
 کوردۆلۆجی: بابەت

 بابەت مامۆستایانی ئامادەکردنی

 .کاررەبا بەش ی. غەریب حمە جوهەر سازان -١

 .  نەوت کیمیایى بەش ی.   خلیل نەجیب سومەیە -2

  کوردۆلۆجی زاراوەی

 (.لۆجی+  کورد) پێکدێت وشە دوو  لە

 دێت کورد نەتەوەی واتای بە کورد

 دێت لێکۆڵینەوە و زانین و ناسین و زانست واتای بە لۆجی

 و دەكات كورد پێناسەى كە زانستانەى ئەو هەموو  بۆ زاراوەیەك بۆتە و لێكدراون  پێكەوە هەردووكیان

 . روو دەخاتە نەتەوەیە ئەو الیەنەكانى هەموو 

,  دەكات دكور  نەتەوەى ناساندنى لە باس كە زانستیە ئەو: دەكرێ  پێناسە بەوە كوردۆلۆجى تر واتایەكى بە

 و ىكورد ئەدەبی و كلتور  جوگرافیاو و زمان مێژوو  بارەى لە لێكۆڵینەوەى بە دەكات خەریك خۆى  هەروەها

 .كوردەوە گەلى نیشتیمانى

 بۆچی زانستی کوردۆلۆجی زانستێکی ئەوروپیە؟

 چونکەئەوروپییەکان یەکەم کەس بوونە کەبایەخیان بە کورد داوە، لەسەر کوردستانیان نوسیوە. -١

هەمووئەو توێژینەوە و لێکۆڵینەوە و ڕاپۆرتانەی ڕۆژئاواییەکان لەسەرکوردییان نوسیوە بوون بە  چونکە -٢

 سەرچاوەی دامەزراندنی زانستی کوردۆلۆجی.

 

 زانستی کوردۆلۆجی:مێژووی سەرهەڵدانی 

کوردۆلۆجی لە سەرەتادا لقێک بووە لە زانستی ڕۆژهەاڵتناس ی. ڕۆژهەاڵتناسیش ئەو زانستە بوو کە لە 

ەم بە بڕیارێکی ئەنجومەنی کەنیسەکانی ڤیەننا بۆ لێکۆڵینەوە لە زمانە ڕۆژهەاڵتییەکان بە دسەدەی چوار 



ڕەسمی دامەزرا. بە پێی ئەم بڕیارە لە زانکۆ سەرەکییەکانی ئۆکسفۆرد،، پۆلۆنیا، پاریس،کامبریج دەستکرا بە 

ێك بووە لە ڕۆژهەاڵتناس ی و وەکو وانە وتنەوەی زمانە ڕۆژهەاڵتییەکان، کەواتە کوردۆلۆجی سەرەتابەش

 .ڕۆژهەاڵتناسیش بینیی ڕۆژئاوایە بۆ ڕۆژهەاڵت

زانستی کوردۆلۆجی لەکۆتایی سەدەی نۆزدە بە شێوەیەکی ڕێژەیی لە زانستی ڕۆژهەاڵتناس ی جیابوەوە، ئیتر 

انیا، سوید و ملەو کاتەوە لە زانکۆکانی ئەوروپادابە تایبەتی لە ئەکادیمیای ڕوسیا، زانکۆکانی فەرەنسا، ئەڵ

بەریتانیا وەك بەشێك سەر بە لێکۆڵینەوەی ئێرانناس ی و ڕۆژهەاڵتناس ی دەخوێندرێت، کوردۆلۆجی لە 

زانکۆکانی هەموو ئەم واڵتانەدا لەبەر هۆی سیاس ی هەرگیز سەربەخۆ نەبوەو پاشکۆی بەش ی ئێرانناس ی 

کوردناس ی لەئەکادیمیای زانستی بەش ی لێکۆڵینەوەی  ١١٩١بووە،بەاڵم بۆ یەکەم جار لە ڕوسیا لە ساڵی 

سانت پترسبۆرگ لە بەش ی ئێرانناس ی جیابوەوە و بوو بە بەشێکی سەربەخۆ، ئەم کارەش لەسەر دەستی زانا 

 لیرخ هاتە بەرهەم.

 پرسیار: هۆکاری بایەخپێدانی ڕۆژهەاڵتناسە ڕوسەکان بۆ بابەتی کوردۆلۆجی چیە؟

 بوونی ژمارەیەکی زۆری کورد لەو واڵتە. -١

 بوونی سنووری ڕاستەوخۆی ڕوسیا لەگەڵ گەلی کورد. -٢

بوونی زانیاری دەربارەی کورد و واڵتەکەیان بە شێوەی ڕاپۆرتی دبلۆماس ی و سەربازی لە کتێبخانە و  -٣

 مۆزەخانە وئەرشیفەکانی دەوڵەتی ڕوسیا. 

 

 

 :کوردۆلۆجی زاراوەی مێژووی 

  جار یەکەم بۆ و  نیە کۆنى مێژوەکى  زاراوەیە ئەم بەکارهێنانى کوردیشدا لەناو  •

 ئەستەمبۆڵ  لە(( کورد ڕۆژى )) گۆڤارى  ى( 2) ژمارە ى( 8)  الپەڕە لە( 9191) ساڵى لە(( کوردۆلۆجیا)) زاراوەى

 ....کارهاتووە بە جەودەتەوە  عبدەللا.د الیەن لە

 لە 9111 لەساڵی یش( بەدرخان جەالدەت) الیەن لە(( هاوار)) گۆڤارى  لە 9111 ساڵى لە پاشانیش لە •

 .ردۆتەوەک کوردناس ی باس ی تیایدا باڵوکردۆتەوە( بیانیان چاڤێ ب  کوردستان  کوردو)  ناوی  بە وتارێکی



 انئەرمەنست پایەتەختی یەریڤانی لە کوردۆلۆجی  کوردناس ی کۆنفرانس ی یەکەم ساڵەشدا لەم هەر •

 .سازکراوە

  

 کوردۆلۆجی زانستی سوودى

 ەرو هون و جوگرافیا مێژوو  و فۆلكلۆر  زانستەكانى هەموو  سودى لە بریتیە كوردۆلۆجى زانستی سودى

, تداكا لەیەك بیلۆگرافیا  و دەستنووس كێشان نیگار و نەخشەسازى  ئاركۆلۆژیاو و زمان و ئەدەبیات

 نەتەوەوكۆبو  بۆتەیەكدا لە بوارانە ئەو هەموو ,  پێكەوە زانستانەیە ئەو هەموو  كوردۆلۆجى یاخود كوردناس ی

 تانیەتىشارس بەناوى  شارستانیەتێك خودى تەنانەت,  دەهێنن پێك نەتەوەكەمان هاوارى  بە گەنجینەیەكى

 گەِراڵەكانداو سەفەرنامەى و كتێب لەنێو واتە كوردۆلۆجیدا زانستەى ئەو لەنێو كوردستان

 .حەشاردراوە ِرۆژهەاڵتناسەكاندا

 لە وردەوەک مرۆڤى ژیانى بارەى لە گرنگانە زانستە هەموو  ئەم ناساندنى ئایا هەیە گرنگ خاڵکى لێرە بەاڵم 

 ێهەند هەرچەندە کورد بۆ بووە ڕۆژئاواییەکان دیدى لە ناساندنانە ئەو زۆرى  بە بێگومان کێیە؟ دیدى

 دانانرێ، کوردناس ی بە بەاڵم تاوداوە، خۆیان ئەسپی بوارە لەم کە ،هەبووە کوردیشمان کەسایەتى

 بۆ ڕۆژئاوایە ناساندنى کوردۆلۆجى وتمانیش وەکو ،دواون  خۆیان لە خۆیان ڕۆژهەاڵتیەکانِِ  چونکە

 . ڕۆژهەاڵت

 پۆرتانەیڕا لێکۆڵینەوەو توێژینەوەو ئەو ،کردووە کورد لەسەر لێکۆڵینەوەیان  کورد لە بەر کوردناسەکان

 ەمئ واتە.  پێکدەهێنن کورد کەلتووری  کەلەپوورو  لە گرنگ بەشێکی ،نووسیوە یان کورد لەسەر کە

 بارەیدەر  بەسوودیان زانیاری  چونکە کورد، ڕابردووی لە شارەزابوون بۆ هەیە خۆی  بەهای و نرخ نووسینانە

 کوردیان باس ی بەخراپی هەندێکیشیان بەباش ی هەندێکیان کە ئەوەی سەڕەڕای. تۆمارکردووە کورد نەتەوەی

 .کردووە

 کوردناس ی بیری  بنیاتنانی

 جار میەكە بۆ كوردستان هاتونەتە بوونە كەس یەكەم, دێرین زەمانى لە گریكەكان واتە یۆنانیەكان -9  

 كوردى اوى ن كە سەرچاوە كۆنترین و یەكەمین بۆیەش هەر نوسیوە كوردیەوە واڵتى كوردو بارەى لە كتێبیان

 بوە ەئەم( ئگزنەفونە ئانابازێ ) كتێبی بگرێتەوە بۆ كوردمان ِرۆژئاواو نێوان پەیوەندى و هاتبێ تیا



 نووسراوە ۆن ك یۆنانی بەزمانی گەشتنامەیە ئەم  بەست پێ پشتی كورد ناسینی بۆ ئەوِروپا كە سەرچاوەیەك

 ەیانب لەشكرەكەن زەینەفۆنو كە بەسەرهاتانەی و كارەسات ئەو گێرانەوەى بۆ كراوە تەرخان بەشێكی

 .هاتووە

املێل بە ناوی )ئەڕبێال( یاخود گۆگدوای ئەو ئەسکەندەریمەکدۆنی کاتێك کوردستان داگیر دەکات لە شەڕێك 

وا دەکات سەرنجی هەموو دنیا بۆ کوردستان ڕابکێشێت چونکە ئەو شەڕە یەکەم سەرکەوتنی ڕۆژئاوا بوو 

 بەسەر ڕۆژهەاڵت.

مێژوونووسەکان: وەك مێژوونووس ی ئەرمەنی مایسای خۆرێنسکی لە سەدەی پێنج بە سەرچاوەیەکی  -٢

نرێت لەم پەرتووکەدا باس لە واڵتی میدیا دەکات بووە بناغەیەکی گرنگ گرنگ بۆ بواری مێژووی کورد دادە

 بۆ دامەزراندنی سەرەتای بیری کوردناس ی.

کتێبی ئاسمانی: )قورئان، ئینجیل، تەورات( لەم کتێبانەدا بەشێوەی ڕاستەوخۆ باس ی کورد نەکراوە  -٣

  ات، میدیا، ... هتد.بەڵکو ناوی هەندێک شوێنی کوردستان هێنراوە وەك چیای جودی، ئارار 

خاچپەرستەکان: ئەم لە سەدەی دوازدە لە نێوان ڕۆژهەاڵتی مسوڵمان و ڕۆژئاوای مەسیحی  جەنگی -٤

ڕوویدا بە سەرۆکایەتی سەرکردەیەکی کورد بە ناوی سەاڵحەددینی ئەیوبی بەرامبەر بە دوو سەرکردەی 

د لەم جەنگە ر ئەوروپی بە ناوەکانی فلیپی فەرەنس ی و ریچارد شێردڵی ئینگلیز، پەیوەندی نێوان ئەوروپا و کو 

دێرینەدا چەندین چیرۆکی ئەفسانەیی لە ئەدەبی کوردی و ئەوروپیدا درستکردوە وەکو مستەر ریچ کە 

ڕۆژهەاڵتناسێکی بەریتانییە لە گەشتنامە بەناوبانگەکەیدا باس ی چیرۆکی ئەفسانەیی )فەقێ ئەحمەدی 

 دارەشمانە، کیغانی فەرەنگ( دەکات. 

: بە سەرچاوەیەکی دیکەی گرنگ بۆ دامەزراندنی بیری (فارس,  تورك,  عەرەب) موسڵمانەكان زانا-٩

 کوردناس ی لەالی ئەوروپیەکان دادەنرێن.

 

 کوردۆلۆجی لێکۆلەرانی

 :ڕۆژئاواییەکان کوردناسە-١



 هەندێ و، ی سەفەو  و عوسمانی ئیمپراتۆرییەتی دوو  نێوان کەوتبووە کە ،کوردستان جیۆپۆلەتیکی شوێنی

 فەرەنساو و بەریتانیا:  وەک ئەوروپییەکانی وواڵتە سەرنجی کردووە وای وسەربازی  وسیاس ی ئابووری  هۆکاری 

 لەو .نووسیوە کورد دەربارەی شتیان زۆر مەبەستە ئەم بۆ ڕابکێشێت، ڕووسیای ئیتالیاو ئەڵمانیاو

 :   کوردناسانەش

( 98) ئەدرێ  قەڵەم لە ئەوروپا لە كوردناس ی باوكى بە ئیتاڵیە قەشەیەكى: 9181 گارزۆنى ماوریزیۆ -أ

 تیمەبەس ئیتاڵى و كوردى زمانى دەستورى لە بریتیە كارى  یەكەم,  ماوەتەوە كوردستان لە ساڵ

 داتب كوردى  گفتوگۆى   زمانى فێربونى لە پراكتیكى  بەڵگەى كە كارەدا لەم بنچینەى هەرە

 .    بەدەستەوە

 بووەو كوردى زمانى فێرى  چاكى بە و ژیاوە هەكارى  كوردەكانى لەناو یە ئەمریكى كوردناسێكى: ریا -ب

 .داناوە هەكارى  هەرێمی فەرهەنگى و كوردى زمانى  دەستوورى  كتێبی( 9811) ساڵى لە

 

 ئیمپڕاتۆریەتى چاودێرى  ژێر لە( 9111)ساڵى تا( 9119)ساڵى لە ئەڵمانیە زانایەكى: ئۆسكارمان- -ت

 .كوردى فۆلكلۆرى و زمان لە بووە كردنەوە ساغ و لێكۆڵینەوە و فێربوون خەریكى ئەڵمان

 

 انىزم دەستورى) كتێبی دانانى كارەكەى, كوردستان لە بووە ئینگلیز كورناسێكى:  سۆن  -د -ث

 ىكورد زمانى فێربوونى بۆ دەژین لەكوردستان كە ئینگلیزانەى ئەو بۆ ئەمەش,بوو ( كوردى

 لێوەرگرن  سوودى

 

 

 :       کوردناسە مسوڵمانەکان-٢

 و وونووسمێژ نووسراوەکانی لە بەشێک  نەتەوەیەک وەک کورد، ئیسالم بەئاینی کورد ئاشنابوونی لەدوای

 :  وەک، داگیرکردووە موسلمانانی سەربردەنووسانی و جوگرافیاناس

 لە کتێبە ئەم(، امللوک و االمم تاریخ)  ناوی  بە مێژوویەکەی کتێبە: تەبەری  جەزیری  کوڕی محەمەدی -9

 .                                                            دەکات کورد باس ی زۆرشوێن لە، زایینی ی 199 ساڵی هەتا پێدەکات دەست بوونەوەرەوە درووستبوونی

، تەبەرییە تێبیک پێدەری  درێژە کتێبە ئەم(، التاریخ فی الکامل) بەناوی  کتێبەکەی:  جەزیری  ئەسیری  ئیبن-2

 .دەکات دەیەم و نۆیەم سەدەی کوردییەکانی بزوتنەوە باس ی بەدرێژی 

 . کێشاوە کوردستانی نەخشەی ڕوونی بە زۆر( صورة االرض)  لەکتێبی:  حەوقەل ئیبن -٣



 نەریت و داب ەل باس ی درێژى  بە زۆر ە( االقالیم املعرفە فى التقاسیم أحسن) ناوى  كتێبەكەى: ئەملەقدیس ی-1

 . داناوە دى واڵتى لە سەربەخۆ هەرێمی بە كوردستانى كردووە كوردان واڵتى كەلتورو و

 ەرەسەف لە, تێپەڕیوە باشوردا كوردستانى بە بەغداوە لە مەغریبی جوگرافیاناس ی: توتە بە ئیبن-9

 .كردووە سەردەمە لەو كوردى گەلى ژیانى كوردو واڵتى باس ی درێژى  دوورو  بە ناودارەكەیدا

 هتد..... املستوفى ابن و خلكان ابن و خلدون  ابن لە جگە ئەمە -6

 :كوردەكان-٣

 كە رت نەتەوەیەكى هەر وەكو نەوەكەیان پێویستە كرد بەوە هەستیان,  كوردەكان ِرۆشنبیرە لە هەندێك

 ِروەوەلە نیانتوا وە,  بناسرێ  پێویستە خۆیەتى نەتەوەیى و فەرهەنگى كەلتورى و ِرۆشنبیرى  سامانى خاوەنى

 : ینبكە پێ ەیانئاما دەتوانین و كورد غەیرى  و كوردى بە بناسێنن خۆیان  نەریتی و شاعیران و زانایان

 هتد...مەزهەر كەمال زەكى ومحمدئەمین  بەدلیس ی شەرەفخانى: مێژوو  ِرووى  لە -9

 حامید نەبەز جمال,  ئەمین عەلى نورى,  بەدرخان جەالدەت: كوردى زمانى و ِرێزمان و ِرێنوس بوارى  لە-2

 .هتد.....وەهبی تۆفیق,  فەرەج

, خەزنەدار مارف, رەسول  مستەفا عیزەددین,  بۆرەكەیى سدیق,  سەجادى عەالددین:  ئەدەب بوارى  لە-1

 .هتد.....عەبدال ئەمینی

 .بكەین( زەبیحى ئەمین عبدولرەحمان)بە ئاماژە پێویستە: جوگرافیا بوارى  لە -1

 كە بەرهەمە باشترین( قاسملۆ عەبدوڵرەحمان) لێكۆڵینەوەى كوردستان ئابورى و سیاس ی بوارى  لە -9

 .  وەرگیراوە عەرەبى و ئەوِروپی زمانێكى چەند بۆ و نوسرابێت كورد لەسەر زانستی بەشێوەى

 

 کوردناسەکان؟ ئامانجى و کوردۆلۆجى زانستی سەرهەڵدانى ؟هۆى  چییە کوردناسەکان ئامانجی

 و یەزیدى و مەسیحی و زەردەشتی: وەکو، بووە جۆر  جۆراو مەزهەبى و دین بە سەر کورد: ئاینی ئامانجی.1

 بە یکەنب و کوردستان بۆ بێن ویستوویانە دینێک هەر سەردارانى ڕێبەرو  بۆیە هتد،.....و حەقە و موسڵمان

 ،مەسیحیەکان تایبەتیش بە خۆیان، دیاریکراوەى مەزهەبە و دین ئەو بردنى پێش بەرەو و مەیدان



 دەژین کوردستان لە کوردەى مەسیحیە نەتەوایەتیە کەمە ئەو ناسینی بۆ هاتوونە بەرچاویان دەستەیەکى

  پەیداکردن زانیارى  و مەسیحی ئاینی باڵوکردنەوەى بۆ

 (.فەرەنس ی تۆمابواى و ئیتاڵى گارزۆنى)  قەشە وەکو.  تر ئاینەکانى لەسەر

 سیاس ی: ئامانجی. 2

 وردستانک داگیرکردنى بۆ وەختە پێش پالنى دانانى بۆ سیاس ی بەمەبەستی ڕۆژهەاڵتناسەکان لە هەندێک

، هەبووە گانەبێ واڵتى بۆ سەربازى  و سیاس ی ڕووى  لە مەزنى ستراتیجى بایەخێکى کوردستان چونکە، هاتوون

 (.مێجەرسۆن ) وەک

 ئابووری: و بازرگانی ئامانجی. 3

 نێوان ەل پێداویستیەکان کااڵو ئاڵوگۆرى مەبەستی بە کە بوون بازرگانانە ئەو بازرگانەکان لە زۆریک

 هەڵدەستان ئابوریان و بازرگانى مەبەستی لەپاڵ جا، دەکرد سەفەریان و گەیشت ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت

 ۆى ب  بازرگانەکە کە  دەکردەوە کۆ نەتەوانە ئەو کلتورى و زمان مێژوو  بارەى لە زانیاریشیان و زانست

  ۆژئاواڕ  و ڕۆژهەاڵت دەوڵەتانى نێوان بازرگانیەکانى ڕێگا زۆرى  هەرە بەش ی ڕابردوش سەدەکانى لە دەهات،

 .فەڕەنس ی ى( ژان) و ڕووس ی( گاگاراى) وەکو تێدەپەڕى، کوردستان بە

 ئاینی: و ئەکادیمی و زانستی ئامانجی. 4

 ئاینی باڵوکردنەوەى جاسوس ی و سیاس ی مەبەستی بە زیاتر ناسەکان ڕۆژهەاڵت( 98) سەدەى کۆتایى تا

 بەمالوە( 9811) سااڵنى سەرەتاى لە بەاڵم، دەکرد سەفەریان کوردستان و ڕۆژهەاڵت بەرەو مەسیحى

 بە اتەنه بەڵکو نەبوو، وسیاسیان مادى بەرژەوەندیەکى هیچ کە پەیدابوون ڕۆژهەاڵتناس ی کۆمەڵێک

 بە ڕۆژهەاڵت جوگرافیاى کلتورو و زمان بارەى لە بوو  زانیارى  کۆکردنەوەى و زانستی الیەنى مەبەستی

 ەنىالی بۆ نوسەربوون هونەرمەندو و شاعیر نەخشە،یاخود داڕشتنی و ئەکادیمی و زانستی شێوەیەکى

 ۆیانخ بەرهەمەکانى دەوڵەمەندکردنى، دادەنا بوژانەوە النکەى و بەهشت بە ڕۆژهەاڵتیان خۆیان ڕۆمانس ی

 هتد.... شاتۆبریان و گۆتى و المارتین وەک، دەهاتن ڕۆژهەاڵت و کوردستان سەردانى بۆ

 

 : دەبینێتەوە لەمانە خۆى  كوردناس ی كارى  گرینگترین



 دادەنرێ  كورد مێژووى  نووسینەوەى بۆ گرنگ هۆكارێكى بەسەرچاوەو كوردناسەكان كارى  -1

 و اسران ئێرانى لەزمانى جیا سەربەخۆ زمانێكى بە كوردى زمانى كوردناسەكان لێكۆڵینەوى  بەهۆى  -2

  . ئینگلیزى  و كوردى و وئیتاڵى كوردى وەكو, كرا دروست كوردى زمانى بۆ فەرهەنگیش چەندین

 ەرهەمانەب ئەو ناو لە لقەكانیانەوە هەموو  بە  فۆلكلۆر  بارەى لە دۆكیومێنێت گرینگترین دەتوانرێت-3

 دینچەن و كوردەكان ژیانى شێوازى  و كۆمەاڵیەتى بارى  ِرووى  لە  دەتوانرێ   لەوەى جگە ئەمە ببینرێت

 .بزانرێ  زانیارى  هتد... جوگرافى و ئابوورى  ترى  بوارى 

 .رووسیا لە كوردناس ی بەش ی كردنەوەى-4

 كوردۆلۆجى ماتریاڵەكانى كەرەسەو

 : دەكۆڵێتەوە لێیان كە چین بوارانە ئەو و چین لقەكانى و بەش كە ئەوەیە مەبەست لێرە

 .كوردستان كۆنى مێژووى  كوردو نەژادى-1

 .دیالێكتەكان و كوردی و زمانى-2

 . كوردى ئەدەبى فۆلكلۆرو-3

 .سیاس ی جوگرافیاى دیاریكردنى جوگرافى نەخشەى-4

 .شوێنەوار-5

 . ئافرەتان ِرازاندنەوەى پەلى و كەل ئامرازو -6

 .مەزهەبەكانى و دین -7

 .دەستنووس-8

 .گرافوور و نیگار وێنەو-9

 .       بیلۆگرافیا باڵوكراوەو و كتێب-11

  


