سهربارى ئهوهش رووكارى دهرهوهى كه
بهڕهنگى سهوز داپۆشرابوو تا ئێستاش له زۆربهى بهشهكانیدا دیاره ،له بهتهمهنیى و
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شێوازى دروستكردنیدا ،وا بهدیار دهكهوێ كهوا هى مزگهوتێكى بهناوبانگ
بووبێت''(بكنغهام :1968 ،ص.)132
له(26ى تشرينى يهكهمى )1820دا ،ريچى گهڕيدهش باسى منارهى كردووه و بهديارترين
شتى ناو شارى ههولێرى ناوبردووه .ريچ له وهسفى منارهكهدا نووسيويهتى...'':منارهكه سهد
و بیست پێ بهرزه ،لهسهر سهكۆیهكى ههشت گۆشهیى ههڵچنراوه ،كه درێژیى ههر
گۆشهیهكى  9پێ ئهبێ و (10گرێ)یه ،بهرزاییشى سیى ،چل پێ ئهبێ .لهناو چێوهیهكدا دوو
پلیكانهى پێچاوپێچ ههن ،كه تا ئهگهنه سهر بیڵالكهى سهرهوه ،بهیهك ناگهن'' .ههروهها ريچ
زانيارى زياترمان لهبارهى رووخانى بهشێكى بێڵالكه و لوتكهى سهرهوهى منارهكهدا پێ
دهدات و ناوبراو پێى وايه كه منارهكه لهسهر شێوهى منارهكهى(تاوق)دروستكرابێت و هى
سهردهمى خهليفهكان يان فهرمانڕهواكانى ههولێر بێت .به مهزهندهى ريچ كاتى خۆى شارى
ههولێر زۆر فراوانتر بووه و وهكو نووسيويهتى'':رهنگه ئهوهندى بهغداى ئێستا بووبێ''.
ئهمهش به بهڵگهى ئهوهى كه پاشماوهى زۆرى لهالى منارهى چۆلى و دهوروبهرهكهيدا بينى
بوو(ريچ :1992 ،ل .)343ههروهها له زانيارييهكانى ريچهوه ئهوه بهديار دهكهوێ كهوا لهو
كاتهوهش بهشێك له ترۆپكى منارهكه رووخابووه .شايانى باسه ئهم زانييارييانهى دوايى ريچ،
لهبارهى بهرفراوانى شارهكه له كۆندا ،لهاليهن گهڕيدهيهكى ترى بريتانييهوه جهختى لهسهر
كراوهتهوه).)Ainsworth, 1868: p.507
لهوانهيه تاكه گهڕيدهيهك كه له سهدهى نۆزدهدا لهباسى منارهى چۆليدا ئاماژهى به شێوازى
دروستكردنى پهيژهكانى كردبێ ،مونشى بهغدادى بووبێ ،كه لهميانهى گهشتهكهى ريچدا
هاوڕێيهتى ناوبراوى كردبوو .بهغدادى لهباسى منارهكهدا ئاماژهى بهوه كردووه
كه''...منارهكه دوو پهیژهى ههیه یهكێكیان پێیدا سهردهكهویت ،ئهوى دیكهیان بۆ
دابهزینه''(المنشيء البغدادي ،1948 ،ص .)85شايانى باسة پێشتر لهساڵى()1766دا
(كارستن نيبۆر)ى گهڕيدهى دانماركى بهڕهگهز ئهڵمانى ،لهباسى منارهى چۆڵيدا ئاماژهى بهوه
كردووه كه بهخشتى سوور و قسڵ دروستكراوه و دوو دهروازه و دوو پهيژهى ههيه ،كه له
يهك كاتدا دهتوانرێت دوو كهس بۆ سهروهى سهركهون ،بهبێ ئهوهى يهكترى ببينن تاكو
دهگهنه ترۆپكى منارهكه(األمين :1965 ،ص .)90لهساڵى()1836يشدا شێڵى گهڕيدهى
بريتانيى ئاماژهى به منارهكه داوه كهوا ''بهدوورییهكى كهم لهالى رۆژئاواى شارهكهدا ،له
خشت دروستكراوه و به تهنها له پێدهشتهكهدا قیت بۆتهوه'' .ناوبراو باسى ئهوهشمان بۆ
دهكات كهوا وا پێدهچێت له كاتێك له كاتهكاندا منارهى مزگهوتێك بووبيت Shiel, 1838:
) .)p.99ئهم زانيارييهى دوايى ئاماژهيه بۆ ئهوهى كه لهو كاتهدا ئاوهدانى له بهشى رۆژئاواى
قهاڵدا ههبووه ،بهاڵم ئاوهدانييهكه نهگهيشتۆته منارهى چۆڵى .لهم رووهوه دهكرێ زانيارييهكانى
گهڕيدهيهكى تريش وهكو بهڵگه بهێنينهوه ،كاتێك لهساڵى()1851دا باسى ئهوهمان بۆ دهكات كه
منارهكه له دوورى نيو ميل لهشارهكه ههڵكهوتووه .ههروهها باسى ئهوهشى كردووه كهوا
منارهكه بۆ سهيركردنى ديمهنه جوانهكانى جهنگه گهورهكان دروستكراوه Missionary
) .)Herald, vol: xlvii, 1851: p.188لهڕاستيدا ئهم گهڕيدهيهى دوايى بهههڵه سهرنجهكهى
خۆى تۆمار كردووه ،چونكه بنياتنانى منارهكان ،بهتايبهت ئهوانهى بۆ مزگهوتهكان
دروستدهكران يهكێك له ئامانجهكانى بانگدان بوو لهسهريدا.
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شايانى باسه لهساڵى()1842دا( ،فليچه)ى گهڕيدهى ئهمريكايى لهبارهى مناره و
مزگهوتهكهوه نووسيويهتى '':بورجێكى شكاوهیه و لهو ناوچهیهدا بهدوورى چهند میلێك
وهكو روواڵهتێكى دیار له دهڤهرهكه ههڵكهوتووه .بورجهكه به پاشماوهى مزگهوتێكهوهیه،
وهكو منارهیهكى بازنهیى وایه ،هاوشێوهى ئهوهى موسڵ'' .پاشان ناوبراو بهرزى منارهكه
به()120پێ دهخهمڵێنێت كهوا به سێ بازنهى له ڕهنگى شين دهوره دراوه .ئهمهش ،وهكو
ئاماژهى پێ دهدات ،بۆ مهبهستى بههێزكردنى ستونگى بڕبڕهى منارهكهيه)Fletcher, p.220
 .)1850:له كۆتاييدا بهپێويستى دهزانين ئهوه بڵێين كه منارهى چۆڵى كه پێشتر به (منارهى
موزهفهرييه)ش بهناو بانگ بووه ،له سهردهمى فهرمانڕهوايى موزهفهرهدين
گوگبورى(1233_1154ز) بنياتنراوه و ئهم ناوهى دواييشى ههر لهناوى ئهوهوه هاتووه.
ئهندازيارى بنياتنانهكهشى ناوى(مسعود مراد)بووه ،ههروهكو يهكێك له سهرچاوه
ئهكاديمييهكان ئاماژهى بۆ دهكات(حسين:2014 ،ص ،)242بهاڵم ئهو گهڕيدانهى سهدهى
نۆزدهههم ،كه ئێمه زانياريمان لێ وهرگرتوون ،بهم شێوهيه ناويان نههێناوه.
لهساڵى()1853دا ،هێنرى لۆبدێڵ سهرسامى خۆى لهبهرامبهر منارهكهى ههولێر پيشان
دهدات و كه لهسهر بنكهيهكى ههشت پاڵودا به ماوهى دوورييهك له رۆژئاواى شارهكه
دروستكراوه .ناوبراو منارهكه به''پێشكهوتووترین نمونهى ئهندازهیى بیناسازى'' كه خۆى له
رۆژههاڵتدا بينيبێتى ،وهسف دهكات( .)Tyler, 1859: P.266دواى چوار ساڵ ،گهڕيدهيهكى
فڕهنسيى ئاماژهى بهوه داوه كهوا له دوورى()10دهقيقه له رۆژئاواى شارهكهدا منارهيهكى
تهريك ههيه كهوا پێشتر بهشێك بووه له مزگهوتێك لهسهردهمى دهسهاڵتدارێتى فارسيى ياخود
خهليفهكانى عهباسيدا ،پێشى شهش تا حهفت سهد ساڵێك) .) Clement, 1866: p.264له
شهستهكانيشدا ،لێكالما باسى منارهى كردووه و به ''شتێكى سهرنج راكێش''وهسفى دهكات،
كهوا له دوورى شارهكه و لهسهر بنكهيهكى ههشت پاڵوو دروستكراوه و دوو پێبڵقهى پێچا و
پێچى ههيه( .)Lycklama, 1874: p.97دواى خستنهڕووى سهرنجى گهڕيدهكان لهبارهى
منارهوه ،ئهوهمان بۆ روون دهبێتهوه كه منارهى چۆڵى يهكێك بووه له گرنگترين رواڵهتهكانى
ئاوهدانى شارى ههولێر ،كه سهرنجى گهڕيدهكانى بۆ خۆى راكێشابێت.
لهبارهى مزگهوتيشهوه ،وهكو رواڵهتێكى بوارى ئاوهدانى شارى ههولێر ،ئهوا گهڕيدهكان
ههندێ تێبينى و زانيارييان خستۆته روو .بهكنگهام له ساڵى()1816دا ئاماژهى بهوه داوه كهوا
دوو مزگهوتى گهورهيان بينيوه كه منارهيان ههبووه .لهبارهى مزگهوت و منارهكهشهوه
نووسيويهتى كهوا ئهو منارهيهى له شارهكه ههيه لهوانهيه رۆژانێك هى مزگهوتێكى بهناوبانگ
بووبێت .ئهمه بێ ئهوهى هيچ زانيارييهكى تر لهبارهى مزگهوتهكهوه بخاته روو(بكنغهام،
 :1968ص .)132_126دواى چوار ساڵ ،ريچ ئاماژه به پاشماوهى مزگهوتێك لهالى
منارهكه دهكات و نووسيويهتى...'':مزگهوتهكهى رووخاوه و ،كهالوهیه ،بنچینهكهشى
ههڵتهكێنراوه و ،بهرد و خشتهكانى لێ دهرهێنراون''(ريچ :1992 ،ل .)343ههرچى شێڵى
گهڕيدهيه ،ئهوا لهساڵى()1836دا ئاماژه به بوونى()3مزگهوتى گهوره له شارى ههولێر
دهكات ) .) Shiel, 1838: p.99شايانى باسه سهرچاوهيهكى ترى بريتانيى سهدهى نۆزده،
بهپشت بهستن به بهرههم و سهرنجى گهڕيدهكان ،ئهميشيان باس له بوونى( )3مزگهوت دهكات
) .)Cyprus and Asiatic Turkey, 1878: p.134دوور نييه ئهو مزگهوتانهى كهوا
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شێڵ باسيان دهكات تهنها ئهوانهى خوار قهاڵ بووبن ،چونكه زانيارى لهبارهى سهركهوتنى شێڵ
بۆ سهر قهاڵ نييه و خۆيشى باسى نهكردووه .وادياره گهڕيدهكان له بهدهستهوهدانى ژمارهى
مزگهوتهكانيش ورد نهبوونه ،يان دواتر مزگهوتى زياتر دروستكراون ،ههروهكو له
ساڵنامهيهكى عوسمانيدا ئاماژه به ههبوونى()12مزگهوت كراوه(ههروتى :2018 ،ل،)8
ههمان ئهم زانيارييهى دوايى لهاليهن سهرچاوهيهكى فڕهنسايى پشتڕاست كراوهتهوه Cuinet,
).)1891: p.857
گهرماوه گشتييهكانى شارى ههولێر ،وهكو رواڵهتێكى ئاوهدانى ،لهاليهن گهڕيدهكانهوه
زانيارى كهميان لهبارهوه بهدهستهوه دراوه .ريچ لهساڵى()1820دا ئاماژه به بوونى تهنها يهك
گهرماو دهكات ،ئهويشيان له خوار قهاڵدا ههبووه(ريچ :1992 ،ل .)343ههرچى شێڵى
گهڕيدهيه ،ئهوا ئاماژه به بوونى دوو گهرماو له شارهكه دهكات ) .) Shiel, 1838: p.99له
شهستهكانيشدا ،لێكالما ئاماژهى به بوونى دوو گهرماوى باش له شارهكه
كردووه( .)Lycklama, 1874: p.97بهپێى ئاماژهى بهڵگهنامه عوسمانييهكان بێت ،كۆنترين
گهرماو له ههولێر ،گهرماوهكهى سهر قهاڵ بووه ،كه مێژووى دروستكردنى بۆ ساڵى()1775
دهگهڕێتهوه .جگه له چهند گهرماوێكى تر ،وهكو(گهرماوى گهوره) و (گهرماوى بچووك) كه
لهاليهن بنهماڵهى(حاجى رهشيد ئاغاى وهيسى ئاغا)دروستكراون .ههروهها گهرماوێكى تريش
بهناوى(گهرماوى حاجى قادر دهباغ) له ساڵى()1896دا دروستكراوه(مجموعة من اساتذة
الجامعة :2012 ،ص.)154
لهبارهى خان و كاروان سهراكانيشهوه ،له شهستهكانى سهدهى نۆزدهههمدا لێكالما ئاماژه به
بوونى()4خان يان شوێنى حهوانهوهى كاروانهكان()9دهكات كه له ئاوهدانييهكهى خوار قهاڵ
ههبوون( .)Lycklama, 1874: p.97گهڕيدهيهكى تر كهوا له رۆژى شهممهى (20ى
كانونى يهكهمى  )1884سهردانى ههولێرى كردبوو ،ئاماژه بهوه دهكات كهوا رۆژێكى
گهشتهكهيان له ههولێر له خانێكدا بهسهر بردبوو) . (Ward, 1886: p.15_16سهرچاوهيهكى
فڕهنسيش كه زانيارييهكانى لهبارهى گهشتهكانى سهدهى نۆزدهههم لهنێوان
سااڵنى( )1877_1817خستۆته روو ،ئاماژه به بوونى كاروانسهرا له شارى ههولێردا
دهكات ،بهاڵم بهبێ ئهوهى ئاماژه به وهسفى خانهكان بكات ،يان ژمارهيان بهدهستهوه
بدات) .)Coste, 1878: p.401وا پێدهچێت ژمارهى خانهكانى ههولێر لهوه زياتر بووبن كه
گهڕيدهكان ئاماژهيان پێداوه ،بۆ نموونه له يهكێك له سهرچاوهكاندا ئاماژه به بوونى( )7خان له
ههولێر كراوه ،كه بهر له سهدهى نۆزده له شارهكهدا ههبوون ،دووريش نييه تا ئهو سهدهيهش
مابووبن .خانهكانيش بريتى بوون له(خانى سپى ،خانى حهسهن بهيرهم ،خانى سلێمان خدر،
خانى عوسمان كهردز ،خانى قۆجه ،خانى حاجى سهعيد جامباز ،خانى حاجى عهلى ئهحمهد
ئاغا)(مجموعة من اساتذة الجامعة :2012 ،ص.)135
) (9موژدهدهرێكى ئايينى ئهمريكيى بهناوى جۆن پى .نيومان) ،)John p. Newmanكه له شهستهكانى
سهدهى نۆزده سهردانى ههولێرى كردبوو ،ئاماژه بهوه دهكات كه لهشارهكهدا خانى لێێه و قهرهباڵغن بهو
كاروانانهى كه بهو نزيكانه گهيشتبوونه شارهكه .بڕوانه:
John. P. Newman, The Thrones and Palaces of Palaces of Babylon and Nineveh a
Thousand Miles on Horseback, New York, 1876, p.229.
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لهبارهى وهسفى بازاڕى شارى ههولێردا ،بهكنگهامى گهڕيدهى بريتانى لهساڵى()1816دا
سهرنجى خۆى لهبارهى بازاڕى ههولێر پيشان دهدات و لهبارهيهوه نووسيويهتى'':بازاڕهكان و
كۆاڵنهكانیان ،ههتا لهم ساته زووهى رۆژیشدا پڕیهتى له
خهڵك .ئهو بازاڕانه بنمیچهكانیان له لق و پۆپى درهخت پێكهاتبوو كه لهسهر ستوونگ بوون
''(بكنغهام :1968 ،ص .)126بهپێى ئهو بهڵگانهى بهدهست كهوتوون ،ئهوه زانراوه كه ئهو
بازاڕهى كه له ههولێردا به (بازاڕى قهيسهرى) ناسراوه له نێوان سااڵنى()1830-1820دا
لهاليهن دوو كهسايهتى به ناوهكانى(حاجى قادر دهباغ) و (حاجى حهوێز
مامه)دروستكراوه(مجموعة من اساتذة الجامعة :2012 ،ص .)135كهواته ئهو كاتهى
بهكنگهام سهردانى ههولێرى كردبوو ،بازاڕهكه به ديزايينه تازهكهيهوه بونيادنهنرابوو ،بهڵكو
دواى چوار ساڵ ئينجا دهست به بونيادنانى كراوه .ههرچى پرسى سهرنجى گهڕيدهكانيشه
لهبارهى بنميچى بازاڕهكهوه ،لهماوهكانى دواتريشدا بهههمان شێوه وهسف كراوه ،بۆ نمونه
لێكالما له شهستهكاندا ئاماژه به بوونى بازاڕ دهكات و نووسيويهتى'':زۆر سادهن و
بنمیچهكانیان به السكى گهاڵى دارخورما داپۆشراوه''(.)Lycklama, 1874: p.95
گهڕيدهيهكى تر له نيوهى دووهمى سهدهى نۆزدهههمدا سهردانى ههولێرى كردووه و لهبارهى
وهسفى بازاڕهكهيهوه نووسيويهتى...'':به حهسیرى خراپ سهرى گیراوه .شهقامهكانیشى
تهسكن و له بنهڕهتدا به بهردى بازنهیى گهوره داڕێژراوه ،بهاڵم بهسهرچوونى رۆژگار و
فهرامۆشكردنى وایلێكردووه كه رێگاكه زۆر مهترسیدار بێت بۆ مرۆڤ و تهنانهت
ئاژهڵیش...رێڕهوهكان تهسكن...ههوا گۆڕكێى خراپ و تاریك و نزمن .دووكانهكانیش له
بهرد ى داتاشراو و قوڕ و تهخته دروستكراون''( .)Locher, 1889: p.376جێگاى
سهرنجه كه پێچهوانهى ئهم گهڕيدهيهى دوايى ،گهڕيدهى ئهمريكايى(هۆراشيۆ
ساوسگێت  Horatio Southgateكه له چلهكانى سهدهى نۆزده سهردانى ههولێرى كردبوو،
ئاماژه به''دڵڕفێنیى'' شێوازى بنياتنانهكهى دهكات كهوا بنميچهكانيان به لق و پۆپى درهخت
داپۆشرابووه و كهشێكى خۆشى به شوێنهكه دهدا .له كاتێكدا ديوارهكانيان له خشت و بهرد
دروستكرابوو).) Southgate, 1840: p.212
كارێزهكان وهكو سهرچاوهيهكى بهدهستخستنى ئاو ،لهاليهن گهڕيدهكانهوه كهمترين
زانيارييان لهبارهوه خراوهته روو .ريچ لهساڵى()1820دا نووسيويهتى...'':چادرگاكهمان
الى(كههرێز) ،یان جۆگه ئاوێك ههڵدا ،هى(حاجى قاسم بهگ)بوو .كهمێك له دامینى
خۆرئاواى شارهوه بوو''(ريچ ،1992 ،ل .)342سهرچاوهيهكى تريش لهكۆتاييهكانى سهدهى
نۆزده ئاماژه بهوه دهكات كه ئاوى شارهكه له رێگاى كارێز يان كهناڵى ژێر زهوييهوه بهدهست
دههێنرێت) .)Wilson, 1895: p.305وادياره زۆبهى كارێزهكان كهوتبوونه دهرهوهى يان
گوندهكانى دهوروبهرى شارهكه()10بۆيه گهڕيدهكانيش ئاماژهيان پێ نهكردووه.
تهوهرى دووهم /بارودۆخى ئابوورى شارى ههولێر:
بارودۆخى ئابوورى شارى ههولێر و سێكتهرهكانى ،له يادداشتى گهڕيده ئهوروپاييهكاندا
كهمترين زانيارييان لهبارهوه تۆماركراوه.
) (10بۆ زانيارى زياتر لهبارهى كارێزهكان بڕوانه :خليل علي مراد ،المصدر السابق ،ص.120-115
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لهبارهى سێكتهرى كشتوكاڵهوه ،كه لهوانهيه تا ئهو كاتهش پيشهى سهرهكى دانيشتوانى
ههولير بووبێت ،يهكهم گهڕيدهيهك كه لهو ماوهيهدا ئاماژهيهكى خێراى بۆ كردبێ گهڕيدهى
فڕهنسيى پۆڵ ئانژ لويى دى گاردان()Paul Ange Llouis de Gardanne) )11ه ،كه
لهنێوان سااڵنى()1808_1807دا باسى لهوه كردووه دهشتهكانى ههولێر بهتهواوى
چێنرابوون و زهوييهكانيش به هێستر دهكێڵران) .)Gardanne, 1809: p.97دواى نزيكهى
دوو ساڵ ،كينێى گهڕيدهى بريتانى لهباسى خاك و زهوى و زارى نێوان ههولێر و موسڵدا
نووسيويهتى كه ''بهرههمداره'' ،بهاڵم زۆر بهكهمى درهختى لێ روواوه( Kinneir, 1818:
.)p.301
ههرچى ريچى گهڕيدهيه ،كه له(ئادارى)1820دا سهردانى ههولێرى كردبوو،
نووسيويهتى... '':لهوه ئهچوو زهوى ههموو كێڵرابێ و ،كشتوكاڵیش چاك بیت و ،ههردهو
ههڵهتیشى لهو زهوییه كهمتر ههیه ،كه لهخوار(ئهربیل)هوهیه .گوندنشینهكان خهریكى
جووتكردن بوون ،كه ههر تهنیا رووشاندنێكى كهمى زهوى بوو ،گایهكى بچووك و
گوێدرێژێكمان دین ،گاسنێكیان رائهكێشاو ،ههردووكیان به نیرێكهوه بهسترابوونهوه''(ريچ ،
 :1992ل .)345هاوكات لهگهڵ ريچ ،مونشى بهغدادى هاوڕێى ريچ لهميانهى گهشتهكهيدا،
باسى ئهوه دهكات كه ههولێر كشتوكاڵى زۆر لێ دهكرێ( ،)12بهاڵم باغ و بێستانى نييه(المنشىء
البغدادى :1948 ،ص .)84دواى چوارده ساڵ ،فرهيزهر()13ى گهڕيدهى بريتانيى لهسهر
زارى پزيشك (رۆس)هوه كه لهساڵى()1833دا سهردانى ههولێرى كردبوو ،لهبارهى
ههولێرهوه ئاماژه بهوه دهكات كه دهشت و دۆڵهكانى ،لهچاو ئهو ههوڵه زۆرهى كه بۆى
تهرخان دهكهن ،كهمتر كشتوكاڵى تيدا بهرههم دێت ،بهاڵم'' ،له ههمان كاتدا ئازوقه و
سامانێكى لهبن نههاتووه بۆیان له دار و ئاو و لهوهڕگا''(.فرهيزهر ،1998 ،ل .)28دياره
ئهو كشتوكاڵهى لهناوچهكهدا كراوه زياتر (دێمى)بوونه و پشتى به باران بهستووه ،بۆيه بڕى
بهرههمهكهشى لهسهر بڕى باران بارينى سااڵنه دهوهستا .له سهرچاوهيهكى ترى فڕهنسيدا
هاتووه كه له شارهكهدا ههندێ كێڵگه ههن كه ههرمێ ،ترێ و شفتى بهرههم دێنن و بهشێكى
دهشتهكهشى به كشتوكاڵى گهنم و جۆ چێنراوه و ژمارهيهكى زۆر كهم درهختى لێيه Coste,
) (11ناوبراو لهنێوان سااڵنى()1808_1807دا لهگهڵ نێرده تايبهتييهكهى(ژهنهراڵ گاردان) سهردانى ئێران
و ناوچهكهى كردبوو .گه شتنامهكهىلهساڵى()1809دا له پاريس باڵوكردۆتهوه ،تيايدا زانيارى لهبارهى بارى
جيۆسياسى كوردستان خراوهته روو .بۆ بڕوانه :نهجاتى عهبدوڵاڵ ،بيبلۆگرافياى كوردناسى كورد و
كوردستان له سهرچاوه فڕهنسييهكاندا ،ل.243
) (12ئهم بۆچوونه پێچهوانهى ئهو زانياريانهيه كه له سهرچاوهيهكى ئيتاليدا و مێژووهكهى بۆ دهيهى دووهمى
سهدهى نۆزده دهگهڕێتهوه ،باسكراوه .لهم سهرچاوهيهدا ئاماژه بهوه كراوه كه شارهكه زۆر دهوڵهمهند نييه.
دهشتێكى جوانى ههيه ،بهاڵم نهچێنراوه .بڕوانه:
Campanile, P. M. Giuseppe, 1818, Storia Della Regone Del Kurdistan e Delle Sette
Di Religione Ivi Esistenti, Napoli, p.66.
) (13له ساڵى( )1783له شارى(ئهنڤرنيس)له سكۆتالند لهدايك بووه .رۆژگارێكى زۆرى له تهمهنى خۆى به
گهشت و گهڕان به سهر بردووه .يهكهم گهشتيشى بۆ هيندستان بوو .دواى گه ڕانهوهى بۆ لهندهن ،جارێكى تر
بهياوهرى دوو ميرى ئێرانيى كه دوورخرابوونهوه ،خۆى گهياندهبوو ئهستانه .له ساڵى( )1823ژنى هێناوه.
له ساڵى()1834دا له ئهستانهوه به كارێكى ديپلۆماسى دهوڵهتى بريتانيا دهستى بهگهشتێك كردووه بۆ تهورێز و
دواتر به چهند ناوچهيهكى رۆژههاڵت و باشوورى كوردستاندا .له ساڵى()1856كۆچى دوايى كردووه .بۆ
زانيارى زياتر بڕوانه :ئاشنا ،ئومێد (وهرگێڕ)  ،گه شتهكهى فرهيزهر بۆ كوردستان و ميسۆپۆتاميا ساڵى
 ،1998 ، 1834چاپى يهكهم  ،چاپخانهى تيشك  ،سلێمانى  ،ل.7- 3
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) .)1878: p.401لهساڵى()1830شدا ،هيلێل باسى بهرههمهكانى شارى ههولێرى كردووه،
كه بريتى بوونه له :دانهوێڵه ،لۆكه ،سهوزهوات ،گندۆره ،بهاڵم ميوهى كهم بووه , 1832:
).) Hillelp.61
لهساڵى()1857دا كليمێنتى گهڕيدهى فڕهنسيى باسى گهيشتنى خۆى به دهشتى ههولێر دهكات و
نووسيويهتى...'':به باشى چێنراوه ،بهاڵم بێ درهخته ،له ماوهى دوورییهك بۆ ماوهیهكى تر
گوندى بچووك ههن كه كوردیان تێدا ئاكنجى بووه و سهرقاڵى كشتوكاڵكردن'' Clement,
).)1866: p.263
شايانى باسه ،جهستن پێركينزى گهڕيدهى ئهمريكايى لهساڵى( ،)1849له باسى دهشتى
ههوليردا نووسيويهتى'':دهشتێكى گهوره و رووتهخت ،بهپیتترین لهوانهى له رۆژههاڵتدا
بینیبێتى''  .ههروهها باسى كێڵگهى دهوڵهمهندى گهنم و جۆ دهكات كه له ههموو اليهكهوه
دهچێنرا ) .) Perkins, 1850: p.150ههروهها له يهكێك له ساڵنامه عوسمانييهكاندا باس له
بهناوبانگيى و بهپيتى ههولێر و ناوچهكانى سهربهم شاره كراوه ،به جۆرێك لهگهڵ موسڵدا
سهرچاوهى بنهڕهتيى دهستهبهركردنى ئهو بهههمه كشتوكاڵييانه بوونه كه وياليهتى بهغدا
پێويستى پێيان بووه .تهنانهت وهكو كۆگاى دانهوێڵه بۆ بهغدا وهسفكراون(قادر:2013 ،
ل.)283
له شهستهكانى سهدهى نۆزدهههمدا ،گهڕيدهيهكى تر باسى ئهوهى كردووه كه له دهرهوهى
شارهكهدا دهشتێك ههبووه كهوا كێڵگهى سهوزى لێ بووه و گهنم و گهنمهشامى بهرههم
دههاتن .ههروهها نيومان باسى ئهوهش دهكات كهوا لهكاتى دهرچوونى له ههولێر ''له
بهیانییهكهدا به درێژایى دهشتهكهدا رۆیشتوون كه به باشیى كێڵدرابوو و بۆ تۆوكردن
ئامهدهكرابوو'').) Newman, 1876: p.229
سهبارهت به سێكتهرى بازرگانى ،بهپێى ئاماژهى سهرچاوهكان له ههولێر ههندێ بهرههم
بازرگانييان پێ كراوه .تهنانهت بوونى ژمارهيهك له كاروانسهرا له شارهكهدا ،وهكو پێشتر
ئاماژهى پێ درا ،ئاماژهيه بۆ بوونى پهيوهندى بازرگانى له نێوان ههولێر و ناوچهكانى
دهوروبهريدا .ههروهها ههڵكهوتهى جوگرافياى ههولێر لهنيوان ناوچهى دهشتايى و ناوچه
نزمهكانى ميزۆپۆتاميا لهگهڵ ناوچه شاخاوييهكاندا ،ئهمهش بهالى خۆيهوه ،رۆلى ههبووه له
دروست بوونى پهيوهندى بازرگانى لهنێوان ههولێر و ههندێ شار و ناوچهى تردا وهكو
سهرچاوهكان ئاماژهى پێ دهكهن ).) Cuinet, 1891: p.858; Petermann, 1876: p.2
ريچ باسى ئهوهمان بۆ دهكات كاتى خۆى كه گهيشتبوونه ههولێر كاروانێكى بازرگانى بينى
بوو كه پياز و تۆو پيازى پێ ببوو و بهرهو بهغدا دهچوو(ريچ ،1992 ،ل .)342ئهمهش ئهوه
دهگهيهنێ كه لهو كاتهدا ههولێر پهيوهندى بازرگانيى لهگهڵ بهغدا ههبووه.
مونشى بهغدادى لهساڵى()1820دا ئاماژهى به جۆرێك له پهيوهندى بازرگانى له نێوان
ئامێدى و ههولێر داوه .ناوبراو نووسيويهتى''له دهوروبهرهكهى]ههولێر[و ئامێدییهوه میوه
بۆ شارهكه دێنن''(المنشيء البغدادي :1948 ،ص .)84پهيوهندى بازرگانى لهنێوان ههولێر
و ئامێديدا لهاليهن سهرچاوهى تريشهوه ئاماژهى بۆ كراوه .لهم رووهوه سهرچاوهيهكى ئيتاڵى
لهباسى ئامێديدا نووسيويهتى...'':شارێكى بازرگانییه و بزاڤى هاتووچۆ ههیه و بازرگانان له
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كهركوك و ههولێر و شاره نزیكهكان رووى تێ دهكهن .گهنم و جۆ و سهوزهوات و لۆكه و
كهتان دههێنن و رۆن ،برنج ،خورى ،شهمێ ،سێو ،گوێز ،مێوژ ،میوهى وشككراوهى
جۆراوجۆر و سهوزهوات و ماڵكى دارین لهگهڵ خۆیان دهبهن Campanile, 1818:
'') .)p.34ئهمه له كاتێكدا له ساڵى()1834دا فرهيزهر ئاماژهى بهوه كردووه كه خهڵكى
ههولێر كهلوپهل و پێويستى ژيانيان له هيچ شوێنێكهوه ناهێنن ،بهڵكو ههموو شتێك خۆيان
بهرههمى دههێنن(فرهيزهر :1998 ،ل .)28دووريش نييه مهبهستى فرهيزهر لهو
بهرههمهێنانهى باسى كردووه ،كهلوپهلى دروستكراو بێت ،نهوهك بهرههمى ميوه و پێداويستى
تر.
گهڕيدهيهكى تر له ناوهڕاستهكانى سهدهى نۆزدهدا له شارى موسڵهوه رووى كردۆته
ههولير ،باسى ئهوه دهكات كه ههولير''كهوتۆته دهشتێكى بهرفراوان و مهڵبهندى بازرگانى و
ئابوورییه'' .ههروهها لهباسى پرۆسهى بازرگانى جولهكهكانى ههولێردا نووسيويهتى كه به
تهواوى ئازادن و جموجۆڵێكى بێ گرێ و گۆڵيان ههيه ).) Benjamin, 1863: p.117
لهنيوهى دووهمى سهدهى نۆزدهههمدا ،گهڕيدهيهكى تر ،كه له بهغداوه بهڕێگاى كهركوك
گهشتێكى به كوردستاندا ئهنجامدابوو ،باسى ئهوه دهكات كه بهر له گهيشتنيان به ناو شارى
ههولێر ،كۆمهڵێك ئهسپ ،هێستر ،گوێدرێژ ،مهڕ و بزن ،لهگهڵ وشترى به كهلوپهل
باركراويان بينى بوو كهوا لهالى دهروازهى باشوورى شارهكه دهردهچوون .ههروهها باسى
ئهوهشمان بۆ دهكات كه لهو خانهى تييدا گيرسابۆوه ،ژمارهيهكى زۆر له ئهسپيان بۆ خستبوونه
روو تاكو بيانكڕن .تهنانهت باسى ئهوهشى كردووه كه نرخى يهكێك لهو ئهسپانى كه جوان
بووه به()10ههزار قرشى توركيى ،ياخود()450دۆالر بووه(.)Locher, 1889: p.376
لهساڵى()1857دا كليمێنتى گهڕيدهى فڕهنسيى باسى ئهوهى كردووه كهوا بهشێوهيهكى
گشتى بازرگانيى شارهكه تا رادهيهك چاالكه ،ههروهكو ناوبراو نووسيويهتى كه هۆكارى ئهم
جموجۆڵى و چاالكييه بريتييه لهوهى كاروانه بازرگانييهكان كه بۆ ئهستنانه يان بهغدا دهچن و
دێنهوه ،يان بۆ رهواندز دهچن ،به ههولێردا تێپهڕ دهبن ) .)Clement, 1866: p.264له
شهستهكانيشدا ،نيومان باسى ئهوهى كردووه كه''...خانهكان بهو كاروانانه قهرهباڵغن كا تازه
گهیشتوون'' .ههروهها ناوبراو لهو شهوهى له خانێكى شارهكهدا مابۆوه ،چاوى به ژمارهيهك
بازرگانى عارهب كهوتبوو ،ههروهكو نووسيويهتى...'':مانگ پڕ بوو و ههوا سارد بوو،
بازرگانه عارهب و حهجاجه فارسهكان ،له ههموو تهمهنێكدا ،له دهورى ئاگرى تهباخهكهمان
كۆ ببوونهوه) .)'' Newman, 1876: p.228-229لهمانهى رابردوو ئهوهمان بۆ روون
دهبێتهوه كه جۆرێك له جموجۆڵى بازرگانى له نێوان ههولێر و شارهكانى ترى كوردستان و
ناوچهكهدا ههبووه .خان و كاروانسهراكانيش لهو بهشهى شارهكهى خوار قهاڵ ههبوون،
ههوهكو گهڕيدهيهكى تر نووسيويهتى...'':قهاڵ یان بهرزهشار كه بهڕێوهبهر و بنهماڵه
كۆنهكانى تێدا دهژین و نزمه شار كه(كورتهك)ى پێ دهڵێن بهشێوهیهكى بنچینهیى بریتین له
بازرگانهكان''(رێتۆرێ :2008 ،ل .)26لهم رووهوه لێكالماى گهڕيدهى فڕهنسيى بهههمان
شێوه باسى ئهوهى كردووه كهوا لهو بهشهى شارهكهى خوار قهاڵدا چوارشوێنى كاروانهكان
ياخود خان ،بۆ لهخۆگرتنى ئهوانهى به ژمارهيهكى زۆر له رێگاى بهغداوه بۆ موسڵ و
حهلهب دهڕۆيشتن ،ههبوون(.)Lycklama, 1874: p.95
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سهبارهت به سێكتهرى پيشهگهرى له شارى ههوليردا ،كهمترين زانيارى الى گهڕيدهكان
بهدهست كهوتووه .يهكێك لهو گهڕيده فڕهنسييانهى له سهرهتاكانى سهدهى نۆزدهههمدا هاتۆته
ميزۆپۆتاميا ،له باسى سيكتهرى پيشهگهرى شارهكهدا نووسيويهتى كهوا ژمارهيهكى زۆر له
دروستكراوى لۆكهيى و خوريى له شارهكهدا ههيه).)Rousseau, 1809: p.86
سهرچاوهيهكى تر باس له بوونى ژمارهيهكى كهم له زێڕنگهر له شارهكه دهكات ،بهاڵم
وهكوئاماژهى پێداوه كه''راستگۆ نین'' .ههروهها ليرهدا ئاماژه به بوونى ئاشێكى ئاو كراوه كه
بههۆى بوونى سهرچاوهيهكى ئاوى له ناوهڕاستى شارهكهدا ،كاردهكات Campanile, 1818:
).)p.66
له راپۆرتى چهند گهڕيدهيهكى ئهڵمانيدا كه لهنێوان سااڵنى()1876_1875دا ئاماده كراوه،
باس له بوونى بهرههمهكانى خورى و پيستهسازى و چهكى ناوخۆيى ئاگردار كراوه ،كه له
ههولێردا بهرههم هاتوون).)Petermann, 1876: p.2
تهوهرى سێیهم /بارودۆخى كۆمهاڵیهتى شارى ههولێر:
لهبارهى ژمارى دانيشتوانى شارى ههولێر و پێكهاتهى ئهتنيكى و ئايينييانهوه زانيارى باش
ههيه .سهرچاوهيهكى فڕهنسيى كه سهرچاوهى زانيارييهكانى يادداشت و نووسينى گهڕيدهكانه،
له سهرهتاكانى سهدهى نۆزدهههمدا وا هاتووه'':ئهمڕۆ له ههولێردا تهنها دوو ههزار كهس
ههن ،نزیكهى ههموویان له كورد یان كلدانین ) .)Hoefer, p.340دوور نييه كه سهرچاوهى
زانييهرييهكانى ئهم سهرچاوهى دوايى گهشتنامهكهى ئۆليڤێى گهڕيدهى فڕهنسايى بێت كه
له(نيسانى)1794دا سهردانى ههولێرى كردبوو(اوليفييه :1988 ،ص .)65لهڕاستيدا ئهم
زانيارييه ورد نييه و بگره زۆريش له ڕاستييهوه دووره ،تهنانهت هيچ سهرچاوهيهكى ترى ئهو
كاته ئاماژه بهوه ناكات كه ههولێر تهنها له كورد و كلدانى پێكهاتبێت.
دۆپرێى فڕهنسى لهساڵى()1807دا ژمارهى دانيشتوانى شارهكهى به( )3بۆ ()4ههزار
خهماڵندووه .ناوبراو نووسيويهتى'':دانیشتوانى ههولێر كوردن و له خێڵى باجهالنین''
(بطرس حداد]المترجم[ ،2011 ،ص .)82لهساڵى()1810شدا ،كينێ باسى ئهوهى كردووه كه
ژمارهى دانيشتوانى ههولێر له()3ههزار كهس تێپهڕ ناكات ،بهبێ ئهوهى ئاماژه به پێكهاتهى
ئهتنيكى و ئايينيى دانيشتوانهكه بكات( .)Kinneir, 1818: p.300-301دواى نۆ سااڵن،
بهكنگهام نووسيويهتى كه بۆيان باسكردووه ژمارهى دانيشتوانى ههولێر()10ههزار كهسه،
بهاڵم ،وهكو خۆى باسى دهكات ،دهڵێ لهوانهيه ههر نيوهى ئهو ژمارهيه بێت .ناوبراو تهنها
ئاماژهى بهوه داوه كه زۆربهى دانيشتوانى ههولێر موسڵمانن(بكنغهام :1968 ،ص .)126ئهو
گهڕيدانهى دوايى وردهكارييان لهبارهى چۆنيهتى دابهشبوونى ژمارهى دانيشتوانى ههولێر
لهههريهك له بهشهكهى سهر قهاڵ و بهشهكهى ترى خوار قهاڵ بهدهستهوه نهداوه ،لهكاتێكدا له
سهرچاوهيهكى ئيتاليدا ،كهوا مێژووهكهى بۆ دهيهى دووهمى سهدهى نۆزدهههم دهگهڕێتهوه،
ژمارهى دانيشتوانى سهر قهاڵ به()5ههزار و ئهوانهى خوار قهاڵش به()15ههزار خهماڵندووه
) .)Campanile, 1818: p.66پێمان وايه ئهم زانييارييهش ورد نييه و زيادهڕۆيى زۆرى
تێدايه.
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ههرچى ريچه له يادداشتهكانيدا باسى ئهوهى كردووه كه دانيشتوانى ههولێر له كورد و
عهرهب پێكهاتوون(ريچ :1992 ،ل .)342كهچى دێڤيد هيلێل لهساڵى()1830دا تهنها باسى
ئهوهى كردووه كه له ههولێردا ()200خێزانى جولهكه دهژين) .) Hillel , 1832: p.62دياره
هيلێل بهمهبهستى ئهنجامدانى كارى مزگێنيدهريى لهنێوان جولهكهكاندا سهردانى ههولێرى
كردبوو ،بۆيه تهنها ئاماژهى به ژمارهى جولهكهكان داوه ،بهبێ ئهوهى هيچ زانيارييهك
لهبارهى پێكهاتهكانى ترى دانيشتوانى شارهكه بهدهستهوه بدات.
لهساڵى()1836يشدا ،شێڵ ژمارهى دانيشتوانى شارهكهى به()6ههزار كهس داناوه Shiel,
) .)1838: p.99له سهرچاوهيهكى ئهڵمانيدا ههمان ئهو زانيارييهى شێڵ جهختى لهسهر
كراوهتهوه) ) Ritter, 1840: p.692ههرچى پۆژۆال()14ى گهڕيدهى فڕهنسييه،
لهساڵى()1837دا ژمارهى دانيشتوانى ههولێر به()4ههزار كهس داناوه(عهبدوڵاڵ]وهرگێڕ[،
 ،2009ل .)31ئهم جياوازييهى له ژمارهى دانيشتوانى ههوليردا بهدى دهكرێ ،له نێوان ئهو
دوو ساڵهى كه شێڵ و پۆژۆال ئاماژهيان پێداوه ،رهنگه لهاليهكهوه پهيوهندى ههبێ به نهبوونى
وردهكارى له سهرنجهكانياندا ،چونكه بهم پێيه بێ ( )3/1كهمبۆتهوه ،يانيش ،وهكو
سهرچاوهكان باسى دهكهن ،هۆكارهكهى باڵوبوونهوهى پهتاو نهخۆشى بووبێ كه ههندێ جار
له ناوچهكه باڵودهبۆوه و ههولێريشى دهگرتهوه(ههروتى :2018 ،ل.)10
موژدهدهرێكى بريتانيى بهناوى پى .هێنرى ستيرن) )P. Henry Sternكه سهر به
(كۆمهڵهى لهندهن بۆ باڵوكردنهوهى مهسيحييهت له نێوان جوهكان= The London Society
)for Promoting Christianity Among the Jewsبووه ،له كۆتاييهكانى (نيسانى
)1848دا و به ئامانجى باڵوكردنهوهى ئايينى مهسيحى لهنێوان جولهكهكاندا سهردانى
ههولێرى كردبوو ،ئاماژه به بوونى()180خێزانى جولهكه له ههولێر دهكات .ههروهها ناوبراو
ئاماژه به بوونى ژمارهيهك له جولهكهى تر دهكات كهوا له گوندهكانى دهوروبهرى ههولێردا
نيشتهجێ بوونه ،بهاڵم وهكو خۆى باسى دهكات ،بههۆى خراپى بارى تهندروستى
هاوڕێيهكييهوه نهيتوانيوه چاوى پێيان بكهوێت Jewish Intelligence''Magazine'',
) .)vol:xiv, 1848: p.298شايانى باسه له چلهكانى سهدهى نۆزدهدا هۆراشۆ ساوسگهيت
ژمارهى ماڵهكانى ههولێرى به()1500ماڵ داناوه ،بهجۆێك كه ()500ماڵيان لهسهر قهاڵ و
()1000يشيان له خوار قهاڵ بوونه .ههروهها باس له بوونى ژمارهيهكى زۆر له خهڵكى
جولهكه لهشارهكه دهكات ،بهاڵم ،وهكو ناوبراو ئاماژهى بۆ دهكات ،لهو كاتهدا هيچ
مهسيحييهكى لێ نهبووه )Southgate, 1840: P.212).
ههندێ جار گهڕيدهكان خۆيان بهدوور گرتووه له بهدهستهوهدانى ژمارهى دانيشتوانهكه ،بۆ
نمونه كليمێنتى گهڕيدهى فڕهنسيى لهساڵى()1856دا ژمارهى ماڵهكانى سهر قهاڵى
( )14ژان باتيسان فڕانسوا پوژوال  ،گه ڕيده و مێژوونووسێكى فڕهنسييه ،له ساڵى( )1809له فڕهنسا لهدايك
بووه .لهنێوان سااڵنى( )1837-1836گهشتێكى به ناوچه كانى ئاسياى بچووك و ميزۆپۆتاميا و سورياى
رۆژههاڵتدا ئهنجامداوه .ناوبراو ئاگادارى ئه و رووداو و پهرهسهندنانه بووه كه له ماوهى لهشكركێشييهكانى
دهوڵهتى عوسمانى بۆ سه ر كوردستان هاتبوونهته ئاراوه .له ساڵى()1864كۆچى دوايى كردووه .بۆ زانيارى
زياتر بڕوانه :عهبدوڵاڵ ،نهجاتى (وهرگێڕ)  ،2009 ،گهشتنامهى پۆژۆال بۆ كوردستان ساڵى ، 1837
چاپخانهى حاجى هاشم  ،ههولێر ،ل.24-21
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به()400ماڵ و ئهوانهى خوار قهاڵتيشى به()1200ماڵ داناوه .ههروهها ناوبراو
نووسيويهتى ...'':دانیشتوانى ئهو دوو ناوچهیه]سهر قهاڵ و خوار قهاڵ[ نیوهیان كوردن و
نیوهشیان عارهبن ،ژمارهشیان ههشت بۆ نۆ ههزار كهس دهبێت'' Clement, 1866:
) .)p.264ئهم زانيارييهى دواييش بنهمايهكى دروستى نييه ،چونكه هيچ بهڵگهيهكى مێژوويى
لهبهر دهستدا نييه تا بيسهڵمێنێ كه رۆژانێك نيوهى دانيشتوانى ههولێر عارهب بووبن .بۆ
پشتڕاستكردنهوهى ئهو ڕايهمان ،ئاماژه بهو زانييارييه دهكهين كه لهاليهن دوو گهڕيدهى ترهوه
بهدهستهوه دراوه .يهكهميان هێنرى لۆبدێله كه پێشتر ئاماژهمان پێ دابوو ،ناوبراو له
ساڵى()1853دا كه سهردانى ههولێرى كردووه ،نووسيويهتى...'':شوێنهكه]ههولێر[ به
دهمارگیرییهكى ئیسالمییانه بهناوبانگه .هیچ خێزانیكى مهسیحیى لێره نیشتهجێ نییه .توانرا
ژمارهیهكى كهم له جولهكه بدۆزینهوه .بهاڵم نزیكهى ههموو خهڵكهكهى كوردن ،ئهوانهى
كهوا لهوانهیه ژمارهیان ده بۆ پازده ههزار كهس بێت''( .)Tyler, 1859: P.266نزيكهى
ههر لهو ماوهيهدا گهڕيدهيهكى تر باس له بوونى ()150خێزانى جولهكه له خوار قهاڵ دهكات
كه له اليهن مالمێكهوه سهرپهرشتى كراون ناوى(مهردخاى)بووى Benjamin, 1863:
) .)p.117لهساڵى()1854يشدا گهڕيدهيهكى فڕهنسيى بهڕاشكاوانه نووسيويهتى...'':شارۆچكه
نزمهكه]خوار قهاڵ[ زۆرینهى دانیشتوانهكهى كوردن ،بهاڵم له قهاڵدا زۆرینهیان بهرپرسانى
توركن'').)Oppert, 1863: p.281
ئهدۆڵفۆ ريڤادينێرا له(تهموزى)1869دا باسى ئهوهى كردووه كه لهشارهكهدا()900خێزان
ههيه ،لهم رووهوه بهپێى خهماڵندنێكى مامناوهندى بێت ،وهكو خۆى باسى دهكات ،ئهگهر ههر
خێزانێك له پياوێك و دوو ژن و دوو منداڵ پێك هاتبێ ،ئهوا شارهكه دهوروبهرى
()4000كهسى تێدا نيشته جێيه(ريڤادينێرا :2009 ،ص .)100شايانى باسه كه لێكالماى گه
ڕيدهى فڕهنسيى ،ئهمهشيان له شهستهكاندا سهردانى ههولێرى كردبوو و ژمارهى
دانيشتوانهكهشى به()4ههزار كهس داناوه .ناوبراو ئهوهشى باسكردووه كه نزيكهى ههموويان
موسڵمانن و دهوروبهرى ()200جولهكهش لهوێ ههيه( .)Lycklama, 1874: p.95ئهمه
لهكاتێكدا كه ههر له شهستهكاندا نيومان باسى ئهوهى كردووه كه لهسهر زارى يهكێك له
پاسهوانانى (خان)ێكى ههوليردا كه''عارهبێكى بهتهمهنى ژیر بووه ،لهوه دڵنیا بووه كه ده بۆ
بیست ههزار كهس له ههولێر ژیاون له موسڵمان و جولهكه و مهسیحى پێكهاتوون .بهاڵم
تهنها موسڵمانان بۆیان ههبووه لهسهر قهاڵ نیشتهجێ بن'' Newman, 1876: p.229-
) .)230لهساڵى()1878يشدا ،گراتان گێرى ژمارهى دانيشتوانى شارهكهى به()12ههزار
كهس داناوه .ئاماژهى بهوه كردووه كه لهو كاتهدا ژمارهيهكى زۆر له جولهكه له شارهكهدا
ههبوونه(.)Gerry, 1878: p.32
لهنيوهى دووهمى سهدهى نۆزدهههمدا لۆچهر))Locherلهباسى پێكهاتهى دانيشتوانى شارى
ههولێردا ،بهتايبهت لهو قاوهخانهيهى سهردانى كردبوو ،وێنايهكى جوانمان نيشان دهدات و
نووسيويهتى'':لێرهدا دهبینى ملێۆنێر و سواڵكهر ،جولهكه و مهسیحى ،موسڵمان و بت
پهرست ،قهشه ،بازرگانى كۆیله ،ژهنهراڵ و سهربازى تایبهت ،سهروهر و كۆیله ،دهریاوانى
عهرهبى ،دراو گۆڕ ،سهرتاش ،بازرگان ،نووسهر ،خهساو(یهخته) ،بازرگانى ئهسپ و
چهتهكانى ئهسپ ،قهرزدهر و قهرزار ،زێڕنگهر و پۆلیس و پاسهوانانى چهك و ئهفسهران،
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ههموو ئهو كهسانه قاوه نۆش دهكهن ،لهگهڵ كێشانى جگهره و بیركردنهوه ،یاخود
قسهكردن لهبارهى كاروبارى دراوسێكانیان''( .)Locher, 1889: p.376ئهوهى لۆچهر
باسى كردووه ئاماژهيه بۆ ئهو بارى پيكهوه ژيان و گونجانهى كهوا ههر له كۆنهوه له نێو
دانيشتوانى شارى ههولێردا ههبووه.
يهكێك لهو نهريتانهى كهوا گهڕيدهكان ئاماژهيان بۆ كردووه ،بريتييه له بهسهربردنى كاتێكى
زۆر له قاوهخانهكان لهاليهن خهڵكى ههولێرهوه .لۆچهر بێجگه له نيشاندانى ئهو ديمهنهى
لهسهرهوه ئاماژمان پێدا ،باسى ئهوهشى كردووه كه لهگهڵ هاوڕێكهيدا به مهبهستى كڕينى
ئهسپ چۆته قاوهخانهيهك و لهم بارهوه نووسيويهتى'' :قاوهخانهكان له بهرهبهیانهوه تاكو
درهنگانى شهو رۆشن و ئاوهدانن...ههندێكیان]له خهڵكهكان[به هێمنى و دوور له ئهوانى تر
نێرگهله دهكێشن و ههندێكى تر قاوهى گهرم نۆش دهكهن و ههندێكى تریشیان به بهرزى
گفت و گۆ لهگهڵ یهكترى ئهنجام دهدهن .زۆرێك لهوان ماوهى چهند كاتژمێرێك ،نهخێر،
چهند رۆژێك ] ،له قاوهخانه[بهسهر دهبهن''(.)Locher, 1889: p.378
لهساڵى()1869دا ،ئهدۆڵفۆ ريڤادانيراى گهڕيدهى ئيسپانى ،باسى ئهوهى كردووه كه
شهوێكيان لهماڵى ئامۆزاى رێبهرهكهيدا مابۆوه ،ناوبراو نووسيويهتى...'':ئهم ماڵه كاوله،
ههموو جۆرێكى ئاژهڵى ماڵى بهخێودهكهن ،لهگهڵ بوونى هۆدهیهك له تهخته و راخهر ،كه له
ههمان كاتدا وهكو ژوورى دانیشتنیش بهكاردههات .ناندین ،ژوورى نووستن و هتد .لێرهدا
خێزان پێكدێت له:مێرد و ژنهكهى ،پێنج كوڕ و سێ كچ ،ئهمه جگه له چهند خزمێك و
هاوڕێیهكیان ،ئهوانهى كهوا لهگهڵیاندا به كێشانى جگهره كات بهسهر دهبهن'' (ريڤادينێرا،
 :2009ص .)100ريڤادينێرا باسى ئهوهشى كردووه كهوا لهو شهوهى كه له ماڵهكه مابۆوه
بههۆى قسهكردن به دهنگى بهرزهوه بهباشى خهوى لێ نهكهوتووه .ناوبراو نووسيويهتى'':ئهو
دهنگه]بهرزهى[كه ئهوان دهریان دهبڕى بهس بوو بۆ ئهوهى مردووێك بهئاگا بێنیتهوه''.
ههر لهو شهوهشدا ،وهكو ناوبراو باسى دهكات ،هاوسهرى خاوهن ماڵهكه منداڵى بووه ،بهاڵم
پياوهكه غهمبار بووه ،بههۆى ئهوهى كچێكيان بووه (ريڤادينێرا :2009 ،ص.)101_100
لێرهدا ريڤادينيرا لۆژيكانه ئهم ديمهنهى خستۆته روو ،چونكه ئهو كاته و دواتريش خهڵكانێك
ههبوونه به لهدايكبوونى كچ نيگهران و خهفهتبار دهبوون.
لهبارهى زمانى قسهكردنى دانيشتوانى ههولێر ،دياره ئهم اليهنهشيان قسهى جياوازى
لهبارهوه گوتراوه .لهساڵى()1820دا مونشى بهغدادى ،كه هاوڕێيهتى ريچى كردبوو لهماوهى
گهشتهكهيدا بۆ كوردستان ،باسى ئهوهى كردووه كه دانيشتوانى ههولێر به زمانى توركى و
كوردى قسه دهكهن(المحامي]المترجم[ ،1948 ،ص .)84كهچى دواى ده ساڵ ،راببى دێڤيد
هيلێل باسى ئهوهمان بۆ دهكات كه زمانى دانيشتوانى ههولێر و داب و نهريتهكهشيان وهكو هى
موسڵه ،بهبێ ئهوهىروونى بكاتهوه كهوا به چ زمانێك قسه دهكهن).) Hillel , 1832: p.61
لێرهدا هيلێل ئهوهى روون نهكردۆتهوه كه ئهو داب و نهريتانه چين كه خهڵكى ههولێر وهكو
خهڵكى موسڵ پابهندى بوونه ،ههمان شتيش سهبارهت به زمانى قسهكردنيان .بهاڵم لهمهى
دواييدا رهنگه مهبهستى ئهوه بووبێ كه ههم زمانى كوردى ،ههميش زمانى عارهبى
بهكارهاتووه .ئهمه جگه لهوهى كه زمانى توركيش لهپاڵ زمانى كورديدا له ناو شارهكه قسهى
پێ كراوه ،ههروهكو گهڕيدهكانيش ئاماژهيان بۆ كردووه.
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لهساڵى()1878دا گراتان گێرى باسى ئهوهى كردووه كه دانيشتوانى شارهكه به زمانى
عارهبى قسه دهكهن ( .)Gerry, 1878: p.35ئهم زانيارييهى گێرى لهگهڵ زانيارى و
سهرچاوهكانى تردا يهك ناگرێتهوه ،چونكه هيچ لهسهرچاوهكانى ترى ئهو ماوهيه ئاماژه بهوه
ناكهن كه خهڵكى ههولێر تهنها به زمانى عارهبى قسهيان كردبێت .دووريش نييه مامهڵهى
ناوبراو لهگهڵ كهسانێكى شارهكه بووبێت كه زمانى عارهبييان زانيبێت و لهگهڵ رێبهرهكهيدا
به عارهبى قسهيان كردبێت.
سهبارهت به بارودۆخى تهندروستى له شارى ههولێر ،ديسان كهمترين زانيارى لهبارهوه
بهردهست دهكهوێت .لهساڵى()1817دا لهو شهوهى وليهم هيود له ههولێرمابۆوه ،دواى ئهوهى
خهڵكهكه زانيبوويان ئهو كهسێكى ئهوروپاييه ،گهلهكۆمه يان لێكربوو .هيود نووسيويهتى'' :
...ههر دهم و دهست ههرچى نهخۆش و پهككهوتهكانى شارهكه بوو هوروژمیان بۆ هێنام كه
الیان وابوو من چاكیان دهكهمهوه و شاشبوون و باوهڕیان پێم نهكرد كه من ئاماژهم بۆ
شمشیر و دهمانچهكهم كرد كه پیشهى من كوشتنه نهك چاككردنهوه'' .تهنانهت ناوبراو باسى
ئهوه دهكات لهنێو خهڵكهكهدا كهسێكى بهرپرس ههبوو واى لێ كردبوو رۆلى''بهزۆر كراو به
دكتۆر''ببينێت ،بهاڵم وهكو خۆى دهڵێ''...ئامۆژگاریم كرد تا سهفهرى بهغدا بكات بۆ
عهمهلیاتێك كه دهمزانى نهخۆشییهكهى پێویستیهتى و بۆ ئهوهى خۆم لهدهست ئیلحاحكردنى
رزگار بكهم ژهمێك لهو دهرمانانهى كه پێم بوو دامێ''(نهجاتى عهبدوڵاڵ(وهرگێڕ):2012 ،
ل .)63_62قسهكانى هيود لهاليهكهوه ئاماژهن بۆ دواكهوتوويى بارودۆخى تهندروستى
لهشارهكهدا ،لهاليهكى تريشهوه ئاماژهن بۆ دواكهوتوويى ئاستى رۆشنبيرى خهڵكهكه
بهشێوهيهكى گشتى.
له شهستهكانى سهدهى نۆزدهههمدا ،لێكالماى گهڕيدهى فڕهنسيى ،باسى ئهوهى كردووه كه
''پزیشكێكى ئیتاڵى بهناوى(جیوڤانى) وهكو تاكه ئهوروپاییهكى نیشتهجێى شارهكه ،كارى
پزیشكێتى دهكات'' ،ههروهها نووسيويهتى] '':جیوڤانى[ دیپلۆمى ههبێت یان نا ،ئهوا لهگهڵ
كهسه ئهزموونداره میللییهكان بهراورد ناكرێت''(.)Lycklama, 1874: p.95له ڕاستيدا
شێوازى ژيان و ههندێ له داب و نهريته باوهكان له نێوان دانيشتوانى شارهكهدا ،لهوانهيه
هۆكارێك بووبن بۆ باڵوبوونهوهى نهخۆشى و پهتا لهشارهكهدا .ئهمه جگه لهوهى كه ههندێ
جار پهتاى تاعون و كۆلێرا لهناوچهكانى ترى دهوروبهرى شارهكهدا باڵوبۆتهوه و دواتريش
بهشارهكهدا تهشهنهى كردووه ،ئهمهش پرسێكه و راپۆرت و سهرچاوه ئهوروپايهكانيش
ئاماژهيان پێ كردووه .بۆ نمونه ،له راپۆرتێكى پزيشكى باڵيۆزخانهى بريتانيا له ئهستانه ،باسى
باڵو بوونهوهى كۆلێراى له سوريا و ميزۆپۆتاميا له نێوان سااڵنى()1891-1889كردووه .له
كوردستانيشدا پهتاى كۆلێراكه باڵوبۆتهوه ،له مانگى تشرينى يهكهمى ( )1889گهيشتبووه
ههولێر ،بهجۆرێك لهماوهى يازده رۆژدا( )115كهس له ههولێر بههۆى پهتاكهوه گيانيان
لهدهست دابوو .تهنانهت بههۆى بهقاڵێكهوه بهناوى(حهمه ئهمين) كه لهههولێردا تووشى پهتاكه
ببوو و سهردانى رهواندزى كردبوو ،لهوێشدا كۆلێرا باڵوببۆوه)،) Dikson, 1894: P.143
بهاڵم له نێوان ئهو گهڕيدانهى كه سوودمان له يادداشتهكانيان بينيوه ،نهپڕژاونهته سهر ئهم
اليهنه ،مهگهر به دهگمهن نهبێ.
ئهنجامهكان
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 _1ههرچهنده يادداشتى گهڕيدهكان و ئهو زانيارييانهى له بهرههماكانياندا خستوويانهت روو ،دهكرێ وهكو
كهرهستهيهكى بابهتى توێژينهوه سوودى لێ ببينرێت ،بهاڵم پێويستييان به پشتڕاستكردنهوه و ههڵوهسته لهسه ر
كرن ههيه ،چونكه بهشێكى تيبينى و سه رنجهكانيان وردد نين و پێويستييان به راستكردنهوه ههيه.
_2پهپێى ئهو زانيارييانهى كهوا گهڕيدهكان خستوويانهته روو ،له سهدهى نۆزدهههمدا ههولێر شارێكى هێنده
ئاوهدان نهبووه ،به بهراورد لهگهڵ شارهكانى ترى ناوچهكه .ئهمهش زۆر جار لهاليهن گهڕيدهكانهوه و له
بۆنهى جياوازدا تێبينى كراوه .كهچى بوونى قهاڵ و منارهى چۆلى له شارهكهدا رۆلى گرنگى ههبووه له
راكێشانى سه رنجى گه ڕيدهكان بۆ شارى ههولێر.
_3له بهدهستهوهدانى ژماره ى خانوو و بازاڕ و خان و مزگهوت و گهرماوهكانى ههولێردا ،ژمارهى جياواز
دهبينرێت ،ئهمهش لهاليهكهوه پهيوهندى به ماوهى مانهى گهڕيدهكان لهاليهك و ئامانجى سه ردانيكردنيان بۆ
شارهكه ،لهاليهكى ترهوه ،ههيه .واتا رهنگه ئامانجى گهڕيدهكان ههموو كاتێ كۆكردنهوهى زانيارى نهبووبێ
لهبارهى ههلومهرجه جۆربهجۆرهكان وهكو بوارى رۆشنبيرى و تهندروستى،وهك نموونه.
_4لهگهڵ بچووكى شارهكهشدا ،كهچى بازاڕهكانى شارهكه له ئاستێكى مامناوهندى بوونه ،دياره ههڵكهوتهى
جوگرافى شارهكه لهنێوان ناوچه شاخاوييهكان و ناوچه پێدهشتهكاندا بهالى خۆيهوه رۆلى ههبووه لهوهى
بازاڕهكان جموجۆڵيان تێدابێ و ههميش پرۆسهى ئالوگۆڕى شمهك و كهل و پهليش تا رادايهك له چاالكيدابێت.
 _5پێكهاتهى دانيشتوانى شارى ههولير ،چ له رووى پێكهاتهى ئهتنيكى بێت يان پێكهاتهى ئايينى بێت،
جۆراوجۆر بووه ،بۆ نموونه :كورد ،توركمان ،عارهب ،وهكو پێكهاتهى نهتهوهيى له شارهكهدا ههبوون .بێ
گومان زۆرينهى خهڵكهكه موسڵمان بوونه و ژمارهيهك خێزانى جولهكهش له شارهكهدا ههبوونه .بهاڵم وهكو
بهديار دهكهوێ لهو كاتهدا كرستيانهكان لهناو ههولێر نهبوون.
_6رهوشى تهندروستى له شارهكهدا له بارێكى باش نهبووه ،ههرچهنده كهمترين زانيارى لهاليهن
گهڕيدهكانهوه بهدهستهوه دراوه ،بهاڵم به پشت بهستن به سه رچاوه فهرمييهكان ،ئهم بۆچوونهمان لهال گهاڵڵه
دهبێ ،چونكه گهڕيدهكان نهپرژاونهته سه ر ئهوهى بهوردى تيشك بخهنه سهر ئهم اليهنه ،ههمان شتيش
سهبارهت به بارى رۆشنبيرى و خوێندهوارى ههر راسته.
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ملخص البحث
تشكل المعلومات التى وردت في كتب الرحالت اهمية كبيرة في القاء الضوء على الجوانب الخفية من تاريخ
 و خاصة تلك المتعلقة بالحقب التاريخية التي تندر عنها المعلومات أو التي سجلت بشكل خاطيء،الكورد الحديث
 لذلك يمكننا االعتماد عليها مع اخذ الحذر و الحيطة و التحفظ.او غير سليم سواء كان ذلك متعمد او غير متعمد
.في التعامل معها
/من هذا المنطلق تم اختيار موضوع (مدينة اربيل في مذكرات الرحالة األوروبين في القرن التاسع عشر
 والذي يتألف من مقدمة و،دراسة في األوضاع العمرانية و األقتصادية و االجتماعية) ليكون عنوانا لبحثنا هذا
 خصص المبحث األول أللقاء الضوء على الحالة العمرانية في اربيل كما.ثالثة مباحث منتهيا بأهم النتائج
. وقد حاولنا اجراء مقارنة بين المعلومات التي سطروها،رصدها الرحالة
 التجارة والحرف وفقا،أما المبحث الثاني فقد تناول األوضاع األقتصادية للمدينة والتي تشمل قطاعات الزراعة
 في حين خصص المبحث الثالث و األخير لبيان األحوال األجتماعية السائدة.لما تطرق اليها الرحالة األوروبيون
 حيث عرضنا فيها مالحظات الرحالة و انطباعاتهم حول عدد السكان و مكوناتهم و مستوياتهم،في مدينة اربيل
 مشفعا باألدلة و، باألضافة الى الحالة ال صحية و المستوى الثقافي والعادات و التقاليد السائدة،المعاشية
 و ختاما لخصنا اهم ما توصلنا اليها من النتائج في نقاط.المعلومات التحليلية لكل مرفق في المرافق المذكورة
.موجزة
Abstract
The information contained in the travel books is of great importance in shedding light on
the hidden aspects of the modern history of the Kurds, especially those relating to the
historical periods in which information is rare or recorded wrongly or improperly, whether
intentionally or unintentionally. Therefore we can rely on them with caution, caution and
restraint in dealing with them.
From this point of view, the topic of (Erbil in the Memoirs of European Travelers in the
Nineteenth Century /A Study of Urban, Economic and Social Conditions) was selected as
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the title of this research, which consists of an introduction and three chapters, ending with
the most important results. The first topic was devoted to shed light on the urban situation
in Erbil as monitored by the traveler, and we tried to compare the information they wrote.
The second topic dealt with the economic situation of the city, which includes the sectors
of agriculture, trade and crafts as touched by European travelers. While the third and final
section of the social conditions in Erbil was presented in which we presented the traveler's
observations and impressions on the population, their components and their living
standards, in addition to the state of health, the cultural level, customs and traditions. In the
facilities listed. In conclusion, we summarized our main findings in brief points.
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