


• پێناسەى کتێب : کەالر مێژوویەکى دێرین و جوگرافیای شارێکى زیندوو
• بــابــەت : لێکۆڵینەوە لە بوارى جوگرافیاى مرۆیدا

• نــووسـەر : رزگار حاجی حەمید
• دیزاین : ئارام کامل دەلۆ

• دیزاینى بەرگ : ئارام کامل دەلۆ
• تایپ : ئارام کامل دەلۆ

• تـیـراژ :  ١٠٠٠ دانە
• نـــرخ :  ٥٠٠٠ دینار

• چاپ : چاپخانەى چوارچرا
• نۆبەىت چاپ : چاپی دووەم

• ژمارەى سپاردن بەڕێوەبەرایەىت گشتى کتێبخانە گشتییەکان (٢٠١٣) ساڵى (٢٠١٥) 
• ژمارەى سپاردنی چاپی دووەم

رر جوگرافیجوگرافیای
دا ۆ



              

• بە دایک و باوکی خۆشەویستم.
• بە مامۆستاکانم، ئەوانەى فێرى تەنها وشەیەکیان کردم.

• بە کەالرى خۆشەویست، کە باواىن زۆرێک لە دانیشتوانی شارەکانە و هیچ کەسێک تیایدا
   هەست بە نامۆیی ناکات.

• بە کۆى گوند و شارۆچکە و شارە خۆشەویستەکاىن کوردستان.
• ئەوانەى لە پێناوى خاکدا گیانیان بەخت کرد.

• بە ڕۆحی پاکی خۆشەویستەکانم.
• ئەوانەى کە هاوکارییان کردم لەم کتێبەدا.

رەکانە و شارەکانە و شش



٤

الپەڕەبـــــابــــــەت
پێرستی بابەتەکان

پێرستی خشتەکان 
پێرستی نەخشەکان

پێرستی شێوەکان
پێڕێستى پاشکۆکان (  بەڵگەنامەکان و وێنەکان و نووسین ) 

بەشی یەکەم:
چوارچێوەى تیۆرى لێکۆڵینەوە

ڕوونکرنەوەیەکى پێوست 
مقدمة الطبعة الثانية

پێشەکی   
کێشەى لێکۆڵینەوە 

گریامنەى  لێکۆڵینەوە 
ئامانجی لێکۆڵینەوە و میتۆدی لێکۆڵینەوە 

شوێن و پێگەى ناوچەى لێکۆڵینەوە   
ڕووبەرى ناوچەى لێکۆڵینەوە 

ماوەى لێکۆڵینەوە
ئاستەنگەکاىن بەردەم لێکۆڵینەوە     

پــــالنی لێکۆڵینەوە
 زاراوەى کــــــەالر 

چیرت لەسەر ناوی کەالر دەووترێ
 کەالر و بەڵگە شوێنەوارییەکان

کەالر لەڕووى کارگێڕییەوە
کەالر ناوەندى ئیدارەى گەرمیانە 

شاری کەالر لەڕووی سیاسییەوە

٤
٨
١٣
١٤
١٥

٢٠ – ١٥٦
٢٠
٢١
٢٣
٢٥
٢٩
٢٩
٣٠
٣١
٣٦
٣٨
٣٨
٤٠
٤٣
٤٥
٤٦
٥٣
٧٦
٩٩

وەڵینەوەۆڵینەوە



٥

الپەڕەبـــــابــــــەت
بەشی دووەم:

شیکردنەوە و کاریگەری تایبەمتەندییە رسوشتییەکان لەسەر دانیشتوانی شاری کەالر

تایبەمتەندییە رسوشتییەکان
پێکهاتەی جیولۆجی 

خاک
ڕووەکی رسوشتی 

تۆپۆگرافیا
شێوەکانی ڕووی زەوى

١– دەشتەکان
٢- دۆڵەکان 

٣- تۆپەڵکە یان گردەکان
٤- دۆڵی ڕوباری سیروان 

ئاو و هەوا
سەرچاوەکانی ئاو

دابارین 
ئاوی سەر زەوی 
ئاوی ژێر زەوی 

١٥٧ – ٢٠٣

١٥٨
١٥٨
١٦٣
١٦٦
١٦٨
١٧١
١٧١
١٨١
١٨١
١٨١
١٨٣
١٩١
١٩١
١٩٥
٢٠١



٦

الپەڕەبـــــابــــــەت
بەشی سیێەم: گەشەکردنی دانیشتواىن شارى کەالر 

زیادبوونی دانیشتوان
قۆناغەکانی گەشەکردن: 

قۆناغی یەکەم ( ١٩٧٧_١٩٨٧ )
قۆناغی دووەم ( ١٩٨٧_٢٠٠٢ )
قۆناغی سێیەم ( ٢٠٠٢_٢٠١٢ )

پێشبینیکردن و زیادبوون و گەشەی دانیشتوانی شارى كەالر لە سااڵنی (٢٠٢٠-٢٠٤٥)
گەشەی رسوشتی دانیشتوانی شاری کەالر

لەدایکبوون 
مردن

گەشەى نارسوشتى

بەشی چوارەم: دابەشبوونی دانیشتوانی شاری کەالر

دابەشبوونی دانیشتوان
دابەشبوونی گەڕەکەکانی شاری کەالر 

کەالر و سەرژمێرییە گشتییەکان
چڕی دانیشتوان لە شاری کەالر

پێکهاتەی دانیشتوان
پێکهاتەی ڕەگەزى

پێکهاتەی دانیشتوان بەپێی تەمەن
پێکهاتەی نەتەوەیی

پێکهاتەی ئاینی

٢٠٤ – ٢٦٣

٢٠٥

٢١٣
٢٢٦
٢٣٣
٢٤٠
٢٤٤
٢٤٥
٢٥٦
٢٦١

٢٦٤ – ٣١٠

٢٦٥
٢٦٨
٢٨٥
٢٨٧
٢٩٣
٢٩٣
٢٩٦
٢٩٨
٣٠٣

ەالر شاریشاری
یشەی

شای شار ی
شەو گەش و گەشە



٧

الپەڕەبـــــابــــــەت
بەشی پێنجەم:

فاکتەرەکانی ڕاگواسنت
فاکتەری دیمۆگرافی 

فاکتەری سیاسی 
فاکتەری کۆمەاڵیەتی 

فاکتەری کارگێڕی
فاکتەری ئابووری 

ئەنجام 
ڕاسپاردە 

ملخص الکتاب
پاشکۆی نووسین

پاشکۆی وێنە
پاشکۆی نەخشە

پەراوێزی کتێبی کوردی
پەراوێزى کتێبی فارسی

پەراوێزی کتێبی عەرەبی
الدوائر الحکومیة

گۆڤار و ڕۆژنامەکان
تــێــزەکان

وێب سایتەکان
چاوپێکەوتنەکان

دامودەزگا حکومییەکان

٣١١- ٣٨٨
٣١٢
٣١٤
٣١٧
٣٢٠
٣٢٣
٣٢٦
٣٨٩
٣٩٢
٣٩٦
٤٠٩
٤٣٣
٤٤٥
٤٤٨
٤٥٢
٤٥٣
٤٥٥
٤٥٦
٤٦٠
٤٦٠
٤٦١
٤٦٢



٨

الپەڕەناونیشانزنجیرە
١
٢
٣
٤
٥
٦

٧

٨

٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

١٩

٢٠

ڕوپێو و ژمارەی دانیشتوانی قەزای کەالر ساڵی (١٩٧٧)
لیوای کەرکوک بەپێی یەکە کارگێڕییە بنەڕەتییەکان

لیوای کەرکوک بەپێی یەکە کارگێڕییەکان 
ناوى قایمقامەکان تاوەکو ساڵى (٢٠١٢)

ئاماری دانیشتوانی کەالر ساڵەکانی (١٩٧٠_١٩٧٧_١٩٨٧_٢٠٠٢_٢٠١٢)
ژمــارەی گوندەکانــی گەرمیــان (ئەنفالکــراو و ڕاگواســنت و تێکــدان) تــا 

ســاڵی (١٩٨٨)
ــان  ــەروەردەی گەرمی ــتی پ ــی گش ــدکاراىن بەڕێوەبەرایەت ــارەی خوێن ژم

ــاڵى (٢٠١٢-٢٠١٣) ــۆ س ب
ئامــاری نەخۆشــخانە و بنکــەی تەندرووســتی و پزیشــک و یاریدەدەری 

پزیشــک و بریــن پێــچ و مامــان لــە ئیــدارەی گەرمیــان
ژمارەی قەزا و ناحیەکانی سەر بە ئیدارەی گەرمیان
ڕووبەری گشتی ئیدارەی گەرمیان بۆساڵی ( ٢٠٠٨ )

دابەشبوونی ڕێژەی دانیشتوان بە پێی قەزا لە ئیدارەى گەرمیان (٢٠٠٨)
ڕێژەی پێکهاتەی ئاینی لە ئیدارەی گەرمیان

ڕێژەی نەتەوەکان لە قەزاکانی ئیدارەی گەرمیاندا لە ساڵی (٢٠٠٨)
ناوی پارێزگارەکانی کەرکوک و سەرپەرشتیارانی ئیدارەی گەرمیان

داود بەگی جاف و ماوەکانی خولی هەڵبژاردن سااڵنی (١٩٣٥_١٩٥٨)
ئاماری قەزای کەالر کە بەر شااڵوی ئەنفال کەوتن

شەهیداىن ئەشکەوىت داری خلە ساڵی ١٩٨٩
شــەهیداىن شــەڕى ســلێامن بــەگ بــە دەســتى موجاهیدیــن خەڵــق لــە 

(١١ی ئــازارى ١٩٩١)
شــەهیداىن ڕێــگاى گواڵڵــە – کــەالر و نــاو کــەالر بە دەســتى موجاهدین 

لــە (٢٥ى ئازارى ١٩٩١)
ڕووبەری زەوییەکانی سنووری کەالر

٣٧
٥٧
٥٨
٦٦
٧٤
٨٠

٨٣

٨٤

٨٨
٩٠
٩١
٩١
٩٣
٩٦
١٢٠
١٣٣
١٣٦

١٤٠-١٤٢

١٤٥

١٨٠

لە ساڵیدا لە ساڵی

رردارەیدارەىەى
٢٢

ئیدائیداە ئیدارلە ئیدارە

یرەی ر
ساڵیۆساڵی (

ی
ە ئیداە ئیدارە

ن لــە
ئ ئیەبە ەەەە

تەند
لــەــان لــە ــان

یی ت
ان ام ااانانم

بنکــبنکــەــەیکــەیکــەی تە
٢٢٠١
وە و ب ە

ىنراىن
٢-١١٣٣

ــدکارا ــدکارێن اراىنن
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الپەڕەناونیشانزنجیرە
٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩
٣٠
٣١

٣٢
٣٣
٣٤

٣٥

تێکــڕای پلەکانــی گەرمــا (وەرز و مانگ و ســـاڵ) لە وێســتگەی کەشناســی 
شارى کـــەالر لـــــە ساڵەکانی (٢٠٠٠ _٢٠١٢)

تێکڕایــی خێرایــی بــا مانگانــە و ســـــــــااڵنە ( م / چرکە ) لـــــە وێســتگەی 
کــــــــەشناسی کـــــــەالر لــــە سااڵنی ( ٢٠٠٠ _٢٠١٢ )

تێكــڕاى بــڕى بــاران باریــن مانگانــە و ســااڵنە بــە (ملــم) لــە وێســتگەى 
ــە مــاوەى ســااڵىن (٢٠٠٢-٢٠١٢) كەشــناىس شــارى كــەالر ل

یەکــە  پێــی  بــە  کــەالر  قــەزای  لــە  خێــزان  و  دانیشــتوان  ژمــارەی 
کارگێڕییەکان (١٩٧٧-١٩٨٧)

دابەشــبووىن ژمــارەی و ڕێژەیــى خانووبــەرە و خێــزان و دانیشــتوان 
گەڕەکەکانــی شــاری کــەالر ســــاڵى (١٩٧٧) 

خانووبــەرە و خوێندنگــە و گونــدەکاىن قــەزای کــەالر بەپێــی یەکــە 
کارگێڕییەکان (١٩٧٧-١٩٨٧)

دانیشــتوان،  و  و خێــزان  ژمــارەى خانوبــەرە  و  ڕێژەیــى  دابەشــبووىن 
بە پێى ژمارەى ئەو خێزانانەى لە یەك خانوبەرەدا دەژین لە ساڵى ١٩٨٧

ــى  ــى خاوەندارێت ــەالر بەپێ ــارى ک ــتواىن ش ــزان و دانیش ــبووىن خێ دابەش
ــاڵى (١٩٨٧) ــە س ــەرە ل خانووب

ژمارەى دانیشتوان و خێزان لە کۆمەڵگەکانی شاری کەالر
ڕیزکردنی شارەکانی باشووری کوردستان بەپێی سەرژمێری ساڵی (١٩٨٧)

ڕێــژەی زیادبوونــی دانیشــتوانی کــەالر بــەروارد بــە شــارەکانی تــری 
(١٩٧٧_١٩٨٨) هەرێــم 

ژمارەی قوربانیانی شااڵوەکانی ئەنفال لە قەزای کەالر (١٩٨٨)
ئەو گوندانەى ڕووخێرنان لە قەزاكاىن كەالر و كفرى سااڵىن ١٩٨٧-١٩٨٨

ــەوت و  ــە و مزگ ــتوان، خوێندنگ ــەرە و دانیش ــزان و خانووب ــارەى خێ ژم
ــاڵى (٢٠٠٢) ــەالر س ــەڕەکاىن ک ــى گ ــخانە بەپێ نەخۆش

خێزانی هاتوو بۆ شاری کەالر (٢٠٠٣_٢٠١٢)

١٨٧

١٩٠

١٩٣

٢٠٨

٢١٥

٢١٧

٢١٩

٢٢٠

٢٢١
٢٢٣
٢٢٤

٢٢٧
٢٢٨
٢٣٢

٢٣٤

ر بەر بەپێ

کەال

دەژ
رررر بەـەالرــەالر بە

دا ددا د
الالالالەالەال

و و خ
رەدارەداەرەدابەرەدا د

خانوبـ خانوبــە

وگونــ
ســــ
گونو گونـ و

ر س
گوو وووو

یــى
الر سەالر سـەالر ســ

ێژڕێژە
ــەالکــەال

ەی وەی و
یری کـ

-١
ارەیـارەی

١ ( (١٩٩٧٧٧٧
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الپەڕەناونیشانزنجیرە
٣٦
٣٧

٣٨

٣٩
٤٠

٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥

٤٦

٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥

گەشەی سااڵنەی دانیشتوان لەشاری کەالر (١٩٧٠_٢٠١٢)
گــەڕەک و خانــووی نیشــتەجێبوون و کــرێ و شــوقە و دوکان و ژێرزەمین 

بۆ ســاڵى (٢٠١٠)                   
ــە  ــەالر ل ــارى ك ــتوانی ش ــەى دانیش ــوون و گەش ــبینیکردن و زیادب پێش

(٢٠٢٠-٢٠٤٥) ســااڵنی 
لەدایکبوون لە شارى کەالر لەنێوان سااڵنی ( ١٩٨٧ - ٢٠٠٢ )

لــە ســااڵنی  لــە هــەزاردا  ژمــارەی لەدایکبــوون و ڕێــژەی ســەدی 
(٢٠٠٢_٢٠١٢ )

باری کۆمەاڵیەىت سەرووی تەمەنی ١٢ ساڵ بۆ ساڵی (٢٠٠٧) 
شووکردن و جیابونەوە لە سااڵنی (٢٠٠٠_٢٠١٢)

مردن لە شاری کەالر لە نێوان سااڵىن (١٩٩١–٢٠٠٢)
مردن لەشاری کەالر لە سااڵنی (٢٠٠٢ _٢٠١٢)

ئــەو خێزانانــەی کــە کارتــی نیشــتەجێ بوونیــان لــە شــاری کــەالر 
(٢٠١٢) ســاڵی  دەرکــردووە 

گەڕەکەکانــی شــاری کــەالر پێــش ڕاپەڕیــن و دوای ڕاپەڕیــن لــە ســااڵنی 
(١٩٧٠_٢٠١٢)

بەکارهێنانی زەوی بۆ گەڕەکەکانی شاری کەالر تا ساڵی (٢٠٠٠)
بەکارهێنانی زەوی بۆ گەڕەکەکانی شاری کەالر ساڵی (٢٠١٢)

دابەشبوون و ژمارەی دانیشتوان و ڕووبەرى گەڕەکەکان ساڵی (٢٠١٢)
چڕی گشتی دانیشتوان لە قەزای کەالر ساڵی (١٩٧٧)

چڕی گشتی یەکە کارگێڕییەکانی قەزای کەالر ساڵی (١٩٨٧)
چڕی گشتی دانیشتوانی شاری کەالر لە ساڵی (٢٠١٢) 

ناو و ڕووبەری گەڕەکەکانی کەالر پێش ڕاپەڕین
ڕووبەری گەڕەکەکان ژمارە و چڕی دانیشتوانی کەالر ساڵى (٢٠١٢)
پێکهاتەی دانیشتوان لە شاری کەالر بەپێی ڕەگەز بۆ ساڵی (٢٠١٢)
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١١

الپەڕەناونیشانزنجیرە
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١

٦٢
٦٣
٦٤

٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥

٧٦

پێکهاتەی تەمەن لە شاری کەالر بۆ ساڵی (٢٠١٢)
ژمارە و ڕێژەی نەتەوەکانی شاری کەالر بەپێی سەرژمێری ساڵی (١٩٧٧)
خێزانی هاتوو (عەرەب، تورکامن) بۆ شاری کەالر ساڵی (٢٠٠٣ _ ٢٠١٢)

دابەشبوونی پێکهاتەی نەتەوەیی لە ساڵی (٢٠١٢)
دابەشبوونی مزگەوتەکان بەپێی گەڕەکەکان تا ساڵی (٢٠١٢)

ئامــاری گونــدی ڕووخێــرناو و دانیشــتواىن ڕاگوێــزراوی قــەزاى كــەالر لــە 
نێــوان ســااڵىن (١٩٦٣–١٩٨٩)

ڕووبەری زەوییە کشتوکاڵییەکان و ژمارەی ناعورەکان لە کەالردا
ڕووبەرى زەوییە كشتوكاڵییەكان لە شاری كــەالر

ــە  ــتانە وەرزی (٢٠١١ _ ٢٠١٢) ل ــی زس ــدراوی بەرووبوم ــەری چان ڕووب
قــەزای کــەالر

ژمارەی دارە بەردارەکان و بەرهەمی ساڵی (٢٠٠٩)
بەروبوومی وەرزی زستانە ساڵی (٢٠١٢)

بەروبوومی وەرزی هاوینە (٢٠١٢)
ئاماری مەڕ و بزن و مانگا ساڵی (٢٠١٢)

ئاماری گەشتیاران لە بازگەکانی کەالر و کفری و پەروێزخان ساڵی ٢٠١٢
ناوى بەڕێوەبەرەکاىن قوتابخانەی کەالر لە ساڵى ١٩٣١-٢٠١٢

ژمارەی مامۆستایان و قوتابیانی كەالر بۆ ساڵى خوێندىن (٢٠٠٠-٢٠٠١)
قوتابخانە بنەڕەتی و ئامادەییەکان ساڵی (٢٠١٢ _٢٠١٣)

ئامادەیی پیشەیی کەالر (٢٠١٢_٢٠١٣)
باخچەی  ساوایان ساڵی (٢٠١٢_ ٢٠١٣)

ئامــاری مامۆســتایان و  خوێنــدکاران و فەرمانبەرانــی دواناوەنــدی ســاڵی 
(٢٠١٢_ ٢٠١٣)

ئامــارى گشــتى بنكــەكاىن نەهێشــتنى نەخوێنــدەوارى و قوتابخانــەكاىن 
فێركــردىن گــەورە ســااڵىن ٢٠١٢_٢٠١٣
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الپەڕەناونیشانزنجیرە
٧٧
٧٨

٧٩

٨٠
٨١
٨٢
٨٣

٨٤

ئاماری گشتی فێرکردنی خێرا لە کەالر (٢٠١٢_٢٠١٣)
ژمــارەی قوتابخانــە و خوێنــدکاران و مامۆســتایان و فەرمانبــەران ســاڵی 

(٢٠١٢_٢٠١٣)
ژمارەى خوێندكاران و مامۆستایان و فەرمانبەرانی پەیامنگاى كۆمپیوتەر 

ساڵى (٢٠١٢-٢٠١٣)
خوێندکارانی زانکۆی گەرمیان ساڵی (٢٠١٢_٢٠١٣)

ژمارەی خوێندکارانی دەرچووی زانکۆی گەرمیان  ساڵی (٢٠١٢_٢٠١٣)
ئاماری دەرچووانی پەیامنگای تەکنیکی کەالر سااڵنی (١٩٩٦_٢٠١٣)

ئامــاری پەیامنــگای تەکنیکــی (خوێندکاران و مامۆســتایان و فەرمانبەران 
بەیانیان/ ئێواران) ســاڵی (٢٠١٢_٢٠١٣)

نەخۆشــخانە و بنکــە و بــەش و پزیشــک و کارمەنــدان و فەرمانبەرانــی 
تەندرووســتی کــەالر (٢٠١٢)

٣٦٨
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الپەڕە نەخشەزنجیرە
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

شارى کەالر بەگوێرەى هێڵەکانی درێژی و پانی 
شاری کەالر بەگوێرەی هەرێمی کوردستان

پێگەی شارى کەالر بەگوێرەى عێراق
سنووری شاری کەالر

ناوچەی کەرکوک و گەرمیان
ئیدارەی گەرمیان 

کەرتەکانی ناوچەی گەرمیان
پێکهاتەی جیولۆجی لە شارى کەالر   

جۆرەکانی خاک لە شارى کەالر  
بەرزونزمی ناوچەی کەالر

هێڵى کەنتۆرى لە شارى کەالر  
پێچاوپێچ و کەوانەیی ڕێڕەوی ڕووباری سیروان لە ناوچەی لێکۆڵینەوە

چەمەکاىن شارى کەالر
ئاراستەى کۆچ بەرەو شارى کەالر 
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١٤

الپەڕەناونیشانی شـــێـــوەزنجیرە
١
٢

٣

٤

٥
٦
٧
٨
٩
١٠

ژمارەى ناحیەکاىن سەر بە ئیدارەى گەرمیان 
تێکــڕاى پلــەکاىن گەرمــا و مانــگ (وەرز و ســاڵ) لــە وێســتگەى کەشــناىس 

شــارى کــەالر لــە مــاوەی ســااڵىن ( ٢٠٠٠ – ٢٠١٢ )
تێکــڕاى بــڕى بــاران باریــن مانگانــە و ســااڵنە بــە ( ملــم ) لــە وێســتگەى 

کەشــناىس شــارى کــەالر لــە مــاوەى ســااڵىن( ٢٠٠٢ – ٢٠١٢ )  
ــە نێــوان  ڕوونکردنەوەیــەک دەربــارەى زیادبوونــی ژمــارەى دانیشــتوان ل

ــااڵنی (١٩٧٠ _ ٢٠١٢) س
کرێنیشین و خانوو لە قەزاکانی پارێزگای سلێامنی

دابەشبوونی عەرەب لە شارى کەالر
پۆلێنکردنی هەژاری لە پارێزگای سلێامنی 

ڕێژەى نەخوێندەوارى تەمەن (١٠) ساڵ و زیاتر لە پارێزگاى سلێامىن
بڕوانامەى پاش ئامادەیی ٢٥ ساڵ و بەرەو سەرەوە لە پارێزگای سلێامنی

نەخۆشی درێژخایەن لەپارێزگای سلێامنی 
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الپەڕەناونیشانی وێـــنـــەزنجیرە
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

دیوی ناوەوەی جۆگەی گاورەکە
دیوى دەرەوەى جۆگەی گاورەکە

مۆرێکى سەردەمى ساسانییەکان لە کەالر دۆزراوەتەوە 
قـــەاڵی شــێــروانــە

شــــارى کـــەالر
ئـیـدارەی گـەرمـیـان

شـــارى کـــەالر
ئاهەنگی نەورۆز ساڵی (١٩٧٢)    

جەماوەری ڕاپەڕیوی ئازاری ( ١٩٩١ )
کۆڕەوی خەڵکی کوردستان ١٩٩١

دەشــتـی شــێــروانە
ڕووبـــاری ســیــروان  

ڕووبارى سیروان  رۆژهەاڵتی شاری کەالر
مــــــەڕ
بــــــزن

مــــانــــگــــا
بیاناى قوتابخانەی کەالر لە ساڵی (١٩٥٦)دا
بینای کۆلێژی بنەڕەتی لە زانکۆی گەرمیان 

٤٧
٤٨
٤٩
٥٣
٧٣
٨٥
٩٢
١٢٩
١٣٨
١٤٧
١٧٢
١٨٢
١٩٦
٣٤٢
٣٤٣
٣٤٥
٣٥٧
٣٧٣

کەالر کەالر

١٩
٩
٩٩١ن ن ٩٩١٩١

ی (
تانتان 

ی ئازای ئازار
ردسوردستا

یساڵی
یوییوی ئ

سارۆز سورۆز سا



١٦

الپەڕەناونیشانی پاشکۆی نووسینزنجیرە
١
٢
٣
٤

٥
٦

٧
٨
٩

١٠
١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

مەرسومى کۆمارى پێکهێناىن قەزاى کەالر 
مەرسومى کۆمارى دابڕاندىن قەزاى کەالر لە پارێزگاى کەرکوک 

مەرسومى کۆمارى گۆڕینى ناوى ناحیەى شێروانە بەناحیەى سەرقەاڵ
ــەالر و  ــەزاى ک ــە ق ــەرقەاڵ ل ــەى س ــدىن ناحی ــارى دابڕان ــومى کۆم مەرس

ــرى  ــەزاى کف ــدىن بەق لکان
مەرسومى کۆمارى پێکهێناىن ناحیەى تیلەکۆ لە قەزاى کەالر 

مەرســومى کۆمــارى دابڕانــدىن چەنــد کەرتێک لــە کــەرىت (٨٧ کواچەرموو) 
و کەرتەکاىن (١٢٤) 

فەرماىن وەزارى استحداث کردىن ناحیەى شێخ تەویل     
 فەرماىن وەزارى هەڵوەشانەوەى پارێزگاى کەرکوک لە دەربندیخان  

 فەرمــاىن وەزارى گواســتنەوەى ئیــدارەى گەرمیــان لەقــەزاى دەربندیخــان 
بــۆ قــەزاى کــەالر

گوندەکاىن ناوەندى قەزای کەالر 
الجمهوريــة العراقيــة ، وزارة الحكــم املحــيل ، الدليــل االداري للجمهوريــة 

ــة  (١٩٨٩، ص ٢٢٧)  العراقي
الســيدعبدالرزاق الحســني ، العــراق قدميــا و حديثــا ، دار اليقضــة العربيــة، 

بغــداد مطبعــة الســابعة (١٩٨٢، ص ٢٢٤) 
العــراق الشــاميل، محمــد هــادي دفــرت، عبداللــە حســن، مطبعــة االنهــار، 

ــداد، ١٩٥٥، ص٣٠٤ بغ
شــێخ محمــد شــاکەىل ، گەرمیــان  ڕابــردووى نزیــک  و ئەمــڕۆى ، گۆڤــارى 

کەرکــوک، ژمــارە (٢ ســاڵى پێنجــەم، پایــز ٢٠٠٣، ل ٢٣)
ــاراس  ــة، دار ئ ــة و االداري ــوك الثقافي ــة كرك ــي، هوي ــيل قرداغ ــد ع محم

للطباعــة و النــرش، أربيــل، ٢٠٠٧، ل ١٦
دليل اململکة الدلیل الرسمي للعراق سنة (١٩٣٦، ص ٥٣)
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١٧

الپەڕەناونیشانی پاشکۆی نووسینزنجیرە
١٧

١٨

١٩

د. خليــل اســامعيل محمــد ، كركــوك دراســات يف التكويــن القومي لســكان،  
مطبعــة صالح الدیــن، أربیــل، ٢٠٠٨، ص ١٠ 

ــن  ــراق يف زم ــث، الع ــراق الحدي ــراق (الع ــة الع ــمي، جعرافي ــه الهاش ط
العباســني ، العــراق القديــم)، املطبعــة دار الســالم يف بغــداد، طبعــة األوىل، 

١٩٣٠، ص ٥٥٤
يس جــى ادمونــدز، كــرد و تــرك و عــرب، ترجمــة جرجيــس حســني فتــح 

ــداد، ١٩٧١، ص ٢٣٩ ــة، بغ ــة دار العروب ــە، منشــورات رشک الل

٤٣٠

٤٣١

٤٣٢



١٨

الپەڕەناونیشانی پاشکۆی وێنەزنجیرە
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١

ڕووباری سیروان (١٩١١)
هەندێک لە کەسایەتی دیاری کەالر (١٩٣٨)

ژمارەیەک لە دانیشتواىن کەالر 
پاسەکە گەورەترین خزمەت  لەبوارى گواستنەوەدا  

تیپی تۆپى پێى شێروانەى کەالر لە ساڵى (١٩٥٦)
ماستەر پالىن شارى کەالر

قەاڵى شێروانە لە کاىت بەفر باریندا، ٢٠٠٨/١/١١
یەکەم قایمقامی قەزای کەالر، جەالل بیالل (١٩٧١-١٩٧٢)

ــەزای کــەالر دوای  ــن جــاف، یەکــەم قایمقامــی ق ســەرتیپ محمــد ئەمی
ڕاپەریــن (١٩٩٢-١٩٩٤)

مانگرتووانی شاری کەالر، کانونی یەکەم (١٩٩١)
شـــارى یـــارى کـــــەالر

٤٣٤
٤٣٥
٤٣٦
٤٣٧
٤٣٨
٤٣٩
٤٤٠
٤٤١
٤٤٢

٤٤٣
٤٤٤

ینی یە نونونونونانوکانونونینونی یی

ف،

کا

ججــا
((

ــن ــنمی می
(١٩٩٩٩

زیەزای
ئەمد ئەمی د

قەزمی قەمی قە



١٩

الپەڕەناونیشانی پاشکۆی نەخشەزنجیرە
١
٢

نەخشەى گوندەکاىن ناوەندى کەالر
نەخشەى کارگێڕى قەزاى کەالر 

٤٤٦
٤٤٧
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چوارچێوەى تیۆرى لێكۆڵینەوە  
• پێشەىك 

• كێشەى لێكۆڵینەوە 
• گریامنەى لێكۆڵینەوە  

• ئامانجى لێكۆڵینەوە
• شوێن وناوچەى لێكۆڵینەوە  

• ڕووبەرى لێكۆڵینەوە     
• ماوەى لێكۆڵینەوە  

• ئاستەنگەكاىن بەردەم لێكۆڵینەوە 
• میتۆدى لێكۆڵینەوە  

• پالىن لێكۆڵینەوە  
• زاراوەى ناوى كەالر 

• ناوى كەالر لەچیەوە هاتووە
• كەالر لە ڕووى بەڵگە شوێنەوارییەكانییەوە

• كەالر لەڕووى كارگێڕییەوە  
• كەالر ناوەندى ئیدارەى گەرمیانە 
• شارى كەالر لەڕووى سیاسییەوە 

• شۆڕىش برایم خاىن دەلۆ
• شەڕى ئاوباریك  

• پارىت هیوا    
• شۆڕىش ئەیلول ودواتریش شۆڕشەكاىن تر

• ( گوزەرێك بەخێرایی بەنێو ڕووداوەكاندا )
ڕاپەڕینى بەهارى ١٩٩١

ڵیڵیڵیڵینەێكۆڵینێكۆڵینەڵینەوڵینەوە
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بە پێویستم زاىن لەبەر ئەم هۆكارانە، چاپى دووەمى ئەم كتێبە بە چاپ بگەیەنم:   
ــە،  ــاندىن لێكۆڵینەوەك ــەكاىن (ناس ــدا، بەش ــاى مرۆی ــە جوگرافی ــە ل ــە لێكۆڵینەوەك ــەم كتێب ١- ئ
ــە  ــەری تایبەمتەندیی ــیكردنەوە و كاریگ ــەوە، ش ــى و كارگێڕیی ــوارى مێژووی ــە ب ــەالر ل ــارى ك ش
ــەى  ــەكاىن گەش ــیكردنەوەى تایبەمتەندیی ــەالر، ش ــارى ك ــتواىن ش ــەر دانیش ــتییەكاىن لەس رسوش
دانیشــتوان، دابەشــبووىن دانیشــتواىن شــارى كــەالر، فاكتــەرەكاىن ڕاگواســنت و كارتێكــردىن لەســەر 

دانیشــتواىن شــارى كــەالر) . 
٢- پێویســتە خوێنــەرى بەڕێــز و خۆشەویســت، لــەم ڕوانگەیــەوە بنواڕێتــە نــاوەڕۆىك كتێبەكــە 
ــان هاتــووە  ــە ســەرچاوەكاندا ناوی ــۆ بــكات، جگــە لەوانــەى ل و هەڵســەنگاندن و نرخانــدىن ب
خــۆم پاراســتووە لــە ناوهێنــان، بــە كەمــى چاوپێكەوتنــى تیــادا بەرچــاو دەكەوێــت، جیــا لــە 
بەڕێوەبــەر و بەرپــرىس دامــودەزگاكان لەكاتێكــدا ئەمــەش حاڵەتێــىك ئاســاییە، پشــتم بــە 
ــى  ــاو ســەرچاوە بەســتووە لەگــەڵ شــیكارى و رشۆڤــەى خۆمــدا، بێگومــان خاڵ ــارى و دات زانی

ــە كەموكــوڕى. نییــە ل
٣- زۆر كــەم بەشــەكاىن (٤،٣،٢)م دەســتكاری كــرد، هــەروەك خۆیــەىت بــەىش پێنجەمیــش جگــە 
ــە بــەىش یەكەمــدا  ــر دەســتكارى نەكــراون، تەنهــا ل ــەواىن ت ــە زیادكــردىن گەشــت و گــوزار ئ ل
ــە  ــر باس ــش زیات ــدەم، ئەوی ــر ب ــەوەى زیات ــوێن ڕوونكردن ــدێ ش ــە هەن ــتم زاىن ل ــە پێویس ب

ــییەكەى. سیاس
٤- گرفتــى فۆنــت كــە چەندیــن دڵســۆز و خوێنــەر پەیوەندییــان پێــوە كــردم، كــە زۆر وردە و 

ناخوێرنێتــەوە، ئەمــە هــۆكارى ســەرەىك بــوو بــۆ لــە چاپدانــی چاپــى دووەم.
ــدە ســەرەتا  ــدا كۆتایــی هــات، هەرچەن ــە ماوەیــەىك كورت ٥- خواســت لەســەر كتێبەكــە كــە ل
ــتاش  ــا ئێس ــەردەوام و ت ــرد، ب ــاپ ك ــرم چ ــەى ت ــر(٢٥٠) دان ــرد، دوات ــاپ ك ــراژم چ (٧٥٠) تی

ــرد. ــران ك ــى دڵگ ــت و هاوڕێ ــەش زۆر دۆس ــەن، ئەم ــەرەو داوام لێدەك ــە س داواكارى ل

رشۆڤـ رشۆڤــەى
ش حاڵش حاڵ

رشو رشۆ رشرشرشۆرشۆو
ش ش حـەشـەش 
ــى تیــــى تیــا
ەمــەش ەەــەــەشم

ە لەوە لەوانــ
پێكەووپێكەو

، لــت، لــە
لە ەگــە گ

ت،ســتســت وی

ــتواىنشــتواىن ش شــار شــاررى كــارى كــ
ــتواىن ــتوش ش

ش

ێژوى مێژو ى
ــ ــتانیشانیش شششش
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ــۆ  ــە ب ــە وەکــو شــار بەڵکــو ئاماژەی ــە مێــژووی کــەالر نیی ٦- مێژوویەکــی دێریــن مەبەســت ل
ــەم  ــە چوارچێــوەی ئ ــە بەڵگــە ل ــە، ئەمــەش ب ئــەوەی کــە مێــژووی ئاوەدانــی کــەالر زۆر کۆن

ــەڕوو. ــەدا خراوەت کتێب
٧- هەنــدێ هەڵــەى كەمــى تایپــى تیابــوو، بــە پێــى توانــا و ئەوەنــدەى درىك پێكرابێــت ئەوانــەم 

ــت كردەوە. ڕاس

 لەگەڵ سوپاس و ڕێزى زۆرمدا 
                                                                             

                                                                                                                                 ڕزگار حاجى حەمید
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تحتــل مدينــة كالر مكانــه مهمــة، ليــس عــىل صعيــد ادارة كەرميــان، فحســب بــل عــىل صعيــد 
العــراق عــىل نحــو عــام و االقليــم عــىل نحــو خــاص، لكونهــا باهميــه ســرتاتيجيه متميــزة، ســواء 
ــوب  ــم يف جن ــني بغــداد و االقلي ــط ب ــق الراب ــا الجغــرايف املــرشف عــىل طري مــن خــالل موقعه
املدينــة مــن جهــة و الطريــق التجــاري الرابــط بــني ايــران و بقيــة مــدن االقليــم يف رشق املدينــة 
ــرايف  ــرايف واالثنوغ ــا الدميوغ ــال تكوينه ــع ح ــة و واق ــا االقتصادي ــر، او اىل ثرواته ــة اخ ــن جه م
نــرضاً الــرضوف اڵمنيــة الصعبــة التــي ميــر بهــا املــدن العراقيــة القريبــة منهــا فضــالً عــن ســكان 
العاصمــة بغــداد و مــن مــدن غــرب و وســط العــراق ايضــاً، اذ تتجــىل يف ارتباطهــا الوثيــق بالنمــو 
ــة يف  ــة التحتي ــة البني ــاد االهتــامم مبشــاريع االســكان و تنمي الســكاين والتطــور الحــرضي و ازدي
املدينــة، بعــد ســقوط بغــداد و نظامهــا الشــوفيني يف اذار ٢٠٠٣، جعلــت منهــا مدينــة متميــزة 
عــن بقيــة املــدن املحيطــة بهــا، ســواء مــن حيــث حجــم الســكان او مورفولوجيتهــا او الخدمــات 
املجتمعيــة اثــرت عــىل حارضهــا ومســتقبلها، حيــث خطــت املدينــة يف االونــة االخــرية، مراحــل 
بعيــدة اىل االمــام، مــا كانــت لتخطوهــا لــوال اهميــة املوقــع و امكاناتهــا االقتصاديــة، اذ عولجــت 
مشــاكلها مــن قبــل حكومــة االقليــم، بأصالــه و موضوعيــة، اذ تشــكل دراســة الوحــدات االداريــة 
يف علــم الجغرافيــة، درجــة عاليــة مــن االهميــة لــن مــن اهــم مزايــا التقســيم اإلداري كأســاس 
ــذا دراســات الوصــول  ــن خــالل هك ــذ الخطــه، اذ ميكــن م ــط األقليمــي، لســهولة تنفي للتخطي
ــول  ــم الوص ــن ث ــة كالر و م ــة ملدين ــة و البرشي ــة الطبيعي ــات الجغرافي ــة االمكان ــيص كاف و تق
ــة معالجتهــا، فضــالً عــن دراســة التغــريات  ــة، وكيفي ــة و الحضاري اىل تفســري املشــاكل اڵقتصادي
ــة التــي جــاءت بهــا الدراســة و هــي  ــي تطــری عــىل منطقــة الدراســة، خــالل املــدة الزمني الت
املــدة املحصــورة بــني ( ١٩٧٠ _٢٠١٢ )، وذلــك مــن خــالل بنــاء قاعــدة معلوماتيــة كافيــة عــىل 
ــة، و  ــة شــاملة و رضوري عــن املدين ــة، يســتفاد منهــا املخططــني، يف وضــع برامــج تنموي املدين
مــن ثــم تنفيذهــا مــن قبــل اصحــاب القــرار اي الســلطة املحليــة يف املدينــة، وبهــذا قــد قــدم 
ــة  ــة الكوردي ــراء املكتب ــا مــن اث ــون يف بالدن الجغــرايف مــا يخــدم املجتمــع، لقــد وفــق الجغرافي
ــان  ــك ف ــع ذل ــن م ــى االن، لك ــام ٢٠٠٣ و حت ــد ع ــا بع ــة خصوص ــح الجغرافي ــائل و االطاري بالرس
املكتبــة الكورديــة تخلــو مــن كتــب بهــذا النــوع، مــن املمكــن ان يهتــدي بهــا الجغرافيــون مــن ابنــاء 

م مزهــم مزايــا
الخ خــالاللل

ذ تشــكذ تشــك
م اهــم هــماه

ذ تشذ تش اذ تش اذ تش
ــع و اقــع و ام

،،،، اذة،يــة، ا

يــثيــث خط
املميــة امل ة ي

ث ــث ح
حيــث

يــث حيــ حيــث
شــوفلشــوف

ح ن
لشــا الشــا الش هه

امامامالهتــالهتــامام
هــهــهــاهــا الشهــاهــا

ــادد االهد االه ــا ازدي زدي
ظ

ن غــربن غــرب
از

بصعبــة
نننن غــــدنــدن غ



٢٤

ــي يدرســون  ــة الدراســة الت ــد منطق ــة تحدي ــه يف كيفي ــم ويسرتشــدون ب ــا، يف اجــراء بحوثه جلدتن
ــر  ــن الجدي ــة، وم ــا العلمي ــة واصالته ــة الجغرافي ــىل الهوي ــاظ ع ــة الحف ــا، و كيفي ــا و يصفونه فيه
بالذكــر ان هــذه الدراســة هــي مــن مثــرة جهــود الباحــث امتــدت اكــرث مــن عقــد مــن الزمــن، اذ 
كان الباحــث يناقــش معــي الكثــري مــن فصــول الدراســة منــذ ان كان طالبــاً يف الدراســات االوليــة يف 
عــام ٢٠٠٦، ومــن الجديــر بالذكــر مل يطــرء تغــرياً جذريــاً و جوهريــاً عــىل هــذه الدراســة يف طبعتهــا 
الثانيــة، اال ان بعــض املواضيــع ترتبــط باملكانــات الســياحية التــي ضمــت الفصــل الخامــس، فضــالً 
عــن التحليــل و التفســري املكثــف للوضــع الســيايس يف املدينــه، فضــالً عــن بعــص البيانــات التــي مل 
يتمكــن الباحــث الحصــول عليــه يف الطبعــة االوىل، و اجــراء بعــض التعديــالت، واخــرياً كان الباحــث 
موفقــاً كل التوفيــق يف عــرض و تحليــل البيانــات املتعلقــة باالمكانــات الجغرافيــة املتاحــة يف املدينــة 
ــا  ــي تعــاين منه ــات الت ــة معالجــة املشــاكل واملعوق ــة اىل الوقــت الحــايل، وكيفي ــذ نشــوء املدين من
املدينــة، وصــوال اىل التوقعــات املســتقبلية ملنطقــة الدراســة، واخــرياً اســأله تعــاىل ان يكــون هــذه 
الدراســة فاتحــة ملزيــد مــن املؤلفــات الجغرافيــة عــن مدينــة كالر و بقيــه مــدن الكورديــة مــن قبــل 

الباحــث و االخــرون، لــيك يــرثون بهــا املكتبــة الكورديــة.
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  ژمــارەى دانیشــتواىن جیهــان بــەردەوام لــە زۆربووندایــە، هــەروەك زۆرێــك لــە ئامــار و 
لێكۆڵینــەوەكان بەشــێوەیەىك بــەردەوام ئامــاژە بــەم ڕاســتییە دەكــەن و دەیســەملێنن، بــە تایبــەت 
پــاش شــۆڕىش پیشەســازى لــە نیــوەى دووەمــى ســەدەى هەژدەیــەم  تاوەكــو ناوەڕاســتى ســەدەى 
بیســتەم، حاشــا هەڵنەگــرە لەگــەڵ بــەردەوام گەشــەكردىن دانیشــتواندا، كە پێویســتى بــە فەراهەم 
كــردىن كایــە گرنگــەكاىن ژیــان هەبــووە بــۆ دانیشــتوان، لەگــەڵ گەشــەكردن تەكنەلۆژیــادا 
پێداویســتییەكاىن ڕۆژانــەى دانیشــتوان زیاتــر دێــت، زیادبوونــی بێشــومارى دانیشــتوان یەكێكە لە 
ڕواڵەتــە دیارەكانــی ئــەم ســەردەمە، ئەمــەش بووەتــە هــۆكارى زیادبوونــی ژمــارەى شــارەكان و 
ــە  ــەوە ك ــد ڕەهەندێك ــی چەن ــە ئەنجام ــتانیش ل ــارەكانی كوردس ــان، ش ــا فراوانبوونی هەروەه
گرنگرتینیــان ڕەهەنــدی (سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئابووری)یــە، ئــەم هۆكارانــە بوونەتــە هــۆى 
كارتێكــردىن دیــار و بەرچــاو، شــارەكاىن دەڤــەرى گەرمیانیــش بــە هەمــان شــێوە بــەدەر نیــن لــەم 
ــارەى  ــی ژم ــە گەشــەكردن و زیادبوون ــامن ب ــڕا درك ــە تێك ــەالر ك ــارى ك ــەىت ش ــە تایب ــە، ب حاڵەت
دانیشــتوانی كــردووە، ئامارەكانیــش ســەملێنەرى ئــەم ڕاســتییەن، جیــاواز لــە هــەر شــوێنێكی تــر، 
ســەنتەرى شــارى كــەالر وەك هەندێــك لــە شــارەكانی تــرى هەرێمــی كوردســتان لــە ماوەیەكــی 
كورتــدا گەشــەكردنێكی زۆرى بەخۆیــەوە بینیــووە، هــاوکات گەشــەكردىن ئــەم شــارە لــە كــۆى كایە 
ــەڕ  ــە لەم ــەم لێكۆڵینەوەی ــە ئ ــەر بۆی ــووە، ه ــەوە بینی ــەورەى بەخۆی ــۆڕاىن گ ــدا گ جیاوازەكان
شــیكردنەوەى تایبەمتەندییەكانــی دانیشــتواىن شــارى كــەالر لــە ســاڵى (١٩٧٠–٢٠١٢) دەگرێتەخۆ، 
كێرڤــى زیادبــووىن دانیشــتوان تــا ئێســتاش ڕوو لــە هەڵكشــانە، ئامانج لــەم كتێبــە خوێندنەوەیەىك 
جددیــە بــۆ خســتنە ڕوو ســەملاندىن  ئــەو ڕاســتییانە و ڕۆچوونــە بە نێو دانیشــتوانی شــارى كەالردا 
و شــیكردنەوە و رشۆڤەكــردن و چۆنێتــی گەشــەكردنی، هەروەهــا دەرخســتنی ڕۆڵــی سیاســەتە 
چــەوت و شــۆڤێنییەكانی حكومەتــی ناوەنــدی عێــراق و كاریگــەری سیاســەتی ڕاگواســنت و بــە 
ــە  ــی نارسوشــتی ك ــە هــۆى زیادبوون ــەش بوونەت ــاوازدا، ئەمان ــی جی ــر فۆرم ــە ژێ ــردن ل عەرەبك
ــران و كێشــە و  ــە هــۆى درووســتبوونی قەی ــووە و بووەت ــەوەى لەســەر شــارەكان  هەب ڕەنگدان
گرفتــی جۆراوجــۆر، جیــا لــە نەبوونــی خزمەتگــوزارى و شــێواندنی دابونەریتــە كۆمەاڵیەتییــەكان، 
كــەالر شــارێكە دەکەوێتــە رۆژئــاوای باشــوورى كوردســتانەوە و لەســەر کەنــاری ڕووبــارى ســیروان 
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ــەم ڕاســتییەن،  ــەكان گەواهــى ئ ــە شــوێنەوارە مێژوویی ــووە، مێژووییــەىك دێرینــى هەی هەڵكەوت
هــەر لــە دێــر زەمانیشــەوە ناوچەیــەىك ئــاوەدان و شــوێنى نیشــتەجێبوون بــووە، ئەم شــارە گەورە 
و دیــارەى باشــوورى كوردســتان وەك ئــەو نــاوەى كــە لــە شــارەكە نــراوە بناغــەى گوندێــىك زۆر 
كــۆىن ناوچەكەیــە و مێژووییــەىك ئاوەدانــی دێرینــى هەیــە، مێــژووى ئــەم ناوچەیــە دەگەڕێتــەوە 
بــۆ ســەردەمە كۆنــەكان (العصــور القدیمــة) ژمارەیــەك گــرد و شــوێنەوارى تیادایــە، مێژووەكــەى 
ــەكان و ســەردەمى  ــدۆ و ســەردەمى كۆیل ــۆ ســەردەمى ســامەڕا و حلــف و ئەری ــەوە ب دەگەڕێت
ئاشــوورى و پێــش ئیســالم و ســەردەمى ئیســالمیش، لــە دێــر زەمانــەوە ئــاوەدان بــووە، مێــژووى 
درووســتبووىن شــارەكە بەســرتاوە بــە گونــدى كــەالرەوە كــە تاوەكــو ئێســتا یەكێكە لــە گەڕەكەكاىن 
ــە بناغــەى  ــدە و دواتریــش شــێروانە و بنگــرد  بوون ــەو گون ــاواى شــارەكە، چونكــە هــەر ئ ڕۆژئ
دامەزرانــدىن ئــەو شــارەى ئــاوەداىن و ژیــاىن تێــدا هەبــووە، كــەالر ئەگەرچــى بــە ڕواڵــەت شــارێىك 
نوێیــە، بــەاڵم بەڵگــەى زۆر هــەن كــە مێــژووى ئــاوەداىن زۆر كۆنــە و پاشــاموە كۆنــەكاىن ئــەوە 
ــەدا  ــە توێژینەوەك ــێ ل ــن وەل ــێ بكەی ــاژەى پ ــت ئام ــەت نەبێ ــرەدا دەرف دەســەملێنن، ڕەنگــە لێ
ڕاســتییەكان خراونەتــە ڕوو، لــە ئێســتادا كــەالر لــە قــەزا گەورەتــرە و لــە پارێــزگا بچووكــرتە، كــۆى 
خەســڵەتەكاىن پارێزگابــووىن تێدایــە وەك پارێزگایــەك مامەڵــەى لەگــەڵ دەكرێــت، ســەرەتای بووىن 
ــەوە  ــەىت عێراق ــەن حكوم ــارە (١٣٧) لەالی ــارى ژم ــومى كۆم ــە مەرس ــەزا ( ١٩٧٠/٢/٢٨) ب ــە ق ب
كراوەتــە قــەزا، ئــەو دەمــە و بــە درێژایــى مێــژوو ســەر بــە پارێــزگاى كەركــوك بــووە، كــەالر ســەر 
بــە ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە بــووە، مەركــەزى ناحیەكــەش لــە بنگــرد بــووە، لــە تەنیشــت قــەاڵى 
شــێروانە، ئــەم ناحیــە قــەاڵى شــێروانە مێــژووى كــۆن و دیــارى هەیــە لــە چەندیــن ســەرچاوەى 
عــەرەىب و كوردیــدا نــاوى هاتــووە، تاوەكــو ناوەڕاســتى ســییەكان لــە بنگــرد بــووە دواتــر لەبــەر 
ــان  ــە گواســرتاوەتەوە بەهەم ــدى ناحیەك ــەوە ناوەن ــە گوندەكانیی ــراواىن ســنوورەكە و دوورى ل ف
ــە (١٩٧٥/١١/٦)  ــووە، ل ــاوى شــێروانە ب ــو ســاڵى (١٩٧٥) ن ــدى ســەرقەاڵ، تاوەك ــۆ گون ــاوەوە ب ن
ــۆ)  ــەكاىن (ســەرقەاڵ، تیلەك ــان ڕۆژدا ناحی ــە هەم ــزگاى ســلێامىن و ل ــە ســەر پارێ ــەالر دەخرێت ك
فەرمانــی بــووىن بــە ناحیەیــان دەدرێــت، گونــدەكاىن ناحیــەى شــێروانە بەســەر ئــەو دوو ناحیــەدا 
دابــەش دەكرێــن، پێشــرتیش بەشــێك لە ســنوورەكەى و گونــدەكاىن لــەڕووى كارگێڕییــەوە خراوەتە 
ــەیەىك  ــدا، گەش ــە قەزای ــەرەتاى كردن ــە س ــارە ل ــەم ش ــس) ئ ــارە و كۆك ــەكاىن (جەب ــەر ناحی س
ــتییەوە  ــوك گواس ــزگاى كەرك ــەر پارێ ــى لەس ــەىت عێراق ــە حكوم ــەر بۆی ــردووە، ه ــراواىن ك بەرف
ئەمــەش یەكێكــە لــە هــۆكارەكان، دامەزرانــدىن بەقــەزا و دواتریــش گواســتنەوەى خــۆى لــە خۆیدا 
جگــە لــە پــالىن ســیاىس و بەرژەوەنــدى نەتــەوەى سەردەســت و دەســەاڵىت ناوەنــد مانــاى تــرى 
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ــڕى  ــاى كارگێ ــەرى جوگرافی ــەوەى ڕووب ــووك كردن ــیاىس و بچ ــۆكارى س ــەر ه ــە لەب ــە، كەوات نیی
كەركــوك و كەمكردنــەوەى ڕێــژەى دانیشــتواىن كــورد لــەو پارێزگایــە، هەرچەنــدە بەیــەك بڕیــار 
قــەزاكاىن (كــەالر و چەمچەمــاڵ) خرایــە ســەر پارێــزگاى ســلێامىن و دواتریــش قــەزاكاىن كفــرى و 
خورماتــوو لــەڕووی کارگێرییــەوە گوێزرانــەوە بــۆ ســەر پارێزگاکانــی دیالــە و تکریــت، ئیــدى لــەو 
چركەســاتەوە تــا دێــت ئــەم شــارە لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە گەشــەدەكات، گەشــەى نارسوشــتى 
ــر و  ــین و زەب ــێ و داپڵۆس ــتنى زۆرەمل ــۆى ڕاگواس ــەكردنەكەیەىت، بەه ــەرەىك گەش ــەرى س فاكت
زەنگــى حكومــەىت ناوەنــد لــەو ناوچانــە بــۆ ئــەوەى ڕێــژەى كــورد كــەم بكەنــەوە، بــە تایبــەت 
ــاوە و  ــاد و شــێخ ب ــن و زەندئاب ــەزاى خانەقی ــەكاىن ق ــەكان و ناحی ڕاگواســتنى دانیشــتواىن دێهات
دەورووبــەرى كفــرى و كــەالر، گونــدەكان هەمــوو ڕووخێــرنان بــە ناوەنــدى ناحیەى تیلەكۆشــەوە، 
ــرنان و  ــەواوى ڕووخێ ــە ت ــە ب ــوو ك ــر ب ــدى ت ــیان وەك (٤٥٠٠) گون ــر چارەنووس ــش دوات ئەوانی
ــارەكاىن  ــد و ش ــەى گون ــتواىن زۆرب ــەر دانیش ــى لەس ــە كاریگەری ــزران، ك ــتوانەكەى ڕاگوێ دانیش
باشــوورى كوردســتاىن هەبــووە، وەكــو قۆناغــى یەكــەم گونــدەكاىن ســەرجادە و بەردەســت 
ڕووخێــرنان، بــە تایبــەت كوردنشــینەكان ناحیــەكاىن قەرەتەپــە و جەبــارە و ســەرقەاڵ و دواتریــش 
گونــدەكاىن ناحیــەى كۆكــس بــە ناحیەكــەوە كــە هەموویــان ســەر بــە قــەزاى كفرییــن ڕووخێرنان،  
ــە  ــر ل ــەوە دوات ــد مای ــێرنایەوە، وەك گون ــەوە هەڵوەش ــە ڕووی كارگێڕیی ــە ل ــدە ناحیەك هەرچەن
ڕاپەڕینــى ســاڵى (١٩٩١)دا ڕزگار كــرا، پــاش ماوەیــەك كەوتــە دەســت حكومــەىت بەعــس و 
دانیشــتوانەكەى ئــاوارەى كــەالر بــوون  پاشــان قۆناغــى دووهــەم لــە ســاڵى  (١٩٨٨) لــە شــااڵوى 
بەنــاو ئەنفالــدا بــە چــڕى كرایــە ســەر ناوچــەكاىن گەرمیــان و ئەوانــەش لــە ژێــر دەســەاڵىت هێــزى 
پێشــمەرگەدا بــوون، بەشــێىك زۆریــان بــەر شــااڵوى ئەنفــال كەوتــن، ئەوانــەى لــە ژێــر چنگــى 
بەعــس ڕزگاریــان بــوو بــەر ئــەم شــااڵوە نەكەوتــن زۆربەیــان لــەم شــارەدا نیشــتەجێبوون، لــە 
ئێســتادا كــەالر تــا دێ گەورەتــر و ئاوەدانــرت و دڵگیرتــر دەبێــت، لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە 
ــەكاىن  ــە ناوچ ــەى ل ــك لەوان ــۆ زۆرێ ــاوان ب ــە ب ــردووە، بووەت ــەى ك ــاو گەش ــێوەیەىك بەرچ بەش
ناوەڕاســت و خــوارووى عێراقــەوە دێنــە ئــەم شــارە و لێــرەدا بارگەیــان فــڕێ دەدەن، دەرگایــەىك 
بــازرگاىن گەورەیــە بــەڕووى هەمــوو عێراقــدا، لــە بــوارى خوێنــدىن بااڵدا زانكــۆ و چەنــد پەیامنگای 
تێدایــە، كــە ئەمــەش خوێنــدكاران لــە شــارەكاىن تــرەوە بــۆ خوێنــدن ڕووى تێدەكــەن، جیــا لەوانــە 
ــۆ  ــە، ب ــان و بەرین ــتێکی پ ــی دەش ــە خاوەن ــەى ک ــە جوگرافیاك ــوورى و هەڵكەوت ــۆكارى ئاب ه
کشــتوکاڵ گونجــاوە بــە تایبەتــی گەنم و جــۆ کە ئەمــەش كاریگەرى هەبووە لەســەر گەشــەكردىن، 
هۆكارێكــی تــر فاكتــەرى كارگێڕییــە كــە ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیانــە، ئــەو قــەزا دابڕاوانــەى لــە 
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خۆگرتــووە كــە بــە بڕیارێــىك ســیاىس لــە كەركــوك دابڕێــرنا، وەك (كــەالر ـ كفــرى ـ چەمچەمــاڵ) 
ســێ ناحیــەى ســەر بــە قەزاى خانەقیــن (قۆرەتوو - مەیــدان  - بەمــۆ) دواى ڕزگاركردنیــان لەالیەن 
حكومــەىت هەرێمــەوە خرانــە ســەر ئیــدارەى گەرمیــان، لــە ئێســتادا ژمــارەى دانیشــتواىن قەزاكــە 
بــە زیاتــر لــە (٢٢٦) هــەزار كــەس دەخەمڵێرنێــت و دانیشــتوانەكەى (٩٧٪)ى كــوردن، زۆرینــەى 
ئەوانەیــش موســڵامنی ســوننە مەزهەبــن، بەشــێىك زۆر كەمیــان شــیعە مەزهەبــن، بەشــێكیش لــە 
دانیشــتوانەكەى لەســەر ئاینــى كاكەییــن، ئــەم شــارە پێگەیــەىك زۆر گرنگــى هەیــە، لەبــەر ئــەوەى 
ــەىك  ــداد) لەالی ــە - بەغ ــەالر، باقوب ــلێامىن - ك ــىل (س ــەرەىك ئۆتۆمبێ ــى س ــەر هێڵ ــە س دەكەوێت
تریشــەوە لــە ڕێگــەى هێڵــى كفرییــەوە دەبەســرتێت بــە كەركوكــەوە، لــە ڕێگــەى خاڵــى 
ــە  ــە ســەرەتاى ب ــەالر ل ــەوە، ك ــی ئێران ــە شــاری قــەرسی رشین پەروێزخانیشــەوە دەبەســرتێت ب
قەزابوونییــەوە تاوەكــو ئێســتا لــە ڕووى ئیدارییــەوە چەندیــن گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە، ســەرەتا 
ســەر بــە پارێــزگاى كەركــوك بــووە، دواتــر خرایــە ســەر پارێــزگاى ســلێامىن تــا ڕاپەرینــى ئــازارى 
ــراق  ــازادى عێ ــەى ئ ــوك و دواى پرۆس ــزگاى كەرك ــەر پارێ ــە س ــاڵى (١٩٩٢) خرای ــە س (١٩٩١)، ل
ئیــدارەى گەرمیــان ئــەم ناســەقامگیریە جۆرێــك لــە پــەرت و بــاڵوى پێــوە دیــارە، خۆزگــە لــەوە 
زیاتــر درێــژەى نەدەكێشــا و كــە هەمــوو خەســڵەتەكاىن  پارێــزگاى تێدایــە، لــە ئــاو و خــاىك بــە 
پیتــەوە بگــرە تاوەكــو نــەوت و كانــزاى رسوشــتى، ژمــارەى دانیشــتواىن زۆر و ڕووبەرێــىك تەخــت 
و فــراوان، زانكــۆ و پەیامنــگا و تەنانــەت چەندیــن بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى تێدایــە كــە بودجــەى 
تایبــەىت بــۆ تەرخــان كــراوە و مامەڵــەى پارێــزگاى لەگــەڵ دەكرێــت ئەمانــە و لــە ئێســتادا كــەالر 
ناوێــىك دیــار و قەبارەیــەىك گەورەیــە، ناوەڕۆكێــك پــڕ لــە بەرهــەم و داهێنــان، شــارێكی ئەكتیــڤ 
ــە  ــى ل ــەش دەبین ــەىك گ ــە ڕوخســاریدا ئایندەی ــارێك ل ــدا، ش ــە جۆراوجۆرەكان ــەواوى بزاوت ــە ت ل
ــە  ــە (٢٠٠٧/٢/١٢) ئیــدارەى گەرمیــان گواســرتایەوە ل فراوانبــوون و پێشــكەوتن، بــە فەرمانێــك ل
قــەزاى دەربەندیخانــەوە بــۆ قــەزاى كــەالر لــەو كاتــەوە تــا ئێســتا ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیانــە، 
ــدا  ــراق تیای ــرى عێ ــزگاكاىن ت ــی زۆری پارێ ــەت ئاوارەیەک ــەر و تەنان ــۆ دەوروب ــك ب ــە باوانێ بۆت
نیشــتەجێبوون بــە بــێ ئــەوەى كــەس هەســت بە نامۆیــی بكات، ئــەوەى جێــى ســەرنجە ئەوانەى 
ڕوودەكەنــە ئــەم شــارە پــاش ماوەیــەىك كــورت بــە جۆرێــك هۆگــرى دەبــن، تیایــدا دەمێننــەوە و 
بەشــانازییەوە خۆیــان بــە خەڵــىك شــارەكە دەزانــن، كــە لــە ئێســتادا بــە گشــت پێــوەرەكان مــاىف 
خۆیــەىت بكرێتــە پارێــزگا، لــەم لێكۆڵینــەوەدا خاڵــە پۆزەتیــڤ و پرشــنگدارەكانی بــە پارێزگابــووىن 

كەالر خراوەتە ڕوو.
                                                                                          نووسەر
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ــە نووســینى  ــەوە بەشــێوەى ورد و ڕوون هەنگاوێــىك ســەرەكییە ل دیاریكــردىن كێشــەى لێكۆڵین
لــە ڕێــگا و هەنــگاوەكاىن دیكــەى لێكۆڵینــەوە و  توێژینــەوەى زانســتیدا، بەردەوامبــوون 
شــیكردنەوە بــۆ ناوچــەى توێژینــەوە، ئەمــەش ئــەوە دەردەخــات كــە توێــژەر چەنــد بایــەخ  بــە 
لێكۆڵینەوەكــەى دەدات، لــە بەرجەســتەبوون و زۆرى زانیــارى و بابــەىت زانســتى دەربــارەى 
بابەتەكــە، چارەســەركردىن كێشــە دەبێــت بە شــێوەیەك بێــت توێــژەرەكاىن تر بگەنــە ئەنجامەكاىن 
ئەگــەر هاتــوو گریامنــەكان بەســەر خۆیــدا پراكتیــزە بكرێــت، بــۆ بەكارهێنــاىن هەمــان زانیــارى و 
جێبەجێكــردىن هەمــان شــێوازى لێكۆڵینــەوە، هــاوكات كێشــەى توێژینــەوە پرســیارێىك بــێ وەاڵم 

دەبێــت، بۆیــە دەتوانیــن گوزارشــت لــە كێشــەكان بكەیــن بــەم پرســیارانەى خــوارەوە:         
١- ڕواڵەتی دابەشكردىن دانیشتواىن شارى كەالر چى یە؟

٢- ئایا هاوسەنگى هەیە لە نێوان دانیشتوان و ڕووبەرى زەوى تەرخانكراو لەم شارەدا؟  
٣- هــۆكارە جوگرافیــاكان چیــن؟ كــە كاریگەرییــان  لەســەر دابەشــبووىن دانیشــتوان لــە ناوچــەى 

ــەوە هەیە؟   لێكۆڵین
٤- كام هۆكار زیاتر كاریگەرى لەسەر دانیشتوان و چڕی شارى كەالر هەیە؟

٥- توانا مرۆییەكان چین لە ناوچەى لێكۆڵینەوەدا؟
٦- ئاسۆكاىن ئایندەى كەالر چین؟

 

گریامنــەى لێكۆڵینــەوە چارەســەرێىك پرنســیپیە وەاڵمێــىك ســەرەتاییە بــۆ كێشــەى لێكۆڵینەوەكە، 
یــان بریتــی یــە لــە پێداویســتییەىك لۆژیــىك نائاڵــۆز، گریامنــە توێــژەر دەگەیەنێتــە ئەنجامێــىك  
ڕاســت و درووســت، هیــچ لێكۆڵینەوەیــەك بەبــێ گریامنــە نابێــت و خاڵــى دەبێتــەوە لــە مانــا 

زانســتییەكەى، هەوڵدەدەیــن بــەم شــێوەیە گریامنــە بخەینــە ڕوو:
١- جیــاوازى دابەشــبووىن شــوێنى دانیشــتواىن شــارى كــەالر، بەشــێوەى ڕوون و ئاشــكرا لەســەر 

پــەڕەى هەرێمــى شــارەكە.
ــەى  ــتوان و قەبارەك ــبووىن دانیش ــە دابەش ــاوازى ل ــەوە جی ــەڕووى كات ــەالر ل ــارى ك ــە ش ٢- ل

ــە. هەی
٣- هــۆكارە جوگرافیــاكان ڕۆڵــى گەورەیــان هەیــە لــە دابەشــبووىن دانیشــتوان و چڕییەكــەى لــە 
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ناوچــەى لێكۆڵینــەوە. 
٤- هــەردوو پێگــەى جوگــراىف و دۆخــى ئارامــى و ئاســایش هــۆكاری یەكالكــەرەوەن، لــە 

زیادبــووىن ژمــارەی دانیشــتوان و چڕییەكــەى لــەم شــارەدا.
٥- نیشــانەكان لێــرە بەڵگــەى دیــار و ئاشــكران بــۆ زیادبــووىن دانیشــتواىن كــەالر لــە ئایندەیــەىك 

. نزیكدا

ئامانــج لــەم لێكۆڵینەوەیــە ڕوونكردنــەوەى چەنــد بوارێــىك جوگرافیایــە تایبەتــە بــە دانیشــتواىن 
ــە، لەســەر  ــى هــۆكارە جوگرافییەكان ــدا ئامانجــى ســەرەىك دەرخســتنى ڕۆڵ شــارى كــەالر، تیای
لــە ناوچــەى  دیاریكــردىن شــێوازەكاىن گەشــەكردن و زیادبــووىن دابەشــبووىن دانیشــتوان 
لێكۆڵینــەوە، خســتنە ڕووى ئــاو و هــەوا و بــەرز و نزمــى ســەرچاوەكاىن ئــاو و خــاك و ڕووەىك 
ــارى ورد و درووســت،  ــا و ئام ــارى و دات ــد، هەروەهــا بەرجەســتەكردىن زانی خۆڕســك و ... هت
لەســەر چۆنییــەىت گەشــەكردنەكە بــە مەبەســتى ســوود گەیانــدن و پەرەپێــدان، هــاوكات دانــاىن 
ــراوە  ــوان ســااڵىن (١٩٧٠-٢٠١٢) وەرگی ــۆ لێكۆڵینەوەكــە كــە مــاوەى نێ ــوەى زەمــەىن ب چوارچێ
پشتبەســنت بــە ســەرژمێرى دانیشــتوان و هەنــدێ ئامــارى جۆراوجــۆرى تــر و ئەنجومــەىن 
گەڕەكــەكان، لــە كۆتاییــدا خســتنە ڕووى پێشــنیار و ڕاســپاردە و دەرئەنجام، خوازیــارم خزمەتێىك 
بچــووىك شــارى كــەالرم كردبێــت و مەڵۆیەكــم خســتبێتە ســەر خەرمــاىن وشــەى كــوردى، بــەو 

ــدى بێــت. ــەى ڕەزامەن ــدەى لێكۆڵینەوەكــە مای ئومێ

لەم لێكۆڵینەوەدا دوو ڕێگاى گرنگ ڕۆڵى كارایان هەیە دەربارەى بەهێزكردىن لێكۆڵینەوەكە و 
كۆكردنەوەى زانیارى و داتاى درووست، پشت دەبەستێت بە دوو ڕێگا:

ــە  ــەت ب ــەىت تایب ــدێ باب ــەوەى هەن ــە كۆكردن ــنت ب ــري): پشتبەس ــۆرى (نظ ــەرچاوەى  تی ١. س
شــارى كــەالر ئەویــش لــە ڕێــگاى گۆڤــار و كتێــب و هەندێــك ســەرچاوەی تــرەوە، هەروەهــا 
پشتبەســنت بــە ســەرژمێرییە فەرمــی و نیمچــە فەرمییــەكان و كۆكردنــەوەى هەندێ داتــا و ئامار 
لــە دەزگا پەیوەندیــدارەكان (ئیــدارەى گەرمیــان، بەڕێوبەرایــەىت ئامــارى گەرمیــان، فەرمانگــەى 
ئامــارى كــەالر، ســەرۆكایەىت شــارەواىن كــەالر، بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى پــەروەردەى گەرمیــان و 
بەڕێوەبەرایــەىت پــەروەردەى كــەالر، بەڕێوەرایــەىت گشــتى كشــتوكاڵى گەرمیــان، بەڕێوەبەرایــەىت 
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ــان، زانكــۆى  ــان، بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى گەشــت و گــوزارى گەرمی گشــتى تەندروســتى گەرمی
گەرمیــان، پەیامنــگاى تەكنیــىك، قائیمقامیــەىت قــەزاى كــەالر و ئەنجومــەىن گەڕەكــەكان ..هتــد.

٢. كارى کردارەکــی - گۆڕەپــاىن (عمــيل، حقــيل): ئەمــەش بریتیــە لــە هــەوڵ و كۆشــىش توێــژەر 
ــارى  ــەوەى زانی ــان و كۆكردن ــت هێن ــە دەس ــۆ ب ــكنین ب ــەڕان و پش ــداىن گ ــێوەى مەی ــە ش ب
ســەبارەت بــە لێكۆڵینەوەكــە، لــە ڕێــگاى چاوپێكەوتنــى كەســایەىت شــارەزا لــە ناوچەكــە، ڕاى 
مامۆســتایاىن زانكــۆ و ڕوناكبیــر بــۆ كۆكردنــەوەى زانیــارى لــە بــوارە جیاجیــاكاىن شــارى كــەالر، 
ــم  ــە زانیاری ــووە ك ــگاى هەڵێنجــان (اســتنباطي) بینی ــە ڕێ ــە ســوودم ل هەروەهــا لێكۆڵینەوەك
لــە ســەرچاوەكان وەرگرتــووە لــە ڕوانگــەى ئــەو زانیاریانــەوە وردەكارى و شــیكردنەوەى 
تایبەمتەندییــەكاىن دەڤەرەكــەم رشۆڤــە كــردووە، واتــە لێكۆڵینەوەكە لە مەســەلە گشــتییەكانەوە 

ــەكان.  ــو وردەكاریی ــە نێ ڕۆچووەت

ــنوورى  ــە س ــت، وات ــات دەنرێ ــەر بنی ــە س ــارى ل ــە ش ــەرەى ك ــەو ڕووب ــە ل ــى ی ــوێن بریت  ش
ــەو  ــدى ئ ــەوە، پەیوەن ــەرى دەگرێت ــەاڵم (پێگــە) شــار و دەوروب ــەوە، ب شــارەواىن شــار دەگرێت
پێگەیــە بەدەوروبــەر و گەشــەكردىن شــارەوە، ئەگەرچــى هەنــدێ جــار لــە باســكردندا بەیەكەوە 
دێــن و بــە تێكەڵــى بــاس دەكرێــن(١)، شــوێنى شــار كاریگــەرى هەیــە لەســەر درووســتبوون و 
گەشــەكردن و فراوانبــووىن شــار، هەروەهــا ئاراســتە و شــێوەى شــار و جــۆرى بەكارهێنــاىن شــار 
ــەرەكاىن  ــى دەڤ ــە پێ ــارەكە ب ــدى ش ــدى ناوەن ــە پەیوەن ــە ل ــوێن بریتی ــەى، ش و مۆرفۆلۆجیەك
ــارێك  ــوو ش ــدا هەم ــە كاتێك ــار، ل ــاوەداىن ش ــە دەرەوەى ســنوورى ئ ــە دەكەون ــەرى ك دەوروب
ــە (٢)    ــردا هەی ــەكاىن ت ــەڵ ناوچ ــازرگاىن لەگ ــیاىس و ب ــەىت و س ــوورى و كۆمەاڵی ــدى ئاب پەیوەن
پێگــەى شــارى كــەالر لــە ڕووى پێگــەى ئەســرتۆنۆمییەوە گرنگــى خــۆى هەیــە، لەم ســۆنگەیەوە 
دەتوانرێــت ڕەگــەزەكاىن ئــاو و هــەوا و درێــژى شــەو و ڕۆژ و وەرزەكاىن ســاڵ بزانرێــت، 
ناوچــەى لێكۆڵینــەوە لــەڕووى ئەســرتۆنۆمییەوە، دەكەوێتــە نێــوان بازنــەى پــاىن (٣٩، ٣٤- ٣٦، 
ــەى ڕۆژهــەاڵىت  ــژى (١٧، ٤٥ - ٢٢، ٤٥ ) پل ــى درێ ــوان هێڵ ــەوە، نێ ــوورى زەویی ــەى باك ٣٤) پل
زەوییــەوە لەســەر ڕووبەرێــىك تەخــت بونیــات نــراوە، كــە بەرزیەكــەى لــە ئاســتی دەریــاوە لــە 

١- صربي الهيتى و صالح فليح حسن، جغرافية املدن، مديرية دار كتب لطباعة و النرش، املوصل، ١٩٨٦، ص١٠ 
٢- عبدالرزاق عباس حسني، جغرافية املدن، مطبعة اسعد، بغداد، ١٩٧٧، ص٣٥
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ــە (١) ســەیری نەخشــەى ژمــارە (١) بكــە: ــوان (٢٠٠–٢٥٥) مەتردای نێ

نەخشەى ژمارە (١)
شارى كەالر بە گوێرەى هێڵەكانی درێژى و پانی

ــاىن  ــە كارهێن ــىل ( D E M ١٥ M T  ) وە ب ــە فای ــنت ب ــت بەس ــژەر پش ــەرچاوە : كارى توێ س
( ١٠٫٢٫٢ A rcG IS   ) بەرنامــەى

ــى  ــە هەرێم ــاخاوى ل ــە ش ــەى نیمچ ــە ناوچ ــەوە كەوتوەت ــە ڕووى جوگرافیی ــەالر ل ــارى ك ش
كوردســتان، لــە ناوچــەى بــان و گــردەكاىن كەركــوك دایــە، دەكەوێتــە بــەىش باشــوورى ڕۆژهەاڵىت 
هەرێمــى كوردســتانەوە، شــارێىك گــەورە و دیــاری باشــوورى هەرێمــى كوردســتانە، لــە ئێســتادا 
ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیانــە، دەكەوێتــە دوورى (٢٦٠ كــم) لــە هەولێــرى پایتەختــى هەرێمــى 
ــارى  ــم) لەش ــوك)ەوە دوورە و (١٤٤ك ــارى (كەرك ــە ش ــم) ل ــا (١٧٣ ك ــتانەوە، هەروەه كوردس

ســلێامنییەوە دوورە، بڕوانــە نەخشــەى ژمــارە (٢): 

١- القوات املسلحة العراقية، املساحة العسكرية، خارطة قلعة شريوانة، املقياس (  ١٠٠٠٠٠: ١ لسنة ١٩٨٩)
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نەخشەى ژمارە (٢)
شارى كەالر بە گوێرەى هەرێمى كوردستان

ســەرچاوە : كارى توێــژەر پشــت بەســنت بــە فایــىل ( DEM 15 MT  ) وە بــە كارهێنــاىن بەرنامــە
(ArcGIS10.2.2) ىs

هەروەهــا دەكەوێتــە دوورى (١٨٠كــم) لــە باكــوورى بەغــداى پایتەختــى عێراقــەوە كــە 
دەكەوێتــە بــەىش ڕۆژهــەاڵىت عێراقــەوە، نزیكرتیــن ئیــدارەی ســەربەخۆی هەرێمــی کوردســتانە 
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لەگــەڵ پایتەخــت و شــارەكاىن تــری ناوەڕاســتى عێراقــدا، بــە تایبــەت پارێــزگاى بەعقوبــە كــە 
ــە: ــارە (٣) بك ــەوە. ســەیرى نەخشــەى ژم ــم دوورە لێی (١٣٠) ك

                                  
نەخشەى ژمارە (٣)

پێگەى شارى كەالر بە گوێرەى عێراق

                                   

ســەرچاوە :كارى توێــژەر پشــت بەســت بــە حكومــەىت هەرێمــى كوردســتان، وەزارەىت پالندانــان، 
( GIS 2012 ) بەڕێوەبەرایــەىت ئامــارى ســلێامىن، نەخشــەى كارگێــڕى پارێــزگاى ســلێامىن، بــەىش

هەروەهــا لــە ســنوورى ئێــران و لــە مــەرزی پەروێزخانــەوە (٣٥) كــم دوورە، كــەالر دەكەوێتــە 
ــە ڕووى  ــاخاوییە، ل ــە ش ــی نیمچ ــە ناوچەیەک ــتان ک ــى كوردس ــەاڵىت هەرێم ــوورى ڕۆژه باش
كارگێڕییــەوە لــە رۆژهەاڵتییــەوە هاوســنوورە لەگــەڵ ڕووبــارى ســیروان (ســنوورێىك رسوشــتییە 
دەكەوێتــە نێــوان هــەردوو قــەزاى كــەالر و خانەقییــەوە)، لــە رۆژئاواشــەوە ناحیــەی ڕزگارییــە 
و لــە بــەىش باكــوورەوە ناحیــەی پێبــاز و لــە باشــوورەوە ناحیــەی کۆکــس، ســەیرى نەخشــەى 

ژمــارە (٤) بكــە، ســنوورى شــاری كــەالر دیــارى كــراوە.
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نەخشەى ژمارە  (٤)
سنوورى شارى کەالر

ســەرچاوە : كارى توێــژەر پشــت بەســنت بــە فایــىل (DEM 15 MT) وە بەكارهێنــاىن بەرنامــەى 
(ArcGIS10.2.2)
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كــەالر پانتایــى ڕووبەرێــىك فــراواىن هەیــە شــوێنەكەى لــە بــار و گونجــاوە بــۆ زیاتــر گەشــەكردن 
و فراوانبــوون، شــارى كــەالر لەســەر ڕووبەرێــىك تەختایــى بنیاتــرناوە دەشــتێىك پــان و بەریــن 
دەگرێتــە خــۆ، ڕووبــارى ســیروان بــە تەنیشــتیەوە تێدەپەڕێــت كــە ئەمیــش كاریگــەری هەیــە  
لەســەر شــارەكە، گــەر بــاس لــە ڕووبــەرى قــەزاى كــەالر و دەوروبــەرى بــە مانــاى لێكدانــەوە 
ــەوەرى  ــە ت ــەرەىك ل ــگ و س ــێىك گرن ــۆى بەش ــۆ خ ــە ب ــت، ك ــۆ دێ ــىك ئەوت ــە دواداچوونێ و ب
گەرمیــان پێكدێنێــت، كــە دەكەوێتــە ناوچەیــەىك تەختانــەوە لــە ڕۆخــى ڕووبــارى ســیروان، لــە 
ــازۆ و  ــاخاوییەكاىن م ــرە ش ــەڵ زنجی ــۆ و قەرەداخــەوە لەگ ــاكاىن وەك بەم ــرە چی ــى زنجی دامێن
ــەوە، ئەمــەش هۆكارەكــەى  ــراواىن دەشــتەكەى دەگرێت ــىك ف بەردەســوور و شــاكەل و ڕووبەرێ
ــە  ــراىف، ك ــى دیمۆگ ــزگاى كەركــوك و گۆڕین ــە پارێ ــورد ل ــارەى ك ــەوەى ژم ــۆ كەمكردن ــە ب ڕوون
ــى دوورە  ــە الدێ ــوردن(١)، هەروەهــا جگــە ل ــەى هــەرە زۆرى دانیشــتواىن ك ــە زۆرب ــەم قەزای ئ
ــەىش  ــە ب ــاواوە ســەیدە و شــاكەل و ل ــەىش ڕۆژئ ــە ب ــك كــەالر كــە ل ــكاىن نزی دەســتەكان، الدێ
باشــوورەوە گونــدى شــێخ لەنگــەر چەنــد كیلۆمەترێــىك كــەم دوورە، نەخراوەتــە ســەر كارگێــڕى 
كــەالر، بەڵكــو لەســەر قــەزاى كفــرى بــوون، لــە تەنیشــت هــەردوو خاڵــى پشــكنینى كــەالر كــە 
لــە دەرەوەى شــارە لــە (باشــوور و خۆرئــاوا)وە تەنهــا پەنجــا مەترێــك لــە ســنوورى (كفرى)یەوە 
نەخراوەتــە ســەر كارگێــڕى كــەالر، بەڵكــو لەســەر قــەزاى كفــرى بــوون ئەمــەش دەگەڕێتــەوە 
بــۆ ئــەوەى كــە ئــەم ناوچانــە لــە دەرەوەى ســنوورى ئۆتۆنۆمیــە كارتۆنییەكــە بــوون، هەرچەندە 
بەپێــى ســنوورى ئۆتۆنۆمــی، ســنوورەكاىن ڕۆژئــاواوە تــا دێــى شــاكەل تەنهــا (٨) كــم دوورە لــە 
باشــوورەوە و دێــى شــێخ لەنگــەر (٩) كــم دوورە ئەوانــە لــە ڕووی كارگێڕییــەوە ســەر بــە قەزاى 
(كفــری)ن، تــا ســاڵى ١٩٧٥ ســەر بــە قــەزاى كــەالر بــوون، هــەر ئەمانــەش واى كــردووە كــە 
ڕووبــەرى ناوەنــدى كــەالر كەمرتیــن ڕووبــەرە لــە ئاســتى قەزاكــە كــە تەنهــا  (١٩٪) پێكدێنێــت، 
ــاز كــە ســنوورێىك  لەگــەڵ ئەمانەشــدا ســنوورەكاىن لەباكــوورەوە ناحیــەكاىن شــێخ تەویــل، پێب
فــراوان لــە خــۆ دەگرێــت، لەگــەڵ قــەزاكاىن (كفــرى و خانەقــی و دەربەندیخــان) هاوســنوورە، 
ئــەم شــارە دەكەوێتــە ســەر هێڵــى ئۆتۆمبێــىل (ســلێامىن- كــەالر، بەعقوبــە – بەغــدا - كــەالر ) 
لــە دیــووى ڕۆژئــاواوە لــە ڕێگــەى كفرییــەوە دەبەســرتێتەوە بــە كەركوكــەوە، لــە ڕۆژهەاڵتــەوە 
ــەرسی  ــارى ق ــە ش ــە دەیبەســتێت ب ــە زۆر نزیك ــەوە ك ــنوورى پەروێزخان ــى س ــگاى خاڵ ــە ڕێ ل

١- ئەحمەد باوەڕ، گۆڤارى كەركوك، ژ( ٢ ) ساڵى سێیەم، پایزى ( ٢٠٠١، ل١١٢ )
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ــوون  ــردن ب ــازرگاىن و هــەىل كارك ــوارى ب ــى ب ــەىك ســرتاتیژى و گرنگ ــران)، بنكەی شــیرینەوە (ئێ
ــە  ــی ل ــت، خەڵک ــەوە دەبینێ ــە خۆی ــەیەىك زۆرى ب ــە دواى ڕۆژ گەش ــا دێ ڕۆژ ل ــە ت ــەر بۆی ه
شــارۆچكەكاىن دەوروبــەر و لــەو دوایەشــدا لــە پارێــزگاكاىن ناوەڕاســت و خــوارووى عێراقــەوە 
ڕووى تێدەكــەن و جگــە لــە جموجۆڵــى كاىت تیایــدا نیشــتەجێبوون، مــەرزى پەروێزخــان 
ڕۆڵــى كاریگــەرى هەیــە كــە ڕۆژانــە هــەزاران كەرەســتە و بەرهەمــى جۆراوجــۆر لــە ئێرانــەوە 
دەهێرنێتــە دیــوى هەرێمــى كورســتانەوە لێــرەوە بــەرەو شــارەكاىن تــر دەبرێــن، پێگــەى كــەالر 
لــە ڕووى كشــتوكاڵەوە خــاوەن بــڕى (٢٩١١٩٧) دۆنــم زەوییــە، كــە شــیاوە بــۆ كشــتوكاڵ كــردن 
(٢٨٥٠١٨) دەیمــە كاڵــە و (٦١٧٩) دۆمنــى بــەراو و (٥٦٩٥١٨) دۆمنــى بەردەاڵنــە (١)، ڕووبــەرى 
ــتى  ــەرى گش ــتى ڕووب ــۆى گش ــە ك ــژەى (١٣،٤ ٪) ل ــم٢ بەڕێ ــدا (٢١٢٨)ك ــە حەفتاكان ــەالر ل ك

پارێــزگاى ســلێامىن (٢) ســەیرى خشــتەى ژمــارە (١) بكــە: 

خشتەى ژمارە (١)
ڕووپێو و ژمارەى دانیشتواى قەزاى كەالر ساڵى (١٩٧٧)

 ژمارەى دانیشتوانڕووپێو كچگقەزاى كەالر

٣٦٤٢٤٨٢٤مەڵبەندى قەزا

٩٢٥١١٧٤٣پێباز

٨٣٩٧٤٩٠تیلەكۆ

٢١٢٨٤٤٠٥٧سەرجەم

ســەرچاوە :- دكتــۆر عەبدوڵــاڵ غەفــور، كوردســتان (دابــەىش كارگێــڕى تڕیتــۆرى (١٩٢٧ -١٩٩٧)، 
چاپــى دووەم، ســلێامىن ( ٢٠٠٣، ل١٩٨ )

هەروەهــا لەســاڵى (١٩٨٧)دا ڕووبەرەكــەى دەكاتــە (٣٢٢) كــم٢، ڕووبــەرى قــەزاى كــەالر لــە 
ئێســتادا كــە ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیانــە ڕووبــەرى قــەزاى كــەالر (١٧٥٠،٧٥) كــم٢ كــە دەكاتــە 
ــەرى  ــۆی ڕووب ــە ك ــژەى (١٤،٨٪) ل ــان(٣) و بەڕێ ــدارەى گەرمی ــە ئی ــتى ل ــەرى گش (١٤٪) ڕووب

پارێــزگاى ســلێامىن پێــك دێنێــت .     

١-بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە  ( ٢٠١٣ ) 
٢- دكتۆر عەبدوڵاڵ غەفور، كوردستان دابەىش كارگێڕى تڕیتۆرى ( ١٩٢٧ -١٩٩٧ )، چاپى دووەم، سلێامىن ( ٢٠٠٣، ل١٩٨ )

٣- پرۆفایىل قەزاكاىن پارێزگاى سلێامىن وئیدارەى گەرمیان ( ٢٠٠٨، ل٥٢ )
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لــە مــەڕ هەڵبــژاردىن مــاوەى  لێكۆڵینەوەكــە، لــە ســاڵى (١٩٧٠-٢٠١٢)دا ئــەم ماوەیــە كراوەتــە 
چــوار چێــوەى زەمــەىن لێكۆڵینەوەكــە، ماوەكــە لــە قەزابــووىن شــارى كــەالرەوە دەســت 
پێــدەكات، زۆرێــك لــە داتــاكان، لــە ســەر بنەمــاى دامــودەزگاى فەرمــى و ســەرژمێرى وەرگیراوە 
كــە ئەویــش تەنهــا ســااڵىن (١٩٧٧-١٩٨٧) دەگرێتەخــۆ و وێــڕاى چەندیــن تێبینــى لەســەر ئــەو 
ــە  ــراو ل ــە و باوەڕپێك ــەرژمێرى تۆكم ــر س ــە ڕوو، دوات ــۆكارەكاىن خراوەت ــە ه ــەرژمێریانە ك س
هەرێــم دا پراكتیــزە نەكــراوە، هەرچەنــدە چەندیــن بڕیــارى لێــوە دراوە لــە ناوەندیــش لەمپــەر 
دەخەنــە بــەردەم ســەرژمێرى دانیشــتوان، ئێســتا وا بڕیــارە ئەنجــام بدرێــت، گــەر چارەنــووىس 
ئەمجــارەش وەك جــارەكاىن تــر نەبێــت، بــە دڵنیاییــەوە توێژینــەوەى وەهــا پێویســتى بــە ئامارى 
ڕاســت و درووســتە، زەحمەتــە لــە واڵتێــىك پــڕ كێشــە و قەیــران و نــا ئــارام و نەبــووىن یاســادا 
ئامــارى درووســت ئەنجــام بدرێــت، كێشــە مەزهــەىب و نەتەوەیــى و ئاینییــەكان لەمپــەرن لــە 

بــەردەم ئامــاردا.

ــەر  ــەوە  لەمپ ــە بەدڵنیایی ــێ پێشــوەخت خــۆ ئامادەكــەی، ك ــك دەب ــۆ هەركارێ ــان ب  هەنگاون
و كۆســپ و ئاســتەنگى دێتــە ڕێــگات، هەمــوو كارێــك شــەونخوىن و خــۆ هیــالك كــردىن 
دەوێــت، بــەاڵم دەبــێ مــرۆڤ جیــا لــە خــۆ ئامادەكــردن بڕیــارى بــەردەوام بــوون بــدات بــۆ 
پراكتیزەكــردن و بێــرتس بێــت لــەو ئەگەرانــە ڕووبــەڕووى دەبێتــەوە، ئەگەرنــا  لــە كارەكانیــدا 
ســەركەوتوو نابێــت، بێگومــان ئــەم لێكۆڵینــەوەش بــێ گرفــت نییــە، پێویســتە ئــەوەش بووترێت 
كەمــی ســەرچاوە  كاریگــەری خــۆى هەیــە یــان ئەوانــەى كــە هــەن زۆر كەمــن، گــەر بــەراورد 
ــتیەى  ــە نارسوش ــەو زیادبوون ــەكردن و ئ ــان گەش ــردا، ی ــی ت ــك بابەت ــەڵ هەندێ ــت لەگ بكرێ
دانیشــتوان كەشــێكی واى خوڵقانــدووە كەمــرت گوزارشــتی لــێ بكرێــت، لــە كاتێكــدا ئامــارەكان 
ــە  ــەك هاتوونەت ــتى كەمینەی ــە خواس ــان ب ــوون، ی ــى لەدایكب ــە ناكامڵ ــن و ب ــت نی تەندرووس

ــە ڕوو: ــەم شــێوەیە گرفــت و ئاســتەنگەكان دەخەین ــوون، ب ب
١- كەمــى یــان نەبــووىن ســەرچاوەى زانســتى لەســەر ناوچــەى لێكۆڵینــەوە، هەنــدێ نووســینى 

زۆر كــەم هــەن، كەمیــان پەیوەندییــان بــە دانیشــتوانەوە هەیــە.
ــە  ــدا، ل ــەدا ڕوویان ــەم ماوەی ــەى ل ــەو گۆڕانكارییان ــەوە و ئ ــەى لێكۆڵین ــەى ناوچ ٢- هەڵكەوت
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ــو  ــە نێ ــەوە ل ــان، خوالن ــدارەى گەرمی ــش ئی ــلێامىن و دواتری ــوك و س ــزگاكاىن كەرك ــوان پارێ نێ
گــۆڕاىن ئــەو یەكــە كارگێڕیانــەدا، ئەمانــە كاریگــەرى ڕاســتەوخۆى هەیــە لــە بەدەســت هێنــاىن 

ــن. ــۆ نی ــاڵوەن و ك ــەكان زۆر جــار ب ــارى ورد چونكــە زانیاریی زانی
ــەاڵم  ــن، ب ــارد دەكرێ ــەڕەىت ئەژم ــەرچاوەى بن ــە س ــتوان ب ــتییەكاىن دانیش ــەرژمێرییە گش ٣- س
ــەزا و  ــە ق ــان ب ــرت پەیوەندیی ــە كەم ــتى پارێزگای ــەر ئاس ــر لەس ــەكان زیات ــەوە زانیاریی بەداخ
ناحیەكانــەوە هەیــە، ئەویــش لــە مێــژە نەكــراوە یــان ئەوانــەى  كــراون بــە چــاوى گومانــەوە 
ــەر  ــە س ــە دەخەین ــا پەنج ــی توان ــە پێ ــرە و ب ــە وردەكاری زیات ــتى ب ــن، پێویس ــەیر دەكرێ س

ــوارەوە:   ــە خ ــتییەكان ل ڕاس
أ - داگیركــەران هەمیشــە لــە هەوڵدابــوون، بــۆ تێكــدان و شــێواندىن دیمۆگــراىف و شــاردنەوەى 
ــر  ــەىك ت ــە واتای ــتدا، ب ــەوەی سەردەس ــاو نەت ــە ن ــان ل ــر و توانەوەی ــەوەكاىن ت ــەىت نەت حەقیق
ناونووســكردن یــان تۆماركــردن لــە زۆر شــوێن بــە شــێوەى خەماڵنــدن بــووە، بریتــى بــووە لــە 
پیشــانداىن وێنەیــەك كــە شــاردنەوەى نەتــەوە و كەمینــەكان تیــادا بــەدی دەکــرێ، بــۆ مەرامــى 
ــتەكاىن  ــە خواس ــت ل ــر مەبەس ــە، زیات ــان تێدای ــن حەقیقەتی ــاكان كەمرتی ــار و دات ــان ئام خۆی
دەســەاڵىت ناوەنــد و تاكــە حــزىب بــووە، بــە تایبــەت تــر پاراســتنى بەرژەوەنــدى عــەرەىب ســوننە.

ب- بەهــۆى شۆڕشــەكاىن كــوردەوە زۆرێــك لــە دانیشــتوان لــە ناوچــە ڕزگاركــراوەكان بــوون، كــە 
ســەرژمێرى نەكــراون یــان بەخەماڵنــدن دانراون.

ــە گەنجــان  ــك ل ــاري) زۆرێ ــد االجب ــێ (تجنی ــگ و ســەربازى زۆرەمل ج- داپڵۆســین و زەبروزەن
ــوون. ــدەران ب ــاىن دەرەوە و هان ــاوارەى واڵت ــان ئ ــە پێشــمەرگە ی بوون

د- زۆرجار لەالیەن دانیشتوانەوە لەبەر كۆمەڵێك فاكتەر زانیارى نادرووست دراوە.
ــە هەرێمــى كوردســتان ئەنجــام  ــەوە (ســاڵى ١٩٩١) ســەرژمێرى فەرمــى ل ــەدواى ڕاپەڕین ٤- ل
ــە و  ــا متامن ــام دەدران، تەنه ــك ئەنج ــاڵ جارێ ــااڵىن پێشــوو (١٠) س ــەوەى س ــەدراوە، وەك ئ ن
ــە، كاریگەریــى  ــە فۆرمــی خــۆراك، كــە ئەمیــش كەموكــوڕى زۆرى تێدای پشــت دەبەســرتێت ب
ــدىن بەعســەوە دەووترێــت ســاڵى  ــە دواى ڕووخان ــە، ســااڵنەش ل ــر هەی لەســەر دانیشــتواىن ت
ــارە و نەبووەتــە كــردار. ئاینــدە ســەرژمێرى ئەنجــام دەدرێــت، بەداخــەوە هێشــتا هــەر گوفت

ــۆكارى زۆرى  ــە ه ــش ڕەنگ ــادەن ئەوی ــارى ن ــانایی زانی ــە س ــەكان ب ــودەزگا حكومیی  ٥- دام
هەبێــت، ئــەوەى كــە خۆیــان بیانــووى بــۆ دێننــەوە، هەنــدێ جــار گرفــت درووســت دەكــەن 

ــەوە.   ــدا وەاڵم نادەن ــەكات و ســاىت خۆی ــان ل ی
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بــە مەبەســتى پێــكاىن ئامانجــى لێكۆڵینەوەكــە و دەرخســتنى فاكتــەرە رسوشــتییەكان و هــۆكارە 
ــە  ــەكان ك ــراىف و ئابووریی ــی و جوگ ــەرە مێژووی ــە ناســاندىن فاكت ــەكان، گوزارشــتكردن ل مرۆیی
ــەكردىن  ــوون و گەش ــە فراوانب ــە ل ــان هەی ــڤ و بەرچاوی ــى ئەكتی ــە ڕۆڵ ــەو كایان ــەك ل هەری
جــۆراو جــۆرى ناوچــەى لێكۆڵینەوەكــە، ئــەم تەوەرانــە خاڵــی ســەرەكین بــۆ ڕۆچــوون بەنێــو 
بابەتەكــەدا و دواجاریــش لــق و پۆپــى جیایــان لێدەبێتــەوە، ئەمانــە دەبنــە خاڵــى دەســتپێكردن 
ــش  ــارەكان، دواتری ــا و ئام ــردىن دات ــیكارى و رشۆڤەك ــە ش ــتكردن ل ــۆ گوزارش ــان ب و هەنگاون
ــۆ  ــە ئامانجــەكاىن دابەشــكراوە ب ــۆ گەیشــنت ب خســتنەڕووى نەخشــە و خشــتە و شــێوەكان، ب
ــتى  ــكۆكان و لیس ــپاردە و پاش ــام و ڕاس ــەش و دەرئەنج ــەكییەك و (٥) ب ــەوە و پێش ڕوونكردن
ســەرچاوەكان و پوختەیــەک بــە زمانــی عەرەبــی هــەر بەشــێكیش لــە بەشــەكان بەســەر چەنــد 

باســێكدا دابــەش كــراوە بــەم شــێوەیە:

بەىش یەكەم:
ســەرەتایەكە تەرخــان كــراوە چوارچێــوەى تیــۆرى لێكۆڵینــەوە بــۆ پێشــەكییەك و كۆمەڵێــك باس، 
كــە گوزارشــت دەكات لــە پــالن و ئامانــج و میتــۆد و مــاوە و كێشــە و گرفتــەكاىن لێكۆڵینەوەكــە، 
ــە  هــاوكات ناســاندىن ناوچەكــە و شــوێن و شــێوازى لێكۆڵینەوەكــە و مــاوە و ڕووبەرەكــەى ل
ڕووى مەیــداىن و تیۆرییــەوە، هەروەهــا دیاریكــردىن ئامانــج و گرفتــەكان و ناســاندىن ناوچەكــە 
ــە ڕووى  ــەكان، ل ــیاقە كارگێڕیی ــەى و خســتنەڕووى س ــەالر و مێژووەك ــاوى ك ــردىن ن و رشۆڤەك
مێــژووى ســیاىس و ئیــدارى و شــوێنەوارە دێرینەكانــەوە، لــە دوا قۆناغــى كارگێڕییــدا كــە كــەالر 
ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیانــە، تیشــك خراوەتــە ســەر قــەزاكاىن تــر ئەوەنــدەى پەیوەنــدى بــە 
باســەكەوە هەبێــت، لــە ڕووی ژمــارەى دانیشــتوان و ڕووبــەر و پێكهاتــەى ئاینــى و نەتەوەیــی 

بــە شــێوەیەىك گشــتى.

بەىش دووەم:
ــتییەكان  ــە رسوش ــى تایبەمتەندی ــیكردنەوە و كاریگەری ــۆ ش ــراوە ب ــان ك ــە تەرخ ــە ك ــەم بەش ئ
ــەڵ  ــرێ لەگ ــە خــۆ دەگ ــاىس ســەرەىك ل ــەالر، (٦) ب ــارى ك ــبووىن دانیشــتواىن ش ــەر دابەش لەس
ــەرز و نزمــى  ــدا جیۆلۆجــی و خــاك و ڕووەىك رسوشــتى و ب ــردا، تیای ــى ت ــق و پۆپ ــن ل چەندی
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ــەك  ــەوە، كــە هەری ــد شــوێنى لێكۆڵین ــاو و..هت ــاو و هــەوا و ســەرچاوەكاىن ئ و ڕەگــەزەكاىن ئ
لەوانــە و خەســڵەتە رسوشــتییەكان بەشــێوەیەىك گشــتى ڕۆڵــى كارا و بەرچاویــان هەیــە لەســەر 
جوگرافیــاى دانیشــتوان گەشــەكردن و دابەشــبوون و گردبوونــەوە و چــڕى دانیشــتوان، لەگــەڵ 
ــەى  ــەوە و رشۆڤ ــووە و خوێندن ــە خۆگرت ــتەى ل ــە و خش ــە و نەخش ــك وێن ــدا كۆمەڵێ ئەوەش
ــە پێــی ســاڵەكاىن مــاوەى لێكۆڵینــەوە. ــاكان كــراوە ب بۆكــراوە، هــاوكات بــەراورد كارى بــۆ دات

بەىش سێیەم: 
بریتییــە لــە تایبەمتەندییــەكاىن گەشــەكردن و زیادبــووىن دانیشــتواىن كــە (٤٢) ســاڵ دەگرێتــەوە، 
لــە نێــوان ســااڵىن (١٩٧٠-٢٠١٢)، تیایــدا (٥) بــاس لــە خۆدەگرێــت، كــە گەشــەى رسوشــتى و 
دانیشــتوان و زیادبــووىن ڕێــژەى ســااڵنە و قۆناغــەكاىن گەشــەكردن و كۆچكــردن لــەو نێوەنــدەدا 
پاشــان لــە دایكبــوون و مــردن بەپێــى ســاڵەكان وەك ئــەو داتــا تۆماركراوانــەى دەســت كەوتووە، 
ــە ســیاقە مێژوویەكــەدا، هــۆكارەكاىن ڕاگواســنت بــەرەو شــارى  هــاوکات گەشــەى نارسوشــتى ل
ــراوە، هەروەهــا پێشــبینى  ــۆ ك ــەڕوو شــیكارییان ب ــن خشــتە خراونەت ــدا چەندی ــەالر و تییای ك

دانیشــتوان تاوەكــو (٢٠٤٥) و خســتنەڕووى پــالن لەگــەڵ ئــەو زیادبوونــەى دانیشــتواندا.
 قۆناغەكاىن گەشەكردىن دانیشتوان:

- قۆناغى یەكەم (١٩٧٧-١٩٨٧)
- قۆناغى دووهەم (١٩٨٧-٢٠٠٢)

- قۆناغى سێهەم (٢٠٠٢-٢٠١٢)

بەىش چوارەم: 
تیاییــدا دابەشــبووىن دانیشــتوان لــە شــارى كــەالر بەپێــى گەڕەكــەكان خراوەتــە ڕوو (٦) بــاس 
دەگرێتەخــۆ، كــە پێكهاتــووە لــە چــڕى دانیشــتوان لــە مــاوەى لێكۆڵینــەوەدا و تەنانــەت چــڕی 
گــەڕەك و تاكــە كــەس رشۆڤەیــان بــۆ كــراوە، كــەالر و ســەرژمێرییە گشــتییەكان، پێكهاتــەكاىن 
دانیشــتوان لــە ڕووى ڕەگــەز و تەمــەن و نەتــەوە و ئاینییــەوە، هەروەهــا دابەشــبووىن 
دانیشــتوان لــە گەڕەكەكانــدا و هەنــدێ داتــا و نەخشــە و شــێوە و خشــتە خراوەتــەڕوو و دواتــر 
ــەوەى  ــارەى نەت ــووىن ژم ــراىف و زیادب ــى دیمۆگ ــا گۆڕین ــراوە، هەروەه ــۆ ك ــیكردنەوەیان ب ش
عــەرەب لــە شــارەكەدا دواى ڕووخــاىن دەســەاڵىت ناوەنــد و هــۆكارەكاىن نیشــتەجێبوونییان لــەم 

شــارەدا، ســاڵ بــە ســاڵ خراوەتــەڕوو.
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بەىش پێنجەم:
ــوورى و  ــەىت و ئاب ــراىف و كۆمەاڵی ــەرەكاىن دیمۆگ ــدەكاىن ڕاگواســنت و فاكت ــەم بەشــەدا ڕەهەن ل
سیاســی و كارگێــڕی و خزمەتگــوزارى خراوەتــەڕوو، كــە تیایــدا (٦) بــاس دەردەكەوێــت و كــە 
چەنــد لقێــىك لــە خــۆ گرتــووە، بەڵگــە نەویســتە كــە ئــەو فاكتەرانــە و بــە تایبــەىت فاكتــەرى 
ــە درووســتبوون و گەشــەكردن و زیادبــووىن دانیشــتواىن  ــە ل ــان هەی سیاســی ڕۆڵــى كاریگەریی
كــەالر، دواتریــش فاكتــەرى كارگێــڕى و ئابــوورى و كشــتوكاڵ و پیشەســازى و بــازرگاىن و 
گەشــتوگوزار، هەریەكــە و ڕۆڵــى بەرچاویــان هەیــە لــە گردبوونــەوەى دانیشــتوان و ڕاكێشــاىن 
ــااڵ و  ــدىن ب ــردن و خوێن ــەروەردە و فێرك ــوزارى پ ــاوكات خزمەتگ ــارە، ه ــەم ش ــۆ ئ ــك ب خەڵ
تەندروســتى بــە پێــی زیادبــووىن ژمــارەى خوێنــدكار و مامۆســتا و فەرمانبەر بــەراوردكارى كراوە، 
دواجاریــش  ڕاســپاردە و دەرئەنجــام و ســەرچاوەكان و پاشــكۆكان و ئاماژەكــردن بەســەرچاوە 
ــاىن  ــە زم ــەوە ب ــەىك لێكۆڵین ــەكان و پوختەی ــد و چاوپێكەوتن ــارىس .. هت كــوردى و عــەرەىب و ف
ــەوە و  ــەش دواى كۆكردن ــە، ئەمان ــت و وێن ــە و دۆكیۆمێن ــتە و نەخش ــدێ خش ــەرەىب، هەن ع
زانیــارى لــە دامــودەزگا پەیوەندیــدارەكان، هــاوكارى هەنــدێ مامۆســتاى دڵســۆز، كــە بە ئاســاىن 
نەهاتونەتــە دەســت، وێــڕاى ســوپاىس زۆرم بــۆ ئــەو بەڕێزانــەى كــە هاوكاریــان كــردم، بێگومــان 
هــەوڵ و ماندووبوونیــان و شــوێن پەنجەیــان لــەم كتێبــەدا دیــارە، منوونەیان زۆربێــت، خوازیارم 
ئامانجــم بەدەســت هێنابێــت و خزمەتێــىك زۆر بچــووىك شــارەكەم كردبێــت بەدڵنیاییــەوە ئەمــە 
دوا هــەوڵ و كارم نابێــت، بــە هــاوكارى دڵســۆزان بەرهەمــى تریــش بەدواوەیە، ئــەم لێكۆڵینەوە 
بــێ كەموكــوڕى نییــە، بەخســتنەڕووى ڕەخنــە و كەموكوڕییــەكان ئاســودە و بەختــەوەر دەبــم، 

چــاوەڕواىن ڕەخنــە و ســەرنجتانم.

   

  



٤٣

 كۆمەڵێك بیروڕاى جیاواز لەمەڕ زاراوەى كەالر هەیە، كە بنەڕەىت وشەكە دەگەڕێتەوە بۆ 
كۆمەڵێك خەسڵەت و ڕوخسار كە بۆتە شوناس و ناسنامە كە ناوچەكەى پێوە بەناوبانگ بووە، 

لێرەدا زیاتر ئەو ناوانە خراونەتەڕوو كە لە كتێب و گۆڤار و ڕۆژنامەكاندا باڵوكراونەتەوە، 
لەالیەن نوسەر و ڕۆژنامەنووسانەوە توێژینەوە و رشۆڤەى بۆ كراوە، هەرچەندە لەزارى خەڵىك 

هۆشیار و كەسایەىت دیار و پیاوى بە تەمەىن ناوچەكە و دەما و دەم هەندێك ناو هاتووە 
كە گوزارشت لەو ڕاستیانە دەكەن، یان بۆچوونەكانیان لە ڕاستییەوە نزیكن، هاوكات ڕاى 

پێچەوانەش خراوەتە ڕوو تەنانەت زۆرێك لە شیعرى شاعیران و بەیت و بالۆرەى فۆلكلۆریدا، 
ئەو چەمكانە بەكار هێرناون و ڕەنگى داوەتەوە:

ــە  ــڕاو و دوورە ل ــىك داب ــاى گوندێ ــە مان ــووە، ك ــەوە هات ــە (كەال–ڕێ)ـ ــەالر ل ــەى ك ١- بنەچ
ڕێگــەى ســەرەكییەوە، ئــەم ڕێگایــەى كــە ئێســتا هەیــە كاىت خــۆى نەبــووە، چونكــە پێشــرت ئــەم 
گونــدە ڕێگــەى ســەرەىك تیــادا نەبــووە، هەمــوو پەیوەندییــەىك لــە ڕێگــەى خۆڵــەوە بــووە كــە 

دەیبەســتێت بــە جەلــەوال و ناوەنــدى قــەزاى كفرییــەوە.
٢- كــەالر لــە (كەڵ–یــار)ەوە هاتــووە، واتــە نیشــتیامىن ئاســك، چونكــە تاكــو ئێســتا ئاســك لــە 
ناوچەكــەدا دەژى، ناوچەكــە شــانازى پێــوە دەكات، ئــەم ڕایــەش نزیكــە لــە ڕاســتییەوە چونكــە 

بەناوبانــگ بــووە بــە النــەى ئاســك و بزنــە كێــوی و كەڵــە كێــوى بــە ئێستاشــەوە.
٣- بنەچــەى ناوەكــە دەگەڕێتــەوە بــۆ (كــەاڵت) كــە ماناكــەى قــەاڵ و قوللەیــە، كــە دەگەڕێتــەوە 
ــە  ــدا دەچێت ــە زمــاىن عەرەبی ــاى وشــەى كــەالر ل ــەوە، مان ــۆ قــەاڵى شــێروانە كــە نزیكــە لێی ب
ســەر وشــەى (الخربــة) بــە واتــاى كــەالوە (وێرانــە) دێــت كــە ئەمــەش ئاماژەیــە بــۆ كاولبــوون 
و وێرانبــووىن ئــەم ناوچەیــە چەنــد جارێــك لــە چەنــد ســەردەمێىك جیــاوازدا، كەواتــە 
دەردەكەوێــت كــە پێشــرت ئــەم دێیــە هەبــووە و ڕووخــاوە و دواتــر لەســەر دەســتى عەشــیرەىت 
جــاف نۆژەنیــان كردۆتــەوە(١)   لــە كتێبــى (عێــراق شــیاميل)دا هەمــان دەســتەواژە پشــت ڕاســت 

ــەوە . كراوەت
ــە  ــاوەدان كردووەتــەوە، ل ــان ئ ــەو بنەماڵەیــەى كــە كەالری ــێ: ئ ــە كــە دەڵ ــر هەی ٤- ڕایــەىك ت
ــە  ــەت ل ــە تایب ــان، ب ــۆ گەرمی ــردوە ب ــان ك ــەوە كۆچی ــە كوردســتاىن ئێران ــژن و ل عەشــیرەىت گێ
ناوچــەكاىن دەوروبــەرى كرماشــان، تاوەكــو ئێســتا بــە شــێوەى زارى كەڵهــوڕى ئاخاوتــن دەكــەن 

١- جامل بابان، اصول اسامء املدن و املواقع العراقیة، الجزء االول، املطبعة االجیال، بغداد ١٩٨٧، ص٢٥٦



٤٤

ــدى ڕەســەنیاندا  ــە زێ ــە ل ــەم بنەماڵەی ــوون، ئ ــان ب ــەكاىن گەرمی ــى خێڵ ــاڵە تێكەڵ و ســەدان س
ــان  ــەم ناوەی ــە ئ ــوون بۆی ــوەى نزیكب ــان لێ ــوون، ی ــت) ب ــەالر دەش ــدى (ك ــتەجێى گون نیش
بەســەردا بڕیــووە، وەك شــانازییەك یــان خۆشەویســتییەك بــۆ زێــدى پێشــوویان، ئــەم ڕایــەى 
دواییــان لــە ڕاســتیەوە نزیكــە، چونكــە ئــەو بنەماڵەیــەى ئاوەدانیــان كردۆتــەوە كەواتــا هــەر 
ئەوانیــش نــاوى لێدەنێــن، گوندێكیــش هەیــە بەنــاوى (كــەالر)ە لــە دەوروبــەرى كرماشــان، كــە 

ــووە (١). ــەو بنەماڵەیەب ــدى پێشــووى ئ زێ
ــاوى   ــت، ن ــەك دادەنرێ ــەر ی ــان لەس ــە وەك خەرم ــىك زۆرە ك ــە توتنێ ــد شیش ــەالر چەن ٥- ك

ــرى(٢). ــەى كف ــە ناوچ ــە ل دێیەك
ــە ڕۆژهــەاڵىت كوردســتان  ــە ل ــدەى ك ــەو گون ــۆ ئ ــەوە ب ــك دەیبەن ــەالر هەندێ ٦- هەروەهــا ك
هەبــووە، كاتێــك عەشــیرەىت گێــژ هاتوونەتــە ناوچەكــە لــە ڕۆژهەاڵتــەوە هاتــوون، لــەوێ ئــەو 
گونــدەى تێیــدا ژیــاون نــاوى كــەالرە یــان كــەالر بــووە شــوێنە نوێیەكەشــیان بــەو نــاوە ناونــاوە، 
ئــەو مێــژووەش بــۆ ناوەڕاســتى ســەدەی ١٩ دەگەڕێتــەوە هەرچەنــدە هــاوكاىت ئــەو ســەردەمە 
مێژووییــە گوندێــك لەنزیــك قۆرەتــوو بــە نــاوى كــەالرە هەبــووە كــە ئێســتا بــە گونــدى ئیــدارە 
یــان چیــا ســورخ دەنارسێــت بــەاڵم قــەزاى كــەالر ناوچەكــە بەگشــتى لــە ڕووى مێژووییــەوە 
بــووىن ژیــان و ژیــارى تێــدا بەپێــى ئــەو شــوێنەوارانەى دۆزراونەتــەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ 

هــەزارەى ســێیەمى پێــش زایــن و ســەردەمى دەســەاڵىت كاشــییەكان(٣).
ــووە، جگــە  ــوان هــەر دوو كــەالردا نەب ــەش لەنێ ــی هاوب ــۆی مێژووی ــىك ئەوت ــچ لێچونێ ٧- هی
لــەوەى نــاوى كــەالر لــە (گرد یــان تەپــە)وە وەرگیــراوە پێدەچێــت نــاوى (كــەالر) ى گەرمیانیش 
ــی  ــە پێ ــە ب ــێ، ك ــە وەرگیراب ــەو ناوچەی ــى ئ ــوێنەوارێىك دێرین ــێروانەوە، وەك ش ــردى ش ــە گ ل
دەرئەنجامــى بەدواداچوونەكــەم، دەركــەوت هــۆزى گێژیــش، كــە كــەالرى گەرمیانیــان ئــاوەدان 
كردوەتــەوە، لــە كــەالر (كــەالر دەشــت)ى ئێرانــدا بوونیــان نییــە(٤) ئەمــەش پێچەوانــەى خاڵــى 

چــوارەم و شەشــەمە.
     

١- دەرباز محەمەد، كەالر لە الدێوە بۆ شار، چاپخانەى چوارچرا، چاپى دووەم، ٢٠١٠، ل٣٨  
٢-  شێخ محمدى خاڵ، فەرهەنگى خاڵ، جزم سێ یەم، ازار، ١٣، چاپ اول، ل١٣٧

٣- م كریم ئەحمەد عەزیز، كەشكۆڵى مێژوو، چاپخانەى پەیوەند، سلێامىن، ٢٠١٢ ل٥٩
ــدا، ژ ٥٢٥،  ــران ل بەراوردێك ــتى ئێ ــەالر دەش ــتان و ك ــوورى كوردس ــەالر باش ــر، ك ــەى چاودێ ــرج، ڕۆژنام ــد ف ــان محم ٤- بره

٢٠١٥/٧/٢٧



٤٥

هــەژار موكریــاىن لــە الپــەڕەى (٦٦٢)ى هەنبانــە بۆرینــە وا باســی وشــەى كــەالر دەكات:
كەالر : لەسەر یەك، دانراوى بڵندەوە بووگ، خاپوور، ناوچەیەكە لە كوردستان.

كەالرە : دەفرى لەڕیخى وشكەوەكراو بۆ پشكەڵ تێكردن.
كەالرێ : خاپور، وێران.

لــە لوغەتنامــەى (دهنــدا) چەنــد جارێــك نــاوى كــەالر هاتــووە بــەم شــێوەیە، بــەاڵم لــە هیــچ 
كامیانــدا مانــاى وشــەكەى لێــك نەداوەتــەوە :

كەالر : بەماناى قاز و بۆق (قوڕباغە) هێناوێتى.
كەالر : گوندێىك شاخاوییە لە ناوچەى سنجیدى شارى هەروئاباد.

كەالر : كۆمەڵگەیەكە لەخۆراسان.
ــوان هــەر ســێ شــارى  ــە لەنێ ــە كوێســتانەكاىن تەبەرســتان هەڵكەوت ــووە ل ــەالر : شــارێك ب ك

ــدەران. ــول و رەی و مازن ئام
كەالر : گوندێكە كە فەرسەخ و نیوێك لە باشوورى پیرشاردایە.

كەالر ئاباد : یەكێكە لە گوندەكاىن شارى شەهسوار.
كەالر دەشت : ناوى یەكێك لە ناحیەكاىن شارى نەوشەهرە.

كەالر دەشت : ناوى گوندێىك ناحیەى كەالر دەشتى شارى نەوشەهرە(١).
 

 

 

١- مستەفا سەعید، یادى کەالر، باڵوکراوەیەکى تایبەتە بە ساڵیادى بە قەزابووىن کەالر ژ (٠- ١)، ٢٨ شوباىت ٢٠١٧. 



٤٦

بــە پشتبەســنت بــە بەڵگــە شــوێنەوارییەكان، بەشــێوەیەىك پوخــت بــاس لــە مێــژووى كــۆىن كەالر 
ــەكان (العصــور القدیمــة)  ــۆ ســەردەمە كۆن ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەم ناوچەی ــژووى ئ ــن، مێ دەكەی
ــەردەمى  ــۆ س ــەوە ب ــەى دەگەڕێت ــەوە، مێژووەك ــادا باڵوبۆت ــوێنەوارى تی ــرد و ش ــەك گ ژمارەی
ــەكان و ســەردەمى ئاشــوورى و پێــش ئیســالم  ــدۆ و ســەردەمى كۆیل ســامەڕا و حلــف و ئەری
و ســەردەمى ئیســالمیش (عــرص ســامرا و حلــف و اریــدو و عــرص العبیــد و عــرص االشــوري و 
قبیــل االســالم و العــرص االســالمي) لــە دێــر زەمانــەوە  ئــاوەداىن و ژیــاىن تێــدا هەبــووە (١)، كــەالر 
ــەوە دەســەملێنن شــارێىك  ــەكاىن ئ ــەاڵم  پاشــاموە كۆن ــە، ب ــەت شــارێىك نوێی ئەگەرچــى بەڕواڵ
كــۆن بــووە، گــەر ئاوڕێــك لــە گــردە گڵینەكــەى شــێروانە بدەینــەوە دەبینیــن لــە كۆنــدا چــۆن 
ئــەم گــردە بــە تورەكــە ڕێــژ درووســتكراوە ئەویــش ئەگــەر دەوروبــەرى ئــاوەدان نەبــوو بێــت، 
ئــەو هەمــوو خەڵكــە لــە كوێــوە هێــرناون؟ یــان بــە چــى مەبەســتێك لــەم شــوێنەدا ئــەو گــردە 
درووســتكراوە(٢)،  منوونەیــەىك تــرى ئــاوەداىن ئــەم ناوچەیــە جۆگــەى گاورەكەیــە كــە پرۆژەیــەىك 
ئاودێــرى ســەر داپــۆرشاوە ئاوى لــە ڕووبارى ســیروانەوە هەڵگرتــووە، بۆ زەوییە كشــتوكاڵییەكاىن 
ــە ئاراســتەى باشــوور  ــە، ب ــۆ مەترێك ــد كیل ــەى چەن ــش درێژییەك شــێروانە و دەرەوەى كەالری
ــس،  ــتۆتە كۆك ــە گەیش ــە ك ــەش هەی ــیاو و قس ــدى بانئاس ــە گون ــاوا دەگات ــوورى ڕۆژئ و باش
ــۆ ســەدەى حەوتەمــى زاینــى ســەردەمى ساســانییەكان، درێژییەكــەى  ــەوە ب تەمــەىن دەگەڕێت
چەنــد كیلــۆ مەترێكــە تــا دەگاتــە زەوییــەكان زۆربــەى جۆگەكــە خانــووى لەســەر درووســت 
ــە  ــر ل ــت، زیات ــەدى دەكرێ ــن شــوێن ب ــە چەندی ــاوە ل ــا ئێســتا ئاســەوارەكەى م ــە ت ــراوە، ك ك
(٦٠) مەترێــىك بــە بــێ تێكچــون وەك خــۆى ماوەتــەوە، وێــڕاى ئــەوەى لــە نــاو خــڕى گــەورەى 
ــوەى  ــە نی ــە ئێستایشــەوە كەمــرت ل ــەڕ دەبێــت، ب ــدا تێپ ــاوى كاىت زۆرى پێ ــە كــە ئ پوڵنگــە دای
ــەى  ــاوەوە بەرزییەك ــە ن ــراوە، ل ــڵ درووســت ك ــێوە تونێ ــە ش ــرە ب ــەى (٣) مەت ــاوە، پانییەك م
(١٨٥) ســم و بــە گا بــەردى گــەورە و درێــژ و ڕێــك درووســت كــراوە، ڕەنگــە هەڵگرتنــى زۆرێــك 
لــەو بەردانــە لــە توانــاى مرۆڤــى ئــەم ســەردەمەدا نەبێــت، شــێوەى لوولەییــە بــە ئاســاىن مرۆڤ 
دەتوانێــت بــە ناویــدا هاتــوو چــۆ بــكات(٣) بــەم شــێوەیە لــە ســەر ئــەم جۆگەیــە نــوورساوە، 

١- وزارە الحكم املحيل، دلیل االُداري للجمهوریة العراقیة، الجزء االول، ( ١٩٨٩- ١٩٩٠ )،  ص٢٢٧-٢٢٩      
 ٢- ساڵەح هەالج، چەردەیەك لە مێژووى ناوچەى گەرمیان، چاپخانەى گەنج، بەرگى یەكەم، ٢٠١١، ل١١       

 ٣-رزگار حاجى حەمید، كەالر فریاى جۆگەى گاورەكە كەون، ڕۆژنامەى كوردستاىن نوێ، ژ٧٥٠٤، ل١٠، ٢٠١٨/٢/٢٨



٤٧

گەلێــك پاشــاموەى ئاودێریــامن بــۆ بــە جێــاموە لــە ســەردەمەكاىن (پــرىس) و ساســانییەكاندا لــە 
ناوچــەكاىن (حەویجــە، كفــرى، كــەالر، دوزخورماتــوو) كــە بەڵگــەن بــۆ بــووىن ڕێبــازى ئاودێــرى 
ــاو و  ــە الف ــتنى  ل ــتوكاڵى و پاراس ــرى زەوى كش ــۆ ئاودێ ــاوە ب ــان هێن ــك(١)  بەكاری ــك و پێ ڕێ

هەڵســاىن ئــاو، وەك لــە هــەردوو وێنــەى ژمــارە (٢،١)دا هاتــووە:

وێنەى ژمارە (١)
دیوى ناوەوەى جۆگەى گاورەكە 

 
سەرچاوە :- كارى توێژەر سەردان مەیدان ٢٠١١/٥/٨

ــە ڕوانگــەى ســەردەمە مێژوویەكانــەوە، دەزگاى چــاپ و پەخــىش  ١- ســمكۆ بهــرۆز محمــد، گۆڕانــە ئابورییــەكاىن كەركــوك ل
ــدى،  ٢٠٠٩، ل٤٠ حەم



٤٨

وێنەى ژمارە (٢)
دیوى دەرەوەى جۆگەى گاورەكە

 

سەرچاوە :- كـــارى توێژەر سەردانی مەیدان ٢٠١١/٥/٨

ــەكۆنەكان )  ــە و ئاش ــا و گردەگۆزین ــەاڵى پاش ــو (ق ــوێنەواریرتى وەك ــن  ش ــە چەندی ــە ل   جگ
لــەم ســااڵنەى دوایــدا شــوێنەوارى شــارێىك كــۆن لــە نزیــك گۆڕســتاىن (شــێخ عەبدولڕەحــامن) 
ــراوە،  ــۆ نەك ــە و پشــكنینى ب ــەاڵم وەك پێویســت كن ــەاڵى شــێروانە، ب ــەر ق ــەوە بەرامب دۆزرای
ــر  ــد مەت ــى چەن ــە قواڵی ــە) ب ــردە گۆزین ــدى (گ ــاو گون ــۆ ن ــەى ب ــق و جۆگان ــەو ل ســەرەڕاى ئ
ــە ســەرووى پردەكــەى ئێســتاى  ــەى ل ــردە كۆن ــەو پ ــەوە ڕاكێــرشاوە، وە ئ ــرەوەى زەویی ــە ژێ ل
(گــردە گۆزینــە) كــە بــۆ هاتوچــۆى ئەمبــەر و ئەوبــەرى ڕووبــارى ســیروان درووســتكرا بــوو،  
بەڵگەیــەىك تــر ئــەو مــۆرەى لــەم ســااڵنە دوایــدا لــە گــەڕەىك (كــەالرى كــۆن) دۆزراوەتــەوە، كــە 
ســەر دەمەكــەى دەگەڕێتــەوە بــۆ نزیكــەى (٣٠٠٠) ســێ هــەزار ســاڵ پێــش ئێســتا، مۆرێــىك 
ــەم مــۆرە الى  ــزراوە، ئ ــەى ســلێامىن پارێ ــەم مــۆرەش الی مۆزەخان ســەردەمى ساســانییەكانە ئ
ــە   ــە، بڕوان ــارى مۆزەخانەك ــە دی ــوو، كراوەت ــەر ب ــرج)ی زەڕەنگ ــە ف ــاڵەح حەم ــە س كاك (حەم

ــەى ژمــارە (٣):   وێن
 

                                              



٤٩

وێنەى ژمارە (٣)
مۆرێىك سەردەمى ساسانییەكانە لە كەالر دۆزراوەتەوە

 

سەرچاوە: ساڵەح حاجى حەمە فەرەج (كەلەپوور)

ــە چاخــەكاىن هــەزارەى  ــە ناوچەكــە ل ــاىن مــرۆڤ ل ــاوازى ژی ــن قۆناغــى جی ــە چەندی ئامــاژە ب
شەشــەمى پێــش زایینــەوە تاوەكــو ســەدەكاىن حەڤــدە و هەژدەیەمــى زایینــى، كۆنرتیــن 
مێــژووى دەركەوتنــى بــووىن ژیــاىن مــرۆڤ لــە ناوچەكــە، دەگەڕێتــەوە بــۆ هــەزارەى شەشــەمى 
پێــش زاییــن، دیــارە دەگونجــێ كۆنــرت لــەم مێــژووەش مــرۆڤ لــەم ناوچەیــەدا ژیابــێ، بــەاڵم 
ــوێنەوارییەكانە،  ــە ش ــش بەڵگ ــە ئەوانی ــتووە ك ــتییەكان بەس ــە زانس ــە بەڵگ ــتامن ب ــە پش ئێم
بەڕێوەبەرایــەىت شــوێنەوارى گەرمیــان لــە ســاڵى (٢٠١٢)دا دواى دوو وەرز كارى كنــە و 
پشــكنین لــە (گــردى ڕەحیــم) لــە ناحیــەى ڕزگارى چەندیــن پاشــاموەى شــوێنەوارى دۆزییــەوە 
ــى  ــە گرنگ ــە ل ــەف) جگ ــى (حەل ــە چاخ ــەت ب ــازى تایب ــۆر و بیناس ــەى جۆراوج ــو گڵێن وەك
دەركەوتنــى بیناســازى تایبــەت بــە چاخــى (حەلــەف)، هەروەهــا چەندیــن شــێواز لــە نەخشــی 
ڕەنگاوڕەنــگ لەســەر گــۆڕەكان دۆزراونەتــەوە، لــە گرنگرتیــن ئــەو نەخشــانەش وێنــەى چەنــد 



٥٠

ــن،  ــرەت دەچ ــە ئاف ــر ل ــەكان زیات ــەوە، مرۆڤ ــەك كێرشاوەت ــە گۆزەی ــەر پارچ ــە لەس مرۆڤێك
ــە  ــەبارەت ب ــە س ــەىك گرنگ ــەش دۆزینەوەی ــان دەدات ئەم ــێ نیش ــەىن هەڵپەڕك ــە دیم وێنەك
هەڵپەڕكێــی كــوردى،  هەروەهــا دەركەوتنــى چەنــد گۆڕێــك لــە گــەڕەىك بەردەســوورى خــواروو 
ــۆ  ــان ب ــەوە كــە مێژووەكانی ــدا دۆزراوەت ــزا و مــووروى تێ ــە و كان ــە گڵێن ــد جۆرێــك ل كــە چەن
چاخــى (جمــد النــرص ٣٠٠٠- ٢٨٠٠) ســاڵ پێــش زاییــن دەگەڕێتــەوە، ئەمــەش قۆناغێــىك گرنگى 
مێــژوو دەردەخــات لــە ڕووى ئاســتى پێشــكەوتن لــە بــوارى پیشــە دەســتییەكان و تێڕوانینــى 
ــتپێدەكات  ــێروانەوە دەس ــردى ش ــە گ ــی ل ــرى مێژووی ــىك ت ــردن، قۆناغێ ــان و م ــە ژی ــرۆڤ ل م
ــە  ــی هەی ــىك مێژووی ــد چینێ ــە چەن ــت ك ــاڵى (١٩٨٨) دەریخس ــكنینى س ــە و پش ــەش كن ئەم
وەك لــە چینــەكاىن خــوارەوە شــوورایەىك بەهێــز دەردەكەوێــت لەگــەڵ چەندیــن بەڵگــەى تــرى 
شــوێنەوارى كــە مێژووەكانیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ مــاوەى نێــوان ســەدەكاىن (١٨٠٠- ١٦٠٠) پێــش 
ــەڵ  ــزاى لەگ ــۆزە و كان ــن گ ــە چەندی ــاڵى (٢٠١٢) ك ــك لەس ــى گۆڕێ ــەو دەركەوتن ــن، ئەم زایی
دۆزرایــەوە، مێژووەكانیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمى مێــژووى ئــەو شــورایە، قۆناغێــىك تــر لــە 
مێــژووى ناوچەكــە دۆزینــەوەى ئــەو پاشــاموە شــوێنەوارییانە بــوو كــە لــە منوونەیــەىك بچــووىك 
گردەكــەى ژێــر بــازاڕى ســەنتەرى شــار دۆزرانــەوە، پاشــاموەكانیش خــۆى لــە چەندیــن جــۆر 
گڵینــەو بــەرد و گــۆڕ دەبینییــەوە كــە مێژووەكانیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ مــاوەى نێــوان ســەدەكاىن 
(١٦٠٠- ١٤٠٠) پێــش زاییــن، هەروەهــا لــە گونــدى ( بەرلــووت ) لــە یــەك شــوێنەواردا و لــە 
دوو كاىت جیــاوازدا دوو گــۆڕى ژن و پیاوێــك دۆزرانــەوە، مــردووەكان لــە تابــوىت گڵینــەى شــێوە 
ــن،  ــۆرى بەردی ــوورو و م ــزا و م ــاموەى وەك كان ــن پاش ــەڵ چەندی ــوون لەگ ــی نێژراب هێلكەی
ــە بــەرد  ــان، هەرچــی مۆرەكانیشــە ل ــداىن ئافرەت ــە و كل ــە جــێ ئاوێن ــزاكان بریتــى بــوون ل كان
ــراوە،  ــەر هەڵكۆڵ ــان لەس ــی و ئاژەڵی ــی ئەندازەی ــە نەخش ــك ل ــد جۆرێ ــتكراون و چەن درووس
ــە ســاڵى  ــرتەوە ل ــۆ ســاڵى (١٣٨ پ.ز ، ٢٢٨ ز)، لەالیەكی ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەم گۆڕان ــژووى ئ مێ
(٢٠١٥)دا لــە گــردى شــێروانە گۆڕێكــی تــرى هاوشــێوە دەركــەوت، كــە چەنــد پارچــە زێڕێــىك 
ــەى  ــەڵ دوو گۆڕەك ــەردەمە لەگ ــی هاوس ــوو، مێژووەكەش ــەڵ نێژراب ــینەبەندى لەگ ــێوە س ش
ــن  ــد چەندی ــەكاىن ناوەن ــە چین ــاڵى (١٩٨٨) ل ــە س ــرد و ل ــان گ ــە هەم ــووت، ل ــدى بەرل گون
پاشــاموەى شــوێنەوارى دۆزرایــەوە لــە منوونــەى گــۆزە و كانــزا و دراو و بیناســازى كــە 
مێژووەكانیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەدەكاىن نێــوان (٧-٤) پێــش زاییــن، ســەبارەت بــە ســەدەكاىن 
ــەو پاشــاموانەیە  ــان ئ ــەوە گرنگرتینی ــى، بەڵگــەى گرنگــى شــوێنەوارى دۆزراونەت (٧- ١٠) زایین
لــە چینــەكاىن ســەرەوەى گــردى شــێروانە دۆزراوەتــەوە، لەســەدەكاىن (١٠- ١٥) زایینــى 
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ــوورى  ــاى شــوێنەوارى كەلەپ ــێ بین ــرەوە كۆمەڵ ــەاڵم لێ بەڵگــە شــوێنەوارییەكان زۆر كەمــن، ب
ــان) ــەالر- دەربەندیخ ــوان (ك ــەكاىن نێ ــان قولل ــەرى، كۆنرتینی ــەالر و دەوروب ــە ك ــت ل دەبیرنێ

ــۆ چاودێریكــردىن  ــە ب ــان هەی ــۆم، شــێوەیەىك لوولەیی ــەدوو نه ــوون ل ــە پێكهات ــەم قولالن ــە، ئ ـ
بەشــێك لــە ســنوورى نێــوان (عوســامىن- ســەفەوى) لەســەر ڕووبــارى ســیروان درووســتكراوە، 
ــە  ــاوەكاىن (قولل ــە ن ــە گونــدى بەردەســوورى خــوارووەوە دەســتپێدەكات ب ــان زۆرە و ل ژمارەی
ــاپ  ــە، ق ــات، جن ــە ســوتاو، ســەید مەحمــود، نحتی ــكاو، مــەال، قولل ــە، وەىل خن برنجــى، ڕازیان
شــكێنە، لــەواوان، بــاىن خــان، ڕێویلــە) مێژووەكانیــان بــە تــەواوى ڕوون نییــە، بــەاڵم لــە دواییــن 
ــەم  ١٢٥٥ ك،  ــدى یەك ــوڵتان عەبدولحەمی ــەردەمى (س ــامىن س ــىك عوس ــەوە دراوێ نۆژەنكردن
١٨٣٩ ز) دۆزرایــەوە، ئەمــەش ئاماژەیەكــە بــۆ ئــەوەى كــە مێژووەكانیــان لــەو دراوە كۆنــرتن، 
هەروەهــا بینــاى باجگــەى پەیكــووىل هەیــە كــە تــا ڕادەیــەك نزیكــە لــە دواییــن قوللــە (قوللــە 
ڕێویلــە) و پێدەچێــت مێژووەكــەى بگەڕێتــەوە بــۆ هەمــان ســەردەم، لــە گونــدى (تــازەدێ) و 
لــە كەنــارى ڕووبــارى ســیروان، كۆشــكێىك ڕێــك ئەنــدازە دەبیرنێــت، كۆشــكەكە بریتیــە لــە ســێ 
بەشــی ســەرەىك، پێكهاتــووە لــە دوو نهــۆم و بەشــی خزمەتگوزاریــش دەكەوێتــە بەرامبەرییــەوە 
ئــەم دوو بەشــە بەپێــى دواییــن لێكۆڵینــەوە دەردەكەوێــت لەســەر دەســتى (مەحمــود پاشــاى 
كــوڕى محەمــەد پاشــاى جاف)ـــەوە درووســتكراوە لــە نێــوان ســاڵەكاىن (١٨٧٤ – ١٨٨٢) 
هەرچــی بەشــەكەى تریشــە پێشــرت لەالیــەن حەمــە پاشــاى باوكییــەوە درووســتكراوە(١)، قــەاڵى 
شــێروانە و هــەردوو گــردە گڵینەكــەى ژێــرەوەى، هــەر وەك كــەالر و دەورووبــەرى، لــە ڕووى 
كۆنەنــاىس و لێكۆڵینــەوەى مێژووییــەوە، هەمیشــە كەنارێــىك پشــتگوێخراو بــوون، لەكاتێكــدا كە 
ناوچەكــە بــە گشــتى لــەم ڕووەوە شــایاىن اللێكردنــەوەى زیاتــرە، چونكــە وەك دەردەكەوێــت، 
دەوڵەمەنــدە بەشــوێنەوارى دێرینــى ســەردەمە جیــاوازەكاىن مێــژوو، لــە كنــەو پشــكنینە 
ســەرەتاییەكاىن ســاڵى (١٩٨٨)دا دەركەوتــووە، هــەردوو گــردى ژێر قەاڵى شــێروانە شــوێنەوارین 
و شــوێنەوارى چەنــد شارســتانییەتێىك لێدەركەوتــووە، لەوانــە چاخــى ئیســالمى (٦٣٧-١٢٥٨ز) 
و ســەردەماىن ساســاىن (٢٢٤-٦٥١ز) و ئەشــكاىن (٢٤٧پ.ز-٢٢٤ز) و كاىش (١٥٩٥-١١٥٧پ.ز)...

ــە،  ــوارەوەى گردەك ــەكاىن خ ــە چین ــاڵى (٢٠١٢)دا، ل ــەى س ــن و الفاوەك ــاران باری ــە ب ــد. ل هت
گۆڕێــك و چەنــد پاشــاموەیەىك گڵینــە و كانزایــى دەركەوتــوون، كــە مێژووەكەیــان دەگەڕێتــەوە 
بــۆ كۆتایــی هــەزارەى دووەمــى پ.ز، لــە ئێســتادا لێكۆڵینــەوە نوێیــەكان ئــەوە دەردەخــەن، كــە 
پێدەچێــت قــەاڵى شــێروانە و ڕووبــارى ســیروان، كــە بەتەنیشــتیدا تێدەپەڕێــت، هەردووكیــان 

١-محەمەد عەىل كەریم، یادى كەالر، باڵوکراوەیەکى تایبەتە بە ساڵیادى بە قەزابووىن کەالر ژ (٠-١)، ٢٨ شوباىت ٢٠١٧. 
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ڕەنگدانــەوەو پاشــاموەی نــاوى شــارى سیمورووم-شــیمرووم-ى دێریــن بــن، كــە لــە ســەردەمى 
پــاش ڕووخــاىن بنەماڵــەى ســێیەمى ئــوور (٢١١٢-٢٠٠٤پ.ز)دا بــووە، شانشــینێىك وا بەهێــز و 
توانابــوو، كــە بــااڵ دەســتبووە بەســەر بەشــێىك گرنگــى ناوچەكــەدا، هــەر لــە ســەرپێڵى زەهــاو 
ــا شــووراكەى،  ــەاڵ ی ــۆ ســیمورووم و ق ــن ئامــاژەش ب ــە، كۆنرتی ــە دەوروپشــتى بێتوات ــا دەگات ت
دەگەڕێتــەوە بــۆ دەوروبــەرى (٢٧٠٠ پ.ز)، كــە لــە ســەربوردەى كردارێــىك ســەربازیدا، كــە لــە 
دژى ئەنجامــدراوە، هەواڵەكــەى لــە بەندێىك ســۆمەریدا نوورساوەتــەوە لێكۆڵینــەوەكان ئەوەش 
دەردەخــەن، كــە ســیمرووم (هەروەهــا كارخــار) زۆرتریــن لەشكركێشــیان لێكــراوە، چونكــە ئــەم 
دوو شــارە لەســەر ڕێــگاى هــەر لەشــكرێك بــوون، كــە ویســتبێتى لــە باشــوورەوە بــڕوات بــۆ 
باكــوور واتــە بــۆ كوردســتان، ســارگۆىن ئەكــەدى ( ٢٣٣٤-٢٢٧٩پ.ز ) پەالمــارى ســیمورووم-ى 
ــاوى (شــولگى)یە  ــەى ســێیەمى ئووریشــەوە، كــە ن ــە ســەردەمى دووەم پاشــاى بنەماڵ داوە، ل
ــەم پادشــایەدا  ــە نووســینێىك ئ ــاردراوە، هەروەهــا ل ــە پەالم ــەم ناوچەی (٢٠٩٤ - ٢٠٤٧پ.ز)، ئ
هاتــووە، شــەڕێىك گــەورە لەنێــوان ســیمورووم لەالیــەك و سیامشــىك و ئاموورییــەكان لەالیــەىك 
ــەپۆلێك  ــوو ش ــووە، تاك ــە ب ــووە، ئامانجــى شــەڕەكە دەستبەســەراگرتنى ناوچەك ــرەوە بەرپاب ت
ــەاڵم  ــتەجێبكرێت، ب ــەدا نیش ــەم ناوچ ــوون ل ــەوە هات ــە بیابانەكان ــە ل ــوورى، ك ــى ئام كۆچهێن
ــەردوو ال  ــكاندىن ه ــە ش ــاس ل ــینێكیدا ب ــە نووس ــیمورووم ل ــاى س ــین)ى پادش ــددی (ن - س ئی
ــورك،  ــورد، ت ــى (ك ــاوەن كتێب ــز و خ ــەرى ئینگلی ــس)ى ئەفس ــتەكەى (ئەدمۆن دەكات(١)، گەش
عــەرەب) ســەرەتاى گەشــتەكەى بــە ناوچــەى كــەالر دەســت پێــدەكات كــە چووەتــە دیــدەىن 
ــە  ــە ل ــك ڕووبارەك ــە نزی ــردى شــێروانە دەكەوێت ــت: گ ــەوە دەڵێ ــە بارەیی ــەاڵى شــێروانە و ل ق
ــە ناوچەكــەدا  ــووە ل ــل لەباشــوورى كــەالر، شــوێنەوارەكە نیشــانەیەىك دەركەوت دووری (٢) می
و نــاوى (فلیكــس جۆنــز) و (جیریكــۆف) و (ماونســڵ)ەوە هاتــووە، گردێــىك هێلكەییــە و 
درێژییەكــەى لــە بنكەكەیــەوە (١٥٠ گــەزە و پانییەكــەى ١٠٠ گــەز) دەبێــت، لەســەر گردەكــە 
چــاوم بــە خشــتى ســوورى چوارگۆشــەى بابــىل كــەوت كــە درێــژى باڵێــىك پێیــەك دەبــوو(٢).

١- خالد مەحمود كەریم، یادى كەالر،  هەمان سەرچاوەى پێشوو، ل٨ 
٢- كەماڵ نورى مەعروف، گۆڤارى كۆچ، مێژووى ناوچەى سلێامىن لە ڕوانگەى شوێنەوارەكانییەوە، ژ ٤، بەهارى ٢٠١٧، ل ١٧٩
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وێنەى ژمارە (٤)
قـــەاڵى شــێــروانــە

 

سەرچاوە :- كارى توێژەر سەردان مەیدان ٢٠١٢/٨/٥

ــارەكاىن كوردســتان، لەســەر ئاســتى عێراقیشــدا  ــەورە و دی ــە شــارە گ ــەالر یەكێكــە ل شــارى ك
بەهەمــان شــێوە ناوێــىك دیــار و ناوبانگێــىك زۆر و بزاوتێــىك جۆراوجــۆرى لــە كایــە جیاجیاكانــدا 
تیــادا بــەدى دەكرێــت، لــەڕووى ســیاىس و كۆمەاڵیــەىت و ئابــوورى و بــازرگاىن و ڕۆشــنبیرییەوە 
ڕۆڵــى ئەكتیــڤ و دیــارى هەبــووە لــە مێــژوودا، هــەر لــە دێــر زەمانیشــەوە ناوچەیەىك ئــاوەدان 
و شــوێنى نیشــتەجێ بــوون بــووە، ئــەم شــارە گــەورە و دیــارەى باشــوورى كوردســتان بناغــەى 
گوندێــىك زۆر كــۆىن ناوچەكەیــە و مێــژووى كــۆن و دێرینــى هەیە، مێژووى درووســتبووىن شــارى 
ــە گونــدى كــەالرەوە، كــە تاوەكــو ئێســتا  ــراوە بەســرتاوە ب ــاوەى لێــى ن كەالریــش وەك ئــەو ن
یەكێكــە لــە گەڕەكــەكاىن باكــوورى ڕۆژئــاواى شــارەكە، چونكــە هــەر ئــەو گونــدە و دواتریــش 
شــێروانە و بنگــرد بوونــە بناغــەى دامەزرانــدىن ئــەو شــارەى ئــاوەداىن و ژیــاىن تێــدا هەبــووە، 
ــەوە دەســەملێنن  ــەكاىن ئ ــەاڵم پاشــاموە كۆن ــە، ب ــەت شــارێىك نوێی ــەر چــى بەڕواڵ ــەالر ئەگ ك
شــارێىك كــۆن بــووە، لەمــەڕ مێــژووى درووســتبووىن لەالیــەن بنەماڵەیــەىك خێوەتنشــینى ســەر 
بــە هــۆزى گێــژ ئــاوەدان كراوەتــەوە، كــە ئــەو بنەماڵەیــەش بنەماڵــەی (عەبــاس جەلیــل خەلیــل 
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كولیــل)ە كــە ئەمانیــش كۆچــەرى بــوون پێشــرت لــە دەشــتى شــاكەل لــە زنجــدا بــوون، بــۆ هێناىن 
قامیــش دێــن بــۆ كەنــارى ڕووبــارى ســیروان لــە گەڕانەوەیانــدا لــە شــوێن كــەالوەكاىن كــەالردا 
پشــوویەك دەدەن، دواتریــش بیــر لــەوە دەكەنــەوە، كــە ئــەم شــوێنە زۆر گونجــاوە بــۆ ئــەوەى 
ــاوەدان بــووە ئەگــەر  ــە كــە پێشــرت ئ ــاوەداىن بكەنــەوە، ئەمــەش بەڵگەی ــدا نیشــتەجێنب و ئ تێ
نــا بــۆ كــەالوەى تێــدا هەبــووە، پێشــرت هەندێــك بەڵگــە باســكران كــە جۆگــەى گاورییەكــە و 
دۆزینــەوەى شــارێك بەرامبــەر قــەاڵى شــێروانە و گۆڕســتاىن گاورییەكــە نیشــانەى ئەوەیــە كــە  
پێــش هاتنــى ســوپاى ئیســالم ئــەم ناوچەیــە ئــاوەدان بــووە، هــەر بۆیــە دەســتەواژەى (گاور)

ــرى  ــوڕ وەك باپی ــى و كەڵه ــااڵىن و نەژوێن ــىك پ ــد ماڵێ ــش چەن ــەپێرناوە، دواتری ــەردا س ی بەس
(عیســا و موســاى پیــرە و حەمیــد موختــار) لەگــەڵ ماڵــى (عــەىل محەمــەد) كەلهــوڕى باپیــرەى 
(محەمــەد  ئەمیــن كــەالرى و ئەحمــەد كــەالرى)(١) تەنانــەت دەگێڕنــەوە الى ئاشــە كۆنــەكان 
كۆمەڵیــك مــاڵ هەبــوون (ماڵــى شــێخ ئەحمــەد، فــەرەج ئەڵــامس، حاجــى محەمــەد ئەڵــامس) 
ــەكان و  ــە ئاش ــووە چ ل ــىك زۆرى هەب ــووە زیانێ ــك هات ــە الفاوێ ــەوەى ك ــە دواى ئ ــەم مااڵن ئ
ماڵەكانیــش، دواتــر ناچــار ئێرەیــان بەجێهێشــتووە چوونەتــە قــەاڵى شــێروانە، شــوێنێىك 
ــرەدا  ــان(٢)،  لێ ــەوە شــوێنى خۆی ــەك گەڕاونەت ــەاڵم دواى ماوەی ــووە ب ــاو نەیگرت ــووە ئ ــەرز ب ب
ــێروانە و  ــەاڵى ش ــەى ق ــەڕ ناحی ــە ڕوو، لەم ــە دەخەین ــدێ بەڵگ ــەوە هەن ــە ڕووى كارگێڕیی ل
ــن نوســەر و  ــە، كــە چەندی ــدارەى گەرمیان ــدى ئی ــە قــەزا و ئێســتاش ناوەن ــووىن ب دواتریــش ب
ســەرچاوەى عــەرەىب و كــوردى لــە ســاڵى بیســتەكان و ســییەكان و چلــەكان و ...هتــد و تیایــدا 
ناویــان هاتــووە، لــە بەرئــەوەى زۆرێــك لــە ســەرچاوەكان زیاتــر لەســەر پارێــزگان دواتــر قــەزا 
ــار  ــەزا و دواج ــە دواى ق ــزگاوە ب ــە پارێ ــتە ل ــە پێویس ــت، بۆی ــە) دێ ــارەدێ (ناحی ــا ش و ئینج
ــن  ــامىن بكەی ــەىت عوس ــەردەمى خەالف ــاڵنامەكاىن س ــەیرى س ــن، س ــەدا بگەڕێی ــە دواى ناحی ب
بۆمــان دەردەكەوێــت چەنــد گــۆڕان بەســەر لیــواى كەركوكــدا كــراوە، چەندیــن جــار تــووىش  
فروانبــوون یــان بچووككردنــەوە یــان لكانــدن بــووە لەگــەڵ لیــواكاىن تــردا لــە دۆخــە جیاكانــدا، 
لەســەردەمى (ســوڵتان ســلێامن)دا چەنــد لیوایــەك زیادكــرا، بــە منوونــە لیــواى ئەربیــل، لەگــەڵ 

ئەمەشــدا ئێمــە بــاس لــە دابەشــبووىن كارگێــڕى كەركــوك دەكەیــن كــە بــەم شــێوەیە:-     
١- نفس كركوك / التون كوبري / ملحة

٢- كفرى / توزخورماتوو / قرطبة / قلعة شیروانة

١-صالح محمدشاكەىل، كەالر لە گەردانەى مێژوودا، ئااڵى ئازادى، ژ٤٣٩، ٢٠٠٦
٢-چاوپێكەوتن : حوسەین شێخ حەسەن، نیساىن ٢٠١٧ 
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٣- جمجەماڵ / اغجلر / شوان / سنگاو
٤- گیل / قادركرم  / داقوق  (١)

بــە پێویســتم زاىن نــاوى قــەزا و ناحیــەكان وەك خــۆى بــاڵو بكەمــەوە وەك ئــەوەى لەســەرچاوە 
ــە  ــان ل ــەى كات گەرمی ــة)دا، زۆرب ــة و االداری ــوك الثقافی ــة كرك ــووە (هوی ــەدا هات عەرەبیەك
ڕووى ئیــدارى وســەربازییەوە ســەر بــە ناوەنــدى كەركــوك بــووە، بــۆ ماوەیــەىك زۆر ڕووبــارى 
ــەى  ــەاڵ و قولل ــا ئەمــڕۆش ق ــدا، ت ــووە لەگــەڵ ئێران ســیروان ســنوورى ڕۆژهــەاڵىت عوســامىن ب
پاســەوانە عوســامنییەكان لەســەر ڕۆخــى ڕۆژئــاواى ســیروان ئاســەواریان بــەدى دەكرێــن نــاو 
بــە نــاو گۆڕانیــش بەســەر ئــەو ســنوورەدا هاتــووە، هەروەهــا بەڕێوەبەرایــەىت گەرمیــان لــە كاىت 

عوســامنییەكان و پێــش هاتنــى ئینگلیــزەكان بــەم شــێوەیە بــووە:
١- چەمچەماڵ، سیستەمێىك ئیدارى تایبەىت نەبووە سەر بە قەزاى بازیان بووە.

٢- قەزاى گل، ناوەندەكەى لە قادركەرەم و پاشان گواسرتاوەتەوە، داقوق سەر بە كەركوك بووە.
٣- كفرى پێكهاتووە لە ناحیەى شێروانە و قەرەتەپە و پێباز سەر بە كەركوك بوون.       

پــاش دامەزرانــدىن یەكــەم حكومــەىت عێــراق لــە ســاڵى ١٩٢١ كەركــوك دانــرا بــە یەكێك  لــە (لیوا 
ــدى  ــوو قــەزاكاىن ناوەن ــەم شــێوەیە ب ــدارى گەرمیانیــش ب ــەى ئی ــراق پێكهات ــزگا)كاىن عێ – پارێ
ــاز،  ــەكاىن (پێب ــە ناحی ــووە ل كەركــوك و چەمچەمــاڵ و داقــوق و كفــرى، قــەزاى كفــرى پێكهات
ــۆ  ــادا ب ــركارى بەریتانی ــە كاىت داگی ــووە(٢)، ل ــوك ب ــواى كەرك ــە لی ــە) ســەر ب شــێروانە، قەرەتەپ
عێــراق (١٩١٤- ١٩١٨) دەســتى كــرد بــە درووســتكردىن بەڕێوەبەرایــەىت (بەریتــاىن – هنــدى) بــۆ 
ناوچــەكاىن میزۆپۆتامیــا، لەگــەڵ هێنــان و دانانــی و ڕاوێــژكارى ســیاىس ئینگلیــزى لــە جێگــەى 
بەڕێوەبــەرە عوســامنییەكاندا، كارمەنــدان ئــەم بەڕێوەبەرایەتییــە نوێیــەى بەریتانیــا پێكهاتبــوون 
لــە (بەریتــاىن و هنــدى) لــەو كاتــەدا (میزۆپۆتامیــا)ش بــە شــێوازێىك نــوێ دابەشــكردەوە، كــە  

پێكهاتبــوون لــە شــازدە (لیــوا) لیــواى كەركــوك لــەم یەكــە ئیدارییانــە پێكهاتبــوون :- 
١- قەزاى نێوەند (مەركەز) 

٢- قەزاكاىن چەمچەماڵ
٣- گل

٤- كفرى
قەزاى كفرى پێكهاتبوو لە ناحیەكاىن:-

١- محمد عيل قرداغي، هویة كركوك الثقافیة و االداریة، الطبعة االوىل، دار ئاراس لطباعة و النرش اربیل ٢٠٠٧، ل١٦١
٢- شێخ محمد شاكەىل، گەرمیان ڕابردووى نزیك و ئەمڕۆى، گۆڤارى كەركوك،  ژمارە ٢ چاپى پێنجەم پایزى ٢٠٠٣ ل ٢٠-٢١  
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(كفرى، دووزخورماتوو، قەرەتەپە، قەاڵى شێروانە) (١)
ــایەىت  ــەىت پاش ــەى حكوم ــەرە گرنگان ــە ه ــەو دۆكیومێنت ــە ل ــە یەكێك ــردا ك ــەرچاوەیەىك ت لەس
ــاڵى  ــا س ــەت و ڕووداوەكاىن تەنه ــڕى و باب ــۆرىت كارگێ ــە ڕاپ ــە ڕاپۆرتەك ــەورە ك ــاى گ بەریتانی
ــە،  ــوك و میزۆپۆتامیای ــەى ناوچــەى كەرك ــەو كات ــەن كاربەدەســتاىن ئ (١٩١٩) گرتۆتەخــۆ لەالی
وەك ڕاپــۆرىت ڕەســمى بــۆ وەزارەىت دەرەوەى بەریتانیــا نــوورساوە، جیــا لــە بابــەىت جۆراوجــۆرى 
ــە،  ــردىن ناوچەك ــوك و كۆنرتۆڵك ــارى كەرك ــردىن ش ــەڵ دووەم داگیرك ــووە لەگ ــدا هات ــر، تیای ت
ــە  ــا، پاشــان كــرا ب ــاوی (Division) دان ــە ن ــۆ كەركــوك ب ــازەى ب ــدارى ت ــەىك ئی ــز یەكەی ئینگلی
ــدێ  ــە هەن ــوك ك ــۆ كەرك ــامىن ب ــدارەى عوس ــەى ئی ــن یەك ــرەى دوای ــوك، بەگوێ ــواى كەرك لی

ــوو :  ــەم شــێوەیە ب ــادا كــرا ئیدارەكــە ب گــۆڕاىن تی
١-قەزاى ناوەندى كەركوك : داقوق، ئاڵتون كۆپرى، شوان، مەلحە، قەرە حەسەن (لەیالن) 

 ٢-قەزاى چەمچەماڵ : لە چەمچەماڵ خۆى پێكهاتووە .
 ٣-قەزاى كفرى : كفرى، دووزخورماتو، قەرەتەپە، قەاڵى شێروانە (٢)

لیــواى كەركــوك لــە ســاڵى (١٩١٩) كــە دێینــە ســەر باســكردىن قــەزا و ناحیــەكاىن ســنوورى ئــەم 
لیوایــە و ئەوەنــدەى پەیوەنــدى بــەم لێكۆڵینەوەیــەوە هەبێــت تیایــدا هاتووە، كە قــەزاى كفرى 
پێكهاتــووە لــە ناحیــەكاىن (ناوەنــد، ناحیــەى پێبــاز، ناحیــەى قەرەتەپــە، ناحیــەى شــێروانە)(٣)، 
هەروەهــا لــە هەمــان ســەرچاوەدا نووســیویەىت: ئــەم یەكــە ئیدارییــە بــەردەوام بــوو تــا كۆتایــى 
نیــوەى یەكەمــى ســەدەى بیســتەم بەبــێ گۆڕانــكارى هەرچەنــدە نووســەر واى نووســیوە بــەاڵم 
تاوەكــو ســاڵى (١٩٧٥) بــەردەوام دەبێــت دواتــر گۆڕانــكارى بەســەردا دێــت و قــەزاكاىن كــەالر 
و چەمچەمــاڵ دەخرێنــە ســەر پارێــزگاى ســلێامىن و دووزخورماتــوو دەخرێتــە ســەر پارێــزگاى 
صــالح الدیــن و كفــرى دەخرێتــە ســەر پارێــزگاى دیــاىل بــە بڕیــار و ئــەو گۆڕانكارییانــە دەكرێــن 
بــۆ كــەم كردنــەوەى ڕێــژەى دانیشــتواىن كــورد لــە پارێــزگاى كەركــوك، نــاوى خــۆىش دەگــۆڕن بۆ 
پارێــزگاى (تأمیــم)، لــە دواى دەركەوتنــى ئەنجامــەكاىن جەنگــى جیهــاىن یەكــەم (١٩١٤- ١٩١٨)

دا پــەىل ڕاكێشــا و دواى درووســتبووىن دەوڵــەىت عێراقــى ئێســتا، عێــراق دابەشــكرا بــۆ (١٤) لیــوا 

١- پشــكۆ حمــە تاهیــر ئاغجەلــەرى، شــارى كەركــوك، لــە نێــوان ســااڵىن ( ١٩١٧ -   ١٩٢٦)  چــاپ، دەزگاى چــاپ و پەخــىش 
حەمــدى، چاپــى یەكــەم، ســلێامىن ٢٠٠٧، ل٦٩.

٢- سەربەســت كەركــوىك  وەرگێــڕاىن لــە ئینگلیزیــەوە، ڕاپــۆرىت وەرگێــڕى دەڤــەرى كەركــوك، مــاوەى ١كانــووىن دووهــەم تــا ٣ى 
كانــووىن یەكــەم ( ١٩١٩ )، چاپخانــەى شــڤان، ســلێامىن ســاڵى  ( ٢٠٠٦، ل   ٣٩ )

٣- فاتیح عبدالله شواىن، پارێزگاى كەركوك لەساڵى ( ١٩٥٧-١٩٧٧ ) چاپخانەى ڕامان، چاپى یەكەم، سلێامىن، (٢٠٠٥)، ل ٢١ .



٥٧

لــە نێوانیانــدا لیــواى كەركــوك كــە ئــەم یەكــە كارگێڕییانــەى لــە خۆگرتبــوو، قــەزاكاىن (ناوەنــد 
ــەزاى  ــاىت ق ــە جی ــوو ل ــوق و دووزخورمات ــەزاى داق ــەردوو ق ــل) ه ــاڵ، گی ــرى، چەمچەم و كف
گێــل دانــران(١)، كۆمەڵێــك ناحیــە كەوتۆتــە ســنوورى قەڵــەم ڕەوییــەوە كــە قــەاڵى (شــێروانە)ش 

یەكێــك بــووە لــە ناحیــەكاىن ســەر بــە قــەزاى كفــرى،  ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٢) بكــە:

خشتەى ژمارە (٢)
لیواى كەركوك بە پێى یەكە كارگێڕییە بنەڕەتییەكان

نــــــــاحـــیـــــــەقضاء

كركوك، داقوق، ئالتون كوبرى، قرة حسن، شوان، امللحةمركز اللواء

طوز، قرطبة، قلعة شیروانة، شبیجەكفرى

جمجامل، أغجلرجمجامل

طیل، سنكاو طیل

املصــدر : د. خلیــل اســامعیل محمــد، كركــوك دراســات يف التكویــن القومــي لســكان، مطبعــة 
ــل، ٢٠٨، ص١٠    ــة، اربی ــن، الطبعــة الثانی صــالح الدی

كەركــوىك  ئیــدارى  مێــژووى  ڕاســتى  هەنــدێ  كتێبــدا،  هەمــان  لــە  نووســەر  هەروەهــا 
خســتۆتەڕوو، لەســەر گۆڕانكارییــە ئیدارییــەكان لــە ســەردەمى حوكمڕانییــە جیاوازەكانــدا، ئـــەم 
ــدا  ــدارى عێراق ــەى ئی ــە پێكهات ــۆڕان ل ــەى گ ــن پرۆس ــوو فراوانرتی ــژەى هەب ــكردنە درێ دابەش
ــى  ــوك بەپێ ــواى كەرك ــەسەر لی ــەوە لــ ــت دەكات ــش جەخ ــووە، دواتری ــوك ب ــزگارى كەرك پارێ
یەكــە ئیدارییــە ســەرەكییەكاىن كــە جگــە لــــە قــەزاى ناوەنــد (١) قــەزاى تــرى هەبــووە، لەگــەڵ 
(١٥) ناحیــەدا كــە تیایــدا ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە هاتــووە، ئــەم پێكهاتــە ئیدارییــە درێــژەى 
هەبــوو تاوەكــو زیاتــر لــە نیــو ســەدە، دواتــر گۆڕانــكارى تیــادا دەكرێــت و قــەزاكاىن دابــەش 
دەكرێــت بــە ســەر پارێــزگاكاىن دەوروبەریــدا، ئامانجیــش گــۆڕاىن حەقیقــەىت ســیامى نەتەوەیــى 
دانیشــتوانەكەیەىت(١)، هەمــان خشــتەى ژمــارە (٢) پشــت ڕاســت دەكاتــەوە، لــەم پەرتووكــەدا 

 ١- د. خلیل اسامعیل محمد، كركوك دراسات يف التكوین القومي لسكان، الطبعة الثانیة، اربیل، ٢٠٨، ص١٠   



٥٨

ــەى قــەاڵی  ــاوى ناحی ــن جــار ن ــدس) چەندی ــورك، عــەرەب) (سیســیل جــۆن ئیدمۆن (كــورد، ت
ــەم ســەردەمە و چ  ــڕى كەركــوك چ ل ــوەى ســنوورى كارگێ ــووە، چوارچێ شــێروانە و كــەالر هات
لــە دواى ئــەم ســەردەمەدا، لــە پێنــاوى پێشــكەوتووترین ســەرژمێرى لەمــەڕ پێكهاتــە تایفــی و 
نەتەوەییــەكان دانیشــتوان، ڕەنگــە ســەرەتا شــێوەى ڕێكخســتنى كارگێــڕى ناوچەكــە زۆر گونجاو 
ــە  ــڕى كەركــوك ب ــك فۆرمــى گــرت، هەروەهــا دابەشــكردىن كارگێ ــە جۆرێ بێــت ســەرئەنجام ب
پێــى قــەزا و ناحیــەكاىن هاتــووە، لەگــەڵ ڕێكخســتنى لــە ســاڵى (١٩٢٢) گــەر پێویســتى بــكات 
دواتــر ئامــاژە بــە جیاوازییــەكان بكــەم، ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە ســەر بــە قــەزاى كفرییــە لــە 
ــەاڵى شــێروانە  ــەى ق ــاوى ناحی ــن جــار ن ــان ســەرچاوەدا چەندی ــە هەم ــەوە(٢) ل ڕووى ئیداریی
هاتــووە، لــە شــوێنێىك تــردا نووســیویەىت قــەاڵى شــێروانە (١٦٠٠٠) كــەس(٣) كەواتــە لــەڕووى 
دانیشــتوانەوە، ژمــارەى دانیشــتوانەكەى زۆربــوون چەندیــن جــارى تــر نــاوى كــەالر و ناحیــەى 

قــەاڵى شــێروانە هاتــووە لــەم ســەرچاوەدا، ســەیرى خشــتەى  ژمــارە (٣) بكــە: 

خشتەى ژمارە (٣)
لیواى كەركوك بە پێى یەكە كارگێڕییەكان

نــــــــاحـــیـــــــەقـەزا

 املركز، ئاڵتون كۆپرى، قەرە حەسەن، شوان، مەلحەمركز 

 املركز، قرەتبە، قەاڵی شیروانە، پێوازكفرى

املركز، أغجلر، سەنگاوچمچامل

 قادركرم، طوزخورماتو   طاووق

  ســەرچاوە: ىس جــى  ادمونــدز، كــرد تــرك عــرب، ترجمــە جرجیــس حســین فتــح اللە،مطبعــة 
شــفیق ١٩٧٢، ص٢٣٩  

١- مصدر نفسە، ص ١٢٢ 
٢- ىس، جى، ادموندز، كرد  ترك  عرب، ترجمە جرجیس حسین فتح الله، مطبعة شفیق، ١٩٧٢، ص ٢٣٩

٣- ىس، جى، ادموندز، مصدر سابق،  ص٢٥٢



٥٩

ــە ســەردەمى  ــراق ل ــە كۆمەڵێــك بابــەىت زۆر لەمــەڕ عێ ــا ل ــاى عێراقــدا جی ــە كتێبــى جوگرافی ل
ــراق  ــیویەىت عێ ــدا نووس ــە عێراق ــڕى ل ــكردىن كارگێ ــە دابەش ــدا ل ــییەكان و كۆن ــازە و عەباس ت
پێكهاتــووە لــە (١٤) املترصفیــات و (٤٦) قــەزا و (١٣٩) ناحیــە، كاروبــارى (املترصفیــة) لەالیــەن 
(متــرصف)ەوە بەڕێوەدەبرێــت، كاروبــاری (القضــاء) لەالیــەن قائیمقــام و ناحیــەش بەڕێوەبــەر 
بەڕێــوەى دەبــات، هەروەهــا پۆلێــن كــراوە بــۆ باكــوور و ناوەڕاســت و باشــوور كــە لیــواكاىن 
باكــوور پێكهاتــووە لــە (٤) لیــوا كــە دێتــە ســەر لیــواى كەركــوك بــەم شــێوەیەى خوارەوەیــە : 

ناوەندى لیواى كەركوك: كەركوك، داقوق، ئاڵتون كۆپرى، قەرەحەسەن، شوان، ملحە
كفرى: كفرى، توز، قەرەتەپە، قەاڵى شێروانە، شبیجە

چەمچەماڵ: چەمچەماڵ، ئاغجەلەر
گیل: گیل، سنگاو(١)

هەروەهــا لــە جوگرافیــاى كوردســتاندا نووســەر بــاس لــە بلــۆىك كفــرى دەكات و دەڵــێ: ئــەم 
قەزایــە پێكهاتــووە لــە (٣) ناحیــە، یەكێــك لەوانــە ناحیــەى قــەاڵى شــێروانەیە كــە (٤٢) كــم، لــە 
كفرییــەوە دوورە مەركــەزى ناحیەكــە لــە نــاو قــەاڵى شــێروانەدایە(٢)، بــە هەمــان شــێوە 
ــێروانە  ــەى ش ــەر ناحی ــني)، لەس ــرزاق الحس ــەرەب (عبدال ــراق و ع ــارى عێ ــووىس دی مێژوون
ــە  ــم ل ــە دوورى (٤٢) ك ــێروانەیە دەكەوێت ــەاڵى ش ــە ق ــەم ناحیەی ــەزى ئ ــیویەىت مەرك نووس
ــەت وەك  ــە، حكوم ــوێنەواری بەناوبانگ ــەىك ش ــە قەاڵی ــەوە، ئەم ــەنتەرى قەزاك ــەاڵىت س ڕۆژه
مەركــەزى ئیــدارەى ناحیەكــە بــەكارى هێنــاوە، ئــەم ناحیەیــە (١٣) گونــد دەكەوێتــە ســنوورى 
كارگێڕییــەوە جیــا لەمــە نــاوى ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە لــە الپــەڕەكاىن (٩٣، ٢١٧)دا لــە هەمــان 
ســەرچاوەدا هاتــووە(٣)، لــە ســاڵى (١٩٣٥) بنكــەى ناحیەكــە لــە قــەاڵى شــێروانەوە گوێزرایــەوە 
بــۆ دێــى (ســەرقەاڵ) لەبەرئــەوەى كەوتۆتــە ناوەڕاســتى ناوچەكــە و ناوەنــدى ناحیەكــە دەكات، 
ــەى قــەاڵى شــێروانە ســاڵى (١٩٤٧)دا نزیكــەى (١٧٥٦٦)  هەروەهــا ژمــارەى دانیشــتواىن ناحی
ــا  ــە(٤)، هەروەه ــااڵىن (١٩٦٣-١٩٦٥)، (٢٣٧٦١) كەس ــوان س ــەرژمێرى نێ ــە س ــەاڵم ل ــە، ب كەس
ــەكاىن دووز،  ــە ناحی ــووە ل ــى ب ــااڵىن (١٩٢٩– ١٩٦٥) بریت ــە س ــرى ل ــەزاى كف ــیویەىت ق نووس

١- طــه الهاشــمي، جغرافیــة العــراق ( العــراق الحدیــث، العــراق يف زمــن العباســین، العــراق القدیــم ) املطبعــة دارالســالم يف 
ــة االوىل ١٩٣٠ ص ٥٥٤ ــداد، طبع بغ

٢-جالل امین بگ، جوگرافیاى كوردستان، ئۆفیستى ڕوون و مەڵبەندى كۆمپیتەرى سۆران، ساڵى ١٩٩٨، ل ١٨٦ .
٣- عبدالرزاق الحسني، العراق قدیامً و حدیثا، دار الیقظة العربیة، بغداد، طبعة السابعة، ١٩٨٢ ص ٢٢٤ 

٤- ســمكۆ بەهــرۆز محەمــەد ( ئــەژى )، مێــژووى ســەردەمە كارگێڕیــی و بەڕێوەبەرێیــەكاىن پارێــزگاى كەركوك، چاپخانەى  شــەهید 
ئــازاد هەورامــى، ٢٠٠٥،   ل١٨٠ 



٦٠

قەرەتەپــە، قــەاڵى شــێروانە، پێبــاز(١) دواتریــش بــە درێژیــى بــاىس دەكات تــا وەكــو حەفتــاكان 
ــە و  ــزگا و قــەزا و ناحی ــە پارێ ــەت ل ــە تایب ــداوە و ب ــەوە گــۆڕان ڕوی ــە ڕووى كارگێڕیی ــدى ل ئی
گوندەكانیــش بــەاڵم لــە دواى ســاڵى بیســتەوە نــاوی ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە هاتــووە، تاوەكــو 
ســاڵى (١٩٧٥) تەنانــەت لــە دواى ئــەوەى لــە ســاڵى حەفتــا كــەالر دەبێتــە قــەزا، نــاوى ناحیــەى 
ــاوى  ــرى و ن ــەر كف ــەوە س ــر دەخرێت ــاكان دوات ــتى حەفت ــا ناوەڕاس ــەوە، ت ــێروانە دەمێنێت ش
ناحیــەی ســەرقەاڵى لێدەنرێــت، قــەزاى كفــرى لــە ســاڵەكاىن (١٩٢٩- ١٩٣٠) ســەر بــە لیــواى 
ــە  ــەاڵى شــێروانە) ل ــوو، ق ــە (كفــرى، دووز خورمات ــووە ل ــى ب ــەكاىن بریت ــووە، ناحی كەركــوك ب
ســاڵى (١٩٣٦) بریتــى بــووە لــە ناحیــەكاىن (دووزخورماتــوو، قەرەتەپــە، قــەاڵى شــێروانە) لــە 
ســاڵى (١٩٤٧) بریتــى بــووە لــە (كفــرى و قەرەتەپــە و شــێروانە و پێبــاز)(٢)، كــەالر لــە دەشــتێىك 
پــان و بەریــن دایــە و خانــووى جــواىن تێــدا درووســتكراوە، قوتابخانەیــەىك ســەرەتایى كــوڕان و 
فەرمانگــەى پۆســتە و تەلەفــۆن و (٣٠٠) خانــوو، قاوەخانەیەكــی تێدایــە و چەنــد فرۆشــگەیەىك 
بــۆ فرۆشــتنى پێداویســتییەكاىن دانیشــتوانەكەى تێدایــە، وزەى كارەبــاى تێدایــە ئەویــش بەهۆى 
ئــەوەوە كــە بەگــزادەكاىن جــاف تیایــدا نیشــتەجێن و هەریەكــەو مۆلیدەیــەك و تەلەفۆنێــىك بــۆ 
ــەاڵى  ــەى ق ــیویەىت ناحی ــردا نووس ــوێنێىك ت ــە ش ــەرچاوەدا و ل ــان س ــە هەم ــاوە(٣) ل ــۆى دان خ
ــە ســاڵى (١٩٣٥)ەوە  ــە، ل ــە ناوچەكەدای ــە ل ــراوە ك ــەوە ناون ــەو قەاڵی ــاوى ئ ــە ن شــێروانەش ب
ــدى  ــەت گون ــەوەش حكوم ــەر ئ ــەرقەاڵ، لەب ــدى س ــۆ گون ــەوە ب ــە گوێزرای ــدى ناحیەك ناوەن
ــەاڵم ســەرقەاڵ خــۆى  ــەوە، ب ــە ناوەڕاســتى ناوچەك ــژاردووە چونكــە دەكەوێت ســەرقەاڵى هەڵب
بریتییــە لــە گوندێــىك ســادە  (١٠٠) ماڵێــك دەبێــت ســەر بــە عەشــیرەىت دەلــۆن، هەروەهــا لــە 
هەمــان ســەرچاوەدا چەنــد جارێــك نــاوى ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە هاتــووە، لــە ســەرژمێری 
ــى  ــە كتێب ــا ل ــد( ٤)  هەروەه ــەى ... هت ــى خاكەك ــە پیت ــدەكان و ب ــارەى گون ــتوان و ژم دانیش
پارێــزگاى كەركــوك لــە نــاو پاكتــاوى ڕەگەزیــدا تیاییــدا هاتــووە لــە ســاڵى (١٩٣٥)ەوە ناوەنــدى 
ــە زۆر شــوێندا  ــش ل ــدى ســەرقەاڵ (٥)، دواتری ــۆ گون ــەوە ب ــەاڵى شــێروانە گوێزراوەت ــەى ق ناحی
بــاس لــە ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە و قــەزاى كــەالر و تەنانــەت گونــدەكاىن ئــەم ســنوورەى دێ 
بــە دێ نووســیوە، لەگــەڵ ڕووخانــدىن گونــدەكان و كاریگــەرى ئەنفــال لــە ناوچــەى لێكۆڵینــەوە 

١- سمكۆ بەهرۆز محەمەد، هەمان سەرچاوە،  ل٢٩-٣٠
٢- ناهیدە جەماڵ تاڵەباىن، گۆڤارى كەركوك ژ (٣)، ساڵى چوارەم، زستاىن ٢٠٠٣، ل٦ ٢ 

٣- محمد هادي الدفرت، عبداللە حسن، العراق الشاميل، الجزء االول، مطبعة الشفیق، بغداد، ١٩٥٥، ص٢٩٩ 
٤- محمد هادي دفرت و عبداللە حسن، مصدر سابق، ص٣٠٢  - ٣٠٦ .

٥- محەمەد سەعید سۆىف، پارێزگاى كەركوك لەناو پاكتاوى ڕەگەزییدا، چاپخانەى بەرهەم، ساڵى ( ٢٠٠٣ )، ل ٢٣٩
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ــەرنج  ــەر س ــردا ئەگ ــەرچاوەیەىك ت ــە س ــەالر ل ــاری ك ــەكردىن ش ــەكان و گەش ــەت ناحی و تەنان
بدەیــن بۆمــان دەردەكەوێــت، هــەر لــە ســاڵى (١٩٢٧)ەوە تــا ســاڵى (١٩٩٧) چەندیــن جــار و 
تــەواوى ســەرژمێرییەكاىن دانیشــتواىن عێــراق نــاوى ناحیــەى قــەاڵى شــێروانەوە هاتــووە، بەپێــى 
پۆلێنكــردن لــە تــەواوى قۆناغــەكاىن ســااڵىن ( ١٩٢٧، ١٩٤٥، ١٩٥٠، ١٩٥٥، ١٩٦٠، ١٩٦٥، ١٩٧٠) 
الپــەڕەكان ( ١٥، ٣٤، ٤٣، ٥١، ٦٠، ٧١، ٨١  )(١)، لــە كتێبــى (دلیــل اململكــة الدلیــل الرســمي 
للعــراق لســنة ١٩٣٦) لــە بابــەىت دابەشــكردىن ئیــدارى لــە دواى شــەڕى گــەورە (شــەڕى جیهــاىن 
گــەورە) تیایــدا هاتــووە، دواى ئــەوەى بــاس لــە ڕووبــەرى عێــراق و چەندیــن بابــەىت گرنگــى 
تــرى كــردووە، لــە ڕووى ئیدارییــەوە كــە پێكهاتــووە لــە (١٤) لیــوا كــە هــەر لیوایــەك پێكهاتــووە 
لــە چەنــد قەزایــەك و ژمارەیــەك ناحیــە كــە ژمارەیــەك گونــد لــە خۆدەگرێــت، ئیــدارەى لیــوا 
ــام)ەوە، هەروەهــا  ــەن (قامئق ــەزا لەالی ــدارەى ق ــت، ئی ــوە دەبرێ ــەن (متــرصف)ەوە بەڕێ لەالی
ــە  ــار) ك ــەوە (مخت ــەن ئەنجومەن ــدەكان لەالی ــەوە، گون ــەرى ناحی ــەن بەڕێوەب ــەش لەالی ناحی
ئیــدارەى عێــراق پێكهاتــووە لــە (١٤) موتەرصفیــە هەروەهــا ژمــارەى قــەزاكان (٤٥) قەزایــە، وە 
ــواى  ــە لی ــووە ك ــدا هات ــتە تیای ــەوەى مەبەس ــدەكاىن زۆر زۆرن، ئ ــەاڵم گون ــەكان (١٢٤) ب ناحی
ــوز،  ــەكاىن (ط ــە ناحی ــە ك ــری ی ــەزاكان كف ــە ق ــك ل ــەزا،  یەكێ ــە (٤) ق ــووە ل ــوك پێكهات كەرك
ــاوى  ــەڕەكاىن (١٩٨، ٦٩٢) ن ــە الپ ــەرچاوەدا ل ــان س ــیروان)هەروەها لەهەم ــة ش ــە، قلع قرەتەپ
ناحیــەى (قلعــة شــیروان) هاتــووە(٢)، قــەاڵى شــێروانە لــە پێكهاتنــى یەكــەم حكومــەىت عێراقــدا 
لــە (٢١/ ٧ / ١٩٢١) بنكــەى پۆلیــس تیــادا جێگیركــراوە و ماوەیەكیــش ناوەنــدى ناحیــەى 
شــێروانە بــووە دواتــر ناوەندەكــە دەگوێزرێتــەوە بــۆ گونــدى ســەرقەاڵ، لــە بیســتەكاىن ســەدەى 
ڕابــردوودا ناحیــەى (شــێروانە) هاتەكایــەوە هەمــوو گونــدەكاىن ناحیــەى كفــرى لــە خۆگرتــووە 
و ناوەندەكەیــىش لــە قــەاڵى شــێروانە بــوو، لەڕاســتیدا مێــژووى هێنانــە كایــەى ئــەم ناحیەیــە 
بــە تــەواوى ڕوون نییــە بــەاڵم لــە ڕاپۆرتەكــەى ئەدمۆنــدزدا، كــە لــە (١٩٢٩/٦/١٤) نووســیویەىت 
ــە  ــاكەىل) ل ــا (ش ــووە(٣) هەروەه ــاڵى ١٩٢٨ ب ــەرژمێرى س ــش س ــە پێ ــت، ك ــان دەردەكەوێ بۆم
كتێبەكەیــدا، بــاىس دابونەریــت و فەرهەنگــى كــوردەوارى لــە نــاو دانیشــتواىن ئــەم شــارەدێیە 
دەكات و كــە ڕەگ و ڕیشــەى داكوتــا بــوو، نووســیویەىت كــەالر ئــەو كاتــە پــاش قــەزاى كفــرى 

١- دكتــۆر عەبدوڵــاڵ غەفــور، كوردســتان دابــەىش تڕیتــۆرى كارگێــڕى، ١٩٢٧-١٩٩٧ چاپخانــەى ئۆفیســتى دێــكان، چاپــى دووەم، 
ــلێامىن، ٢٠٠٣، ل ١٥-٨١ س

٢- دلیــل اململكــة الدلیــل الرســمی للعــراق لســنة ١٩٣٦، موســوعة ســنویة، اداریــة اجتامعیــة اقتصادیــة تجاریــة زراعیــة مصــورة، 
صاحــب االمتیــاز، الیاهــود نســكور، رئیــس التحریــر، محمــود فهمــی درویــش، مكتبەالحضــارات، بیــروت، لبنــان. ص٥٣     

٣- سهیل خورشید عزیز، مێژووى ناوچەى كفرى لە كۆنەوە تاساڵى ١٩٥٨، چ١، چاپخانەى یاد، ٢٠١٣، ل٩٤
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ــە شــێوەزار و  ــوو، ل ــە ب ــەىت و فەرهەنگــى و ســیاىس ناوچەك ــىك گرنگــى كۆمەاڵی وەك ناوەندێ
ئاخاوتنــى كەالرییــەكان لــە شــێوەزارى ئاخاوتنــى گونــدەكاىن دەوروبــەرى جیــاواز بــوو، ئەمــان 
بــە شــێوەزارى كــوردى پــاراو و نزیــك شــێوەزارى خەڵــىك هەڵەبجــە قســەیان دەكــرد، ناوەندێىك 
ــەالر  ــارەدێى ك ــە ش ــد دەهاتن ــیاىس و هونەرمەن ــر و س ــاعیر و ڕوناكبی ــاىن ش ــرى كەس ڕوناكبی
ــا،  ــەد تەه ــورى ئەحم ــەد، ن ــم ئەحم ــى، ئیرباهی ــق حلم ــوجادى، ڕەفی ــى س ــع، عەالئەدین (قان
ــوو لەســەر  ــەرى زۆر هەب ــە كاریگ ــەم تێكەڵیی ــى) ئ ــە حســین كێمنەی ــرەك، حەم حەســەن زی
شــێوەزارى دانیشــتواىن كــەالر جگــە لــە ڕووى تــر و هــۆكارى تریــش هــەن وەك بــە درێژایــى 
زیاتــر لــە پەنجــا ســاڵ كــەالر مزگــەوت و حوجــرە و فەقێــى تێــدا بــووە، بــووىن مــەال و فەقــێ 
و گرنگیدانیــان بــە شــیعر و ئــەدەىب كــوردى كارى كردبــووە ســەر شــێوازى كەالرییــەكان 
مزگەوتــە كۆنەكــە ســاڵى (١٩٠٤) درووســتكراوە و مزگــەوىت گــەورەى كەالریــش (١٩٠٨-١٩٠٩) 
لەالیــەن ســلێامن بەگــى جافــەوە درووســتكراوە ئەوكاتــە نیشــتەجێى كەالربــووە، فەقــێ مــەال 
و صــۆىف و دەروێــىش دەنگخــۆش مەجلیــىس مزگەوتەكەیــان بــە خوێندنەوەى شــیعرى شــاعیراىن 
ــە  ــچ ل ــردووە(١)، ڕی ــەرم ك ــۆش گ ــى خ ــاف) بەدەنگ ــار ج ــاىل و احمدموخت ــوى و ن وەك (مەح
گەشــتەكەیدا دەڵــێ قــەاڵى شــێروانە پایتەختــى زســتانەى بەگــزادەكاىن جــاف بووە، بەگــزادەكان 
ــا و  ــەوەى نەخــۆىش مەالری ــر بەهــۆى باڵوبوون ــەاڵم دوات ــەدا نیشــتەجێبوون، ب ــاو قەاڵك ــە ن ل
لەرزوتــاوە، كــە قەاڵكــە لــە تەنیشــت ڕووبــارى ســیروانەوە بــووە، زۆنــگاو و چەمــى ســیروان 
مێشــوولەى هەبــووە بەجێیــان هێشــتووە و هاتوونەتــە كــەالر، كــە تەنهــا (٣) كــم لــە قەاڵكــەوە 
دوورە،  ئــەو ســەردەمانەى كــە بەگــزادەكاىن جــاف تیایــدا نیشــتەجێ و دەســت ڕۆیشــتوبوون، 
هــەر لــە دواى جەنگــى یەكەمــی جیهانییــەوە (١٩١٤-١٩١٨) كــەالر وردە وردە گەشــەكردنێىك 
بەرچــاوى بەخۆیــەوە بینــى، نیشــتەجێبووىن دانیشــتوان لــەم ناوچەیــەدا ڕووى لــە تەنینــەوە و 
فراوانبــوون كــرد، لەگــەڵ ئەمانەشــدا بــارى كۆمەاڵیــەىت، ئابــوورى، ســیاىس، ڕۆشــنبیرى ناوچەكــە 
و شــارەكەش ڕووى لــە گــۆڕان كــردووە(٢) بــە تایبــەىت لــەو كاتــەوە كە بــۆ یەكەمجــار قوتابخانەى 
ســەرەتایى لەســاڵى (١٩٣١) تیــادا كرایــەوە، ئــەم قوتابخانەیــە تــا پــۆىل شــەىش ســەرەتایى تیــادا 
دەخوێــرنا، ژمــارەى قوتابیــان بــە كــوڕ و كچــەوە نزیكــەى (١٢٠) قوتــاىب دەبــوون لــە ســەرەتاى 
پەنجاكانــدا، بنكــەى تەندروســتى لــە ســاڵى (١٩٣٧) دامــەزراوە بینــاى ئــەو بنكەیــە بــە بــەرد و 

ــەى  ــدا و پاســەكەى حاجــى حەســەن ١٩٢١-١٩٧٥، چاپخان ــە پەنجاكان ١- محمــد شــاكەىل، قــەزاى كفــرى، شــارەدێى كــەالر ل
كارۆ، ٢٠١٢ كەركــوك ل ١٤٠-   ١٥٠

٢- احمد باوەڕ، كەالر لەمێژوودا، گۆڤارى پەیڤین، ژمارە (١٣)، ئازارى ٢٠٠٢ ل ١٦٨
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گەچ و شــێلامن لە ســەر شــێوازى بیناســازى ئەو دەمەى بنكە تەندرووســتییەكان درووســتكراوە، 
ــادا ئەنجــام  ــە نەخــۆش، نەشــتەرگەرى تی ــى دەدا ب ــە خۆڕای ــە دەرمــان و دەرزى ب ــەم بنكەی ئ
نــەدەدرا، بینــا و بنكــەى تەندروســتى كــەالر تــا ئەمــڕۆش مــاوە لــە جێگــەى خۆیــدا(١) ســەرەتاى 
ــاڵى  ــۆ س ــەوە ب ــەالر دەگەڕێت ــدىن ك ــتە و گەیان ــەىت پۆس ــەى بەڕێوەبەرای ــتبووىن بنچین درووس
ــى تەلەفــۆن و  ــەىك (٣٨) هێڵ ــووە، بەدالەی ــدڵ) ب ــت هن ــە (ماگنێ (١٩٥٣) كــە جــۆرى بەدالەك
بــەىش پۆســت لــەو فەرمانگەیــەدا هەبــوو، ســااڵنی (١٩٧٧-١٩٨٠) ماڵــی ڕۆشــنبیری لــە کــەالر 
ــینەمایی  ــی س ــار فیلم ــدێ ج ــدا هەن ــوو، تیای ــتوکاڵ ب ــی کش ــە وەزارەت ــەر ب ــە س ــەوە، ک کرای
منایــش دەکــرا کــە زیاتــر تایبــەت بــوو بــە هۆشــیاری کشــتوکاڵی، چەندیــن بەشــی گرنگــی تــر 
وەکــو (وەرزش و شــانۆ و مۆســیقا و گۆرانــی) کــە بــە کەرەســتە و پێداویســتی باشــەوە چەندیــن 
ــەو  ــان ل ــەو ســااڵنەدا ســوودی زۆری ــان ئەنجــام دەدا، الوان و گەنجــان ل چاالکــی جۆراوجۆری
ــاڵى  ــە س ــدا، ل ــە جیاجیاکان ــە کای ــک الو ل ــی کۆمەڵێ ــۆی پێگەیاندن ــی و بووەه ــە دەبین خوالن
هەشــتاكان ژمــارەى تەلەفۆنــەكاىن (١٢٠) هێــڵ بــوو، تــۆڕى نــاو شــار زۆر كــەم و خــراپ بــوو 
دواتــر لــە ســەردەمى بەعســدا بــوو بــە (١٨٠) هێــڵ، گوێزرایــەوە بــۆ نــاو بــازاڕ و بینایــەىك بــۆ 
درووســتكرا، لــە ســاڵى (٢٠٠٠) لــە ژێــر ســایەى ئازادیــدا لەبــەر زیادبــووىن ڕێــژەى دانیشــتوان 
ــەىك  ــتان)، بەدالەی ــى كوردس ــەىت هەرێم ــدىن (حكوم ــتنەوە و گەیان ــی گواس ــەن وەزارەت لەالی
دیجیتاڵــى (١٠٠٠) هێڵــى و كێبــاڵىت نــاو شــار دابیــن بــكات، دواتریــش لــە ســاڵى (٢٠٠٢) بــۆ 
زیاتــر خزمــەىت هاواڵتیــان وەزارەت تــواىن بەدالەیــەىك دیجیتــاڵ قەبــارەى (٤٦٠٧) هێڵــى دابیــن 

بكات(٢)، هەروەها ئە م شارەدێیە لە ساڵى (١٩٥٥)دا كارەباى پێگەیشتووە.
 

١- شێخ محمد شاكەىل، سەرچاوەى پێشوو،   ل ١٦٤
ــور)، ژ (٥)  ــف غف ــدن (یوس ــتەو گەیان ــەرى پۆس ــن،  بەڕێوەب ــێروانە، چاوپێكەوت ــارى ش ــەریف)، گۆڤ ــى ش ــر حاج ٢- (ئەمی

حوزەیــران ٢٠٠٥، ل٧.                                                                            
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ــتییەن  ــەم ڕاسـ ــەملێنەرى ئـ ــەن سـ ــەى زۆر هـ ــووە، بەڵگـ ــاوەدان بـ ــژەوە ئـ ــە مێـ ــەالر لـ كـ
پێشـــرت كۆمەڵێـــك بەڵگـــەى زۆرمـــان خســـتەڕوو لەمـــەڕ مێـــژووى دێرینـــى ناوچەكـــە، 
ســـەر بـــە ناحیـــەى قـــەاڵى شـــێروانە بـــووە، مەڵبەنـــدى ناحیەكـــەش ســـەرەتا لـــە بنگـــرد 
ـــێروانەدا  ـــردى ش ـــە بنگ ـــە ل ـــووە ك ـــەوە هات ـــش ل ـــێروانە، بنگردی ـــەاڵى ش ـــەر ق ـــووە بەرامب ب
بـــووە، ئـــەم ناحیـــە (قـــەاڵى شـــێروانە) مێژووییـــەىك دێرینـــى هەیـــە تاوەكـــو ناوەڕاســـتى 
ســـییەكان لـــە بنگـــرد بـــووە دواتـــر لـــە بەرفـــراواىن ســـنوورەكە و دووری لـــە گونـــدەكاىن، 
ناوەنـــدى ناحیەكـــە گواســـرتاوەتەوە بـــۆ گونـــدى ســـەرقەاڵ، تاوەكـــو ســـاڵى (١٩٧٥) نـــاوى 
ـــەك  ـــلێامىن ماوەی ـــزگاى س ـــەر پارێ ـــە س ـــەالر دەخرێت ـــەزاى ك ـــە ق ـــر ك ـــووە، دوات ـــێروانە ب ش
دەمێنێتـــەوەو دەخرێتـــەوە ســـەر قـــەزاى كفـــرى ئیـــدى نـــاوى ناحیـــەى شـــێروانە نامێنـــى 
و لـــە (٦ /١٩٧٥/١١) ناحیـــەى ســـەرقەاڵ بـــە مەرســـومى كۆمـــاری دەكرێتـــە ناحیـــە و 
لـــە  پێشـــرتیش  دابەشـــكرا،  بەســـەردا  شـــێروانەى  ناحیـــەى  گونـــدەكاىن  لـــە  بەشـــێك 
ــوباىت  ــە كۆتایـــى شـ ــە، لـ ــە ناحیـ ــڕاو كرایـ ــارەى لێدابـ ــتەكاندا گونـــدى جەبـ كۆتایـــی شەسـ
ــەر  ــرنا، سـ ــەالر)ى لێـ ــاوى (كـ ــەزا و نـ ــە قـ ــراق كرایـ ــەىت عێـ ــارى حكومـ ــە بڕیـ (١٩٧٠) بـ
بـــە پارێـــزگای كەركـــوك بـــوو، كـــە ئەمـــەش بـــە هـــۆى ڕەگەزپەرســـتى حیـــزىب بەعســـەوە 
بـــووە لەوكاتـــەدا حوكمـــڕاىن عێراقـــى دەكـــرد، لەبەرئـــەوە نـــاوى (شـــێروانە)ى بـــە نـــاوى 
ــدى  ــەدا مەڵبەنـ ــرت، لەوكاتـ ــەالرى وەرگـ ــاوى كـ ــەش نـ ــەم دەدا، قەزاكـ ــە قەڵـ ــارىس لـ فـ
قەزاكـــە لـــە (بنگـــرد) بـــوو كـــە شـــێروانە و بنگـــرد تەنهـــا (٣) كـــم لـــە كـــەالرەوە دوورن، 
ــە  ــەكان بـ ــودەزگا حكومییـ ــەى دامـ ــارەكەن، زۆربـ ــۆىن شـ ــەڕەىك كـ ــێ گـ ــتادا سـ ــە ئێسـ لـ
ــۆ  ــە بگەڕێتـــەوە بـ تایبـــەت كۆنـــەكان لـــەو گەڕەكانـــەن، ڕەنگـــە هۆكارێـــىك تـــرى ناوەكـ
ــە  ــردەوە لـ ــەى بنگـ ــاوى ناحیـ ــووە، بەنـ ــاوەوە هەبـ ــەو نـ ــر بـ ــەىك تـ ــە ناحیەیـ ــەوەى كـ ئـ
پارێـــزگاى ســـلێامنی، نـــاوى شـــێروانەش لـــە قـــەاڵى دێرینەكـــەى شـــێروانەوە وەرگیـــراوە(١) 
ـــتییەكەى  ـــە ڕاس ـــیوە، ك ـــاڵى (١٩٧٤)ى نووس ـــوىن س ـــە قەزاب ـــژووى ب ـــەر مێ ـــدە نووس هەرچەن
ــژووى  ــى مێـ ــە درێژایـ ــدى، بـ ــرا ئیـ ــاژەى پێكـ ــەرەوە ئامـ ــەىك لەسـ ــومى كۆمارییـ و مەرسـ
كـــەالر و شـــێروانە زۆر بەڵگەمـــان خســـتەڕوو كـــە ناحیـــەى شـــێروانە پێـــش دامەزرانـــدىن 
ــەم  ــاىن یەكـ ــدا و پێكهێنـ ــەرەتاى دامەزرانـــدىن دەوڵـــەىت عێراقـ ــە سـ ــراق و لـ دەوڵـــەىت عێـ

١-د.بهروزجاف، گۆڤارى كۆچ، ژ( ٣ ) هاوینى ( ٢٠٠٥ ) دەزگاى چاپ و پەخىش حەمدى ل ١١٢



٦٥

ـــەددەى  ـــتەكاىن س ـــە بیس ـــدا، ل ـــەزا و ناحیەكان ـــوا و ق ـــڕى لی ـــبووىن كارگێ ـــەت و دابەش حكوم
ـــووە  ـــە خۆگرت ـــرى ل ـــدەكاىن كف ـــەى گون ـــەوە و زۆرب ـــە كای ـــێروانە هات ـــەى ش ـــردوودا ناحی راب
ـــە  ـــەزا و ل ـــە ق ـــش دەبێت ـــووە(١) دواتری ـــێروانەدا ب ـــەاڵى ش ـــاو ق ـــە ن ـــەش ل ـــدى ناحیەك و ناوەن
ـــاری  ـــومێىك كۆم ـــى مەرس ـــە پێ ـــە ب ـــت، كەوات ـــاز پێكدێ ـــێروانە و پێب ـــەى ش ـــەردوو ناحی ه
ژمـــارە (١٣٧) بـــە پێكهێنـــاىن قـــەزاى كـــەالر لـــە (١٩٧٠/٢/٢٨)دا (٢) لەالیـــەن ســـەرۆك 
ــاز  ــێروانە و پێبـ ــەى شـ ــەردوو ناحیـ ــوك و هـ ــزگاى كەركـ ــە پارێـ ــەوە لـ ــارى عێراقـ كۆمـ
دەكەوێتـــە ســـنوورى ئیـــدارى ئـــەم قـــەزاوە، ئەمـــەش پێچەوانـــەوەى ئـــەو ڕایانەیـــە 
ــازارەوە  ــەى (١١)ى ئـ ــە دواى ڕێككەوتننامـ ــەالر لـ ــە كـ ــە گوایـ ــەوە كـ ــە باڵوكراونەتـ كـ
ـــووە،  ـــدا هات ـــومى كۆماری ـــە مەرس ـــووىن وەك ل ـــارى دەرچ ـــدا بڕی ـــە كاتێك ـــەزا، ل ـــە ق بۆت
ـــەىك  ـــە ماوەی ـــەالر ل ـــازار، ك ـــو ئ ـــوباتە نەوەك ـــى ش ـــە مانگ ـــو (٣/١١)، وات (٢٨ /٢) نەوەك
كورتـــدا گەشـــەكردنێىك بەرچـــاوى بـــە خۆیـــەوە بینیـــووە، بـــە ئێستاشـــەوە تـــا دێـــت 
ـــەىك  ـــۆ ماوەی ـــە ب ـــەى ك ـــاواىن ئەوان ـــە ب ـــە دەكات و دەبێت ـــەوە گەش ـــوو ڕوویەك ـــە هەم ل
ــەن،  ــى بكـ ــە نامۆیـ ــت بـ ــەوەى هەسـ ــێ ئـ ــن بەبـ ــتەجێ دەبـ ــدا نیشـ ــش تیایـ كورتیـ
جیـــا لـــەوەى جوڵەیـــەىك بـــەردەوام بـــە دى دەكـــرێ لـــە تـــەواوى كایـــە جیاجیاكانـــدا، 
ــە  ــڕى و هەڵكەوتـ ــوورى و كارگێـ ــیاىس و ئابـ ــۆكارى سـ ــۆ هـ ــەوە بـ ــەش دەگەڕێتـ ئەمـ
ـــىك  ـــە خەڵ ـــووە ك ـــالل) ب ـــالل بی ـــش (ج ـــارى كەالری ـــى ش ـــەم قایمقام ـــەى، یەك جوگرافیاك
ــا  ــەكان تەنهـ ــەى قایمقامـ ــت، زۆربـ ــتەكەدا دەبیرنێـ ــە خشـ ــەوەى لـ ــووە، ئـ ــر بـ هەولێـ
ــاوە  ــن مـ ــاڵ زۆرتریـ ــتۆتە (٥) سـ ــەوە نەگەیشـ ــك ماونەتـ ــد مانگێـ ــان چەنـ ــاڵێك یـ سـ
ــە  ــە، كەواتـ ــتا قایمقامـ ــا ئێسـ ــاڵى (٢٠٠٧)ەوە تـ ــە سـ ــە لـ ــە كـ ــێخ نورى)یـ ــالل شـ (جـ
خشـــتەكە بـــە جـــەالل دەســـت پێـــدەكات و بـــە جەاللیـــش كۆتایـــی دێـــت، ســـەیرى 

خشـــتەى ژمـــارە (٤) بكـــە:

١- سهیل خورشید عزیز، سەرچاوەى پێشوو، ل٩٤
٢- املراسیم الجمهوریە، ١٩٦٨- ١٩٧٧، ص٩٤
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خشتەى ژمارە (٤)
ناوى قایمقامەكان تاوەكو ساڵى ٢٠١٢

                    سەرچاوە : قایمقامیەىت قەزاى كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٢

ناوى قایمقامەكان بەوەكالەت:
١-مەحمود ئەحمەد محەمەد  ٢- ڕەفعەت عەىل مشیر  ٣- عومەر میرزا عەىل 

٤- عەبدوڵاڵ ئەنوەر عەبدوڵاڵ  ٥-عەبدوڵاڵ محەمەد سڵێامن  

ساڵناوەكانژ
١٩٧١-١٩٧٢جەالل بیالل١
١٩٧٢-١٩٧٣عەبدولستار تاهیر شەریف٢
١٩٧٣-١٩٧٤محەمەد ئەمین عەبدوڵاڵ٣
١٩٧٤-١٩٧٥سەاڵحەدین سەعید بابان٤
١٩٧٥-١٩٧٦معاد ئیسامعیل حەقی٥
١٩٧٦-١٩٧٨سەعید عیزەدین حەمودی٦
١٩٧٨-١٩٧٩محەمەد مەجید قادر٧
١٩٧٩-١٩٨١هۆشمەند مستەفا٨
١٩٨١-١٩٨٥عەبدولجەلیل حسن٩
١٩٨٥-١٩٨٦كامل حەسەن كەڵەمێرد١٠
١٩٨٧-١٩٨٨ئیرباهیم كەریم عەزیز١١
١٩٨٨-١٩٩٠بورهانەدین عەبدولقادر١٢
١٩٩٠-١٩٩١ئیسامعیل تەقی١٣
١٩٩٢-١٩٩٤رستیپ محەمەد ئەمین١٤
١٩٩٥-١٩٩٦عمران یاوەر قادر١٥
١٩٩٧-١٩٩٩حەمە لەتیف حەسەن حامد١٦
١٩٩٩-٢٠٠١عەمەر حەفید١٧
٢٠٠١-٢٠٠٤عەىل شامار ئەمین١٨
٢٠٠٤-٢٠٠٥تارق رەشید عەىل١٩
٢٠٠٧-تا ئێستاجەالل نوری عەبدولقادر٢٠
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ــەڕەك  ــك گ ــك دامــودەزگاى حكومــەت، كۆمەڵێ ــدىن كۆمەڵێ ــە دامەزران ــا ل ــدا جی ــە حەفتاكان ل
ــە زۆرە  ــەرەوە ب ــەكاىن دەوروب ــە ناوچ ــە ل ــتكرا، ك ــادا درووس ــەورەى تی ــەى گ و (٤) كۆمەڵگ
ملــێ ڕاگوێزرابــوون، لــەو ماوەیــەدا گــۆڕاىن ســیاىس گــەورە لــە ناوچەكــەدا ڕوویــدا، دواى بــێ 
ئەنجامــى ڕێككەوتننامــەى ئــازارى (١٩٧٠) حكومــەىت بەعــس یــەك الیەنــە یاســاى ئۆتۆنۆمــى 
ژمــارە (٣٣)ى لــە (١٩٧٤/٣/١١) ڕاگەیانــد، تیایــدا تەنهــا پارێــزگاكاىن (ســلێامىن، هەولێــر، دهــۆك)

دەگرتــەوە، ڕووبەرەكــەى دەكاتــە (٣٦٣٤٧) كــم٢، بەوپێیــە ناوچــەى ئۆتۆنۆمیــدار (٤٢،٢٦٪)ى 
ــە  ــد، ل ــۆ دەســەاڵىت ناوەن ــڕاوە ب ــى داب ــە (٥٣،٧٤٪) لێ ــێ و ل ــراق پێكدێن خــاىك كوردســتاىن عێ
ــااڵوى  ــم٢ بەرش ــر (١٣١٠٠) ك ــش زیات ــەى ئۆتۆنۆمیداری ــەرى ناوچ ــم٢، ڕووب ــۆى (٣٦٣٤٧) ك ك
ڕاگواســنت كــەوت، یــا بــە واتایــەىك دیكــە لــە (٣٦،٠٤ ٪)ى ناوچــەى ئۆتۆنۆمیــدار بــەم جــۆرە لــە 
كــۆى (٣٦٣٤٧)كــم٢ ڕووبــەرى ناوچــەى ئۆتۆنۆمیــدار تەنهــا (٢٣٢٤٧) كــم٢ لەســەر ئــەم ناوچەیە 
مایــەوە(١)  لەگــەڵ (١٩) قــەزاو (٥٢) ناحیــەدا،  تەنانــەت (صــدام حســین) لــە وتارەکەیــدا لــە 
ــا يابــة كركــوك ادارة مشــرتكة و تابعــة للمركــز مارضــوا،  (١١)ى ئــازارى (١٩٧٤) واى وت : (گلن
گلنــا لهــم ننطيكــم كالر و جمجــامل و كركــوك ادارة مشــرتكة و تابعــة للمركــز هــم مارضــوا يابــة 
ــڕى  ــەى كارگێ ــە  (١٩٧٥/١١/٦) نەخش ــارە (٦٠٨) ل ــارى ژم ــاىن كۆم ــى فەرم ــە پێ ــرتدون)، ب اش
ــلێامىن(٢)  ــزگاى س ــەر پارێ ــە س ــێرنایەوە و خرای ــوك هەڵوەش ــزگاى كەرك ــە پارێ ــەالر ل ــەزاى ك ق
ــوو  ــووە، كــە پێكهاتب ــزگاى كەركــوك ب ــە پارێ ــاكان كــەالر ســەر ب ــا ناوەڕاســتى حەفت ــە ت كەوات
ــە  ــارە (٦٠٧) ل ــارى ژم ــاىن كۆم ــى فەرم ــە پێ ــر ب ــاز، دوات ــەى شــێروانە و پێب ــە هــەردوو ناحی ل
ــەر  ــە س ــەالرەوە دەخرێت ــەزاى ك ــە ق ــێروانە) ل ــەرقەاڵ (ش ــەى س ــەروارى (١٩٧٥/١١/٦) ناحی ب
قــەزاى كفــرى(٣)، لــە (١٩٧٥/١١/٦) بــە ژمــارەى (٦٠٦) تیلەكــۆ دەبێتــە ناحیــە لەســەر قــەزاى 
كــەالر(٤)  ئەگــەر ســەرنج بدەیــن لــە یــەك ڕۆژدا ئــەو فەرمانانــە دەرچــوون، كــە ژمارەكانیــان 
ــە دواى یەكــە ( ٦٠٦، ٦٠٧، ٦٠٨ ) تەنانــەت زنجیــرەى الپەڕەكانیــش (١٧٥،  ١٧٦، ١٧٧،   یــەك ل
ــع  ــمى (الوقائ ــەى ڕەس ــە ڕۆژنام ــارە (٢٦٣٦٣)ك ە ل ــارى ژم ــە بڕی ــە (١ /١٩٧٥/١٢) ب ١٧٨) ل
العراقیــة)دا باڵوكراوەتــەوە بــە ئیمــزاى وەزیــرى ناوخــۆ، ناحیــەى شــێروانە ناوەكــەى گــۆڕاوە 
بــۆ ناحیــەى ســەرقەاڵ، بــە (٢٤) موقاتەعــەوە لــە قــەزاى كــەالر وەرگیراوەتــەوە و خراوەتەســەر 

ــە ( ٦/ ١٩٧٥/١١ ) دەرچــووە.  قــەزاى كفــرى بــە فەرمــاىن كۆمــارى ژ(٦٠٧) كــە ل
١- محەمەد سەعید سۆىف، پارێزگاى كەركوك لەناو پاكتاوى ڕەگەزییدا، چاپخانەى بەرهەم، ساڵى ( ٢٠٠٣ )، ل٣٠٦

٢- املراسیم الجمهوریە، ١٩٦٨-١٩٧٧، رقم ٦٠٨، ص١٧٨
٣- املراسیم الجمهوریە، ١٩٦٨-١٩٧٧، رقم ٦٠٧، ص١٧٧

٤ - املراسیم الجمهوریە، ١٩٦٨ -١٩٧٧، رقم ٦٠٦، ص١٧٥-١٧
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ــى  ــرت دەبێــت بەپێ ــژەى دانیشــتوان پ ــى ڕێ ــە خێرای ــە گەشــەكردندایە و ب ــەم شــارە ل ــا دێ ئ ت
قۆناغــەكاىن ســەردەم كاریگەریــى بزاوتــە ســیاىس و ئابــوورى و كۆمەاڵیــەىت و جوگــراىف و 
ــەوەش ڕەوىش  ــەڵ ئ ــووە، لەگ ــەوە بینی ــارى بەخۆی ــاو و دی ــەكردنێىك بەرچ ــەوە گەش كارگێڕیی
ــەم  ــوون و گەشــەكردىن ئ ــراوان ب ــە ف ــووە ل ــان هەب ــى زۆری ــتان ڕۆڵ ــراق و كوردس ــیاىس عێ س
شــارەدا، دواجــار پێگــە و هەڵكەوتــە جوگرافیاكــەى و فاكتــەرى كارگێــڕى و خزمەتگوزارییــەكان 
گــەر لــە ئاســتى پێداویســتییەكاىن سەردەمیشــدا نەبووبێــت، حاشــا هەڵنەگــرە جیــاوازى بەرچــاو 
بــەدى دەكرێــت ئەگــەر بــەراوردى بكەیــن لەگــەڵ ناوچــەكاىن دەوروبــەردا، بــە تایبــەت لــەو 
قۆناغــەدا هیــچ خزمەتگوزارییــەك بــۆ گونــدەكان نەبــووە، بــە پێچەوانەشــەوە ئابڵۆقــەى جیاواز 
و فشــارى جۆراوجۆر و ئۆپەراســیۆىن هێز و داپڵۆســین و ســەركوتكردن و چەوســانەوە هەمیشــە 
ئامادەیــى هەبــووە، ئەمانــە ڕێگــە خۆشــكەر و خاڵــى ســەرەكی بــوون زۆرێــك لــە گوندنیشــینان 
كــۆچ بكــەن بــۆ شــار، ئــەم ڕەوشــە درێــژەى هەبــوو، تــا ڕووخانــدن و ســومتاككردىن دێهاتــەكان 
ــر  ــدە بەچاڵكــردن و بــێ سەروشــوێن كــردن، ئەوانــەى لەژێ و دواتریــش ئەنفــال كــردن و زین
چنگــى بەعــس ڕزگاریــان بــوو، بــە ناچــارى لــەم شــارەدا و لــە ئۆردوگایــەىك زۆرە ملێــدا 
نیشــتەجێكران، بەنــاوى ئــۆردوگاى (صمــود )ەوە، كــە بنكەیــەىك ســەرەىك بــوو بۆ پێشــوازیكردىن 
هــەزاران خێــزاىن گونــد و ناحیــەكاىن دەوروبــەر، دواتریــش دواى ڕاپەڕیــن و ڕزگاركــردىن ئــەم 
ناوچانــە و وەدەرنــاىن دەزگا ســیخوڕ و ســەركوتكەرەكاىن بەعــس، شــارى كەالریــش وەك 
ــەو جــۆرە چەوســانەوە كەمــرت  ــێ ئ ــچ نەب ــر ئارامــى و ئاســایىش و هی شــار و شــارۆچكەكاىن ت
ــر  ــە ژێ ــارۆچكانەى ل ــار و ش ــەو ش ــاواىن ئ ــووە ب ــىك دی ب ــە جارێ ــرا، بۆی ــەدى دەك ــدا ب تیایان
ــەوە،  ــدارى بووی ــۆڕى ئی ــەڕووى ئاڵوگ ــەالر ڕووب ــان ك ــەم دیس ــوون، ه ــدا ب ــەاڵىت بەعس دەس
ــارى حكومــەىت هەرێمــى كوردســتان، كــەالر  ــزگاى كەركــوك لەســەر بڕی ــدىن پارێ ــە دامەزران ب
ــوك،  ــزگاى كەرك ــەر پارێ ــە س ــەوە خرای ــلێامىن جیاكرای ــزگاى س ــە پارێ ــەوە ل ــە ڕووى كارگێڕیی ل
ئەمــەو تــا دواى پرۆســەى ئــازادى و ڕووخانــدىن حكومــەىت بەعــس لــە نیســانی (٢٠٠٣) پارێزگاى 
كەركــوك لــە شــاری دەربەندیخــان هەڵوەشــێرنایەوە، ئیــدارەى گەرمیــان جێــى گرتــەوە بــۆ ئــەو 
قەزایانــەى كــە بەدرێژایــى مێــژوو تــا ناوەڕاســتى حەفتــاكان لەســەر پارێــزگاى كەركــوك بــوون، 
دواتریــش بــە بڕیارێــىك ئەنجومــەىن وەزیــران، ئیــدارەى گەرمیــان گوێزرایــەوە بــۆ شــارى كــەالر، 
ئیــرت لــە (١٢شــوباىت ٢٠٠٧) تــا ئێســتا ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیانــە، ئەمــەش خاڵێــىك پۆزەتیــڤ 
و ڕەنگدانەوەیــەىك زۆرى لــە مێــژووى كــەالردا هەبــوو، لــە ئێســتادا مامەڵــەى پارێــزگاى لەگــەڵ 
ــە خۆگرتــووە، چەندیــن بەڕێوەبەرایــەىت  ــاىن ل ــا لــەوەى ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمی دەكــرێ، جی
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گشــتى تێدایــە و مامەڵــەى پارێــزگاى لەگــەڵ دەكــرێ و مەرجــەكاىن پارێزگابــووىن تێدایــە، 
لــەڕووى دانیشــتوانەوە یەكێكــە لــە قــەزا گــەورەكاىن هەرێــم و عێراقیــش، لــە ڕووى ئابــوورى و 
بازرگانییــەوە پێگەیــەىك بەهێــز و زۆر پێشــكەوتووە، لــە ڕووى  ڕووبــەرەوە دەشــتەكەى پانتایــى 
زۆرى هەیــە بــۆ فراوانبــوون، خاكێــىك بــە پیــت و كشــتوكاڵى جۆراوجــۆر و پاشــان بیــرە نــەوىت 
زۆرى لــێ دۆزراوەتــەوە، هەروەهــا لــە بــوارى پــەروەردە و فێركــردن و خوێنــدىن بــااڵدا زانكــۆى 
گەرمیــان و چەنــد پەیامنگایەکــی تێدایــە، جیــا لــە چەندیــن شــەقامى دووســایدى جــوان و پــارىك 
گــەورە، لــە بــوارى ســەوزاییدا لــە دواى پارێــزگاكاىن تــرى هەرێمــەوە دێ، ناوچەیــەىك پیشەســازى 
گــەورە بەخزمەتگوزارییەكانــەوە لەگــەڵ عەلوەیــەىك گــەورەى ســەردەمیانەی تێدایە، دانیشــتوانی 
شــارى كــەالر لــە نێــوان ســااڵنی (١٩٧٠-٢٠١٢) بەپێــی ئــەو ئامارانــەى بەڕەســمی كــراون، 
هەرچەنــدە تێبینــى زۆرە لــە ســەر ئامــارەكان بــە فەرمــی و نــا فەرمییــەوە، ئاشــكرایە كــەالر پێــش 
قەزابوونــی ناحیەیــەك بــووە بــە نــاوى ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە، پاش ئــەوەى لەالیــەن حكومەتی 
مەركــەزی عێراقــەوە فەرمانــی كردنــە قــەزای درا، ئیــدی لــەو چركەســاتەوە ڕۆژ لــە دوایــى ڕۆژ 
دانیشــتوان زیــادی كــردووە، زیادكردنەكەشــی بەشــێوەیەىك نارسوشــتی بــووە، ئەویــش بەهــۆى 
هەلومەرجــی نائــارام و ناجێگیــرى ناوچەكــە بەتایبــەت دۆخــی سیاســی، كــە حكومەتــی ناوەنــد 
ــە زۆر شــوێندا  هاتــووە كــە  ــارى لەگــەڵ گەلــی كــوردا كــردووە، ل بــە دڕندانەتریــن شــێوە ڕەفت
ژمــارەى دانیشــتواىن ناوەنــدى كــەالر لــە ســاڵى  (١٩٧٠)دا (١٣٢٤) كــەس بــووە، لــەو ســاڵەدا هیــچ 
ئامارێــك ئەنجــام نــەدراوە، هەرچەنــدە ئــەم ئامــارە جێــی گومانــە، گــەر ســەیرى ئامــارى ســاڵى 
(١٩٥٧) بكەینتەنهــا كــەالرى كــۆن دانیشــتوانەكەى (١٠٨٦) كــەس بــووە، بنگردیــش (١٥١) كــەس 
ــە (١٢٣٧)  ــان دەكات ــۆى هەردووكی ــوون ك ــە ئاوەدانب ــە شــێروانە و عەلەومحــە ك ــووە، جگــە ل ب
كــەس (١) ئیــدى بــە چ مانایــەك دواى (٢٠) ســاڵ  تەنهــا (٨٧) كــەس زیــادى كــردووە، لــە كاتێكــدا 
ــە  ــووە،  هەربۆی ــەرەو ئاراســتەى كــەالر ب ــش ب ــووە، كۆچكردنی ــچ كارەســاتێىك رسوشــتى نەب هی
لــە ئامــارى ســاڵی (١٩٧٧)دا دانیشــتوانەكەى شارنشــنین گەیشــتۆتە (٩٢٧٣) كــەس و گوندنشــین 
گەیشــتۆتە (١٥٥٥٠) كــەس بــووە، كــۆى دانیشــتواىن قەزاكــەش (٤٤٠٥٧) كــەس بــووە(٢) ڕێــژەى 
زیادبوونــی ســااڵنە گەیشــتە (٣٢٪)، ئەمــەش ڕێژەیەكــی بــەرزە كــە هۆكارەكــەى دەگەڕێتــەوە بــۆ 
ئــەو بارودۆخــە نائــارام و زەبروزەنگــەى دەســەاڵىت بەعــس دژى كــورد و ناوچەكــەی ئەنجــام داوە، 

١ - وزارة الداخليــة، مديريــة النفــوس العامــة، املجموعــة االحصائيــة  عــام  ١٩٥٧، لــواء الســليامنية وكركــوك، مطبعــة العــاين، 
بغــداد، ص١٢١

ــام للســكان، لســنة ١٩٧٧، محافظــة  ــداد الع ــج التع ــزي لالحصــاء، نتائ ــاز املرك ــط الجه ــة، وزارة التخطي ــة العراقي ٢- الجمهوري
الســليامنية 
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هەربۆیــە لــە پۆلێنكردنــدا لەشــارەكانی ســنوورى پارێــزگاى ســلێامنی لەڕیزبەنــدى شەشــەمدا 
دێ، بــەاڵم لــە ئامــارى ســاڵی (١٩٨٧)دا ژمــارەى دانیشــتواىن ناوەنــدی كــەالر بەرزدەبێتــەوە و 
ــا  ــەس و هەروەه ــین گەیشــتۆتە (٦٣١٠٢) ك ــارەی شارنش ــە ژم ــەس، ک گەیشــتۆتە (٨٢٠٠٤) ک
ــارەی دانیشــتوانەکە (٧١٠٩)  ــە ژم ــاز ک ــەی پێب گوندنشــین گەیشــتۆتە (١٨٩٠٢) کــەس و ناحی
ــەوە و پاشــان  ــە ڕووی کارگێڕیی ــاز ل ــۆ و پێب ــەی تیلەک کەســە، هەڵوەشــانەوەی هــەردوو ناحی
ــارە (٣٢١ و  ــی هــەردوو مەرســوومی کۆمــاری ژم ــە پێ ــەزای کــەالرەوە، ب ــدی ق ــە ناوەن لکێرنان
ــەی  ــە ناحی ــەالر ب ــەزای ک ــتواىن ق ــۆى دانیش ــە  (١٩٨٧/٦/١١ و ١٩٨٧/١١/١٦) (١)  و ك ٩١١) ل
پێبــازەوە (٨٩١١٣) كــەس بــووە(٢)، كــە دوو هێنــدەى ژمــارەى دانیشــتوانی ســاڵی (١٩٧٧) 
زیــادی كــردووە، ڕێــژەى زیادبوونــی ســااڵنەى گەیشــتۆتە (٢١،١٣٪)، شارنشــینیش بەرزبۆتــەوە 
بــۆ  ڕێــژەى (٧٠٫٨٪) ســەرجەم دانیشــتوانی قەزاكــە، كــەالر ســەركەوت بــۆ دووەهــەم شــار لــە 
ــەزا  ــەم ق ــووە یەك ــات، ب ــلێامنییەوە دەه ــزگاى س ــە دواى پارێ ــتوانەوە ل ــارەى دانیش ڕووى ژم
ــارەى  ــزگاكان ژم ــش دواى پارێ ــتى هەرێمی ــەر ئاس ــلێامنی، لەس ــزگای س ــتى پارێ ــەر ئاس لەس
دانیشــتواىن لــە کــۆی قەزاکانــی تــر زیاتــر بــوو، ئاشــكرایە ئــەم زیــاد بوونــە حاڵەتێكــی 

ــەوە:- ــێوەیە ڕوون دەكەین ــەم ش ــی ب ــتییە هۆكارەكان نارسوش
١- ڕاگوێزانــی دانیشــتوانی دێهاتــەكان و ناحیــەكاىن قــەزای خانەقــی لەســاڵى (١٩٧٥)ەوە ئــاوارە 
و پەرتــەوازەی ناوچەكانــی كوردســتان و ناوەڕاســتی عێــراق بــوون، بــۆ ئــەم مەبەســتە حكومەىت 
ناوەنــد چــوار ئــۆردوگاى درووســتكرد، كــە ئەمانەبــوون (بەردەســوور، گازینــۆ، حەمــەى كەریــم، 

پێنــج ســەد ماڵەكــە) كــە ئێســتا چــوار گەڕەكــی گــەورەى شــارن.
٢- هەلومەرجــی نائاســایی كــەالر و دێهاتەكانــی دەوروبــەرى لە ســەردەمی شۆڕشــی كوردســتان 
و هەروەهــا شــەڕى نێــوان عێــراق- ئێــران، كــە ئەمــەش بووەهــۆى كۆچكردنــی ژمارەیەكــی زۆر  

لــە دانیشــتوانی دێهاتــەكان بــەرەو شــارى كــەالر.
٣- كۆچى بەردەوامی دانیشتوانی گوندەكان بەهۆى جیاوازی خزمەتگوزارییەوە.

٤- ڕووخاندنــی گوندەكانــی هــەردوو قــەزای كــەالر و كفــرى لــە ســاڵى (١٩٨٧–١٩٨٨) و 
ڕاگواســتنی دانیشــتوانەكەى و نیشــتەجێبووىن لــە شــارى كــەالر.                                                     

٥- داپڵۆسین و ترس و تۆقاندن بەرامبەر نەتەوەى كورد لە ناوچەكاىن دەرەوەى هەرێم.

١- وزارە الحكم املحيل، دلیل االُداري للجمهوریة العراقیة، الجزء االول، ( ١٩٨٩- ١٩٩٠ )،  ص٢٢٧
ــام للســكان لســنة ١٩٨٧، محافظــة  ــداد الع ــج التع ــزي لالحصــاء، نتائ ــاز املرك ــط، الجه ــة، وزارة التخطي ــة العراقي ٢- الجمهوري

الســليامنية ١٩٨٨، ص٩٢
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٦- گەڕانــەوەى ئەوانــەى بەهــۆى كوردایەتییــەوە ئاودیــوى ئێــران و دواتریــش خــوارووى عێــراق 
بــوون، لــە گەڕانەوەیانــدا لێرە نیشــتەجێبوون.                                            

بــەاڵم دواتــر لــە نێــوان ســااڵنی (١٩٨٧–٢٠٠٢) ڕێــژەى گەشــەى دانیشــتوانی كــەالر گەیشــتە 
ــاڵی (١٩٩١) و  ــازارى س ــەى ئ ــە مەزنەك ــۆكارى ڕاپەڕین ــۆ ه ــەوە، ب ــەش دەگەڕێت (٢٫٦٪) ئەم
ئازادكردنــی زۆربــەى ناوچەكانــی باشــوورى كوردســتان و هــۆكارى تــر، گەڕانــەوەى ئارامــی و 
ئاســایش تاڕادەیــەك ســەقامگیرى ڕامیــاری هەلێكــی واى ڕەخســاند، زۆرێــك لە خەڵكــی الدێكان 
بگەڕێنــەوە بــۆ زێــدی باوباپیرانییــان كــە پێشــرت لەژێــر زەبروزەنــگ و زۆرەملێــدا ڕاگوێزرابــوون، 
هــاوكات سیاســەتی بــە عەرەبكــردن و ڕاگواســنت كــەم بــووەوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا كــۆچ 
لــە ناوچەكانــی ژێــر دەســەاڵتی حكومەتــی ناوەنــدەوە بــەردەوام بــوو، بەتایبەتــی ناوچەكانــی 
خورماتــوو و خانەقــی و دەوروبــەرى، ئەمــەش دووبــارە كاریگــەری لەســەر ژمــارەى دانیشــتوان  
ــەم   ــەس، ئ ــتۆتە (٩٣١٠٥) ك ــتوانی گەیش ــارەى دانیش ــاڵی (٢٠٠٢)دا ژم ــە س ــەالر ل ــوو، ك هەب
ــەى  ــووە، گەش ــزان ب ــەى (١٨١٦٠) خێ ــراوە، نزیك ــۆراك وەرگی ــی خ ــرەى فۆرم ــە گوێ ــارە ب ئام
بەرچــاوى بەخــۆوە بینیــووە، لــەم قۆناغــەدا واتــا لــە ســاڵى (١٩٨٧-٢٠٠٢) ڕێــژەى زیادبوونــی 
ســااڵنەى دانیشــتوان دابــەزى بــۆ (٣٪) لــە بەرامبــەر قۆناغــى پێشــوودا دابەزیــوە، ئەگەرنــا ئــەم 
ڕێژەیــە ئاســاییە بــەاڵم ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت كــە جموجوڵــی شــوێنی كــۆچ لــەم ماوەیــەدا 
نەبــووە، كەچــی هــەر لــەم ماوەیــەدا دەبینیــن ڕێــژەى زیادبــوىن ســااڵنەى كــەالر گەیشــتۆتە 
ــە ســاڵی  ــان پــاش ئــەوەى ل (٤٫١٪) ئەمــەش بەهــۆى گەڕانــەوەى الدێنشــینان بــۆ زێــدى خۆی
ــی  ــۆردوگاى زۆرەملێ ــتكردنی ئ ــا درووس ــوون، هەروەه ــێ ڕاگوێزراب ــە زۆرەمل (١٩٨٧–١٩٨٨) ب
ــارە  ــاری ژم ــوومی کۆم ــی مەرس ــە پێ ــە و ب ــە ناحی ــازاری (١٩٨٨) کراوەت ــە ئ ــر ل ــود، دوات صم
ــدد ٣١٨٦ يف ١٩٨٨/١/٢٥) ــة، ع ــع العراقی ــە (الوقائ ــنت ب ــت بەس ــە (١٩٨٨/٣/١٦) پش (٢٣٨) ل
ــاڵی  ــە س ــتوانەكەى ل ــارەى دانیش ــە ژم ــەى ڕزگارى، ك ــۆ ناحی ــۆڕاوە ب ــەی گ ــان ناوەک (١) پاش

ــن،  ــە پێكدەهێن ــتوانی قەزاك ــژەى (١٥٫٦٪)ى دانیش ــەس و ڕێ ــتە (٢٢٠٠٠) ك (٢٠٠٢)دا گەیش
ئەگــەر بەشــێوەیەكی گشــتی لــە مــاوەى لێكۆڵینەوەكــەدا (١٩٧٧-٢٠٠٢) بڕوانینــە ڕێــژەى 
زیادبوونــی ســااڵنەى دانیشــتواىن شــارى كــەالر دەبینیــن دەگاتــە (١٤٫١٪) ئەمــەش ڕێژەیەكــی 
زۆربــەرزە لــە چــاو قەزاكانــی تــردا،  زۆرێــك لــە دانیشــتوان كــە تــا ئێســتا لــە كــەالردا 
نیشــتەجێن بــەاڵم تەنهــا فۆرمــی خۆراكیــان گواســتۆتەوە بــۆ ناوچــە ئازادكــراوەكان، هەرچەنــدە 
كــەس،  (٢٢٦٠٠٠) لــە  زیاتــرە  دانیشــتوانەكەى  ژمــارەى  كــەالر  قــەزاى   (  ٢٠١٢ ) ســاڵی 

١- د.عبداللە غفور: التشکیالت األداریة يف جنوب کردستان، مطبعة شڤان، سلیامنیة، ٢٠٠٥، ص ٧٥



٧٢

ــوان ســااڵىن (١٩٧٧-٢٠١٢) ــە  نێ ــارەى دانیشــتواىن(١٨٤٩٧٣) كەســە، ل ــش ژم ــدى كەالری ناوەن
ــن  ــن و دڕندەتری ــە گەورەتری ــراق ك ــە عێ ــە ل ــدا، جگ ــەورە ڕووی ــىك گ ــۆڕان و وەچەرخانێ دا گ
ــگ  ــىك گرن ــە خاڵێ ــۆڕی ئەم ــراق هاتەگ ــەالىن عێ ــازادى گ ــەدا ڕوخــا، ئ ــە ناوچەك ــۆرى ل دیكتات
ــە  ــەش گەش ــەى لێكۆڵینەوەك ــوو، ناوچ ــە هەب ــە ك ــەواوى ناوچ ــەر ت ــە س ــەرى ل ــوو، كاریگ ب
كردنێــىك بەرچــاوى بەخۆیــەوە بینــى لــە ڕووى دابەشــكردىن زەوی و فراوانبــووىن و زیادبــووىن 
ــان و  ــا و ڕێگاوب ــوزاری و كارەب ــوارەكاىن خزمەتگ ــە ب ــار ل ــەرى ش ــەكان و ڕووب ــارەى گەڕەك ژم
ــا  ئێســتاش ئەنجامدەدرێــن كــەم گــەڕەك مــاون، یــان هــەر نەمــاون  ئــاوەڕۆ، ئــەم پرۆژانــە ت
ئــەو خزمەتگوزارییانــەى تیــادا نەكرابێــت، بــە تایبــەت گەڕەكــە كۆنــەكان لــە بوارى پــەروەردەو 
ــۆى  ــە ه ــدە ب ــتكراون، هەرچەن ــاوایان درووس ــەى س ــە و باخچ ــن قوتابخان ــدا چەندی فێركردن
ــت، هێشــتا  ــرتۆڵ بكرێ ــەواوى كۆن ــە ت ــراوە ب ــارەى دانیشــتوان نەتوان ــى گەشــەكردىن ژم خێرای
دوو دەوامــى مــاوە و لــە زۆرێــك لــە خوێندگاكانــدا ئــەم دیاردەیــە ئامادەیــى هەیــە ماوەیــەىك 
زۆریــش ســێ دەوامــى بــووىن هەبــوو، خوێندنگایــەىك منوونەیــى بــە زمــاىن ئینگلیــزی كراوەتەوە 
بــە نــاوى قوتابخانــەى كــەالرى نێودەوڵــەىت بەسەرپەرشــتى ڕێكخــراوی ســابیس، كــە تەنهــا لــە 
ــىك  ــگاى مامۆســتایان و تەكنی ــم هــەن، هــاوكات هــەردوو پەیامن ــرى هەرێ ــەى ت (٣) پارێزگاك
ــگاى  ــان و پەیامن ــۆى گەرمی ــش زانك ــتكران، دواتری ــدا درووس ــتى نەوەدەكان ــە ناوەڕاس ــە ل ك
ــە تاقیگــە و میتــۆد و مامۆســتاى پســپۆڕ حاشــا هەڵنەگــرە  كۆمپیوتــەر كرانــەوە هەرچەنــدە ل
و كەموكــوڕى زۆری هەیــە، وێــڕاى ئەوانــەش زانكــۆ ڕۆڵ و كاریگەرییــان هەیــە لەســەر شــارو 
كۆمەڵگــە، تــا دێ ژمــارەى گەڕەكــەكان زیــاد دەكــەن زۆرێــك لــە كۆمپانیــاكان ڕوویــان كردۆتــە 
ئــەم شــارە، بــۆ درووســتكردىن خانــوو زیاتــر لــە (٢) هــەزار خانوویــان درووســتكردووە یــان لــە 
بــوارى جێبەجــێ كردندایــە وەکــو (كــەالرى نــوێ و ڕونــاىك)، لەگــەڵ ئەمانەشــدا نرخــى زەوى و 
خانــوو لــەم شــارە لــە هەمــوو شــارەكاىن تــر گرانــرتە، بــە تایبــەت لــە دواى پرۆســەى ئــازادی و 
ڕزگاركــردىن عێــراق گۆڕانێــك هاتــە گــۆڕێ هاوشــێوەى نەبــوو، هیــچ نەبــێ خەڵــىك كوردســتان 
لــە دڵەڕاوكــێ و تــرس و تۆقانــدن و ئاوارەبــوون ڕزگاریــان بــوو، بەتابیــەت لــە ئێســتادا كــەالر 
ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیانــە، كــە چەندیــن بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى و بەرێوەبەرایــەىت ئامادەیى 
ــىك  ــاوكات خاڵێ ــرەوە، ه ــارەكاىن ت ــە ش ــەس ل ــەزاران ك ــاىن ه ــۆى ڕاكێش ــە بوەتەه ــە، ك هەی
گرنــگ بــوو بــۆ بژێــوى ســەدان خێــزان لــە دواى پرۆســەى ڕزگاری ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیــان 
ــزگاى لەگــەڵ دەكرێــت،  ــەى پارێ ــۆ تەرخــان كــراوەو مامەڵ ــەىت ب ــەوە و بودجــەى تایب گوێزرای
دەرگایــەىك بــازرگاىن و ئابــوورى بــە ڕووى كــەالردا كرایــەوە، وەك ناوەندێــك بــۆ ناوەڕاســت و 
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خــوارووى عێــراق و بەغــدا بــە تایبــەىت، جگــە لــە پارێــزگاكاىن هەرێــم، ســەیرى وێنــەى ژمــارەى 
(٥) بكــە 

وێنەى ژمارە (٥)
شــــارى كــــەالر

                                       

سەرچاوە :كارى توێژەر
 

ئەمــەو هەلومەرجــی خراپــی ناوەڕاســت و خــوارووى عێــراق، دیارترینیــان ملمالنێــى مەزهەبــی 
ــەرەب و  ــە ع ــزان ب ــەزاران خێ ــد ه ــێىك واى خوڵقان ــەىل كار كەش ــووىن ه ــی و نەب و نەتەوەی
كــورد و توركامنــەوە هاتوونەتــە دیــوى هەرێــم و بەشــێك لەوانــە لــەم شــارەدا نیشــتەجێبوون، 
ڕۆژانــە بــە بەردەوامــى چەنــد خێزانێــك یــان زیاتــر كــۆچ دەكــەن بــۆ كــەالر و ڕێژەكــە زیاتــر 
ــە  ــزان ل ــش (١٣) خێ ــورد و توركامنی ــزاىن ك ــەرەب و (٢٤٣٨) خێ ــا ئێســتا (٢٣٨٧) ع ــت، ت دەبێ
دواى پرۆســەى ئازادییــەوە هاتوونەتــە ئــەم شــارە، هەرچەنــدە دەبــوو لــە مــاوەى ئــەو (٢٦) 
ســاڵەدا بــەالى كەمــەوە دووجــار ســەرژمێرى فەرمــى ئەنجــام بدرایــە، بــە داخــەوە ئامــارەكان 
پشــت بــە فۆرمــی خــۆراك دەبەســرتێت، لــە كاتێكــدا چەمــىك ســەرژمێرى دانیشــتوان ماناكــەى 
زۆر ڕوونــە، دانیشــتوان ســەرژمێرى دەكرێــن لــەو شــوێنەى دادەنیشــن یــان تیایــدا نیشــتەجێن، 
لەگــەڵ ئەمەشــدا تــادێ ژمــارەى دانیشــتوان و گەشــەكردىن ڕوو لــە زیادبوونــە، داتــا و ئامارەكان 
ســەملێنەرى ئــەم ڕاســتییەن، لــە خــوارەوەدا ئامــارى ســااڵىن (١٩٧٠-٢٠١٢) خراوەتــەڕوو، تەنهــا 

دانیشــتواىن گەڕەكــەكاىن نــاو شــارى گرتۆتــەوە، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٥) بكــە: 
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خشتەى ژمارە  (٥)
ئاماری دانیشتوانی كەالر ساڵەكانی (١٩٧٠-١٩٧٧–١٩٨٧-٢٠٠٢-٢٠١٢)

گەشەى سااڵنەماوە ى سااڵنەژمارەى دانیشتوانســـاڵ
٣٢٫٥٪١٩٧٠- ١٩٧٠١٣٢٤١٩٧٧
٢١٫١٣٪١٩٧٧- ١٩٧٧٩٢٧٤١٩٨٧
٢٫٦٪١٩٨٧- ١٩٨٧٦٣١٠٢٢٠٠٢
٧٫١٪٢٠٠٢- ٢٠٠٢٩٣١٠٥٢٠١٢
١٢٫٥٪١٩٧٠- ٢٠١٢١٨٤٩٧٣٢٠١٢

سەرچاوە :- كارى توێژەر پشنت بەسنت بە
ــام  ــداد الع ــج التع ــاء، نتائ ــزي لالحص ــاز املرك ــط، الجه ــة، وزارة التخطي ــة العراقي ١- الجمهوري

ــنة ١٩٧٧. ــكان لس للس
ــام  ــداد الع ــج التع ــاء، نتائ ــزي لالحص ــاز املرك ــط، الجه ــة، وزارة التخطي ــة العراقي ٢- الجمهوري

ــنة ١٩٨٧. ــكان لس للس
٣- بەڕێوەبەرایەىت ئامارى سلێامىن.              

٤- ئەنجومەىن گەڕەكەكاىن شار.

ــە ڕووى  ــەوە ل ــەىت عێراق ــەن حكوم ــە لەالی ــەى ك ــەو ناحیان ــك ل ــەوە زۆرێ ــە دواى ڕاپەڕین   ل
كارگێڕییــەوە هەڵوەشــێرنایەوە  دووبــارە یەكــە ئیدارییــەكاىن بــۆ درووســتكرا، هــاوكات چەندیــن 
ــەم  ــرى ئ ــەالر و كف ــەزاكاىن دەربەندیخــان و ك ــە ق ــرنان ل ــم دا پێكهێ ــە هەرێ ــوێ ل ــەى ن ناحی
ــە، بۆیــە جێــى خۆیــەىت بــە هەمــان شــێوە هــەردوو ناحیــەى شــێروانە و  ــە بــووىن هەی حاڵەت
تیلەكــۆ لــەڕووى كارگێڕییــەوە ئاوڕێكیــان لێبدرێتــەوە و بــە فەرمانێــك شــارەدێ (ناحیە)كەیــان 
بــۆ بگەڕێتــەوە، دەتوانیــن بڵێیــن شــارەدێى (ناحیــە) دایــك بــوون چەندیــن شــارەدێى تریــان لێ 
درووســتكرا، گوندەكانــی ئــەم دوو شــارەدێیەیان بەســەردا دابەشــكرا، بــەاڵم خۆیــان ناویشــیان 
وەك یەكــەى كارگێــڕی نەمــاو هەڵوەشــێرنانەوە و لكێرنایــە ناوەنــدى قــەزاى كــەالرەوە، بــە پێــى 

ــە  ١٩٨٧/٦/١١ و ١٩٨٧/١١/١٦ دا (١). مەرســومى كۆمــارى  هــەردوو ژمــارە ٣٢١ و ٩١١ ل

١- د.عبداللە غفور: التشکیالت األداریة يف جنوب کردستان، مطبعة شڤان، سلیامنیة، ٢٠٠٥، ص ٩٩-١٠٨
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لێرەدا پێشنیار دەكەم :-
ــران،  ــوور ك ــدا خاپ ــەڵ گوندەكانی ــوو لەگ ــارەدێ ب ــاڵێك ش ــد س ــە چەن ــۆ ك ــارەدێى تیلەك ١-ش
ــەوە  ــەڕووى كارگێڕیی ــل و ئاوەســپى ل ــدەكاىن شــێخ تەوی ــە گون شــارەدێی ڕزگارى و بەشــێك ل
ــە ئێســتادا  ــرا ل ــال ك ــە دانیشــتوانەكەى ئەنف ــك ل ــوون،  زۆرێ ــۆ ب ــارەدێى تیلەك ــەم ش ــەر ب س
هەندێكیــان گەڕاونەتــەوە و گونــدەكاىن دەوروبــەرى ئاوەدانــن، بەڵكــو لــە ڕووى كاڕگێڕییــەوە 

ــەوە. ــۆ بگەڕێت ــارەدێیەكەیان ب ش
٢- شــێروانە شــارەدێیەىك دێرینــە كــە شــارەدێى دایــك بــووە، شــارەدێیەكاىن (ســەرقەاڵ، جەبــارە، 
كۆكــس، تیلەكــۆ) لــە گونــدەكاىن ئــەم شــارەدێیە درووســتكران خۆشــیان گوندێــك بــوون ســەر 
بــە شــارەدێى شــێروانە بــوون، پێشــنیار دەكــەم کەالریــش وەك قــەزاكاىن تــر شــارەدێی مەركەزى 

بــۆ دابرنێــت، كــە (٢٣) گونــد ســەر بــە ناوەنــدى قەزاكــەن نــاو برنێــت شــارەدێى شــێروانە.



٧٦

ــە،  ــنوورى عێراق ــت و هاوس ــتان پێکدێنێ ــوورى كوردس ــی باش ــێکی گرنگ ــان بەش    گەرمی
لــە ســەردەمى گۆتییەكانــەوە بــە ناوچــەى گــەرم نــارساوە، لــە كۆنــدا بــەم ناوچەیــە و بــە 
كەركوكیشــەوە وتــراوە (گەرمــەكان) واتــە ناوچــەى گــەرم، لــە قۆناغــی لەشكركێشــییەكاىن 
(فــارس، ئیســالم، مەغــول، عوســامىن، تەتەر)ەكانیشــدا چەندیــن بنەماڵــەى ئــەو نەتەوانــە 
ــووە  ــەڕانگێزییەكان ب ــكركێىش ش ــى لەش ــدا هێڵ ــە كۆن ــە ل ــە، بۆی ــە جێگیربوون ــەم ناوچ ل
ــارس  ــى ف ــرى وەك (هەرێم ــەكاىن ت ــوك و هەرێم ــە كەرك ــا) وات ــردىن (ئەرەبخ ــۆ داگیرك ب
ئــەم  دەردەكەوێــت  بۆمــان  بۆیــە  بەپێچەوانەشــەوە،  نەینــەوا)  یــان  هەولێــر  یــان 
ناوچەیــە لــە مێــژەوە خەڵــىك تێــدا ژیــاوە، هەروەهــا شــارەكاىن دەڤــەرى گەرمیــان 
لــە كۆنــەوە خــاوەن شارســتانێتى گەورەبوونــە(١)، زانــاى بەناوبانــگ (تۆفیــق وەهبــى 
دەســەاڵىت  ژێــر  واڵتــەكاىن  و  مەســیحییەكان  دەســەاڵىت  سیســتەمى  دەڵێــت:  بــەگ) 
ــك و  ــد هەرێمێ ــە چەن ــیان كردووەت ــوو دابەش ــراىن) تێداب ــورىس (مەت ــەى ك ــان ئەوان خۆی
یەكێــك لــەو هەرێامنــە (هەرێمــى باگرمــێ)ی گەرمیــان، كــە ســنوورەكەى لــە باكــوورەوە 
ــارى  ــەاڵىت ڕووب ــە، ڕۆژه ــای حەمرین ــوورەوە چی ــە باش ــان و ل ــاكاىن هەورام ــرە چی زنجی
لیــواى  ئــەم هەرێمــە هــەردوو  زێــی بچووكیــش ســنوورى ڕۆژئاوایــەىت،  ســیروانە و 
ــرخ  ــارى (ك ــش ش ــدى باگرمێ ــدەر، ناوەن ــە پش ــە ل ــەوە جگ ــلێامىن دەگرێت ــوك و س كەرك
ــە  ــووە وات ــەوە هات ــاىن كوردیی ــە گەرمی ــارە وشــەى (باگرمــێ) ل ــووە، دی ســلوخ- كەركــوك) ب
ناوچــە گەرمــەكان بەرامبــەر وشــەى زۆزان واتــە ناوچــە ســاردەكان، كــە لــە دوو وشــەى دژ 
بەیەكــدا بــەدى دەكرێــت (گەرمەسێر–سەردەســێر)(٢) بــەاڵم لــە ســەردەمى ئێســتادا گــۆڕاىن 
ــەك،  ــد ناوچەی ــۆ چەن ــا ب ــەوە تەنه ــان بچــووك كراوەت ــەرى گەرمی بەســەرداهاتووە، ڕووب
شــوێنەوارە دێرینــەكاىن ئــەم ناوچەیــە ئــەوە دەســەملێنن ئــەم ناوچەیــە لــە زۆر كۆنــەوە 
مرۆڤــى تێــدا ژیــاوە، بــەاڵم زۆرێــك لــەو شــوێنەوارانە ناســەملێندرێت هــی چ ســەردەمێك 
ــووە،  ــان واهەڵكەوت ــاى گەرمی ــەى جوگرافی ــە، چونكــە هەڵكەوت ــەك بوون و چ فەرمانڕەوای
هەمیشــە جێگــەى مشــتومڕى داگیــركارى و تــااڵىن و وێــراىن بــووە (٣) حكومەتــە یــەك 

١- ساڵح هەالج، چەردەیەىك مێژوویی دەڤەرى گەرمیان، ل٩-١٤
٢- محەمەد شاكەىل، گەرمیان ڕابردووى نزیك و ئایندە، گۆڤاری کەرکوک، ژ ٢ ، ساڵ پێنجەم، پاییزی ٢٠٠٣، ل١٦

٣- ساڵح هەالج، چەردەیەىك مێژوویی دەڤەرى گەرمیان، هەمان سەرچاوە،  ل٧
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١- محەمەد سەعید سۆىف، پارێزگاى كەركوك لەناو پاكتاوى ڕەگەزییدا، چاپخانەى بەرهەم، ٢٠٠٣، ل ٣٧

ــتاون  ــەوەوە نەوەس ــەىت بەعــس هــەر ب ــەىت حكوم ــە تایب ــراق و ب ــەكاىن عێ ــە دواى یەك ل
ــێنەوە و  ــەك هەڵیبوەش ــەر ی ــە ب ــدەن و ل ــوك تێكب ــزگاى كەرك ــڕى پارێ ــەى كارگێ نەخش
بچــووىك بكەنــەوە و ناوەكــەى بگــۆڕن، لــە گشــت ناوچەكانیــدا پاكتــاوى ڕەگــەزى بكــەن، 
نــاوى شــەقام و گــەڕەك و خوێنــدگاكان و دێهاتــەكاىن بگــۆڕن بــۆ نــاوى عــەرەىب، سیاســەىت 
ــەوىت  ــاى ن ــە كۆمپانی ــورد ل ــكاراىن ك ــەر و كرێ ــردىن فەرمانب ــان و دەرك ــیكردن و ڕاون برس
كەركــوك و هەمــوو دامــودەزگاكاىن تــرى دەوڵەتــدا، ڕەشــبگیری و جینۆســاید و ئەنفــال و 
ژەهربــاران بكــەن، بەڵكــو هــەر لــە ســەرەتاى درووســتبووىن دەوڵــەىت عێراقــەوە پارێــزگاى 
ــەىت زەوى  ــت و بەرەك ــە پی ــڕى ڕەش و ب ــووىن زێ ــدى و هەب ــۆى دەوڵەمەن ــوك بەه كەرك
و زارەكــەى و ســەروەت و ســاماىن ســەرخاك و ژێرخاكەكــەى جێــى تەمــاح و چاوتێبڕیــن 
چەندیــن  وێــڕاى  حكومیــدا،  هاتنەســەر  چركەســاىت  لــە  بەعــس  حكومــەىت  بــووە(١)، 
ــن  ــى چەندی ــە و ئامادەی ــۆزى دۆخەك ــیاىس و ئاڵ ــەژەى س ــۆر و تەنگ ــۆراو ج ــەى ج كێش
ــوردان  ــتنى ك ــس)دا ڕاگواس ــب، تەبعی ــل، تەعری ــێكوچكەى (تەرحی ــژەى س ــران، درێ قەی
ــەو  ــراىف ئ ــەوەى دیمۆگ ــۆ ئ ــان، ب ــۆ جێگاكەی ــەرەب ب ــاىن ع ــراىن وهێن ــاو باپی ــدى ب ــە زێ ل
ــاوى  ــر پاس ــە ژێ ــەوە، ل ــەم بكات ــورد ك ــەوەى ك ــژەى ن ــۆڕێ و ڕێ ناوچــە كوردنشــینانە بگ
الوازى جیاجیــادا، درێــژەى بــەو پیالنــە ڕەگــەز پەرەســتییەدا، بــە تایبــەت لــەو ناوچانــەى 
ــە ڕووى ئابوورییــەوە لەالیــەك و كەمكردنــەوەى پانتایــى  كــە گرنگــى ســرتاتیجى هەیــە ل
جوگــراىف لەالیــەىك تــرەوە، هەرچەنــدە بــۆ بــە هێزكــردىن پایــەكاىن خــۆى و كــەم كردنــەوەى 

ــە: ــارە (٥) بك ــەى ژم ــەیرى نەخش ــییەكان، س ــە سیاس قەیران
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نەخشەى ژمارە (٥)
ناوچەى كەركوك و گەرمیان         

         سەرچاوە : سهیل خورشید
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ــووىن ســاڵى  ــە ئەزم ــە ســوودیان ل ــد ك ــە دەســەاڵت ڕایانگەیان ــێ هاتن ــەىت بەعــس كات  حكوم
ــان بینیــووە، دەیانەوێــت كێشــەكاىن واڵت چارەســەر بكــەن، وەك فەرمانڕەوایــاىن  (١٩٦٣) خۆی
پێــش خۆیــان لــە عێراقــدا بەڵێنیانــدا كــە ئاشــتییانە لەگــەڵ كــوردا هەڵســوكەوت دەكــەن، ئەمــە 
ــەاڵم بێســوود  ــردە ســەر كوردســتان، ب ــان ك ــراق هێرشــێىك بەرباڵوی ــدە ســوپاى عێ و هەرچەن
بــوو شكســتیان خــوارد، هــەر بۆیــە داواى گفتوگۆیــان كــرد، بزوwتنــەوەى ڕزگاریخــوازى 
كوردیــش ئامادەیــى خــۆی پیشــاندا، هەرچەنــدە ئــەم گفتوگۆیانــە درێــژەی هەبــوو، لــە 
ئەنجامــدا گەیشــتنە ڕێکكەوتــن، لــە شــەوى ١١ى ئــازارى ١٩٧٠دا (ئەحمــەد حەســەن ئەلبەكــر) 
ــەش  ــرد، ئەم ــكرا ک ــەی ئاش ــی بەیاننامەك ــەوە دەق ــۆىن عێراق ــۆ و تەلەفزی ــتگە و ڕادی ــە ئێس ل
لــەڕووى مێژووییــەوە گرنگــى خــۆى هەیــە، بــەاڵم زۆرى نەخایانــد حكومــەىت عێــراق هەســتى 
ــە یاســاى (٣٣)ى ئۆتۆنۆمــى  ــازارى ١٩٧٤)دا یەكالیەن ــە (١١ى ئ ــاى خۆیكــرد ل ــز و توان ــە هێ ب
ــەىك  ــازار، ناوچەی ــەى ١١ى ئ ــە ڕێككەوتننام ــوو ل ــە دوور ب ــرد، ك ــتاىن دەرك ــەى كوردس ناوچ
بەرفــراواىن كوردســتان (كەركــوك، خانەقــى، كفــرى، شــنگاڵ...هتد) نەكەوتنــە چوارچێــوەى ئــەو 
ناوچــە ئۆتۆنۆمییــەوە، نەخشــەی پارێــزگاى كەركــوك بــە شــێوەیەك شــێوێندرا و پارچــە پارچــە 
و بچووكرایــەوە، تەنانــەت نــاوى پارێــزگاى كەركــوك گــۆڕا بــۆ پارێــزگاى (ئەلتەمئیــم) لــەڕووى 
كارگێڕییــەوە تەنهــا قــەزاى ناوەنــدى كەركــوك و قــەزاى حەویجــەى لەســەر مایــەوە، كــە بــە 
پێــى فەرمــاىن كۆمــارى ژمــارە (٦٠٨) لــە ١٩٧٥/١١/٦ دا قــەزاكاىن كــەالر و چەمچەمــاڵ لەســەر 
پارێــزگاى كەركــوك گواســرتانەوە، خرایــە ســەر پارێــزگاى ســلێامىن لــە هەمــان فەرمــان و ژمــارە و 
ڕۆژ و ســاڵدا قــەزاى كفــرى خراوەتــە ســەر پارێــزگاى دیالــە، دواتریــش بــە پێى فەرمــاىن كۆمارى 
ــازە  ــزگاى ت ــەر پارێ ــوو خرایەس ــەزاى خورمات ــوو ق ــە (١٩٧٦/١/٢٩)دا دەرچ ــە ل ــارە (٤١) ك ژم
ــوون  ــەی دانیشــتوانیان كوردب ــە هــەر (٤) قەزاكــە زۆرب درووســتكراوى (صــالح الدیــن)، كەوات
ــنوورێىك  ــرتانەوە، گــەر ســەیرى نەخشــەى (٥) بکەیــن س ــوك گواس ــزگاى كەرك لەســەر پارێ
زۆرە كەجیاكراوەتــەوە و ئیــدارەى گەرمیــاىن ئێســتاى لــێ درووســت بــوو، لەكاتێكــدا كەركــوك 
بەشــێىك ســەرەكی و گرنگــى گەرمیانــە، لەگــەڵ ئەوەشــدا هەنــدێ گۆڕانــكارى ئیــدارى تێیــدا 
ڕوویــدا، ڕاگواســنت و زەبروزەنــگ و چەوســانەوەى نەتەوایــەىت درێــژەى هەبــوو، کــۆچ کــردن لە 
ناوچــەكاىن دەرەوەى ئۆتۆنۆمــى بــۆ نــاوەوەى ناوچــەى ئۆتۆنۆمــى بــە تایبــەت بــەرەو ئاراســتەی 
شــارەكاىن كــەالر و چەمچەمــاڵ بــوو، تــا دەهــات ڕێــژەى گەشــەكردىن دانیشــتوان زیاتــر دەبــوو، 
دواتریــش ڕاگواســتنى گونــدەكان و ڕووخانــدىن (٤٥٠٠) گونــد و ئەنفالكــردىن خەڵكەكــەى 
ــۆدان  ــات و بەرخ ــەى خەب ــەرە لەوەت ــەم دەڤ ــەوە، ئ ــاى لێكەوت ــەرى جیاجی ــەش كاریگ ئەم
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هەیــە لەتێكۆشــان و قوربانیدانــدا لەڕیزبەنــدى یەكەمــدان و پشــىك شــێری بەركەوتــووە، گــەر 
ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٦) بكەیــن ئــەم ڕاســتییە دەردەكەوێــت، كــۆی گونــدەكاىن ئیــدارەى 
ــەى  ــەو گوندان ــد، ئ ــوون گەیشــتنە (٧١٩) گون ــدن ب ــووىش ڕاگواســنت و ڕووخان ــان كــە ت گەرمی
كــە دانیشــتوانەكەى بەرشــااڵوى ئەنفــال كەوتــن (٤٠٥) گونــدى چەمچەمــاڵ و( ١٦٤) گونــدى 
ــۆى  ــە ك ــژەى (٢٠،١٧ ٪)  ل ــە ڕێ ــە دەكات ــەوە، ك ــرى گرتۆت ــدی كف ــەالر و (١٥٠) گون ــەزاى ك ق

ــدە ڕووخــاوەكاىن باشــوورى كوردســتان (١). گون
                          

خشتەی ژمارە (٦)
ژمارەى گوندەكاىن گەرمیان (ئەنفالكراو و تێكدان و ڕاگواسنت) تا ساڵى (١٩٨٨)

ژمارەى گوندقەزا
تێكدان و ڕاگواسنتئەنفالكراو

١٥٠١٥٠كفری
٥٠٤٠٥چەمچەماڵ

١٦٤١٦٤كەالر
٣٦٤٧١٩سەرجەم

       
سەرچاوە: پڕۆفایىل قەزاكاىن پارێزگاى سلێامىن و ئیدارەى گەرمیان، ٢٠٠٨، ل٥٣

 

لــە ڕاپەڕینــە مەزنەكــەى بەهــارى ســاڵى (١٩٩١)دا تەنهــا لــە مــاوەى (١٦) ڕۆژدا لــە دەروازەى 
ڕاپەڕینــەوە (ڕانییــە) تاوەكــو ٢١ى ئــازار كەركــوىك شــارى كوردانیــش ڕزگاركــرا، تــەواوى دەزگا 
ــەىت بەعــس  ــە گاڵوەكاىن حكوم ــەش پالن ــا، بەم ســەركوتكەر و ســیخوڕەكاىن بەعســیان وەدەرن
تێكــدراو پاشــان لــە پرۆســەیەىك دیموكراســیدا و بــۆ یەكەمیــن جــار هەڵبــژاردن ئــە نجامــدرا، 
ــتان درا،  ــى كوردس ــەىت هەرێم ــدىن حكوم ــارى دامەزران ــەوە بڕی ــەن  پەرلەمان ــش لەالی دواتری
ئیــدى لــە ســۆنگەى نەتەوەییــەوە بیــر لــە پاراســتنى قەوارەیــەىك ســیاىس جوگرافیــا پارێــزگاى 
كەركــوك لــە ناوچــە ئازادكــراوەكاىن كرایــەوە بڕیارێــىك بوێرانــە درا، یەكەیــەىك ئیــدارى دامــەزرا 

١- پڕۆفایىل قەزاكاىن پارێزگاى سلێامىن و ئیدارەى گەرمیان، ٢٠٠٨ل٥٣
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ــە  ــە  ١٩٩٢/٩/٢٢ ك ــارە (١٨) ل ــان ژم ــارى پەرلەم ــى بڕی ــە پێ ــوك، ب ــزگاى كەرك ــاوى پارێ ــە ن ب
تیایــدا هاتــووە، هەمــوو ئــەو یەكــە كارگێڕییانــە لــە هەرێمــى كوردســتاندا دادەمەزرێــت لــە 
پــاش مێــژووى ١٩٩١/٩/١١ لەالیــەن حكومــەىت مەركەزییــەوە هەڵوەشــاونەتەوە، بەو ســنوورەى 
ــەزاكاىن  ــوك ق ــەر كەرك ــە س ــەى خراونەت ــەو قەزایان ــەر ئ ــە لەس ــووە، وات ــاران هەیانب ــە ج ك
(كــەالر، دەربەندیخــان، چەمچەمــاڵ، كفــرى) پارێزگاكــە پێكهێــرنا لــە قــەزاكاىن (كــەالر، كفــرى، 
ــەر  ــز س ــان ) هەرگی ــەزاى دەربەندیخ ــان ( ق ــەى دوایی ــە ئەم ــان) ك ــاڵ، دەربەندیخ چەمچەم
بــە پارێــزگاى كەركــوك نەبــووە، لــە هەمــان كاتــدا دیارyكــرا بــۆ ناوەنــدى پارێــزگاى كەركــوك 
ــەوە  ــەو بەشــەى كــە ڕزگار كــرا، حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان هــەر لەســەرەتای ڕاپەڕین ئ
پێــى بــاش بــووە گەرمیــان بكرێــت بــە پارێــزگا، بــەاڵم ئــەوكات بەهــۆی ناڕوونــی چارەنووســی 
ــی  ــتان، پرۆژەیەك ــی كوردس ــنووری هەرێم ــەر س ــۆ س ــەوەی ب ــوك و نەگەڕان ــزگای كەرك پارێ
ــە  ــی ب ــە حاڵەت ــوو ل ــەس پێیانواب ــە زۆر ك ــوو، چونك ــی نەب ــاى جێبەجێكردن ــۆرە توان ــەو ج ل
پارێزگاكردنــی گەرمیانــدا، واتــە كــورد دەســتبەرداری بەشــێك لــە خاكــی كەركــوك بــووە، 
ــوك  ــزگای كەرك ــی پارێ ــێوەیەكی كات ــتانەوە بەش ــی كوردس ــی هەرێم ــەن حكومەت ــە لەالی بۆی
ــەزای  ــی ق ــە ناحیەكان ــێك ل ــان، بەش ــاڵ ، دەربەندیخ ــری، چەمچەم ــەالر، كف ــی (ك ــە قەزاكان ك
خانەقیــن) دەگرتــەوە پێكهێــرنا، لەگــەڵ پێكهێنانــی پارێزگاكەشــدا، قــەزای دەربەندیخــان 
دیاریكــرا بــۆ ناوەنــدی پارێــزگای كەركــوك (١) ئــەو دەمــە وێــڕاى قەیــران و گەمــارۆى ئابــووری 
و هەڕەشــە و مەتــرىس بەعــس و لەوالشــەوە شــەڕى ناوخــۆ و دیــاردەى رسوشــتى وشــكە ســاڵى 
ــەكان و  ــرا دامــودەزگا حكومیی ــەو ســەردەمە توان ــۆ ئ ــران، ب ــڤ ن ــگاوى پۆزەتی ــك هەن كۆمەڵێ
جۆرێــك لــە ئــاوەدان كردنــەوە ئامادەیــى هەبێــت هەرچەنــدە بچووكیــش بێــت، گەر بــەراوردى 
ــەم  ــرى ناوچەكــەدا، ئ ــەرەكاىن ت ــوورى و گرفــت و لەمپ ــراىن سیاســی و ئاب ــن لەگــەڵ قەی بكەی
ــكا و  ــەن ئەمری ــدىن ڕژێمــى بەعــس لەالی ــا ڕووخان ــووە ت ــژەى هەب ــەم شــێوەیە درێ دۆخــە ب
هاوپەیامنەكانییــەوە لــە ســاڵى (٢٠٠٣)دا، لــە پرۆســەى ڕزگارى عێراقــدا جارێكیــرت ناوچــەكاىن  
(كــەالر و كفــرى و چەمچەمــاڵ و خورماتــوو) مانــەوە، چارەنووســیان بەســرتا بــە مــادەى 
ــتبوو،   ــەدا درووس ــە ناوچەك ــدارى ل ــاییەىك ئی ــانەوە بۆش ــەوە دیس ــتوورى عێراق (١٤٠)ى دەس
ــە فەرمانێــىك وەزارى كــە  لەالیــەن ئەنجومــەىن وەزیــراىن حكومــەىت هەرێمــى كوردســتانەوە ب
تیایــدا هاتــووە، ئامــاژە بــە نــورساوى ســەرۆكایەىت ئەنجومــەىن وەزیــران، ســەرۆكایەىت دیــوان، 

ــان،   ــان، كارو پــرۆژە خزمەتگوزارییــەكاىن ئیــدارەى گەرمی ١-حكومــەىت هەرێمــى كوردســتان، وەزارەىت ناوخــۆ، ئیــدارەى گەرمی
٢٠١٠-٢٠١١، ل٥ 
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ــاردرا : ــە ٢٠٠٦/٨/٦ بڕی ــارە ٢٢٤٢ ل ــەىن ژم ئەنجوم
١- هەڵوەشاندنەوەى پارێزگاى كەركوك لە دەربەندیخان. 

ــنوورى  ــە س ــرت ل ــە پێش ــەى ك ــەزا و ناحیان ــەو ق ــۆ ئ ــەت ب ــەىك تایب ــتكردىن ئیدارەی ٢- درووس
ئیــدارەى گەرمیــان و پارێــزگاى كەركــوك ڕێكخرابــوون و مەركەزەكەیــان بەشــێوەیەىك كاىت لــە 

ــان. ــدارەى گەرمی ــاوى ئی ــە ن ــووە ب دەربەندیخــان ب
٣- ئەم فەرمانە جێبەجێ دەكرێت لە بەروارى ٢٠٠٦/٨/٦ ـەوە (١).

تــا دەهــات پــرۆژەى خزمەتگــوزارى و ئــاوەدان كردنــەوە زیاتــر دەبــوو، لــە هەمــوو ڕوویەكەوە 
بــەراورد لەگــەڵ ســااڵىن پێشــوو گەشــەكردنێىك بەرچــاو بەدیدەهات لەگــەڵ ئەوەشــدا داواكارى 
و پێداویســتییەكانی خەڵــك زیاتــر دەبــوون، جیــا لــە زیادبــووىن ژمــارەى دانیشــتوان و باشــبووىن 
ــەر  ــە فاكت ــدا، ئەمان ــایەى جیهانگیری ــا لەس ــكەوتنى تەكنەلۆژی ــك و پێش ــوورى خەڵ ڕەوىش ئاب
گەلێكــن كارتێكردنیــان لەســەر كــۆى كایــەكان هەیــە بــە تایبــەت لــە بــوارى خزمەتگوزارییــدا، 
گــەر ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٧) بكەیــن لــە بــوارى پــەروەردەدا لــە ســنوورى بەڕێوەبەرایــەىت 
گشــتى پــەروەردەى گەرمیــان كــە پــەروەردەكاىن (كفــرى، كــەالر، خانەقــی) لــە خۆگرتــووە، كۆى 
ســەرجەم خوێنــدكاران ئەوانــەى بــە زمــاىن كوردى دەخوێنــن ژمارەیــان (٧٢١٧٧) خوێنــدكارە، كە 
زۆرترینیــان لــە ســنوورى پــەروەردەى كــەالرە دەكاتــە (٥٠٩٢٠) خوێنــدكار، كــە ژمــارەى كــوڕان 
(٢٦٠٤٤) خوێنــدكارە، زیاتــرە لــە كچــان كــە دەكاتــە (٢٤٨٧٦) خوێنــدكار، هەروەهــا قۆناغــى 
بنــەڕەىت زۆرتریــن ژمــارەى خوێنــدكاراىن تۆماركــردووە، دەكاتــە (٦٢٠٦٨) خوێنــدكار و ژمــارەى 
كوڕانیــش لــە كچــان زیاتــرە دەكاتــە (٣٢٥٩٩) كــوڕ، دواتریــش لــە ڕیزبەنــدى دووەم قۆناغــى 
ــرە  ــوڕان زۆرت ــە ك ــش ل ــارەى كچانی ــدكارە و ژم ــان (٥١٨٩) خوێن ــە ژمارەی ــت ك ــی دێ ئامادەی
ــان پەیامنگەیەكــە  كــە دەكاتــە (٣٢٩٧) كــچ و كوڕانیــش دەكاتــە (١٨٩٢) خوێنــدكار، كەمرتینی
ــتایان  ــۆى مامۆس ــدكار، ك ــە (٩٠) خوێن ــش دەكات ــارەى كچانی ــدكارە، ژم ــان (٢٢٧) خوێن ژمارەی
ــە (٣٩٥٦)  ــرە دەكات ــێ زیات ــتاى م ــارەى مامۆس ــە ژم ــتا، ك ــە (٧٥٥٨) مامۆس ــان دەكات ژمارەی
ــەراىن خزمەتگــوزارى  ــەران (كارگێــڕى و تەكنیــىك) و فەرمانب مامۆســتا و ژمــارەى كــۆی فەرمانب
لــە ســنوورى پــەروەردەى گشــتى گەرمیــان دەكاتــە (١٠٥٤) فەرمانبــەر و كــوڕان زیاتــرە 
ــدن  ــر خوێن ــەكاىن ت ــە زمان ــارە (٧) ب ــدن خشــتەى ژم ــەڕ خوێن ــەر، لەم ــە (٥٨٢) فەرمانب دەكات

١- عەبدوڵــاڵ غەفــور، پێكهاتــەى ئیــدارى لــە هەرێمــى كوردســتاندا  (١٩٩١-٢٠٠٨)  هەولێــر ٢٠٠٨ چاپــى یەكــەم چاپخانــەى 
خــاىن، دهــۆك ل  ٥٥، 



٨٣

ــی)  ــەڕەىت، ئامادەی ــاوایان، بن ــەكاىن (باخچــەى س ــرى قۆناغ ــارى كف ــە ش ــامىن ل ــاىن تورك ــە زم ب
كراوەتــەوە و درێــژەى هەیــە، كــۆى خوێنــدكاران دەكاتــە (٢٧١) خوێنــدكار و هەروەهــا ژمــارەى 
مامۆســتایانیش دەكاتــە (٣٩) مامۆســتا، لــە  شــارى كەالریــش جگــە لــە زمــاىن دایــك خوێنــدن 

بــە زمانــەكاىن ئینگلیــزى و عەرەبیــش هەیــە. 

 خشتەى  ژمارە (٧) 
ژمارەی خوێندكاران و مامۆستایان و فەرمانبەراىن بەڕێوبەرایەتی گشتى پەروەردەی گەرمیان

بــــۆ ساڵی (٢٠١٢-٢٠١٣)

باخچەی پەروەردە
خوێندنی پەیامنگاپیشەییئامادەییبنەڕەتیساوایان

فەرمانبەرمامۆستاخێرا

٩٧٤٤٣٨٨٥٥١٨٩٣٢١٢٢٧٣٢٤٤٣٢٧٦٤٢كەالر

٥٧٦٨٦٤٨١١٥٠٠٢٢٥٢٨٤١١٩٣٢٠٢كفری

٠٩٥٣٥٤٦١٠٣٧٨٠٢٠٣٨٢١٠خانەقی

كۆی 
گشتی

١٥٥٠٦٢٠٦٨٦٨٠٠٣٢١٨٣٠٦٠٨٧٥٥٨١٠٥٤

 
ــەىت  ــی، بەڕێوەبەرای ــالىن پەروەدەی ــتى پ ــەىت گش ــەروەردە، بەڕێوەبەرای ــەرچاوە:- وەزارەىت پ س
ئامــار، ڕاپۆرتــی ســااڵنەی ئامــاری یەكەمــی پەروەردەیــی ســاڵی خوێنــدىن  ٢٠١٢_٢٠١٣ ل٣٢١ 



٨٤

ــەى  ــخانە و بنك ــەر نەخۆش ــك خراوەتەس ــدا تیش ــووە، تیای ــوارەوەدا هات ــتەى خ ــە خش وەك ل
تەندروســتى و پزیشــك و یاریــدەدەرى پزیشــك و كەرەســتە و دەرمانخانــەكان، ژمــارەى پزیشــك 
ــدەدەر،  ــە (٥٧٧) یاری ــدەدەری پزیشــك دەكات ــە (١٣١) پزیشــك و یاری ــە ســنوورەكەدا دەكات ل
ــە  ــە لەگــەڵ (٨٧) بنكــەى تەندروســتى، ب ژمــارەى نەخۆشــخانەى گشــتى و تایبــەت (٥) دانەی
بــەراورد لەگــەڵ پێشــوودا گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە، وێــڕای كەموكــوڕى و نەبــووىن بودجــە و 
كەمــى پســپۆڕى بــە ئێستاشــەوە لــە ئاســت ژمــارەى دانیشــتوان و خەڵكەكەیــدا نییــە، جیــاوازى 
زۆریــش لــە نێــوان قــەزا و ناحیــە و گوندەكانــدا هەیــە، ســاڵ لــە دواى ســاڵ گــۆڕاىن بەســەردا 
ــەم  ــەش ك ــەو جیاوازییان ــارەكاندا ئ ــوان ش ــە نێ ــە ل ــە زۆرە خۆزگ ــووە، كەچــى جیاوازییەك هات
ــان باشــرتە،  ــرى گەرمی ــەكاىن ت ــەزا و ناحی ــە ق ــەراورد ب ــە ب ــش ب ــەت كەالری ــەوە، تەنان دەكران

ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٨).

خشتەى ژمارە (٨)
ئاماری نەخۆشخانە و بنكەى تەندروستى و پزیشك و یاریدەرى پزیشك و

برین پێچ و مامان لە ئیدارەى گەرمیان
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١١١٤٤٠٥١١٣١٣٨٢كفری

١٠٤٠٤٠١٤٤٣٤٢٠٨٤٧١٦چەمچەماڵ

١٠١٢١٣٠٣٣٢٤٠٦٤٢٤خانەقی

١٠٢١١٠٣٠٦٤٥٨٦٠١٠كەالر

٤١٨٧١٢٤٠٢٨١٣١٥٧٧٩٤٩٥٢سەرجەم

 سەرچاوە:- پڕۆفایىل قەزاكاىن پارێزگاى سلێامىن و ئیدارەى گەرمیان  ٢٠٠٨ 



٨٥

 كێشــەى نەتەوەیــى و مەزهەبیــەكاىن ناوچــەكاىن تــرى خــوارووى عێــراق و ناوەڕاســت و 
ــە  ــاند ك ــىك واى ڕەخس ــوزاری هەلێ ــووىن خزمەتگ ــەوەو نەب ــیاىس و تەقین ــى ڕەوىش س نائارام
ــا  ــت، جی ــەكردندا بێ ــە گەش ــەالر ل ــەت ك ــە تایب ــتان و ب ــى كوردس ــەرەو هەرێم ــردن ب كۆچك
ــە وەك خــۆى بەهەڵپەســێراوى  ــەم ناوچان ــر و جێبەجێكــردىن مــادەى (١٤٠) ئ ــوارەكاىن ت ــە ب ل
ــە   ــان ل ــدارەى گەرمی ــتنەوەى ئی ــە گواس ــاردرا ب ــر بڕی ــاىن وەزی ــە فەرم ــە ب ــەر بۆی ــەوە، ه مای
ــان  ــەروارى (٢٠٠٧/٢/٢٥)دا ناوچــەى گەرمی ــە ب ــەالر ل ــەزاى ك ــۆ ق ــەوە ب ــەزاى دەربەندیخان ق
ــرا،  ــارى دەك ــە دی ــەو پارێزگای ــەى ل ــە بودجەك ــوو،  بەش ــلێامىن ب ــزگاى س ــەر پارێ ــرت لەس پێش
بــەاڵم بــە بڕیــارى (٢٢٤٢) ئەنجوومــەىن وەزیــران لــە (٢٠٠٦/٨/٦) هەمــوو دەســەاڵتە یاســایى 
و ئیــدارى و دارایــى پارێــزگاى پێــدراو بــوو،  وەك یەكەمیــن ئیــدارەى ســەربەخۆ لــە حكومــەىت 

ــە: ــارە (٦) بك ــەى ژم ــەیرى وێن ــەوت، س ــتاندا دەرك ــى كوردس هەرێم
                                          

وێنەى ژمارە (٦)  
ئــیــدارەى گــەرمــیـــان 



٨٦

و بەهــۆى دوورى ناوچەكــەش لــە ســلێامنییەوە، لــە  ســاڵى (٢٠٠٨) ئەنجوومــەىن وەزیــراىن 
ــزگا  ــو پارێ ــان وەك ــكات و گەرمی ــك دەرب ــە بڕیارێ ــاوەڕەى ك ــەو ب ــم گەیشــتە ئ ــەىت هەرێ حكوم
مامەڵــەى لەگەڵــدا بكرێــت لــە چوارچێــوەى (ئیــدارەى گەرمیــان)، ســەیری نەخشــەى ژمــارە (٦) 

بكــە: 

نەخشەى ژمارە (٦) 
ئـــیــــدارەى گـــەرمـــیــــان

 
     سەرچاوە : سهیل خورشید 



٨٧

بەشــێوەیەىك كاىت بــۆ ڕایكــردىن كاروبــارى ئیــدارى خەڵــىك ناوچەكــە و دەســەاڵىت پارێزگاریــش 
ببەخشــێتە سەرپەرشــتیارى ئیدارەكــە، ئــەم ئیدارەیــە یــازدە بەڕێوەبەرایــەىت تێدایــە كــە بریتییــە 
ــۆ،  ــارى ناوخ ــدن، كاروب ــەكان و ڕاگەیان ــەت، پەیوەندیی ــینگەى تایب ــەىت (نووس ــە بەڕێوەبەرای ل
وردبینــى، كارگێــڕى، خۆیــەىت، ژمێریــارى، كاروبــارى یاســایى، كشــتوكاڵ، دڵنیایــى جــۆرى، 
گرێبەســتەكان) و پێكهاتــووە لــە هەریــەك لــە قــەزاكاىن (كــەالر، چەمچەمــاڵ، كفــرى، خانەقــی) 

كــە خــۆى لــە هــەژدە ناحیــەدا دەبینێتــەوە، ســەیرى نەخشــەى ژمــارە (٧) بكــە:

نەخشەى ژمارە (٧)
كەرتەكاىن ناوچەى گەرمیان

     سەرچاوە : سهیل خورشید 
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بودجــەى ئیــدارەى گەرمیــان بــە گوێــرەى ژمــارەى دانیشــتوان و بەپێــى فۆرمــى خــۆراك دیــارى 
دەكرێــت و لــە بودجەكــەدا ئــەو ژمــارەى دانیشــتوانە لــە بەرچــاو ناگیرێت، كــە فۆرمــى خۆراكیان 
گواســتۆتەوە بــۆ ناوچــە جێناكۆكــەكان، پــرۆژەى ســرتاتیژى و ســەدان پــرۆژەى خزمەتگــوزارى لــە 
بــوارە جیــاوازەكان و وێــڕاى دابینكــردىن بودجەیــەىك تایبــەت جگــە لــە بودجــەى ئاســایى خــۆى 
ــە  ــۆن دۆالر ل ــڕى (٢٠٠) ملی ــردوودا ب ــەم دوو ســاڵەى ڕاب ــت، ل ــارى دەكرێ ــان دی ــۆ گەرمی ــە ب ك
داهــاىت فرۆشــتنى نــەوىت ناوچەكــە بــۆى تەرخــان كــراوە، ئەمــەش دەســتى حكومــەىت هەرێــم و 
ئیــدارەى ناوچەكــەی زیاتــر وااڵ کــرد بــۆ خزمەتكــردىن هاواڵتیــان لــە هەمــوو بــوارە جیاوازەكانــدا، 
حكومــەىت هەرێــم بــە بایەخــەوە دەڕوانێتــە ناوچەكــە و مەبەســتیەىت قەرەبــووى مــادى و 
مەعنــەوى خەڵــىك ئــەم ناوچەیــە بكاتــەوە، كــە لەســەر دەســتى ڕژێمــى بەعــس تــووىش هاتــووە 
ــان  ــاكاىن وەبەرهێن ــەت و كۆمپانی ــەرىت تایب ــەدا ك ــەم ناوچەی ــاوکات ل ــانكارى دەكات، ه و ئاس
ــە  ــان کردووەت ــەوە ڕووی ــەوە و بووژاندن ــوزاری و ئاوەدانكردن ــرۆژەی خزمەتگ ــداىن پ ــۆ ئەنجام ب
ــە  ــان ب ــە دەربەندیخ ــوك ل ــزگاى كەرك ــانەوەى پارێ ــەدواى هەڵوەش ــش دواب ــە، دواتری ناوچەك
پێــى ســەرۆكایەىت ئەنجوومــەىن وەزیــران و درووســتكردىن ئیدارەیــەىك تایبــەت بــۆ ئــەو قــەزا و 
ناحیانــە بــە نــاوى ئیــدارەى گەرمیــان، بــە فەرمــاىن وەزارى لــە (٢٠٠٧/٢/١٢) كــە تیایــدا هاتــووە، 
بڕیارمانــدا بــە گواســتنەوەى ئیــدارەى گەرمیــان لــە قــەزاى دەربەندیخــان بــۆ قــەزاى كــەالر كــە لە 
ئێســتادا ئیــدارەى گەرمیــان پێكدێــت لــە (٤) قــەزا و (١٨) ناحیــە، كــە (٨)یــان دەكەونــە قــەزای 
چەمچەماڵــەوە و (٤) ناحیــە لــە ســنووری قــەزاى كفــرى و (٣) ناحیــە بــۆ هەریــەك لــە قــەزاكاىن 

كــەالر و خانەقــی، ســەیرى خشــتەى  ژمــارە (٩)  بكــە:

خشتەى ژمارە (٩)
ژمارەى قەزاو ناحیەكاىن سەر بە ئیدارەى گەرمیان

ناحیەقـــــــــــەزا
٤كفرى

٨چەمچەماڵ
٣خانەقی
٣كەالر

١٨سەرجەم

سەرچاوە: پرۆفایىل پارێزگاى سلێامىن و ئیدارەى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠٠٨



٨٩

شێوە (١)
ژمارەى ناحیەكاىن سەر بە ئیدارەى گەرمیان

 

سەرچاوە: پرۆفایىل پارێزگاى سلێامىن وئیدارەى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠٠٨                             

 هەروەهــا لــە (٩٠٨) گونــد پێكدێت، كــە (٨٠١) گوندیــان ئاوەدانە و (١٠٧) گوندیــان چۆڵكراوە 
كــە زۆرتریــن، گونــد لــە قــەزاى چەمچەماڵــە و كەمرتینیــان لــە قــەزاى كفریــدان، تەنهــا (١٣) 
كۆمەڵگــە هەیــە، كــە (٨) كۆمەڵگەیــان دەكەوێتــە قــەزاى خانەقــی و (٥) كۆمەڵگەش لــە قەزاى 
ــان (١٢٥٧٢،٣٩٢)كــم٢، كــە قــەزاى چەمچەمــاڵ  ــدارەى گەرمی ــەرى گشــتى ئی ــە، ڕووب كەالردای
ــەرى  ــە (٤٥٪) ڕووب ــە دەكات ــە و ك ــم٢ ی ــە (٥٦٦٤،٨)ك ــت، ك ــەری پێكدەهێنێ ــن ڕووب زۆرتری
گشــتى لــە ئیــدارەى گـــــــەرمیان و كــــــــەمرتینیان ڕووبــەرى قــەزاى كــەالر (١٧٥٠،٧)كــم٢ كە 
دەكاتــە (١٤٪)ى ڕووبــەرى گشــتى لــە ئیــدارەى گەرمیانــدا (١)، ســــەیرى خشــتەى ژمــارە (١٠) 

بكــە :                                    

١-پرۆفایىل قەزاكاىن پارێزگاى سلێامىن و ئیدارەى گەرمیان،  ٢٠٠٨، داتاى باڵونەكراوە، ل٥٢



٩٠

خشتەى ژمارە (١٠)
ڕووبەرى گشتى ئیدارەى گەرمیان بۆ ساڵى ٢٠٠٨

 

قەزا
ڕووبەری 

گشتی (كم٢)

ژمارەی گشتی گوندەژمارەی گشتی
ڕێژەی 
ڕووبەر ٪ چۆڵكراونیشتەجێبوونگوندكۆمەڵگە

٢٤١٥٫٤٩٢٠١٥٠١٣٣١٧١٩٫٢كفری
٥٦٦٤٫٨٠٣٤٨١٧٠٥٧٤٥٫١چەمچەماڵ
٢٧٤١٫٤٨١٨٩١٧٠١٩٢١٫٨خانەقین

١٧٥٠٫٧٥١٦٤١٥٠١٤١٣٫٩كەالر
١٢٥٧٢٫٣٩٢١٣٩٠٨٨٠١١٠٧١٠٠سەرجەم

سەرچاوە: پرۆفایىل پارێزگاى سلێامىن وئیدارەى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠٠٨، ل٥٢

ژمــارەى دانیشــتواىن ئیــدارەی گەرمیــان بــە هــەر ســێ ناحیەكــەى قــەزاى خانەقینــەوە (٦١٣) 
ــاڵى (٢٠٠٨)دا  ــە س ــۆراك ل ــى خ ــى فۆرم ــە پێ ــتواىن ب ــارەى دانیش ــت، ژم ــەس دەبێ ــەزار ك ه
دەكاتــە (٣٦٤٢٦٦) كەســە، كــە پێچەوانــەى سسیســتەمى ســەرژمێرى دانیشــتوانە و كارتێكــردىن 
ــووە، گــەر ســەرنجى خشــتەى خــوارەوە  ــە هەب ــەم قەزایان جۆراوجــۆرى لەســەر دانیشــتواىن ئ
بدەیــن دەبینیــن ژمــارەى دانیشــتواىن قــەزاى كــەالر لەقــەزاكاىن تــر زیاتــرە دەكاتــە (١٦٥١٧٧)

كــەس و دواتریــش قــەزاى چەمچەمــاڵ دێــت كــە دەكاتــە (١٤٠٩٧٣) كــەس بــەاڵم دانیشــتواىن 
ــان  ــن، ی ــدارەى گەرمیان ــە ئی ــەر ب ــە س ــەوە، ك ــە دەگرێت ــەو ناحیان ــا ئ ــى تەنه ــەزاى خانەق ق
ــدارەى  ــوك و ئی ــزگاى كەرك ــە ســەر پارێ ــران و خران ــى ســاڵى (١٩٩١) ڕزگارك ــە دواى ڕاپەڕین ل
گەرمیــاىن ئێســتا وەلــێ ڕاســتییەك هەیــە لــە ئامــارى قــەزاكاىن كــەالر و كفــرى و چەمچەمــاڵ كە 
زۆرێــك لەدانیشــتواىن ئــەم قەزانــە فۆرمــى خۆراكیــان گواســتۆتەوە بــۆ پارێــزگاكاىن (كەركــوك و 
ســەالحەدین و بەعقوبــە) ئەژمــار نەكــراون بۆیــە ژمارەكــە زۆر لــەوە زیاتــرە كــە لــە خشــتەكەدا 

خراوەتــەڕوو، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (١١) بكــە:



٩١

خشتەى ژمارە (١١)
دابەشبوونی ڕێژەی دانیشتوان بە پێی قەزا لە ئیدارەى گەرمیان بۆ ساڵی (٢٠٠٨)

دانیشتوانناوی قەزاز
رێژەى سەدى لە دانیشتواىن ئیدارەى 

گەرمیان پێكدێنێت 

٤٥٫٣ ٪١٦٥١٧٧قەزای كەالر١
١٢٫٥ ٪٤٥٣٥٦كفری٢
٣٨٫٧ ٪١٤٠٩٧٣چەمچەماڵ٣
٣٫٥ ٪١٢٧٦٠خانەقی٤

 ١٠٠ ٪٣٦٤٢٦٦كۆى گشتى

 ســەرچاوە: پرۆفایــىل قــەزاكاىن پارێــزگاى ســلێامىن وئیــدارەى گەرمیــان، پاشــكۆى زانیــارى، داتاى 
٢٠٠٨ باڵونەكراوە، 

بــە ڕێــژەى (٤٨،٦ ٪) نێــر و (٥١،٤) مــێ دابەشــبووەكە زۆرترینــى ڕێــژەى مــێ لە قــەزاى (كفرى)
ــە شــێوەیەىك گشــتى دانیشــتوانەكەى  ــە ب ــەم ناوچەی ــەوە، ئ ــە ڕووى ئاینیی ــە كــە (٥٤ ٪) ل دای
 (٪  ١٠٠) كفــری و چەمچەمــاڵ  قــەزاكاىن  و   (٪  ٩٩،٥) دەكاتــە  ڕێژەكــەى  كــە  موســڵامنە 
موســڵامنن، وەلــێ قــەزاكاىن كــەالر و خانەقــى دەكاتــە (٩٩ ٪) ئەویــش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى 
كــە ژمارەیــەك مەســیحى و كاكەیــی تیادایــە، ئاینەكانــی تــر گــەر بوونیــان هەبێــت زۆر كەمــە 

شــیاوى باســكردن نییــە، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (١٢) بكــە:

خشتەى ژمارە (١٢)
رێژەی پێكهاتەى ئاینى لە ئیدارەى گەرمیان

كاكەییئێزیدیمەسیحیئیسالمقەزا
١٠٠٠٠٠كفری

١٠٠٠٠٠چەمچەماڵ
٩٩٠٫٢٠٠،٨خانەقی
٩٩٠٠١كەالر

٩٩،٥٠٠،٠٥٠٠،٤٥ڕێژەی گشتی

سەرچاوە: پرۆفایىل پارێزگاى سلێامىن و ئیدارەى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠٠٨، ل٥٦



٩٢

ئێســتا ژمــارەى دانیشــتواىن كــەالر دەخەمڵێرنێــت بــە زیاتــر لــە (٢٢٦) هــەزار كــەس، بــە یەكێــك 
لــە قــەزا گــەورەكاىن هەرێمــى باشــوورى كوردســتان و عێــراق دادەنرێــت، ناوەنــدى ئیــدارەى 

گەرمیانــە(١) تــادێ جوانــرت و گەورەتــر دەبــێ ســەیرى وێنــەى ژمــارە (٧) بكــە:
 

وێنەى ژمارە (٧)
شــــارى كــــەالر

سەرچاوە : كارى توێژەر

ــورد و عــەرەب و  ــەوەى ك ــدا هــەر ســێ نەت ــدارەى گەرمیان ــە ئی ــەوە ل ــەڕووى نەتەوەیی      ل
توركــامن دەژیــن بەڕێــژەى (٩٦٪) كــورد و (٣٪) عــەرەب و (١٪) توركــامن، كــە زۆرتریــن ڕێــژەى 
كــورد لــە چەمچەماڵدایــە كــە (١٠٠٪)ى پێكهاتــەى دانیشــتوان دەگرێتــەوە، وە زۆرتریــن ڕێــژەى 
عــەرەب و توركــامن لــە قــەزاى كفــری دایــە، هەرچەنــدە ئەمیــش بــە بــەراورد لەگــەڵ ســااڵىن 
ڕابــردوودا، نەتــەوەكاىن تــر كەمیــان كــردووە و تەنهــا كــورد زیــادى كــردووە، لــە ئێســتادا ئــەم 
ئامارانــە گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە، بــە تایبــەت لــە دواى پرۆســەى ئــازادى و تــا دێ بەهــۆى 
ــەرەب و  ــزاىن ع ــن خێ ــەوە، چەندی ــەىب و نەتەوەیی ــى مەزه ــى و ملمالنێ ــى ڕەوىش ئەمن خراپ
ــە ئــەم ســنوورە و نیشــتەجێبوون، هەرچــى نەتــەوەكاىن  هەندێــك جــار توركامنیــش هاتوونەت
(ئاشــوورى و كلــدان و ئەرمەىن)یــن لــە قــەزاكاىن ئیــدارەى گەرمیانــدا نابیرنێــن ســەیرى خشــتەى 

ژمــارە (١٣)بكــە :-

١- عەبدوڵال شێخ ئەنوەر، جێگرى سەرپەرشتیارى ئیدارەى گەرمیان، چاوپێكەوتن لە ٢٠١٢/١/٧



٩٣

خشتەى ژمارە (١٣)
ڕێژەى نەتەوەكان لە قەزاكاىن ئیدارەى گەرمیاندا لە ساڵى (٢٠٠٨)

عەرەبئەرمەنیكلداىنئاشووریتوركامنكوردقەزا

٨٨٢٠٠٠٠كفری

١٠٠٠٠٠٠٠چەمچەماڵ

٩٧١٠٠٠١خانەقی

٩٩٠٠٠٠٠كەالر

٩٦١٠٠٠٣ڕێژەی گشتی

   سەرچاوە: پرۆفایىل پارێزگاى سلێامىن وئیدارەى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە،  ٢٠٠٨، ل٥٥

ــات، كــە ڕووبەرەكــەى نزیكــەى (٥٠٠٠) كچــگ  ــوە دەب ــەخ بەڕێ ــڕ بای ــەىك پ ــان ناوچەی گەرمی
ــرە، دانیشــتوانەكەى  ــەت و یەكــەى ســیاىس جیهــان گەورەت ــەرى (٤٣) دەوڵ ــە ڕووب دەبێــت، ل
نزیكــەى (٦١٣) هــەزار كەســە كــە لــە ژمــارەى (٤٦) دەوڵــەت و یەكــەى ســیاىس زیاتــرە، بۆیــە 
ــك، ســەدام و بەعــس ســیامكاىن  ــردىن دەوڵەتێ ــە بەڕێوەب ــە ل ــرت نیی ــە كەم ــەم ئیدارەی ــەرىك ئ ئ
ــە مــاوەى شــەڕى  ــە پــاش ڕاپەڕیــن هاتینەســەر واڵتێــىك تــەواو وێــران، ل ژیانیــان ســڕییەوە، ل
ناوخــۆى خۆیشــامندا (١٩٩٤- ١٩٩٧) دواتریــش حاڵــەىت نــە شــەڕ نــە ئاشــتى درێــژەى هەبــوو  
هێنــدەى تــر خــاك و خەڵــىك واڵتەكەمــان پڕوكاند، بوونیاتنان لە ســفرەوە ئاســانرتە وەك ســەر لە 
نــوێ نۆژەنكردنــەوەی كەالوەیــەك، بۆیــە ئەركــی تێكدانــی شــتە خراپــەكان و بونیاتنانــەوەی بــە 
شــێوەیەكی باشــرت، كەوتۆتــە ئەســتۆی گەرمیانییــەكان كــە دەڵێــن شــتە خراپــەكان مەبەســتامن 
تەنهــا بینــا و جــادە و ڕێگاوبــان، تــا دوایــی نییــە، بەڵكــو مەبەســتامن ئــەو پــەروەردە خراپــەی 
ــن،  ــر نازان ــە زیات ــەو زمان ــانێك ل ــا ئێســتایش كەس ــە ت ــە، ك ــی گوللەی ســەردەمی شــەڕ و زمان
ــەوت و گازى  ــت و ن ــە پی ــاوى زۆر و خــاىك ب ــە، ئ ــەم نیی ــە هیچــى ك ــە ئێســتادا ل ــان ل گەرمی
رسوشــتی و هێــزى كارى پێوســتى هەیــە، بــۆ ئــەوەى گەشــە بــكات و پێــش بكەوێــت، تەنهــا 
ئــەوە نەبێــت بەدیدگایــەىك نوێــوە كار بــۆ وەبەرهێنــاىن توانــاكاىن بكرێــت، بــەاڵم زۆر بەداخــەوە 
تاوەكــو ئێســتا ئــەو دیــدگا نوێیــە بــەدى ناكرێــت لــە كۆتاییــدا، هیــواى ســەركەوتن بــۆ هەوڵــە 
ــە  ــرە، كار ب ــان چــاوەڕواىن كارى باشــرت و زیات ــن، گەرمی ــان دەخوازی ــدارەى گەرمی باشــەكاىن ئی



٩٤

بنەمــاى (كــەىس شــیاو لــە شــوێنى شــیاو) بكــەن، بــۆ ئــەم قۆناغــە باشــرتین دەســكەوتە، چونكە 
كــەىس شــیاو بیــر دەكاتــەوە و خــەوىن جواىن هەیــە و دەیهێنێتــە دى، بەاڵم كەىس نەشــیاو فریاى 
ئــەوەش ناكەوێــت خەمــى خۆیــىش بخــوات(١)، ڕۆژنامــەى (الــرشق االوســط) چاپــى لەنــدەىن 
ــە ژمــارەى (١٢٥٤٣)ى نیســاىن (٢٠١٣) رێپۆرتاژێــىك  ــە ل كــە ڕۆژنامەیــەىك عــەرەىب نێودەوڵەتیی
بــە ناونیشــانی (قــەاڵى شــێروانەى مێژوویــى لــە هەرێمــى كوردســتان ســەما و هۆزێــىك گــەالىن 
ــە  ــاس ل ــە ب ــادەكارى رێپۆرتاژەك ــدا ئام ــە تیای ــەوە، ك ــت) باڵوكردۆت ــاوەش دەگرێ ــە ب ــان ل جیه
ســێیەمین فیســتیڤاڵى كەلتــوورى گــەالن و شــارى كــەالر و قــەاڵى شــێروانە دەكات، كــە 
لەالیــەن ڕۆژنامەنــوىس بەناوبانــگ (معــد فیــاض)ەوە ئامادەكــراوە، ئــەوە خراوەتــەڕوو لەگــەڵ 
دەســتپێكردىن چاالكییــەكاىن فیســتیڤاڵى كەلتــوورى گەالنــدا، هاواڵتیــاىن شــارى كــەالر بــە جــىل 
كــوردى ئاڵــو وااڵوە بینــەرى تابلــۆ هونەرییــەكاىن گروپــە بەشــداربووەكاىن فیســتیڤاڵەكە بــوون، 
ــەالر  ــارى ك ــە ش ــتانییەت ل ــتبوون و شارس ــژووى درووس ــەدا مێ ــرى ڕیپۆرتاژەك ــێىك ت ــە بەش ل
ــەزا  ــە ق ــە ئێســتادا ل ــەالر ل ــە شــارى ك ــراوە، ك ــاژە بەوەك ــەڵ ئەوەشــدا ئام ــەڕوو، لەگ خراوەت
گەورەتــرە و لــە پارێــزگا بچووكــرتە، هەروەهــا لەالیــەن (حكومــەىت هەرێمــى كوردســتان) شــارى 
ــت،  ــدا دەكرێ ــەى لەگەڵ ــزگا مامەڵ ــێوەى پارێ ــەربەخۆ و هاوش ــدارەى س ــە ئی ــراوە ب ــەالر ك ك
هــەر لــە درێــژەى ڕیپۆرتاژەكــەى (معــد فیــاض) بــاس لــەوە دەكات لەگــەڵ چونــە ژوورەوەیــان 
بــۆ شــارى كــەالر لەالیــەن ئــااڵى كوردســتانەوە پێشــوازییان لێكــراو سەرســامى خــۆى بەرامبــەر 
ئــاوەداىن و گرنگــى شــارى كــەالر نیشــان دەدات و ئامــاژە بــەوە دەدات جــادە و شــەقامەكاىن 
ــنبیرى الوان و  ــرى ڕۆش ــن(٢)، وەزی ــووەكاىن فراوان ــەرز و خان ــاكاىن ب ــراوە و بین ــارەكە ڕێكخ ش
(كاوە مەحمــود) لــە لێدوانێكیــدا بــۆ ڕۆژنامەكــە ڕوونیكردووەتــەوە، كــەالر لــە ســاڵى (١٩٩١)

ــم ئێســتا  ــەكاىن حكومــەىت هەرێ ــە هەوڵ ــەاڵم ب ــوو، ب ــران و كاولكــراو ب دا شــارۆچكەیەىك و وێ
ــژاردىن  ــانكردن و هەڵب ــت نیش ــارەى دەس ــە ب ــراوان، ل ــەندووى ف ــە س ــارێىك گەش ــە ش بووەت
كــەالر بــۆ بەڕێوەچــووىن كەلتــوورى گــەالن، وەزیــرى ڕۆشــنبیرى بــۆ (رشق االوســط) وتیــىش لــە 
مــاوەى ڕابــردوودا ناوچەكــە ڕووبــەڕووى كاولــكارى و مــاڵ وێــراىن بۆتــەوە، بۆیــە بە پێویســتامن 
ــە  ــڕاون ل ــاىن شــارەكە بدەیــن كــە دانەب ــە هاواڵتی ــەو پەیامــە ب ــەم كارەوە ئ ــە ڕێگــەى ئ زاىن ل
گــەالىن جیهــان، لــە درێــژەى لێدوانەكــەى دا بــۆ ڕۆژنامەكــە وتویــەىت:  ئــەم شــارەى كــە ئێســتا 
ــران  ــا پێــش ســاڵى (١٩٩١) شــارۆچكەیەىك وێ پێشــكەوتووە و هاوچــەرخ و گەشەســەندووە، ت

 ١-دەرباز محەمەد، وێب سایتی ئیدارەی گەرمیان
٢-معد فیاض، الجریدة  الرشق االوسط،   عدد(١٢٥٤٣ )، نیسان، ٢٠١٣
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بــووە بــە هــۆى بۆردومــاىن فڕۆكــەكاىن ڕژێمــى پێشــوو لــە چوارچێــوەى شــااڵوەكاىن ئەنفالــدا، 
لەالیــەن (حكومــەىت هەرێمــى كوردســتان) ســەر لــە نــوێ ئــاوەداىن كردۆتــەوە(١)، خانووبــەرە لە 
شــارى كــەالر گرانــرتە لــە  هەمــوو شــارەكاىن تــرى كوردســتان، هەروەهــا ناوچەیــەىك بازرگانییەو 

لــە ســنوورى نێــوان ( عێــراق- ئێــران ) دەروازەیــەىك بــازرگاىن گرنــگ هەیــە.

   

ــن  ــە پارێزگابــووىن كــەالرە، نزیكرتی ١– هەڵكەوتــەى جوگــراىف هــۆكارى ســەرەكییە، زەرورەىت ب
پارێــزگا لێیــەوە (١٤٤)كــم دوورە، ئــەم دوورییــە وا دەكات بــازاڕ بــۆ خــۆى درووســت بــكات و 

پشــت بــە خــۆى ببەســتێت، لــە بــوارەكاىن تریشــدا زانكــۆ و فڕۆكەخانــە ..هتــد.
٢– ڕووبــارى ســیروان كــە بــە تەنیشــتیدا دەڕوات و چەنــد مەترێــك لێیــەوە دوورە، لــە زۆرێــك 

لەشــارەكاىن تــردا نییــە.
٣– دانیشــتواىن كــەالر چووســت و چاالكــن و زینــدوون بــە كارگــەى بچــووك و گــەورەوە کــە 
(١٨٠) كارگــەى تێدایــە، جگــە لەمــە لــە شــارەكاىن تــردا لــە كــۆى بــوارە جیاوازەكانــدا بــوون و 

ئامادەییــان هەیــە. 
ــا ئێســتاش لەالیــەن ئیــدارەى گەرمیانــەوە بەڕێوەدەبرێــت و  ــان كــە ت ــە ناوچــەى گەرمی ٤– ل
پێشــرت بــە پارێــزگاى كەركــوك نارسابــوو، ڕووبەرێــىك فــراواىن هەیــە كــە دەگاتــە (١٠) هــەزار 
كــم٢، واتــە هێنــدەى ڕووبــەرى ئێســتاى ســلێامىن و نزیكــەى دوو ئەوەنــدەى پارێــزگاى دهــۆك 
و كەمــرتە لــە پارێــزگاى هەولێــر، كەواتــە گەرمیــان بــە واقعــى جوگــراىف و مرۆیــى و مێــژووى 

پارێزگایــە، بــەاڵم بــە فەرمــى بــە پارێــزگا نەنــارساوە.
٥– نزیــىك لــە ناوەڕاســت و خــوارووى عێــراق پەیوەندیكــردن لێــرەوە دەســت پێــدەكات، خاڵــى 
ــەى زۆرى  ــدە، ئەمــەش جوڵ ــەىت ناوەن ــوان هەرێمــى كوردســتان و حكوم ــداىن نێ پێكــەوە گرێ

داوەتــە كــەالر.
ــەى  ــەالرن و داهاتەك ــىك ك ــەكان خەڵ ــە (٨٠ ٪)ى بازرگان ــەرەىك ك ــەرزى س ــووىن (٤) م ٦– ب

ــر. ــارەكاىن ت ــۆ ش ــت ب ــەش دەكرێ ــەالرەوە داب ــاو ك ــە ن ــەرە زۆرى ل ــەى ه زۆرب
٧– بووىن قەاڵیەىك جوان و مێژوویى دەبێتە پێناسەیەك بۆ ناساندىن كەالر.

١- كاوە محمود، لێدوان بۆ ڕۆژنامەى (الرشق االوسط)، هەمان سەرچاوەى پێشوو، 
٢- دەرباز محمد عەىل، سەرچاوەى پێشوو، ل١٧٥   



٩٦

٨– بووىن نزیكە (٦٥٠٠٠) دۆنم بەراو لە كەالر و دەوروبەرى ئەم ڕێژەیە لە هیچ قەزایەىك تردا 
نییە(١). 

٩– پێگــەى كــەالر ســەنتەرى ناوچــەى گەرمیانــە، بــە كەمرتیــن دوورى هەموو قــەزا و ناحیەكاىن 
ــتییەكان،  ــە گش ــزگا، بەڕێوەبەرایەتیی ــەزراوەكاىن پارێ ــا دام ــەالر، هەروەه ــە ك ــان دەگەن گەرمی

زانكــۆى گەرمیــان.. هتــد.  
١٠- بوونی زۆری ژمارەی دانیشتوان و هاوکات گەشکردنی بەرچاوی دانیشتوان بە بەردەوامی 

بەدی دەکرێت.
١١- بوونــی چەندیــن بیــرە نــەوت و کانزاکانــی رسوشــتی، کــە دەبنەهــۆی بەهێزبوونــی 

ئابــووری و هاتنــی کەرتــی تایبــەت و ڕەخســاندنی هەلــی کار.
١٢- گەرمیــان جیــاواز لــە ناوچەکانــی تــر لــە ســەرەتای پاییــزەوە بــە بارانێکــی کــەم ناوچەکــە 

شــین دەبێــت ئەمــەش وایکــردووە کاتێکــی گونجــاو بێــت بــۆ گەشــتیاران(٢).

خشتەى ژمارە (١٤)
ناوی پارێزگارەكانی كەركوك و سەرپەرشتیاراىن ئیدارەی گەرمیان

بەرواری دەست ناوی پارێزگارز
بەكاربوونی

بەرواری كۆتایی هاتنی 
كارەكەی

٦ / ٢ / ٢٥١٩٩٤ / ١٢ / ١٩٩٢مستەفا قادر محمود١

٨ / ١٠ / ٦١٩٩٤  / ٢ /  ١٩٩٤عبدالكریم حاجی كاكە حەمە٢

٢٧ / ١ / ٢٥١٩٩٦ / ١٠ / ١٩٩٤أسحان نجم محی الدین٣

٦ / ٢ / ٢٧٢٠٠٠ / ١ / ١٩٩٦جالل جوهر عزیز٤

٢١ / ٤/ ٧٢٠٠١ / ٢ /  ٢٠٠٠رفعت عبدالله حمەرەش٥

٢٠ /  ٣ / ٧٢٠٠٣ / ٥ / ٢٠٠١ڕزگار علی حمە جان٦

٦ / ٨ / ٢١٢٠١١ / ٣ / ٢٠٠٣سعید احمد محمد٧

تا ئێستا٧ / ٨ /٢٠١١صالح الدین محمد فرج٨

   سەرچاوە: ١- پارێزگای كەركوك، ئاوەدانكردنەوە و گەشەپێدانی سااڵنی (٢٠٠٢/٢٠٠١)  
                 ٢- ئیدارەی گەرمیان، کار و پرۆژە خزمەتگوزارییەکان ٢٠١٠ - ٢٠١١

١- چاوپێکەوتن: جواد وادى سەعید، بەڕێوەبەرى گشتى شاروانییەكاىن گەرمیان.
٢- چاوپێکەوتن: پشتیوان عبدالکریم، بەڕێوەبەری گشتی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزاری گەرمیان
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بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەكان :
١- بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان.

٢- بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندرووستی گەرمیان.
٣- بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانییەكانی گەرمیان.

٤- بەڕێوەبەرایەتی گشتی كشتوكاڵی گەرمیان.

٥- بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری گەرمیان.
٦ -بەڕێوەبەرایەتی گشتی كارەبای گەرمیان.

٧- بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری مین لە گەرمیان.
٨- بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی گەرمیان.

٩- بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری گەرمیان.

بەڕێوەبەرایەتییەكان: 
١- بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گەرمیان.
٢- بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی گەرمیان.

٣- بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی ئیدارەی گەرمیان.
٤- بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی گەرمیان.

٥- بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی كارەبای گەرمیان.
٦- بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی چاالكە مەدەنییەكانی گەرمیان.
٧- بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی بەرگری و فریاكەوتنی گەرمیان.

٨- بەڕێوەبەرایەتی ڕەگەزنامە و باری شارستانی گەرمیان/كەركوك.
٩- بەڕێوەبەرایەتی چاودێری و گەشەپێدانی كۆمەاڵیەتی گەرمیان.

١٠- نووسینگەی پاسەپۆرتی گەرمیان.
١١- نووسینگەی ڕابەریكردنی مەعنەوی گەرمیان.

١٢- بەڕێوەبەڕایەتی پۆلیسی پاراستنی دارستان و ژینگەی گەرمیان.
١٣- بەڕێوەبەرایەتی گومركی گەرمیان.

١٤- بەڕێوەبەڕایەتی تۆمارکردنی خانوبەرەی گەرمیان.
١٥- بەڕێوەبەڕایەتی باجی خانوبەرەی میری گەرمیان

١٦- بەرێوەبەڕایەتی باجی دەرامەتی گەرمیان.
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١٧- بەڕێوەبەڕایەتی خانەنشینی گەرمیان.
١٨- بەڕێوەبەڕایەتی گەنجینەی گەرمیان.

١٩- بەڕێوەبەڕایەتی دەروازەی مەرزی نێودەوڵەتی پەروێزخان.
٢٠- بەڕێوەبەڕایەتی پۆستە و گەیاندنی گەرمیان.

٢١- نووسینگەی مافی مروڤ لە گەرمیان.
٢٢- بەڕێوەبەڕایەتی حەج و عومرەی گەرمیان.

٢٣- بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان لە گەرمیان. 
٢٤- بەڕێوەبەرایەتی ئاودێری گەرمیان.

٢٥- بەڕێوەبەرایەتی ئاوی دەوروبەری گەرمیان
٢٦- فەرمانگەی ژینگەی گەرمیان.

٢٧- بەڕێوەبەرایەتی نەوت و كانزاكانی گەرمیان.

٢٨- بەڕێوەبەرایەتی تاقیگەی بیناسازی گەرمیان.
٢٩- بەڕێوەبەرایەتی چاودێری بازرگانی گەرمیان.

٣٠- بەڕێوەبەرایەتی ڤێتێرنەری گەرمیان.
٣١- بەڕێوەبەرایەتی شوێنەواری گەرمیان

٣٢- بەڕێوەبەرایەتی ئاوی ژێر زەوی گەرمیان.
٣٣- بەڕێوەبەرایەتی ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردنی گەرمیان.

٣٤- بەڕێوەبەرایەتی ڕێگاوبانی گەرمیان.
٣٥- بەڕێوەبەرایەتی نەخشەدانانی ئاوەدانی گەرمیان.

٣٦- بەڕێوەبەرایەتی ئاماری گەرمیان.
٣٧- بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی نەوت و گاز بەشی گەرمیان

٣٨- نووسینگەی كۆچ و كۆچبەرانی گەرمیان.
٣٩- كۆمپانیای گشتی خۆراك /لقی گەرمیان.
٤٠- بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوەی گەرمیان.

٤١- بەڕێوەبەرایەتی باجی خانوبەرەی گەرمیان
٤٢- بەڕێوەبەرایەتی دارستان و پاوانی گەرمیان
٤٣- بەڕێوەبەرایەتی بانكی كشتوكاڵی گەرمیان.

٤٤- بەڕێوەبەرایەتی کار و ڕاهێنانی پیشەیی گەرمیان.
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٤٥- بەڕێوەبەرایەتی وەبەرهێنانی گەرمیان.
٤٦- بنکەی قەرزی بچووك لە گەرمیان.
٤٧- بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی گەرمیان.

٤٨- بەڕێوەبەرایەتی کتێبخانە گشتییەکانی گەرمیان
٤٩- بانکی خانوبەرەی گەمیان
٥٠- بەشی نشینگەی گەرمیان

 

گەرمیــان هەمیشــە كوانــووى شــۆڕش و شــوراو قــەاڵى بەهێــزى كوردایــەىت بــووە، لــە مێــژوودا 
ــاىن  ــا و واڵت ــزاىن دنی ــەت و زلهێ ــاوى ئیمپراتۆری ــاىن خوێن ــێ و گۆڕەپ ــداىن ملمالن ــەردەوام مەی ب
ــەوەى ڕزگارى  ــى بزووتن ــۆن و هاوچەرخ ــژووى ك ــە مێ ــى ل ــەىك گرنگ ــووە، پێگەی ــێ ب دراوس
نیشــتامىن كوردســتاندا بــووە، بــۆ ســەملاندىن ئــەم ڕاســتییە چەندیــن پێــدراوى بەرجەســتە هــەن، 
كــە لــە بــارى جوگــراىف و كاریگــەرى ســیاىس و ئابــووری و كۆمەاڵیەتییەكانــەوە، تیشــك خســتنە 
ــن  ــاكاىن حەمری ــرە چی ــە زنجی ــە ب ــان ك ــاى گەرمی ــەون، جوگرافی ــە ســانایی دەردەك ســەریان ب
ــدا  ــتامىن عەرەب ــی نیش ــنوورى جوگراف ــەڵ س ــتان، لەگ ــنوورى كوردس ــت وەك س ــان دێ كۆتایی
ــە ڕووى  ــرتیش ل ــدا، پێش ــەكاىن عێراق ــە دواى یەك ــەك ل ــەاڵتە ی ــەڵ دەس ــورد لەگ ــەى ك كێش
ــە وەك  ــان هەمیش ــییەكانەوە گەرمی ــێ سیاس ــەربازیى و ملمالن ــە س ــەوە بەڕێككەوتن مێژوویی
قەڵغانێــك لــە پێــش ئــەو لێشــاوە پەالمــار و هێرشــانەوە بــووە بــۆ ســەر نیشــتامىن كــورد، هــەر 
بۆیــە لــە قوربانیــدان و خوێنبەخشــین و زەبروزەنــگ و داپڵۆســین پشــىك شــێرى بەركەوتــووە، 
كەالریــش ناوەندێــىك گرنــگ و قوربانییــەىك زۆر و گۆڕەپــاىن ئــەو ملمالنێیانەبــووە، هــەر بۆیــە 
لــەم ناوچەیــەدا، چەندیــن قــەاڵ و قوللــەى ســەربازى درووســت كراون تا ئێســتاش ئاســەوارییان 
مــاوە، لێــرەدا هەوڵدەدەیــن ئەوەنــدەى زانیــارى و بەڵگەمــان دەســت كەوتبــێ هەنــدێ لــەو 

ڕاســتیانە بخەینــە ڕوو:-
ــە  ــووە، بۆت ــییەكاندا هەب ــە سیاس ــە كای ــى ل ــژە ئامادەی ــە مێ ــە و ل ــە زۆر كۆن ــەم ناوچەی   ئ
ــە دەوڵەتــاىن زلهێــز و  دوایــن جــار ناكــۆىك و شــەڕى خوێنــاوى  گۆڕەپــاىن ملمالنێــى زۆرێــك ل
نێــوان هــەردوو ئیمپراتۆریــەىت عوســامىن و ســەفەوى جیــا لــەوەى گەرمیــان بەشــێىك كەوتۆتــە 
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ســنوورى ســەفەوییەكانەوە هــاوكات دەروازەى پەالماردانیــان بــووە بــەرەو بەغــدا، بەهەمــان 
شــێوە زۆرجاریــش عوســامنییەكان لــە گەرمیانــەوە بــەرەو بەغــدا ڕۆیشــتوون جیــا لــە 
پەالمــارەكاىن نێــوان هــەردوو ئیمپراتۆریــەت، هەربۆیــە لــە دەوروبــەرى كــەالر چەندیــن گــرد و 
قوللــە و قــەاڵ هەیــە و زۆریشــیان ڕاســتەوخۆ لەســەر كەنــارى ڕووبــارى ســیروانن كــە 
لەنێوانیانــدا ســنوورى جیاكــەرەوە و ڕووبەڕووبوونــەوە بــووە، هــەر لــە قــەاڵى پاشــا و قــەاڵى 
ــە  ــد، ئەمان ــەرز و قوللەبرنجــى ..هت ــە و بنگــرد و قوللەســوتاو و قوللەب شــێروانە و گردەگۆزین
ــە ســاڵى  ــووىن ل ــاوە، ســوڵتان ســەلیمى قان ــا ئێســتاش شــوێنەواریان م ــك ئاســەوارن ت كۆمەڵێ
ــەرەو  ــارس و ب ــدى ف ــادۆڵ و ئازربایجــان گەیشــتنە ناوەن ــى ڕۆژهــەاڵىت ئەن (١٥٣٣) دواى گرتن
عێــراق كەوتنــەڕێ، لــە ڕۆژى (٩) جەمــادى یەكــەم گەیشــتنە قــەرسى شــیرین لــە ڕۆژى 
چوارشــەممەى هەمــان مانگــدا گەیشــتنە ڕووبــارى ســیروان بەهــۆى بــاران و الفــاوەوە لــەوێ 
ــارى  ــە ڕووب ــر ل ــردە كۆشــىك سیالن–شــێالن، دوات ــان ك ــر ڕووی ــگ دوات ــا (١٦)ى مان ــەوە ت مان
ــرد، هەروەهــا ناوچــەى  ــان داگیرك ــە ســاڵى (١٥٣٤) بەغدای ــن ل ــۆ حەمری ــەوە ب ــن پەڕیین نارێ
كفــرى بــە زەندئابــادەوە كەوتۆتــە نێــوان بــەرداىش ســێ هێــزەوە دەوڵەىت ســەفەوى و عوســامىن 
ــوون، كــە  ــاىن شــەڕو پێكــدادان ب ــى چــوار ســەدە  گۆڕەپ ــە بەدرێژای ــان، بۆی و میرنیشــینى باب
بوونــە هــۆى ڕووخانــدىن هەندێــك لــە شــارەكاىن وەك كۆشــىك شــیالن و زەنــد ئابــاد، بــەرەدان 
و شــێروانە لــە دواى كــوژراىن ســلێامن پاشــا ئیــدى میرنیشــینى بابان شــەڕ و ناكۆكیــى و پەنابردن 
ــۆ  ــدا ب ــەدا هەوڵیان ــاىن بنەماڵ ــوان ئەندام ــە نێ ــوو ل ــەردەوام ب ــك ب ــۆ دەوڵەتێ ــە و ب هەریەك
گەڕاندنــەوەى عەبدولڕەحــامن پاشــا، بــۆ دەستخســتنى میرنیشــینى بابــان بــەاڵم وەزیــر عــەىل 
پاشــا ڕازى نەبــوو، هێــزى نــارد بــۆ هــاوكارى كــردىن خالیــد پاشــا و خۆیــىش لــە ســاڵى (١٨٠٦) 
زایینــی لــە بەغــداوە دەرچــوو، گەیشــتە زەهــاو و چــاوەڕواىن فەرمــاىن جەنگــى دەركــرد وەزیــر 
ــا و  ــد پاش ــەىت خالی ــۆ یارم ــارد ب ــە) ن ــلێامن كەهیی ــتى (س ــەر پەرش ــىك بەس ــا هێزێ ــەىل پاش ع
خۆیــىش گەڕایــەوە بــۆ شــێروانە، لــە پــاش دەنگوبــاىس شكســتى هێــزەكان لــە قۆڵــى مەریوانەوە 
ــتە  ــت و گەیش ــێروانەى بەجێهێش ــر ش ــات) و وەزی ــتە (قزڵڕب ــزەكان گەیش ــە  هێ ــك ل هەندێ
كفــرى ڕەوشــەكە تادەهــات ئاڵۆزتــر دەبــوو هەمــوو ڕێگایەكیــان گرتەبــەر بــۆ لــە نــاو بــردىن 
مەحمــود پاشــا لــە میرنیشــینى بابــان و دانــاىن عەبدوڵــاڵ پاشــا لــە جێگاكــەى، وەزیــر هێزێــىك 
تــرى ئاراســتەى زەندئابــاد كــرد و هێزەكــە گەیشــتە كــەرىت گــۆش و زەندئابــاد و لەوێــوە چــووە 
شــێروانەو دەواریــان هەڵــدا و (٤٠) ڕۆژ مایــەوە، لــە هەمــان كاتــدا شــازادە فەرمانــدارى 
عەبدوڵــاڵ پاشــا (٤ بــۆ ٥) هــەزار ســەربازى ئاراســتەى شــارەزوور كــرد، بەغــدا بــۆ بەرەنــگارى 
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ــەڕى  ــە ش ــود ل ــێخ مەحم ــان(١)، ش ــۆ بازی ــد ب ــێروانەوە جواڵن ــە ش ــەى ل ــزە، هێزەك ــەو هێ ئ
شــوعەیبەدا بەشــدارى كــرد بــە ناوبانگرتیــن ســەردارى كوردبــوو، هێــرىش لە شــكرى عوســامىن و 
ــزەى نیســاىن ســاڵى  ــاىن دوان ــۆ ســەربازگەى شــوعەیبە بەرەبەی ــەرەب ب ــورد و ع ــداراىن ك چەك
(١٩١٥) دژى ئینگلیــز بــەىش هــەرە زۆرى ئــەو ســێ هــەزار كــوردەى چوونــە شــەڕى ئینگلیــز،  
بریتــى بــوون لــە الیەنگــراىن (شــێخ مەحمــود) و كوڕگــەىل داودە و (حاجــى قــادرى مەحمــودى 
شــاترى) و دەلــۆ و زەنگەنــە و هەمەوەنــد و جــاىف دەوروبــەرى كــەالر(٢) لــە ئــازارى ١٩١٦ لــە 
(٣) قۆڵــەوە ڕووســەكان هێرشــیان كــردە ســەر باشــوورى كوردســتان (خانەقــی، ســلێامىن، 
ــەوە و پاشەكشــەیان پێبكــەن،  ــان بەرپەرچــى بدەن ــزەكاىن عوســامىن توانی ــەاڵم هێ ــدز) ب ڕەوان
ئــەوە بــوو جارێــىك تــر و لــە شــوباىت ســاڵى (١٩١٧) هێرشــیان كــرد و خانەقینیــان داگیركــرد لــە 
دوو شــوێنەوە لــە ڕووبــارى ســیروان پەڕینــەوە یەكەمیــان لــە باكــوورى مەیــدان بــەرەو پێبــاز، 
ئایــارى ١٩١٧) داگیركــرد،  لــە (٩ى  بــەرەو قــەاڵى شــێروانە  لــە مروارییــەوە  دووەمیــان 
عوســامنییەكان بــە هێزێكــەوە كــە پێكهاتبــوو لــە لیوایــەك ســەرباز، پەالمــارى هێــزەكاىن ڕووس 
ــەى  ــەىك دیك ــل دا بنكەی ــەید خەلی ــەى س ــە ناوچ ــدان، ل ــەرەى مەی ــە ب ــەىت ل ــە تایب ــدەن ب ب
بەرگریــان دژ بــە هێــزەكاىن ڕووس دامەزرانــد، پەالمــارى هێــزى ڕووســەكانیان لــە نزیــك قــەاڵى 
شــێروانەدا، هێــزەكاىن عوســامىن بــەرەو ڕۆژئــاوا هەڵهاتــن بەرگریــان پێنەكــرا(٣)، لــە ســەردەمى 
ــۆزەكان  ــرە و ه ــە تی ــدێ ل ــان، هەن ــتۆتە گەرمی ــەاڵتیان گەیش ــدا دەس ــەكردىن بابانییەكان گەش
زۆرجــاران هاوكاریــان بوونــە شانبەشــاىن ئــەوان لــە جەنــگ و بەرخۆداندابــوون، هەنــدێ 
جاریــش كێشــە هەبــووە لــە نێــوان هۆزێــك و بابانییەكانــدا، ئیــدى ماوەیــەىك خایانــدووە و بــە 
هیمــەىت پیــاو چــاكان و هەســتكردن بــە بەرپرســیارێتى لەالیــەن خۆیانــەوە چارەســەر كــراون، 
خەڵــىك چەمچەمــاڵ و ســەنگاو و كــەالر و كفــرى و خورماتــوو بەشــدارى كاریگەرییــان 
هەبــوو(٤)، شــێخ لــە شــۆڕىش (١٩٢٠) و شــەڕەكاىن دواى ئــەو مێــژووەى نێــوان كــورد و ئینگلیــز 
و هێــزى حكومــەىت تــازە دامــەزراوى عێــراق، لــە كۆتاییــەكاىن جەنــگ و لــە  ترشینــى یەكەمــى 
(١٩١٨) و جێگــرى حاكمــى گشــتى ئینگلیــز لــە عێــراق (مێجــەر نۆئێــل)ى بــە حاكمــى ســیاىس 

١- سهیل خورشید عزیز، مێژووى ناوچەى كفرى لەكۆنەوە تا ساڵى ( ١٩٥٨ )، چاپى یەكەم، ٢٠١٣، ل٣٠-٣٩
ــە، بەرگــى دووەم، ٢٠٠١،  ــە مێــژووى گــەىل كــورد، ئامادەكــردىن عەبــدواڵ زەنگەن ٢- د. كەمــاڵ مەزهــەر، چەنــد الپەرەیــەك ل

ــر، ل١٨  ــەروەردە، هەولێ ــەى وەزارەىت پ ــى یەكــەم، چاپخان چاپ
٣-حســێن اســامعیل خــان دەلــۆ، ناوچــەى كفــرى لەنێــوان ســااڵىن ١٩١٤-١٩٤٥، چاپخانــەى زانكــۆى صــالح الدیــن، هەولێــر، 

٢٠١٤، ل٤٥
٤- شێخ محەمەد شاكەىل، گۆڤارى كەركوك، ژ/ ٢ساڵى پێنجەم، پایزى ٢٠٠٣، ل٢٩
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ناوچــەى لیــواى كەركــوك دامەزرانــد، ئــەو ناوچەیــە نێــوان زێــى گــەورە و ڕووبــارى ســیروان كــە 
(ناوچــەى كەركــوك) بــوو دەگەڕێتــەوە، پیالنــەكاىن (نۆئێــل) لــە هەنــگاوى یەكــەم دا لــە 
ســاڵى(١٩١٩) دامەزرانــدىن ئەنجومەنێــىك كارگێــڕى بــوو لــە كەركــوك دا، ئــەرىك ئــەو ئەنجومەنە 
هــاوكارى فەرمانڕەوایــاىن ســیاىس بەریتانیــا بــوو لــە ناوچەكــەدا، ئەنجومەنەكــە لــە (١٢) ئەنــدام 
پێكهاتبــوو بــەم شــێوەیە بــوو (٦) ئەندامــى نوێنــەرى كــورد بــوون (٣) ئەندامــى نوێنــەراىن تورك 
بــوون، عــەرەب و مەســیحى و جوولەكــە هەریەكــە تەنهــا یــەك نوێنەریــان هەبــوو، لــەو شــەش 
ــە  ــوون ل ــى ب ــە بریت ــوون ك ــرى ب ــەى كف ــىك ناوچ ــان خەڵ ــێ نوێنەری ــوردەدا س ــەرى ك نوێن
(جەمیــل بەگــى بابــان)، دانیشــتووى كنگربــان و ســەیدەكاىن دانیشــتووى كفــرى و (ڕەزا بەگــى 
ــى یەكەمــى (١٩١٨)دا  ــە ترشین ــوو(١)، هەروەهــا ل ــاح بەگــى جــاف) دانیشــتووى كــەالر ب فەت
نوێنــەراىن بەریتانیــا چوونــە ســلێامىن و (شــێخ مەحمــود) حكومــڕاىن گرتــە دەســت، لــە گەرمیــان 
و دەوروپشــتى كفــرى یــەوە ئــەم ناودارانــە چوونــە الى شــێخ و پیرۆزباییــان لێكــرد و پشــتگیرى 
ــاف،  ــى ج ــم بەگ ــە، كەری ــاى زەنگەن ــەىل ئاغ ــۆ، ع ــاىن دەل ــم خ ــاندا، وەك (برای ــان نیش خۆی
ــە  ــەم ب ــووىن یەك ــزەى كان ــە دوان ــارى)(٢) ل ــەدى جەب ــەید محەم ــى داودە، س ــەت بەگ ڕەفع
ڕێكکەوتیــن لــە باكــوورەوە بــە نێــو شــیوو و زنجیرەكانــدا ڕۆیشــتین، دواتــر بــەرەو باشــوورى 
ڕۆژهــەاڵت لــە شــاكەل بــە هــۆى كێڵگــە پــان و فراوانــەكاىن دەوری قەرەتەپــە، بەســنوورى الى 
باشــوورى هــەوارى جافــەكان دیــارى كرابــوو، هێــزەكاىن ئاســامىن بۆردومانیــان كــرد دەهاتنــە 
ــەوان  ــى فڕۆك ــی مالزم ــەالر ڕۆژى دوای ــە ك ــن، ل ــان پێوەكردی ــایی پەیوەندیی ــەرمان و ئاس س
(اریــك راوپ) لــە زەوییــەىك تــازە كێڵــراوى نزیــك ماڵــى (كەریــم بــەگ) نیشــتەوە، وە فڕۆكــەكان 
ــرى  ــە ئامێ ــت ب ــەواو بكرێ ــرا، ت ــە دەتوان ــدا ن ــە كاىت خۆی ــچ .دى) ل ــەى 090ئی ــۆرى (ئ ــە ج ل
پانكەكــە خــۆى، كــە پێشــرت ســوارى فڕۆكــە بووین لــە كارى ســوڕاىن پانكــەى فڕۆكــە و هەڵكردىن 
بزوێنەرەكــەى ئاشــنا بوویــن، پێــش ئــەوەى لە كــەالر دەربچیــن هەندێــك نامەم لــە هەڵەبجەوە 
ــە ســلێامىن  ــزەت) بیســتوویانە ســەفەرم كــردووە و ل ــوو (ئەحمــەد و عی پێگەیشــت دەركەوتب
نیــم، كڕنۆشــیان بــۆ شــێخ مەحمــود بــرد بــە ســێ قۆنــاغ لــە كــەالرەوە لــە ڕۆژئــاواى ســیروان 
ــەوە،  ــەڵ ماین ــەم الى (شــاتری)یەكاىن كاىن چەق ــڕى، شــەوى یەك ــاوام ب ــوورى خۆرئ ــەرەو باك ب
شــەوى دووەم  لەگــەڵ هارونییــەكان لــە دەشــتە پــان و بەرینەكــەى پێــواز ڕۆژمــان كــردەوە، 

١- كەریم بەگى فەتاح بەگى جاف،  تەئریخى جاف، چاپى یەكەم، بەغداد، ١٩٩٥ ل٥٥ 
٢- مســتەفا نەریــامن: پەیوەندییــەكاىن نێــوان ســلێامىن و كفــرى، ڕۆشــنبیرى نــوێ، دەزگاى ڕۆشــنبیرى و باڵوكــراوەى نــوێ دەرى 

دەكات ژ  ( ١٠٦ ) دار الحریــة لبغــداد، ســاڵى ١٩٨٥، ل١٢٥ 
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شــەوى ســێیەمیش الى هارونییــەكان لــە كارێــزە ماینــەوە(١) (شــێخ مەحمــود) لــە دواى ئــەوەى 
دوور خرایــەوە بــۆ هندســتان لــە گەڕانــەوەى دا  لــە (٢١) ئەیلــوىل (١٩٢٢)دا گەیشــتە شــارى 
كفــرى، جەماوەرێــىك زۆرى لــە ناوچــەكاىن تــرى كوردســتانەوە لــە پێشــوازیدا بــوون لــە كــورد و 
عــەرەب و توركــامن لــە هەمــوو هــۆز و تایەفــە و خێڵێــك بــە ســوارى ئەســپ و مایــن و واڵخ 
بــە چــەىك دەســتیانەوە زۆربەشــیان بەپێیــان ئــەو دەشــتەى نێــوان كفــرى و وێســتگەى 
شــەمەندەنەفەریان لــە كنگربــان گرتبووەبــەر، تەنانــەت نەیانهێشــت پێــى بــەر زەوى بكــەوێ 
بــە بــاوەش لــە فارگــۆىن شــەمەندەنەفەرەكە دایانگــرت و یەكســەر خســتیانە ســەر نۆمــا ماینێىك 
ڕەنــگ ئــاڵ كــە بــە تایبــەت بــۆ بەڕێــزى ئامــادە كرابــوو، هەروەهــا لــە بنەماڵــەى ســەیدەكاىن 
كفــرى گــەورە پیــاوى ئــەو ســەردەمەیان (ســەید محســن ئاغــا) و (بابــان زادە، جەمیــل بــەگ) 
و لــە هــۆزى زەنگەنــە (عــەىل ئاغــا)ى زەنگەنــە و لــە بەگــزادەكاىن جــاف كەســانێىك ناوداریــان 
وەكــو (كەریــم بــەگ و حەمــە بــەگ) لــە هــۆزى دەلــۆ (عەزیــز برایــم خــان و شــەرەىف برایــم 
خــان) و پــااڵىن و گێــژ و ....هتــد لــە ڕێ و ڕەســمى هاتنــەوەى شــێخدا ئامــادە بــوون(٢) 
دوابــەدواى دامەزرانــدىن دەوڵــەىت نوێــى عێــراق كــە پێكهاتبــوو لــە هــەردوو ویالیــەىت بەغــدا و 
بــەرسە، دەوڵەتێــك دوور لــە خواســت و ویســتى خەڵكەكــەى و بەبــێ گوێدانــە ڕەنگــە 
ــەت  ــوو، تەنان ــراق دژى ب ــىك عێ ــەى خەڵ ــە زۆرین ــتكرد، ك ــان درووس ــاوازەكان دەوڵەتێكی جی
خەڵــىك بــەرسەش ڕازى نەبــوون بــەو پێكهاتــە ناچوونییەكــە، ئــەوەى پەلــەى كــرد لــە 
درووســتكردىن دەوڵــەىت عێــراق ئــەو هەمــوو دەنگــە ناڕەزایــى و خۆپیشــاندان و ڕاپەڕینانــە بــوو 
دژى ئینگلیــز دواى شــەڕى یەكەمــى جیهــاىن، بەتایبــەت شــۆڕىش گــەورەى بیســت ئەمــە 
فاكتەرێــىك گرنــگ بــوو وایكــرد كــە دەوڵەتەكــە درووســتبكرێ، ئیــدى ســەرەتاى دامەزرانــدىن 
تاوەكــو ناوەڕاســتى بیســتەكان و هاتنــى كۆمەڵــەى گــەالن بــۆ ســاغكردنەوە و چارەســەركردىن 
كێشــەى ویالیــەىت موســڵ كــورد بەشــێك نەبــوو لــە دەوڵــەىت نوێــى عێــراق، لیژنــەى كۆمەڵــەى 
ــوار  ــەر چ ــە س ــكران ب ــە دابەش ــڵ، لیژنەك ــارى موس ــە ش ــە ڕۆژى ١٩٢٥/١/٢٧ چوون ــەالن ل گ
گروپــدا (موســڵ، هەولێــر، كەركــوك، كفــرى) پۆرتاڵیــە و فەتــاح بــەگ (زاواى شــێخ مەحمــود) و 
ــە ڕۆژى ٢/١٨/ ١٩٢٥  ــەم، ل ــى چواره ــرى گروپ ــەى كف ــۆ ناوچ ــەر ب ــاىن كۆرن ــەرى بەریت ئەفس
دەســتى بــە كارەكاىن كــرد چــوار ڕۆژى خایانــد، ســەرداىن حەمریــن، قەرەتەپــە، دووزخورماتــوو، 
قادركــەرەم و ئیرباهیــم (خانچى–زەنگەنــە) و (چــەورى– داودە) و (باســتامىل - بەیــات) 

١- سی، جی ادموندز، كرد  ترك  عرب، املصدر سابق، ص٣٢٣-٣٢٤  
٢- حوسێن سامیل خان دەلۆ، سەرچاوەى پێشوو، ل٨٨   
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و(كــەالر - جاف)یــان كــرد، لــە دواى  تەواوبــووىن كارەكان هــەر چــوار گروپەكــە یەكیــان گــرت 
ــە  ــوون، ل ــەوە ب ــەرقاڵى لێكۆڵین ــێ ڕۆژ س ــاوەى س ــۆ م ــلێامىن و ب ــردە س ــان ك و (٢/٢٧) ڕووی
ــە  ــدە ب ــوو(١)، هەرچەن ــراق ب ــدى عێ ــە بەرژەوەن ــرى ل ــەوەكاىن ناوچــەى كف ــى لێكۆڵین ئەنجام
هاتنــى لیژنەكــە ئــەو بیانووانــەى خرانــەڕوو بــە شــێوەیەىك گشــتى لــە بەرژەوەنــدى كوردبــوو، 
ــە بــێ گوێدانــە خواســتە نەتەوەییــەكاىن گــەىل  بــەاڵم بەرژەوەنــدى واڵتــاىن زلهێــز ڕەچاوكــرا ب
ــەاڵم  ــوە درا، ب ــارى لێ ــوردان بڕی ــەر ك ــە ب ــى الواز ل ــن و خاڵ ــدێ بەڵێ ــدە هەن ــورد، هەرچەن ك
دواتــر ئەوانــەش جێبەجــێ نەكــران، كێشــەى كــورد بــووە پرســێىك ناوخۆیــى لــە عێراقــدا دێــزە 
بەدەرخۆنــە كــرا، ناوچــەى گەرمیانیــش پێشــرت ڕۆڵــى كاریگــەرى هەبــوو وەك ئامــاژەى پێكــرا، 
ــزەكان و شــۆڕىش   ــە شــەڕى شــوعەیبە و (شــێخ مەحمــود) دژى ئینگلی ــا ل ــەو دوایەشــدا جی ل
برایــم خــاىن دەلــۆدا، ئەمانــە و چەندیــن نەبــەردى تــر دژى داگیركــەران، دواتریش لە ســەردەمى 
ــە ئەنجومــەىن  ــان ل ــدووە و نوێنەری ــان نوان ــار و بەرچاوی ــی دی ــە ڕۆڵ ــەم ناوچەی پاشــایەتیدا ئ
ــژاردىن  ــە هەڵب ــەل، ل ــى گ ــى دەنگ ــی دوا ئەنجام ــە پێ ــووە ب ــووىن هەب ــدا ب ــەراىن عێراق نوێن
نوێنــەراىن ناوچــە جیاجیــاكاىن عێــراق  بــۆ پەرلەمــاىن واڵت ئەوانــەى هەڵبژێــران پێیــان دەگــووت 
(نائــب) یەكــەم نوێنــەر لــە كــەالردا (حەمــە بەگــى جــاف) بــووە، لــە دواى ئــەوەى حكومــەىت 
عێــراق دادەمەزرێــت لــە ســەردەمى پاشــایەتیدا (حەمــە بەگــى جــاف) بــە هەڵبــژاردن دەبێتــە 
ئەنــدام پەرلەمــاىن عێــراق و نوێنــەرى كەركــوك، لــە خــوىل دووەمــى ئەنجومــەىن نوێنــەران لــە 
(١٩٢٨/٥/١٩- ١٩٣٠/٧/١)دا، (حەمــە بــەگ) لــە ســاڵى (١٩٠٤) لــە نــاو قــەاڵى شــێروانەدا لــە 
دایكبــووە، الوێــىك جەربــەزە و ڕۆشــنبیر و تەنانــەت دەســتى نووســینیىش هەبــووە، ڕۆمانێــىك 
نوســیووە بــە نــاوى (طاهیــر و طاهیــرة) بــەاڵم لــە هەڵكــەوىت زەمانــەدا تیاچــووە، لــەو مــاوە 
كورتــەدا ڕۆڵــى كارا و ئەكتیڤــى گێــڕاوە لــە داكۆكیكــردن لــە سەرخواســتە نەتەوەییــەكان، لــە 
ــىك  ــد ڕێككەوتنێ ــا چەن ــراق و بەریتانی ــدا (١٩٢٠-١٩٣٢) حكومــەىت عێ مــاوەى ســااڵىن ئینتیداب
دوو قۆڵییــان مۆركــرد لــە كۆتایــی (١٩٢٩)دا بــۆ خۆشــكردىن زەمینــەى بەســتنى پەیامننامەیــەىك 
نــوێ، كــە ببێتــە ڕێــگا خۆشــكەرێك بــۆ ســەربەخۆیی عێــراق و ئەندامێتــى لــە كۆمەڵــەى گــەالن 
ــازم  ــورد (ح ــەراىن ك ــە، نوێن ــۆ بەیاننامەك ــەوەى كات ب ــە نزیكبوون ــتان، ب ــە دانوس ــتكرا ب دەس
شــەمدین ئاغــا نوێنــەرى لیــواى موصــل، جەمــاڵ بابــان و ئیســامعیل ڕەوانــدزى - لیــواى هەولێر، 
ــاڵەح  ــەد س ــدان و محەم ــەیفەدین  خەن ــوك، س ــواى كەرك ــەرى لی ــاف نوێن ــى ج ــە بەگ حەم
نوێنــەراىن لیــواى ســلێامىن) كەوتنــە جموجــۆڵ و پێشكەشــكردىن مەزبەتــە بــۆ ســەرۆك وەزیــران 

١- سهیل خورشید عزیز، سەرچاوەى پێشوو، ل٧٧  



١٠٥

و نوێنــەرى بــااڵ (مەنــدوىب ســامى) بــە مەبەســتى جێبەجێكــردىن بڕیــارەكاىن كۆمەڵــەى گــەالن 
ــەى  ــەو (٩) ئەندام ــە ل ــەوە(١)، یەكێك ــەكان ڕەتكران ــەاڵم داواكاریی ــورد ب ــاىف ك ــە م ــان ب و دانن
نوێنــەراىن كــورد كــە پێداگیرییــان كــردووە لەســەر مــاىف ڕۆشــنبیرى بــۆ گــەىل كــورد پەیوەنــدى 
بــە  بــە ڕۆشــنبیراىن ئــەو ســەردەمەوە دەكات و هــەوڵ دەدات كــە مــاىف ڕەواى كــورد 
كاربەدەســتاىن ئینگلیــز و عێــراق بســەملێنێت هــەر بــۆ ئــەم مەبەســتە یادداشــتێكیان بــۆ (عصبة 
األمــم) نووســیوە لــەو یادداشــتەدا، داواى حكومــەىت فیدراڵییــان بــۆ كوردســتاىن عێــراق كــردووە، 
ــواى  ــەرى لی ــى نوێن ــاڵ موفت ــورد ( عەبدوڵ ــەرەى ك ــەش نوێن ــەو ش ــووە ل ــك ب ــا یەكێ هەروەه
موصــل، جەمــاڵ بابــان نوێنــەرى لیــواى هەولێــر، محەمــەد ســەعید حاجــى حوســەین و حەمــە 
بەگــى جــاف نوێنــەراىن لیــواى كەركــوك، ســەیفوڵاڵ خەنــدان و صەبــرى عــەىل ئاغــا نوێنــەراىن 
لیــواى ســلێامىن ) لــەو یادداشــتەدا ناڕەزایــى خۆیــان دەربڕیــووە دەربــارەى ئیــدارەى ناوچــەى 
ــێ  ــەوە بەج ــەو بارەی ــم) ل ــة األم ــەكاىن (عصب ــە ئامۆژگاریی ــردووە ك ــان ك ــتان و داوای كوردس
بهێنــن(٢) لــە یادداشــتەكەیاندا ئــەو شــەش نوێنــەرەى كــورد لــە پەرلەمــاىن عێراقــدا كــە دراوەتــە 

(مەندوىب بەریتاىن لە عێراق) تیایدا داواى جێبەجێكردىن چەندین خاڵیان كردووە لەوانە:
١- هێنانە كایەى لیواى دهۆك.

٢- دامەزراندىن بەڕێوەبەرایەىت معارىف گشتى.
٣- یەكخستنى كارگێڕى هەر چوار لیواكە.                      
٤- جێبەجێكردىن خاڵەكاىن یاساى زەوى.                         

٥- دیاریكردىن بودجە بۆ ئەم ناوچەیە(٣). 

لــە چەندیــن ســەرچاوەى تــردا تیشــك خراوەتەســەر ئــەم هەڵوێســتە و ئــەو ڕاســتییانە پشــت 
ڕاســتكراوەتەوە و لەســەریان نووســیوە، ، نووســەرێكی تــر (لیــىل نامــق الجــاف) نووســیوویەتی، 
لــە شــوباىت ١٩٢٩دا شــەش نوێنــەرى كــورد لــە ئەنجومــەىن نوێنــەران یادداشــتێكیان پێشــكەش 

بــە ســەرۆك وەزیــران كــردووە و تیایــدا ئــەم داواكارییانەیــان خســتۆتەڕوو:
١- زیادكردىن بودجەى معارف لە كوردستان.

٢- دانــاىن یەكەیــەىك كارگێــڕى كــوردى لــە خۆگرتنــى لیــواكاىن ســلێامىن و اربیــل و كەركــوك و 

ــرتاتیجی  ــەوە س ــەنتەرى لێكۆڵین ــراق ( ١٩٤٥-١٩٥٨ )، س ــتاىن عێ ــییەكاىن كوردس ــهاتە سیاس ــادر، پێش ــەد ق ــدى محەم ١- مەه
ــلێامىن ٢٠٠٥، ل٤٣ ــتان، س كوردس

٢- كەریم بەگى فتاح بەگى جاف، سەرچاوەى پێشوو، ل١٠٤
٣- السیدعبدالرزاق الحسني، تأریخ الوزارات العراقیة، الجزء الثالث، ص٦٦.



١٠٦

لیوایــەىك تــر دابــرنێ، لــە قــەزا كوردییــەكاىن لیــواى موســڵ، هەروەهــا مفەتیشــێىك گشــتى كــورد 
ــدا، (١)  ــەىت ناوەن ــتان و حكوم ــەى كوردس ــوان ناوچ ــە نێ ــت ل ــدى بێ ــە پەیوەن ــە تاك ــرنێ ك داب
هەروەهــا لەگــەڵ پێكهێنــاىن لیوایــەىك نــوێ لــە دەڤــەرە كوردنشــینەكاىن ســەر بــە لیواى موســڵ، 
ــەوەى  ــەكان، دواى كۆبوون ــە كوردیی ــەوەى ناوچ ــۆ بوژان ــت ب ــان بكرێ ــت تەرخ ــارەى پێویس پ
ــە  ــورد، ل ــەكاىن ك ــەڕ داواكاریی ــاىن لەم ــااڵى بەریت ــیارى ب ــراق و كۆمیس ــەىت عێ ــوان حكوم نێ
ــواى  ــەڵ لی ــەكان و لەگ ــە كوردیی ــە ناوچ ــەت ب ــەىت تایب ــدىن بەڕێوەبەرای ــدا دامەزران ئەنجام
ــوودا جێبەجــێ  ــە داهات ــدرا ل ــر بەڵێن ــەكاىن ت ــارەى داواكاریی ــێ دەرب ــەوە، وەل دهــۆك ڕەتكرای
ــەرە  ــەو (٦) نوێن ــفى ئ ــیعرەدا وەس ــەم ش ــیرى ل ــورد ئەس ــاعیرى ك ــا ش ــت(٢)، هەروەه دەكرێ

ــێ: دەكات و دەڵ
شەش مەردى نیشتامىن لە شەش گۆشەى وەتەن

هێشك گرن بە گیان و بە دڵ هەوڵ و ڕەنج دەدەن
سەر دەستەیە سامیىل سۆران، جەماڵى بابان

نەوزادى پژدەر، ساڵەح بەگى جوان
بێتوو كەسێ بڵێ: چۆنە حەمەد بەگ؟
سەردارى جاىف نایە گوفتار و ناونیشان

حەمــە بــەگ و ئەحمــەد موختارجــاف ئامــۆزاى یەكبــوون و پێكــەوە خەریــىك تــەدارەىك شــۆڕىش 
ــا ئومێدبووبــوون وەك ئەحمــەد  ــە عوســبەتولئومەم و مەنــدووىب ســامى، ن چەكدارانەبــوون، ل

موختــار لــەم ڕووەوە دەڵێــت(٣):
ئەم قەرارى عوسەبەیە خەڵقى ئەڵێن بۆ كورد ئەبێ 
هـەر قسەى ڕووتـە و قسەش ناچێتە ناو گیرفانەوە

لــە مانگــى شــوبات ســاڵى (١٩٣٠) نوێنــەراىن كــورد، دووبــارە یادداشــتێكیان لــە بــارەى 
كێشــەى كــوردەوە داوەتــە مەنــدووىب ســامى بەریتانیــا، هەروەهــا لــە مانگــى مــارىس (١٩٣٠)

ــران (عبداملحوســین  ــۆ ســەرۆك وەزی ــان ب ــەىك تری ــورد نامەی ــەىل ك ــاىف گ ــاىن م ــۆ بەجێهێن دا ب

١- لیىل نامق الجاف، كركوك ملحات تاریخیة، مطبعة خبات، ١٩٩٢، ص٤٣   
٢- السیدعبدارزاق الحسني، تأریخ العراق السیايس الحدیث، جزء الثالث، مطبعة دار الكتب، بیروت، لبنان  ١٩٨٣، ص٢٩٠                

٣- خورسەوجاف، مێژووى هۆزى جاف، چاپخانەى هێڤى، هەولێر، چاپى یەكەم، ٢٠١٣، ل٧٠٦



١٠٧

ســەعدون) نووســیوە، جــارێ لــە مانگــى شــوباىت (١٩٢٩)دا (جــامل بابــان، حــازم شــەمدین ئاغــا، 
ــوون  ــى كوردب ــە نائیب ــدان) ئەمان ــه خەن ــدزى، ســیف الل ــى جــاف، اســامعیل ڕوان ــە بەگ حەم
ــارى كــوردەوە داواى  ــارەى كاروب ــە ب ــە ڕەئیــىس وەزەرا و ل ــان دا ب ــە پەرلەماندا–عەریزەیەكی ل

ــوون: ــەى خــوارەوە ب ــدێ شــتیان كــرد كــە  ئەمان هەن
ــر-  ــووك- هەولێ ــەكاىن (كەرك ــە ویالیەت ــتبكرێ ك ــتان درووس ــدارەى كوردس ــەىك ئی ١- یەكێتیی
ســلێامىن) بگرێتــەوە ئەمانــە هەمــوو پێكــەوە بــن، لیوایــەك لــە قــەزا كوردەوارییــەكاىن (موســڵ) 
درووســتبكرێ چاودێــری كــردىن كاروبــارى ئــەم یەكێتــی ئیدارەییــە لــە ژێــر فەرمــاىن موفتیــەىك 
كــوردى گشــتیدا بــێ، ئــەم موفەتیشــە واســتە بێــت لــە بەینــى حكومــەىت بەغــداو ئــەم ناوچــە 

كوردەوارییانــەدا.
٢- پارەى میزانییەى مەعاریفى كوردى زیاد بكرێت.

٣- پارەى كاروبارى گشتى تر ئەو ناوچانە زیاد بكرێت. 
كــە ئــەم عەریزەیــان دا وەاڵمێكیــان دەســت نەكەوتــەوە، ئــەم جــارەش ڕەئیــىس وەزەرا تــۆزێ 
شــڵەژاو كەوتــە قســەكردن لەگــەڵ (مەنــدوىب ســامى) هەردووكیــان قســەیان هاتــە ســەر ئــەوە 
كــە بەنــدى یەكەمــى عەریــزەى ئەوانــە جێبەجێبــووىن درووســت نابــێ، ئەوەنــدە هەبــوو گوایــا 
ــاىن  ــوردەوارى زم ــە واڵىت ك ــمى ل ــاىن ڕەس ــە زم ــە ك ــەو قانون ــاىن ئ ــتى دا بەدان وەزارەت دەس
ڕەســمى بێــت، ئەوەبــوو لــە (٢٣ى مــارىت ١٩٣٠) نــورى ســەعید وەزارەىت درووســتكرد جەمــال 
ــارەكان  ــورى ســەعید و موستەش ــاو وەزارەتەكەیــەوە مەلیــك فەیســەڵ و ن ــاىن خســتە ن باب

كۆبوونــەوە لــەم ڕووەوە قســەیان كــرد:
١- داناىن قانوىن بەكارهێناىن زماىن كوردى.

ــان و  ــون و فەرم ــە قان ــەوە ئەمان ــۆ ئ ــداد ب ــەى بەغ ــە وەزارەىت داخلی ــاىن دەســتەیەك ل ٢- دان
ــە كــوردى. نیزامــەكان بكــەن ب

٣- معاوىن مدیرى كوردى داخىل گشتى كوردى بێت.
٤- قوتابخانــەكان لــە لیــواكاىن (هەولێــر– كەركــوك– ســلێامىن) لــە ژێــر چاودێرى هەمــوو ئەمانە، 
لــە پێــش دواى هاتنــى ســاڵى (١٩٣٠) جێبەجــێ دەكرێــت، بــەاڵم هیــچ كام لەمانــە جێبەجــێ 
نەكــراو بۆیــە شــۆڕىش شــەىش ئەیلــول بەرپابــوو، چونكــە بــە تــەواوى هەمــوو ئــەو مافانەیــان 
پێشــێل كــرد(١)، هەڵوێســتى نیشــتامن پەروەریەكــەى بــوو بۆتــە هــۆى هەڵبژاردنــەوەى بۆ خوىل 

١- عەالئەدیــن ســەجادى، شۆڕشــەكاىن كــورد وەكۆمــارى عێــراق، ئامادەكــردن وپیاچوونــەوەى ئەحمــەد موحەمــەدى، دەزگاى 
چــاپ وباڵوكردنــەوەى، ئەتڵــەس، چاپــى تــاران، ٢٠٠٥، ل١٥-١٧
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نــوێ و هەروەهــا لــە كەالریشــدا یەكــەم قوتابخانــەى درووســتكرد، ســەرەتا لــە نێــو ماڵەكــەى 
خۆیــدا لــە ســاڵى (١٩٣١)، خانووەكــەى خــۆى بەخشــییە خەڵــىك كــەالر و كرایــە قوتابخانە، هاىن 
خەڵكەكــەى داوە مناڵەكانیــان بخەنــە بــەر خوێنــدن، یەكــەم كــەس بــووە كچەكــەى خــۆى لــە 
كــەالر خســتۆتە قوتابخانــە(١)، (حەمــە بەگــى جــاف) لــە كۆتایــى بیســتەكاندا پەیوەنــدى لەگــەڵ 
ــۆ  ــووە، ب ــدا هەب ــەو ســەردەمە و مرۆڤــى ژیــرى ناوچــەى كفری ــد ڕۆشــنبیرێىك كــوردى ئ چەن
ئــەوەى پارتێــك پێكبهێنــن و لــە ئەنجامــدا كۆمەڵەیــەك بــە نــاوى (پــارىت ئــازادى كوردســتان)یان 
پێكهێنــا، ئــەم كۆمەڵــە لــە كۆتایــی بیســتەكاىن (ســەدەى بیســتەم) دامــەزرا، لەالیــەن ژمارەیــەك  
ــا،  ــاى عەبدولڕەحــامن ئاغ ــەد ئاغ ــان، محەم ــاڵ باب ــە: جەم ــوون ل ــە پێكهاتب نیشــتامنپەروەر ك
محەمــەد بــەگ جــاف، شــێخ جەمــاڵ تاڵەبــاىن، ئیســامعیل بــەگ ڕەوانــدزى، حوســێن حــوزىن 
ــن كەســیرت(٢) ــا ...چەندی ــاووك، حــازم شــەمدین ئاغ ــارف جی ــاووك، ع ــاىن، مەعــروف جی موكری

كە داواى سەربەخۆیى كوردستانیان كردووە، ئەنداماىن نارساوى ئەم پارتە بریتی بوو لە: 
١- ڕەئووف بەگى جەالىل كەركویى                     ٢- ئیرباهیم ئەدهەم    
٣- شێخ مەحمودى گواڵىن                                 ٤- میرزا تۆفیق قەزاز 

٥- ئیسامعیل بەگى ڕەواندزى                            ٦- حوسێن حوزىن موكریاىن 
٧- ئەحمەد موختار جاف                                 ٨- عەىل كەماڵ باپیر 

٩ - جەالل حەبیب                                         ١٠- جەماڵ بابان  
١١- سەیفوڵاڵى خەندان                                   ١٢- سەید محەمدى جەبارى  

١٣- حازم شەمدین ئاغاى زاخۆ                          ١٤ - مەعرووف جیاووك  
١٥-  شێخ جەماڵ تاڵەباىن                                 ١٦- شێخ سلێامىن شاكەىل 

١٧- مەالسەعیدى موفتى                                  ١٨- شەریفى سەعیدى هەولێرى   
١٩ - سەعید وەنداویى                                    ٢٠- صالح زەگى بەگ  

٢١ - محەمدى ئاغاى عەبدلڕەحامىن ئاغاى سلێامىن       ٢٢- تۆفیق ئاغاى گەاڵڵى     
٢٣- وەستا ساڵەحى بەرگ دوور لە كفرى          ٢٤- ڕۆستەمى محەمەدى مەحمودى ڕوغزایى   

٢٥- ڕۆستەمى محەمەدى فەتاحى ڕوغزایى           ٢٦- ڕۆستەم حەسەن میكایڵى 
٢٧- عـــارف جــیــاوك                                     ٢٨- شێخ ساڵح قەرەداغى(٣)   

١- كریم بەگى فەتاح بەگى جاف، سەرچاوەى پێشوو  ل١٠٣.
٢- محەمەد فاتیح، حزب وڕێكخراوە سیاسیە عێراقییەكان ١٩١٠-٢٠١٠، سلێامىن، ٢٠١٢، ل٩٤

٣- كریم بەگى فەتاح بەگى جاف، هەمان سەرچاوە، ل١٠٦.
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بــەاڵم بــە هــۆى ئــەوەى بەشــێك لــە ئەندامــاىن ئــەم پارتــە بوونــە كارمەنــدى دەوڵــەىت تــازەى 
عێــراق و هەندێكیــان كۆچــى دواییــان كــرد، ئــەو پارتــە نەیتــواىن ســەركەوتووبێت زۆرى 
ــە (٨٠) ســاڵ پێــش ئێســتا داواى ســەربەخۆیى  ــان تێكچــوو، زیاتــر ل نەخایانــد ڕێكخــراوە كەی
بــێ  ســەردەمەدا  ئــەو  پــەروەرى  نیشــتامن  كەســاىن  لەگــەڵ  و  كــردووە  كوردســتانییان 
ــۆ بەڕێوەبەرایــەىت خەڵــىك كوردســتان   ــان ب ــاوازى هــۆز و تیــرەكاىن كــورد، پارتێــىك ڕامیاریی جی
ــاوەڕى  ــەوە ب ــتاندا پێك ــوورى كوردس ــەرى باش ــە سەرتاس ــەرەكاىن ل ــە نوێن ــتكردووە، ك درووس
جەمــاوەرى بوونیــان دامەزرانــدووە، ئــەو دەمــە پێداگیریــان لــە كوردســتانی بــووىن كەركــوك 
ــەران و  ــە ڕووى داگیرك ــرم) ل ــوردى دەم ــە ك ــم ب ــوردى دەژی ــە ك ــتەى (ب ــە ڕس ــووە و ب داگرت
نائیبــى  تــر حەمەبــەگ و مەعــروف جیــاوك  دوژمنــاىن كوردســتاندا وەســتاون، جارێــىك 
ــز) و  ــا (س.همفرێ ــااڵى بەریتانی ــەرى بـــــ ــۆ نوێن ــەرزكردەوە ب ــان بــ ــر یاداشــتێىك تری هەولێ
ــە  ــردەوە، ل ــورد ك ــەىل ك ــت و داوا ڕەواكاىن گ ــەر خواس ــان لەس ــتنامەیەدا جەختی ــەو یادداش ل
ڕۆژى  (١٩٣٠/٨/٨) بریــكارى نوێنــەرى بــااڵى (مەنــدوىب ســامى) بەریتــاىن لــە عێراقــدا (مێجــەر 
یالــغ) و (جەعفــەر عەســكەرى) و جێگــرى ســەرۆك وەزیــران و وەزیــرى بەرگــرى و وەزیــرى 
ــە  ناوخــۆ و داد گەیشــتنە كەركــوك، كەســایەتییە نــاودارەكان و ســەرۆك هــۆزەكاىن كەركــوك ل
قشــڵەى كەركــوك كۆكرانــەوە، ســەرەتا وەكیــىل ســەرۆك وەزیــران بەیاننامــەى كۆمەڵــەى گــەالن 
لـەســـەر كێشــەى كــورد خوێنــدەوە كــە دەوڵــەىت عێراقیــش ئامادەیــە هەمــوو ئــەو بڕیارانــە 
جێبـــەجێ بـــكات، پاشــان نوێنــەرى مەنــدوىب ســـامى لــە وتارەكەیــدا تەئیــدى قســەكاىن جێگرى 
ســەرۆك وەزیــراىن كــرد و وىت: بـــە مەرجێــك یارمــەىت خــاىك عێــراق بــدەن و داواى جیابوونــەوە 
ــە  ــان: ئێم ــوون وتی ــامن ب ــەىس تورك ــوىب دوو ك ــتەفا یەعق ــوىب و مس ــاڵ یەعق ــەن، عەبدوڵ نەك
زۆر سوپاســتان دەكەیــن ئــــەم لیوایــە پێكهاتــووە لــە توركــامن و عــەرەب نفــوىس ئــەم لیوایــە 
(١٥٠٠) كـەســـە لـــەو دوو عونــرسە ئەســڵەن ئێمــە عێراقیــن نامانەوێــت لــە عێــراق جیاببینەوە، 
حـەمـــە بەگــى جــاف نوێنەرى كــــوردى كەركوك هاتە وەاڵم و گـــوىت: لیواى كـــەركوك زۆرینەى 
كــوردن، ئــەوەى تــرى ئەمجــارە توركــامن و عەرەبــن (زەنگەنــە و جــاف و شــوان و جەبــارى) 
هەمــوو عەشــایەرى لیــواى كـــەركوك منیــان كــردووە بــە وەكیــىل خۆیــان، بــەو نــاوەوە داواى 
جیابونــەوەى كــورد دەكەیــن لــە عێــراق، دەمانەوێــت بــە كــوردى بژیــن و بـــە كــوردى مبریــن، 
ــالف  ــە خی ــوىب ب ــاڵ یەعق ــەمان، عەبدوڵ ــا دوا هەناس ــانەوێت ت ــە و دەمـ ــى خۆمان ــەوە هەق ئ
ئــاداىب دانیشــتوان وىت: ئــەم زاتــە بـــە نــاوى كێــوە قســە دەكات جـــاف ســـەر بــە ســلێامنییە 
ــكات،  ــاف ب ــى ج ــلێامىن داواى حەق ــە س ــە بچێت ــەق وای ــە ح ــدى كەركوك ــى عای ــتێىك كەم ش



١١٠

حەمــە بــەگ قســەى پــێ بــڕى و وىت: مــن بــە نــاوى ســەد و پەنجــا هــەزار (١٥٠،٠٠٠) جافــەوە 
قســە دەكــەم، دوو بــارەى دەكەمــەوە (كــوردم بــە كــوردى دەژیــم بــە كــوردى دەمــرم ئێــرەش 
ــەرۆك  ــەرى س ــا نوێن ــەر پاش ــۆى دەكات) جەعف ــى خ ــك داواى حەق ــوو كوردێ ــوردە، هەم ك
ــۆم  ــە شــەرەىف حكومــەىت خـــ ــە بەگــى جــاف) و وىت: بـ ــردە (حەم ــران هەڵســا ڕووى ك وەزی
تەمئینــت دەكــەم، بەتــەواوەىت بڕیــارەكاىن عوســبەت ئومــەم- تــان بــۆ جێبەجــێ دەكەیــن، ئـــەم 
لیوایــەش ســوودى لــێ دەبینێــت(١) (حەمــە جــاف) لــە ڕۆژى ( ١٩٣٤/٥/١ ) لــە تەمــەىن (٣٠) 
ســاڵیدا بــە نەخــۆىش ڕیخۆڵــە كوێــرە كۆچــى دوایــى كــرد، هەرچەنــدە (كەریــم بەگــى فەتــاح 
بــەگ) دەڵــێ: لــە تەمــەىن (٣٩) ســاڵیدا كۆچــى دوایــى كــردوە بــەاڵم هەرخــۆى لــە شــوێنێىك 
تــردا لەســەر مێــژووى ناوبــراو نووســیوویەىت (١٩٠٤– ١٩٣٤) كەواتــە لــە تەمــەىن (٣٠) ســاڵیدا 
كۆچــى دوایــى كــردووە نــەك (٣٩) ســاڵى، تەمەنێــىك كــورت و بەرهەمێــىك زۆرى لەگــەڵ خۆیــدا 
ســەدان خــەوىن ڕەنگاڵەیــى خســتە گــۆڕ، بەدڵنیاییــەوە مــەرگ دەرفــەىت بدایــە ڕاژەى زۆرتــر و 

ــە نەتەوەكــەی و ناوچەكــەى دەكــرد لەگەڵیشــیدا كــەالر.  ــرى پێشــكەش ب بەرهەمــى زیات

 
ــتەوە  ــووى پش ــە دی ــەكاىن ل ــان و هەڤاڵ ــم خ ــاىب ١٩٢٢)دا برای ــاىن ڕۆژى (٢٢ى ئ ــە بەرەبەی ل
ســەركەوتنە ســەر لوتكــەى شــاخى (باوەشاســوار - باباشاهســوار) و دەســتیان كــردە تەقەكردنــە 
ســەر مەركــەزى پۆلیســخانە، ئــەو تەقــە نیشــانەى هەڵگیرســاندىن شــۆڕش بــوو، دەنگــى گوللــە 
شــارەكەى لــە خــەو ڕاپەڕانــد، (ســەملنت) زوو كەوتە خــۆو ناردییە شــوێن ئەم  پیــاوە ناودارانەى 
كفــرى دا (جەمیــل بابــان، بەهجــت بابــان، ســەید ســلێامن ئاغــا، محەمــەد ســەعید وەنــداوى، 
عوســامن ســەلیم وەنــداوى) پێكــەوە چوونــە الى برایــم خــان لــە باوەشاســوار، كــە برایــم خــان 
ــم  ــە برای ــى لێكــردن، (ســەملنت) ب ــە خێرهاتن ــە وەســتاندنیدا ب ــاىن تەق ــن فەرم چــاوى پێكەوت
خــاىن وت دەســت لــەم كارە هەڵگرێــت، بەرامبــەر ئەمــە دەتكەمــە قایمقامــى كفــرى، برایــم 
خــان وەاڵمــى دایــەوە كــە ئیــرت بــاوەڕى بــە بەڵێنــەكاىن نەمــاوە و داواى لێكــردن بــێ خوێــن 
ڕشــنت لــە كفــرى دەربچــن(٢)، لــە ســێ الوە شۆڕشــگێڕەكان هێرشــیان کــردە ســەر شــار، لــە الى 
ــاىن  ــە گۆڕەپ ــاوى ل ــىك خوێن ــارەوە و جەنگێ ــاو ش ــە ن ــواىن بچێت ــبەر ت ــزى هێرش ــاواوە هێ ڕۆژئ
ــس  ــەرباز و پۆلی ــە س ــەس ل ــا ك ــە پەنج ــر ل ــە دۆزەخ، زیات ــوو ب ــاریان لێب ــدا ش ــەرادا ڕووی س

١-ساڵەح هەالج، سەرچاوەى پێشوو، ل١٨٤-١٨٦
 ٢-مستەفا نەریامن، شۆڕىش ئیرباهیم خاىن دەلۆ ١٩٢٠، چاپخانەى ڕۆژ، كەركوك، چاپى دووەم، ٢٠٠٧،  ل١١٠
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كــوژران، كاپــنت ســاملۆن ویســتى لــە دەرگاى پشــتەوەى ســەرا بچێتــە دەرەوە تاكــو هەڵبێــت، 
ســاملۆن ناچاربــوو خــۆی بەدەســتەوە بــدات، دواى ڕزگاركــردىن شــارەكە ئــااڵى بەریتانیــا 
ــەىن  ــد، ئەنجوم ــان دامەزران ــم خ ــەرۆكایەىت برای ــان بەس ــەىك كاتی ــوارەوە و ئیدارەی ــە خ هێرنای
ــد عەبدولڕەحــامن  ــۆ و حەمی ــى دەل ــس بەگ ــە (ئەكبەرخــان وەی ــوون ل ــى ب ــەش بریت ئیدارەك
ــش)(١) وەك  ــد دەروێ ــەد تەرخــاىن و كاكەمەن ــی و حاجــى محەم ــزى و حەمەجــان ڕۆغزای كارێ
زانــراوە (برایــم خــان) دواى ڕووداوەكــە بــۆ مــاوەى یــەك مانــگ لــە نــاو جافــدا بــە دە كــەس لە 
خزمەكانییــەوە پارێــزراوە لــە زەردى ژوورودا میوانــدارى لێكــراوە، ئــەو هەواڵــە دەگاتــە دەســت 
دامــودەزگاى ئینگلیــز و لــەو ڕووەوە هــەواڵ دەگەیەننــە كەریــم بەگــى جــاف و پێــش ئــەوەى 
ئــۆردووى تێكــەاڵوى ئینگلیــز و عێــراق بگاتــە زەرد لــەوێ ئیرباهیــم خــان دوور دەخەنــەوە(٢) 
دواى شكســتى سیاســی و عەســكەرى ئیمپراتۆریــەىت عوســامنییەكان لــە ناوچەكە و كوردســتاندا، 
ئینگلیــزەكان هێرشــیان كردەســەر دەڤەرەكــە، گــرژی و ئاڵــۆزی قاتوقــڕى و برســێتى جەســتەى 
كۆمەڵگــەی كوردســتاىن داگیركــرد، لــە ئاكامــدا بەریتانییــەكان ســەركەوتن و بــێ دادى نیزامــى 
ــە گشــتى  ــان ب ــە شــێوەیەك كــە دەڤــەرى گەرمی ئــەو ڕژێمــە تــەواوى ناوچــەكاىن تەنییــەوە ب
و شــارى كفــری بــە تایبــەىت كردیانــە هەمێــزى زوڵــم و زۆر و چەوســاندنەوەى خەڵــىك و بــاج 
و ســەرانەیەىك لــە ڕادەبــەدەرى بێڕەوایــان خســتە سەرشــاىن دانیشــتواىن شــار، تــا كار گەیشــتە 
ئــەو ڕادەیــەی چەنــد پیاوێــك ناچــار بــوون ســكااڵیان بــردە الى (برایــم خــاىن دەلــۆ) لــە دێــى 
ــە  ــف بەرێت ــەوەى تەرشی ــۆ ئ ــرا، ب ــوزەد ك ــم خــان) نێ ــى (برای ــە دێ ــر ب ــە دوات هەیەرەكــەل ك
ــكات  ــۆژگارى ب الى (ســەملنت) جێگــرى حاكمــى سیاســی شــارى كفــرى و سەرزەنشــت و ئام
ــۆ خــۆى و  ــە برایــم خــان دەل ــم كــردن هەڵگــرێ، بۆی ــە خراپــەكارى و زوڵ ــر دەســت ل چــى ت
ــان لێكــرد هەڵوێســتى لەگــەڵ خەڵكــدا بگــۆڕێ،  ــە الى (ســەملنت) داوای ــد پیاوێــك چوون چەن
واز لــە ئــازاردان و چەوســاندنەوە بێنــى لــە وەاڵمــدا هەرچەنــدە (ســەملنت) قایــل بــوو، بــەاڵم 
ــاران  ــە ج ــدا ل ــەاڵتداراىن هان ــە دەس ــۆ گوندەك ــاىن ب ــان و هاوڕێی ــم خ ــەوەى برای ــاش گەڕان پ
خراپــرت بكەونــە لێــدان و گرتــن و كوشــتنى خەڵــىك شــار و تــەڕ و وشــكیان پێكــەوە ســوتاند، 
زیاتــر هەوڵــى چەوســاندنەوە و بێزاركــردىن پیــاو ماقــووڵ و ناودارەكانیــان دەدا، چونــىك كارى 
(ســەملنت) تەنهــا پراكتیزەكــردىن سیاســەىت بەریتانیــا بــوو، كــە بریتیە لــە ســەپاندىن ئایدۆلۆجیاى 
تایبــەىت دوور لــە ئاینــى ئیســالم و ئــازاردان و داگیركــردىن ســەروەت و ســاماىن دانیشــتوان، هــەر 

١- حسین اسامعیل خان دەلۆ،  سەرچاوەى پێشوو، ل٩٥-٩٧
٢- خورسەو جاف، سەرچاوەى پێشوو، ل٨٥٠
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بۆیــە یەكێــىك دانابــوو بــە نێــوى (ئەبــو چۆمــاغ) كــە هەمیشــە كوتەكێىك بەدەســتەوە بــوو و بێ 
گوێدانــە هیــچ یاســا و ڕێســایەىك (نافــز) لــە هــەر زەمینــە و زەمانێكــدا بیویســتایە هــەر كەســێ 
داركارى بــكات ئــەوا لەبەرچــاوى خەڵكیــدا وە بــۆ چاوشــكاندىن ئەوانیــرت داركارى دەكــرد، پــاش 
ئەمــە بــە زەبــر و زەنگــى لێــدان هەمــوو خانووبــەرە و هێڵــى شــەمەندەفەرى بێبەرامبــەر بــە 
خەڵــىك ئــەو شــارە درووســت كــرد، ئــەم فاكتــەرە و بــە دیلگرتنــى شــێخ مەحمــودى حەفیــد 
لــە شــەڕى دەربەنــدی بازیانــدا هۆكارێــىك تــر بــوو،  بــۆ بڕیــاردان لــە بەرپاكــردىن شــۆڕش هــەر 
ــەى ســەرۆك  ــە زۆرین ــدى كــرد ب ــە دەســتپێىك شــۆڕش پەیوەن ــەر ل ــم خــان) ب ــەو كات (برای ئ
هــۆز و تیــرە و نــاودارەكاىن ناوچەكــە، لەوانــە (هــۆزى زەنگەنــە و گاڵڵــى و گێــژ و ڕۆغزایــى و 

تەرخــاىن،،، هتــد)  زۆربەیــان ئامادەییــان بــۆ پشــتیواىن شۆڕشــەكە دەربــڕى.

بــەر لــە بەرپاكــردىن شۆڕشــەكە چەنــد جارێــك (ســەملنت)یان ئاگاداركــردەوە واز لــە خراپــەكارى 
بهێنــى و ئــەم خەڵكانــە شــایاىن ئــەو كــردارە نیــن، لــە وەاڵمــدا كۆمەڵێــك گفــت و بەڵێنــى بــە 
(برایــم خــان) دەدا بــەاڵم ڕاســتگۆ نەبــوو لــە كــرداردا، بۆیــە لــە بــەرە بەیــاىن (٢٢/ئــاىب/١٩٢٠) 
ــە  ــە ســەر لوتكــەى (باوەشاســوار)، ك ــان كوتای ــەوە هەڵی ــوی خۆرهەاڵت ــە دی شۆڕشــگێڕەكان ل
دەڕوانێتــە ســەر شــارى كفــرى و بــە تەقەكــردن ڕوویــان كــردە مەركــەزى پۆلیســخانەكە، كــە 
كەوتبــووە خــوارووى شــاخەكەوە بــەم كارە تــرس و ســامێىك زۆریــان خســتە دڵــى (ســەملنت) 
ــۆ  ــاردا ب ــىك ش ــاو ماقوڵێ ــد پی ــوێن چەن ــە ش ــاردى ب ــەر ن ــە یەكس ــتەكەیەوە، بۆی و دارو دەس
ئــەوەى بچنــە الى برایــم خــان و تەكلیفــى لێبكــەن دەســت لــە بزوتنــەوەى شــۆڕش هەڵگرێــت، 
ــە دۆخــى  ــم خــان ل ــەم كارە هەڵنەســتێت، چونكــە برای ــد ســەرەتا ئامــۆژگارى كــرا ب هەرچەن
هەیەجــان و شــۆڕش دایــە بــەاڵم (ســەملنت) بــێ گوێدانــە كــەس ســوور بــوو لەســەر كارەكــەى 
و هەســتان و ســەركەوتنە ســەر لوتكــەى باوەشاســوار برایــم خــان چــاوى پێیــان كــەوت فەرمــاىن 
ڕاگرتنــى شــەڕیدا، دواى پێشــوازى و بەخێرهاتنــى ســەملنت و ئاوەاڵنیــدا، داواى لــە برایــم خــان 
كــرد بگەڕێتــەوە نــاو شــار و بەرامبــەر بــەوە بكرێتــەوە بــە قائیمقامــى شــارى كفــرى، بــەاڵم 
ئــەم قســە ســوور و ســپیانە كارى نەكــردە ســەر هەڵوێســتى برایــم خــان و پێیــاىن ڕاگەیانــد كــە 
یەقیــن جارێكیــرت بــاوەڕى بــە بەڵێنــەكاىن ســەملنت و سیاســەىت ئینگلیــز نەمــاوە، ســەملنت وەك 
دیلێــك الى شۆڕشــگێڕان مایــەوە، پاشــان لــە ســەر بڕیــارى فەرمانــدەى شــۆڕش ڕەوانــەى دێــى 
هەیەرەكــەل دەكرێــت، برایــم خــان فەرمــان دەدات گیــان و كەرامــەىت بپارێزن، دووبــارە بڕیارى 
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ــك  ــد كاتژمێرێ ــاو شــارەوە، دواى چەن ــە ن ــردن چوون ــە تەقەك ــد شۆڕشــگێران ب شــەڕى ڕاگەیان
شــاریان لــە چەكمــەى داگیركــەران ڕزگاركــرد و لەالیــەن جەمــاوەرەوە بــە گەرمــى پێشــوازیان 
لێكــرا، بــۆ ڕۆژى دواى حكومەتێــىك كاىت بــە ســەرۆكایەىت برایــم خــان دەلــۆ دامەزرێــرنا كــە پێــك 
هاتبــوون لــە (وەیــىس بەگــى دەلــۆ و ئەكبەرخــاىن بــراى برایــم خــان و حەمیــد و عەولڕەحــامن 
ــان  ــاىن و حەمەج ــەد تەرخ ــى ئەمج ــى و حاج ــش دەلۆی ــن دەروێ ــد ئەمی ــزى و كاكەمەن كارێ
ڕۆغزایــى)،  برایــم وەســتا مەحــاوى، وەك نووســەرى برایــم خــان و دامــوو دەزگا حكومیــەكان 
ــەى خــۆى  ــە ســەر وەزیف ــەو ل شــارەواىن و پۆلیســخانە....هتد وەك جــاران ڕێكخــران هەریەك

دامەزرێــرنا، هــەر ئــەوكات ســەركردایەىت شــۆڕش ئــەم بڕیارانــەى ڕاگەیانــد:
١. هەركەســێك چ لــە شۆڕشــگێران یــان هاواڵتیــان دەســت درێــژى بكاتــە ســەر مــاڵ و حاڵــى 

یەكێــىك تــر ئــەوا بــە تونــدى ســزا ئەدرێــت.
٢. ئــەو ئازووقــە و دانەوێاڵنــەى كــە لــە نــاو كــۆگاكاىن بەریتانیــا بــوون بــە ســەر جەمــاوەردا بــە 

پێــى ژمــارەى خێــزان دابەشــكران.
ــدى، دواى  ــەى هن ــردىن ڕوپی ــە دراوى عوســامىن و قەدەغەك ــردن ب ــە شــێوەیەىك كاىت كارك ٣. ب
چەنــد ڕۆژێــك حكومــەىت بەریتانیــا بــۆى دەركــەوت، كــە بەرامبــەر شۆڕشــەكە بــە زەبروزەنــگ 
ــدەى شۆڕشــكرد،  ــە فەرمان ــۆ و دانوســتانیان ل ــە داواى گفتوگ ــت، ناچــار ب ــێ ناكرێ ــان پ هیچی
برایــم خــان لــە وەاڵمــدا دەرگاى ئاشــتى و دیالۆگــى خســتبووە سەرپشــت، لــە پێنــاو فەراهــەم 
و مســۆگەركردىن مــاىف مــرۆڤ و نەتەوەیــى بــۆ ئــەم كارە (محەمــەد ســەعید وەنــداوى) وەك 
ــارەك وەك نوێنــەرى ئینگلیــزەكان هەڵبژێــردرا بــوون، ســەرەتا  نوێنــەرى شــۆڕش و مــوراد موب
بەریتانیــا ئامادەیــی خۆیــی دەربــڕى بــە بەخشــینى (٥٠،٠٠٠) ڕوپیــەى هنــدى بــە برایــم خــان 
ــەروەت و  ــەاڵم س ــەملنت) ب ــردىن (س ــە ئازادك ــەر ب ــرى و بەرامب ــى كف ــە قائیمقام ــردىن ب و ك
ــی و  ــاىب نەتەوەی ــەر حیس ــكردىن لەس ــتى سازش ــواىن هەڵویس ــا نەیت ــەى دنی ــە و پای ــاماىن پل س
ــى  ــكات، چونكــە هــەر لەســەرەتاوە بەڵێن ــم خــان) درووســت ب ــى الى (برای نیشــتامىن و ئایین
داماڵینــى بەرگــى چەوســاندنەوە و زوڵــم زۆرى بــە جەمــاوەرى شــاردا بــوو بۆیــە پێشــنیارەكەى 

گــەوار نەكــرد، ئامــاژەى كــرد بــەم خااڵنــەى خــوارەوە :
١- ئازادكردىن شێخ مەحمودى حەفید و گەڕانەوەى بۆ شارى سلێامىن.
٢- لەگەڵ گەیشتنى شێخى نەمر بۆ سلێامىن سەملنت ئازاد دەكرێت.

٣- پــاش جێبەجێكــردىن ئــەم دوو خاڵــە برایــم خــان (٥٠،٠٠٠) ڕووپیــە دەدات بــە بەریتانیــا و 
پلــەى قائیمقامــى وەرناگرێــت. 
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 دواى بیســتنى پێشــنیارەكەى فەرمانــدەى شــۆڕش دەســەاڵتداراىن بەریتانیــا دركیــان كــرد، كــە 
ــم  ــرۆزى ئیســالمدا (برای ــى پی ــوەى ئاین ــە چوارچێ ئەمــە شۆڕشــێىك نەتەوەیــى و نیشــتامنییە ل
خــان) ســوورە لــە خەبــات و بەرخــۆدان دژى هەمــوو چەوســێنەر و داگیركەرێــىك كوردســتانە، 
بۆیــە بــۆ دامركانــدن و كپكردنــەوەى شۆڕشــەكە هێرشــێىك گــەورە و زەبەالحى پــڕ چەكیان كردە 
سەرشۆڕشــگێڕان، پــاش شــەڕێىك دەســتەویەخەیی و قــورس و گــران داگیركــەران تێكشــكێرنان 
بــەرەو مۆڵگــە و ســەربازگەكانیان چــوار الشــەیان لــێ جێــام ســەركەوتنى ئــەو شــەڕە بــە خوێنى 
كــوڕى یەكێــك بــوو لــە ئەندامــاىن حكومــەىت كاىت بــە نــاوى (حمیــد عبدالرحمــن كارێــزى)، بەاڵم 
هەواڵەكــە وا باڵوكرایــەوە گوایــە برایــم خــان دەلــۆ شــەهید كــراوە، بۆیــە لــە ئــەو كاتــە (ڕەشــید 
محەمــەد) وەکــو چاودێــرى ســەملنت دەبــێ و لــە تۆڵــەدا ســەملنت دەكوژێــت دواتــر بە (ڕەشــە 
ــی شــۆڕش  ــاىن فەرماندەی ــێ فەرم ــە ب ــەك هــەر ب ــەم كارە ن ــەاڵم ئ ــرا، ب ــوژ) نێوزەدك ــم ك حاك
ئەنجامــدرا، بەڵكــو (برایــم خــان) دڵگــران دەبێــت و لــە بــرى ئــەم ڕفتــارەدا تــوڕە دەبێــت لــە 
ڕەشــە حاكــم كــوژ و الى خــۆى دەریــدەكا، چونكــە دیــل كوشــنت بــە كارێــىك نامرۆڤانــە و دوور 
لــە ئاینــى پیــرۆزى ئیســالم و دابونەریتى كــوردەوارى دەزانێ، دوابەدواى شكســتخواردىن ســوپاى 
ــك)  ــەر لونگرێ ــەركردایەىت (مێج ــا بەس ــەملنت) بەریتانی ــتنى (س ــەڕەدا و كوش ــەو ش ــز ل ئینگلی
حاكمــى سیاســی كەركــوك هێزێکــى گــەورەى خســتەگەڕ بــۆ ســەر شۆڕشــگێران لــە شــارى كفرى 
دا، چەنــد ســەعاتێك شــەڕ بــەردەوام بــوو ناچــار فەرماندەیــی شــۆڕش و ســەرجەم ئەندامــاىن 
ئــەو حكومەتــە كاتیــە دواى هەڵســەنگاندىن بــە پێــزى بارودۆخــى سیاســی و عەســكەرى لەبــەر 
ــاوەر  ــى جەم ــان و ماڵ ــدى و پاراســتنى گی ــز و بەرژەوەن ــڕ چــەىك ســوپاى ئینگلی گــەورەى و پ
بڕیــارى پاشەكشــەكردىن هێــزى شۆڕشــەكەیاندا بــۆ دێــى هەیەرەكــەل و دواتــر بــۆ نــاو داودە و 
پاشــان بــۆ هۆمەرمەنــدان هــەر لــەوێ (برایــم خــان دەلــۆ) كۆچــى دوایــى كــرد، هــەر ئەوكاتــە 
بەریتانیــا پــارە و پولێــىك زۆرى بــۆ هێنانــەوەى تەرمەكــەى تەرخــان كــرد، بەاڵم خەڵىك ئــەو دێیە 
تەرمــى پیــرۆزی دەگوێزنــەوە بــۆ (ســنێدج) لەســەر چیــاى ( حەمریــن ) بــەم كارە پیالنەكــەى 
دوژمــن پوچــەڵ دەبێتــەوە، ئــەوەى شــایەىن وتنــە دواى پاشەكشــەكردىن شۆڕشــگێران شۆڕشــەكە 
كۆتایــی پــێ نەهــات، بەڵكــو تــا ناوەڕاســتى تەرشینــى دووەم شۆڕشــگێران بەردەوامبــوون لــە 
خەبــات و بەرخــۆدان و شــەڕى پــارىت زانــی و دژایەتیكــردىن داگیركــەران، لــە شــاخ و چیــاكاىن 
ــتى  ــز دواى شكس ــردارەكاىن ئینگلی ــا، ك ــەىت بەریتانی ــرىس حكوم ــى مەت ــە جێ ــتان بوون كوردس
شۆڕشــەكە، دواى كشــانەوەى برایــم خانــی دەلــۆ و شۆڕشــگێڕان لــە شــارى كفــرى و دەوروبەرى 
ئینگلیــز بــە ســەركردایەىت (مولــوى) شــارى ســوتەمەىن شۆڕشــیان دووبــارە داگیركــرد و لــە تۆڵەى 
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ــر  ــرى دوات ــتواىن كف ــتۆى دانیش ــەر ئەس ــان خستەس ــە و (٥٠) تفەنگی ــەملنتدا (١٠٠٠) ڕوپی س
ــە دەســت بەســەراگرتنى هەمــوو  ــان دەركــرد ب ــان و تااڵنكــردىن خەڵكەكــە، بڕیاری ــە گی كەوتن
ــة) دەلــۆكاىن شــار و گرتنــى  ــة و غیــر منقول ســاماىن گواســرتاوە و نەگواســرتاوە (االمــوال منقول
هەمــوو پەیوەنــدى دارەكاىن شــۆڕش لەوانــە (محەمــەد ســەعید وەنــداوى و محەمــەد حاجــى 
نەعــامن  بەهجــەت بابــان) پاشــان فڕۆكەیــان خســتەگڕ بــۆ بۆمبارانكــردن و ســووتاندىن گونــدى 
ــات و  ــەیدجەژىن و گاڵب ــەرقەاڵ و س ــەل و س ــرى (هەیەرەك ــارى كف ــەرى ش ــۆكاىن دەوروب دەل
كارێــز)دا، شۆڕشــگێڕان ســەربارى لــە دەســتداىن فەرماندەیــى شــۆڕش و شكســتى بــارى سیاســی 
و كەمــى تەقەمــەىن و الوازى ئابــوورى بــۆ نــەزم و نیزامــى بەریتانیــادا ســەرییان نــەوى نەكــرد، 
هــاوكات فشــارێىك زۆریــان درووســتكرد بۆیــە حكومــەىت بەریتانیــا لــە كۆتایــی مایــىس (١٩٢١)

ــە  ــەو لێبوردنــەى ب ــۆ شۆڕشــگێڕان دەركــرد، قۆمیســەر (عــەىل غالــب قاســم) ئ دا لێبــووردىن ب
(ئەكبــەر خــان و وەیــىس بــەگ) ڕاگەیانــد، كــە ئــەوكات وەك سەرپەرشــتیارى هێزەكــە بــوون، 
ــران  ــدە ســووتا و وێ ــەوە ســەر گون ــاڵدا شۆڕشــگێڕان گەڕان ــان س ــراىن هەم ــە مانگــى حوزەی ل
ــوكاریان  ــگێڕان و نەكەس ــە نەشۆڕش ــن ك ــتییەك بكەی ــە ڕاس ــاژە ب ــتە ئام ــان، پێویس كراوەكانی
ــرنان و الى  ــدا دانەمەزرێ ــەىك حكومی ــچ دامودەزگای ــە هی ــوزى ١٩٨٥) ب ــۆڕىش ١٤ تەم ــا (ش ت

دەســەاڵتدارە یــەك لــە دواى یەكــەكان جێــى متامنــە نەبــوون(١).

١- چاوپێكەوتن: د.بـــەمـــۆ پەروێزخاىن دەلـــۆ، ئاىب ٢٠١٧



١١٦

 
ســەرۆىك ئــەو دەمــەى ئێــىل جــاف كەریم بەگــى فەتــاح بەگى جــاف بــوو،  پەیوەندى بەشــێخەوە 
ــەوەی  ــەو كۆبوون ــرا، ئ ــك دان ــەى ئاوباری ــان و ناوچ ــەى گەرمی ــە ناوچ ــرد بێت ــرد و داواى لێك ك
ــوون  ــارەكاىن هــۆزى جــاف ب ــەاڵم جووتی ــوو، ب ــاىن ب ــدى تاڵەب ــىك شــێخ مەجی ــە موڵ ــك ل ئاوباری
شــێخ مەجیــد خــۆى ســەر بــە شــێخ بــوو پێــش ئــەوەى شــێخ بگاتــە جــێ تیــرەى گاڵڵــى جــاف 
ســەركردایەىت كەریــم قوبــاد و حەمــەى كــوڕى و ســەد ســوارێك لــە ئاوباریــك ئامادەبــوون، لــە 
ــوڕى  ــى ك ــتەفا و نامیق ــى مس ــەركردایەىت تۆفیق ــە س ــوارێك ب ــەد س ــد) س ــۆفی وەن ــرەى (س تی
گەیشــتنەجێ و هەروەهــا ســوارەكاىن تەرخــاىن و ڕوغزایــش لەگــەڵ كەریــم بەگــدا حــازر ئەبــن(١)، 
لــە بەهــارى ســاڵى (١٩٣١) ئاگــرى ڕاپەڕیــن بــە جۆرێىك بەرفــراوان گەیشــتە دەوروبــەرى خانەقی 
ــدا  ــراواىن گەرمیان ــەىك بەرف ــە ناوچەی ــود ب ــێخ مەحم ــە ش ــەر ب ــدارەكاىن س ــرد، چەك زۆرى نەب
دابەشــبوون و ژمارەیــەىك زۆریــش لــە خەڵــىك ناوچەكــە پەیوەندیــان بــە ڕاپەڕینــەوە كــرد،  بــۆ 
بــەر پەرچدانــەوەى بەریتانیــا – شــێخ مەحمــود پــاش دڵنیایــى لــە پشــتگیرى كــردىن هــۆزەكاىن 
ناوچەكــە پاڵــى پێوەنــا ڕووبكاتــە ناوچــەى گەرمیــان و كۆمەكیان كــرد، پرۆگرامى جەنگــى پارتیزاىن 
دامەزرانــد(٢)، لەگــەڵ دەســت پێكــردىن وەرزى بەهــاردا فڕۆكــە جەنگییــەكاىن ئینگلیزیــش توانــاى 
دەســت وەشــاندنیان لــە جــاران زۆر زیاتــر بــوو، شــێخ مەحمــود ئــاگاى لەبــەىش زۆرى ئــەم كەیــن 
و بەینانــە نەبــوو، دڵنیابــوون لــە پشــتگیرى تاڵەبــاىن و زەنگەنــە و جەبــارى پاڵــى پێوەنــا ڕوو بكاتە 
نــاو جەرگــەى گەرمیــان بــەو نیــازەى لــەوێ گــورزى توندتــر لــە دوژمــن بوەشــێنێ، فڕۆكــەكاىن 
ئینگلیــز هەنــگاو بــە هەنــگاو چاودێرییــان دەكــرد، بەپێــى زانیارییــەكاىن ئــەوان لەشــكرى میــرى 
ــاىن (١٩٣١)  ــەڕە ڕۆژى (٥)ى نیس ــەو ش ــرد، ئ ــادە ئەك ــوو ئام ــەورەى داهات ــەڕى گ ــۆ ش ــۆى ب خ
ــەوەى  ــووە دوورە، ئ ــە خورمات ــل ل ــدا كــە هەمــووى بەســەریەكەوە (٢٠) می ــك ڕووی ــە ئاوباری ل
مــن مەبەســتمە ڕۆڵــى فڕۆكــە جەنگییــەكاىن ئینگلیــز لــە ئاوباریــك هــەر لەســەرەتاوە بۆمبــاكاىن 
ئــەو فڕۆكانــە ســەرئەنجامى ئاوباریكیــان دیاریكــرد، بەالیــەىن كەمــەوە هــەزار و یــەك بەڵگــەى 
ــەو ڕاســتییە بەرچــاو دەكــەوێ لێرەشــدا  ــارەى ئ ــدا دەرب ــە تایبەتییەكان ــاو فایل ــە ن جۆراوجــۆر ل
چەنــد منوونەیــەىك هەڵبــژاردەى كــەم دەهێنمــەوە ڕۆژى (٤)ى نیســان فڕۆكــەكاىن هێــزى ئاســامىن 
ــارى  ــد، گۆڤ ــژووى شۆڕشــەكاىن شــێخ محمــودى حەفی ــە مێ ــە ســاڵى ١٩٣١ ل ــك ل ١- د. حســن جــاف، گرنگــى شــەڕى ئاوباری

ــارى ٢٠٠٨، ل١٠٥. ــاڵى دووەم، بەه ــارە (٦) س ــژوو، ژم مێ
ــارى  ــدا (١٩٣٧ – ١٩٤٧)، گۆڤ ــراق – ئێران ــوان عێ ــەكاىن نێ ــە پەیوەندیی ــورد ل ــاوەڕ)، دۆزى ك ــەد نارس(ب ــەد محەم ٢- ئەحم

ســەنتەرى لێكۆڵینــەوەى ســرتاتیجى، ســاڵى هەژدەهــەم، ل٦٠–٦١.
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بەریتانیــا لــە عێــراق بەوەیــان زاىن شــێخ مەحمود گەیشــتۆتە گونــدى ئاوباریــك، هەر ئەوان یەكســەر 
ــا هێــزەكاىن میــرى بــێ دواكەوتــن ڕووبكەنــە  ــاگادار كــردەوە ت ــان لــەوە ئ بنكــەى (گــۆپ تەپە)ی
ئاوباریــك ئــەو فڕۆكانــە ئاســامىن ناوچەكەیــان بەرنــەدا، بــەر لــە گەیشــتنى هێــزەكاىن میــرى شــێخ 
مەحمــود و هێــزەكاىن بتوانــن بكشــێنەوە، ئینگلیــزەكان لــەم بارەیــەوە بــۆ خۆیــان دەڵێــن (لــە 
ــە  ــن ل ــەىك دوژم ــامىن مەل ــزى ئاس ــاىن هێ ــێ وچ ــژى و ب ــاران و دەســت درێ ــە بۆمب ــك ب ئاوباری
شــوێنى خۆیــدا ڕاگیــرا)، تــا ســەعات چــوار الى ئێــوارە هێــزەكاىن میــرى گەیشــتەجێ ئــەو هێزانــە 
ــان لــێ كــەوت، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا نەیانتــواىن  ــاىن گەورەی ــان كــردو زی (هێرشــێىك ئازایانەی
هەمــوو گونــدى ئاوباریــك بگــرن هــەردوو هێزەكــەى میــرى لــە بەرامبــەر دوژمنێــىك چەكــداردا 
كــە خــۆى لــە ســەنگەردا  ئازایانــە دەجەنگــى تــەواو الواز بــوون، بۆیــە دوژمــن كــە شــەو داهــات 
تــواىن خــۆى قوتــار بــكات، بەداخــەوە بەهــۆى هەڵەیــەىك ناچاوەڕوانــەوە فڕۆكــەكاىن پــۆىل ژمــارە 
ــدا  ــەڕى ئاوباریك ــە ش ــەى ل ــەو كوردان ــارەى ئ ــك، ژم ــتنە ئاوباری ــەو گەیش ــێ ش ــا درەنگان (٧) ت
ــەىل  ــوو الدا پ ــە هەم ــەى شــێخ مەحمــود ب ــوون، (٣٧) كەســە، وەك ومتــان ڕاپەڕینەك شــەهید ب
دەهاویشــت، لێــرەدا وەك بەڵگــە بــاىس جــاىف گەرمیــان دێنمــەوە كــە چــۆن كۆشــىش ئینگلیــزەكان 
ــامىن  ــزى ئاس ــدەى هێ ــدا فەرمان ــەى خۆی ــە دوورو درێژەك ــە ڕاپۆرت ــن، ل ــاىت لێگرت ــگاى خەب ڕێ
بەریتــاىن لــە عێــراق لەبارەیــەوە دەڵێــت: دەبــوو بــە وریاییــەوە ئاگامــان لــە هەڵوێســتى جافەكان 
ــاردە ناوچــەى  ــم ن ــزى ئاســامىن مەلیكی ــەىت ئیســتخباراىت هێ ــەوە ئەفســەرێىك تایب ــت، لەبەرئ بێ
كفــرى، ئەفســەرى ناوبــراو ســەرپۆڵى فڕۆكــەوان (ڤ.د.ئۆماڵــى) بــوو كــە هەڵگــرى میدالێیەكــە، 
دەزگایــەىك بێتــەل و نیــو تاقــم زرێپۆشــم لەگــەڵ نــارد تــا پێوەنــدى بــە هۆزەكانــەوە ببەســتێ و 
بــەردەوام لەبارودۆخــى ناوچەكــە ئــاگادارم بــكا، ئۆماڵــى قــەاڵى شــێروانەى كــردە بــارەگاى خــۆى، 
ئــەو قەاڵیــە پۆلیســخانەیە و كەوتۆتــە كەنــارى ناوچــەى جافایەتییــەوە، ئۆماڵــى لــەو بنكەیــەوە 
ــا  كارێــىك فــرە خــاىس ڕاپەڕانــد، بەشــێوەیەىك ڕێكوپێــك ئاشــناى وەزعەكــەى كــردم فڕۆكــە بۆمب
هاوێــژەكاىن پــۆىل ژمــارە (٥٥)ى بنكــەى هنێــدى خرایــە بەردەســت تەختانییــەىك لەبارییــان لــە 
ــەكان چوونەســەر  ــد جــار فڕۆك ــە، چەن ــە فڕۆكەخان ــەوە و كردیان ــك پۆلیســخانەكەوە دۆزیی نزی
ــە  ــۆرە ب ــەوە، بەوج ــر چاودێریی ــە ژێ ــان خران ــامڵ و جموجۆڵی ــوێنى ڕەش ــوەكان، ش ــە بزێ ناوچ
وردى (رەصــدى) تیــرەكاىن جافــامن كــرد، وادیــارە فڕینــى یــەك لــە دواى یــەىك فڕۆكــەكان، لەگــەڵ 
هەســتى بێدەســەاڵتیدا لەبــەردەم هێــرىش ئاســامنیدا كارێــىك گەورەیــان كردەســەر ئــەو تیرانــە و 

بوونــە كۆســپ لەبــەردەم باڵوبوونــەوەى ناڕەزایــی لەناویانــدا(١).    
١- د كەماڵ مەزهەر، سەرچاوەى پێشوو،  ل٥٧ -٦٩
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ــە  ــە گەرمــەى جەنگدابــوون، ل ــە شــارەزووردا ل ــە شــكرەكەى ل ــە كاتێكــدا كــە شــێخ مەحمــود ل ل
ــەت وەڕســتى و پەرێشــان  ــە باب ــد، ل ــۆ، گل...هت ــە، دەل ــەوە داودە، زەنگەن عەشــایەرەكاىن گەرمیان
ــێخ  ــە ش ــان ل ــە داوای ــە نام ــەوە، ب ــوراىن حكومەت ــی مەمئ ــا و نالەباری ــت یاس ــە دەس ــەوە ل خۆیان
مەحمــود كــرد كــە شۆڕشــەكە بگوێزێتــەوە بــۆ گەرمیــان و جەنگــى كــورد ئەمجــارە لــە گەرمیانــەوە 
دەســتپێبكات(١)، لــە شــوباىت (١٩٣٠)دا شــەڕى ئــاو باریــك دەســت پێــدەكات، (كریــم بــەگ 
ــر و لقــەكاىن جــاف  ــەگ) ســەركردایەىت شۆڕشــگێڕەكاىن ت ــن ب ــراى و محەمــەد ئەمی وداودبەگــى ب
یــەك دەگــرن و لەگــەڵ هێــزى (شــێخ مەحمــود)دا یــەكان گیردەبــن، لەوكاتــەى (شــێخ مەحمــود 
لــە ماڵــى شــێخ مەجیــدى تاڵەبــاىن)دا هــەر لــە ســەر نانخــواردن لەپــڕ لەالیــەن فەوجێــك ســەربازى 
عێــراق و ژمارەیــەك پۆلیــس و لەشــكرى چەنــد پیــاوى ســەر بــە دەوڵــەت و تەیــارەى ئینگلیــزەكان 
پەالمــار دەدرێــن و دەوریــان دەگــرن، ئــەو ڕۆژە تــا ئێــوارە شــەڕێىك گــەرم و خوێنــاوى بــەردەوام 
دەبێــت، شۆڕشــگێڕان دلێرانــە دێنــە دەســت و ناچــار دوژمــن پاشەكشــێ دەكات، لــەم شــەڕەدا دوو 
چەكــدارى ئــازاى (شــێخ مەحمــود) بــە نــاوى (جەمــاڵ و جــەالل) شــەهید دەبــن و تەرمەكەیــان 
ــە  ــارساو ب ــزى جافیــش (حوســێن ئەحمــەد) ن ــە هێ ــژن، ل ــەوێ دەینێ ــەوە ســلێامىن، هــەر ل دەبەن
حوســەینە ســووركەى ڕۆغزایــى كــە خەڵــىك كــەالرى كۆنــە برینــدار دەبێــت، لەژێــر ســەختى ئــەو 
ــڕ  ــىك چڕوپ ــدا، دواى وتووێژێ ــەڵ حوكمــەىت عێراق ــاڕى دانوســتاىن لەگ ــەرە دژوارەدا شــێخ بری فاكت
لەگــەڵ نوێنــەرى بــااڵى بەریتــاىن دا لــە بەغــدا شــێخ  قایــل بــوو چــەك دابنێــت و خۆى بەدەســتەوە 
ــان،  ــوك و گەرمی ــنوورى كەرك ــگێڕاىن س ــرا(٢)، شۆڕش ــراق ك ــوارووى عێ ــەى خ ــر ڕەوان ــدات، دوات ب
ــە  ــەگ و حەم ــەگ و داود ب ــم ب ــوو وەك كەری ــان كردب ــتاىن (ئاوباریك)ی ــەى بەشــداریى داس ئەوان
ئەمیــن بەگــى كــوڕى (مینــە جــاىف شــاعیر) و ئەوانــەى تــر لــە دۆڵ و هــەردەكاىن ناوچەكــەدا تــا 
ــادەن، بــەاڵم كاتێــك شــێخى حەفیــد  ــان بەدەســتەوە ن ــە قاچاخــى دەمێننــەوە و خۆی ماوەیــەك ب
ــووردىن  ــى لێب ــەر گفت ــش لەس ــرا، ئەمانی ــراق ڕەوانەك ــوورى عێ ــۆ باش ــرى و ب ــت می ــە دەس كەوت
گشــتى خۆیانــدا بــە دەســتەوە و بــەر لێبــووردن كەوتــن(٣)، لــە ڕۆژى (١٩٣١/٤/١) كەریــم بەگــى 
جــاف لەشــكرێىك ســوارەى جــاىف كۆكــردەوە لــە (ملــە بــۆری) دێــی زەردا لەگــەڵ لەشــكرى تێكەڵــى 

١– ئەحمەد خواجە، چیم دی چاپخانەى ئاراس، هەولێر، چاپى دووەم، ٢٠١٣، ل٢٨٦
٢- كەریم بەگى فەتاح بەگ، سە رچاوەى  پێشوو، ل٩٩   

٣- عومەر عەىل شەریف، لەیاد نامەى كەركوك و گەرمیانەوە، چاپخانەى ئاراپخاى كەركوك، چاپى یەكەم – ٢٠٠٦ ل٧٤                                                                                  



١١٩

دەوڵــەىت تــازەى عێــراق و ئینگلیــزدا ڕووبــەڕوو دەبنــەوە، دیــارە قیــادەى ئــۆردووى دەوڵــەت بــە 
دەســت كەســێكەوە بــووە بەنــاوى (حاجــى قایمقــام) لــەو شــەڕەدا چەندیــن كەســایەىت عەشــیرەىت 

جــاف بەشــدارییان كــردووە وەك :                                                     
١- كەریم بەگى فەتاح بەگى حەمە پاشاى جاف سەرۆىك ئەو كاتەى عەشیرەىت جاف.

٢- داودبەگى جاف       ٣- محەمەد ئەمین بەگى جاف      ٤- حەمەى مەحمودى نادر      
٥- قادرى مەحموودى نادر     ٦- حەمەڕەشیدى حەمە هەسەىن تەرخاىن

٧- شێخ حەمیدى شێخ قادرى گۆران       ٨- حەمەى شاسوارى ئەلك
٩- نەجمى حەمەى الوە.                          

      
 لەوشەڕەدا چوار شەڕكەرى جاف كوژراون:                                                       

١- مەجید مایخاىن سۆىف وەن        ٢- حەمەى عەبدواڵى هەسەىن تەرخاىن     
٣- حەمەقادرى یاسین باشىك        ٤- ناوى كوژراوى چوارەم نەزانراوە.  

                               
لەو پەالمارەدا چەندین شەڕ و بڕەبڕ ڕویداوە لە دێی (سامق) دووكەىس تر كوژران  بە ناوى:

١- عەىل عەواڵى گۆڵى     ٢- مەتحەىت ئەحمەدى عەواڵ                                                         
 

ــارساوە(١)،  ــاوەوە ن ــەو ن ــەو شــەڕە  ب ــك وە ئ ــەرى ئاوباری ــە ڕۆژى ١٩٣١/٤/٥ شــەڕ گەیشــتە دەڤ ل
(داود بەگــى جــاف) پیاوێــىك وشــیار بــووە، شــیعرى زۆربــەى شــاعیراىن لەبــەر بــووە، (داود بــەگ) 
زمــاىن كــوردى و عــەرەىب و فــارىس و تــورىك بــە ڕەواىن دەزاىن، زۆربــەى شــیعرى شــاعیرانی فــارىس 
زمــاىن لەبــەر بــوو، لەســەر دەســتى مــەالى گــەورە و شــەرع ناســەكان ماوەیــەك دەخوێنــى، (داود 
ــەگ) ــم ب ــەڵ (كەری ــەدا لەگ ــەو شــەڕە خوێناوی ــوو، ل ــاو باریكــە ب ــەگ) شــۆڕە ســوارى شــەڕى ئ ب

ى بــرا گــەورەى و (حەمــە ئەمیــن بــەگ)ى برازایــدا ئازایەتیــەىك زۆریــان نوانــد، تــا ڕادەیــەك دواى 
تــەواو بــووىن شــەڕ بەســوودى شۆڕشــگێڕاىن كــورد بــە ســەرۆكایەىت (شــێخ مەحمــود)ى نەمــر، شــێخ 
ــێر)  ــێرە ش ــووى (داود ش ــكاند، فەرم ــان ش ــزى دوژمنی ــە هێ ــدا ك ــداىن جەماوەرەكەیی ــە پیاهەڵ ل
ئەمــە بەڵگەیــە كــە هــۆزى جــاف تــا دوا هەناســە لەگــەڵ شــۆڕىش ( شــێخ مەحمــود )دا بــوون(٢)، 
(داود بــەگ) بــە هێزێكــەوە دەچێتــە ســەر (كۆلۆنیــل الیــن) لــە ســەرقەاڵ بــە بارمتــە دەیــان بــات و 

١- خورسەوجاف، مێژووى هۆزى جاف، چاپخانەى هێڤى، هەولێر، چاپى یەكەم، ٢٠١٣، ل٨٤٨
٢- كەریم بەگى فتاح بگ،  سەرچاوەى پێشوو  ل ١٠٩-١١٣  



١٢٠

هەڕەشــەیان لێــدەكات ئەگــەر (كەریــم بــەگ) و هاوڕێــكاىن ئــازاد نەكــەى ژیــاىن (كۆلۆنیــل الیــن) 
دەكەوێتــە مەترســییەوە، ئەویــش ناچــار ئازادیــان دەكات، بــە هۆى دۆســتایەىت بنەماڵــەى بەگزادەى 
جــاف لەگــەڵ (شــێخ مەحمــود و كۆلۆنیــل الیــن) حاكمــى ســیاىس كەركــوك (كەریــم بەگــى جــاف) 
ــێخ  ــگاوەراىن (ش ــە جەن ــووە ل ــك ب ــاف یەكێ ــى ج ــان دەكا، داود بەگ ــت و بەندی ــراكاىن دەگرێ و ب
ــراق  ــاىن عێ ــدام پەرلەم ــە ئەن ــار ب ــەوەش (٩) ج ــەرەڕاى ئ ــدا، س ــەڕى ئاوباریك ــە ش ــود) ل مەحم
هەڵبژێــراوە، ســاڵى (١٩٤٧) زۆر داكــۆىك كــردووە لــە چــوار ئەفســەرەكەى كــورد، ئەندامــى حیــزىب 
هیــوا بــووە لــە ســەردەمى ئەنــدام پەرلەمانیــدا زۆر داكــۆىك كــردووە لــە مافــەكاىن گــەىل كــورد(١)، 
بــەم شــێوەى خــوارەوە لــە خولــەكاىن پەرلەمــاىن عێراقــدا ئەندام بــووە، هەرچەنــدە پێشــرت ئاماژەمان 
پێكــرد (حەمــە بەگــى جــاف) لــە خولــەكاىن پێشــوودا ئەندامێــىك كارا و چــاالك بــووە وەلــێ تەمــەن 
كــورىت ڕێــگاى نــەدا بــەردەوام بێــت، وەلــێ دواتــر و لــە خولــەكاىن تــردا بــە تایبــەت لەســەردەمى 
پاشــایەتیدا خەڵــىك كــەالر بــەردەوام لــە خوولــەكاىن نوێنەرانــدا ڕۆڵــى دیاریــان هەبــووە،  لێــرەدا 

بــاس لــە ڕۆڵــى (داود بەگــى جــاف) دەكەیــن، وەك لەخشــتەى ژمــارە (١٥) هاتــووە:

خشتەى ژمارە (١٥)
داود بەگى جاف و ماوەكاىن خوىل هەڵبژاردن سااڵنی (١٩٣٥-١٩٥٨)

تاوەكو بەروارىلە ڕۆژىژ. خولژ
١٦١٩٣٥/٨/٨١٩٣٦/١٠/٢٩
٢٩١٩٣٩/٦/١٢١٩٤٣/٦/٩
٣١٠١٩٤٣/١٠/٩١٩٤٦/٥/٣١
٤١١١٩٤٧/٣/١٧١٩٤٨/٢/٢٢
٥١٢١٩٤٨/٦/٢١١٩٥٢/٦/٣٠
٦١٣١٩٥٣/١/٢٤١٩٥٤/٤/٢٨
٧١٤١٩٥٤/٦/٩١٩٥٤/٨/٣
٨١٥١٩٥٤/٩/١٦١٩٥٨/٣/٢٧
٩١٦١٩٥٨/٥/١٠١٩٥٨/٦/٩

سەرچاوە: سهیل خورشید عزیز، مێژووى ناوچەى كفرى لە كۆنەوە تا ساڵى ١٩٥٨، ل٧٣

١- ســاڵەح هــەالج، ئەلبومــى گەرمیــان، لــە باڵوكــراوەكاىن كۆمەڵــەى ڕووناكبیــر و كۆمەاڵیــەىت كەركــوك، چاپــى یەكــەم، كەركوك، 
٢٠١١، ل١٦٦           



١٢١

(داود بــەگ) لــە چلەكانــدا دواى كۆچــى دوایــی كتوپــڕى حەمــە بەگــى بــراى دەبێتــە نوێنــەر 
لــە پەرلەمــاىن عێراقــدا، لــە پەرلەمانــدا هەمیشــە بوێــر و ڕاســتەوخۆ ڕاســتییەكاىن دركانــدووە، 
هەمیشــە پشــت و پەنــاى لێقەومــاوان بــووە، دواى لەناوچــووىن دەســەاڵىت پاشــایەىت لــە 
ــە ســاڵى (١٩٥٩) لەگــەڵ  ــووە، ل ــدام پەرلەمــان ب ــى دەســەاڵىت پاشــایەىت ئەن ــا كۆتای ــراق، ت عێ
(عەبدولكەریــم قاســم) نێوانیــان تێكدەچێــت، هــەر لــەو ســاڵەدا واڵت بەجێدەهێڵــت و 
دەڕوات بــۆ ئێــران و لــە وێــڕا ڕێزێــىك زۆرى لێگیــراوە(١)، لــە ســاڵى ( ١٩٦٦ ) تــووىش نەخــۆىش 
خوێــن ڕژاىن گــەدە بــوو، لــە  بیامرســتان (میهــرى تــاران)دا تەرمەكەیــان هێنــاوە بــۆ كــەالر و 

ــە خــاك ســپێرا.   ــە گۆڕســتاىن ســەیدخەلیل ب ل

لــە ســاڵى ( ١٩٣٧ ) لــە شــارى كەركــوك بــە نــاوى ( داركــۆ ) دامــەزرا، ئەمــەش نــاوى 
ڕێكخراوێــىك نەتەوەیــی بــوو لــە ئیتاڵیــا دەركــەوت، پاشــان ئــەم ڕێكخــراوە فــراوان بــوو لــە ســاڵى 
ــق حیلمــى،  ــە ســەركردایەىت خوالێخۆشــبوو ڕەفی ــوا، ب ــزىب هی ــە حی ــۆڕدرا ب ــر گ (١٩٣٩)دا دوات
ــوا)  ــاى (هی ــە وات ــە ب ــوردى ك ــى) ك ــراوى (هێڤ ــەر ڕێكخ ــرنا لەب ــاوەى لێ ــەو ن ــە ئ ــەو حیزب ئ
دێــت، ئــەو ڕێكخــراوە سیاســییە بــوو كــە لــە (١٠)ى كانــوىن دووەمــى (١٩١٠) لــە ئەســتەنبول 
لەالیــەن هەنــدێ لــە خوێنــدكاراىن كــوردەوە دامــەزرا(٢)، ئــەم پارتــە پێكهاتــووە لــە ڕۆشــنبیران 
ــان و ئەفســەراىن كــورد و ئاغــا و دەرەبەگــەكاىن كوردســتان، زۆربــەى ئەندامــاىن ئــەم  و قوتابی
پارتــە بریتــى بــوون لــە خەڵــىك ناوچــەكاىن خانەقــی و كفــرى و هەولێــر و كــەالر و كەركــوك(٣)، 
دامەزرانــدىن حــزىب هیــوا بــۆ ســاڵى (١٩٣٧) دەگەڕێتــەوە لــە شــاری كەركــوك، بــە ڕێكخــراوى 
داركەر-كــە نــاوى ڕێكخراوێــىك ئیتاڵــى بــوو، بانگــەوازى بــۆ یەكگرتنــى ئیتاڵیــا دەكــرد، 
پاشــان بــە هــۆی گەشــەكردىن كۆمەڵــەوە، ناوەكــەى گۆڕابــوو بــە حــزىب هیــوا،  لــە ســەرەتای 
دامەزراندنییــدا ئەندامــاىن بریتــى بــوون لــە چەنــد خوێندكارێــىك كورد لــە ئامادەیــی كەركوك(٤)،  
ــە  ــاش و گونجــاو ب ــە خۆشــكردنێىك ب ــە ئەنجامــى زەمین ــى وە ل ــە نهێن ــە ســاڵى (١٩٣٩)دا ب ل

١- خورسەو جاف، سەرچاوەى پێشوو، ل٧٣٩
٢- حســن ظاظــا، عێــراق لێكۆڵینەوەیەكــە لــە مێــژووە سیاســییەكەى (١٩٠٨-٢٠٠٨) وەرگێــڕاىن ئامانــج نیعمــت، چاپــى یەكــەم، 

ســلێامىن ( ٢٠٠٩ )چاپخانــەى، چوارچــرا، 
٣- د.عبدالستار طاهر رشیف، الجمعیات و املنظامت و االحزاب الكردیة يف قرن (١٩٠٨-١٩٥٨) الطبعة االوىل، بغداد١٩٨٩، ص٩٥    

٤- محەمەد فاتیح، سەرچاوەى پێشوو، ل٩٩ 



١٢٢

ــدەوار و ڕۆشــنبیراىن  ــد ئەفســەر و خوێن هۆشــیارى و جگەرســۆزى و دەســت پێشــخەرى چەن
ــق  ــەرۆكایەىت (ڕەفی ــە س ــوا) ب ــزىب هی ــاوى (ح ــە ن ــیاىس ب ــىك س ــورد، حزبێ ــكەوتووى ك پێش
حیلمــى) دامەزرێنــدرا و ئامانجــى نزیــىك گەیشــتنى میللــەىت كــورد بــوو بــە مافــە ڕەواكاىن لــە 
عێراقــدا، لــە ســەروویانەوەش (ئۆتۆنۆمــى بــۆ كوردســتان) بــوو، بێگومــان لــە ســەرەتاى شــەڕى 
دووەمــى جیهانیــدا، هەڵوێســتى خــۆى دژى فاشســتییەت بــە بــاىش دەربڕیبــوو، وەشانبەشــاىن 
میللەتــاىن ئازادیخــواز ســەركردایەىت خەبــاىت میللــەىت كــوردى كــرد، لــە پێنــاو بــەر هەڵســتى و 
بەربەســتكردىن نازییەتــدا(١)، یەكێــك لــە گۆڕەپانــە ســەرەىك و گرنگــەكاىن چــاالىك هیــوا دەڤــەرى 
ــوو،  ــدا گەشــەى كردب ــە تیای ــەو پارت ــەوە ئ ــە ســەرەتاى چلەكان ــووە، كــە ل ــان ب ــى گەرمی بەرین
ــوادا  ــزى هی ــە ڕی ــە ل ــوو، ك ــۆ گرتب ــەى لەخ ــەو ناوچەی ــاودارەكاىن ئ ــایەتیە ن ــە كەس ــك ل زۆرێ
ــان  ــەرى گەرمی ــرد، بەڕاســتى دەڤ ــان دەك ــەالر و خەباتی ــرى و  ك ــی و كف ــە ســنوورى خانەق ل
شــوێنێىك دیــار و شایســتەى لــە مێــژووى خەبــاىت هیــوا هەبــووە، بەڵگــەى هــەرە دیاریشــامن 
بــۆ ئــەم ڕاســتییە ئەوەیــە: دوو كۆبوونــەوەى بــە ناوبانــگ و بایەخــدارى ئــەم پارتــە لــە كــەالرى 

ــدا ســاڵى (١٩٤٤، ١٩٤٥) بەســرتاون و ئەنجامــدراون: ــو جەرگــەى گەرمیان نێ
 یەكەمیــان: بــە كۆنفــراىس كــەالر نــارساوە، لــە هاوینــى ســاڵى (١٩٤٤)دا بــە مەبەســتى 
چارەســەركردىن ناكــۆىك و گرفتــە ناوخۆییــەكاىن هیــوا گرێــدراوە، لــە ماڵــى (داود بەگــى جــاف) 

ــرتاوە. ــەالر) بەس ــىس ك ــەالر (كۆنفران ــە ك ل
ــە)وە  ــرەى (قەنیل ــە كۆنگ ــوو، ب ــەالر ب ــە ك ــك ب ــژەكاىن نزی ــدى گێ ــرەى گون ــان : كۆنگ دووەمی

ــارساوە. ن
ــۆ ئامادەبــووىن ئەندامــەكان    كاروبــارى كۆنفرانســەكە دوو ڕۆژى خایانــد، ڕۆژى یەكەمیــان: ب
تەرخــان كرابــوو بــۆ ئــەوەى لــە ناوچــە جــۆراو جــۆرەكاىن كوردســتانەوە بگەنــە كــەالر، ڕۆژى 
دووەمیــش: بــۆ كۆبوونــەوە و دانیشــتنى ئەندامــەكان تەرخانكــرا، كۆبونەوەكــە لــە ماڵــى (داود 
بەگــى جــاف) كــرا كاتەكــە هاویــن بــوو، كــەالر لــەو كاتــەدا بــە گــزادەكاىن جافـــى تیــا بــووە، 
تەنانــەت بــە زۆرى خۆشــیان ئەندامــى هیــوا بــوون، دیــارە مەســەلەى هەڵبــژاردىن كــەالر زیاتــر 
ــەوە و بەگزادەكانیــش خــاوەن نفوزێــىك  ــە دەســەاڵىت حكومەت ــوو ل ــوو دوور ب ــەوە ب ــەر ئ لەب
ــن  ــش نەتوان ــەو ئەمانی ــە ناوچەك ــت بێنێت ــەت دەس ــۆ حكوم ــوو ب ــان نەب ــوون، ئاس ــۆ ب ئەوت
ــە كۆنفرانــىس كــەالرى ســاڵى  (١٩٤٤)دا  بیانپارێــزن، ئــەو كەســایەىت و ئەنــدام و میوانانــەى ل

ــێ  ــول ١٩٦٨، ل١٧ بەب ــێیەمى، ئەیل ــرەى س ــتنى كۆنگ ــتان-عێراق تابەس ــراىت كوردس ــارىت دیموك ــژووى پ ــە، مێ ــىل عبدالل ١- ع
ــە چاپخان



١٢٣

ئامادەبــوون دەتوانیــن ئــەم كەســایەتییانەى خــوارەوە دەستنیشــان بكەیــن:

ناوزناوز

مامۆستا ئیرباهیم ئەحمەد٢مامۆستا ڕەفیق حیلمى١

عزەت عەبدول عەزیز٤مەال سەید حەكیمى خانەقین٣

محەمەد مەحمود قودسی٦مستەفا خۆشناو٥

شێخ عەتاى تاڵەباىن٨عەزیز پشتیوان٧

داود بەگى جاف١٠ڕەشید باجەاڵن٩

حاجى عەىل ئەكبەرخاىن كەڵوڕ١٢مستەفا نەریامن١١

نامیقى كوێخاساملى بەرلووىت١٤شێخ ئەحمەد شاكەىل١٣

شێخ غالب تاڵەباىن١٦كەریم بەگى جاف١٥

شێخ بابەعەىل بێدار١٨شێخ تاڵیب تاڵەباىن١٧

فەقێ محەمەد سەعاتچى كفرى ٢٠حەمە سەعیدبەگى جاف١٩

ئەحمەدى براحەمە٢٢حەمە ئەمین بەگى جاف (مینە جاف)٢١

حەمەساڵەح  دەلۆ  ٢٤نورى ئەحمەد تەها٢٣

مەحمودى شێخ تەها٢٦مەجیدى مەالعەىل٢٥

محمەد ئەرمەخاىن٢٨مەال عەزیز عەبدولڕەحامىن زەنگەنە٢٧

شێخ عەبدولقادرى قەاڵگەیى٣٠عەىل حەمدى٢٩

خالید ڕەزا بەگ   ٣٢عەىل سەلیم بەگ٣١

مەال فەتاحى وەڵەدبەگى٣٤شێخ حەمە نەجیبى تاڵەباىن٣٣

٣٦مەحمود ڕەزابەگ٣٥
شەوكەت بەگى ئەحمەد بەگى 

جاف و زۆرى تر 



١٢٤

ئــەو كەســایەتیە نارساوانــەى ســنوورى خانەقــی و كــەالر و كفــرى كــە بــۆ كۆنگــرە كە بانگێشــت 
كرابــوون ئــەم زاتانەبوون:  

١-  مەال سەید حەكیمى خانەقی (سەرۆىك كۆبونەوە)      ٢- ساڵەح ئاغاى باجەاڵن
٣- ساڵەح ئاغاى جمور                                             ٤- مستەفابەگى جاف

٥- شەوكەت بەگى جاف                                          ٦- حمیدئاغاى زەنگەنە  
٧- شێخ عەتاى تاڵەباىن                                            ٨- مستەفا نەریامن  

٩- شێخ ئەحمەدشاكەىل                                          ١٠- نامیقى كوێخا ساملى بەرلووت    
١١- شێخ غالب تاڵەباىن                                          ١٢- حەمە سەعیدبەگى جاف

١٣- حەمەساڵەح دەلۆ                                          ١٤- مەالعەزیزعەبدولڕەحامىن زەنگەنە   
١٥- ئەحمەد براحەمە                                           ١٦- شێخ عەبدولقادرى قەاڵگەیی

١٧- شێخ حەمە نەجیبى تاڵەباىن                              ١٨- عەىل سەلیم بەگ
١٩- مەحمود ڕەزابەگى جاف                                 ٢٠- مەال فەتاحى وەڵەدبەگى (١)  

 
  بەســتنى كۆنگــرەى قەنیلــە خــراپ بەســەر مــەال ســەید حەكیــم دا شــكایەوە، بڕیــارى گرتنــى  
دەرچــوو، لــە خانەقــی هەڵهــات و هاتــە كــەالر و یەكســەر بەگــزادەكاىن جــاف ڕەوانــەى نــاو 
هــەردەى جافیــان كــرد، پاشــان لەالیــەن (حاجــى قــادرى محمــودى ژاڵــە) وە ســەرۆك تیــرەى 
ــوێنى  ــودەوە ش ــێخ مەحم ــەن ش ــەوێ لەالی ــرا، ل ــەل بەڕێك ــدى داریك ــەرەو گون ــاترییەوە ب ش
بــۆ دابینكــراوە، لــە پــاش دەرچــووىن لێبــووردن لــە داریكــەل گەڕایــەوە و ڕەوانــەى باشــوورى 
ــە  ــە پەل ــاردرا ب ــرا، بڕی ــە ك ــى بارودۆخەك ــرەدا تاووتوێ ــە كۆنگ ــەوەى ل ــاش ئ ــرا(٢)، پ ــراق ك عێ
ــەوە  ــەن چەكــداراىن هۆزەكان ــە دەڤەرەكــە لەالی ــرى ل ــزەكاىن می پەالمــارى پێگــە و بنكــەى هێ
بدرێــت، بــەو شــێوەیە لەالیــەن چەكــداراىن جافــەوە بــە فەرماندەیــى (مســتەفا بەگــى جــاف) 
لەوبــەرى ســیروانەوە بنكــەى پۆلیــىس گۆڕەشــەلە پەالمــار درا، مەكینــەى ئــاوى (چیــا ســورخ) 
ــش  ــراق و ئێرانی ــنوورى عێ ــەر س ــىس س ــەى پۆلی ــرا، بنك ــوو پەكخ ــز ب ــت ئینگلی ــە دەس ــە ب ك
ــرا،  ــەى لێك ــور)ەوە تەق ــاى جم ــر ئاغ ــەاڵن و تاهی ــاى باج ــاڵح ئاغ ــدارەكان (س ــەن چەك لەالی
لەمبــەرى ســیروانەوە هــەردوو بنكــەى پۆلیــىس بنگــرد و ســەرقەاڵ لەالیــەن تاڵەبانییەكانــەوە 

١- ئەحمــد بــاوەڕ، پــارىت هیــوا لــە درووســت بوونییــەوە لــە شــارى كەركــوك تــا هەڵوەشــانەوەى لــە كۆنفــراىس كــەالر دا لــە 
(١٩٣٧-١٩٤٤) گۆڤــارى كەركــوك، ژمــارە ١، ســاڵى دووهــەم هاوینــى، ٢٠٠٠، ل٩٨ -١٠٦ . 

٢- مستەفا نەریامن، بیرەوەرییەكاىن ژیانم، دار الحریة للطباعة، بغداد، ١٩٩٤، ل٩٠



١٢٥

هێرشــیان كرایەســەر، وەزیــرى ناوخــۆ بڕێــك پــارەى وەك ســزا خســتە ئەســتۆى ئــەو هۆزانــەى 
دەســتیان لــەو ڕووداوانــەدا هەبــوو، هەروەهــا فەرمــاىن دەســتگیركردىن (مســتەفا بەگــى جــاف  

ــا و مــەال ســەید حكیــم) دران(١). و شــێخ حەمــە نەجیــب و شــێخ عەت
 

 كــوردە نــاودارەكاىن شــارى بەغــداد بەدەســت پێشــخەرى مەعــروف جیــاوك لــە بــەروارى (٩ی 
شــوباىت ١٩٣٠) داواكارییەكیــان بــۆ وەزارەىت ناوخــۆى عێــراق بەرزكــردەوە، داواى مۆڵــەىت فەرمییان 
كــرد بــۆ دامەزرانــدىن یانەیــەك بــە نــاوى یانــەى ســەركەوتن، وەزارەىت ناوخــۆ لــە (٢٠ى ئایــارى 
١٩٣٠) ڕەزامەنــدى دەربــڕى لەســەر داواكارییەكــە، لــە ڕۆژى (٣٠ى ئایــارى ١٩٣٠) لــە ئاهەنگێــىك 
فراوانــدا یانــەى ســەركەوتن كرایــەوە، لــە هەڵبژاردنێــىك ئازادانــە دەســتەى بەڕێوەبــردىن یانەكــە 
دیــارى كــرا (ابراهیــم حیدرى-ســەرۆك و معــروف جیــاوك– معتمــد)(٢)، لــە پــاش دامەزرانــدىن ئەو 
كەمــە ئابوورییــەى كــە هەیانبــوو بیریــان لــەوە كــردەوە كــە گەشــتێك بكــەن بــە ناوچەكانــدا بــە 
ــە مــاوەى  ــە بەغــداوە كەوتنــەڕێ ل ــە (١٧/ تەمــوز ١٩٤٣) ل مەبەســتى كۆكردنــەوەى یارمــەىت  ل
(٤٥) ڕۆژدا (٥) هــەزار دینــارى ئــەو كاتەیــان كۆكــردەوە، بــە جۆرێــك زۆرتریــن بــڕى پارەكــە لــە 
ســنوورى خانەقــى لەالیــەن (فتــح اللــه بەگــى دەلــۆ)ەوە كــە (٦٠) دینــارى بەخشــیووە، دواتــر لــە 
بنكــورە بــەرەو شــارەدێى كــەالر كەوتونەتــە ڕێ، لــە تەنیشــت قــەاڵى شــێروانەوە چوونەتــە كــەالر 
لــە ماڵــى كەســایەىت نــارساوى گەرمیــان (كەریــم بەگــى جــاف) شــەوێ دەمێننــەوە و ڕاگۆڕینەوە و 
كۆكردنــەوەى یارمــەىت لــە نێــو خانــەوادەكاىن بەگــزادەى جاىف كــەالر لەوێشــەوە دەكەونــە ڕێ بەرەو 
كفــرى، ئەوانــەى لــە كــەالر باروبوویانــدا (١٣) كــەس بــوو(٣) ســەرداىن (مەلیــك فەیســەڵ)ى دووهەم 
ــادە و ســوارە و  ــك ســەدان پی ــەژاوەى مەلی ــش گەیشــتنى ك ــە ســاڵى (١٩٥٤) پێ ــان ل ــۆ گەرمی ب
ژمارەیــەك ئۆتۆمبێــل بــە دوو ڕیــزى بەرامبەر بەیــەك لەمبەر و ئەوبەرى شــەقامەكەوە ڕاوەســتان، 
زۆربــەى ســوارەكان چەكــدار بــوون، كــەژاوەى مەلیــك كــە تەنهــا لــە چــوار ئۆتۆمبێــل پێكهاتبــوو 
ــوو، شــۆفێر و ئەفســەرێك  ــز ڕۆیس)ێــىك خۆڵەمێــىش ب ــك (ڕۆل دەركــەوت، ئۆتۆمبێلەكــەى مەلی
لــە پێشــەوە و دوو كەســیش كــە یەكێكیــان مەلیــك بــوو، لــە دوواوە ســوار بــوو بــوون، نەفــەرى 

١- عمر علی رشیف، سە رچاوەى پێشوو، ل٩٩
٢- محمد فاتیح، حزب وڕێكخراوە سیاسیەعێراقییە كان، سااڵىن ( ١٩٠٠-٢٠١٠، سلێامىن، ٢٠١٢،   ل٩٦ 

٣- ئەحمەد باوەڕ، كۆمەڵى یانەى سەركەوتن، چاپخانە ئۆفسێتى تیشك، ٢٠٠٤، ل١٤
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دووەمــى پێشــەوە گەنجێــىك ئەســمەر بــوو، دواى گووتیــان كــوڕى میــرى (بــەىن ڕەبیعە)بــوو، لــە 
ئۆتۆمبێلێــىك تــردا (عەبدولیــال)ى خاڵــى مەلیــىك تیابــوو، مەلیــك دابــەزى گەنجێــىك (٢٠) ســاڵە 
بــە پێكەنینــەوە ســاڵوى لــەو خەڵكــە زۆرە كــرد، لــەو مەراســیمەدا لەالیــەن قوتابیــاىن كــەالرەوە 
رسوودێــك پێشــكەىش كــراو پاشــان (حەمە ســەعید بەگــى جاف) وتارێــىك بۆ بەخێرهاتنــى (خاوەن 
ــە دەنگێــىك بیســرتاو و لەســەرخۆ و خۆشــحاڵى و ســوپاىس خــۆى  شــكۆ) خوێنــدەوە، مەلیــك ب
بــۆ ئــەو پێشــوازیانە دەربــڕى و هەنــدێ گفتوگــۆ بــە كــورىت لــە نێــوان مەلیــك و پێشــوازیكەران 
تاوتــوێ كــران(١)، لــە پــاش كودەتــاى (١٤ى تەمــوزى ١٩٥٨) بەســەركردایەىت عەبدولكەریم قاســم و 
ڕووخانــدىن دەســەاڵىت پاشــایەىت بــۆ یەكەمیــن جــار دەوڵەتێــىك كۆمــارى دامــەزرا، ئیدى ئاســۆیەك 
بــە ڕووى خەڵــىك عێراقــدا دەركــەوت و هیوایــەىك زۆریــان بــەم دەســەاڵتە هەبــوو ڕژێمــى قاســم 
چەندیــن هەنــگاوى نــا بــە ئاراســتەى مافــە نەتەوەیــى و نیشــتامنییەكاىن گــەىل كــورددا، ســەرەڕاى 
مافــە هاونیشــتامنییەكان بەپێــى دەســتوورى كاىت نوورسایــەوە لە بەنــدى (٤)دا هاتــووە (قەوارەى 
عێــراق لەســەر بنەمــاى هــاوكارى ڕاوەســتاوە لــە نێــوان هەمــوو واڵتانــدا بــە ڕێزگرتنــى مافــەكاىن 
ــتوور  ــەریكن و دەس ــتامنەدا ش ــەم نیش ــش ل ــەرەب و كوردی ــەكان، ع ــە  ئازادیی ــزگارى ل و پارێ
مافــە نەتەوەیەكانیــان لــە چوارچێــوەى یەكپارچــەى عێراقــدا مســۆگەر دەكات) ئیــدى لەوكاتــەوە 
بزوتنــەوەى نەتەوەیــى و دیموكــراىت لــە كوردســتان و گەرمیانــدا بــە ئاشــكرا كەوتنــە جموجــوڵ و 
گەشــەكردن، ســەرەتاى ڕێكخســتنەكان حــزىب شــیوعى و پــارىت دیموكــراىت كوردســتان جەماوەرێىك 
زۆر لــە دەوەریــان كۆبوونــەوە نــاو بــە نــاو كێشــە و ملمالنێــى لــە نێوانیانــدا درووســت دەبــوو 
بــەاڵم نەدەگەیشــتە ڕادەى توندوتیــژى، ئــەم هۆكارانــە وایكرد ســەرئەنجام پێشــبڕكێى نێــوان حزىب 
شــیوعی و پــارىت دیمكــراىت كوردســتان پێشــكەوتنى زیاتــر وە دەســت بهێنێــت و خەڵــىك زۆر لــە 
دەورى ڕێكخســتنى خــۆى كۆبكاتــەوە، ڕێكخــراوى قوتابیــان و جووتیــاران و الوان و ئافرەتانیــان 
ــوو،  ــەزن ب ــىك م ــە هێزێ ــە جەماوەریی ــەم بنك ــد، ئ ــدا دامەزران ــەكاىن  گەرمیان ــار و دێهات ــە ش ل
كاتــێ شــۆڕىش ئەیلــول (١٩٦١) هەڵگیرســا بــە هەمــوو توانایــان پشــتگیریان لێكــردن، ســاڵەكاىن

(١٩٥٨، ١٩٥٩، ١٩٦٠، ١٩٦٣) ژمارەیــەىك زۆر گەنــج و ڕۆشــنبیر و كەســایەىت شــارو الدێ و جووتیــار 
و خوێنــدەوار لــە گەرمیانــدا جموجــوڵ و چــاالىك ڕێكخــراوى جەماوەرییان هەبــوو(٢).    

١- محمــد شــاكەىل، قــەزاى كفــرى وشــارەدێى كــەالر لــە پەنجاكانــداو پاســەكەى حاجــى ( ١٩٦١-  ١٩٧٥ )  چاپخانــەى كارۆ، 
٢٠١٢، ل١٦٧                                                    

٢- شێخ محمد شاكەىل . گۆڤارى كە ركوك، ژ(٢)، ساڵى پێنجەم، پایزى ٢٠٠٣، ل٣١
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دواى ئــەوەى بڕیــارى دەســتگیركردىن (حلمــى عــەىل شــەریف) لــە بەغــدا دەرچــوو، بەنهێنــى 
خــۆى گەیانــدە خانەقــى، لــە ماڵــى عەزیــز پشــتیوان هــەر ئــەو كاتانــە عومــەر دەبابــە گیــرا، 
ئیرباهیــم ئەحمــەد بــە تەنیــا و بــە نهێنــى هاتــە كەمپەكــەى ســەرچڵ قــەزاز لــە پێبــاز، لــەوێ 
بــە حەمــەى وەىل وت: بچــۆ حلمــى عــەىل شــەریف بهێنــە بــۆ كــەالرى كــۆن، (حلمــى) 
ــۆ  ــا ب ــى) هێن ــەى وەىل (حلم ــار دەردەكات، حەم ــە و بڕی ــدەكات و بەرنام ــان پێ كۆبوونەوەت
ماڵــى خۆیــان لــە كــەالرى كــۆن هــەر ئــەو ڕۆژە عەزیــزى كاكــە حەمــە و ســابیر ســەڵتە زەرد 
ــەدا  ــەو كات ــت، ل ــان چــى بێ ــە بەرنامــەى كارى نوێی ــرد ك ــان ك گەیشــتنە الى، گفتوگــۆى زۆری
خەجــێ خــاىن كەریــم بەگــى هاوســەرى مەحمــود ڕەزا بــەگ خــۆى كــردە ژوورا وىت: ئاگاتــان 
ــەىل  ــەى ع ــراوە، حەم ــراق گی ــوپاى عێ ــزى س ــەالر بەهێ ــواردەورى ك ــت وا چ ــان بێ ــە خۆت ل
ــى  ــن حلم ــێ بدەی ــا هەوڵ ــەرەوە ب ــێ ك ــەى ل ــەك و تاقم ــەو چ ــاوىك وىت: ئ ــت، ب ــۆى بەس خ
ڕزگار بكەیــن فەرەنجییــەىك وەرزێرانــەى هێنــاو كردیــە بــەر (حلمــى) شــەنێىك دایــە دەســتى 
چەپــى و داســێىك دایــە دەســتى ڕاســتى تفەنگــە بڕنەوەكــەى خســتە نــاو هۆڕێكــەوە، فیشــەىك 
خســتە تاكــەى تــرى، كاڵوێــىك لەبــاوى خستەســەرى، گوێدرێژێكیــان هێنــاو ڕەشــكەیەك كایــان 
خستەســەر لەگــەڵ فەرەنجیەكــەدا، (وەىل) بــاوىك حمــە ســوارى گوێدرێژەكــە بــوو، حلمــى وەك 
وەرزێرێــك پێــىش كــەوت بەبــێ ســڵمینەوە بــەالى دەبابەكانــدا ڕۆیشــنت الى ئێــوارە گەیشــتنە 
گونــدى (ســەید خەلیــل) گوندێكــە ســەر بــە ناوەنــدى قــەزاى كــەالرە تەنهــا (١٥) كــم لێــوە 
دوورە، حەمــەى وەىل یەكســەر خــۆى گەیانــدە بــاوىك و حلمــى بەحەمــەى وت هەمــوو 
ڕێكخســتنەكاىن كــەالرم بــۆ كــۆ بكــەرەوە و بــا بچنــە بنــارى بەمــۆ، حەمــەى وەىل لــە شــەو و 
ڕۆژێكــدا (٧٥) كــەىس بــە چــەك و تاقمــەوە كۆكــردەوە لــە كــەالر و باوەنــوور و قولەبــەرز لــە 
ئاســتى مەیدانــەوە لــە ســیروانەوە پەڕینــەوە، لــەوێ ئــاگادارى ڕەزا بەگــى دەلــۆى كــرد،  كــە 
بەڕێوەبــەرى پۆلیــىس مەیــدان بــوو پەیوەنــدى نهێنــى بــە پــارىت یــەوە هەبــوو، هــات ســەرداىن 
ــزەكاىن ســوپاى  ــەك پیشــاندا، پاشــان هێ ــۆ هەمــوو هاوكاریی ــادەى خــۆى ب ــرد و ئام حلمــى ك
ــاران و  ــەت تۆپب ــا تەنان ــەڕ هەڵگیرس ــان ش ــردە دەربەندیخ ــان ك ــەالرەوە ڕووی ــە ك ــراق ل عێ
فڕۆكــەش بۆردومــاىن دەكــرد، ئەمانیــش لــەو ناوچەیــە مانــەوە و دواتــر ڕوویــان كــردە دەربەنــد 
بێلولــە و چەنــد چاالكییەكیــان ئەنجامــدا، كــە لــە (١٩٦١/١٠/٣) حلمــى عــەىل شــەریف نامــەى 
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نــارد بــۆ ڕێكخســتنەكان، بــۆ ئــەوەى ببنــە پێشــمەرگەى شــۆڕىش ئەیلــول ڕۆژى دوایــى عەزیــز 
حەمــەى خەنــان و پاشــانیش (حەمــەى وەىل، حســینى حاجــى محــی الدیــن، عەىل ســەلیم بەگى 
ــد  ــەال عبدالحمی ــە جــاف و مەحمــوود بەگــى جــاف و م ــە جــاف، ڕەشــید قال جــاف، ڕەزا قال
ــە  ــر ك ــەرى ت ــن  تێكۆش ــە چەندی ــە ل ــە جگ ــۆىف)، ئەم ــەد ص ــۆىف،  محەم ــود ص وەىل، مەحم
پێشــمەرگە بــوون لــەو ناوچانــە مانــەوە(١)، دواى ئــەوەى عبدالســالم عــارف كودەتــاى بــە ســەر 
بەعســییەكاندا كــرد و ســەركەوتنى بــە دەســت هێنــا، وەك پیشــەیان ڕژێمــە ســاواكەى عێــراق 
پەنــاى بــۆ گفتوگــۆ بــرد، لــە كانــوىن یەكەمــى (١٩٦٣)دا (بەرزانــی)ش قبوڵــى كــرد، لەســەر ئــەم 
پرســە و چەنــد پرســێىك تــر كەلێــن لــە نێــوان (م.س و ك.س) و پارتیــدا فــراوان دەبــێ، دواتریــش 
(م.س)ى كــۆن لــە  نیســاىن (١٩٦٤)دا  كۆنگــرەى مــاوەت دەبەســنت و لــە ١٩ى هەمــان مانگــدا 
بەیاننامەیــەك باڵودەكەنــەوە(٢)، لێــرەدا ناچینــە ســەر هــۆكار و گرفتــەكان و ئــەو  ناكۆكیانانــەى 
ــران  ــنوورى ئێ ــوى س ــەوە (م.س)ى ئاودی ــر دواى ئ ــوو، دوات ــژەى هەب ــەدا درێ ــەو ماوەی ــە ل ك
بــوون، پــاش گەڕانەوەیــان لــە كــەالر بــارەگاى ســەرەكییان دانــا كــە مــام جــەالل ســەركردایەىت 
ــە  ــوان ب ــە نێ ــەالردا ل ــە ك ــوو ل ــەرم هەب ــۆى گ ــەردەوام مشــتومڕ و گفتوگ ــرد، هــاوكات ب دەك
ــزىب  ــە حی ــەر ب ــىك س ــبیبە ڕێكخراوێ ــیوعی)دا، ش ــی و ش ــەالىل و مەالی ــان (ج ــەى خۆی زمانەك
شــیوعى بــوون، كۆمەڵێــك الوى خوێــن گەرمبــوون دێ بــە دێ دەگــەڕان دژی ئاغــا و دەرەبــەگ 
و پــارىت قســەیان دەكــرد، بارەگایــان لــە كــەالر هەبــوو، هەندێــك جاریــش دەگەیشــتە شــەڕەدار 
بــە تایبــەت لــەالى مزگەوتەكــەى كەالركــۆن هــەر بۆیــە ئــەو دەمــە حكومــەت مەخفەرێــىك 
تــرى پۆلیــىس لــە كــەالرى كــۆن دانــا بــۆ ئــەوەى شــەڕەكان كــپ بكاتــەوە، هەنــدێ جــار جیــا 
لــە مشــتومڕ و شــەڕەجوێن كار دەگەیشــتە شــەڕە بــەرد و شــەڕەدار(٣)، بــەردەوام چــاالىك جــۆراو 
ــىك وەرزىش  ــە تیپێ ــێروانە، ك ــژاردەى ش ــدا هەڵب ــاڵى پەنجاكان ــە س ــوو ل ــی هەب ــۆر ئامادەی ج
ــدەرى  ــە حەماســەوە هان ــر و ژنانیــش ب ــر پی ــە هەمــووى جیاوازت ــوو، ل ــێ ب ــى پ ــزى تۆپ بەهێ
ــۆ ســاڵى بیســتەكان و ســییەكان  ــەوە ب ــەدەىب دەگەڕێت ــە چــاالىك ئ ــا ل ــوون و جی ــان ب تیپەكەی
ســەرەتا لەنــاو حوجــرەو مزگــەوت و دواتــر مەجلیــىس ماڵــە بەگــزادەكان كــە شــاعیراىن تریــش 
ــە هەڵەبجــە و شــارەزوورەوە دەهاتــن بەشــدارییان دەكــرد، هــاوکات ئەنجامــداىن چەندیــن  ل
ــەن  ــوو، لەالی ــەرى هەب ــاالىك هون ــا چ ــەردەمە، هەروەه ــەو س ــاوى ئ ــۆرى ب ــەى فۆلكل گەم
١- عەبدواڵ كەریم مەحموود، كوردستاىن نوێ، ژ لە ٢٠١٣/٧/٤، پاشكۆى ئاسۆى ڕووناىك، ل ١٦-١٧                                                                                    
٢- ئەحمــەد ڕەفیــق كەریــم، ناوچــە دابــڕاوەكاىن هەرێمــی كوردســتان، نامــەى ماســتەر، داتــاى باڵونەكــراوە، زانكــۆى ســلێامىن، 

كۆلیجــى زانســتە مرۆڤایەتیــەكان، ٢٠٠٩، ل٨٠
٣-چاوپێكەوتن : مام برایم سەمین زەماوەنگەیی، ٩  /٢٠١٣/٥
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ــەیرى  ــرد، س ــش دەك ــیان منای ــیقا، شانۆگەریش ــۆراىن و مۆس ــە گ ــە ل ــەوە جگ ــان و الوان قوتابی
وێنــەى ژمــارە (٨) بكەیــن، یەكێكــە لــەو چاالكییانــەى ســازكراوە لــە یــادى نــەورۆزدا لــە ســاڵى 
(١٩٧٢)دا شــوێنەكە قوتابخانــەى (كالر الجدیدة)یــە كــە ماوەیــەىك زۆر بەڕێوەبەرایــەىت گشــتی 
پــەروەردەى گەرمیــان و لــە ئێســتادا هەمــان بینــا بەڕێوەبەرایــەىت پــەروەردەى كــەالری تێدایــە. 

وێنەى ژمارە (٨)
ئاهەنگى نەورۆزی ساڵى (١٩٧٢)

 

ــر  ــەوەى ڕزگاریخــوازى گەلەكەمــان بەهێزت ــا دەهــات بزوتن ــدى ت ــدى هێ ــە هەشــتاكاندا هێ ل
دەبــوو، شــەڕى عێراق–ئێــران، عێراقــى تــووىش چەندیــن قەیــراىن جۆراوجــۆر كــرد، ئەمجارەیــان 
جیــا لــە  قۆناغــەكاىن تــر چەندیــن حیــزىب ســیاىس بــە ئایدیــاى جیــاواز و ماركــىس و ماویــى و 
نەتەوەیــى و ئیســالمى ئامادەییــان لەســەر شــانۆى ســیاىس هەبــوو، بەداخــەوە دیســان شــەڕى 
بــراكان و پاوانخــوازى و یەكــرت كوشــنت درێــژەى هەبــوو، چەندیــن حیــزب و ڕێكخــراوى ســیاىس 
ــوو،  ــان دیارب ــە و قەبارەی ــرد، هەریەك ــیان دەك ــانۆ منایش ــەر ش ــتان لەس ــوورى كوردس ــە باش ل
كاریگــەری یــان جیــاواز بــوو لــە نــاو جەمــاوەر و لــە ڕووى ڕێكخســنت و ژمــارەى (پ.م)ەوە، 
ئەمــەش لــە حیزبێــك بــۆ حیزبێــىك تــر وەكــو یــەك نییــە، وەلــێ هەڵوێســتى كوردانــە و بەرگــرى 
ــە  ــەم حیزبان ــوو، تادەهــات ئ ــەكان ب ــە كوردیی ــەواوى حیزب ــە خــاك و نیشــتامن ئامانجــى ت ل
پێگــەى جەماوەرییــان بەهێزتــر دەبــوو، لــە ڕووى چــاالىك ســەربازییەوە بەهێــز بــوون گــورزى 
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ــە  ــا ل ــراوەوە جی ــدن و باڵوك ــەڕووى ڕاگەیان ــاوكات ل ــاند، ه ــن دەوەش ــە دوژم ــان ل كاریگەری
ــرا،  ــەدی دەک ــش ب ــاالىك هونەری ــەت رسوود و چ ــان و تەنان ــیعر و ڕۆم ــیاىس، ش ــاىت س ئەدەبی
جگــە لــە ڕێكخــراوى تایبــەت بــە خۆیــان (یەكێتــى هونەرمەنــدان و یەكێتــى نوســەران.. هتــد) 
لــە نــاو چیــن و توێــژەكاىن كۆمــەڵ و نــاو شــاریش جموجــۆڵ و چاالكییــان هەبــوو، لــە ســەرەتاى 
ــە  ــر گەشــەى دەكــرد، خۆپیشــاندان ل ــا دەهــات شــۆڕش لەناخــى خەڵكــدا زیات هەشــتاكاندا ت
زۆرێــك شــار و شــارۆچكە هاتنــە ئەنجامــدان، شــاری كەالریــش بەهەمــان شــێوەى شــارەكاىن 
ــن و  ــۆى چی ــە ك ــىك زۆر ل ــە جەماوەرێ ــە ســاڵى(١٩٨٣)دا، ك ــدا ل ــر، خۆپیشــاندانیان ئەنجام ت
توێــژەكان بەتایبــەت مامۆســتایان و خوێنــدكاران و كرێــكار بــە هوتــاف كێشــان و درووشــمى 

كــوردى و عــەرەىب، ئــەم هوتافانەیــان دەكێشــا بــە حەماســەوە:

بژى عەىل عەسكەرى 
بەردى بناغەى گەىل
بەهێزى مامە ڕیشە 

دوژمن دەكەین بەشیشا 
ئێمە نەوەى ماركسین 
لە سێدارە، ناترسین  

چیتان دەوێ ئەى كوردان
سەربەخۆیى كوردستان
مژدەبێ خوشك و برا
حوكم زاىت وەرگیرا

كێتان دەوێ ئەى كوردان  
ما م جەالل و نەوشیروان 

مكتوب عىل سالحنا
كردستان، كفاحنا 
الجنود، أخواننا 
صدام، أعدائنا 
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ئەندامــاىن حیزبــەكاىن تریــش بەشــدارییان تیــادا كــرد، بــەاڵم ئــەو درووشــامنە بەشــێىك زۆرى 
درووشــمى ڕێكخســتنەكاىن (ى.ن.ك) بــوو ئەودەمــە گفتوگۆیــان لەگەڵ حوكمەىت بەغــدا هەبوو، 
هەرچەنــدە بڕیــار بــوو ڕێكخســتنەكان خۆیــان ئاشــكرا نەكــەن و بەشــدارى هیــچ چاالكییــەك 
ــەى  ــوون ئەوان ــێ كەمب ــێ، وەل ــى بگەیەن ــزەكاىن ڕێكخراوەی ــان بەڕی ــدەدا زی ــە ئاین ــەن ل نەك
پەیــڕەوى ئــەم بڕیارەیــان دەكــرد بــە تایبــەت گەنجــان و خوێنــدكاران زیاتــر لــە قوتابخانــەى 
ئامادەیــی كــەالر چاالكییــەكان ئەنجــام دەدرا، شــیعرى نەتەوەیــى شۆڕشــگێڕانە دەخوێرنایــەوە، 
لــەو خۆپیشــاندانەدا كــە ژن و پیــاو بەشــدارییان تیــادا دەكــرد و ڕەشــبەڵەكیان گــەرم دەكــرد، 
حكومــەىت بەعــس ســەدان ئەمــن و ئیســتخبارات و هێــزى لــە ســلێامنییەوە هێنابــووە كــەالر، 
ڕۆژى خۆپیشــاندانەكە (فــەرەج محەمــەد ئەحمــەد و محەمــەد كۆمەڵــە) گۆرانییــان دەچــڕى، 
ــدا  ــە زللەیەكیان ــەڕن؟ شــایى دایكتان ــە هەڵدەپ ــان چیی ــن وتی ــەىك ئیســتخبارات هات مەفرەزەیی
ــۆدا  ــەڕى ناوخ ــە ش ــن  ل ــە دواى ڕاپەڕی ــەوە ل ــەوە (بەداخ ــەد) و بوورای ــەرەج ئەحم ــە (ف ل
ــردە  ــدا و دەســتى ك ــارى مەفرەزەكەی ــادر) هــات و پەالم ــە ق ــەو الوە (جمع ــوو)، ل شــەهید ب
زللــە وەشــاندن، ئەوانیــش دەســتڕێژى گوللەیــان كــردوو (جمعــە)ى بــاوىك عــادل دەمانچەیــان 
شــەهید كــرد، تەرمەكەیــان لــە گــەڕەىك ســەركەوتنەوە  بــە پێیــان بــرد بــۆ گۆڕســتاىن بەرلــوت كە 
(٦ كــم) لــە كــەالرەوە دوورە، هــەزاران كــــــــەس  بەشــدارى  مەراســیمى بــە خــاك ســپاردنیان 
كــرد، بــۆ یەكەمیــن جــارە لــە كــەالرەوە بــۆ گۆڕســتانی بەرلــوت تــەرم بەپێیــان بربێــت، (ئاســۆى 
مەحمــود بەگــى جــاف) ئەوكاتــە ئەندامــى نوێنــەراىن عێــراق بــوو بەشــدارى كــرد، هێنــدەى تــر 
گوڕوتینــى داوە خۆپیشــاندەران (هەرچەنــدە ئەمــە یەكــەم هەڵوێســتى نەبــوو لــە حوزەیــراىن 
١٩٧٩ لــە هێنــاىن تەرمــى شــەهید ســەركەوت (عــەىل حەســەن) بــۆ كــەالر و شــۆردنەوەى لــە 
مزگــەوىت گــەورە و دواتــر ناشــتنى لــە گۆڕســتاىن كــەالر كــۆن هەڵوێســتى جوامێرانــەى هەبــوو)،  
ــەى  ــتان نزیك ــتامنیى كوردس ــی نیش ــد و یەكێتی ــەىت ناوەن ــوان حكوم ــۆى نێ ــا گفتوگ هەروەه
ســاڵێكی خایانــد، جۆرێــك لــە یەكــرت گەیشــنت و چەندیــن دانیشــنت ئەنجامــدرا، ئەمەشــیان وەك 
ــێ دیســانەوە  ــوو ب ــەك ب ــەى هەرچیی ــی هــات، ئەنجامەك ــێ ئەنجــام كۆتای ــر ب ــۆكاىن ت گفتوگ
ــە  ــتانییەكان ل ــە كوردس ــتان، پارت ــۆ و دانوس ــاىن گفتوگ ــردىن زم ــەڕ و لەبارب ــۆ ش ــەوە ب گەڕان
ناوەڕاســتى تەممــوزى (١٩٨٧) دەســتیان كــرد بــە كۆبوونــەوە بەمەبەســتى دامەزرانــدىن (بەرەى 
كوردســتاىن) لــە (١٩٨٨/٥/٢)دا بەیاننامــەى بــەرەى كوردســتانی ڕاگەیەنــرا، كــە پێكهاتبــوو 
ــارىت سۆسیالســتى كــورد  ــارىت دیموكــراىت كوردســتان، پ ــە یەكێتیــى نیشــتیامنیى كوردســتان، پ ل
ــراىت  ــەىل دیموك ــارىت گ ــتان، پ ــتى كوردس ــزىب سۆسیالس ــراق، حی ــیوعى عێ ــزىب ش ــۆك)، حی (پاس
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ــەو  ــدام ل ــە ئەن ــوون ب ــورى ب ــەوەى كلدوئاش ــالمى و بزووتن ــەوەى ئیس ــتان و بزووتن كوردس
ــگ  ــارى وا گرن ــر بڕی ــوو زووت ــوو، دەب ــگ وەخــت ب ــارە درەن ــەم بڕی ــدە ئ ــەدا، هەرچەن بەرەی
بدرایــە، وەلــێ لــەو دۆخــە سیاســییەدا هەلومەرجــى بزوتنــەوەى ڕزگاریخــواز تــووىش شــپرزەیى 
و تەنانــەت شكســتى ســەربازی بــوو، بــەاڵم یەكڕیــزى و ڕێكخســتنى نــاو ماڵــى كورد لــە هەموو 
ســاتێكدا گرنگــە و كاریگــەرى خــۆى هەیــە، بەهەرحــاڵ حكومــەىت عێــراق لــە ســاڵى (١٩٨٧) 
ــەالر  ــاو ك ــەت لەن ــار تەنان ــەكاىن ش ــادە نزیك ــەر ج ــدەكاىن س ــدىن گون ــردە ڕووخان ــتى ك دەس
گــەڕەىك (گازینــۆ)ى ڕووخانــد كــە گەڕەكێــىك گــەورەى نــاو شــار بــوو، لــە كاتێكــدا كۆمەڵگــەى 
بەردەســوور مایــەوە كــە دەكەوتــە دیــوى باكوورییــەوە چەنــد ســەد مەترێــك لێیــەوە دوور بوو، 
دواتریــش شــەڕى (عێراق-ئێــران) بــەرە و خاوبوونــەوە و كۆتایــى دەچــوو، چەندیــن كارەســاىت 
ــتان  ــە  باشــوورى كوردس ــد ل ــدىن (٤٥٠٠) گون ــال و ڕووخان ــاران و ئەنف ــوژى و كیمیاب كۆمەڵك
لەگــەڵ چەندیــن ناحیــە و قــەزادا ڕوویانــدا، هێرشــەكاىن ئەنفــال بــەو هێرشــە دڕندانــە دەرهەق 
ــك  ــد قۆناغێ ــە چەن ــەم هێرشــانە ب ــدرا، ئ ــەوە ئەنجام ــەن ڕژێمــى عێراق ــورد لەالی ــەىل ك ــە گ ب
ــدى  ــەوەى پەیوەن ــرد، ئ ــتى پێك ــەوە دەس ــى جافایەتیی ــە دۆڵ ــوباىت (١٩٨٨) ل ــى ش ــە مانگ و ل
ــەرەم، دووز،  ــادر ك ــەنگاو، ق ــاڵ، س ــەكاىن (چەمچەم ــاىل (٣) ناوچ ــە ئەنف ــەكەوە هەی ــە باس ب
كفــرى كــەالر، پێبــاز، تیلەكــۆ )ى گرتــەوە لــە (٧)ى نیســان دەســتى پێكــرد لــە (١٧، ١٨) نیســان 
كۆتایــى هــات، لــە مانگــى نیســاىن (١٩٨٨)دا هێــزە ســەربازییەكاىن حكومــەىت عێــراق هێرشــێىك 
ــدەكاىن  ــەىك زۆرى گون ــەالر ژمارەی ــەزاى ك ــان و ق ــەكاىن گەرمی ــەر ناوچ ــردە س ــان ك بەرفراوانی
ناوچــەى گەرمیــان بــەر ئــەو شــااڵوە ســەربازییە كەوتــن، دەیــان هــەزار كەســیان بــێ ســەر و 
شــوێن كــران و ئەوانەشــیان مانــەوە لــە ئــۆردوگاى زۆرە ملێــى (صمــود)دا نیشــتەجێكران، ئــەو 
ــدی  ــە ناوەن ــرنان ب ــاز)دا ڕووخێ ــۆ و پێب ــەكاىن (تیلەك ــەزاى كــەالر و ناحی ــە ق ــە ل ــەى ك گوندان
ناحیــەى تیلەكۆشــەوە، كــە ژمارەیــان (١٧٣) گونــدە زۆرترینیــان ســەر بــە ناحیــەى تیلەكۆیــە و 
ژمارەیــان (٨١) گونــدە، هەرچەنــدە ناوەنــدى كــەالر كەمرتیــن گونــدى لەســەرە كــە (٢٣)یــە، 
وەلــێ زۆرتریــن ژمــارەى بەرشــااڵوى ئەنفــال كەوتــووە وەك ئــەوەى لــە خشــتەكەدا هاتــووە، 
كــە دەكاتــە (٤٥٦٨) كــەس، كــۆی دانیشــتواىن گونــدەكان لــە قــەزاى كــەالر دەكاتــە (١٠٦٦٨) 
ــە(١)،  ــان (٢٦١٥٠) كەس ــە ژمارەی ــە قەزاك ــال ل ــااڵوەكاىن ئەنف ــاىن ش ــەرجەم قوربانیی ــەس، س ك

ســەیرى خشــتەى ژمــارە (١٦) بكــە:

١- زیــاد عەبدولڕەحــامن، تــوىن مــەرگ، باڵوكــراوەكاىن ســەنتەرى لێكۆڵینــەوەى ســرتاتیجی ى كوردســتان، چاپــی دووەم، 
ل١٣٤ ســلێامىن٢٠٠٤، 
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خشتە ژمارە (١٦)
ئاماری قەزای كەالر کە بەر شااڵوى ئەنفال کەوتن
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٢٣١٣٩٣١٧٩٦٩٤٣٠٤٥٦٨٧١كەالر

٨١١٣٦٤١٤٠٩٧٥٩٦٣٦٨٠٤١تیلەكۆ

٦٩١٨٤٩٢٠٠٣٩١٢٤٤٤٢٠٥١پێباز

٤٥٠٦٥٢٠٨٢٦١٥٠١٠٦٦٨١٦٣ ١٧٣كۆى گشتى

ــەوەى  ــەنتەرى لێكۆڵین ــراوەكاىن س ــەرگ، باڵوك ــوىن م ــامن، ت ــاد عەبدولڕەح ــەرچاوە : زی     س
                    سرتاتیجیى كوردستان، چاپى دووەم، سلێامىن   ٢٠٠٤، ل١٣٤    

فاكتــى دواى ئەنفــال خاكێــىك وێــران و ســومتاك و چۆڵــەواىن، خەڵكێــىك بێســەر و شــوێنكراو، 
قەرەچۆڵبــڕاو، هیــچ شــتێك لــە شــوێنى خۆیــدا نەمابــوو، لەنــاو ئــەم تابلــۆ تراژیدیایــەى خوێن و 
خــەم و خاكەســارى  لێچــۆڕاوەدا، ســەر لــە نــوێ مێرخاســاىن گەرمیــان تێهەڵچوونەوە، باوەشــیان 
كــردەوە بەكێــوى ئــەرىك گــراىن نیشــتامن و دڵســۆزى بــۆ كوردســتان، ســەرەتاى لــە دایكبوونێــىك 
خەبــات و گەشــتى درێژخایــەىن ڕێــگاى كوردایــەىت و مەردایــەىت لــەو جوگرافیــا بــە میــن 
ــووى  ــەو كوان ــان نەیانهێشــت پشــكۆى ئ ــاىس گەرمی ــراوە ســەریهەڵداوە، شــێرەكوڕاىن ڕێن ڕێژك
شۆڕشــەى كــە بــە هەناســەى گەرمــى ئــەوان دەگەشــایەوە بكوژێتــەوە، بڕیاریانــدا جارێكیــرت 
ــە  ــا ب ــرەزەى جیاجی ــن مەف ــەوە، چەندی ــس بپچڕن ــراوەى بەع ــە تەن ــدە دڕكاویی ــەو تەلبەن ئ
گەرمیانــدا پەخشــبوونەوە، ئەشــكەوىت ژمــارە چــوار بووبــووە خانەخوێــی مەفرەزەكــەى شــەهید 
مــەال ئەحمــەد و هاوڕێــكاىن، ئــەوان لــە پەنایــدا ئاســوودەبوون و ڕۆژانــە خجڵــى كاروبــارەكاىن 
خۆیــان بــوون، بــەاڵم رسوشــت لــە ئاســت لێبوردەیــی ئــەو چەلەنگانــە بێبەزەیــی بــوو، وەكــو 
دێوەزمەیــەك لــە ســاتەوەختێىك درەنگــى زەردەپــەڕى ئێــوارەدا هەڵــی كوتایە ســەریان و حەوت 
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ــكەوتدا  ــى ئەش ــەرووى بێدەنگ ــە گ ــەوەدا ل ــتامن و نەت ــتى نیش ــە خۆشەویس ــاڵ ل ــاىن دارم گی
نوقمبــوون، كاتــێ ســەید محەمــەد و حەمــە ســۆران لە جیهــاز كــردن گەڕانەوە، ئەشــكەوت دیار 
نەمابــوو، بــرادەرەكاىن قووتدابــوو(١)، لــە ســاتەوەختى پرۆســەى ئەنفــال و كشــانەوەى بەشــێىك 
ــدا،  ــارى مانەوەیان ــك پێشــمەرگە بڕی ــۆ سەرســنوورەكان، كۆمەڵێ ــزەكاىن پێشــمەرگە ب زۆرى هێ
بەشــێوەى مەفــرەزە هەرچەنــد كــەس و بەســەر ناوچەیەكــدا دابــەش دەبــن و مەفرەزەیەىك (٩) 
كــەىس بەسەرپەرشــتى شــەهید (ئەحمــەد كــەالرى) لــە ئەشــكەوىت دارى خلــە گیرســانەوە ئــەم 
ئەشــكەوتە دەكەوێتــە ســەرووى گونــدى زاوت و ڕۆســەى شــامارەوە بەنزیكــەى (٥) كیلۆمەتــر 
و دەكەوێتــە باكــوورى خۆرئــاواى ناحیــەى باوەنــوور و قــەزاى كــەالرەوە، پێشــمەرگەى دێریــن 
ــەدا  ــەو مەفرەزەی ــەڵ ئ ــانەى لەگ ــەو كەس ــە ل ــاالر) یەكێك ــازى س ــزان (حەمەســۆران غ و پارتی
ــەوە:  ــاتەكە دەگێڕێت ــەوە وا كارەس ــەم بارەی ــردووە ل ــاتەكە ڕزگاریك ــە كارەس ــەدەر ل ــووە، ق ب
شــەهید مــەال ئەحمــەد كــەالرى و شــەهید ســەالم لەســەر جێگەكەیــان ڕاكشــابوون ڕادیۆیــان 
ــە  ــرت، ك ــتان دەگ ــەىل كوردس ــى گ ــۆى دەنگ ــەكاىن ڕادی ــە هەواڵ ــامن ل ــتەوەبوو و گوێ بەدەس
هەواڵــەكان كۆتایــی هــات كاتژمێــر بووە (٥)ى ســەر لــە ئێــوارە و ئەوكاتەش مەوعیــدى جیهازمان 
هەبــوو لەگــەڵ مەفرەزەكانــی تــردا، شــەهید ســەالم وىت: كاك ســەید مەوعیــدى جیهــازە ناچــى 
بــۆ جیهــاز، وىت: بەڵــى، جیهازەكــەى هەڵگــرت و بــە پەلــە كەوتــەڕێ و وىت: حەمەســۆران نایــەى، 
وتــم: بۆنــا، وىت: فەرمــوو چەكێــك و دووربینەكــە لەگــەڵ خۆتــدا بهێنــە و بــا بچینــە ســەرەوە، 
شــوێنەكە نزیكــەى (١٥٠) مەتــر دوورە لــە ئەشــكەوتەكەوە لــە تەنگەبەرەكــەوە دەردەچێــت و 
دەچێتــە ســەر بەرزییــەك، لــەوێ جیهازەكــە وەریدەگــرت، گەیشــتینە نیــوەى ڕێ كاك ســەیدیش 
ــتە  ــر گەیش ــرد كاتژمێ ــەرم دەك ــاى دەوروب ــە تەماش ــە دووربینەك ــش ب ــرد و منی ــازى دەك جیه
نزیكــەى (٥:٣٠) خولــەك جیهازەكــەى تەواوكــرد، دووربینەكــەى لــە دەســتم وەرگــرت تەماشــاى 
دەوروبــەرى پێدەكــرد، شــوێنێك ســپیایی بــوو دیــار بــوو بەفــر باریبــوو وىت نــەوەك خێمــە بــێ 
بــزان ئاگــر لــە دەوروبەریــدا نییــە، نزیكــەى دە هەنگاوێــك لێــم دووركەوتــەوە مــن ئەوكاتــە 
تەماشــام دەكــرد، دەنگــێ پەیــدا بــوو، دەنگەكــە دەنگێــىك ئاســایی نەبــوو! دەنگــى هــەرەس 
بــوو، ئاوڕمــان دایــەوە بــەالى دەنگەكــەدا تەماشــامان كــرد بەردێــک لــە شــاخەكە ڕاســتەوەبوو، 
ــر  ــەرزى نزیكــەى (١٠) مەت ــە ب بەڕاكــردن گەیشــتینە شــوێنەكەى خۆمــان، تەماشــامان كــرد ب
زیــخ و چــەو كەوتۆتــە خــوارێ، تــا (١٠) خولــەك بانگــامن كــرد و بەملەكــەدا چووینــە خــوارەوە 
ــەو شــوێنەمان  ــەش ئ ــوو، ئێم ــك بێســوود ب ــۆ كارێ ــێ ب ــێكیان دەرچــوو ب ــو كەس ــان بەڵك ومت

١- م. عەىل، دارى خلە، مانگانەیەىك تایبەتە بەساڵیادى شەهیداىن ( دارى خلە )، شوباىت ٢٠١٠
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بەجێهیشــت و چوویــن بــۆ بنكەكەمــان لــە ناوچــەى زاوت و بەردەبەلــە و دوو برادەرمــان لەوێ 
بــوون، دواتــر شــەو گەڕاینــەوە نزیكــەى نیــو كاتژمێــرى تــر ســۆراخامن کــرد هــەر بــێ ســوود 
بــوو، ڕۆژى دوایــی (١٩٨٩/٢/٢٠) مەفرەزەكانــی ترمــان ئاگاداركــردەوە، بــۆ ڕۆژى ســێیەم هاتــن 
بــە هانامانــەوە و ئەوانیــش هیــچ هەوڵێكیــان پێنــەدرا، چونكــە هــەر لــە یەكــەم خولەكــەوە بــێ 
ئۆمێــد بوویــن لــەوەى كــە ئــەوان مابــن، لەبــەر ئــەوەى هەرەســەكە تاوێــر نەبــوو تــا بۆشــایی 
بخســتایەتەوە، دواتریــش بــە هــۆى بــەردەوام ســوڕانەوەى هێلیكۆپتــەرى هێــزەكاىن ڕژێمــەوە 
مەفــرەزە پارتیزانــەكاىن هێــزى پێشــمەرگە ناتوانــن تەرمــەكان لــە ئەشــكەوتەكەدا دەربهێنــن و 
ــە (١٩٩١/١١/١) دواى  ــا دواى ڕاپەڕینەكــە ل ــۆ مــاوەى (٣) ســاڵ دەمێننــەوە، ت ــدا ب هــەر لەوێ
كاركــردىن بەردەوامــى ئامێــری شــۆفڵ بــۆ مــاوەى هەفتەیــەك و دۆزینــەوەى تەرمەكانیــان لــە 
ــە پێــی ئــەو  ــدا دەنێژرێــن، ب ــۆ گۆڕســتاىن كــەالرى كــۆن و لەوێ مەراســیمێكدا دەهێرنێنــەوە ب
زانیاریانــەى (رۆژنامــەی ڕێــگا) لەســەرچاوەیەىك تایبەتــەوە بــە دەســتى هێنــاون ئــەو شــتانەى 
ــىك  ــى جۆراوجــۆر و مۆرێ ــەك كتێب ــە ژمارەی ــوون ل ــى ب ــەوە بریت ــە ئەشــكەوتەكەدا دۆزاونەت ل
ــىك  ــووە و قەڵەمێ ــدەى ب ــد فەرمان ــەال ئەحم ــەهید م ــەوكات ش ــە ئ ــەرەداغ ك ــى (٥٥)ى ق تیپ
پاركــەرى جــاف و ڕادیۆیــەىك بچــووك و یەكێكــرتى ناشــناڵى یابــاىن كــە شــكاو بــوو (٦) تفەنگــى 
هەمــە جــۆرى زامــن نەكــراو و (١) ئاربیجــى و (٦) تاقــم و ڕەزىن (٨) مەخــزەىن و چەنــد شــانە 
ــى  ــەىك شــكاو و ژەنگخــوارد و جیهازێــىك ڕاكاڵ ــە مزەلیی ــد الق ــەوازە و چەن ــىك پەرت و مەخزەنێ
بچــووك و جامانەیــەىك لــوول دراو و كاڵوێــك و چەنــد تاكــە گۆرەوییــەك و تیــرە و دەزوویــەىك 
ــەراش و  ــاى جــۆرى بەغــداد، لەگــەڵ تاقمــى ت ــس و مقەب ــە جگــەرەى كی خــاىك و (١٠) پاكەت
ــەى هەمەجــۆر و  ــى گــەورە و بچــووك و (٦) چەقــۆ و حەرب ــزان و مەقــاىش شــكاو و الیت گوێ
ژەنگــن و شوشــەى عەتــرى نیــوە پــڕ و كرتییــەىك قۆپــاو و دوو پــەرداخ و قۆرییــەىك شوشــەى 
ــرى شــەهید  ــاو و ســێ ڕۆژژمێ ــارەى قۆپ ــەراش و (٢) كەوچــك و (٦) زەمــزەم و مەت ــەراش پ پ

مــەال ئەحمــد كــە یاداشــت و مێــژووى پێشــمەرگایەىت تیادابــوو (١).

١- ڕۆژنامــەى ڕێــگاى كوردســتان، ووردەكارییــەكاىن چیــرۆىك ئــەو حــەوت پێشــمەرگەى یەكێتــى كــە ١٣ مانــگ لــە ئەشــكەوتێىك 
تاریكــدا مانــەوە  تامــردن، ئــا، كەمــال محەمــەد  و دلێــر عەبدلڕەحــامن



١٣٦

                                                     خشتەی  (١٧) 
                                      شەهیداىن ئەشكەوىت دارى خلە لە شوباتی ١٩٨٩ 

ڕۆژ و شوێنى شەهید بوونشوێنى لە دایك بوونناوى تەواوى شەهیدژ

١
ئەحمەد محەمەد حەمەئەمین/

مەال ئەحمەد كەالرى 
١٩٥٨ كەالرى كۆن

١٩/ ١٩٨٩/٢
ئەشكەوىت دارى خلە

٢
 حەمید قادر كەریم/

حاجى حەمید
١٩٣٨ قەرەباڵخ

١٩٦٤ نارێن دارا قادر سەمین/ دارا سوور٣

٤
 سەالم محەمەد حسێن/

سەالمە ڕەش
١٩٦٨ نارێن

١٩٦٧ نارێن نورى قادر ڕەحیم/ پۆاڵ ٥

١٩٦٨ كەالركۆن حەیدەر محەمەد كەریم٦

١٩٧٠ كەالر كۆن  ڕەحیم ئەحمەد ڕەشید٧

سەرچاوە : كارى توێژەر

ــەوە،  ــورد لێكەوت ــى ك ــاىن مرۆڤ ــەراپاى ژی ــە س ــدى ل ــەوەى تون ــال كاردان ــیۆىن ئەنف ئۆپەراس
ــەر   ــاردان لەس ــە بڕی ــكات، بۆی ــاز ب ــورد دەرب ــەى ك ــەو خەم ــى ل ــە ئەلتەرناتیڤ ــەوە ل بیركردن
درێــژەدان و پارتیــزاىن لــە كاتێكــدا كــەس بــڕواى بــەوە نەمــا بــوو لــەو هەلومەرجــەدا بتوانرێــت 
كارێــك بكرێــت، كــەم بــوون ئەوانــەى بڕیاریانــدا درێــژە بــە خەبــات بــدەن، كۆمەڵێــك 
خۆنەویســت و خۆڕاگــر لــە ئەشــكەوتەكاندا بنــە و بارگەیان فڕێدا، لێرەش رسوشــت ناخۆشــرتین 
ــە  ــەو مەملەكەت ــوو، ل ــێوەى نەب ــژوو هاوش ــی مێ ــە بەدرێژای ــد ك ــارى خوڵقان ــاىت مەرگب كارەس
ســومتاك و  وێرانــەدا بوونــە ژێــر هــەرەىس ئەشــكەوتەوە لــە (١٩٨٩/٢/١٩) شــەهید دەبن،لە ناو 
حەشــارگەى ژمارە (٤) دارى خلە ئەشــكەوتەكە هەرەس دەكات بەســەریاندا، حەوت ئەســتێرەى 
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گــەىش ئاســامىن كوردایــەىت، حــەوت ڕۆڵــەى بــە ئەمــەىك ئــەم گەرمیــاىن كێڵگــەى زامــە ئاوابــوون، 
ــدا  ــازار و چاوەڕوانی ــر ئ ــە ژێ ــد ڕۆژ ل ــۆ چەن ــەهیدبوون، داخ ــۆن ش ــە چ ــێ ئەمان ــێ دەزان ك
مانــەوە، یــان لەگــەڵ هەرەســهێناىن ئەشــكەوتەدا،  ئەمانیــش دوا هەناســەى ســاتەكاىن تەمەنیان 
ــە خاكییــەى  ــەو جل ــۆز و گــەردى ئەشــكەوتەكە بــوون، ب ــەرز و زرمــە و ت ئاوێتــەى دەنگــى ب
پێشــمەرگایەتییەوە لەگــەڵ تفەنــگ و خۆزگــە ڕەنگاڵەییەكانیانــدا پێكــەوە ئەشــكەوتێك دەبێتــە 
گــۆڕى حــەوت مرۆڤــى مــەزن، وەلــێ هاوســەنگەرەكانیان لــە گەرمیــان و ناوچــەكاىن تــر درێژەیــان 
بــە خەباتــدا و بــۆ ســاتێك ســەنگەرەكانیان چــۆڵ نەكــرد (١)، حكومــەىت بەعــس بــەردەوام بــوو لــە 
ــراق،  ــى دۆخــى عێ ــەكاىن و خراپ ــۆ شــاردنەوەى قەیران ــركارى ب ــوڕى و داگی ســەرەڕۆیى و مله
ــر  ــی ســنوورى (١، ٤٥٨) كیلۆمەت ــە درێژای ــدا، كــە هەشــت ســاڵ ب ــەو شــەڕەى لەگــەڵ ئێران ل
لەشــەڕێىك خوێنــاوى دابــوون ئــەو ســنوورە بــووە گۆڕســتان، زۆرێــك لــە گۆڕەپــاىن جەنگەكــە 
ــاىن و٣٠٠ هــەزار  ــى جەنگــدا ١٢٠ هــەزار قورب ــەكاىت ڕاگرتن ــووە خــاىك كوردســتانەوە، ل كەوتب
برینــدار بــۆ گــەالىن عێــراق كــردە دیــارى و (٦٠-١٢٠) ملیــار دۆالر قــەرزارى ئەمریــكاى كــرد(٢)، 
هــەر بــۆ داپۆشــینى ئــەو قەیرانانــە، پەالمــارى (كوەیــت)ى دا لــە (٢)ى ئــاىب (١٩٩٠) و داگیــری 
كــرد، لەگــەڵ ئــەوەش جاڕیــدا كــە كوەیــت پارێــزگاى نۆزدەهەمــى عێراقــە، كــە بــە جەنگــى 
ــەىت و  ــن فشــارى نێودەوڵ ــدەدا چەندی ــەو ســەر و بەن ــت، ل ــاوزەد دەكرێ ــەم ن ــداوى یەك كەن
ــان  ــداوى دووەم ی ــاوى جەنگــى كەن ــوو، دواجــار بەن ــۆ كشــانەوەى بێهــودە ب ــز ب ــاىن زلهێ واڵت
ڕزگاركــردىن كوەیــت شــەڕیان دژى عێــراق ڕاگەیانــد، هێــزەكاىن هاوپەیــامىن پێكهاتبــوو لــە (٣٤) 
ــەكە  ــە (١٩٩١/١/١٧) پرۆس ــاىن ل ــە بەرەبەی ــراق ل ــكا دژى عێ ــەركردایەىت ئەمری ــەت بەس دەوڵ
ــە دواى  ــدا، ل ــک بەغ ــى گەیشــتە نزی ــە (١٠٠) ســەعات جەنگــى زەمین ــا ب دەســتیپێكرد، تەنه
داگیركــردىن كوێــت كــە هەڵەیــەىك گەورەبــوو، بەزەبــرى هێــز هاوپەیامنــان ســوپاى عێراقیــان 
لەكوەیــت وەدەرنــاو گــورزى كاریگەرییــان لــە ســوپاى عێــراق وەشــاند، لــە هەمــوو ڕوویەكەوە 
عێراقیــان الواز كــرد، گەمــارۆى ئابووریــان بەســەریدا ســەپاند، ئەمــەش هەلێــىك بــاىش خوڵقانــد 
بــۆ ئەوانــەى دژى دەســەاڵىت بەعســبوون، هــاوكات ڕاپەڕیــن درێــژەى هەبــوو جگــە لــە چەنــد 
پارێزگایــەىك كەمــى سووننەنشــینى ناوەڕاســتى عێــراق، ســەراپاى ناوچــەكان و پارێــزگاكاىن تــرى 
گرتــەوە بــە باشــوورى كوردستانیشــەوە، هەربۆیــە لــە ســەرەتادا شــیعەكان و دژە دەســەاڵت لــە 

ــەى  ــەىت، ڕۆژنام ــەىت كوردای ــەكاىن) تەریق ــاىن ئەشــكەوتەكەدا، (ئەســحاب كەهف ــاڵیادى داڕم ــە س ــد، ل ١- رزگار حاجــى حەمی
ــوێ، ژ٧٤٨٢ ــتاىن ن كوردس

ــەوەى، چــاپ، دەزگاى چــاپ وپەخــىش حەمــدى، ســلێامىن،  ــراىن ئاســایش وســرتاتیژى بنیادنان ــراق قەی ــد شــێركۆ، عێ ٢- فرزەن
٢٠٠٧، ل٦١
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باشــوورى عێــراق ڕاپەڕیــن و هەوادارییــان زۆر بــوو، دواتریــش كــوردەكان هەمــان پالنیــان دانــا 
بــۆ پەالمــارداىن بەعــس لــە باشــوورى كوردســتاندا، دەزگا ســیخوڕ و داپلۆســێنەرەكاىن بەعســییان 
وەدەرنــا، لــە (٥)ى ئــازار لــە ڕانیــەی دەروازەى ڕاپەڕینــەوە دەســتى پێكــرد، شــارى كەالریــش 
ــە دەزگا ســەركوتكەر و داپڵۆســێنەرەكاىن بەعــس پاكکرایــەوە، لــەو رۆژانــەدا  ــازاردا ل ــە (٩) ئ ل
ــە  ــرس ب ــێ ت ــار ب ــوەی ش ــاوەری ڕاپەڕی ــاردا دەســوڕایەوە و جەم ــە ئاســامنی ش ــک ب کۆپتەرێ
ــەر  ــکەیەک لەس ــان، دۆش ــاف کێش ــە هوت ــوون ب ــەردەوام ب ــوڕانەوە ب ــاردا دەس ــەقامی ش ش
ــە  ــەم حاڵەت ــە ئ ــوارەوە، ڕەنگ ــتییە خ ــرد و خس ــە ک ــە کۆپتەرەک ــەی ل ــێروانەوە تەق ــەاڵی ش ق
لــە شــارەکانی تریــش ڕووی نەدابــێ، گــەر بــەراورد بكەیــن لەگــەڵ شــارەكاىن تــری باشــووری 
ــە كاتێكــدا  ــرا،  ل ــن ڕزگار ك ــە ڕاپەڕی ــا دواى (٤) ڕۆژ ل ــك دوورە، كەچــى تەنه کورســتاندا گەلێ
كــەالر نزیكرتیــن شــارە لــە ناوەڕاســتى عێراقــەوە و (١٨٠) كــم لــە پایتەختــەوە دوورە، چەنــد 
كیلۆمەترێــك لــە ســنوورى پارێــزگاى  باقوبــەوە، وێــڕاى ئەمــەش ڕۆڵــى هەبــوو لــە ڕزگاركــردىن 

شــارەكاىن (خانەقــى و خورماتــوو و كوڵەجــۆ)، ســەیرى وێنــەى  ژمــارە (٩) بکــە:

وێنەى ژمارە (٩)
جەماوەرى ڕاپەڕیوى  ئازارى ١٩٩١

 

  .
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  ڕێكخــراوى (موجاهیدیــن خەڵــق) شانبەشــاىن هێــزەكاىن عێــراق پەالمــارى خەڵــىك ڕاپەڕیــوى 
ــلێامن  ــوو – س ــەى (خورمات ــەرەتا لەناوچ ــان، س ــەرى گەرمی ــەت لەدەڤ ــتانیاندا، بەتایب كوردس
ــەهید  ــو ش ــاوەرى ڕاپەڕی ــمەرگە و جەم ــزى پێش ــە هێ ــیان ل ــەى (٣٩) كەس ــەگ)ەوە نزیك ب
ــت  ــر نەبێ ــارەش زیات ــەم ئام ــر، ئ ــەىس ت ــى (٢٢) ك ــل گرتن ــە دی ــدار و ب ــە برین ــە ل ــرد، جگ ك
ــن  ــە دەســت موجاهدی ــىل كەوت ــە دی ــوون ب ــدار ب ــەى دواى برین ــك لەوان ــە، یەكێ ــرت نیی كەم
لــە شــەڕگەى ســلێامن بــەگ (داود ســەركەىل) بــوو،  ڕوداوەكــە وا دەگێڕێتــەوە: دواى 
ــە ڕێ  ــە، كەوتین ــرى و ناوچەك ــەالر و كف ــە ك ــمەرگە ل ــزى پێش ــك و هێ ــەركەوتنەكاىن خەڵ س
بــەرەو ناحیــەى جەبــارە و لەوێــوە بــۆ ســلێامن بــەگ، هێــزەكاىن بەعــس لــە هیــچ كــوێ خۆیــان 
ڕانەدەگــرت، ئێمــە هێزێــك بوویــن لــە پێشــمەرگە و خەڵــىك ڕاپەڕیــوو لــە ســلێامن بــەگ نزیــك 
بووینــەوە، شــەڕێىك ســەخت لەنــاو شــارى خورماتــوودا هەبــوو، پــالىن ئێمــە ڕزگاركــردىن ئــەو 
ڕێگــە ســەرەكییەى كەركــوك –بەغــدا بــوو كــە ئەمــەش جیــا لــەوەى دەبــووە ســەركەوتنێىك 
گــەورە، پاڵپشــتێىك گرنــگ بــوو بــۆ ڕزگاركــردىن كەركــوك و خورماتــوو، ســەر لــە بەیــاىن(١١ى 
ــە  ــوو ل ــە پێكهاتب ــن ك ــەى موجاهیدی ــىك تۆكم ــەم هێزێ ــىك ك ــازارى ١٩٩١) دواى پێكدادانێ ئ
ــزى  ــە دســپلینى ســەربازییەوە، هێ ــەوە ب ــەڕووى ئێمــە بوون ــۆش، ڕووب ــک و زرێپ بیســت تان
ئێمــەش جگــە لــە چەنــد پێشــمەرگەیەك ئــەواىن تــر خەڵــىك دڵســۆز و ڕاپەڕیــوو هەندێكیــان 
پێشــرت شــەڕییان نەكردبــوو تەنانــەت بــێ چەكیــىش تیابــوو، لەپــاش دوو كاتژمێــر بەفیشــەىك 
كەمــەوە و چــەىك باشــامن پێنەبــوو، شــوێنەكەش تەخــت و هیــچ پەناگەیــەىك شــەڕى تیانەبــوو، 
ــەس  ــە ك ــتیان ل ــەركەوتووبوون، دەس ــەوە س ــک و زرێپۆش ــورس و تان ــەىك ق ــە چ ــش ب ئەوانی
نەدەپاراســت نــەوەك ئەوانــەى لــە مەیــداىن شــەڕگە بــوون، تەنانــەت لــەو منــداڵ و پیرانــەش 
لەســەر ڕێــگا گشــتییەكە هاتوچۆیــان دەكــرد، بــە چــاوى خــۆم بینیــم بەزریپۆشــەكانیان بەســەر 
زینــدوو و برینــدار و شــەهیدەكاندا دەڕۆیشــنت، شــەهید (شــوكر ڕەشــید قەواڵــى) لــە دواى 
ــە فیشــەىك پێنەمــا دەســتى بەرزكــردەوە تانــک بەســەر الشــەكەیدا چــوو،  شــەڕێىك قارەمانان
ــەى  ــەد) ئەم ــەد محەم ــز ئەحم ــتمەوە (عەزی ــە تەنیش ــەت ل ــرد، تەنان ــان ك ــە پارچەی پارچ
ــوو خــۆى  ــدا بێســوود ب ــارى خۆكوشــتنى دا هەرچــى هەوڵامن ــوو، بڕی ــەت ب ــى زۆر بێتاق بین
كوشــت، هەروەهــا حاجــى مەحمــود بــاوىك (كاك عوســامن) لەگــەڵ ئەوەشــدا تەمــەىن كردبــوو 
ــن  ــل گیرای ــە دی ــە ب ــر ئێم ــرد، دوات ــەهیدى ك ــت و ش ــەكەیدا ڕۆیش ــەر الش ــێك بەس زریپۆش
(٢٢) كــەس خەڵــىك كفــرى و كــەالر و دەوروبــەرى بوویــن (٧) مانــگ زینــداىن كرایــن، لــەوە 
دەترســاین تەســلیمى عێراقــامن بكــەن ئــەم پرســیارەمان دەكــرد دەیــان وت: نەخێــر عێراقــى 
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چــى، ئێمــە نەمانهێشــت حوكمــەىت عێــراق بڕوخــێ تەســلیمى ئەوانتــان ناكەیــن، ئــەوان دەیان 
زاىن ئێمــە پێشــمەرگەى یەكێتیــن، وێنــەى كــوژراوەكاىن شــەڕى قڕناخــە و پشتئاشــانی (ســاڵى 
ــەت  ــەوە، تەنان ــان لێدەكەین ــەى ئەوەت ــن تۆڵ ــەوەى بڵێ ــن وەك ئ ــان دەدای ــان پیش ١٩٨٥)ی
ــا و  ــۆ توركی ــا ب ــراق كوردەكامنــان وەدەرن ــزەكاىن عێ بەرپرســێكیان وىت: (ئێمــە بەهــاوكارى هێ
ــەالرەوە  ــە ك ــلێامىن و ل ــۆ س ــەوە چــووم ب ــوك و چەمچەماڵ ــە كەرك ــن ل ــە م ــەو كات ــران، ئ ئێ
گەڕامــەوە، ئێمــە هیــچ حســاب بــۆ كــورد ناكەیــن)، دواجــار ئێمەیــان هێنایــە شــوێنى شــەڕەكە 
ــوو  ــە ئەوەب ــوو، ئەم ــى تیاب ــگ ســوپاى عێراق ــە دواى حــەوت مان ــن، ك ــان كردی ــەوێ ئازادی ل
لــە ســەرەتاوە لێــى دەترســاین بــۆ مێــژوو ســەربازە عێراقییــەكان دواى پرســیار تــووىش شــۆك 
بــوون، وتیــان: بــا بچیــن بــۆ الى (امــر فــوج) كــە شــیعە و خەڵــىك (یەنگیجــە) بــوو، وىت : ئێــوە 
كێــن لــە كوێــوە هاتــوون، لەوەاڵمــدا ومتــان الى موجاهیدیــن زینــداىن بوویــن تــوڕە بــوو، وىت 
توخــوا ئەمــە واڵتــە، پەنابــەرى واڵتێــىك تــر بێــت و هاوواڵتیــاىن خــۆت زینــداىن بــكات بەبــێ 
ئــاگادارى دەوڵــەت، بڕۆنــەوە بــۆ الى كەســوكارتان(١). شــەڕی ســلێامن بــەگ جگــە لــە دیــل و 

ــە خشــتەى ژمــارە (١٨)دا هاتــووە :  برینــدار ئــەم شــەهیدانەى لێكەوتــەوە  وەك ل
                                        

خشتەى ژمارە (١٨)   
شەهیداىن شەڕى سلێامن بەگ بە دەستى موجاهیدین خەڵق لە ١١ى ئازار ١٩٩١

ڕۆژى شەهید بوونشوێنى لەدایك بوونناوى تەواوى شەهیدز

سلێامن بەگ ١٩٣٣١٩٩١/٣/١١  كــارێــزەحاجى مەحمود محەمەد ڕەشید١

سلێامن بەگ ١٩٧١١٩٩١/٣/١١  كــارێــزەعومەر مەحمود محەمەد ڕەشید٢

سلێامن بەگ ١٩٧٥١٩٩١/٣/١١  هۆمەرانانمحەمەد كەریم عیسا ٣

سلێامن بەگ ١٩٦٦١٩٩١/٣/١١ سۆىف ڕەزاعەبدولاڵَ حەسەن عەىل٤

سلێامن بەگ ١٩٧٢١٩٩١/٣/١١  كفرىعەىل عەبدوڵاڵ سدیق مستەفا٥

سلێامن بەگ ١٩٦٥١٩٩١/٣/١١  كفرىعەزیز ئەحمەد محەمەد عەىل٦

سلێامن بەگ ١٩٦٢١٩٩١/٣/١١محەمەد ئەحمەد محەمەد٧

١- چاوپێكەوتن : داود سەركەىل پێشمەرگەى دێرین  بەشداربوو بریندارو دیىل شەڕەكە، نیساىن ٢٠١٦
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ڕۆژى شەهید بوونشوێنى لەدایك بوونناوى تەواوى شەهیدز

سلێامن بەگ ١٩٦٨١٩٩١/٣/١١ گۆبان عوسامن حەمە غەریب ڕەزا عەىل٨

سلێامن بەگ ١٩٦٣١٩٩١/٣/١١دوانزە ئیاممئەبوبەكر سدیق حوسێن ٩

سلێامن بەگ ١٩٧٣١٩٩١/٣/١١ڕزگارى سەمەد ڕەحیم حەسەن محەمەد١٠

سلێامن بەگ ١٩٧١١٩٩١/٣/١١   دوانزە ئیاممبورهان عەىل ڕۆستەم١١

سلێامن بەگ ١٩٦٥١٩٩١/٣/١١   دوانزە ئیاممشوكر ڕەشید نەجم١٢

سلێامن بەگ ١٩٦٣١٩٩١/٣/١١   ئیامم محەمەدسەالحەددین محەمەد ئەحمەد١٣

سلێامن بەگ ١٩٥٥١٩٩١/٣/١١ دوانزە ئیامم شەالل ڕەشید نەجم١٤

سلێامن بەگ ١٩٧٣١٩٩١/٣/١١  كۆكسساالر حەمید حەسەن١٥

سلێامن بەگ ١٩٧١١٩٩١/٣/١١   دوانزە ئیاممعەىل  مەحموود خەلیفە حەمید١٦

سلێامن بەگ ١٩٧١١٩٩١/٣/١١ ئۆمەربل عومەر ئەحمەد حەسەن١٧

سلێامن بەگ ١٩٩١/٣/١١كفرىئەمیر عومەر ساڵەح فەرەج ١٨

سلێامن بەگ ١٩٩١/٣/١١وەىل هەیەر دارا ڕەشید عەبدولقادر١٩ 

سلێامن بەگ ١٩٧٢١٩٩١/٣/١١  ئیامم محەمەدحەكیم عەزیز ساڵەح٢٠

سلێامن بەگ ١٩٥١١٩٩١/٣/١١ كفرى جەلیل خەلیل ئیرباهیم٢١

سلێامن بەگ ١٩٥٣١٩٩١/٣/١١   ئۆمەربلعەىل حەسەن لەفتە عەبدوڵاڵ٢٢

سلێامن بەگ ١٩٦٨١٩٩١/٣/١١ كنگربان عوسامن كەریم حەسەن ٢٣

سلێامن بەگ ١٩٥٥١٩٩١/٣/١١  بەردەسوورحەمید فەتاح محەمەد٢٤

سلێامن بەگ ١٩٦٨١٩٩١/٣/١١  گۆبان عەرەبعوسامن حەمە غەریب ڕەزا٢٥

سلێامن بەگ ١٩٦٨١٩٩١/٣/١١   تیلەكۆعومەر حەمە ئەمین ساڵەح٢٦

سلێامن بەگ ١٩٥٧١٩٩١/٣/١١ خورماتوومحەمەد شوكر٢٧

سلێامن بەگ ١٩٩١/٣/١١دوانزە ئیامم لوقامن عەبدولڕەحیم فارس ٢٨

سلێامن بەگ ١٩٧٢١٩٩١/٣/١١   دوانزە ئیاممفەرهاد ڕەحامن ڕەحیم٢٩
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ڕۆژى شەهید بوونشوێنى لەدایك بوونناوى تەواوى شەهیدز

سلێامن بەگ ١٩٩١/٣/١١تەحسین سەعید عەبدوڵاڵ٣٠

سلێامن بەگ ١٩٩١/٣/١١ئیحسان وەهاب٣١

سلێامن بەگ ١٩٦٨١٩٩١/٣/١١  كەالرتەڵعەت شەوكەت مەجید ٣٢

سلێامن بەگ ١٩٩١/٣/١١قەرەباڵغى كۆنمحەمەد نامیق تەیب٣٣

سلێامن بەگ ١٩٧٣١٩٩١/٣/١١   كەالرڕێبوار ئەحمەد محەمەد ئەمین٣٤

سلێامن بەگ ١٩٩١/٣/١١مەجید عەزیز عەبدوڵاڵ٣٥

سلێامن بەگ ١٩٩١/٣/١١عومەر ئەحمەد سلێامن٣٦

سلێامن بەگ ١٩٧٢١٩٩١/٣/١١ عەلەومحە/كالرشەریف فایەق محێدین٣٧

 حسامەدین  ئەمین ٣٨

سلێامن بەگ ١٩٧٢١٩٩١/٣/١١  قەرەباڵخئەحمەد محەمەد قادر٣٩

     ســەرچاوە : كارى توێــژەر  پشــت بەســنت : ١- ئەحمــەد بــاوەڕ، دیــواىن شــەهید محەمــەد 
                     پەژارو چاپخانەى كارۆ، ٢٠١٤، ل٣٧-٤٤

                     ٢- بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانی گەرمیان.

پەالمارێــىك تــرى موجاهیدیــن خەڵــق لــە ١٩٩١/٣/٢٥ لــە پڕێكــدا كــەالر ڕووبــەڕووى شــەڕێىك 
ــەى ســەركردەكاىن كــورد و  ــە وێن ــووەوە، ب ــن ب ــزەكاىن موجاهیدی دەســتەویەخەى تانــک و هێ
ئــااڵى كوردســتانەوە لــە قەرەتەپــەوە بەڕێى كۆكســدا دزەیــان كردبــوو بەناو هێزى پێشــمەرگەدا 
هاتبــوون، بەشــێك لــە دەبابــەكان بــۆ پاڵپشــتى هێرشــەكە لــە خــوارووى بەســتەنەكەى كــەالر 
جێگیــر كرابــوون و قــەاڵى شــێروانە و نــاو شــاریان تــۆپ بــاران دەكــرد، ئەوانــەى هاتنــە نــاو 
ــت  ــەم دەس ــە یەك ــەالى بەنزینخانەك ــوون، ل ــۆش ب ــك و زرێپ ــوار تان ــۆ چ ــێ ب ــەالرەوە س ك
ڕێژیــان لــە عــەىل نەجــاڕ كــرد و شــەهیدیان كــرد، خۆیــان كــرد بــە شــارەكەدا، هــەر بــە جــادەى 
ــان درووســتكرد،  ســەرەكیدا بــە شــەهید و برینداركــردىن چەندیــن هــاواڵىت، تــرس و دڵەڕاوكێی
بنكــەى ســەرەىك كەالریــان گوللــە بــاران كــرد، دوا زرێپۆشــی هێزەكــەى موجاهیــد تێكدەشــكێ 
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ــوو،  ــەس ب ــان (١١) ك ــوو ژمارەی ــادا ب ــىش تی ــكاوەكاىن تری ــە ش ــدارى تانك ــەواوى چەك ــە ت ك
هەموویــان بــە نیــازى هەڵهاتــن دادەبــەزن و دەكەونــە شــەڕەتەقە لەگــەڵ پێشــمەرگە و خۆیان 
بــە دەســتەوە نــادەن تــا دەكوژرێــن، بــەوەش پاشــاموەى هێزەكــەى دوژمــن، ورەیــان ڕوخــاو 
كشــانەوە، بریندارێكیــان لــێ بەجێامبــوو بــە نــاوى (بەشــارەت) و كــوردى ئیــالم بــوو، وتبــووى: 
(ڕەتڵەكــە دە تانــک و زرێپــۆش بوویــن) بەمــەش شــەڕەكە بــە تێكشــكاىن موجاهیدیــن كۆتایــی 
هــات و بارودۆخەكــە هێــور بوویــەوە، بــەاڵم ئەمــە مەتــرىس ڕاســتەقینەى نیشــاىن دانیشــتواىن 
ــە  ــە ل ــەوە(١) ك ــۆڕەوى لێكەوت ــەوە و ك ــەكاىن گرت ــوو قۆڵ ــرد هەم ــە زۆرى نەب ــەدا، ك ناوچەك
ناوچــەى زەندئابــادەوە دزەیــان كــرد لــە كوڵەجــۆ (واىل خــەرسەو حەمید)یــان شــەهید كــرد، كــە 
ــاوى (عومــەر  ــە ن ــان شــەهید كــرد ب ــاڵخ پێشــمەرگەیەىك گەنجــى دەربەندیخانیی گەیشــتە قەرەب
ــوان شــێخ لەنگــەر و  ــە نێ ــر ل ــوون، دوات ــدار ب ــش برین ــە ڕەشــید) و ســێ پێشــمەرگەى تری حەم
ــە  ــتنە گردەگۆزین ــە گەیش ــرد، ك ــەهید ك ــاڵەیان ش ــەىن (٦٧) س ــەىك بەتەم ــاڵخ دا هاوواڵتی قەرەب
پیاوێــىك بەتەمــەىن (٧٣) ســاڵەیان شــەهید كــرد كــە نــاوى (كەریــم عەبدولڕەحــامن فەتــاح) بــوو، 
هاتنــە نــاو شــارى كــەالرەوە الى قــەاڵى شــێروانە (عەدالــەت جەبــار حوســێن و عــىل نەجاڕ)یــان 
شــەهید كــرد، كوێرانــە كەوتنــە تەقەكــردن لــە دانیشــتوواىن شــارى كــەالر كــرد تەنانــەت زۆرێک 
لــە دانیشــتوانی شــارەكەش هەڵهاتــن لــە تــرىس دەنگــى دۆشــكەكان گیــزەى گوللــەى ئەمــان، 
تــا گەیشــتنە بــەردەم خەســتەخانەى گشــتى كــەالر لێــرەش پۆلێــك ژن و مناڵیــان شــەهید كــرد، 
یەكێــك لــەو كەســایەتیانەش كــە لــەم ڕۆژەدا ســەرگەرمى كارى ڕاگەیانــدن بــوو لەگــەڵ هێــزى 
پێشــمەرگەى كوردســتان لەنــاو شــارى كــەالردا، محەمــەد پــەژارى شــاعیرو ڕوناكبیــرى نــارساو و 
ئەندامــى (یەكێتــى ئەدیــب و نوســەراىن كــورد) بــوو، لەگــەڵ چەند كەســێىك تردا (دكتــۆرە جوان 
ڕەئــوف محەمــەد و دكتــۆرە زوحــا فــازل مەرهــودى دكتــۆرەى خســتەخانەى گشــتى كــەالر و  
خوشــكێىك بــە نــاوى (لەیــال فــازل) كــە دەرچــووى كۆلیــژى كشــتوكاڵى بوو بــە ســەردان هاتبوو، 
لەگــەڵ  ســەالر محەمــەد میــرزا غەفــوور كــە كچێــىك منداڵــى تەمــەن یــازدە ســاڵە بــوو كچــى 
دكتــۆر محەمــەد میــرزا بــوو. چەنــد هاواڵتییــەىك تریــش شــەهید كــران، لــەو دوایــەدا كتێبێــك 
بەنــاوى  (تێپەڕیــن بەنــاو ئاگــردا) چاوخشــاندنێك بەســەر مێــژووى ڕێكخــراوى موجاهیدینــى 
خەلقــى ئێــران لــە عێــراق، نووســینى شــاهۆ گــۆران، وەرگێــڕاىن ئەحمــەد زەردەشــت، بابەتێــىك 
تیایــە بــە نــاوى (ڕووداوەكــەى كــەالر) لەســەر ڕووداوەكــە وای نووســیووە: بەهەنــدێ بیانــوو 
پاســاوى الوازەوە، گوایــە ئــەو مەفرەزەیــە هەرگیــز ڕانەســپێردرابوون بــۆ هێــرش كــردن، چــۆن 

١- ڕەحامن خاىن، كوردستاىن نوێ پەالمارى موجاهدین بۆ كەالر، ژ (٧٢٢٩) لە ٢٠١٧/٣/٣١ 
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بــەو هێــزە زۆرەى ســوپا هــەی بــوو، پێشــڕەوى كــردن بــەرەو شــارى كــەالر بــە یــەك مەفــرەزە 
لۆژیكیانــە نەبــوو، كاتێــك بــارەگاى ســەركردایەىت ئــەو یەكەیــە بۆى دەركــەوت كــە مەفرەزەكەى 
لــەو خاڵــە دیــارى كــراوەى تێپــەڕى و بەردەوامــە بــەرەو كــەالر، ســەركردایەىت هەوڵــى ئەوەیــدا 
پەیوەندیــان پێــوە بــكات، بــەاڵم پەیوەنــدى بێتــەل نەمابــوو، ئــەو مەفرەزەیــە بــەردەوام بــوو 
تــا گەیشــتنە نزیــك شــارى كــەالر، ئینجــا هەســتى بــەوە كــرد كــە بــە هەڵــە ڕۆیشــتووە، لــەو 
كاتــەدا هەســتیان بــەوە كــرد لــە نزیــك شــارى كــەالرن و چــوار دەوریــان گیــراوە، كاتــێ زانییــان 
بــە هەڵــەدا چــوون، ویســتیان وتووێــژى گەڕانەوەیــان لەگەڵــدا بكــەن بــۆ ئــەم مەبەســتە لــە 
تانكــەكاىن خۆیــان دابەزیــن، كەوایــە ئــەم مەفرەزەیــە هەرگیــز ڕانەســپێردرابوون بــەرەو كــەالر 
بچــن، لــە ئەنجامــدا تانكــەكان ســوتێرنان، (١٩) چەكــدار بــوون (١٧) یــان لێكــوژرا كــە دووانیــان 
كوردبــوو، (شــەهریارى نــارسى) كــە خەڵــىك كرماشــان و (ســەید مــوراد دەوڵەتیــارى) خەڵــىك 
كامیــاران بــوو، دووانیــان بــە دیــىل گیــران بــە نــاوى (حەســەن زولفەقــارى و بەشــار شــەبیبى)  
لــەم كتێبــەدا چەنــد الپەڕەیەكیــان نووســیووە بەنــاوى (ڕوداوەكــەى كــەالر)(١) كۆمەڵیك پاســاوى 
ــەڵ دانیشــتواىن  ــەت لەگ ــان ســازكردووە تەنان ــك چاوپێكەوتنی ــەوە و هەندێ ــان هێناوەت الوازی
كەالریشــدا، منیــش دەپرســم ئەگــەر ئەمــەى كــەالر بــە هەڵــە هاتبــوون ئــەدى ئــەوەى ســلێامن 
بــەگ چــى بــوو؟ لــە كاتێكــدا مێــژووى ڕووداوەكــەى ئــەوێ ١١ ى ئــازار بــوو (١٤) ڕۆژ پێــش 
ــە شــەهیدەكاىن كــەالر،  ــوو ل ــر ب ــوو، ژمــارەى شــەهیدەكانیش زۆر زیات ڕووداوەکــەی كــەالر ب
ئــەى ڕۆژى پێشــوو (٢٤) مانــگ بــۆ بەڕاجیمــە دەوروبــەرى كەالرتــان بۆردومــان كــرد؟، ســەر لــە 
بەیــاىن هەمــان ڕۆژ  پێــش پەالمارەكــە دیســانەوە ڕاجیمەیــەىك زۆریــان ئاراســتەى كــەالر كــرد 
و  پــردى گردەگۆزینەیــان كــردە ئامانــج، ئەمــە ڕێ خۆشــكەر بــوو بــۆ پەالمارەكەیــان ئەمــەش 
واى كــرد خەڵكێــىك زۆر شــار بەجێبهێڵێــت، شــەهیدكردىن پیــرو منــاڵ و كــچ و ژن لــە پــاى چــى، 
ئــەدى دەســت ڕێــژى گوللــەى كوێرانــە بەســەر شــاردا چ مانایــەك دەگەیەنــێ جگــە لــە ڕژانــدىن 
ژەهــرى قیــن، دواى پرســیار و هەوڵێــىك زۆر تەنهــا نــاوى ئــەم شــەهیدانەمان دەســت كــەوت 

مبانبــوورن گــەر ناوێكــامن بیــر چووبێــت(٢)، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (١٩) بكــە :

١- شاهۆ گۆران، تێپەڕین بەناو ئاگردا، وەرگێڕاىن ئەحمەد زەردەشت، چاپى یەكەم، ٢٠١٥
٢- رزگار حاجى حەمید، یادى کەالر، باڵوکراوەیەکى تایبەتە بە ساڵیادى بە قەزابووىن کەالر، ژ (٣)، ل ١٠٤، ٢٨ شوباىت ٢٠١٩.
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خشتەی  (١٩) 
شەهیداىن ڕێگاى (گواڵڵە-كەالر) و ناو كەالر بەدەستى موجاهیدین خەڵق لە ٢٥ى ئازار ١٩٩١

ڕۆژ و شوێنى شەهیدبوونشوێنى لەدایكبوونناوى تەواوى شەهید

١٩٩١/٣/٢٥كەالر١٩٥٤ كەالرى كۆنمحەمەد حەسەن حەمید(پەژار)

١٩٩١/٣/٢٥كەالر١٩٦٥ بەغداددكتۆرە زوحا فازڵ مەرهود عۆدە

١٩٩١/٣/٢٥كەالر١٩٦٦ بەغدادلەیال فازڵ مەرهود عۆدە

١٩٩١/٣/٢٥كەالر١٩٨٠ كەالرسەالر محەمەد ئەمین میرزا غەفور

١٩٩١/٣/٢٥كەالر١٩٦٣ موسڵدكتۆرە جوان ڕەئوف محەمەد

١٩٩١/٣/٢٥كەالر١٩٦٩ كەالرعەدالەت جەبار حوسێن

١٩٩١/٣/٢٥گردەگۆزینە ١٩٣٨ گردەگۆزینەكەریم عبدولڕەحامن فەتاح

١٩٤٤ قەرەباڵخ  جەماڵ محەمەد فەتاح  
٣/٢٥/نێوان شێخ لەنگەرو 

قەرەباڵخ 

١٩٥٤ سێتەپان واىل خەرسەو حەمید

١٩٩١/٣/٢٥  ١٩٥٥ كەالر عەىل حەسەن عەبدولڕەحامن

 ٢٥ /١٩٩١/٣قەرەباڵخ ١٩٦٩دەربەندیخانعومەر حەمە ڕەشید 

سەرچاوە: كارى توێژەر پشتبەسنت : ١- ئەحمەد باوەڕ، كۆى كردۆتەوە و لەسەرى  نووسیوە،
                                              دیواىن شەهید محەمەد پەژار، چاپخانەى كارۆ، ٢٠١٤

                                ٢-بەڕێوەبەرایەىت گشتى كاروبارى شەهیدان و ئەنفال كراواىن گەرمیان

هــەر لــەو ڕۆژەدا كــە (محەمــەد پەژار كەالرى) خوێنــى پاىك خۆى كردە قوربــاىن واڵت و ڕاپەرین 
و گەرمیانەكــەى وەك ڕۆژێــىك مێژوویــی بــووە یەكــەم شــاعیر و نووســەر و ڕۆژنامەنووســێك كــە 
لــە ڕۆژگارى ڕاپەریــن و بــۆ داكــۆىك كــردن لــە خــاك و واڵتەكــەى گیــاىن خــۆى بەخــت بــكات، 
بــە بەردەوامــى داواى یارمــەىت زیاتــر و دەســتگرۆیی زیاتــر بــكات بــۆ خەڵــىك ڕاپەریــوو، هێــزى 
پێشــمەرگەى كوردســتان بــە جۆرێــك لــە یەكێــك لــەو بروســكانەدا كــە دواى شــەهیدبووىن لــە 
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ــزراوە، لەگــەڵ  ــاو دەستنووســەكانیدا پارێ ــە ن ــا ئێســتاش ل ــەوە، ت ــاىن كراســەكەیدا دۆزرای گیرف
ــە  ــەو ڕۆژەن، وەك ل ــى ئ ــاىن خوێن ــان خەڵت ــەر هەمووی ــە ه ــر ك ــىك ت ــە كاغەزێ ــد پارچ چەن
بەشــێكیاندا و لــە چــوار چێــوە و نــاوەڕۆىك بروســكەكەیدا هاتــووە (بانگــەواز تكایــە پێویســتامن 
بــە (١٥) پــازدە كــەس هەیــە بــۆ باركــردىن دەســكەوتەكاىن هێــزى پ.م لــە مەیــدان برایــان تكایە 
هیمەتــێ) دیــارە مەبەســتى شــەهید پــەژار لــە بروســكەكەیدا (مەیــدان)ى ئەوبــەرى ســیروان 
بــووە، وێــڕاى بروســكەكە دوو پارچــە شــیعر لــە گیرفانیــدا بــوو، كــە یەكەمیــان: بــە ناونیشــاىن  
(ئاســۆى هیوا)یــەو ئــەوى كەشــیان بــێ ناونیشــانە وەك: لــە  بڕگەیــەىك یەكێكیانــدا تــا دوا تنــۆك 
ئامادەیــی و وەفــا و بەڵێنــى خــۆى بــۆ نیشــتامن و النــەى بــاب و باپیــرى دووپــات دەكاتــەوە(١).

ــی و  ــى سیاس ــە ملمالنێ ــووە ب ــارگاوی ب ــەوە ب ــت بوونیی ــەرەتای درووس ــە س ــەر ل ــراق ه عێ
ــە  ــوون ل ــە دانیشــتوانەكەى ناڕازیب ــك ل ــە ســەرەتاوە زۆرێ ــژى و یەكرتكوشــنت، هــەر ل توندوتی
ــت،  ــاىن لێبكرێ ــەوە ژی ــى و ئاشــتى و پێك ــدى چــۆن چــاوەڕواىن ئارام ــن، ئی ــایەیدا بژی ــر س ژێ
ــی و  ــانەوەى نەتەوەی ــران و چەوس ــەرى قەی ــەكان خوڵقێن ــە دواى یەك ــەك ل ــەاڵتدارە ی دەس
مەزهــەىب بــوون، بۆیــە واڵتێــك لێــوان لێــو لــە كودەتــای ســەربازى و چانــدىن تــۆوى شــەڕەنگێزى 
بۆتــە نەریــت و شــوناس و كەلتــوورى هەمیشــەیی، هاتنــە دەســەاڵت لــە عێراقــدا لــە ڕێگــەى 
ــردن  ــرت قبوڵك ــرۆڤ دۆســتى و یەك ــاى م ــت جوگرافی ــا دێ ــووە، ت ــن ڕشــنت و شۆڕشــەوە ب خوێ
بچــووك دەبێتــەوە، دواجــار حــزىب بەعســیش هاوشــێوە جڵــەوى دەســەاڵت دەگرێتــە دەســت 
بــە جۆرێــىك مەترســیدار مامەڵــەى دەكــرد كــەم وێنە بــوو لــە مێــژووى مرۆڤایەتیــدا، مەملەكەىت 
كــردە ســەربازگە و زیندانێــىك پــڕ لــە چەوســانەوە و كوشــنت و بڕیــن بــۆ دانیشــتوانەكەى، گــەىل 
كــورد و شــیعەیان بــە مەتــرىس دەزاىن بــۆ ئاســایىش واڵت و الوازكــردىن هەیمەنــەى دەســەاڵت، 
پشتبەســنت بەئایدۆلۆژیــاى خۆســەپاندن و مۆنۆپۆڵكــردىن كــۆى كایــە سیاســی و مەدەنییــەكان، 
ئەمانــە و حكومــەىت بەعــس بــەم فۆرمــە بــەردەوام بــوو لــە ســەرەڕۆیى و ملهــوڕى و 
داگیــركارى بــۆ شــاردنەوەى قەیرانــەكاىن، ئیــدى كوردیــش وەك كاردانــەوە  بەردەوام لەشــۆڕش و 
بەرخۆدانــدا بــووە دژى چەوســانەوە و بەدیهێنــاىن مافــە نەتەوەیــی و دیموكراســییەكان، گــورزى 
كاریگەرییــان لــە ڕژێمــە یــەك لــە دواى یەكــەكان وەشــاندووە، ڕەوىش ڕاپەڕینــەكان و ڕەفتــارى 
ــەر  ــوو، ه ــكا نەب ــدى ئەمری ــە بەرژەوەن ــر ل ــەری ت ــك فاكت ــیاىس و كۆمەڵێ ــزى س ــدێ هێ هەن
ــە  ــرد ل ــدەى نەب ــەم سیاســەتە هێن ــۆى ئ ــراق، گفتوگ ــە هەڵســەنگاندىن ڕەوىش عێ ــە كەوتن بۆی
ــار درا كــە  ــازاردا بڕی ــە (٢٦)ى ئ ــاو ئیــدارەى ئەمریــكادا، لەكۆبوونەوەیــەىك كۆشــىك ســپیدا ل ن

١- ئەحمەد باوەڕ، كۆى كردۆتەوە و لەسەرى نووسیوە، دیواىن شەهید محەمەد پەژارو چاپخانەى كارۆ، ٢٠١٤
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ــەوە و  ــۆى بكوژێنێت ــەى خ ــاو واڵتەك ــەكاىن ن ــرى ڕاپەڕین ــدەن ئاگ ــین) ب ــدام حس ــە (ص ڕێ ب
ئەمریــكاش نابــێ ناوبــژى بــكات. ئــەم هەواڵــە دزەى كــرد و لــە (٢٨)ى ئــازاردا دواى دوو ڕۆژ 
لــە بڕیارەكــەى كۆشــىك ســپى، ســوپاى عێــراق هێرشــێىك بــەر فــراواىن كــردە ســەر كوردســتان(١)، 
دواى ســێ ڕۆژ لــە (٣١)ى ئــازاردا كۆڕەوێــىك ملیۆنــاىن خەڵــىك كوردســتان بــۆ ســنوورەكاىن ئێــران 
ــۆ دەســەاڵىت  ــوو ب ــی ب ــن وەاڵمــى نەرێن ــوون گەورەتری ــەدەر ب ــا دەســتیپێكرد و دەرب و توركی

بەعــس، پــرىس گەلەكەمــاىن بــە جیهــان ناســاند، ســەیرى وێنــەى ژمــارە (١٠)  بكــە:                                 

وێنەى ژمارە (١٠)
كۆڕەوى خەڵىك كوردستان ١٩٩١

 

بڕیــارى (٦٨٨)ى ئەنجومــەىن ئاســایىش لــە ١٩٩١/٤/٥ بــۆ یەكەمیــن جــار لــە دواى جەنگــى 
یەكەمــى جیهانییــەوە، (هەرچەنــدە پەیــامىن ســیڤەر پێشــرتبوو) وەكــو بەڵگەنامەیــەىك 
ــەىن  ــتگیرى دەكات، ئەنجوم ــنت و پش ــە پاراس ــاس ل ــت و ب ــادا بێ ــوردى تی ــاوى ك ــاىن ن جیه
ئاســایش (زۆر نیگەرانــە لــەو ســەركوتكردنەى كــە دانیشــتواىن مــەدەىن زۆر ناوچــەى عێــراق 
ــەوەى  ــەوە و بۆتەهــۆى ئ ــدا ناوچــە كوردنشــینەكانیىش گرتۆت ــەم دواییەش ــوون، ل ــووىش ب ت
بەشــێوەیەىك بەربــاڵو پەنابــەران ســنوورى نێودەوڵــەىت ببەزێنــن، بەشــێوەیەك كــە هەڕەشــە 
لەئاشــتى ئاســایىش ناوچەكــە دەكات، نیگەرانیشــە بــە قــەوارەى ئــەو كارەســاتە مرۆییــە كــە 

ــە : ــەىن هەی ــارەش دووالی ــەم بڕی درووســتبووە) ئ

١- لوڕى مایلوڕى، وەرگێڕاىن، غالب، گۆڤارى ڕوانگەى جیهان، ژ ١، ساڵى یەكەم، ترشینى دووەم، ١٩٩٣، ل٦٣.
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١- الیــەىن مرۆیــى (مرۆڤایــەىت) كــە بریتییــە لــە داكــۆىك كــردن لــە هاواڵتیــاىن عێــراق بەگشــتى 
و كــورد بەتاییــەىت.

٢- الیــەىن یاســایى نێونەتەوەیــى : بریتییــە لــەوەى كــە عێــراق ناچــار دەكات پابەندێتــى خــۆى 
بپارێزێــت بەیاســاى نێــو نەتەوەییــەوە لــە پاراســتنى مافــەكاىن مرۆڤــدا و ناچاریــىش دەكات 
ــەىن  ــەش ئەنجوم ــى بڕیارەك ــتە، دەق ــەو مەبەس ــۆ ئ ــكات ب ــاىن ب ــگاى جیه ــاوكارى كۆمەڵ ه
ئاســایش ڕەچــاوى ئــەرك و بەرپرســیارێتی خــۆى بەگوێــرەى (دیكۆمێنتنامــەى) پەیامننامــەى 
ــەىت دەكات، هەروەهــا  ــە پاراســتنى ئاســایىش نێودەوڵ ــەوە ســەبارەت ب نەتەوەیەكگرتووەكان
ــە  ــووەكان، ك ــەى نەتەوەیەكگرت ــى پەیامننام ــادەى دووەم ــى م ــەى حەوتەم ــە بڕگ ــاژە ب ئام
زۆر نیگەرانــەو لــە ئاســت ئــەم داپڵۆســینەى دانیشــتواىن عێــراق لــە چەنــد بەشــێىك فــراواىن 
عێراقــدا دووچــارى دێــن، بــەم دوایــەش ناوچــە كوردنشــینەكاىن گرتــەوە و بــوو بــە مایــەى 
ــد  ــەكان و ڕووداىن چەن ــەران ڕووە و ســنوورە نێودەوڵەتیی ــەوازە بوونێــىك فــراوان، پەناب پەرت
پەالمارێــك بــۆ ســەر ئــەم ســنوورانە، بــە چەشــنێك هەڕەشــەیە بــۆ ســەر ئاشــتى و ئاســایىش 
نێودەوڵــەىت لــەو ناوچەیــەدا، هــەر بــۆ مێــژوو بــە پێویســتى دەزانــم نــاوى واڵتــاىن ئەنــدام و 
جــۆرى دەنگدانیــان بخەینــە ڕوو، ئــەو واڵتانــەى كــە ئەندامــى ئەنجومــەىن ئاســایش بــوون لــە 
كاىت دەرچــووىن بڕیــارى (٦٨٨) ئەندامــە هەمیشــەییەكان (١-واڵتــە یەكگرتــووەكاىن ئەمریــكا   
٤- یەكێتــى ســۆڤێت  ٥-چیــن) ئەندامــە ناهەمیشــەییەكان  ٢-بەریتانیــا  ٣- فەڕەنســا  
(١-نەمســا ٢ –بەلجیــكا  ٣-ڕۆمانیــا (ئەوروپــا) ٤-كوبــا ٥-ئەكــوادۆر (ئەمریــكاى التیــن) 
ــەم  ــا) ئ ــۆى (ئەفریق ــر ١٠-زیمباب ــاج  ٩- جەزائی ــاحل الع ــیا) ٨ -س ــەن (ئاس ــد ٧-یەم ٦-هن
ــەن،  ــا، یەم ــش (كوب ــگ دژ ئەوانی ــە (٣) دەن ــەر ب ــگ بەرامب ــەى (١٠) دەن ــارە بەزۆرین بڕی
زیمبابــۆی) بــوو، هەروەهــا هینــد و چیــن لــە بەرامبــەر بڕیارەكــە بێدەنــگ بــوون (١)، 
ــاوەى (٩) ڕۆژدا  ــە م ــۆن ل ــوو چ ــەىت ب ــارى نێودەوڵ ــەرى و بڕی ــە كاریگ ــت ل ــا مەبەس تەنه
ئاراســتەى ســیاىس گــۆڕى و كــەى بیانــەوێ بــە بڕیارێــك یــارى بــە چارەنــوىس گــەالن دەكــەن، 
ڕووداوەكان بــە بەرژەوەنــدى خۆیانــدا دەشــكێنن، ئیــدى لــەو ماوەیــەدا ســەدان كــەس بــە 
ــر و و ژن و  ــە پی ــێتیدا ل ــەرما و برس ــە س ــش ل ــوون  و دەیانی ــەهید ب ــنوورەكان ش ــى س مین
منــداڵ بوونــە قوربــاىن، دواتــر دواى ئــەو بڕیــارە هەرچەنــدە ســوپاى بەعــس بــووىن هەبــوو 
لــە ناوچەكــەدا، زۆرێــك لــە دانیشــتواىن هەرێــم گەڕانــەوە و بــەردەوام ڕێژەكــە لــە زیادبووندا 
ــى  ــدى ئامادەی ــەىت ناوەن ــتاىن و حكوم ــەرەى كوردس ــوان ب ــۆى نێ ــەوە گفتوگ ــەو الش ــوو، ل ب
ــە مانگــى ١٩٩١/١٠ دیســانەوە  ــە ل ــوو هەربۆی ــوودە ب ــن دانیشــنت بێه ــوو دواى چەندی هەب
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ــە  ــۆ یەكجــارەىك ئــەو شــارانەى كــە ڕزگار كــراون ل ڕاپەڕینــى دووەم دەســتى پێكــردەوە و ب
مانگــى ئــازاردا پاككرانــەوە،  لــە دەســەاڵىت بەعــس هەرچەنــدە شــارى كــەالر (١٥ كــم) لــە 
هێــزە دڕنــدەكاىن بەعســەوە دووربــوون، خەڵكەكــەى لــە ژێــر ڕەحمــەىت لوولــەى دۆشــكەى 
بەعســەوە دووربــوون هەمیشــە لــە ڕەوشــێىك نائــارام و ناســەقامگیردا دەژیــان و چەندیــن 
ــژەى  ــۆزە درێ ــەم دۆخــە ئاڵ ــاىن ئ ــە قورب ــارى ســەر كێڵگــەكان بوون ــىك هــەژار و جووتی خەڵ
هەبــوو تاڕوخانــدىن دەســەاڵىت بەعــىس فــاىش، شــارى كــەالر لــە ســەرەتاى دامەزراندنییــەوە 
ــد، شــارێك  ــاىن خوڵقان ــر جــواىن و داهێن ــدەى ت ــەى كــۆچ و گەشــەكردىن دانیشــتوان، هێن جوڵ
ــەرى،  ــنبیرى، هون ــدا (ڕۆش ــە جیاوازەكان ــۆى كای ــە ك ــڤ ل ــۆر، ئەكتی ــۆراو ج ــزاوىت ج ــە ب ــڕ ل پ
ــە  ــیقا هاتن ــانۆ و مۆس ــىك ش ــد تیپێ ــی چەن ــتاكان و تاكۆتای ــتى هەش ــد ) ناوەڕاس وەرزىش..هت
دامەزرانــدن، هــەر لــەو ســاتە وەختــەدا گەورەتریــن خۆپیشــاندان ئەنجــام درا، كــە گاریگــەرى 
ــوردى و  ــاىن ك ــە زم ــك ب ــاف گەلێ ــم و هوت ــە درووش ــییەوە ك ــە ڕووى سیاس ــوو ل زۆرى هەب
عــەرەىب دەنــوورسان و دەخوێرنانــەوە، ئەمانــەو زۆرى تریــش ڕەنگــە لێــرەدا دەرفــەت نەبێــت 
ــە كایــەوە،  ــە خەبــات و چــاالىك مــەدەىن هات ــر ل ــەم شــارەدا جۆرێــىك ت ئامــاژەى پێبكرێــت، ل
ئەویــش خۆپیشــاندان و مانگرتــوواىن كۆمەڵێــك لــە چیــن و توێــژەكاىن كۆمــەڵ بــوو، لــە بــەردەم 
ماڵــى (مســتەفا بەگــى جــاف)دا كــە لــەو ســاتەوەختەدا نوێنەرایەتییــەىك ڕێكخــراوى (UN)ى 
تیادابــوو، جگــە لــە  دانیشــتواىن كــەالر و دەوروبــەرى خەڵىك شــارى كفــرى و دەربەندیخانییەىك 
تیادابــوو، هەرچەنــدە ســلێامىن و هەولێــر دەســت پێشــخەر بــوون، داواكارى مانگرتــووان 
ئەوەبــوو ناوچەكــە بپارێــزن لــە ســوپاى دڕنــدەى عێــراق و كەالریــش بخرێتــە نــاو ناوچــەى دژە 
فڕێنــى ســەرووى هێڵــى پــاىن (٣٦) و ناوچــەى ئــارام، تــا ژیــاىن زۆرتریــن كــەس لــە هەڕەشــەى 
هەڵگیرســانەوەى جەنــگ و شــەڕ فرۆشــتنى عێــراق ڕزگار بــن، هەروەهــا گەڕانــەوەى ئــاوارەكان 
و البــردىن ئابڵۆقــەى ئابــوورى لەســەر كوردســتان، لەســەر زەمینیــش ناوچــەى ئــارام بیگرێتــەوە. 
ــاىن ٣٦  ــەكاىن پ ــوو، لەوســاتەدا هێڵ ــە شــارى كــەالردا هەب ــەىك ل ــن) بارەگای ــو ئێ ڕێكخــراوى (ی
و ٣٤ درووســتكرا، وتیــان لــە ســلێامىن خەڵــك مانیگرتــووە لــە خــواردن و خواردنــەوە، بــە بــێ 
یــەك و دوو كۆمەڵێــك كــەىس خۆنەویســت چوونــە بــەردەم ماڵــى مســتەفا بــەگ کــە بــارەگاى 
(UN)  تێدابــوو و مانگرتنیــان ڕاگەیانــد، خەڵكێــىك زۆر ڕۆژانــە هــەر لــە بەیانــی زووەوە تاكــو 
نزیــك نیــوەی شــەو دەچوونــە ئــەوێ، یەكێــك بــە شــیعر و یەكێــك بــە پەخشــان و هەندێــىك 
تــر بــە وتــارى حەمــاىس، هونەرمەندانیــش بــە گۆرانــی و شــانۆ مەنەســەكە بەرنەدەكــەوت، وە 

١- شەماڵ عەبدوڵاڵ، رسوشتى یاسایی ى بڕیارى ٦٨٨ وچۆنێتى ى كاراكردىن، باڵوكەرەوەكاىن مەكتەىب بیرو هوشیارى، ل١٥
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ــە  ــەو كارەســاتە ل ــىك پاشــاموەی ئ ــەوە و خەڵ ــان دەگێڕای ــك چیرۆكــی كارەســاتی ئەنفالی زۆرێ
ناحیــەى (صمــود)ەوە دەهاتــن بــۆ كــەالر، هــاوكات لــە دەربەندیخــان و كفــرى و خانەقــى و 
باوەنــوور و زەندئابــادەوە بەشــداربوون، دەتوانیــن بڵێــن لــە دواى ڕاپەڕیــن لــە كــەالر ئەمــە 
ــە  ــە ڕۆژان ــەو درووشــامنە ك ــك ل ــە یەكێ ــەو دەم ــوو، ئ ــی ب ــاىت مەدەن ــگاوی خەب ــەم هەن یەك
ســەدان جــار دەمانــووت: (یوئێــن وەرە دەرەوە .. وەاڵمــان  بــدەرەوە) چونكــە بارەگاكــە لــەو 
كاتەشــدا دوو كارمەنــدى  یوئێنــى تێدابــوو، ســەر قــەاڵی شــێروانە ســوپای عێراقــی لێبــوو، وە 
ــك  ــان یەكێ ــا ڕۆژێكی ــە، ج ــتەى خەڵكەك ــووە ئاراس ــەك ڕوویانكردب ــد مودەڕەعەی ــەڵ چەن لەگ
لــەو كارمەندانــە  هاتــە دەرەوە  بــۆ نــاو خەڵكەكــە كابرایــەىك ڕەشپێســت بــوو وىت ئێــوە چیتــان 
لــە ئێمــە دەوێــت، مــن و هاوڕێكــەم پۆلیســێىك ئاســایی یوئێنیــن وە ناشــتوانین هیچتــان بــۆ 
ــارى مانگرتنــامن  ــە كــەالر، بڕی ــن ل ــارەگاى یوئێ ــەردەم ب ــە ب ــد كەســێك چووین ــن(١)، چەن بكەی
ــم  ــە تەمەن ــەو كات ــەوە، ئ ــە هەمــوو كوردســتاندا باڵوبووی ــە ب ــەو ســاتە هەواڵەك دا و هــەر ئ
ــەوەى ورە و  ــۆ بەرزكردن ــام دەدرا، ب ــۆر ئەنج ــۆراو ج ــاالىك ج ــن چ ــوو، چەندی ــااڵن ب (١٦) س
بەشــدارى كــردىن ئــەو دڵســۆزانە كــە لــە پێشــمەرگەى دێریــن و زینــدان ســیاىس و هونەرمەنــد 
ــە  ــوو ئەوان ــدن هەب ــدە دەســتەیەىك ڕاگەیان ــوون، هەرچەن ــە ب و شــاعیر و ڕۆشــنبیرى ناوچەك
بــەردەوام الى ئێمــە بــوون لەڕێگــەى ئەمانــەوە ڕیزبەنــدى دادەنــرا بــۆ بەشــداریكردن، 
ــرد،  ــم ك ــوكار و خزمان ــە كەس ــەوەش واى ل ــووم، ئ ــوو ب ــن مانگرت ــن بچووكرتی ــم م ــە نەب هەڵ
كــە لێــم دوورنەكەونــەوە، ناخۆشــرتین شــەویش بارانێــىك لێزمــە بــوو زۆر ســارد و ئــاو هاتــە 
ــن،  ــۆ هێنای ــەوە ب ــە ماڵ ــۆن و جــىل وشــكیان ل ــن، الیل ــەوە، هەمــوو تەڕبووی ــاو چادرەكەمان ن
كارمەندێــىك یوئێــن هاتــە دەرەوە گەلــێ دڵخــۆش بوویــن ومتــان پێدەچــێ بــۆ ئــەوە هاتبێتنــە 
دەرەوە ئێمــە ببەنــە ژوورەوە یــان هەواڵێــىك خۆشــیان پێبێــت، بــە پڕتــاو ســەگەكەى خۆیــان 
بــردە ژوورە و ئێمەیــان پشــت گــوێ خســت(٢)،  محمــد ســابیر زەنگەنــە دەڵــێ: ئێمــە لــە شــارى 
كفرییــەوە هاتیــن، هەفتەیــەك لــە كــەالر ماینــەوە و مامنــان گــرت دواتــر، بۆ پشــتگیرى ســلێامىن 
بەپــێ كەوتینــە ڕێ عــەرس بــوو، شــەومان بەســەردا هــات گەیشــتینە دەربەندیخــان و بــەردەوام 
بوویــن تــا كاتژمێــر (١٠)ی بەیــاىن گەیشــتینە مانگرتــوواىن ســلێامىن، ئــەوان هەموویــان لــە نــاو 
تابــووت بــوون و گــوڵ بــاران دەكــران لەگــەڵ (UN) چاوپێكەوتنــامن كــرد، كاكــەم (مامۆســتا 
عەبدوڵــاڵى زەنگەنــە) وەرگێــڕى زمــاىن ئینگلیــزى بــوو، دواتــر ئێــوارە گەڕاینــەوە بــۆ كــەالر بــۆ 

١-چاوپێكەوتن: مامۆستا شێروان محەمەد غەریب، شوباىت ٢٠١٧ 
٢- چاوپێكەوتن: م ملكۆ ئەحمەد كەریم، ٥ى نیساىن ٢٠١٧
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الى هاوڕێیامنــان و درێژەمــان دا بەمانگرتــن، دواى كۆتایــی هاتــن بــە ئامادەبــووىن جەماوەرێــىك 
زۆر هەریەكــە و بەڕێكــرا بــۆ شــارى خــۆى، بــەاڵم زۆرمــان بێهێــز بوویــن دەبووراینــەوە براینــە 

نەخۆشــخانەى كــەالر موغەزیــامن بــۆ هەڵبەســرتا (١).
 مانگرتــووان ناســنامەیان بــۆ كــراوە دیــووى یەكــەم لەســەرەوە ناســنامەى مانگرتــوواىن گەرمیان، 
ئــەم زانیارییانــەى تیایــە وێنــەى مانگرتــوو نــاوى ســیاىن و تەمــەن و ناونیشــان و گروپــى خوێــن، 
لــە خــوارەوە سەرپەرشــتى گشــتى واژۆى كــردووە،  لەســەر مۆرەكــە (بــە زمانــەكاىن كــوردى و 
ــە خــەىت ســوور ئەســتێرەیەك  ــى نیشــتامىن كوردســتان ب ــوورساوە یەكێت ــزى ن عــەرەىب و ئینگلی
لەناوەڕاســت نووســینەكەدایە) بەبــێ ئــەوەى نــاوى سەرپەرشــتى گشــتى لەســەر بێــت، ڕووى 
ــان  ــتامن هەم ــەل و نیش ــەوەرى گ ــۆ بەخت ــاىن ب ــە قورب ــان دەكەین ــوورساوە خۆم ــتەوە ن پش
ــردا  ــوارەكاىن ت ــە ب ــوون ل ــەدا بەشــدار ب ــەم چاالكی ــر ل ــزى ت ــۆر و واژۆى لەســەرە، زۆر بەڕێ م
ــڕان، تەندروســتى، چاودێــرى) ئەمانــەش كۆمەڵێــك دڵســۆز بــوون  (ڕاگەیانــدن، ئیــدارە، وەرگێ

ــوون. زۆر ماندووب
   لــە پــاش ڕاپەڕیــن بــەرەى كوردســتاىن بــەو پێیــەى كــە دەســەاڵىت  دیفاكتــۆ (االمر الواقــع) بوو، 
بــۆ پڕكردنــەوەى ئــەو بۆشــاییە ئیدارییــە بڕیــارى درووســتكردىن لیژنەیەكیــدا، دواتریــش لیژنەكە 
بــە نــاوى یاســایى ژمــارە (١) ى بــەرەى كوردســتاىن لــە ســاڵى (١٩٩٢) یاســایى هەڵبژاردنــەكاىن 
ــەكاىن ئەنجومــەن  ــارى لەســەردا، كــە هەڵبژاردن ــراق بڕی ئەنجومــەىن نیشــتیامىن كوردســتاىن عێ
لــە ڕێــگاى دەنگــداىن گشــتى ڕاســتەوخۆى نهێنــى لــە (١٩٩٢/٥/١٩) ئەنجــام درا، بــووە ڕۆژێــىك 
ــەوە  ــوردى ڕەنگاوڕەنگ ــىل ك ــە ج ــدا ب ــىك نەتەوەیی ــە كەڕنەڤاڵێ ــتاندا، ل ــە كوردس ــژووى ل مێ
چوونــە سەرســندووقى دەنگــدان، بــۆ یەكەمیــن جــارە گــەىل كــورد بــە ئازادانــە نوێنــەرى خــۆى 
هەڵبژێرێــت، ژمــارەى دەنگــدەران گەیشــتە (٩٦٧٢٢٩) دەنگــدەر لــە پرۆســەكەدا بەشــدارییان 
كــرد، هــاوكات ژمــارەى ئەندامانیــش (١٠٥) ئەنــدام بــۆ خــوىل یەكــەم و تەمــەىن پاڵێــوراو دەبــوو 
(٣٠) ســاڵ كەمــرت نەبێــت، هەروەهــا تەمــەىن دەنگــدەر بــۆ (١٨) ســاڵ دیاریكــرا، لــەو كاتــەدا 
ــان  ــتان (٤٣٧٨٨٩) دەنگی ــراىت كوردس ــارىت دیموك ــرد، پ ــداریان ك ــت بەش ــەوت لیس ــا ح تەنه
ــتان  ــاىن كوردس ــەت كێش ــزىب زەحم ــتان و حی ــتامنیی كوردس ــی نیش ــا، یەكێتی ــت هێن بەدەس
ــا  ــێیەمییان هێن ــى س ــالمییەكان دەنگ ــتى ئیس ــگ، لیس ــتە (٤٢٣٨٣٣) دەن ــان گەیش دەنگەكانی
(٤٩١٠٨) دەنــگ و لیســتى ســەربەخۆیی دیموكراتــەكان كەمرتیــن دەنگــى بــە دەســت هێنــا، 
بــەاڵم پێنــج لیســت نەیــان تــواىن هیــچ كورســییەىك پەرلەمــان بەدەســت بهێــن، لەبەرئــەوەى 

١-  چاوپێكەوتن: محەمەد سابیر زەنگەنە،  ٩ى نیساىن ٢٠١٧
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مەرجێــىك  تیابــوو، بەپێــى یاســاى هەڵبــژاردن هەرلیســتێك دەبووایــە ڕێــژەى (٧٪) دەنگــەكان 
بەدەســت بهێنێــت بــۆ ئــەوەى كورســییەىك پەرلەمــان مســۆگەر بــكات، هەرچەنــدە بزوتنــەوەى 
دیموكــراىت ئاشــوورى بــە (٦٥٤٨) چــوار كــورىس بەدەســت هێنــا و یەكێتى مەســیحى كوردســتان 
تەنهــا بــە (٢٧٥٧) دەنــگ یــەك كــورىس هێنــا، هەربۆیــە تەنهــا هــەردوو لیســتى پــارىت و یەكێتى 
ــاش ڕێككەوتنــى هــەردوو حــزىب  ــان درووســت كــرد، پ ــە پەنجــا حكومەتی هەریەكــە پەنجــا ب
پــارىت دیموكــراىت كوردســتان و یەكێتــى نیشــتامىن كوردســتان، ڕۆژى (١٩٩٢/٦/٤) كۆبوونــەوەى 
پەرلەمــاىن كوردســتان دیــارى كــرا، بەتەمەنرتیــن ئەنــدام (حەســەن كانــەىب بڵبــاس) دانیشــتنى 
یەكەمــى كۆبوونەوەكــەى كــردەوە، بەپێــى ڕێككەوتنەكــە: جەوهــەر نامیــق ســامل بــۆ ســەرۆىك 
ــەت  ــزەر فرس ــان و پارێ ــەرۆك پەرلەم ــرى س ــم وەك جێگ ــق ڕەحی ــەد تۆفی ــان و محەم پەرلەم

ئەحمــەد وەك ســكرتێرى پەرلەمــان دیــارى كــران.

جێبەجێكــردىن یاســاى هەڵبــژاردىن شــارەوانییەكان لــە كوردســتان دا جگــە لــە گرنگــى یاســاكە 
ــەوە  ــاىش دای ــى ب ــتى دەرەوە دەنگ ــە ئاس ــە ل ــورد، ك ــەىل ك ــۆ گ ــوو ب ــىش هەب ــەىك تری گرنگیی
لــە ڕێگــەى ڕاگەیاندنەكانــەوە گرنگــى بــاىش پێــدراو و بــاىس لێوەكــرا، كــە ئەمــەش بووەهــۆى 
ئــەوەى گــەىل كــورد بــەوە بنــارسێ كــە یەكێكــە لــەو گەالنــەى ئــازادى و دیموكــراىت دەوێ و 
دەیــەوێ لــە ســنوورى دەســەاڵىت خۆیــدا پیــادەى بــكات، دەتوانێ خــۆى كارێــىك وا بەڕێوەبەرێ 
و ئەنجامــى بــدات كــە ئەمــەش توانــاى گــەىل كــورد و ئیدارەكــەى دەردەخــات، هەروەهــا ئــەو 
بــە پیرەوەچوونــەى كۆمــەاڵىن خەڵــىك كوردســتان و الیەنــە سیاســییەكان بــۆ ڕۆژى دەنگدانەكــە، 
ــە  ــەیەك و ب ــچ كێش ــێ ڕووداىن هی ــە و ب ــرۆش و گەرمیی ــۆش و خ ــەو ج ــارە زۆرە و ب ــەو ژم ب
ســەركەوتوویی، خــۆى لــە خۆییــدا ڕوویــەىك گــەش و دیموكراتییانــە بــۆ گــەىل كــورد و الیەنــە 
سیاســییەكاىن كوردســتان و حكومــەىت هەرێــم نیشــاىن دنیــاى دەرەوەی دەدات، لەســەر ئاســتى 
ــرى  ــتان فێ ــىك كوردس ــەاڵىن خەڵ ــە كۆم ــە، لەوان ــرى هەی ــاىش ت ــەىن ب ــن الی ــۆش چەندی ناوخ
ــە دەســەاڵىت  ــان ل ــارى كــردىن نوێنەرەكانی ــۆ دی ــە كاربێنــن ب ــان ب ئــەوە دەكات كــە دەنگەكانی
ــرت و  ــۆ باش ــەوە ب ــیاریان دەكات ــەك هۆش ــەش لەالی ــە ئەم ــدا و ك ــە دام و دەزگاكان ــێك ل بەش
زیاتــر بەكارهێنــاىن دەســەاڵتیان لــە ڕێگــەى دەنگەكانییــەوە كــە مافێــىك ڕەواى خۆیانــە و هــەم 
ئەركێــىك نیشتامنیشــە. هەروەهــا لــە جیــاىت ئــەوەى پەنــا بربێتــە بــەر ڕێگــەى تــرى ناشارســتاىن 
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ــتانییانە  ــە و شارس ــگاى دیموكراتییان ــەر ڕێ ــە ب ــا دەبرێت ــەكان پەن ــەوەى ناكۆكیی ــۆ یەكالكردن ب
ــە  ــەوە ل ــە خۆیان ــییەكانیش ب ــە سیاس ــتنەوەى الیەن ــا بەس ــەپاندن هەروەه ــە خۆس و دوور ل
ــەك  ــىك تاڕادەی ــە دۆخێ ــەوەى ڕەوىش ســیاىس كوردســتان ل ــەوە(١)، دواى ئ ڕێگــەى دەنگەكانیان
ــە  ــان دوو زۆن ب ــی و ی ــەش دوو ئیدارەی ــوو، ئەم ــی هەب ــەڕ ئامادەی ــتى و نەش ــى نەئاش دۆخ
ــرێ،  ــاوزەد دەك ــەوا ن ــەوە ك ــەوز بەداخ ــە زۆىن س ــە ل ــرا، بۆی ــەدى دەك ــۆ ب ــێوەیەىك دیفتاك ش
بڕیــارى هەڵبــژاردىن ئەنجومــەىن شــارەوانییەكان درا ئەمــەش بــۆ خــۆى بڕیارێــىك گرنــگ بوو لەو 
ڕەوشــەدا هــەر بۆیــە لــە  (٢٠٠٠/٢/٣)دا پراكتیــزە كــرا  لــە شــار و شــارۆچكە و شــارەدێیەكاندا 
(پارێــزگا، قــەزا، ناحیــە) ئەمــەش بەشــێكە لــە پرۆســەى دیموكــراىس و بەشــدارى پێكــردىن تــاك 
ــە، شــارى كەالریــش وەك شــارەكاىن  ــاىن خەڵكــەوە هەی ــە ژی ــدى ب ــە دەســەاڵتدا كــە پەیوەن ل
ــە (٢٠٠٠/٢/٣)دا  ــژاردىن شــارەوانییەكان ل ــەم شــێوەیە، هەڵب ــر بەشــدارى پرۆســەكەى كــرد ب ت
ــە لیســتى  ــان كــرد، ب ــە ســنوورى پارێــزگاى ســلێامىن زۆربــەى حزبــەکان بەژداری ئەنجامــدرا، ل
ســەربەخۆوە، جگــە لــە پــارىت دیموكــراىت كوردســتان، ئەویــش بەهــۆى ئــەو ڕەوشــەى كــە لــە 
هەرێمــدا ئامادەیــی هەبــوو، دۆخــى دوو ئیدارەیــی و حاڵەىت نەشــەڕ نەئاشــتى، هەڵبژاردنەكەى 
ــە (٥)ی  ــە ل ــە ئەنجامــى هەڵبژاردنەكــە دواى دوو ڕۆژ وات ــوو، ســێ بازن شــارى كــەالر پێكهاتب
ــەالر،  ــارەواىن ك ــەرۆىك ش ــن، س ــاد ئەمی ــەن جیه ــوو: حەس ــێوەیە ب ــەم ش ــرا ب ــوبات ڕاگەیەن ش
٢٣٣٢٨ دەنگــى بەدەســت هێنــا. ئەندامــاىن ئەنجومــەىن شــارەواىن ئــەم بەڕێزانــە بــوو: عیزەدیــن 
میــرزا ئەمیــن، یاســین فەقــێ حەســەن محەمــەد، ســەركۆ محەمــەد ڕۆســتەم، محمــود محەمــەد 
كاكەخــان، ڕەحیــم كەریــم حەمیــد (كۆچكــردوو)، عومــەر محەمــەد عزیــز، جوبرائیــل ئیرباهیــم 
مــەردان، ســاڵەح عەبدوڵــاڵ مەحمــود، محەمــەد حەســەن كەریــم، مەحمــود ئەحمــەد كەریــم.

   لــە دوای ڕوخانــدىن دەســەاڵتی بەعــس لــە (٩ى نیســاىن ٢٠٠٣)دا، ئیــدی كــورد ڕۆڵــی 
كاریگــەری هەبــوو، لــە دامەزراندنــەوەی عێراقــى نــوێ و كۆكردنــەوەى دەنــگ و ڕەنگــە 
جیاوازەكانــدا و درووســتكردنەوەی كــۆى پایــە و جومگەكانــی حكومەتــدا، كەواتــە بەهێزتریــن 
كار ئەكتــەری عێراقــی نوێیــە و لەســەر خواســتی خــۆى لــە بەغدایــە پەرلەمــاىن كوردســتان لــە 
(١٩٩٢/١٠/٤) بڕیــاری فیدراڵییەتیــان دا لــە چوارچێــوەی عێراقــدا، دواتریــش لــە ســاڵی (٢٠٠٥) 
دەنگیــان بــۆ دەســتووردا و ڕۆڵیــان لــە داڕشــتنەوەی دەســتوور هەبــوو بــە هەمــان شــێوە لــە 
ســایەی عێراقــدا مانــەوە، كــە عێــراق تەوافقــى فیدراڵــی تیایــدا كــۆى هاواڵتیــان مافیــان پارێزراو 
ــۆی  ــە الی ك ــكا ب ــان و ئەمری ــی ســوپای هاوپەیامن ــە ســەرەتای هاتن ــە و هــەر ل ــت، ئەمان بێ

١-مستەفاى سەید قادر، گۆڤارى ڕێبازى نوێ، ژ ١٨، ئادارى ٢٠٠٠، چاپ، ئۆفیىس ڕوناكبیرى، ل١١



١٥٤

عێراقیەكانــەوە ڕزگاركــەر نەبــوو، بەڵكــو زۆر بــوون ئەوانــەی بــە داگیركــەر نــاو زەدیــان دەكــرد، 
بڕیــارى هەڵبــژاردن لەالیــەن حاكمــى مــەدەىن (پــۆل بریمــەر)ەوە درا، هەڵبــژاردىن ئەندامــاىن 
ــە (٢٧٥) كــورىس، ســوننەكان  ئەنجومــەىن نوێنــەران كــە ســاڵى ٢٠٠٥ ئەنجــام درا پێكهاتبــوو ل
ــەىت  ــەاڵىت مەرجەعی ــر دەس ــیعەكانیش لەژێ ــرد، ش ــەكەیان نەك ــدارى پرۆس ــەرەتادا بەش ــە س ل
(سیســتاىن)دا هاودەنــگ و هــاوڕان، لــەو چركــە ســاتەوە زۆربــەى پۆســتە گرنگەكانیــان پــاوان 
كــردووە بەتایبــەت ســەرۆىك ئەنجومــەىن وەزیــران، دەرچــووى یاســاى كاىت و گەڕانــەوەى 
ــەاڵىت كاىت  ــە دەس ــن ب ــی هات ــراىن ٢٠٠٤)دا كۆتای ــە (٢٨ حوزەی ــەكان ل ــۆ عێراقیی ــەروەرى ب س
هاوپەیامنــان و هەڵوەشــانەوەى ئەنجومــەىن حوكــم ســەركردە سیاســیی و ئاینییــەكاىن عــەرەىب 
ــان  ــە جەختی ــە كارىت زۆرین ــردن ب ــگاى گەمەك ــە ڕێ ــان ل ــاىن ئامانجەكانی ــۆ بەدیهێن ــیعە ب ش
لەســەرئەنجامداىن پرۆســەى هەڵبــژارد دەكــردەوە، بــە ئاراســتەى پێچەوانــە عەرەبــە ســوننەكان 
دژایــەىت ســەر لەبــەرى پرۆســەى سیاســی عێراقیــان دەكــرد، دەیانــزاىن هاوكێشــە سیاســییەكان 
دواى پرۆســەى ئــازادى لــە بەرژەوەندییانــدا نییــە، لەبەرامبــەر ئــەم دوو حاڵەتــەدا ســەكردایەىت 
ــدا  ــان كات ــەاڵم لەهەم ــى دەدا، ب ــیاىس عێراق ــەى س ــتنى پرۆس ــى سەرخس ــورد هەوڵ ــیاىس ك س
ــۆ  ــە ب ــە ك ــەو هەواڵن ــیعە و ئ ــوىن ش ــەر هەژم ــوو، لەهەمب ــەورەى هەب ــەراىن گ ــرس و نیگ ت
ــۆىك و  ــى و ناك ــە ملمالنێ ــڕ ل ــە دژوار و پ ــەم هەلومەرج ــاى كاىت دەدران، ل ــتنى یاس لەكارخس
نەبــووىن متامنــەدا لــە (٣٠ى كانــووىن دووەمــى ٢٠٠٥)دا هەڵبژاردنێــىك گشــتى و سەرتاســەرى 
بەڕێوەچــوو، كــۆى دەنگــەكان  (٨٤٥٦٢٦٦)  دەنگــدەر و (١٢) لیســت بەشــداربوون كێبڕكێیــان 
بــۆ (٢٧٥) كــورىس پەرلەمــاىن بــوو، ئەنجامەكــە لیســتى هاوپەیــامىن یەكگرتــووى عێــراق دەنگــى 
یەكەمــى هێنــا (٤٠٧٥٢٩٥)  دەنــگ و بەڕێــژەى (٤٨،١٨ ٪) و (١٤٠) كــورىس، لیســتى هاوپەیامىن 
كوردســتان دەنگــى دووەمــى هێنــا  ژمــارەى دەنگــەكاىن (٢١٧٥٥٥١) دەنــگ و بەڕێــژەى (٢٥،٧٢ 
٪) ژمــارەى كورســییەكاىن (٧٥) كــورىس پەرلەمــاىن بــوو، لیســتى ڕافیدەینــى نیشــتامىن مەســیحى 
دوایــن لیســت بــوو ژمــارەى دەنگــەكاىن (٣٦٢٥٥) دەنــگ و یــەك كــورىس بەدەســت هێنــا(١). 
 لێــرەدا  بــە  پێویســتى دەزانــم بەنــاو هێنانیــش بێــت تیشــك بخەمــە ســەر ئەندامــاىن پەرلەمــاىن 
كوردســتان و پەرلەمــاىن عێراقیــش، هــاوكات وەزیرەكانــی هەرێــم و ناوەنــد كــە بەشــداربوون  
لــە پرۆســەى سیاســیدا ئامادەییــان هەبــووە، گــەر بــە هەڵبــژاردىن خەڵــك  بێــت یا بەدانــان بێت 
لەالیــەن حیزبــە كوردییەكانــەوە، هەرچەنــدە بەشــداربوونیان لــەو پرۆســە سیاســییە ڕێژەییــەدا 

١-نــوزاد عەبدوڵــاڵ هیتــۆىت، دۆزى كــورد لــە عێراقــدا و میكانیزمــەكاىن چارەســەركردىن دواى ٢٠٠٣، چاپــى یەكــەم، چاپخانــەى 
خــاىن (دهــۆك)، ٢٠٠٩، ل١٤٢-١٤٤



١٥٥

ــى  ــەرك و چۆنێت ــاغ و ئ ــەردەم و قۆن ــى س ــان بەپێ ــاوازە، ی ــر جی ــێىك ت ــۆ كەس ــێك ب ــە كەس ل
پیادەكــردىن دەســەاڵتیان دەگۆڕێــت و وەكــو یــەك نیــن، لێــرەدا ئەوانــەى پۆســتى (وەزیــر یــان 
ئەنــدام پەرلەمان)یــان لــە هەرێــم یاخــود عێــراق هەبــووە ناوەكانیان بــۆ مێژوو تۆمــار دەكەین،  
بــۆ ماوەیــەك  ئــەرىك بەرپرســیارێتیان لــە ســەر شــانبووە، لەبەرئــەوەى زۆرجــار نوێنەرایەتیــان 
وەك گەرمیــان بــووە یــان وەك گەرمیانییــەك پۆســتیان وەرگرتــوە، یــان یــەك بازنــەى هەڵبــژاردن 
بــووە، لێــرەدا ئەوانــەى شــوێنى نیشــتەجێبوونیان یــا لەدایــك بوونیــان  كــەالر و كفرییــە بۆیــە 
تەنهــا ئامــاژە بــەو ناوانــە دەدەیــن، (جەوهــەر نامیــق ســامل، عــەىل عەبدوڵــاڵ كاكــە ئەحمــەد، 
ــەر  ــەردان، جەوه ــم م ــامعیل ئیرباهی ــەزان، ئیس ــاڵ ڕەم ــد عەبدوڵ ــەالحەددین عەبدولحەمی س
ــەرزان  ــادر، ب ــز ق ــە عەزی ــم حەمــە جــان، گواڵڵ ــەر، حات ئەحمــەد شــاواز، محســن عــەىل ئەكب
ــاڵى  ــامن، عەبدوڵ ــان عوس ــود، عەدن ــاالر مەحم ــەد، س ــى محەم ــادل حاج ــادر، ع ــەد ق محەم
مــەال نــورى، پەیــام ئەحمــەد، نەریــامن عەبدوڵــاڵ، ئەژیــن عومــەر ئەحمــەد، لوقــامن ســلێامن، 

د.محەمــەد نەجــم جــاف).
ــان محەمــەد قــادر،  ــرەكان (شــێخ  محەمــەد شــاكەىل، عوســامن حاجــى مەحمــود، عەدن وەزی
ــراق (خــورسەو محەمــەد  ــامد ئەحمــەد). ئەندامــاىن پەرلەمــاىن عێ ــد، عی ــاڵ عەبدولحەمی جەم
ــن،  ــاد ئەمی ــا، حەســەن جیه ــد ئاغ ــد حەمی ــادر، عەبدوملەجی ــاوەر ق ــران ی ســەعید جــاف، عم
بورهــان محەمــەد فــەرەج، ســەردار عەبدوڵــاڵ، پشــتیوان ئەحمــەد)، پێشــرتیش لــە ســەردەمى 
ــراق  ــەراىن عێ ــش (٩) خــول ئەندامــى نوێن پاشــایەتیدا حەمەبەگــى جــاف و داود بەگــى جافی
بــووە، لەســەردەمى كۆماریــدا ئاســۆ مەحمــود بەگــى جــاف نوێنــەر بــووە لەپەرلەمــاىن عێــراق.



١٥٦

ــە  ــگە ل ــەوە جـ ــە دڵنیایی ــت، ب ــت نەكردبێ ــێكم یاداش ــاوى كەس ــەر ن ــەوە ئەگ ــە لێبوردن ١- ب
ــە. ــرى نیی ــىك ت ــچ هۆكارێ ــارى هی ــووىن زانی نەب

ــاى  ــن و جوگرافی ــەىك دێری ــەالر مێژووی ــاىن (ك ــر ناونیش ــەم، لەژێ ــەىش یەك ــە ب ــك ل ٢- هەندێ
ــەڕە ١٨٩-٢٤٠  ــارە (٢٠-٢١)ى، بەهــارى  ٢٠١٤دا، لەالپ ــۆچ، ژم ــارى ك ــدوو) لەگۆڤ شــارێىك زین
ــە نووســینەوەى  ــر ل ــەم و بی ــر بك ــە گەورەت ــرد، توێژینەوەك ــر واى ك ــەش زیات ــەوە. ئەم باڵبۆت
كتێبێــك بكەمــەوەو هەمــان ناونیشــاىن بــۆ دابنێــم، بۆیــە هەندێــك دوبــارە بوونــەوە دەبینیــت، 
تەنهــا هۆكارەكــەى ئەمەیــە نەمویســت دەســـــتكارى بکــەم هەرچەنــدە زانیــارى تــرى خراوەتە 

ســەر لــە دواى باڵوكردنــەوە.



١٥٧

• شیكردنەوە و كاریگەرى تایبەمتەندییە 
   رسوشتییەكان لەسەر دانیشتواىن كەالر

• جیۆلۆجیا
• خــــاك

• ڕووەىك رسوشتى
• تۆپۆگرافیا

• ئاو و هەوا
• پلەى گەرما

• بــــــا
• سەرچاوەكانی ئاو

• دابارین
• ئاوى سەرزەوى
• ئاوى ژێرزەوى



١٥٨

ــرەدا  ــن لێ ــتى دەزانی ــە پێویس ــتییەكان ب ــە رسوش ــتنەڕووى تایبەمتەندیی ــنت و خس ــۆ دەرخس  ب
ــەوە،  ــەر ناوچــەى لێكۆڵین ــان لەس ــتییەكان و كاریگەریی ــەرە رسوش ــەر فاكت ــە س ــك بخەین تیش
ــاى  ــتى و جوگرافی ــە گش ــا ب ــەوەكاىن جوگرافی ــەر لێكۆڵین ــە، لەس ــان هەی ــىك زۆریی ــە بایەخێ ك
ــوورى و  ــەىت لەســەر گەشــەكردن و دابەشــبووىن دانیشــتوان و چــاالىك ئاب ــە تایب دانیشــتوان ب
ــە   ــەو تایبەمتەندییان ــدا ئ ــد تەوەرەیەك ــە چەن ــەم شــێوەیەى خــوارەوە ل ــد، ب ــەىت.. هت كۆمەاڵی

ــەڕوو: دەخەین

ــێوەیەىك  ــە ش ــدە ب ــەر چەن ــە، ه ــۆى هەی ــدى خ ــەك تایبەمتەن ــەر ناوچەی ــە ه  ڕووى زەوى ل
گشــتى دەبینیــن هەندێــك جــار ناوچــەكان لــە یــەك دەچــن، بــەاڵم دەبێــت هــەر جیاوازیەكیــان 
ــەرد و  ــەى ب ــەاڵم پێكهات ــنت، ب ــدە دەش ــەر چەن ــت ه ــى دەش ــو دوو هەرێم ــت،  وەك هەبێ
ــە  ــێك ل ــەالر وەك بەش ــاری ك ــن، ش ــەك نی ــو ی ــە وەك ــەردوو هەرێمەك ــژى ه ــەى و لێ خاكەك
ــد)  ــە كیشــوەرى (گوندۆالن ــووە ل ــدا بەشــێك ب ــە زەمەنەكان ــراق ل هەرێمــى  كوردســتان و عێ
ئــەم كیشــوەرە، پێكهاتــووە لــە  دوورگــەى عــەرەىب و ئێــران و ئەرمینیــا و هیندســتان و نیــوەى 
باكــوورى كیشــوەرى ئەفریقــا و نیــوەى باكــوورى كیشــوەرى ئەمریــكاى باكــوور دەگرێتــەوە، 
ناوچــەى كــەالر كەوتووەتــە نێــوان ئــەو شــار و ئاوێزەاڵنــەوە كــە دڕیبوونەتــەوە وەك بەشــێك 
لــە دەریــاى تیســس (Tethys) بەشــێىك زۆرى ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســت و بەشــێك لــە باشــوورى 
ئەوروپــاى گرتــەوە كــە هەرێمــى كوردســتان قوڵرتیــن شــوێنى ئــەم دەریایــە بــووە بــە درێژایــى 
ســەردەمەكاىن زەمــەىن دووەم و ســێیەم (جــۆراىس، كریــاىس، كیتــاىس)وە ســەردەمى یەكــەم لــە 
ــە ســەرەتاكاىن زەمــەىن ئایۆســیندا  ســەردەمى ســێیەم ئایۆســیندا بــەردەوام بــووە، هەروەهــا ل
ئــاوى ئــەم دەریایــە تەســكبووە، كەڵەكەبووىن چینــەكاىن نیشــتەىن و بەرزبوونــەوەى  زەوییەكاىن 
ــەىك   ــۆ دەریای ــۆڕا ب ــەورەوە گ ــەىك گ ــە دەریای ــە ل ــەم دەریای ــە ئ ــات ك ــتى واى  لێه دەوروپش
ناوخــۆى و داخــراو، كــە هەرێمــى كوردســتاىن عێــراق بــە شــارى كــەالرەوە داپــۆىش(١) لــە مــاوەى 
ســەردەمى میۆســیندا زەوییــەكاىن ژێــرەوەى تیســس بــەرەو بەرزبوونــەوە ڕۆیشــنت ئــاوى ئــەم 
ــەىك زۆر  ــەك و چوونەوەی ــەدا هاتنەوەی ــەم چەرخ ــووەوە ل ــەوە چ ــەرەو كەمبوون ــە، ب دەریای

١- د. شاكر خصباك، االكراد. الدراسة جغرافیة والثنوكرافیة، مطبعة شفیق، بغداد، ١٩٧٣، ص ٩-١١
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تیایــدا ڕوویــداوە(١) جیۆلۆجیــاى ناوچــەى كــەالر هــەر وەكــو جیۆلۆجیــاى هەرێمــى كوردســتانە 
ــەى (٦٥)  ــو نزیك ــس)وە تاوەك ــاى (تی ــر دەری ــە ژێ ــربى كەوتۆت ــە كام ــەر ل ــە ســەردەمى ب و ل
ملیــۆن ســاڵ بــەر لــە ئێســتا، لــە ژێــر كاریگەریــى ئــەو دەریایــەدا بــووە، پاشــان لــە ســەردەمى 
ــى  ــارى پلێت ــە كەن ــتان دەكەوێت ــش كشــاوەتەوە كوردس ــاى تی ــەرە دەری ــەرە ب ــاینۆزۆیكدا ب س

عەرەبیــەوە، شــاخەكاىن كوردســتان درووســت بــووە(٢). 
كــەالر دەكەوێتــە سەرپشــتێنەى كەركــوك، چینــە بــەردەكاىن بــە زۆرى لەپێكهاتــووى فــارىس و 
بەختیــارى پێكدێــن، ئەســتوورى نیشــتووەكاىن لــەم ناوچەیــە لــە نێــوان (١٢- ١٣كــم) لەســەر 

چینــى بــەردى تــا ســەر ڕووى زەوییــە(٣).          
تەمــەىن جیۆلۆجیــاى گــۆى زەوى دەگەڕێتــەوە بــۆ چاخێــىك كــۆن بــەر لــە (٥٤٠٠) ملیــۆن ســاڵ 
دەســتى پێكــردووە، تــووىش چەندیــن جوڵــە و كرداربــووە، كــە لــە چاخێكــەوە بــۆ چاخێــىك تــر 
ــرەكاىن  ــە كامــربى، لەگــەڵ تاوێ ــەر ل ــش ب ــوون ئەوی ــە كاىت كــۆن بەشــێك ب ــە، ل ــان هەی جیاوازی
ــۆن  ــى ك ــە قۆناغ ــى- ل ــەرەىب- ئەفریق ــى ع ــا پلێت ــادۆڵ و ئەفغانســتاندا و هەروەه ــران و ئەن ئێ
ــو  ــەرەىب وەك ــى ع ــتان و پلێت ــا و ئەفغانس ــران و توركی ــرەكاىن ئێ ــۆن PAL ZOIC) تاوێ (كاىت ك
یــەك مانــەوە، لــەو ســەردەمە دا تەنكــە چینێــىك خــاك زەوى كوردســتاىن داپۆشــیووە، لــە چاخــى 
دیڤۆنیــدا دەریــای تیــس خــاىك كوردســتاىن لــە ژێــر ئــاودا نوقــم كــرد، تەنهــا چەمــاوەى ماردینــى 
نەبێــت، پاشــان لــە جووڵــەى هەرســینى بــە ســەر ئــاوى دەریــاى (تیــس)دا ســەركەوت، پــاش ئەوە 
دووبــارە نقومبــوو، لــە (كاىت نــوێ CENO ZOIC) گرنگرتیــن چیــن لــە كوردســتاندا  درووســت 
بــوو، وەكــو پێكهاتــەى (كۆلــۆىش، پالســپى، ئاڤانــە، كۆمەڵــەى كەركــوك) (كــۆگاى نــەوت)، فــارىس 
ســەرەوە ( املقدادیــة)، فــارىس ژێــرەوە (انجانــة)، بەختیــارى ســەرەوە و ژێــرەوە (بــاى حەســەن)، 
لــە چاخــى بەســتەڵەك (PLEIS TOCENEیــان ICE AGE) بەفــر ڕووبەرێــىك فراواىن كوردســتاىن 
داپۆشــی، بەهاتنــى ئــەم چاخــە دەبــێ چاخێــىك پێشــرت هەبــووە كــە تایبەمتەندییەكــەى گــەرم 
بــووە، هەروەهــا پــاش چاخــى بەســتەڵەك چاخــى ئێســتا درووســت بــوو كــە ئێمــەى تێــدا دەژین، 
ئەمــەش چاخێــىك گەرمــە، بــە هــۆى دوبــارە بوونــەوەى گەرمــى و ســاردى، كاریگــەرى كە فشــارى 

١- خەبــات عەبدوڵــاڵ، بنەماتیۆریــەكاىن جوگرافیــاى عەســكەرى كوردســتاىن باشــوور، چاپخانــەى تیشــك، ٢٠٠١، چاپــى یەكــەم، 
ســلێامىن، ل٩٠

٢- عــىل ســورداىش، جیۆلۆجیــاى ناوچــەى كەركــوك و كاریگــەرى لەســەركۆبونەوەى نــەوت، لێكۆڵینەوەیەكــە پێشــكەش كــراوە 
بــە كۆنفــراىس كەركــوك، چاپــى یەكــەم، هەولێــر، ٢٠٠٠، ل ٣- ٤

ــر،  ــەروەردە، هەولێ ــەى وەزارەىت پ ــراق، چاپخان ــتاىن عێ ــى كوردس ــاى هەرێم ــعەد ســورداىش، جوگرافی ــود ئەس ــىل مەحم ٣- ع
چاپــى دووەم  ١٩٩٩، ل ٢٤-  ٢٩.
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كیمیایــى و فیزیایــى جیاوازییــەىك تێــدا درووســت دەبێــت، بــوو بەهــۆى ڕووتــاىن هەنــدێ چیــاى 
هەرێمــى كوردســتان، وە درووســتبووىن دۆڵ و چیــاى جیــاواز، بەڕەچاوكــردىن ناتوانیــن وێنەیــەك 
وەربگریــن دەربــارەى جیۆلۆجیــای هەرێمى كوردســتان بە شــێوەى گشــتى و ناوچــەى لێكۆڵینەوە 
بــە تایبــەىت، دەردەكەوێــت كــە ناوچــەى لێكۆڵینــەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ دوو چــاخ، یەكــەم چاخــى 
ــاڵ  ــۆن س ــە ٥٣ ملی ــەم چاخ ــەوە، ئ ــەوە دەگرێت ــەى لێكۆڵین ــەرى ناوچ ــە دەوروب ــین ك پالیۆس
لەمەوپێــش دەســتى پێكــرد، تەمــەىن ٥٣ ملیــۆن ســاڵ بــووە، چونكــە پاش ئــەوە چاخى بەســتەڵەك 
(PLEIS TOCENE ) ١،٨ ملیــۆن ســاڵ لــە مەوپێــش دەســتى پێكــرد، ئەمەیــش بــەردەوام بــوو 
تاكــو (١٠) هــەزار ســاڵ لەمــەو پێــش كــە چاخــى  (RECENT ) دەســتى پێكــرد، واتــە پێكهاتــەى 
ناوچــەى دەڤــەرى لێكۆڵینــەوە بــەراورد بكرێــت لەگــەڵ پێكهاتــەكاىن ســنوورى باكــوورى عێــراق 
ــە ٥٣  ــین ك ــۆ پالیۆس ــەوە ب ــێوەیە دەگـەڕێـتـ ــەم ش ــەالر ب ــتبووىن ك ــە درووس ــرە، چونك ــازە ت ت
ملیــۆن ســاڵ لەمــەو پێــش، بــەاڵم ســنوورى عێــراق لەگــەڵ توركیــا دەگەڕێتــەوە بــۆ ئۆردۆمیــش  
كــە (٤٩٠) ملیــۆن ســاڵ لەمــەو پێــش ئــەم چاخــە دەســتی پێكــرد و مایــەوە بــۆ (٤٤٣) ملیــۆن 
ــە ســنوورى  ــووە، وات ــۆن ســاڵ ب ــەىن (٤٧) ملی ــە تەم ــاى ئەوەی ــش مان ــش ئەمی ــە مەوپێ ســاڵ ل
باكــوورى عێــراق لــە دوو الوە جیــاوازە یەكــەم لــە الیــەىن تەمــەن، دووەم لــە الیــەىن  وێكچــووىن 
درووســتبووىن ناوچەكــە، بۆیــە بەهــۆى كاىت درووســتبووىن كــەالر و دەوروبــەرى دەتوانیــن بڵێیــن 
كــە كــەالر ناوچەیەكــە پێكهاتــەكاىن نەرمــرتە گــەر بــەراورد بكرێــت لەگــەڵ ئەوانــەى كــە پێشــرت 
درووســت بــووە(١)، كەواتــە ئــەم پێكهاتەیــە ناوچــەى (كــەالر) بەختیــارى ســەرەوە (املقدادیــة) 
دەگرێتــەوە، هەروەهــا پێكهاتــەى بەختیــارى ســەرەوە (املقدادیــة) دەگەڕێتــەوە بــۆ پالیۆســین، 
تایبەمتەندییەكــەى ئەوەیــە كــە چینــەكاىن بــە دوای یەكــدان (تعاقــب) بــەردى قــوڕى و ورد بــە 
ڕەنگــى (رمــادى مصفــر) بــۆ (بنــى فاتــح)، لەگــەڵ بــەردى ملاوى (رمــادى) و بــەردى لیتەیــى (البني 
و الرمــادي)، ئەگــەرى درووســت بــووىن بــەردى كۆكــراوە (CONGLAMORATE)ى هەیــە لــە 
چینــى ســەرەوەى، كەچــى پێكهاتــەى فــارىس ژێــرەوە لــە بــەردى قــوڕ و ملــاوى پێكهاتــووە، بــەاڵم 
ــوڕى  ــەردى ملــاوى و ق ــە ب ــە ل ــاى حەســەن) تێكەڵ ــرەوە (ب ــارى ســەرەوە و ژێ ــەى بەختی پێكهات
ــەى  ــەردە ملاوییەك ــن، هەروەهــا ب ــە دواى چی ــن ب ــووىن (CONGLAMORATE) چی ــەڵ ب لەگ

گەردیلــەى زبــر (گەورە–خشــن) و ناوەنــدى تێدایــە(٢).

١- عەىل مەحمود ئەسعەد سورداىش، جوگرافیاى هەرێمى كوردستاىن عێراق، چاپى دووەم، ١٩٩٩، ل٢٤-٢٩
ــە  ــوب مدین ــد جن ــة الكوی ــة ملنطق ــاه الجوفی ــة املی ــة نوعی ــید الشــدیقات، دراس ــد رش ــارق محم ٢- طــه حســین الســامل و ط

١٥-P-٢٠٠٨ .WTTPI/ WWW. GEOLGYIRAQ  ،املوصــل/ شــامل العــراق، شــبكة، انرتنیــت
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ــە تایبــەىت دەكەوێتــە چوارچێــوەى ناوچــە  ــە ســەر پلێتێــىك گــۆڕاو ب ناوچــەى كــەالر دەكەوێت
نزمەكانــەوە كــە بەشــێوەیەىك گشــتى پێــى دەڵێــن تەپۆڵكــە، لــە بــەىش باشــوورى ڕۆژهــەاڵىت 
هەرێمــى كوردســتاىن عێــراق، ئــەم شــوێنە بــەوە نــارساوە زنجیرە شــاخى كەمى تێدایە و شــێوەى 
قوپــاوى هەیــە، بــە بــەراوورد لەگــەڵ ناوچــەكاىن دیكــەى هەرێــم، ناوچــەى جیۆلۆجــى دەكرێتە 
ــاى  ــد شــوێنێىك جیاجی ــە چەن ــەكاىن جیۆلۆجــى) ل دوو بەشــەوە (جیۆلۆجــى چینــەكان- پێكهات
ناوچــەى كــەالردا هەنــدێ پێكهاتــووى بــەردى بەرچــاو دەكەوێــت، لەگــەڵ چەرخــى جیۆلۆجــى 
ئایۆســین بــەردەوام دەبێــت تاوەكــو ئێســتا كــە خــۆى لــەو نیشــتووە تازانــە دەبینێتــەوە، ئــەم 
پێكهاتانــە جیاوازییــان هەیــە لــە ســیفاىت بەردینــدا، لەگــەڵ پلــەى كارتێكردنیــان بەرامبــەر كارە 
ــە  ــووە ل ــە پێكهات ــەم ناوچەی ــى ئ ــەكاىن جیۆلۆج ــەاڵم پێكهات ــدا، ب ــە جیاجیاكان جیۆمۆرفۆلۆجی
چوارچێــوەى ناوچــە نزمــەكان، كــە پێكهاتەكــەى دابــەش دەكرێــت بــۆ پشــتێنەى (حەمریــن) 
ــەى ســەرەىك و  ــەىك زۆر پێكهات ــدە ژمارەی ــر هەرچەن ــاڵ) هەولێ دووەم و پشــتێنەى (چەمچەم
دیــار هەیــە لــەم ناوچەیــەدا، وەكــو پێكهاتــەكاىن بەرزایــى بەردەســوور و كــەالر كــە شــێوەیان 
ــە نێــوان ئــەم بەرزاییانــە ژمارەیــەىك زۆر  بــە شــوێنى قــوڵ پێكهاتــووە كــە وەك یــەك نییــن، ل
ــان و  ــتێىك پ ــە دەش ــە ل ــە، ك ــەك نیی ــێوەیان وەك ی ــە و ش ــاری هەی ــووى دی ــى دەرچ بەرزای
بەریــن پێكدێــت پــڕە لــە نیشــتووەكاىن ســەردەمى ســێیەم، كــە درێــژى ئــەم گردانــە دەكەوێتــە 
نێــوان (١٣٠- ٢٠٠) كــم كــە یەكیــان گرتــووە لەگــەڵ لوتكــەى درێژكۆڵــە پێچەوانەیــە(١) بڕوانــە 

نەخشــەى ژمــارە (٨):

ــانیة،  ــوم االنس ــة العل ــورة، كلی ــر منش ــتیر، غی ــالة ماجس ــة كالر، رس ــة منطق ــاالين، جمورفولوجی ــتم الب ــد روس ــان محم ١-نخش
جامعــة الســلیامنیة، ٢٠١٠، ص٩-١٦  
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نەخشەى ژمارە (٨) 
پێكهاتەى جیۆلۆجى لە شارى كەالر 

 

ــاىن بەنامــەى  ــىل (DEM 15 Mt) وە بەكارهێن ــە فای ــژەر پشــت بەســنت ب ســەرچاوە: كارى توێ
(2-ArcGIS10.2)

  
 ســەبارەت بــە جیۆلۆجــی شــاری كــەالر لــە ڕووی تەكتۆنییــەوە دەكەوێتــە چیــا نزمــەكان بــەم 

شــێوەیە پێكهاتــە جیۆلۆجیانــە دەردەكــەوێ:
١-                   : ئەم پێكهاتووە (middle miocene) بە شــێوەیەكی ســەرەكی لە دەورەیەكی 
 qreanmarl، limestone sanolstan،) و خوێ (anhyile drile gypsum) دووبارەى بەردەگەچ

salt، siltsore، redclagctane، ) ســەرچاوەى ســەرەكی بەردی گەچە لە ســنورەكەدا.
٢-                                  : تەمەنی ئەم پێكهاتەیە (cene، Lalemir) بەشــێوەیەكی ســەرەكی 

.clayston تێهەڵكێش بووە لەگــەڵ چینی pinlish، redmassivesaneistone لــە بــەردی ملیــن
٣-                                        : تەمەنی ئەم پێكهاتەیە ( Early – pliocene ) بەشــێوەیەكی 
 (crey – pebblysandston) ــەدار ــاىس) دەنكۆڵ ــی (رەس ــی خۆڵەمێش ــەردی مل ــە ب ــەرەكی ل س

fars (fatha)

 U، FARS (IAGANA)

L.Bakhtiary (mugoladid)
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.sandeston، clayston، siltston تێهەڵكێــش بــووە لەگــەڵ چەنــد چینێكــی
٤-                                           : ئەم پێكهاتە (L.plrocane) بەشێوەیەكی سەرەكی لە چینێكی 
 siltatone،) پێكهاتــووە لەگــەڵ چەنــد چینێكــی (conglemerada) ئەســتور پێكهاتــووە كــە لــە
clemstone، sandstone) تێكهەڵكێــش بــوون (altennadeel) یەكێكــە لەســەرچاوەی مــاددەی 
ــەكان و  ــەو دەنكۆڵ ــر زەویش ــاوی ژێ ــی ئ ــی باش ــە هەڵگرێك ــی ناوچەك ــەو و مل ــەرەكی چ س
ــدا  ــاوی تەنك ــی ئ ــە ژینگەیەك ــە ل ــیان تێدای ــتوو گۆڕاویش ــی نیش ــە جۆرەكان (Boulder)كان ل

 .(shalowseaenvirem) نیشــتوون
٥- نیشــتوی Lod . farth: بــەىش چینــی ســەرووەی خاكــی كــەالر پێكدەهێنێــت ڕووبەرێكــی 
لــە  ســەرەكی  كەبەشــێوەیەكی  و  دەگرێتــەوە  ڕزگاری  ناحیــەی  تاوەكــو  داپۆشــیوە  زۆری 
تێكەڵەیەكــی چــەو و مل و خــۆڵ تێكەڵــە بەتایبــەت لەســەر قــەزای كــەالر كــە ئەســتووری (٥- 
١٠)م وە ئەمــەش هەڵگرێكــی باشــی ئــاوی ژێــر زەوییــە لــە ناوچــەی لێكۆڵینەوەكــە دەكرێــت 

ــت(١).   ــێ وەربگیرێ ســوودی ل

 خــاك بریتیــە لــە چینێــىك تەنــىك هەڵوەشــاوە، كــە تاوێــرەكاىن بەردینــى داپۆشــیوە و 
ئەســتوورییەكەى لــە نێــوان چەنــد ســانتیمەترێك یــان چەنــد مەترێكدایــە، خــاك لــە مــاوەى 
ــە  ــۆ منوون ــن ســەدەى پێویســتە، ب ــو چەندی ــت، بەڵك ــدا درووســت نابێ ــد ســاڵێىك كوورت چەن
درووســتبووىن (٥،٢) ســم، لــە خــاك پێویســتى بــە (٣٠٠ بــۆ ٩٠٠) ســاڵ هەیــە(٢)، خــاك بریتیــە 
لــە پێكهاتەیــەىك رسوشــتى، كــە بــەردەوام لــە گەشــەكردندایە بەهــۆى ئــەو كارلێكردنــە 
كیمیایــی و فیزیاییــەى بــە كردارێــىك رسوشــتى  ڕوو دەدات لــە نێــو خاكەكانــدا، دابەشــبووىن 
دانیشــتوان هــەر لەســەرەتاوە پەیوەســت بــووە بــە دابەشــبووىن خــاىك بــە پیــت كــە پەیوەنــدى 
ــە  ــان بەیەكــەوە هەی ــاو پەیوەندی ــە بەبــووىن ســەرچاوە ئاوییەكانــەوە، چونكــە خــاك و ئ هەی
ــە  ــە ل ــوارە گرنگــەكان ك ــە ب ــت، جــۆرى خــاك یەكێكــە ل ــت بەرهــەم بهێرنێ ــەوەى بتوانرێ بۆئ
ــان  ــاىن خــاك ی ــاش بەكارهێن ــە پ ــت، چونك ــارى بكرێ ــاىن خــاك دی ــەوە ئاســتى بەكارهێن ڕێگەی
خراپــى كاریگــەرى هەیــە لەســەر كێشــە ئایندەییــەكاىن ئــەو شــوێنە لــەڕووى وەبەرهێنانییــەوە 

 U.Bakhtiary (Bai-hassan)

١. فەرمانگەی مەسحی جیۆلۆجی و پشكنینی كانزای گەرمیان، داتای باڵو نەكراوە، ٢٠١٢/١٢/٣
١- عيل حسن الشلش، جغرافیة الرتبة، مطبعة جامعة بغداد، ١٩٨١، ص ١٣-١٤  
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ــت  ــاش بێ ــت جــۆرى خــاك ب ــە دەبێ ــەكان، بۆی ــۆ نیشــتەجێبوون، هەروەهــا لەســەر ژێرخان ب
ــە بەمەبەســتى  ــوارى شارســتانییەت، وات ــە ب ــەوە ئەگــەر بەكاربهێرنێــت ل ــەڕووى پێكهاتەكەی ل
درووســتكردىن بینــا لەســەرى و ئاوەدانكردنــەوەى(١) ڕووەك و گیــا لــە خــاك دەڕوێــن، هەمــوو 
گیانلەبــەران بــۆ خــۆراك بــە خاكــەوە پەیوەســنت مرۆڤیــش پێویســتی خــۆی لــە ڕووەك و گیــا 
و گیانلەبــەر بەدەســت دەهێنێــت، بــە گشــتی خــاك زۆر الیەنــی مــرۆڤ فەراهــەم دەكات بــە 
شــێوەیەك كــە زیاتــر لــە (٨٠٪)ی بەرهەمهێنانــی ســااڵنەی كەرەســتەی خــاوی ســەرەتایی لــە 
جیهانــدا لــە ڕێگــەی خاكــەوە فەراهــەم دەبێــت، هەروەهــا بــە یەكێــك لــە هــۆكارە ســەرەكیە 
ــگای  ــی مــرۆڤ و كۆمەڵ ــت و كاریگــەری لەســەر پێكــەوە ژیان ــار دەكرێ رسوشــتییەكان هەژم
ــراق  ــۆ خــاىك عێ ــگ) ب ــدى (بیورن ــاى هۆڵەن ــە زان ــەى ك ــەو پۆلێن ــى ئ ــە(٢) بەپێ رسوشــتی هەی
لەســاڵى (١٩٦٠) ئەنجامــى داوە، خــاىك ناوچــەى كــەالر لــە جــۆرى خــاىك (قاوەیــى ئەســمەرە) 
ــادەى  ــژەى م ــە، چونكــە ڕێ ــەىت كشــتوكاڵى دانەوێڵ ــۆ كشــتوكاڵ، بەتایب ــە ب ــىك بەپیت ــە خاكێ ك
ئــۆرگاىن تێــدا دەكاتــە نێــوان (١- ٢٪) بــەاڵم چینێــك لــە كلــس كــۆ بووەتــەوە لــە قووڵــى (٢٥- 

ــە(٣). ــانتیمەتردا هەی ٣٠) س
 لێكۆڵینــەوە كــراوە لەســەر هەمــوو پیدۆنــەكان لــە ڕوانگــەى مۆرفۆلۆجــى و فیزیایــى و 
كیمیاییــەوە، ئەنجامــەكان كاریگــەرى گــەورەى كــەش و هەواى دەرخســت لەســەر گەشــەكردىن 
خاكــەكاىن ناوچــەى كــەالر كــە كاریگەریەكــەى دەركــەوت لەســەر جــۆرى ئاســۆكان، ئەســتوورى 
 (epipedons) ــەرەوە ــۆكاىن س ــە ئاس ــە ل ــى ی ــە بریت ــانەیەكان، ك ــۆ نیش ــۆرى ئاس ــە، ج خاكەك
ــان  ــرەوە (endo pedons) هەروەهــا ئەنجامــەكان كاریگــەرى كــەش و هەوای وە ئاســۆكاىن ژێ
دەرخســت لەســەر بــڕو دابەشــبووىن زۆرێــك لــە پێكهاتــەكاىن خــاك، خــاىك ناوچــەى كــەالر ئــەم 
ڕیزبەندیــەى هەبــوو: لیتــە، مل، گڵ، بەتێكــڕاى (٤٠٧، ٣، ٣٥٧، ١، ٢٣٥) گم/كگــم خــاك بــەدواى 

یەكــدا (٤) ســەیرى نەخشــەى ژمــارە (٩) بكــە: 

١- كامــران طاهــر ســعید، توســع مدینــة الســلیامنیة بتأثیــر االرس الحظــري، منشــورات مركــز كردســتان للدراســات االســرتاتیجیة 
الســلیامنیة، ٢٠١٢، ص٤٨           

٢- دكرت حسین شكوئی، فلسفە جغرافیا، چاپ امیر، چاپ یازدەهم، پائیز ١٣٨١، ل٢٧٣  
٣- لیىل قارەمان، سەرچاوەى پێشوو، ل٢

ــدا،  ــوان ســاڵەح ئاغــا و پێنجوێن ــاوازەكاىن خــاك لەنێ ٤- ســامل نعمــت، كاریگــەرى ئاووهــەوا لەســەر درووســتبووىن جــۆرە جی
ــلێامىن ٢٠٠٦، ل٢ س
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نەخشەى ژمارە (٩)
جۆرەكانی خاك لە شاری كەالر

ــەى  ــاىن بەرنام ــىل (DEM 15 Mt) وە بەكارهێن ــژەر پشــت بەســنت بەفای  ســەرچاوە: كارى توێ
(ArcGIS10.2.2)

ــە  ــت چونك ــتییەكان دادەنرێ ــە رسوش ــە دەرامەت ــن ل ــە گرنگرتی ــك ل ــاك بەیەكێ ــا خ  هەروەه
ــەىك  ــە پەیوەندیی ــۆراك، چونك ــایىش خ ــاىن ئاس ــت هێن ــە بەدەس ــێ ل ــەر دەبین ــىك كاریگ ڕۆڵێ
ــە  ــت ل ــگ دادەنرێ ــىك گرن ــە ڕەگەزێ ــە، ب ــتوكاڵەوە هەی ــاىن كش ــە بەرهەمهێن ــتەوخۆى ب ڕاس
پێــداىن هێــز و دابینكــردىن خــۆراك لەســەر ئــەو لێپررساویەتییــەوە دێــت كــە دەیگرێتــە ئەســتۆ، 
بەرامبــەر گەلەكــەى لــەكاىت شــەڕ و ئاشــتیدا، بــۆ بەدەســتهێناىن خــاىك فــراوان و بەرهەمهێــن 
ــرۆڤ  ــە م ــەت، چونك ــۆ دەوڵ ــتین ب ــاماىن رسوش ــن س ــاو لەگرنگرتی ــەىت ئ ــووىن دەرام ــەڵ ب لەگ
ڕاســتەوخۆ  یــان بــە ناڕاســتەوخۆ پشــت دەبەســتێت بەجۆرێــىك خــۆراك جــا ڕووەىك بێــت یــان 
ئاژەڵــى(١)، هەروەهــا خاكــی ناوچــەی لێكۆڵینــەوە دەكەوێتــە نــاو پشــتێنەى ڕێــڕەوی ناجێگیــر 

١-ســاكار محەمــەد حەســەن گــەردى، ڕۆڵــى دانەوێڵــە لــە دەســتەبەركردىن ئاســایىش خــۆراك لــە هەرێمــى كوردســتان، چاپــى 
یەكــەم، ٢٠١٠، ســلێامىن، ل٦٦
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ــەكان  ــەم نزم ــوێنە ك ــتێنەی ش ــە پش ــراوی ل ــاری ك ــەوە بەدی ــۆ ڕوونكردن (anstable shelf) ب
(low foldedzone) كەناوچــەی گــرد لەخــۆ دەگرێــت هــەروەك دەكەوێتــە بەشــی باشــووری 
ــەم  ــژ و ك ــۆری تی ــە ج ــەكانی ل ــارەو بەش ــی ژم ــە كەم ــە ب ــە بەناوبانگ ــراق ك ــی عێ ڕۆژهەاڵت
ــەكانی  ــەڵ بەش ــەراورد لەگ ــە ب ــەكان ب ــی جیاوازیی ــا كەم ــاوەكان، هەروەه ــەوەى چەم بوون
تــری هەرێــم وە درێــژ بوونەوەیەكــی تــری ســەرەكی لــە خۆدەگرێــت، لــە باشــووری ڕۆژئــاواو 
ــەری  ــر كاریگ ــە ژێ ــە ل ــت ك ــرۆس دەنارسێ ــتێنەی زاگ ــە پش ــەش ب ــەاڵت ئەم ــووری ڕۆژه باش
ــۆ  ــەڕاو ب ــە ســەردەمی مایۆســینی گ ــەری ل ــەو ب ــە ئ ــە دەكات ــاكان ك ــۆ چی ــەكان ب ــە ئالیی جوڵ

ــی جیۆلۆجــی ســێیەم(١).  كات
ــاری  ــە كــەالر بــەم شــێوەیە دی بەپێــی لێكۆڵینــەوەى بیۆرینــگ خاكــی ناوچــەی لێكۆڵینــەوە ل

بكەیــن:
١- خاكی كەالر لە جۆری خاكی قاوەیی ئەسمەر دادەنرێت، كە خاكێىك زۆر بە پیتە.

٢- خاكی ئەم ناوچەیە كونیلە دارە، ڕێگە بە ئاو دەدات بچێتە خوارەوە.
٣- ڕێژەی ماددەی ئۆرگانی گونجاوی تێدایە كە دەكاتە (١-٢٪).

٤- ئەستووری جیاوازە لە ناوچەیەكەوە بۆ ناوچەیەكی تر.
٥- بوونی چینێكی كلسی لە قواڵیی (٢٥- ٣٥)سم.

٦- ڕێژەی شۆرەكاتی كەمە لە هەندێ ناوچەی بچووكدا نەبێت. 
٧- ڕێژەی مەوادەكانی كانزایی زیاترە لە مەوادی ئۆرگانی (٢).

 

ڕووەىك رسوشــتى هــەر وەك لــە ناوەكەیــدا دیــارە، ئــەو ڕووەكانــە دەگرێتــەوە كــە لــە خــۆوە 
ــە  ــك ل ــبووىن ڕووەىك خۆڕس ــە دابەش ــە ل ــۆكارى كارای ــاران ه ــن: ب ــتوانین بڵێی ــن، دەش دەڕوێ
هەرێمــى كوردســتان، هەرچەنــدە ڕووەىك خۆڕســك بەگشــتى لــە كارلێــىك نێــوان ئــاو و هــەوا و 
ڕووى زەوى خاكــدا بەرهــەم دێــن، بــەو پێییــەى جیاوازییــەىك ئاشــكرا لــە ئــاو و هــەوا و ڕووى 
ــەم  ــن، ئ ــەدى دەكرێ ــكدا ب ــە ڕووەىك خۆڕس ــاش ل ــەىك هاوت ــە، جیاوازیی ــدا هەی زەوى هەرێم
ــارە،  ــەڕووىن دی ــاى دەشــتەكاندا ب ــاكان و گژوگی ــرەوار و دارســتاىن چی ــوان لێ ــەش لەنێ جیاوازیی

١- نخشان محمد روستم الباالين، مصدر سابق، ص٩
٢- دەرباز محمد، سەرچاوەی پێشوو، ل ٥٩
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هەروەهــا تێبینــى ئــەوە دەكرێــت، ناوچــەكاىن ڕووەىك خۆڕســك لــە هەرێمــدا بــە پلــەى یەكــەم 
ــاخاوییەكان  ــە ش ــرەوارى ناوچ ــتان و لێ ــوون، دارس ــەوادا ڕێكهات ــاو و ه ــەكاىن ئ ــەڵ ناوچ لەگ
دەكەونــە ناوچــەى ئــاو و هــەواى دەریــاى ناوەڕاســتەوە، زۆربــەى ڕووەكــەكاىن گەرمەســێریش 
دەكەونــە ناوچــەى ئاووهــەواى گەرمەســێرەوە، بــەم جــۆرە هەرێمــى كوردســتان دابــەش 
ــش پشــتێنەى دارســتانەكان و پشــتێنەى  ــە ســەر دوو پشــتێنەى ســەرەىك ڕووەك، ئەوانی دەبێت
گژوگیــاى كــورت (گەرمــە ســێر)ن، هەروەهــا ڕووەىك رسوشــتى دیكــەش هــەن كــە هەركاتــێ 
ئــاوى ڕووبــارەكان و پانتایــى ئــاوى لەباریــان بــۆ ڕەخســا شــین دەبــن، بــەاڵم لــەم ڕووەكانــە 
پەیوەندییــان بــە ڕێســا گشــتییەكەى دابارینــەوە نییــە، كەواتــە دەتوانرێــت ناوچــەكاىن ڕووەىك 

خۆڕســك لــە هەرێمــى كوردســتاندا بــۆ دوو ناوچــەى ســەرەىك دابــەش بكرێــت:
١- ناوچەى دارستان و گژوگیا 

٢- ناوچەى ڕووەىك گەرمەسێر (ستێپس) (١)

ــە  ــی لەوەدای ــە تایبەت ــەوە ب ــە گشــتیی و ناوچــەی توێژین ــە ب ــەم ناوچەی ــای ئ ڕووەك و گژوگی
كــە بــە یەكێــك لــە لەوەڕگەكانــی واتــە لەوەڕگــە باشــەكانی هەرێمــی كوردســتان و ناوچەكــە 
دەژمێردرێــت، ڕووەكەكانــی ئــەم ناوچەیــە پارێــزگاری لــە داخــوران و داشــۆرانی خــاك دەكــەن، 
بــەاڵم ڕێــژەی مــاددەی ئۆرگانــی لــە چــاو ناوچــە دارســتانەكاندا  كەمــرت لــە بــەر وشــكی و كــەم 

شــێیى(٢).
ــای  ــوەى گی ــە چوارچێ ــەوە دا دەكەوێت ــە ناوچــەى لێكۆڵین ــتى ل ــە ڕووەىك رسوش ــەبارەت ب  س
ــە نێــوان (٣٠٠- ٥٠٠ )ملــم دایــە،  گەرمەســێر و گیــاى ســتێپىس شــێدار، كــە بــاراىن ســااڵنەى ل
ــاژەڵ دادەنرێــت  ــە ناوچەكــە بەیەكێــك لەناوچــە گرنگــەكاىن لەوەڕانــدىن ئ ڕووەىك رسوشــتى ل
بەتایبــەت لــە وەرزى زســتاندا كــە بــاراىن ســااڵنەى لــە (٣٠٠ملــم) دایــە، هەروەهــا لــە وەرزى 
ــۆ  ــتییەكان ب ــە رسوش ــە ڕووەك ــك ل ــا بڕێ ــە، هەروەه ــانەوەى ڕووەك ــە وەرزى گەش ــار ك بەه
خــۆراىك مــرۆڤ بەكاردێــت، گرنگرتیــن ڕووەكەكانــی ئــەم ناوچەیــە بریتیــن لــە ڕووەكــی كورتــە 
بــااڵو تەمــەن درێــژەكان وەك (تــەرو، عاگــوڵ، شــەپەاڵح، كونــار) هەروەهــا ڕووەكــە وەرزییــە 
تەمــەن كورتــەكان كــە لــە بەهاراندا لــەم ناوچەیــەدا دەڕوێــن، وەك: (جۆكێویلە، كنگــر، تۆڵەكە، 
گواڵڵەســورە، گواڵڵــە زەردە، بەیبــوون، چاوبــازە) هەروەهــا قارچــک و دۆمــەاڵن بوونــی هەیــە، 

١- جەزا تۆفیق تاڵب، جوگرافیاى هەرێمى كوردستاىن عێراق، چاپى دووەم، ساڵى ١٩٩٩، ل١٠٧
٢- وەزارەتــی كشــتوكاڵ و ســەرچاوەكانی ئــاو، بەڕێوەبەرایەتــی باخــداری و دارســتان و پاوانــی گەرمیــان، داتــای بــاڵو نەكــراوە  

    .٥/  ٨ / ٢٠١٢
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ــاری ســیرواندا  ــاری ڕوب ــە كەن ــر جگــە لەمانــەش ل لەگــەڵ هەنــدێ دڕك و گیایــی بەهــارەی ت
چەنــد جۆرێــك ڕووەكــی تایبەتــی دەڕوێــن گرنگرتینیــان (داربــی، دارپەڵــك، دارژاڵــە، قامیــش و 
زەل)(١) ئەمانــە ڕووەىك ڕووبــەرە ئاوییەكانــن لــە كەنــار ڕووبــارى ســیروان و چــەم و جۆگــەكاىن 
ــاوى  ــەرچاوەى ئ ــووىن س ــۆى ب ــڕ بەه ــێوەیەىك چ ــت بەش ــەدى دەكرێ ــەوە ب ــەى لێكۆڵین ناوچ
بــەردەوام، كــە پانتاییــەىك زۆرى گرتۆتــەوە، بەهــۆى دەســتێوەرداىن مرۆییــەوە چ كاىت ســەیران 
و هەروەهــا بەكارهێنــاىن وەك لــەوەڕگا و زۆرجاریــش بڕینــى ئــەم ڕووەكانــە بــۆ ســووتەمەىن 

كارتێكــردىن لەســەر ئــەم ڕووەكانــە هەیــە.

 لــە ڕووى بــەرز و نزمییــەوە هەرێمــى كوردســتان جیــاوازى هەیــە ئــەم جیاوازییــەش 
دەگەڕێتــەوە بۆجیۆلۆجیــاى هەرێــم، ئــەم بــەرز و نزمیــەش پۆلێــن دەكرێــت، بــۆ دوو ناوچــە 
(شــاخاوى و نیمچــە شــاخاوى ) كــەالر دەكەوێتــە ناوچــەى نیمچــە شــاخاوییەكاىن هەرێمــەوە، 
ئــەم ناوچەیــەش بــەوە وەســف دەكرێــت كــە تۆپۆگرافیــاى جیــاوازى هەیــە، كــە بریتیــن لــە 
پێچاوپێچــی قۆپــاو و دەشــت و شــاخ و دۆڵــى پێچاوپێــچ  لێــرە و لــەوێ و چەنــد دیاردەیــەىك 
ــەرزى و  ــاوەن ب ــەالر خ ــد. ك ــك و..هت ــژ و وش ــی درێ ــەدا وەك دۆڵ ــەم دیاردان ــاو ئ ــە ن ــر، ل ت
ــاژە  ــن ئام ــت، دەتوانی ــاو دەردەكەوێ ــاوازى بەرچ ــەم ڕووەوە جی ــە ل ــاوازە، وات ــەىك جی نزمیی
بــەوە بكەیــن بەشــەكاىن باكــوورى ڕۆژهــەاڵىت كوردســتان هاوســنوورە لــە ناوچــە شــاخاوییەكاىن 
هەرێمــى كوردســتاندا كــە زنجیــرە شــاخى قــەرەداخ و ناوچــە شــاخاوییەكان جیــا دەكاتــەوە.(٢) 
ــەر ســەرنجی  ــا ناوچــەى نیمچــە شــاخاوی و ئەگ ــەوە وات ــە ناوچــەى دووەم ــەالر دەكەوێت  ك
كــەالر بدەیــن دەبینیــن تــا ڕادەیــەك دەكەوێتــە ناوچەیەكــی تەخــت و بەرزییەكــەى دەگاتــە 
نزیكــەى (٢٠٠) مەتــر لەســەر ئاســتی ڕووی دەریــا لــە دەوروبــەری قــەاڵی شــێروانە دەســت 
پێــدەكات و تاوەكــو بــەرەو باكــوور و ڕۆژئــاوا بڕۆیــت بــەرز دەبێتــەوە، لــەو پــەڕی ڕۆژهەاڵتــی 
ــژی (٧٤٪)(٣)   ــژەى لێ ــە ڕێ ــە ب ــا وات ــر لەســەر ئاســتی ڕووی دەری ــە (٢٥٥) مەت ــارەكە دەگات ش
ــە  ــە دەكەوێت ــت، ك ــار دەكرێ ــە) هەژم ــی (تەیامن ــە بەرزای ــەروەك ل ــەاڵت ه ــووری ڕۆژه باش

ــارف، القاهــرة، ١٩٦٥، ص  ــة دار املع ــة، مطبع ــة و البرشي ــة ااڵقتصادي ــراق طبيعي ــة الع ــف، الجفرافي ١- د. جاســم محمــد  خل
.٦٤-٦٥

٢- جاسم محەمەد، سەرچاوەى پێشوو، ل ٣١-٣٢.
٣- دەرباز محەمەد عىل، كەالر، سەرچاوەى پێشوو، ل ٥٣.
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ــەی  ــە ناوچ ــاخاوی ل ــەی ش ــن لوتك ــە بەرزتری ــە ب ــەی توێژینەوەك ــووری ناوچ ــەڕی باك ئەوپ
لێكۆڵینەوەكــە هەژمــار دەكرێــت، كــە لوتكەكــەی دەگاتــە (٨٣٨ م) لەســەر ڕووی دەریــاوە و 
ئاراستەكەشــی لــە باكــوورەوە بــۆ باشــوورە، وە بــەوە جیــاوازە كــە لێوارەكانــی زۆر الرە و لــە 
ڕۆژهەاڵتییــەوە چیــای كوێســتانە كــە (٤ كــم) لێــوەى دوورە و لوتكەكــەی بــەرزى (٨٢١) مەتــرە  
ــای (گــوڵ  ــەوە چی ــی ناوچــەی لێكۆڵین ــە ئاراســتەی باشــووری ڕۆژهەاڵت ــاوە، ب ــە ڕووی دەری ل
دەبریــاو)ە كــە بەرزیەكــەی (٤٢٠ م) و لــە بەشــی باشــووری ڕۆژئــاوا بەرزاییەكانــی (شــاكەل) 
ــە  ــوور) دەكەوێت ــەكاىن (بەردەس ــاوە، بەرزایی ــە ڕووی دەری ــەی (٤١٥م) ل ــن لوتك ــە بەرزتری ك
ــەر ڕووی  ــەی (٣٢٣ م) لەس ــەی نزیك ــە بەرزیەك ــاو) ك ــوڵ دەبری ــی (گ ــووری بەرزاییەكان باش
ــاردەی نیشــتوو (١)    ــدێ دی ــە هــۆی پەیدابوونــی هەن ــوون بووەت ــاوە، كردارەكانــی ڕووتب دەری

نەخشەى ژمارە (١٠)
بەرز و نزمى ناوچەى كەالر

 

ــەى  ــاىن بەرنام ــىل (DEM ١٥ Mt) وە بەكارهێن ــنت بەفای ــت بەس ــژەر پش ــەرچاوە: كارى توێ س
(ArcGIS١٠٫٢٫٢)

١- نخشــان محمــد روســتم خــان البــاالين، جيمورفولوجيــة منطقــة كالر، رســالة ماجســرت غــري منشــورة، كليــة العلــوم االنســانية، 
جامعــة الســليامنية، ٢٠١٠، ص ٢-١٠  
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ــتی ڕووی  ــە ئاس ــەرزی (٢٠٠- ٣٦٠م) ل ــى ب ــەردوو هێڵ ــوان ه ــە نێ ــە دەكەوێت ــەم هەرێم    ئ
دەریــاوە، ئــەم هەرێمــە لــە هەندێــك ناوچــەی لێكۆڵینــەوە كــە هێڵــی كەنتــۆر تیایــدا 
ــاو) و  ــوڵ دەبری ــو ناوچــەی (گ ــە،  وەك ــە ناوچــە نزمەكاندای ــر ل ــەاڵم زیات ــە (٤٠٠م٢)، ب دەگات
ــە ئاســتی ڕووی  ــە (٤٠٠م٢) ل ــر ل ــە زیات ــدێ ناوچــەدا دەگات ــە هەن ــی شــاكەل و ل بەرزاییەكان
دەریــاوە دەكەوێتــە جــۆری لێــژی تەختــی زۆر ســووك، هەنــدێ گــردی نــزم لــە ناوچەكــەدا كــە 
بــە بەرزایــی شــاخاوی دەورە دراون لــە باكــووری ڕۆژهــەاڵت كــە بەرزاییــەكاىن (بەردەســوور) 
نــارساوە و لــە باشــووری ڕۆژئــاواوە بەرزاییەكانــی (شــاكەل)، ئــەم هەرێمــە بــەوە جیــاوازە كــە 
تەختاییــە و پێــی دەوترێــت دەشــتی شــێروانە كــە ڕووبەرێكــی فراوانــی هەیــە كۆمەڵێــك دۆڵ 

ــارە (١١): ــە نەخشــەى ژم ــت(١). بڕوان ــاوی دەیبڕێ ــڕەوى ئ و ڕێ

نەخشەى ژمارە (١١) 
هێڵی كەنتۆری لە شاری كەالر

  

ــەى  ــاىن بەرنام ــىل (DEM 15 Mt) وە بەكارهێن ــنت بەفای ــت بەس ــژەر پش ــەرچاوە: كارى توێ س
(ArcGIS10.2.2)

١- نخشان محمد روستم الباالنی، مصدر سابق، ص  ٩-٢٥ 
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شێوەكاىن ڕووى زەوى ناوچەى لێكۆڵینەوە دابەش دەكرێ بەم شێوەیە:
١- دەشتەكان.

٢- دۆڵەكان.
٣- تەپۆڵكە یان گردەكان.   
٤- دۆڵى ڕووبارى سیروان. 

ــەش  ــت، ئەم ــا دەش ــت وات ــی تەخ ــە ناوچەیەك ــەالر دەكەوێت ــەى ك ــەو پێی ــتەكان: ب ١- دەش
ــاڵ،  ــەیل م ــێروانە، س ــتەكاىن ش ــت، وەك دەش ــت پێكدێ ــن دەش ــە چەندی ــە ل ــردووە ك وای ك
ســەیدخەلیل، شــاكەل ...هتــد و چەندیــن دەشــتى تــرى لۆكاڵــى كــە لــە دەوروبــەرى كــەالر نــاو 

ــن:         ــاژەى پێدەكەی ــە خــوارەوە ئام ــە ل ــان هەی و ناوبانگیی

دەشــتى شــێروانە مێژوویــەىك زۆر دێرینــى هەیــە، لــە زۆرێــك لــە كتێــب و ڕووداوەكانــدا نــاوى 
هاتــووە، هەروەهــا لــە شــیعرى شــاعیران و گــۆراىن بێــژان و بەیــت و بالۆرەكانــدا و گۆرانییــە 
فۆلكلۆرییەكانــدا نــاوى هاتــووە، ئــەم دەشــتە ســنوورێىك پــان و فــراواىن هەبــووە، وەلــێ لــە 
ئێســتادا دوا بــە دواى دابــەش بــووىن زەوییــەكان و گۆڕینــى ســنوورەكان، ئــەو ســنوورەى جــاراىن 
نییــە، ســەرەتاى لــە دواى زەوییــەكاىن بەرلــووت و بەردەســوورەوە دەســت پێــدەكات، كــە درێــژ 
ــدی  ــو گون ــە و تاوەك ــەالر و گردەگۆزین ــەرەو ك ــیرواندا ب ــارى س ــارى ڕووب ــە كەن ــەوە ب دەبێت
گێــژەكان دەڕوات، بــە ئاراســتەى باشــوور و باشــوورى ڕۆژهــەاڵىت شــارەكە، دەشــتێكی بەپیتــە، 
هــەردوو جــۆرى كشــتوكاڵی ئــاوى و دەیمــی تێــدا دەكرێــت، هەرچــی كشــتوكاڵی ئاوییەكانــە 
ــتوكاڵی  ــەاڵم كش ــە، ب ــەم ناوچەی ــوازى ل ــرى ئیرتی ــیروان و بی ــاوى س ــە ئ ــتێت ب ــت دەبەس پش
دەیمــی  پشــت دەبەســتێت بــە بــاران،  بژوێــن و لەوەڕگایــەىك باشــە، كــە هەمیشــە جیــا لــە 
چەندیــن ڕووەىك خۆڕســك لــە كەناریــدا وەك (زەل، گــەز، ىب، پەڵــك، تــوڕك، ژاڵــە) ڕواوون، كــە 
ئەمــەش بــە یەكێــك لــە ناوچــە گرنگــەكاىن لەوەڕانــدىن ئــاژەڵ دادەنرێــت، جیــا لــەوە چەندیــن 
ــە  ــت، ب ــدا دەكرێ ــەت مــەرەزە و كونجــى تێ ــاخ و كشــتوكاڵ و ســەوزەى هەمەجــۆر و تەنان ب
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ــتوكاڵ  ــۆ كش ــیاوە ب ــە و ش ــىك زۆر بەپیت ــیروان خاكێ ــارى س ــاوى  ڕووب ــە ئ ــن ل ــوود وەرگرت س
كــردن جــۆرى كشــتوكاڵى ئــاوى و دەیمــى تێــدا دەكرێــت، جیــاواز لــە دەشــتەكاىن تــر زۆربــەى 
ــۆر،  ــۆراو ج ــى ج ــۆى بەرهەم ــەش بۆتەه ــە، ئەم ــەردەم دای ــە ب ــىك زۆرى ل ــەكاىن ئاوێ زەویی

ســەیرى وێنــەى ژمــارە (١١) بكــە :

وێنەى ژمارە (١١)
دەشتى شێروانە

دەشــتێىك زۆر بــە پیتــە و دەتوانیــن بڵێــن بــە پیترتیــن زەوییــە لــە هەمــوو ناوچــەى گەرمیانــدا، 
دەكەوێتــە باشــوورى ڕۆژئــاواى كــەالرەوە تاوەكــو گردەگۆزینــە دێــت لــە نێــوان (خــڕە باریــك و 
خــڕە شــێت)ەوە بــە شــێكیىش دەكەوێتــە نێــوان ڕێــگاى كفــرى و خڕحاجییــەوە بــە ناوەكەیــدا 
ــانییەكاندا  ــەردەمى ساس ــە س ــت ل ــدا دەكرێ ــەىك زۆر تێ ــم و جۆی ــردە، گەن ــە الفاوك ــارە ك دی
ــە  ــۆ ئــەم دەشــتانە، هەروەهــا ل ــان سەرخســتووە ب ــە ڕێگــەى جۆگــەوە ئاوی ــە ســیروانەوە ل ل
ــیروان  ــەر س ــەورەى لەس ــەىك گ ــراق جۆگەی ــەىت عێ ــتاكاندا حكوم ــاكان و هەش ــااڵىن حەفت س
سەرخســتووە بــە نــاو بــازاڕى كــەالردا لــە فولكــەى ماســییەكەوە ئاوێــىك زۆر تێدەپــەڕى، ئــەو 
ــتى  ــۆ مەبەس ــا ب ــى، هەروەه ــوودیان لێدەبین ــبكارانیش س ــاران كاس ــە جووتی ــە ل ــە جگ دەم
ئاودێــرى و كشــتوكاڵكردن لــەم ناوچــەدا، كــە بــەىش ڕۆژهــەاڵىت زەوییەكانــی گرتۆتــەوە،
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ــوازى  ــرى ئیرتی ــەدان بی ــتادا س ــە ئێس ــێ ل ــتاوە، وەل ــە پش ــەم زەوییان ــەزى ئ ــدە ڕەگ هەرچەن
ــەى  ــتیىك و كێڵگ ــووى پالس ــاخ و خان ــم ب ــەدان دۆن ــتوكاڵ و س ــا كش ــدراوە و جۆرەه هەڵكەن
پەلــەوەر و حــەوزى مــاىس تێدایــە، لــە ئێســتادا ســەدان مــاڵ بــۆ بەخێوكــردىن ئاژەڵــى جۆراوجۆر 
لــە شــار دووركەوتوونەتــەوە و لێــرەدا نیشــتەجێبوون، دوو چەمــى گــەورەى تێدایە كــە خڕەكاىن 
پونگڵــە و پەچــەڕەش یەكدەگــرن و لــە گردەگۆزینــەوە دەڕژێتــە ڕووبــارى ســیروانەوە، كــە لــە 
كاىت بــاران بارینــدا ئاوێــىك زۆرى تێدەڕژێــت زۆربــەى ئــەم زەوییانــە موڵــىك بەگــزادە جافــەكاىن 
كــەالرن، چەنــد پەڵــە زەوییــەىك كەوتۆتــە نــاو ســنوورى شــارەواىن كــەالرەوە، جووتیــارەكان زۆر 

بــە كەمــى لێــرە زەوییــان بــە دەســتەوە مــاوە.

دەكەوێتــە باكــوورى شــارەكە، كــە كشــتوكاڵ و گەنــم و جــۆى زۆرى تێــدا دەكرێــت، جیــا لــە 
بــاران ســەرچاوەیەىك گــەورەى ئــاوى تێدایــە، كــە چەندیــن جۆگــە درووســتكراوە كە ئــاو دابەش 
ــاخ و شــەتڵگە و ســەوزە و پاقڵەمــەىن  ــن ب ــە كشــتوكاڵییەكاندا و چەندی دەكات بەســەر زەویی
تێــدا دەكرێــت، ئــەم جۆگەیــە هــەر لــە كۆنــەوە تاوەكــو ســااڵىن دواى گەیشــتۆتە كــەالر و بــە 
ناوەڕاســتى كــەالردا تێپەڕیــوون، لــە ژوورى كــەالر و دوواتریــش لــە خــوارووى كــەالر چەندیــن 
ــووە، بەمەبەســتى  ــاوى خــواردن ب ــەو دەمــە ســەرچاوەى ئ ــاخ لەســەری درووســتكرابوون، ئ ب
ئاژەڵــدارى و باخــدارى ســوودى زۆریــان لێبینیــووە، لــە ســەردەمى عوســامنییەكاندا چەندیــن 
ــەىك  ــدا پرۆژەی ــە ئێستاش ــارساون، ل ــەكان ن ــە كۆن ــە ئاش ــە ب ــتكراوە، ك ــەر درووس ــاىش لەس ئ
ــژ  ــاوا درێ ــەرەو باكــوورى ڕۆژئ ــەردە ســوورەوە باكــوورى ڕۆژهــەاڵت ب ــە ب ــرى گــەورە ل ئاودێ
ــە  ــت، ب ــت ســوودى زۆرى لێببیرنێ ــە و دەتوانرێ ــەىك زۆرى لەبەردەمدای ــە زەویی ــەوە، ك بووەت
ــەرى  ــش ڕووب ــە و دەروێ ــەیدخەلیىل خەلیف ــەردوو س ــەكاىن (٩٨، ٩٦) ه ــتەكە كەرت ــى خش پێ
ــە،  ــە (٣٦٨٦، ٥) دۆمن ــرە، ك ــش زیات ــەیدخەلیل دەروێ ــە س ــتاو ل ــەراو و پش ــرى و ب زەوى می
زەوییــەكاىن خەلیفــە تەنهــا (١٠٠٥) دۆمنــە و لــە هیــچ كامیانــدا زەوى موڵــىك نییــە، بــە هەمــان 
شــێوە ئــاو و ئــاوەڕۆ و باخــى میــرى تێــدا نییــە، ئــەواىن تریــش جگــە لــە ڕێــگاو بــان ڕووبــەرى 

زەوییــەكاىن دەروێــش زیاتــرە.
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دەكەوێتــە باكــوورى ڕۆژئــاواى كــەالرەوە لــە نزیــك گونــدى شــاكەل ئەمیــش خاكێــىك بــە پیتــە 
دەشــتێىك فــراواىن دێمەكاڵــە، ســااڵنە گەنــم و جۆیــەىك زۆرى تێــدا دەكرێــت، هەرچەنــدە لــە 
ئێســتادا چەندیــن بیــرى ئیرتیــوازى لــێ هەڵكەنــراوە، جیــا لــە گەنــم و جــۆ و ســەوزەى جــۆراو 
جــۆرى لێدەكرێــت چەنــد باخێــىك گــەورەى تێدایــە بــە چەندیــن دۆنــم دەخەمڵێرنێــت، ئــەم 
دەشــتە بەناوبانگــە كــە ئاســكێىك بــێ شــومارى تێدا بــووە، خەڵــىك ناوچەكــە بــە ڕان بینیوویانە، 
ئــەم ئاســكانە ســیفەت و رسوشــتیى جیــاوازە لــە شــوێنەكاىن تــر ســااڵنە دووجــار دەزێــن، چەنــد 
ئاژەڵێــىك كێــوى تــرى تیــادا بــووە، هەربۆیــە زۆرێــك لــە ســەرۆك و وەزیــر و ســەرۆك خێڵــەكاىن 
ناوچــە جیاجیــاكان بــۆ ڕاو و شــكار هاتوونەتــە ئــەم دەشــتانەى كــەالر و جــارى وا هەبــووە بــە 
هەفتــە ماونەتــەوە، هــەر بۆیــە زۆرێــك لــە شــاعیراىن دەڤەرەكــە و شــاعیراىن تریــش شــیعریان 
لەســەر جوانیــی رسوشــت و جــۆری ئــاژەڵ و باڵنــدەكاىن ناوچەى شــێروانە و شــاكەلدا نوســیووە، 
ــەم  ــە جــواىن ناوچەكــەو ئاســك و ڕاو و شــكاریان كــردووە، ئ ــە شیعرەكانیشــیاندا وەســفى ل ل
ــوەرى  ــر، پێ ــەڵ دەشــتەكاىن ت ــەراورد لەگ ــە ب ــرە ب ــاوە بەرزت ــە ئاســتى ڕووى دەری ــتانە ل دەش
بەرزایــی لــە ئاســتى ڕووى دەریــاوە، لــە دەوروبــەرى قــەاڵى شــێروانەوە دەســتیپێدەكات و تــا 
بــەرەو ڕۆژئــاوا بڕۆیــن دەشــتەكان  بــەرز دەبنــەوە بــەاڵم لــە باكــوورى ڕۆژئــاواى شــارەكە، كــە 

شــاخى شــاكەلە و بەرزاییەكــەى دەگاتــە (٤١٥) مەتــر لــە ئاســتى دەریــاوە(١).

  

١- دەرباز محەمەد، كەالرلە الدێوە بۆ شار، چاپى دووەم، چاپخانەى چوارچرا، سلێامىن، ٢٠١٠، ل٥٣
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  ئــەم دەشــتەش ســااڵنە كشــتوكاڵى زۆرى تێــدا دەكرێــت، بــە تایبــەىت ڕووبــاری ســیروان بــە 
تەنیشــتیدا تێدەپەڕێــت، بەرهەمێــىك زۆرى هەیــە جیــا لە گەنم وجــۆ بەهۆى ســوود وەرگرتنیان 
لــە ڕووبــارى ســیروان مــەرەزەو ســەوزەیەىك زۆردەكرێــت، لەبــەر هەمــان هــۆ بــۆ باخداریــش 
زۆر گونجــاوە و باخێــىك زۆر بــووىن هەیــە نزیكــەى (١٨٠)دۆمنــە، كــە چەندیــن جــۆری میــوە 
ــار و قــۆخ و تــرێ و پرتەقــاڵ و خورمــا و هتــد) ســەوزەیەىك  لــە خــۆ دەگــرێ (قەیــىس و هەن
ــتى  ــە ئاس ــم ل ــە و هەرێ ــتى ناوچەك ــە ئاس ــەك ل ــە ن ــت، ك ــەم دەهێرنێ ــادا بەره ــىش تی زۆری
عێراقــدا بەناوبانگــە، كــە ڕۆژانــە دەیــان ئۆتۆمبێــل لــە ســەوزەكاىن كــەوەر و تەڕەتیــزە و تــوور..

هتــد لــەم  گونــدەوە هەنــاردەى شــارى ســلێامىن دەكرێــت و بــە ســەوزەى كــەالر یــان زیاتــر بــە 
گردەگۆزینــە ناوبانگــى دەركــردووە، كشــتوكاڵى دانەوێڵــەش بایەخــى زۆرى  پێــدەدرێ  چونكــە 
جیــا لــەوەى خــۆراىك ســەرەىك دانیشــتوانە و بەكاریــش دەهێــرنێ وەكــو ئالیــك بــۆ بەخێوكــردىن 
ئــاژەڵ، دانەوێڵــەوە ئــەو زەوییانــە بەكاردەهێرنێــت بــۆ گەنــم و جــۆ كــە زەوى دەیــم و پشــتاوە 
دوور لــە ســەرچاوەى ئــاوى پشــتى بــە ئــاوى بــاران دەبەســنت، گــەر ســەیری خشــتەى ژمــارە 
(١٧) بكەیــن دەردەكەوێــت ڕووبــەرى زەوى میــری (٤٩٢٢،١٦) دۆمنــە، ڕووبــەرى زەوى موڵــك  
ــە، زەوى  ــەوەڕگا (٢٩٤٤،٢٠) دۆمن ــەردەاڵىن و ل ــەرى زەوى ب ــا ڕووب ــە، هەروەه (٨٣٠، ٣) دۆمن
بەراویــش (١١٠٠) دۆمنــە و ١٢٠ ناعــوورى تیادایــە(١)، هەروەهــا ئەمیــش  وەك شــوێنەكاىن تــر 

چەندیــن ڕووبــەرى زەوى تــر بــە كارهێــرناوە بۆشــوێنى گوندوخانووبــەرەو ڕێگاوبــان ... هتــد

ئــەم زەویانــە دەكەوێتــە باشــوورى كــەالرەوە، خاكەكــەى زۆر بــە پیتــە دوو چەمــى گــەورەى 
ــە  ــارى ســیروانەوە، ل ــە ڕووب ــەوە دەڕژێت ــە چەمــى گردەگۆزین ــادا تێدەپەڕێــت، دواتریــش ل پی
ــە،  ــەم زەوییان ــرى گەیەنراوەتــە ئ ــرۆژەى ئاودێ ــەردەمى ساســانییەكان و لەهەشــتاكاندا پ س
ــەرى  ــا ڕووب ــە تەنه ــىك زۆر و ك ــت، باخێ ــادا دەكرێ ــاوازى تی ــتوكاڵى جی ــۆرى كش ــن ج چەندی
باخــى میــرى (٣٠١،١) دۆمنــە، ژمارەیــەك ناعــورى تێدایــە كــە دەگاتــە (٦٥) ناعــوور و ڕووبــەرى 
ــم  ــك (٣٢،١٨) دۆن ــەرى زەوى موڵ ــەى پشــتاوە و ڕووب ــرى (١٤٨٩،٦) دۆمنــە ڕەگەزەك زەوى می

١-بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣.
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بــەراو و (٧٥،٨) پشــتاوە، ڕووبــەرى شــوێنەوارى لــە هەمــوو زەوییــەكاىن تــر زیاتــرە كــە دەگاتــە 
(٤٥،١٥) دۆنــم(١) لێــرەش ڕووبەرێــىك زۆرى زەوى كەوتۆتەبــەر گونــد و خانووبــەرە و ڕێگاوبــان 
ــەى  ــتیىك و كێڵگ ــووى پالس ــن خان ــتادا چەندی ــە ئێس ــە و ل ــد ئەمان ــتان ..هت ــیو و گۆڕس و ش
پەلــەوەر و پــرۆژەى مــاىس و جگــە لــە بــە خێوكــردىن ســەدان ســەر مــەڕ و بــزن و مانــگا تیایــدا 

بــووىن هەیــە.

ئــەم زەوییانــە كۆنرتیــن مێژوویــان هەیــە لــە ناوچەكــەدا، جووتیارەكانیــىش بــە هەمــان شــێوە 
ئەوانــەن كــە كەالرییــان ئــاوەدان كردۆتــەوە و لــە مێــژە لــەم ناوچــە نیشــتەجێن، هەرچەنــدە 
لــە دواى ئــەوەى كــەالر بۆتــە قــەزاو زۆرێــك خەڵــىك دەوروبــەر كۆچــى زۆرەملێیــان پێكــراوە 
و لێــرەدا نیشــتەجێبوون، زۆرێــك لــە زەوی جووتیــارە كۆنــەكان وەرگیراوەتــەوەو دابەشــكراوە 
ــەزەوى و  ــبوون ل ــش بێبەش ــوو، ئەوانی ــىك گونجاوب ــەردەمە بڕیارێ ــەو س ــۆ ئ ــەرئەواندا، ب بەس
زارى خۆیــان و ســزاى نەتەوەیــی دران و، لــەڕووى نەتەوەیــی و مرۆییــەوە دەبــوو لــەوە زیاتــر 
قەرەبــوو بكرێــن، وەلــێ لــەدواى ڕاپەڕینــى ســاڵى (١٩٩١) و دواتریــش پرۆســەى ڕزگارى گــەالىن 
ــاو باپیرییــان ئەوانــەش لێــرە مانــەوە زەوییەكانیــان  عێــراق ئیــدى زۆریــان گەڕانــەوە زێــدى ب
گەڕاییــەوە بــۆ خۆیــان، بــەاڵم هێشــتا دەســتیان لــە زەوییــەكاىن كــەالر هەڵنەگرتــووە، ڕووبــەرى 
زەوى میــرى پشــتاو (١٧٢٧٦) دۆمنــەو بەراویــش (٦، ٢) دۆمنــە و ڕووبــەرى زەوى موڵــك (٣٤١٧) 
ــكردىن زەوى و  ــۆى دابەش ــەوە بەه ــەم دەبێت ــتوكاڵى ك ــت زەوى كش ــا دێ ــا ت ــە، هەروەه دۆمن
ناوچــەى پیشەســازى و ڕێگاوبــان و گۆڕســتان و ئــاوەڕۆ و تەنهــا شــوێنى گونــد و خانووبــەرە 
ــە (٣٣١٠،٧) دۆنــم وەك لەخشــتەى ژمــارە (١٧) زۆرتریــن ژمــارەى تۆمــار كــردووە، كــە دەكات

ــەم  ــدراوە و زەوى بەراویــش (٢٧٥٠) دۆمنــە(٢) ب ــە ئێستاشــدا (٧٥) ناعــوور هەڵكەن ــووە، ل هات
ــەش  ــەو ناوان ــدە ئ ــۆن هەرچەن ــەالرى ك ــەرىت (١٠٢)ى ك ــەكاىن ك ــەر زەویی ــە س ــێوەیە دێن ش
زۆرییــان لۆكاڵیــن دەمــاو دەم ماونەتــەوە بــۆ ئێســتا بــۆ ئــەوەى ئــەم ناوانــە مبێننــەوەو 

توێژینەوەكــە گشــتگیر تــر بێــت لێــرەدا دەیانخەمــە ڕوو:
 

١-چاوپێكەوتن، جیهاد كەریم حەمید، ٢٠١٣/٤/١٠.
٢- بەڕێوەبەرایەىت كشتوكاڵى كەالر، زانیاری باڵونەكراوە، ٧/١١/٢٠١٠
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١- زەوى خڕ كونار:
 ئــەم زەویــە دەكەوێتــە نزیــك ناحیــەى ڕزگارى بەشــێىك زۆرى كەوتۆتــە نــاو شــارەواىن 
ــزادەى جــاف،  ــۆ بەگ ــەوە ب ــى دەگەڕێت ــرى خاوەندارێت ــە ئێســتادا، بەشــەكەى ت ــەوە ل ناحیەك
ــە  ــەزى زەوییەك ــەم ســنوورەدا، ڕەگ ــاوە ل ــان م ــەالر زەوی ــىك كەمــى ك ــد جووتیارێ ــا چەن تەنه
ــە،  ــى هەی ــوازى ئامادەی ــرى ئیرت ــك بی ــتادا هەندێ ــە ئێس ــتاوە، ل ــتوكاڵى پش ــدا كش ــە بنەڕەت ل
ــە پێشــینەى كشــتوكاڵى، هەروەهــا وەك باســكرا  ــۆ ســوود وەرگرتــن ل ئەویــش دەگەڕێتــەوە ب
ئــەم زەوییانــە نزیكــە لــە ســنوورى شــارەوانییەوە لــە نێــوان كــەالر و ڕزگاریــدا لــە الیەكــەوە 
نزیكــە دەتوانــرێ زیاتــر ســوودى لــێ ببیرنێــت و چاودێــرى بكــرێ، لــە الیــەىك تــرەوە جووتیــاران 
وا بیــر دەكەنــەوە تــادێ ســنوورى شــارەواىن لێیــان نزیــك دەبێتــەوە، ئەگــەر حكومــەت جــۆرى 
زەوییەكــەى لــە كشــتوكاڵییەوە گــۆڕى بــۆ ســنوورى شــارەواىن مۆڵــەىت بیــر و باخیــان هەبێــت 
ــە ڕوویــەىك تــرەوە تــادێ ڕەوىش ئابــوورى خەڵــك بــەرەو  ــر بەردەكەوێــت، ل ــان زیات قەرەبووی
بــاىش دەچێــت زیاتــر خەڵــك بیــر لــە درووســتكردىن بــاخ دەكەنــەوە، ئەمــەش زیاتــر بــۆ خــۆش 
گوزەرانــی و حەوانــەوەى خۆیانــە كەمیــان بــۆ بژێــوى ژیانــە، وەلــێ لــە زۆر ڕووەوە ســوودى 
خــۆى هەیــە، وەك زیادكــردىن بەرهــەم هێنــان و ســەوزایی و ژینگــە و هەروەهــا كەمكردنەوەى 

ئــەو خــۆڵ و تــۆزەى كــە ســااڵىن ڕابــردوو زۆر زیاتــر بــوو.  

٢- گــــا قــڕان:
ئــەم نــاوە لــەوەوە هاتــووە لــەكاىت خۆیــدا گا گەلێــك بەهــۆى بــاران و الفــاوەوە لــە نــاو ئــەو 
زەویــەدا لەنــاو دەچــن و ئــەو ڕەشــە واڵخانــەى لەنــاو ئــەو زەوییانــەدا بــوون بەهــۆى الفــاوەوە 
هیچیــان نەمــاون، هــەر بۆیــە پێــى وتــراوە گــــا قــڕان، ئــەم زەویانــە دەكەونــە نێــوان خڕكونــار 
ــرى  ــاخ و بی ــن ب ــە ئێســتادا چەندی ــدە ل و ســەید ســۆنە ڕەگــەزى زەویەكــە پشــتاوە، هەرچەن
ئیرتیــوازى تێدایــە جگــە لــە كێڵگــەى پەلــەوەرى و خانــووى پالســتیىك، ئــەم زەوییانــە بەشــێىك 
زەوى جووتیارەكانــە كــە گرێبەســتى كشــتوكاڵى (عەقــد زراعي)یــان هەیــە، بەشــێىك تــرى موڵــك 

و تاپــۆى بــەگ زادەكاىن جافــە(١).

١-چاوپێكەوتن، کامەران محەمەد فەرەج، ٢٠١٣/٥/١١.
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٣- زەوى پەچەڕەش یان بەرسایكە:
ــدا پەچــەى مــەڕ و مــااڵت  ــە كاىت كۆن ــە ل ــە بانەكــەى تەخت ــە پیت ــە كشــتوكاڵییە ب ــەم زەوی  ئ
ــكرایە  ــایكە)، ئاش ــراوە (بەرس ــى وت ــە پێ ــەر بۆی ــە ه ــێبەرى هەی ــەوەى زۆركات س ــووە، پێش ب
ــە و  ــە پەچ ــەش بوەت ــووە، ئەم ــاژەڵ ب ــداىن ئ ــوێنى مۆڵ ــە ش ــە ك ــەى ڕوون ــە ڕەش ماناك پەچ
پاشــاموەى ئاژەڵیــش ئــەو شــوێنەى ڕەش كردۆتــەوە، ئەمیــش هەمــوو زەوییــەكاىن بــە دەســت 

ــتاوە. ــتوكاڵى پش ــەى كش ــە، ڕەگەزەك جووتیارانەوەی

٤- تەختە نەختە:
لەبــەر ئــەوەى ئــەم نــاوەى لێــرناوە زۆربــەى زەوییــەكاىن تەختاییــە دەكەوێتــە نێــوان ڕزگارى و 
خــڕە باریكــەوە، زەوییــەكاىن بەدەســت جووتیــارەكاىن كەالرەوەیــە واتــە بــەگ زادەكاىن جــاف 
لێــرە زەوییــان نییــە، ڕەگــەزى پشــتاوە هەرچەنــدە ئەمــەش گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە بەهــۆى 

بیــرى ئیرتیوازیــەوە.

٥- خشتەكان:
ــە   ــە، دەكەوێت ــۆىن تێدای ــەالوەى ك ــت، چونكــە شــوێنى خشــت و ك ــە واى پێدەوترێ هــەر بۆی
باكــوورى كــەالرەوە لــە نێــوان زەوییــەكاىن كــەالرى كــۆن و ســنوورى زەوییــەكاىن ســەید خەلیــل، 
ڕەگــەزى زەوییەكــە پشــتاوە لــە كۆنــدا چەنــد پەڵەیــەىك بەراو بــووە بەهــۆى جۆگەى كــەالرەوە، 

لــە ئێستاشــدا چەندیــن  بیــرى ئیرتیــوازى تێــدا هەیــە. 

٦- كەنە قوڵ:
ئــەم زەوییــە لەنــاو ســنوورەكەیدا چەندیــن دۆڵــى قوڵــى تێــدا هەیــە، هەربۆیــە ئــەم نــاوەى 
ــڕى  ــك و خ ــڕە باری ــوان خ ــە نێ ــەوە، ل ــەالرى كۆن ــاواى ك ــوورى ڕۆژئ ــە باك ــرناوە، دەكەوێت لێ
ــە  ــەزى زەوییەك ــە، ڕەگ ــەالرى كۆنەوەی ــاراىن ك ــەكاىن بەدەســت جووتی ــوو زەویی حاجــى  هەم

ــدراوە. ــدا لێ ــوازى تێ ــرى ئیرتی ــان شــێوە بی ــەش بەهەم پشــتاوە، ئەم

٧- كۆترە میل:
دەكەوێتــە ڕۆژهــەاڵىت كــەالرى كۆنــەوە، ئــەم نــاوەش لــەوەوە هاتــووە، لــە نــاو ئــەم زەوییــەدا 
میلێــك هەبــووە كۆتــر لەســەر میلەكــە نیشــتۆتەوە بۆیــە پێیــان وتــووە (كۆتــرە میــل) ئێســتا 
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ــەهیدان  ــەڕەىك ش ــەت گ ــەالرەوە بەتایب ــارەواىن ك ــاو ش ــە ن ــووى كەوتونەت ــە هەم ــەم زەویان ئ
لەســەر ئــەم زەوییــە درووســتكراوە.

٨- زەوى ئاشە كۆنەكە:
ــە  ــۆى جۆگ ــووە، بەه ــدا ب ــاردى تێ ــاىش ئ ــك ئ ــدا كۆمەڵێ ــە كۆن ــووە ل ــەوەوە هات ــەى ل ناوەك
ــگاى  ــەیدخەلیل و ڕێ ــوان س ــە نێ ــە دەكەوێت ــە، ك ــەید خەلیل ــە ســەرچاوەكەى س ــەوە ك ئاوێك
ســەیدخەلیل و كــەالرى كۆنــەوە، لــە پێــش عوســامنییەكان و لــە ســەردەمى ئەمانیشــدا 
چەندیــن ئــاش هەبــووە، ئەمــەش بەڵگــەى ئەوەیــە لــەو ســەردەمەوە كــەالر ئاوەدانبــووە ئــەم 
ناوچەیــەش گردبوونــەوەى دانیشــتواىن زۆر بــووە، ئەگــەر نــا ئــەو هەمــوو ئاشــەیان بــۆ چیبووە، 
ســەرجەم ئــەم  زەوییانــە بەدەســت جووتیارەكانەوەیــە ڕەگــەزى زەوییەكــە كشــتوكاڵى پشــتاوە، 
هەرچەنــدە تــادێ لێــرەش بــە هــۆى پێشــینەى كشــتوكاڵییەوە و بیــرى ئیرتیوازییــەوە ڕێــژەى 

ــر دەكات. ــەراو زیات ب

٩- زەوى تەپەى ڕەسوڵ:
 ناوەكــەى لــەوەوە هاتــووە جووتیارێــىك كــۆن كــە لــە ســەرەتای ئــاوەدان كردنــەوەى كــەالرەوە 
ــدا  ــاو زەوییەكەی ــەر)ە لەن ــرەى نووس ــووە (باپی ــوڵ) ب ــاوى (ڕەس ــە ن ــتەجێبووە، ك ــدا نیش تیای
ــووە دەچــووە ســەر تەپەكــەو  ــەوەى زەوییەكــەى زۆر ب ــەىك درووســت كــردووە، لەبەرئ تەپەی
لەوێــوە چاودێــرى دەكــرد، بــۆ ئــەوەى شــوانەكان ئــاژەڵ نەكەنــە نــاو دەغڵەكــەى، ئــەم 
زەوییــە  دەكەوێتــە باكــوورى خۆرهــەاڵىت كــەالرى كــۆن بەشــێك لــەم زەویانــە كەوتۆتــە نــاو 
ــە  ــەزى زەوییەك ــە ڕەگ ــرى بەدەســت جووتیارەكانەوەی ــەو بەشــەكەى ت ــەالرەوە ئ شــارەواىن ك
كشــتوكاڵى پشــتاوە(١) هەرچەنــدە لــە ئێســتادا كۆمەڵێــك باخــى تیــادا درووســتكراوە و بەهــۆى 
ئــەو پــرۆژە ئاودێرییــەوە كــە لــە ڕووبــارى ســیروانەوە ســەرخراوە بــۆ زەوییــەكان بەشــێك لــە 
جووتیــارەكان ســوودمەندبوون لــەم پــرۆژە و هــاوكات هەندێكیــان بیــرى ئیرتیوازیــان هەیــە،  
هەرچەنــدە بەشــێك لــە زەوییــەكاىن دابــەش كــراوە بەپێــى ئــەوەى جــۆرى زەوییەكــە گــۆڕاوە 

ــۆ زەوى شــارەوانی چونكــە نزیكــە لەســنوورى شــارەوانییەوە. ــە كشــتوكاڵییەوە ب ل

١- چاوپێكەوتن: جیهاد كەریم حمید، بەڕێوەبەرى لقى كشتوكاڵى قۆرەتوو، نیساىن  ٢٠١٣
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٢- دۆڵەكـــــان: 
ــژە  ــە مێ ــە ل ــت ك ــەدی دەكرێ ــك ب ــان تەس ــراوان ی ــەر ف ــی ب ــد دۆڵێك ــە دا چەن ــەم ناوچەی ل
ــۆی  ــە ه ــە ب ــاو ك ــاران و الف ــاوی ب ــەت ئ ــە تایب ــاوی وەرزی ب ــڕەوی ئ ــە ڕێ ــتبووە، بۆت درووس
ــەیدخەلیل،  ــان، س ــەش (گۆب ــەم دۆاڵن ــن ئ ــە گرنگرتی ــتبوون، ل ــی زۆرەوە درووس ــاران بارین ب
چەمــە بیســمیال، عیســایی، پونگەڵــە، قەرەچێــل) و دیــارە ئــەم ناوانــە بــە نــاوی ئــەو گوندانــەوە 
ــۆى  ــە ه ــە دەبێت ــەن، ك ــەو گوندان ــتى ئ ــە تەنیش ــان ل ــە ی ــەم دۆاڵن ــن ل ــە نزیك ــراون ك ناون
ــە ســنوورى شــارى كــەالر  ــە كــە دەگەن ــەم دۆاڵن ــر، ئ ــىك ت ــە گوندێ ــك ل ــەوەى گوندێ جیاكردن
ــە نێــوان  ــە ســنوورێكی رسوشــتی چ ل ــە چەقــی شــارەكەدا دەڕوات، كــە بۆت و دەوروبــەرى  ب

ــارەكە. ــۆ دانیشــتواىن ش ــرىس ب ــاو و مەت ــە هــۆى الف ــار دەبن ــاردا، زۆر ج ــی ش گەڕەكەكان

٣- تەپۆڵكە یان گردەكان:
 بــە زۆری زەوی شــاری كــەالر لــە ڕووی ئاســتی دەریــاوە جیــاوازە كــە لــە دەوروبــەری قــەاڵی 
ــەوە،  ــن تەپۆڵكــەو گــردەكان بەرزدەبن ــاوا بڕۆی ــەرەو ڕۆژئ ــێ دەكات تاب شــێروانەوە دەســت پ
ــەت،  ــردن نای ــت و كاڵك ــىك كش ــە كەڵ ــن ب ــر بەردەاڵن ــردەكان زیات ــەر گ ــش لەس زەوییەكانی
هەنــدێ پــرۆژەى بــە خێوكــردىن پەلــەوەر لەســەر گــردەكان درووســتكراون، لــە بەشــەى ڕۆژئــاوا 
ــە  ــەى دەگات ــە بەرزییەك ــاكەل ك ــردى ش ــن گ ــن بڵێ ــن، دەتوانی ــی بەدیدەكرێ ــاخ و بەرزای ش
(٤١٥م) لەســەر ئاســتى ڕووى دەریــا، بــەاڵم لــە باكــووری ڕۆژهــەاڵت گــردی بەردەســوورە كــە 
بەرزیەكــەى دەگاتــە (٣٧٧م) لەســەر ئاســتی ڕووی دەریــا، ئەمیــش بەهەمــان شــێوە تەپۆڵكــەو 
ــەوەرى لەســەر  ــەى پەل ــن كێڵگ ــن، چەندی ــیاو نی ــۆ كشــتوكاڵكردن ش ــن ب ــی بەردەاڵن گردەكان
درووســتكراوە، هەروەهــا لەبــەىش خۆرئــاواوە تەرخــان كــراوە بــۆ (حــي املعامــل) و پیشەســازى، 
جیــا لــە باشــوورى شــارەكە ئەمیــش كێڵگــەى پەلــەوەرى و كارگــەى بلــۆك و ...هتــد تیادایــە، لــە 

باكــوورەوە زیاتــر لــە ســەد (دۆنــم)ى زانكــۆى گەرمیــاىن لەســەر درووســتكراوە.  

٤- دۆڵی ڕووباری سیروان:
یەكێكــە لــە دۆڵــە هــەرە بــە پیتەكانــی شــاری كــەالر و لــە ڕووی ئابووریشــەوە لــە زۆربــەى 
ــت،  ــد) ســوودى لێدەبیرنێ ــدا وەك (كشــتوكاڵ، پیشەســازی، باخــداری، ئاژەڵداری...هت بوارەكان
هەروەهــا ســەرچاوەیەكی ســەرەكی ئــاوە لــە شــاری كــەالردا كــە (٧٠٪) ئــاوی كــەالر پشــت بــە 
ئــاوی ســیروان دەبەســتێت، لەئێســتادا ئــەم ڕێژەیــە كەمبووەتــەوە لەبەرئــەوەى چەندیــن بیــرى 
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ــن  ــازییەوە چەندی ــوورى و پیشەس ــە ڕووى ئاب ــدراوان، ل ــدا هەڵكەن ــە گەڕەكەكان ــوازى ل ئیرتی
كارگــەى بلــۆك و چــەو و ملــى لەســە ر بنیاتــرناوە، بــە درێژایی مێژوویــش لە ڕووى ســەربازییەوە 
زیاتــر لــە ســەدەیەك ســنوورى نێــوان هــەردوو ئیمپراتۆریــەىت عوســامىن و ســەفەوى بــووە، بــۆ  
بازرگانیكردنیــش بەكارهێــرناوە، بــە تایبــەت لــە بــوارى قاچاخــدا و گواســتنەوەى شــتوومەك  لــە 
نێــوان عێــراق و ئێرانــدا و زۆر بژوێــن و چــڕ بــووە بــۆ حەشــارداىن كەلوپەلــەكان شــاردنەوەیان 
ــىك زۆر  ــتومەكەكانیان، دۆڵێ ــتنەوەى ش ــۆ گواس ــاوە ب ــان بەكارهێن ــتدا، كەڵەكی ــە كاىت پێویس ل
بەپیتــە لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە ســوودى لێدەبیرنێــت، درێــژ دەبێتــەوە لەوەڕگایــەىك زۆربــاىش 
ــاو  ــە ن ــرى كــۆن ل ــن شــوێنەوارى ئاودێ ــەدان، چەندی ــەم دۆڵ ــەكاىن كــەالر ل ــە، باخــە كۆن هەی
ــن  ــیروان چەندی ــارى س ــەر ڕووب ــەكان و بەرامب ــەر دۆڵ ــەوەى لەس ــە ل ــە، جگ ــەدا هەی دۆڵەك
شــوێنەوار و قــەاڵو قوللــە و شــوێنى حەوانــەوەى پادشــاو دەســەاڵت داران ئامادەیــى هەیــە، 

ســەیرى وێنــەى ژمــارە (١٢) بكــە:                                                

وێنەى ژمارە (١٢)
ڕووبارى سیروان

 

سەرچاوە: کاری توێژەر، ٢٠١٣
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كــەش و هــەواى هــەر هەرێمێــك لــە ژێــر كاریگــەرى كۆمەڵێــك هــۆكار دایــە، كــە لــە كۆتایــدا 
شــوێن پەنجەییــان لــە شــێوەی و شــقڵ و ســیامو تایبەمتەندییــە ئــاو و هەواییەكانــدا دیــارە 
ئــەم هەرێمــە یــان هەرێمێــىك تــرى پــێ دەنارسێتــەوە، بــۆ تێگەیشــنت لــە كـــەش و هـــەواى 
ــژى و  ــە درێ ــە ب ــەو هۆكاران ــەوەى ئ ــێ ئ ــەختە بەب ــەكان س ــە هەرێم ــك ل ــەر هەرێمێ ه
گشــتگیرى بــاس بكرێــت، كــە كاریــان تێكــردووە، هەرچەنــدە وێكچونێــىك گــەورە لــە نێــوان 
ئــەو هۆكارانــەى كار دەكەنــە ســەر كــەش و هــەواى هــەر هەرێمێــك لــە هەرێمــەكاىن ســەر 
ڕووى زەوى هەیــە، بــەاڵم هــەر هەرێمێكیــش تایبەمتەندێتــى خــۆى هەیــە لــە بــارەى پلــەى 
گەرمــا و جــۆرى كارتێكــردىن، ئــەو هۆكارانــەى كــە كاریــان لــە كــەش و هەواكــەى كــردووە و 
جــۆرى كار تێكردنەكــە(١) ئــاو و هــەوا تێكــڕاى بــارى كەشــە لــە شــوێنێك یــان هەرێمێــك دا 
لــە مــاوەى وەرزەكاىن ســاڵدا، ئــاو و هــەوا كاریگەریــى هێڵــەكاىن پــاىن لەســەرە و وەشــوێن 
ــێوەى  ــە ش ــی، ب ــەواى ناوچەی ــاو و ه ــیفەىت ئ ــەوە س ــوەرەكان و زەریاكان ــرەى كیش بەگوێ
گشــتى ناوچــەكاىن ڕۆژهــەاڵىت كیشــوەرە گــەورەكان و هەرێمــە ناوخۆییــەكان و تایبەمتەنــدە 
بــە ئــاو و هــەواى ناوخۆیــی، واتــا بــاراىن كەمــە و جیــاوازى  زۆرە لــە نێــوان مــەوداى گەرمــى 
ڕۆژانــە و وەرزى ســااڵنە، بــەاڵم دورگــەى نــاو زەریــاكان و بەشــەكاىن ڕۆژئــاواى كیشــوەرەكان 
ــۆى  ــێ(٢) بەه ــە ش ــەرز ل ــەىك ب ــە و ڕێژەی ــاوى و لێزم ــەوای باران ــاو و ه ــە ئ ــدن ب تایبەمتەن
ــووىن  ــە فراوانب ــت ل ــت ڕێگــر بێ ــاو و هــەوا ڕاســتەوخۆ ناتوانێ ــاوە ئ پێشــكەوتنى تەكنەلۆژی
ــە.  ــووىن هەی ــدا شــار ب ــاو و هەواییەكان ــوو هەرێمــە ئ ــە هەم ــن ل ــە دەبینی شــار، هــەر بۆی
بــەاڵم لــە ڕووى قەبــارە و بایەخــەوە جیاوازەییــان هەیــە، لەبــەر كۆمەڵێــك فاكتــەر نــەوەك 
تەنهــا ئــاو و هــەوا، بەڵكــو ئــاو و هــەوا كاریگــەرى هەیــە لەســەر الیــەىن تــرى شــار وەكــو 
شــێوازى بینــاو چۆنێتــى ئــەو كەرەســتانەى كــە لــە پێكهاتــەى شــاردا بەكاردەهێرنێــت، هــەر 
بۆیــە شــارى كــەالر كەوتۆتــە ناوچەیــەىك گەرمــى هەرێمــى كوردســتانەوە كــە بــە (گەرمیــان) 
نــارساوە، لــە ماوەیــەىك كەمــدا فراوانییــەىك بەرچــاوى بەخــۆوە دیــووە كــە هاوشــێوەى كەمــە، 
تەنانــەت لەناوچــە كۆنەكانیشــدا هاوشــێوەى نییــە، لەگــەڵ ئەوەشــدا لێكۆڵینــەوەى جوگــراىف 
ــەم شــارەدا،  ــە ل ــووىن هەی ــە ب ــدەدات ك ــاو و هــەوا)وە پێ ــارەى (ئ ــە ب ــان ل ــەو زانیارییەم ئ

١- ئازاد نەقشبەندى، جوگرافیای هەرێمی كوردستانی عێراق،  چاپی دووەم، ١٩٩٩هەولێر،  ل٦٥ 
٢- هاوڕێ مەال ڕەئووف، دەریاى زانیارى جوگرافیاى گشتى، چاپخانەى چوارچرا، سلێامىن، ٢٠١٢، ل٨٣ 
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ــەر  ــە س ــە كار دەكات ــەی ك ــەو فاكتەران ــن ئ ــە(١) گرنگرتی ــەرەىك ژینگەی ــىك س ــش خاڵێ ئەوی
ــە  ــی ك ــی پان ــرەی بازنەكان ــە گوێ ــە شــوێن ب ــە ل ــەوە بریتیی ــاو و هــەوای ناوچــەی لێكۆڵین ئ
ــە، ئــەم كاریگەرییــەش  ــاو و هــەوای ئــەم ناوچەی كاردەكاتــە ســەر تایبەمتەندییــە ڕەگــەزە ئ
خــۆی لەبــڕی تیشــكی خــۆری گەیشــتوو بەســەر زەوی ناوچەكــە و دواتــر گۆڕانــكاری بــڕی 
ــر، پاشــانیش  ــۆ شــوێنێكی ت ــر و لەشــوێنێكەوە ب ــۆ وەرزێكــی ت ــە وەرزێكــەوە ب تیشــكەكە ل
جیــاوازی لەمــەودای ســااڵنەى پلــەی گەرمــا، تۆپۆگرافیــاش كاریگەریــی هەیــە لەســەر جــۆری 
ئــاو و هــەوای ناوچەكــە چونكــە ڕوون و ئاشــكرایە تاوەكــو لــە بەشــەكانی باشــووری كەالرەوە 
بــەرەو باكــوور بڕۆیــن ڕووی زەوی بــەرەو بەرزبوونــەوە دەچێــت ئــەو بەرزبونەوەیــش 
بەشــێوەیەكی ڕێژەیــی گۆڕانێــك لــە بــڕی باریــن و نزمبوونــەوە لــە پلــەی گەرمادا بــەدی دێنێت، 
ــگ  ــی گرن ــان ڕۆڵ ــش دیس ــەی لێكۆڵینەوەی ــوار دەوری ناوچ ــی چ ــەوەى هەرێمەكان بەرزبوون
دەبینێــت، لــە دەســت نیشــانكردنی جــۆری ئــاو و هەواكــەی كــە ئەبێتــە فاكتەرێكــی بنەڕەتــی 
بــۆ دیاریكردنــی ئاراســتەكانیان، كــە پەســتانی بــەرز و نــزم درووســت دەكات لــە ناوچەكــەدا 
بەگشــتی ناوچــەی لێكۆڵینەوەیــش دەكەوێتــە ناوچــەی نیمچــە شــاخاوییەوە(٢)، ڕەگــەزەكاىن ئــاو 
ــە  ــەو زەمین ــو هــەر شــوێنێكی دیكــەى ســەر ڕووی ئ ــە باشــورى كوردســتاندا، وەك و هــەوا ل
بریتیــن لــە: گەرمــا و بــاران و فشــار-با و بەفــر و شــەختە و هــەور و تــەم و شــێدارى ڕێژەیــی، 
ــەى  ــەىك زۆرى پل ــە جیاوازی ــن ل ــە بریتی ــاو و هــەواى باشــوورى كوردســتان ك خەســڵەتەكاىن ئ
ــەكاىن  ــا مانگ ــز)، هەروەه ــن، پای ــار، هاوی ــتان، بەه ــاڵدا  (زس ــوان وەرزەكاىن س ــە نێ ــى ل گەرم
ســاڵ و شــەو و ڕۆژ، زۆرى بــاران باریــن لــە زســتان و كەمــى لــە پایــز و بەهــار و نەبــووىن بــاران 
لــە وەرزى هاوینــدا، ئەمــە و جگــە لــە جیاوازیــەىك بەرچــاو لــە ڕەگــەزەكاىن دیكــەى ئــاو و هەوا 

وەكــو هــەور و بەفرو..هتــد لــە كاتێكــەوە بــۆ كاتێــىك تــر(٣).
ئــاو و هــەواى ناوچــەى كــەالر ئــاو و هــەواى هەرێمــى گەرمەســێرە، ناوچەیــەىك گوێزەرەوەیــە 
لــە نێــوان ئــاو و هــەواى دەریــاى ناوەڕاســت لــە باكــوور و باكــوورى ڕۆژهــەاڵىت هەرێــم و ئــاو 
و هــەواى بیابــاىن لــە باشــوور و ناوەڕاســتى عێــراق، هاوینــى وشــك و گەرمــە و زســتاىن ســارد 
و بــە بارانــە، ســەبارەت بــە زۆربــەى داباریــن دەكەوێتــە مانگەكانــی زســتانەوە بــەاڵم ســیفەتی 

ــة املــدن، منشــورات مركــز كردســتان  ــر االرس الحظــري، دراســة يف جغرافی ــة الســلیامنیة، بتاثی ١- كامــران طاهــر، توســع مدین
ــلیامنیة، ٢٠١٢ص ٢٣ ــرتاجیة، الس ــات االس للدراس

٢- د.لیــث محمــود الزنگنــە، أثــر الحــرارة و االمطــار عــىل التصحــر يف القضــاء كالر، مجلــة الجمعیــة الجغرافیــة، العــدد (٧٠)، 
٢٠١٣

٣- د. عەبدوڵاڵ غەفور، جوگرافیاى باشوورى كوردستان، چاپی دووەم، چاپخانەى ڕۆژهەاڵت، هەولێر ٢٠٠٨، ل٥٥-٥٧



١٨٥

ــی بەســەردا  ــر گۆڕان ــی ت ــۆ مانگێك ــەوە ب ــە مانگێك ــەى ل ــە ڕێژەك ــە ك ــن ئەوەی ــارى داباری دی
دێــت و لــە ســاڵێكەوە بــۆ ســاڵێكی تــر جیــاوازە، بــەاڵم بەشــێوەیەكی گشــتی نێوەنــدی بارانــی 
ســااڵنە دەگاتــە (٣٣٧)ملــم(١)، گرنگرتیــن ڕەگــەزە ئــاو و هەواییــەكان كــە ڕاســتەوخۆ كار دەكاتــە 
ســەر ناوچــەی لێكۆڵینــەوە (پلــەی گەرمــی، داباریــن، بــا، شــێی ڕێژەیــی) كاریگــەرى ڕەگــەزەكان 

لەســەر ناوچــەى لێكۆڵینــەوە دەخەینــەڕوو بــەم شــێوەى خــوارەوە:

پلــەى گەرمــا یەكێكــە لــە ڕەگــەزە گرنگــەكاىن ئــاو و هــەوا، ئــەم ڕەگــەزەش كاریگــەرى زۆر 
گرنگــى لــە ســەر دیــاردەكاىن ژیــان لەســەر زەویــدا هەیــە و كاردەكاتــە ســەر ڕەگــەزەكاىن 
تــرى ئاووهــەوا، دەركەوتنــى جیــاوازى دیــاردەى ئاووهــەوا بەرئەنجامــى جیــاوازى پلــەى 
ــتاىن  ــى كوردس ــە هەرێم ــا ل ــەى گەرم ــاوازى پل ــر، جی ــەزەكاىن ت ــاىن ڕەگ ــە شانبەش گەرمای
عێــراق لــە ناوچەیــەك بــۆ ناوچەیــەىك تــر و لــە وەرزێكــەوە بــۆ وەرزێــىك تــر، هەروەهــا 
جیــاوازى تێكــڕاى پلــەى گەرمــى لــە ناوچــە شــاخاوى و نیمچــە شــاخاوییەكاندا لــە 
وەرزى زســتان و هاویــن دەگەڕێتــەوە بــۆ كۆمەڵێــك هــۆكار كــە بریتیــن لــە هەڵكەوتــەى 

ــەرز و نزمــى و ئەمتۆســفیرە نزمــەكان و بارســتە هــەواكان(٢). ــا و ب جوگرافی
 پلــەی گەرمــى یەكێكیــرتە لــە ڕەگەزەكانــی ئــاو و هــەوا، بەشــێوەی گشــتی كار دەكاتەســەر 
ــاو و  ــاوازی ئ ــەوا، جی ــاو و ه ــری ئ ــی ت ــی ڕووی زەوی و رەگەزەكان ــە ژیارییەكان ڕواڵەت
ــی روودەدات(٣)،  ــەی گەرم ــی پل ــە ئەنجام ــر ل ــی ت ــۆ جێگایەك ــەوە ب ــە جێگایەك ــەوا ل ه
مەبەســت لــە گەرمــا ئــەو قەبــارە گەرمایەیــە كــە ڕووى زەوى لــە تیشــىك خــۆرەوە پێــى 
ــت  ــتى گش ــە، بەگش ــاو و هەوای ــەكاىن ئ ــن كۆڵەك ــڕ بایەخرتی ــە پ ــەك ل ــا ی دەگات، گەرم
ڕووداوەكاىن ئــاو و هــەوا بەرهەمــى گەرمــان، قەبــارەى گەرمــا ئــەو فاكتەرەیــە كــە 
ــۆى  ــە گشــت گۆشــەیەىك گ ــرۆڤ ل ــاىن ئاســایى م ــدار و ژی پۆشــاىك ڕووەىك و جــۆرى گیان
زەوى پێكدێنــێ(٤) ناوچــەى كــەالر دەكەوێتــە ئــەو ناوچانــەى كــە ئــاو و هــەواى جیــاوازە 

١- دەرباز محەمەد، سەرچاوەى پێشوو، ل٥٢
ــی دووەم،  ــەى كارۆ، چاپ ــتان، چاپخان ــى كوردس ــاى هەرێم ــەك لەجوگرافی ــن، لێكۆڵینەوەی ــەد ئەمی ــین محەم ــاوڕێ یاس ٢- ه

ســلێامىن، ٢٠١٣، ل٨٤   
٣- علی حسن موىس: اساسیات علم املناخ، الطبعة أوىل، دار الفكر، دمشق، ٢٠٠٤، ص٣٦

٤- د.عەبدوڵاڵ غەفور، سەرچاوەى پێشوو، ل٥٨



١٨٦

ــە وەرزى  ــەوەى ل ــزم بوون ــن و ن ــە مانگــەكاىن هاوی ــا ل ــەكاىن گەرم ــەوەى پل ــە بەرزبوون ب
ــااڵىن (٢٠٠٠– ــوان س ــە نێ ــا ل ــەكاىن گەرم ــە بەپل ــە تایبەت ــوارەوە ك ــتەى خ ــتاندا، خش زس

٢٠١٢) بــە ڕووىن دەردەكەوێــت كــە بەرزبوونــەوەى پلــەكاىن گەرمــا لــە مانگــەكاىن وەرزى 
هاویــن (حوزەیــران، تەمــوز، ئــاب) تێكــڕا دەگاتــە (٤٢،٩ پلــە) هەروەهــا مانگــى تەمــوز 
بەرزتریــن پلــەى گەرمــی دەردەخــات و  بەرزتریــن پلــەى گەرمــى تۆمــاردەكات، وە 
تێكــڕاى بەرزتریــن  پلــەى گەرمــى ســااڵنە لــە وێســتگەى كەشناســی كــەالر دەگاتــە(٢٩،٣ 
پلــە) ئــەم پالنــە لــە مانگــەكاىن زســتاندا (كانــووىن یەكــەم، كانــووىن دووەم، شــوبات) بــە 
تێكڕایــی نزمبووەتــەوە بــۆ (١٠ پلــە)، دواتریــش وەرزى بەهــار دێــت وەك ڕوونــە دواجــار 
ــەى گەرمــى  ــن بكرێــت تێكــڕاى پل ــەك دێــت گــەر پۆلێ ــەدواى ی ــەك ل ــن ی ــز و هاوی پای

وەرزی بەهــار نزمــرتە لــە تێكڕاى پلەى گەرمى وەرزى پایز، بڕوانە خشــتەى ژمارە (٢١):

 

                         

                 



١٨٧

خشتەى ژمارە (٢١)
تێكڕاى پلەكاىن گەرما (مانگ و وەرز و ساڵ) لە وێستگەى كەشناىس شارى كەالر

بــۆ ســـااڵنـــى (٢٠٠٠ - ٢٠١٢)

ساڵ

ك ١ 

ك ٢ 

ت
شوبا

ئازار

نیسان

ئایار

حوزیران

متوز

ب
ئا

ئەیلول

ت ١ 

ت ٢ 

تیكڕاى سااڵنە

٢٠٠٠٩٫١٧٫٦١٢٫٦١٤٫٥١٨٫٩٢٢٫٢٤٤٫٢٤١٫٦٤١٫٤٢٧٢١٫٢١٤٫٧٢٠،٥
٢٠٠١١١٢٫١١٢٫٢١٦٫١٢١٫٥٢٦٫٤٤٦٫٥٤٥٫١٤٠٫٧٢٩٫٧٢٣٫١١٥٢٤٫٦
٢٠٠٢٩٫١٨٩٫٦١٤٫٨١٨٫٣٢٢٫٦٤٥٫٦٣٤٫٧٣٨٫٩٣٠٫٩٢٣٫٧١٤٫١٢١٫٤
٢٠٠٣١١٫٨١٠٫١١٢٫٤١٥٫٥١٨٫١٢٤٫١٣٩٫٢٣٤٫٥٤٣٫٩٢٧٫٧٢٤٫٧١٣٫٧٢٢٫٩
٢٠٠٤١١٫١٨٫٢١٤١٦٫٢٢١٫٢٢٤٫٥٣٩٫٦٤٥٫٤٤١٫٦٢٩٫١٢٩٫٢١٢٫٩٢٤٫٤
٢٠٠٥١٢٫٢٩٫٢١١٫١١٥٫٣١٨٫٦٢٣٤١٫٨٣١٫٣٢٨٫٢٢٨٫٦٢٣٫٤١٤٫٢٢٢٫٣
٢٠٠٦٨٫٨٨٫٤١٤٫٢١٢٫٢٢١٫١٢٥٫٩٤٧٫١٤٢٫٨٤٢٫١٢٧٫٤٢٤٫٤١٢٫٧٢٤
٢٠٠٧٩٫٢٦٫١٩٫١١٤١٩٫٤٢٢٫١٤٥٫٩٣٢٫٧٤٣٫٢٢٨٫٣٢٢٫١١٥٫١٢٢٫٣
٢٠٠٨٩٫٤٦٫٩١٠٫٢١٢٫٥١٧٫٥٢٢٤٢٫١٤١٫٢٤٢٫٣٣٠٢٢٫٧١٥٫٩٢٣
٢٠٠٩١٠٫٦٩٫١١١٫٨١٥٫٥٢٢٢٤٫٦٤٥٫٨٣٤٫٤٤٣٫٦٣٫٢٢٢٫٣١٢٫٣٢٢٫٦
٢٠١٠٩٢٫٢١١٫٦١٢٫٦٢٠٫٢٢٤٤٤٤٧٫٧٤١٫٦٢٧٫٨٢٢٫٢١٣٫٩٢٢٫٧
٢٠١١١٠٨١١٫٧١٤٫٥١٩٫٧٢٣٫٨٤١٫٩٤٥٫٨٤٠٫٩٣٠٫١٢٣١٤٫١٢٣٫٦
٢٠١٢١١٫٥٨٫٢١١٫٥١٤٫٥٢١٫٢٢٤٫٣٤٣٫٤٤٦٫١٤٠٫١٣١٫٢٢٥٫٧١٦٫٨٢٤٫٥

تێكڕاى مانگانە

١٠٨١٤١٥٫٩٢٢٢٣٫٣٤٤٤٠٫٣٤١٫٤٢٨٫٥٢٢١٥٢٢٫٥

تێكڕاى وەرزى

١٠٫٧٢٠٫٤٤٢٢٢٫١

پایزهاوینبەهارزستان

سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، هۆبەى كەشناىس، داتاى باڵونەكراوە، 
            ٢٠ی حوزەیران ٢٠١٣ 

 



١٨٨

شێوەى ژمارە (٢)   
تێكڕاى پلەكاىن گەرما مانگ و وەرز و ساڵ لە وێستگەى كەشناىس شارى كەالر لە ماوەى

سااڵىن (٢٠٠٠ – ٢٠١٢)

 

سەرچاوە :كارى توێژەر،  پشتبەسنت بەخشتەى ژمارە (٢٧) 

        
  بــا هەوایــەىك بــە ئاســۆی جــۆاڵوە، وە ڕەگەزێــىك گرنگــى بەرگــە هــەواى زەوییە، هەڵدەســتێت 
ــە  ــس (ژەهــراوى) ل ــاددەى پی ــگ وەك گواســتنەوەى گەرمــى و شــێ و م ــىك زۆر گرن ــە كارێ ب
شــوێنێكەوە بــۆ شــوێنێىك تــر دووبــارە دابەشــكردنەوەى بــە بەردەوامــى، بــا بەهــۆى ئاراســتە 
و خێراییــەوە دەنارسێتــەوە، لــە ئاراستەشــەوە تایبەمتەنــدى بــا لــەڕووى پلــەى گەرمــا و شــێ و 

ئــەو بــارە زەپۆشــەى لەگەڵیدایــە دیــارى دەكرێــت(١) .

١- هــاوڕێ یاســین محەمــەد ئەمیــن: لێكۆڵینەوەیــەك لــە جوگرافیــاى هەرێمــى كوردســتان، چاپــى دووەم، چاپخانــەى (كارۆ)، 
ســلێامىن،  ٢٠١٣، ل٩٤.   



١٨٩

بــا بریتییــە لــە جوڵــەى ئاســۆی هــەواى نزیــك و هاوتەریــب لەگــەڵ ڕووى زەوى، پەســتاىن هەوا 
ڕۆڵــى ســەرەىك و ڕاســتەوخۆى دەبێــت لــە جوڵــەى بــادا لــە ڕووى ئاراســتەو خێراییــەوە، بــا لــە 
ناوچــەى پەســتاىن بــەرزەوە هەڵــدەكات بــۆ ناوچــەى پەســتاىن نــزم بــۆ دیاریكــردىن ئاراســتەى 
ڕاســتەقینەى بــا بەپێــى شــوێنى پەســتاىن بــەرز و نــزم دەبێــت، بــا بــە نــاوى ئــەو ناوچەشــەوە 
دەنارسێتــەوە كــە لێــوە هەڵــدەكات، لــە ئەنجامــى ئــەو گۆڕانكارییانەى كــە لەبارى دابەشــبووىن 
پەســتاىن هــەوا ڕوودەدات بــە پێــى وەرزەكاىن ســاڵ چەندیــن جــۆرى با لــەم ناوچــە تێدەپەڕێت، 
بــۆ منوونــە لــە زســتاندا بــاى باكــوور و باكــوورى خۆرئــاوا و بــاى پێچەوانــەى خۆرئــاوا و بــاى 
باشــوورى خۆرهــەاڵت هەڵــدەكات، بــەاڵم لــە وەرزى هاوینــدا هەندێــك بــاى تــر هەڵــدەكات 
ــاوا كــە بایــەىك  ــاى باشــوورى خۆرئ ــاكاىن وەرزى زســتان ناچێــت وەك ب ــە ب كــە تایبەمتەنــدى ل
ــەاڵت  ــوورى خۆره ــاى باش ــەماڵ) و ب ــاى ش ــاوا (ب ــوورى خۆرئ ــاى باك ــە وە ب ــك و تۆزاویی وش
ــە،  ــەىك وشــك و گەرم ــە بای ــڕە) ك ــاى گ ــە وەك (ب ــەى ناوچەك ــا خۆجێیان ــەو ب ــە ل ــە جگ ئەمان
هــەر یەكــە لــە و بایانــە تایبەمتەنــدى خــۆى هەیــە كاردەكاتــە ســەر دەرامەتــە ئاوییــەكان بــۆ 
منوونــە بــاى پێچەوانــە، كــە لــە وەرزى زســتاندا هەڵدەكاتــە ســەر ناوچەكــە بەهــۆى ئــەوەى 
لەســەر ڕووبەرێــىك ئاوییــەوە (دەریــاى ناوەڕاســت) دێــت، شــێى زۆرى پێیــە و دەبێتــە هــۆى 
بــاران باریــن لــە ناوچەكــە، بــەاڵم بــاى باشــوورى خۆرئــاوا كــە لــە ناوچــەى بــاىن عەرەبییــەوە 
هەڵــدەكات بەهــۆى ئــەوەى لــە ناوچــەى وشــكانییەوە هەڵــدەكات دەبێتــە هــۆى زیادبــووىن 
ڕێــژەى بەهەڵــم بــوون چونكــە بایــەىك گەرمــە، لــە ناوچــەى كــەالر خێرایــى بــا لــە وەرزێكــەوە 
بــۆ وەرزێــك و لــە ســاڵێكەوە بــۆ ســاڵێىك تــر دەگۆڕێــت(١)، بەجۆرێــك كــە خێرایــى بــا وەك لــە 
خشــتەى خــوارەوەدا هاتــووە، لــە مــاوەى ســااڵىن (٢٠٠٠ – ٢٠١٢) بەرزتریــن ڕێــژە لــە ســاڵى 
ــە  ــووە و ل ــە ب ــتۆتە (٨، ٢٧) م/چرك ــەى گەیش ــڕاى خێراییەك ــە تێك ــراوە، ك (٢٠٠٢) دا تۆمارك
ســاڵى (٢٠٠١) كەمرتیــن خێرایــى تۆماركــراوە، كــە گەیشــتۆتە (٣، ٢٢) م/چركــە بــووە، ســەیرى 

خشــتەى ژمــارە (٢٢) بكــە :

١- وێستگەى كەشناىس كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ئابی ٢٠١٣.   



١٩٠

خشتەى ژمارە (٢٢)
تێكڕاى خێراى با مانگانە و سااڵنە (م/چركە) لە وێستگەى كەشناىس شاری كەالر

لە سااڵىن (٢٠٠٠- ٢٠١٢)

ك٢ساڵ

ت
شوبا

ئازار

نیسان

ئایار

حوزەیران

تەموز

ب
ئا

ئەیلول

ك١ت٢ت١

خ/م/م٢

٠٢، ١٩، ١٢، ٢٣، ٢٢١، ٣٨، ٣٤، ٢٢، ١١٫٩٣، ١٥، ٢٠٠٠٧

١، ١٨، ١١، ١٣، ٢٢٧، ٢٢، ٢٢، ٢٧، ٢٥، ١٢، ١٨، ١٤، ٢٠٠١٢

٢، ١٣، ٢٩، ٢٢١، ٣٣٩، ٢٢، ١٣٩، ١٢٨، ١٦، ٢٠٠٢٤

٢، ١٣، ٢٢٧، ٢٢، ٣٤، ٢١، ٢٩، ٢٨، ١٥، ١٢٩، ١٩، ٢٠٠٣٩

٢، ١٢، ١٨، ١٩، ١٨، ٢٧، ٢٧، ٢٧، ٢٤، ٢٨، ٢٣، ٢٢٢، ٢٠٠٤١

٢، ١٢، ١٥، ١٧، ٢٢٩، ٢٢، ٢٩، ٣٧، ٢١، ١٢٫٤٥، ٢٠٠٥٢٨

٠٢، ٠٨، ١٩، ١١، ٣٣٨، ٣١، ١٢٣٢، ١٨، ٦٩، ٢٠٠٦٧

١٢، ١٢، ٠٥، ٢٢٨، ٣٨، ٢٣، ٢٨، ٢٤، ١٢، ٢١٩، ٢٠٠٧٤

٢، ١٣، ١٢٢، ٢٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ١٩، ٢٩، ١٢، ٢٩، ٢٠٠٨١

٢، ١١، ١٧، ١٨، ١٧، ٢٣، ٣٤، ٣٤، ٢٢، ٢٨، ١٤، ١٩، ١٥، ٢٠٠٩٧

٢، ٢٨، ٢٩، ٢٨، ٢٩، ٢١، ١٨، ١٨، ٢٠١٠٨
 ،٢

١٦
١، ١٧، ٨

 ،١

٥٤
٢، ٢

٢، ١٢، ١٤، ١٧، ٢٦، ٢٢، ٢٣٨، ٢٨، ٢٨، ٢١، ١١، ١٧، ٢٠١١٩

١٢٫١، ١٥، ١٧، ٢٧، ٢١، ٢٣٨، ٢٨، ٢٨، ٢١، ٢١، ١١، ٢٠١٢٩

ڕێژەى مانگانە

٢، ١١، ١٤، ٢٢٧، ٢١، ٢٣٣٨، ٢٨، ١٢١، ١٩، ٨

سەرچاوە: ١-  وەزارەىت گواستنەوە، وێستگەى كەشناىس كەالر، پەیامنگاى تەكنیىك كەالر، (٢٠١٣) داتاى باڵونەكراوە
             ٢- بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، هۆبەى كەشناىس ٢٠١٣، داتاى باڵونەكراوە 



١٩١

لــە ســەرەتاى جێگیربــووىن مرۆڤــەوە ئاو ســەرەكیرتین هــۆكارى پەیدابــووىن ناوەندى دانیشــتوان 
ــاو  ــەرچاوەى ئ ــاڵ س ــە پ ــەىت ل ــگاى مرۆڤای ــەرەتایى كۆمەڵ ــەى س ــەم بناغ ــەردى یەك ــووە، ب ب
ــارەكاىن  ــە كەن ــتانییەتییەكان ل ــەى شارس ــەردى بناغ ــە ب ــن ك ــى دەكەی ــەوە تێبین ــووە، لەبەرئ ب
دەریــاكان و ڕووبارەكانــدا شــێوەى گرتبێــت(١) بــووىن دەرامــەىت ئــاوى لــە هەرێمــى كوردســتان 
دەرئەنجامــى ئــەو دابارینەیــە كــە لــە ســەر خاكەكــەى دەبارێــت و هەروەهــا ئــەو ڕووبارانــەى 
ــەوە،  ــە ناوچەكەی ــە ڕۆژهــەاڵت و باكــووری كوردســتان) دێت ــە ســنوورەكاىن دەرەوە (وات كــە ل
ــى زۆرى  ــەوە بایەخ ــی وچۆنایەتیی ــە ڕووى چەندایەت ــم ل ــاوى هەرێ ــەىت ئ ــەرچاوەی دەرام س
ــى  ــت دەدات، هەرێم ــرۆڤ دەس ــتییەكاىن م ــوو پێداویس ــۆ هەم ــەى ب ــە ئاوەك ــە چونك هەی
ــەم ســامانە  ــاو، بــەاڵم ســوود وەرگرتــن ل ــە دەرامــەىت ئ كوردســتان ناوچەیــەىك دەوڵەمەنــدە ب
لــە چوارچێوەیــەىك تەســكدایە و بــەىش زۆرى دەرامــەىت ئــاوى بــە فیــڕۆ دەڕوات بــێ ئــەوەى 

ــە كــەرىت كشــتوكاڵدا (٢). ــە تایبــەىت ل ســوودێىك ئەوتــۆى لێوەربگیرێــت، ب
مەبەســت لــە دەرامــەىت ئــاو هەمــوو جــۆرەكاىن ئــاوە كــە لــە ناوچەكــەدا هەیــە بــە چاوپــۆىش 

لــە ســەرچاوەى پەیدابــووىن یــان درووســتبووىن، وە دەرامــەىت ئــاو دەكرێتــە ســێ بەشــەوە: 
١- دابارین     ٢- ئاوى سەر زەوى    ٣- ئاوى ژێر زەوى

١- دابارین: 
ــە  ــاوازە ل ــە ئەمــەش جی ــە ناوچەك ــاو ل ــەىت ئ ــووىن دەرام ــاد ب ــۆ زی ــە ب ــەو هۆكاران  یەكێكــە ل
ســاڵێكەوە بــۆ ســاڵێىك تــر، هەروەهــا جیــاوازە لــە ناوچەیەكــەوە بــۆ ناوچەیــەىك تــر، ڕێــژەى 
ــكارى  ــە گۆڕان ــەم ڕێژەی ــم و  ئ ــە نزیكــەى ٣٠٠ مل ــدا ســااڵنە دەگات ــە گەرمیان ــن ل ــاران باری ب
بەســەردا دێــت لــە ســاڵێكەوە بــۆ ســاڵێىك تــر، ئــەم جــۆرە دەرامەتــە ئــاوەش بــۆ كشــتوكاڵى 
ــە  ــارە ئەم ــە لەب ــتوكاڵى دانەوێڵ ــۆ كش ــەت ب ــرتێت بەتایب ــتی پێدەبەس ــى) پش ــتاو (دەیم پش
جگــە لــەوەى دەبێتــە مایــەى ســەوزبووىن بڕێــىك بــاىش گژوگیــاى رسوشــتى بــۆ لــەوەڕگا(١) یەكێكــە 

١ – دكتــۆر محمــد رظــا اصغــری مقــدم، دكتــۆر ازيتــا رجبــى، وەرگێــڕاىن عیــامد جــالل حبیــب اللــە، جوگرافیــاى رسوشــتى شــار 
شــارەكاىن ناوچــە ووشــكەكان، چاپخانــەى چــوار چــرا، ٢٠١١

٢-هاوڕێ یاسین محەمەد ئەمین، لێكۆڵینەوەیەك لە جوگرافیاى هەرێمى كوردستاىن عێراق، سلێامىن، ٢٠١٣. ل١٥٥



١٩٢

لــە ڕەگــەزە گرنگــەكاىن ئــاو و هــەوا كــە كاریگــەرى ڕاســتەوخۆى هەیــە لەســەر ڕووپــۆىش ڕووەىك 
ــر  ــى بەف ــە دابارین ــە بۆی ــەك گەرم ــە تاڕادەی ــەم ناوچەی ــدا، ئ ــە هــەر ناوچەیەك و كشــتوكاڵكردن ل
زۆر كەمــە یــان هــەر نابارێــت، بــەاڵم بــاران تاكــە ڕەگەزێكــە كــە لــە ڕووى دەرامــەىت ئــاوى 
ــە جــۆرەكاىن  ــت ل ــەم دێ ــەى یەك ــە پل ــن ب ــاران باری و كشــتوكاڵكردنەوە پشــتى پێدەبەســرتێت(٢) ب
داباریــن ئــەو بارانــەى لــە كــەالر دەبارێــت ســەر بــە سیســتەمى ئــاو و هــەواى دەریــاى ناوەڕاســتە، 
واتــە زیاتــر لــە زســتان و بەهــار بــاران دەبارێــت و هاویــن وشــكە، كــەالر دەكەوێتە هەرێمــى نیمچە 
شــاخاوى و ڕێــژەى بــاران باریــن بــە نامســۆگەر دادەنرێــت، بــاران باریــن لــە شــارى كــەالر ســااڵنە 
دەگاتــە (٣٣٧)ملــم، ئــەم بــڕە بارانــە ئەگەرچــى لــە ســاڵێكەوە بــۆ ســاڵێكی تــر گۆڕانــی بەســەردا 
دێــت، بــەم پێیــە ئــەم ناوچەیــە دەكەوێتــە ناوچــەى بارانــی نامســۆگەرەوە، چونكــە بــڕى بارانەكــەى 
ــە  ــاران باریــن ل ــەواوى  پشــتى پــێ ببەســتێت(٣) ب ــۆ ئــەوەى كشــتوكاڵی دەیمــى بەت ــە ب بــەس نیی
ناوچــەى كــەالر لــە ناوەڕاســتى پایــز لــە ترشینــى دووەم دەســت پێــدەكات تــا كۆتایــى بەهــار لــە 
ــۆ  ــە ســاڵێكەوە ب ــر و ل ــۆ مانگێكــی ت ــك ب ــە مانگێ ــاوازە ل ــن جی ــاران باری ــڕى ب مانگــى نیســاندا، ب
ســاڵێىك تــر، زۆرتریــن بــڕى بــاران باریــن لــە مانگــى كانــووىن یەكــەم و كانــووىن دووەم و شــوباتدایە 
كــە دەگاتــە (٤٨٫٦، ٦٨٫٤، ٤٢٫٢٥)ملــم، ئەوەمــان بــۆ ڕوون دەبێتــەوە كــە زۆرتریــن بــڕى بــاران باریــن 
ــازار و نیســان و مایــس )دا كــە  ــە مانگــەكاىن (ئ ــە وەرزى زســتاندا دەگاتــە (١٥٩٫٧) ملــم وەلــێ ل ل
دەكەونــە وەرزی بەهــارەوە بــڕى بــاران باریــن دەگاتــە (٧٩٫٣ ) ملــم، بــەاڵم بــڕى بــاران دادەبەزێــت 
ــاو و  ــن دەوەســتێ و ئ ــاران باری ــن ب ــە هاوی ــدا، ل ــە مانگــەكاىن وەرزى هاوین ــە (ســفر) ل ــا دەگات ت
هــەوا جێگیردەبێــت، بەشــێوەى گــەرم و وشــك و بــەم شــێوەیە دەكەوێتــە ناوچــەى ئــاو و هــەواى 
دەریــاى ناوەڕاســت، ئــاو و هــەواى ئــەو ناوچەیــە ڕۆڵــى گرنگــى هەیــە لــە دیــارى كــردىن بــڕى بــاران 
باریــن لــە ناوچــەى كــەالر(٤) كــە تێكــڕاى بــڕى بــاران باریــن لــەوەرزى پایــزدا دەگاتــە (٤١،٥) ملــم،  
ــە  ــە ســاڵى ( ٢٠٠٧-  ٢٠٠٨) ك ــی خشــتەكە ل ــى بەپێ ــىك زۆرى بەخــۆوە بین ــڕە دابەزینێ ــەم  ب وە ئ
گەیشــتە ( ١٠٦،٥ملــم) ى تۆماركــراو،  وە بەرزترینیــش لــە ســاڵى (٢٠٠١-٢٠٠٢) كــە بەرزتریــن بــڕی 
بــاران بارینــى تۆماركــرد، كــە گەیشــتە (٣٩٥٫٥) ملــم، تێكــڕاى بــاراىن ســااڵنە لــە وێســتگەى ناوچــەى 
لێكۆڵینــەوەدا لــە مــاوەى ســااڵىن (٢٠٠٠-٢٠١٢) دەگاتــە (٢٧٦٫٦) ملــم، بــەاڵم ئــەو بــڕە بارانــە كــەم و 

ــاى  ــتان، دات ــناىس كوردس ــتى كەش ــەىت گش ــدن، بەڕێوەبەرای ــتنەوە و گەیان ــتان، وەزارەىت گواس ــى كوردس ــەىت هەرێم ١- حكوم
ــراوە، ٢٠١٣ باڵونەك

٢- ئازاد نەقشبەندى، جوگرافیاى هەرێمى كوردستاىن عێراق، سەرچاوەى پێشوو، ل٧٤  
٣- دەرباز محەمەد، سەرچاوەى پێشوو،  ل٥٧

٤- حكومەىت هەرێمى كوردستان، وەزارەىت گواستنەوە و گەیاندن، بەڕێوەبەرایەىت گشتى كەشناىس
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زیــاد دەكات لــە ســاڵێكەوە بــۆ ســاڵێىك تــر، ئەمــەش بــە دیــاردەى ڕاڕاى بــاران ناودەبرێــت، زۆرتریــن 
بــڕى بــاران لــە مــاوەى ڕوانینــدا لــە ســاڵى (٢٠٠١-٢٠٠٢) بــووە كە تێكــڕاى بــاراىن گەیشــتۆتە (٣٩٥٫٥) 
ملــم، وە كەمرتیــن بــڕى بــاران لــە ســاڵى (٢٠١١-٢٠١٢) بــووە كــە (١٣٤٫٧) ملــم، لــە نیــوەى ئــەو 
بــڕەى پێشــوو كەمــرتە، ئەمــەش بەڵگــەى ڕاڕایــی بــاران بارینــە لــە ناوچــەى لێكۆڵینــەوە، دیــاردەى 
ــەكاىن  ــە تایبەمتەندی ــە هەمــان شــێوە یەكێكــە ل ــەو وەرز و مانگەكانیشــدا ب ــاران باریــن ل ڕاڕایــی ب

بــاران باریــن لــە ناوچــەى لێكۆڵینــەوەدا(١) 

خشتەى ژمارە (٢٣)
تێكڕاى بڕى باران بارین مانگانە و سااڵنە بە (ملم) لە وێستگەى كەشناىس شارى كەالر لە 

ماوەى سااڵىن (٢٠٠٢-٢٠١٢)

ماوە

ك٢ك ١

ت
شوبا

ئازار

نیسان

ئایار

حوزەیران

تەموز

ب
ئا

ئەیلول

ت٢ت١

تێكڕاى سااڵنە

٢٠٠٠١١٦٫٥٥٦٫٢٤٠٫٣٦٤٫٨٥٫٥٠٠٠٠٠٠٢٩٫٨٣١٣٫١-٢٠٠١

٢٠٠١٩٩٫٣١٣٠٣٠٫٢٥٦٫٨٦٤٫٧٠٠٠٠٠٢١٢٫٥٣٩٥٫٥-٢٠٠٢

٢٠٠٢٩٤٫٢٦٣٢٩٫٩٣٧٣٢٫٣٥٠٠٠٠٠٠٤٩٫١٣٠٥٫٥٥-٢٠٠٣

٢٠٠٣٤٠٫٩١١٢٫١٥٤٢٫٣٤٫٥١٧٫٢٠٠٠٠٠١٫٢٤٨٫٣٢٧٤٫٠٥-٢٠٠٤

٢٠٠٤٤١٫٨٦٩٫٢٢٣٦٫٩٥١٠٢٫٤٢٨٫٥٠٠٠٠٠١٫٥٦٣٫٧٣٤٨٫٠٧-٢٠٠٥

٢٠٠٥٤٢٦٩٩٩١٧٫٥٦٢٫٥٠٠٠٠٠٠٢٨٣٢١-٢٠٠٦

٢٠٠٦٧٨٥٫٥٦٧٫٥٦٫٥٦١٫٥٠٠٠٠٠٢٥٫٥١٦٫٥٢٧٢٫٥-٢٠٠٧

٢٠٠٧١٠٦٤٢٧٫٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٦٫٥-٢٠٠٨

٢٠٠٨٣٢٢٫٥٢٤٢٦٫٣٣٥٫٧٠٠٠٠٠٧٣٫٥٢٨٢١٥-٢٠٠٩

٢٠٠٩٥٤٫٨٣٠٫٦٤٨٫٦٦١٫٥٣٦٫١٠٠٠٠٠٣٥٫٥٦٦٫٨٣٨٥٫٨-٢٠١٠

٢٠١٠٦٧٫٨٩٧٫٢٩٫٧٧٫٦٤١٫٤٠٠٠٠٠١٫٥٣٫٢٢٤٥٫٨-٢٠١١

٢٠١١٥٫٤٢١٫٢٥٣٫٥٢٧٫٣١١٠٠٠٠٠٣٫٥٧٫٥١٣٤٫٧-٢٠١٢

٤٨٫٦٦٨٫٤٤٥٫٥٣٤٫٦٣٦٫١٠٠٠٠٠١٢٢٩٫٥٢٧٦٫٤تێكڕاى مانگانە

تێكڕاى وەرزى
١٥٩٫٧٧٩٫٣٤١٫٥

پایزبەهارزستان

سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، هۆبەى كەشناىس، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

١- عوســامن محەمــەد عەلــی، قــەزاى كــەالر لێكۆڵینەوەیــەك لــە جوگرافیــاى هەرێمیــدا، نامەیەكــە، بــۆ بەدەســتهێناىن پلــەى 
ماســتەر، باڵونەكــراوە، ســكوىل زانســتە مرۆڤایەتییــەكان، زانكــۆى ســلێامىن، ٢٠١٤
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شێوەى ژمارە (٣)
تێكڕاى بڕى باران بارین مانگانە و سااڵنە بە (ملم) لە وێستگەى كەشناىس شارى كەالر

لە ماوەى سااڵىن (٢٠٠٢ – ٢٠١٢)

 

سەرچاوە  : كارى توێژەر پشت بەسنت بەخشتەى ژمارە (٢٣)
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٢- ئاوى سەرزەوى:
هەرێمــى كوردســتان ناوچەیــەىك دەوڵەمەنــدە بــە بــووىن دەرامــەىت ئــاو، بــڕى ئــاوى ســەرزەوى 
هەرێــم لــە ســاتێكەوە بــۆ ســاتێىك تــر جیــاوازە، ئەویــش بەپێــى بــڕى بــاران و بەفــرى 
ســاڵەكە، دەرامــەىت ئــاوى ســەرزەوى هەرێمــى كوردســتاندا خــۆى لــە ڕووبــار و دەریاچەكانــدا 
دەبینێتــەوە، دەرامــەىت ئــاوى ســەرزەوى لــە هەرێمــى كوردســتان نزیكــەى (٣، ٤٧) ملیــار م٣یــە، 
ئەمــەش لــە ســاڵێكەوە بــۆ ســاڵێىك تــر جیــاوازە بــۆ منونــە لەســاڵى (١٩٦٩) بەرزتریــن ئاســتى 
ــەوە  ــە ســاڵى (١٩٣٠) بەهــۆى بێبارانیی ــەاڵم ل ــار)م٣، ب ــە گەیشــتۆتە (١٠٦ملی ــردووە، ك تۆمارك
نزمرتیــن ئاســتى تۆماركــردووە و دابەزیــووە بــۆ (١٩ملیــار)م٣ (١) مەبەســت لــە ئــاوى ســەرزەوى 
یــان ئــاوى ڕەوان، گشــت ئــەو ئاوانــەى كــە بــە درێژایــى ســاڵ دەڕۆن، واتــە ئــاوى هەمیشــەیى، 
هەروەهــا ئەوانــەى دواى بــاران باریــن و بەفــر توانــەوە بــۆ ماوەیــەك پەیدادەبــن، واتــا ئــاوى 
وەرزى یــان وەرزە ئــاو(٢) هەرێمــى كوردســتان ناوچەیــەىك دەوڵەمەنــدە بەبــووىن دەرامــەىت ئاو، 
بــڕى ئــاوى ســەرزەوى هەرێــم لــە ســاڵێكەوە بــۆ ســاڵێىك دى جیــاوازە، ئەویــش بەپێــى بــڕى 
بــاران و بەفــرى ســاڵەكە دەرامــەىت ئــاوى ســەرزەوى لەهەرێمــى كوردســتاندا خــۆى لــە ڕووبارو 
دەریاچەكانــدا دەبینێتــەوە(٣) ســەبارەت بــە ئــاوى ســەرزەوى لــە كــەالر، ئــەو ڕووبــار و چەمانــە 
ــاران  ــە كاىت ب ــە و ل ــان چەمــى وەرزی دەگرێتــەوە كــە بەناوچەكــەدا تێدەپــەڕێ، كــە هەندێكی
بارینــدا پەیــدا دەبــێ و هەندێــىك تریــان بــە بەردەوامــى ئــاوى هەیــە وەكــو ڕووبــارى ســیروان 
كــە ســەرەكیرتین ئــاوى ســەر زەوى ناوچەكەیــە كــە بــە ڕۆژهــەاڵىت شــارەكەدا تــێ دەپەڕێــت، 
ئــاوى ڕووبــارى ســیروان بــۆ كشــتوكاڵ و خواردنــەوە ســوودى لــێ وەردەگیرێــت بــۆ مەبەســتى 
خواردنــەوە پــرۆژەى كــەالر لەســاڵى (١٩٧٩) دەســتكراوە بەدرووســتكردىن و لــە ســاڵى (١٩٨١) 
تەواوبــووە تەنهــا گەڕەكــەكاىن (فەرمانبــەران، شــێروانە، ســیروان) ســوودیان لێبینیــووە، پــرۆژەى  
ئــاوى (كــــــەالر – ڕزگــــــارى) پرۆژەیــەىك نوێیــە لە ســاڵى (٢٠٠٦) بــۆ یەكەمینجار دەســتكراوە 
بەكاركــردن تیایــدا لــە ســاڵى (٢٠١٠) ســوودى لێبیــرناوە ئــاو دابــەش دەكات بەســەر گەڕەكەكاىن 
(ســیروان، ســەركەوتن، شــێروانە، بنگــرد، شــۆڕش، ڕاپەڕیــن، فەرمانبــەران، شــەهیدان...هتد)(٤) 

١- فەریدون كاكەیى، گۆڤارى سەنتەرى لێكۆڵینەوەى سرتاتیجى، ژ (٤)، ساڵى نۆیەم، سلێامىن، ٢٠٠١، ل٧١.
٢- د.عەبدوڵاڵ غەفور: هەمان سەرچاوە، ل ٨١.

٣- هاوڕێ یاسین محەمەد ئەمین: هەمان سەرچاوە، ل ١٧٤.  
٤- بەڕێوەبەرایەىت ئاوى كەالر، زانیارى باڵونەكراوە، ٢٠١٢/٤/٨



١٩٦

أ– ڕووبارى سیروان:
 ئــەم ڕووبــارە ڕۆژهەاڵتــی ســنوورى ناوچــەى لێكۆڵینــەوە پێــك دێنێــت، ســنووری جیاکەرەوەیــە 
لــە نێــوان شــاری کــەالر و ناوچــەكاىن قــەزاى خانەقــی، ئــەم ڕووبــارە لــە ئێــران هەڵدەقوڵێــت و 
لــە نزیــك گونــدى الوەران لــە پارێــزگاى ســلێامىن چیــاكاىن هەورامــان و كوهــى شــوند دەبــڕێ و 
لــە دیــوى باشــوورى ڕۆژهــەاڵت دێتەنــاو خــاىك هەرێمــى باشــووری كوردســتان، ئــەم ڕووبــارە 
لــە چەنــد ڕێڕەوێــىك ســەخت و تەنگەبــەر تێدەپەڕێــت پاشــان بــە شــێوەى پێچاوپێــچ دەڕوات 
ــكان  ــى زەم ــا چەم ــت ت ــك دێنێ ــران پێ ــم و ئێ ــوان هەرێ ــنوورى نێ ــم س ــاوەى (٢٥) ك ــۆ م ب
دەڕژێنــە نــاوى، پاشــان ڕوو دەكاتــە باشــوورى ڕۆژهــەاڵت و هــەردوو چەمــى تانجــەرۆ و زەڵــم 
دەڕژێنــە نــاوى و دواى ئــەوەى بــۆ مــاوەى (٦) كــم دەڕوا دۆڵــی ڕووبارەكــە تەســك دەبێتــەوە 
ــە  ــووىن دەگات ــراوە(١)، دواى تێپەڕب ــداوى دەربەندیخــان درووســت ك ــەو شــوێنە بەن و هــەر ل
ناوچــەى كــەالر، ئــەم ئــاوە لەدەوروبــەرى كــەالر شــیاوە بــۆ بەكارهێنــاىن مــرۆڤ و پێداویســتییە 

جۆراوجــۆرەكان جێبەجــێ دەكات، ســەیرى وێنــەى ژمــارە (١٣) بكــە:

وێنەی (١٣)
ڕووباری سیروان ڕۆژهەاڵتی شاری كەالر 

سەرچاوە: کاری توێژەر، ٢٠١٣



١٩٧

ــم٢)ى  ــەى (٣٦٦٠ك ــە نزیك ــم٢) ك ــە (٣١٨٩٦ك ــیروان دەگات ــارى س ــەوزى ڕووب ــەرى ح  ڕووب
دەكەوێتــە عێراقــەوە، درێــژى ڕووبارەكــە (٣٨٤كــم) تێكــڕاى لــە بــەر ڕۆیشــتنى (١٧٠م٣ /چركــە)

ــارى  ــاوى ڕووب ــە ئ ــژەى (١٣.٥٧ ٪)  ل ــە ڕێ ــار م٣)و ب ــااڵنەى (٣٦، ٥ ملی ــاىت س ــڕاى داه و تێك
ــم  ــەى نزیكــەى ٢٩ ك ــەالر درێژییەك ــە ناوچــەى ك ــارى ســیروان ل ــن(١)، ڕووب ــە پێكدەهێ دیجل
دەبێــت، واتــە ٧،٥٪ درێــژى ڕووبارەكــە بــەر كــەالر دەكەوێــت، ئــەو ڕووبــار و چەمانەیــە كــە 
بــە ناوچەكــەدا تێدەپەڕێــت، دیارتریــن و ســەرەكیرتین ئــەو ڕووبارانــەش ڕووبــارى (ســیروان) 
ــیروان  ــارى س ــە ڕووب ــە ل ــت، جگ ــێ وەردەگیرێ ــوودی ل ــتیارى س ــەوە و گەش ــۆ خواردن ــە ب ك
چەنــد خڕێــك لــە باكــوورەوە بــەرەو ڕووبــارى ســیروان دەڕوات و دەڕژێنــە ناوییــەوە، بــەاڵم 
ــە (خــڕى بەردەســوور،  ــت لەوان ــدا دەڕوات و دوای نامێنێ ــاوى پێ ــن ئ ــی داباری ــە كات ــا ل تەنه
خــڕ ســەیدخەلیل، خــڕ قەرەچێــل، خڕكونــار، خڕحاجــى، خــڕە باریــك، خــڕە وشــك و پونگەڵــە، 

ــە نەخشــەى ژمــارە  (١٢)  ــەوە بڕوان ــر ڕوونكردن ــۆ زیات خڕەشــێت) ب

نەخشەى ژمارە (١٢)
پێچاوپێچ و كەوانەیی ڕێرەوی ڕووباری سیروان لە ناوچەى لێكۆڵینەوە

ســەرچاوە:  نخشــان محمــد روســتم خــان البــاالين، جيمورفولوجيــة منطقــة كالر، رســالة ماجســرت 
غــري منشــورة، كليــة العلــوم االنســانية، جامعــة الســليامنية، ٢٠١٠، ص ١٤٠

١- نەخشان محەمەد ڕۆستەم خان پااڵنی ,گۆڤاری سەنتەری لێكۆڵینەوەی سرتاتیجی، ژ(٢)،ساڵی نۆزدەهەم، ئابی ٢٠١١، ل٢٠٦



١٩٨

ب- چەمەكان:   
  ناوچــەی كــەالر چەنــد چەمێكــی لێیــە، هەندێــك هەمیشــەییەو هەندێكــی لۆكاڵــەو ئــەو لۆكااڵنــە 
پشــت بــە بــاران و بڕی باران دەبەســتێت و هەندێكی تریشــیان پشــت بە ئــاوی كانیاوەكان دەبەســنت، 
بەتایبەتــی كانیــاوەكان تــا وەرزی وشــكی هاویــن ئــاوی دەبێــت دواتــر ئاوەكەی بەشــێوەیەكی گشــتی 
ــاران  ــك وردە وردە ب ــدا دەڕوات، كاتێ ــان تێ ــدا ئاوی ــەرەتایی پایزان ــە س ــەكان ل ــەوە، چەم كەمدەبێت
ــدا ئەوانیــش  ــی وەرزی هاوین ــی وەرزی بەهــاردا و دەســت پێكردن ــی هاتن ــارێ و لەگــەڵ كۆتای دەب
كۆتاییــان دێــت و وشــك دەبــن، گرنگرتیــن چەمــەكاىن ناوچەكــەش ئەمانــەن: (خــڕە شــێت، بەرلــووت، 
كاىن چایلــە، پونگەلــە، ســەید خلیــل) ئــاوى ئــەم چەمانــە لــە كۆندا زیاتــر بەكاردەهێــرنا جیا لــەوەى بۆ 
خواردنــەوەى ئــاژەڵ، ســوودى لــێ دەبیــرنا بــۆ ششــتنى كەلوپــەل و ڕاخــەر و كەرەســتەكاىن ناومــاڵ و 
كەلوپــەىل نووســنت و دەفــرى نانخــواردن و تەنانــەت هەنــدێ جاریــش بــۆ خواردنــەوە و چا و چێشــت 
لێنانیــش دەیــان هێنــا و دایــان دەنــا تــا بنــی دەنایــەوە و دواجــار بــە كەتانێــك یــان پەڕۆییــەىك تەنــك 
ئــاوە لێڵەكەیــان دەپــااڵوت پاشــان بەكاریــان دەهێنــا، لــە ئێستاشــدا لــە زۆر شــوێن ناعووریان لەســەر 
هەڵكەنــدووە كــە بــۆ زۆر مەبەســت بەكاردەهێرنێــت، یــان لــە هەنــدێ شــوێن لــە ڕێگــەى ماتــۆڕى 
ــۆ مەبەســتى  ــان كشــتوكاڵى لەبەردەكــەن، ب ــاو دەدەن ی ــم و جــۆ ئ ــەوە گەن ــا، گاز، بەنزین)ـ (كارەب
تریش دەست دەدات و پێداویستییە جۆراوجۆرەكان جێبەجێدەكات، سەیرى نەخشەى ژمارە (١٤) بكە:

نەخشەی ژمارە (١٤)
چەمەکانی شاری کەالر

 



١٩٩

ناوى خڕ و چەمەكاىن كەالر      
١- خڕ پونگڵە (خڕە باریك):

  ئــەم خــڕە دەكەوێتــە خــۆر ئــاواى كــەالرى كــۆن چەمێــىك وەرزییــە لــە كاىت بارانــدا زســتان و 
بەهــار الفاوێــىك زۆرى پێــدا دەڕوات بــە نــاو دەشــتى كــەالردا تێدەپەڕێــت هەتــا دەگاتــە خــڕى 
ــەرچاوەكەى  ــیروان، س ــارى س ــە ڕووب ــەوە دەڕژێت ــەى گردەگۆزین ــر پردەك ــە ژێ ــە ل گردەگۆزین
ــوورى  ــاوا و باك ــەت خــڕەكاىن ڕۆژئ ــت بەتایب ــرى تێدەڕژێ ــىك ت ــد خڕێ ــە، چەن ــدى كارێزەی گون
ڕۆژئــاواى كــەالر، ناوەكــەىش لــەوەوە هاتــووە لــە كاىت خۆیــدا وەرزى هاویــن ئــاوى هــەر مــاوە 

پونگەڵەیــەىك زۆرى تیــادا ڕواوە .

٢- خڕكونار یان خڕى پاشا:
 ئــەم خــڕە بۆیــە بــەم نــاوەوە نــاو نــراوە لــە نزیكیــدا چەنــد داركونارێــىك گــەورە هەیــە، كــە 
ــۆن ســەرچاوەكەى  ــەالرى ك ــاواى ك ــە ڕۆژئ ــە، ل ــە و خــڕە باریك ــوان خــڕە پونگڵ ــە نێ دەكەوێت
ــە  ــدا دێــت ب ــاراىن زۆردا الفــاوى پێ ــە كاىت ب ــە ل ــە دەشــتى كارێــزەوە دێــت، ئەمیــش وەرزیی ل
نــاو دەشــتى كــەالرى كۆنــدا دەڕوات هەتــا دەگاتــە گردەگۆزینــە و بەهەمــان شــێوە دەڕژێتــە 

ــارى ســیروانەوە . ڕووب

٣- خڕە باریك:
ئــەم خــڕە ناوەكــەى لــەوەوە هاتــووە، كــە بــەرى تەســك و قوڵــە دەكەوێتــە نێــوان هــەردوو 
ــاو دەشــتى  ــە ن ــە ب ــان و قەرەچەم ــدى گۆب ــەوە ســەرچاوەكەى گون ــار و حاجــى ی خــڕى كون
ســەیل ماڵــدا تێدەپەڕێــت لــە نــاو خــڕى گردەگۆزینــە وە لــە ژێــر پردەكــەوە دەڕژێتــە ڕووبــارى  

ســیروانەوە.

٤- خڕى حاجى: 
لــە كۆنــدا بــۆ یەكــەم جــار ماڵــى حاجــى ئەڵــامس لــە تەنیشــت ئــەم خــڕەدا خانــوو و كەپــر 
ــە تەنیشــت  ــراوە خــڕ حاجــى، ب ــۆ مــەڕ و مــااڵت لەمــەوە ناون ــى درووســتكردووە ب و پەرژین
كــەالرى كۆنــدا تێدەپەڕێــت، لــە ئێســتادا كــەالرى نــوێ كەوتۆتــە ئەمبــەر و ئەوبەریــەوە لەودیو 
ــەىت  ــان و بەڕێوەبەرای ــدارەى گەرمی ــى وەك ئی ــن دەزگاى حكوم ــى چەندی ــڕى حاج ــردى خ پ
هاتوچــۆ و ڕێگاوبــان و ئــاوەدان كردنــەوە و گرتووخانە....هتــد كەوتۆتــە ئەوبەریــەوە بــە 
نــاو دەشــتى ســەیل ماڵــدا تێدەپەڕێــت لــە كۆتایــدا دەبێتــە دوو پەلــەوە، پەلێكیــان دەڕژێتــە 
خــڕى گردەگۆزینــەوە و ئــەو پەلەكــەى تــرى دەڕژێتــە چەمــى بنگــرد لــە ژێــر پردەكــەى قــەاڵی 



٢٠٠

شــێروانەوە دەڕژێتــە ڕووبــارى ســیروانەوە، تاوەكــو ئێســتا هــەر ســاڵێك بــاراىن زۆر بوایــە الفاوى 
خــڕى حاجــى چەندیــن زیــاىن لــە كــەالرى كــۆن و گــەڕەىك شــۆڕش و بنگــرد دەدا. 

٥- خڕە وشك: 
ئەمــە بــە ناوەكەیــەوە دیــارە وشــكە و بــەرد و چــەوى زۆرە و بــەرى فراوانــە و ئــاوى زۆرى تیادا 
نامێنێتــەوە ســەرچاوەكەى لــە گۆبــان و قەرەچەمــەوە دێــت بــە نــاو دەشــتى ســەید خەلیــل و 

كــەالرى كۆنــدا دەڕوات و لــە خــڕى گردەگۆزینــەوە دەچێتــە ڕووبــارى ســیروان.

٦- خڕى سەید خلیل: 
ــە  ــە باكــوورى كــەالرەوە ل ــەوە دەكەوێت ــدى ســەید خەلیل ــە گون ــووە ل ــەوەوە هات ناوەكــەى ل
نێــوان بەردەســوور و كــەالرەوە، ئاوێــىك زۆرى پیــادا دەڕوات بــەرەو ئاراســتەى خۆرهــەاڵت لــە 

ژێــر پردەكــەى عەلەومحــەوە دەڕژێتــە ڕووبــارى ســیروانەوە.

٧- خڕى بەردەسوور: 
لــە هــەردوو هەڵەتــەكاىن ســەرووى  بەردەســوورەوە لــە ئاوڕێــژى گونــدى قاســم ئاغــاوە كــە 
كەوتۆتــە باكــوورى كــەالرەوە دەشــتێكە هاوســنووری بەردەســوورە و  بــە دوو ئاوەكــە نــاوزەد 

دەكرێــت لێــرەوە دەڕژێتــە ڕووبــارى ســیروانەوە.

٨- ناوتاق: 
تەختاییەكــە دەكەوێتــە نێــوان (جەوەڵــە گــەورە و جەوەڵــە بچووك)ـــەوە، لــە ڕۆژئــاوای 
شــارەدێی گردەگۆزینــە لــە خڕەشــێتەوە دەســتپێدەكات تــا دەگاتــە كۆتایــی جەوەڵــی بچــووك 

ــژەكان. ــدی گێ ــاوای گون ــە ڕۆژئ ل

٩- خڕی ساڵەح جۆاڵ:
 چــەم و خڕێكــی بچووكــە، لــە خــوار گونــدی (دێبنــە)وە هەڵكەوتــووە لــە بەهــار و زســتاندا 
ئــاوی بارانــی ئــەو شــیوو هەڵەتــە لــە بەرامبــەر گونــدی (گێــژەكان)ەوە دەگاتــە ســیروانەوە.

١٠- كونا كەمتیارەكە:
  كارێزێكــی ئــاوە لــە ســەر ئــاوی (ســیروان) لــە نــاو گردەگۆزینــەوە لێــدراوە، ئــاوی بۆ ســنووری 
(برایــم ســەمین و زەندئابــاد) پیابــراوە، (عەزیــز كەریــم، ڕیــش ســپییەكی گردەگۆزینــە بــووە، 
ــە) پیاوێكــی كەڵەگــەت  ــەوە كــە (حەمەزەف ــی كــردووە دەگەڕێت ــدا كۆچــی دوای ــە حەفتاكان ل

بــووە، بــەم كارێــزەدا ماوەیــەك چــووە، پیاوێكــی بااڵبەرزبــووە(١)

١-چاوپێكەوتن:- مامۆستا ئەحمەد محەمەد قادر،  ٢ / ٩/ ٢٠١٣
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٣- ئاوى ژێر زەوى:
ئــەو ئاوەیــە كــە لــە ژێرزەوییــدا پەنگــى خواردۆتــەوە و ســەرچاوەكەى دەگەڕێتــەوە بــۆ كارلێكە 
ــاران  ــە ڕێگــەى ب ــاوەى ل ــەو ئ ــن، ئ ــەى زەمی ــاو جەرگ ــاددەكاىن ن ــەوەى م ــەكان و توان گڕكانیی
ــاوى  ــەوە، ئ ــاو زەویی ــە ن ــەوە دادەچۆڕێت ــەى بەردەكان ــە هــۆى كونیل ــرەوە ب ــەوەى بەف و توان
ژێــرزەوى ســەرچاوەیەىك گرنگــى داهــاىت ئــاو پێكدێنــێ بەتایبــەىت بــۆ جێــگا كــەم ئــاوەكان، ئــەو 
ئــاوە لەبــەر ئــەوەى لــە چینــە نزیكــەكاىن زەوی دا كۆدەبێتــەوە، دەكــرێ بەهــۆى هەڵكەنــدىن 
ــی  ــە قواڵی ــە ل ــەوەش ك ــرێ، ئ ــێ وەربگی ــوودى ل ــا س ــتى جیاجی ــۆ مەبەس ــرەوە ب ــرى بی ئامێ
ــە  ــرزەوى یەكێك ــاوى ژێ ــرنێ، ئ ــرن دەربهێ ــای مۆدێ ــۆى تەكنەلۆژی ــە ه ــرێ ب ــە دەك زەوییدای
ــە دوو  ــاران ك ــر و ب ــێ(١) بەف ــەكان پێكدێن ــار و دەریاچ ــاوى ڕووب ــەكاىن ئ ــەرچاوە گرنگ ــە س ل
ســەرچاوەى ئــاوی ژێــرزەوى پێكدێنــن دوو لەســەر ســێى دەبێتــە هەڵــم و بەرزدەبێتــەوە بــۆ 
ــەى  ــە ڕێگ ــدا ل ــە دوایی ــەرزەوى دەڕوات و ل ــە س ــىك ل ــەىش هەندێ ــەكەى دیك ــامن، بەش ئاس
ڕووبارەكانــەوە دەڕژێتــە نێــو دەریاكانــەوە، هەندێــىك دیكــەىش زەوى هەڵیــان دەمــژێ و ئــاوى 
ژێــرزەوى پێكدێنــن، لــە دوایشــدا لــە شــێوەى كاىن و ســەرچاوە دا لــە بنــارى چیاكانــەوە یــان 
دەشــتەكانەوە جارێــىك دیكــە دەگەڕێتــەوە ســەرزەوى، یاخــود بــە شــێوەیەىك میكانیــىك واتــە 
بــە  لێــداىن ناعــوور و بیــر ئاوەكــە دەردەهێرنێــت(٢) بــووىن ئــاوى ژێــرزەوى بایەخێــىك گــەورەى 
هەیــە لــە پڕكردنــەوەى پێداویســتى ئاویــی بۆ دانیشــتوان، بــە تایبەت لــەو ناوچانەى كــە ڕادەى 
داباریــن لــە ئاســتى پێویســتدا نییــە، لــە وەرزەكاىن وشــكە ســاڵیدا دەتوانرێــت  تاڕادەییــەىك باش 
ســوود لــە ئــاوى ژێــرزەوى وەربگیرێــت(٣) ســەبارەت بــە ڕوخســارەكاىن جوڵــەى ئــاوى ژێــرزەوى 
ــوور و  ــە باك ــرزەوى ل ــاوى ژێ ــی گشــتى ئاســتى ئ ــە لێژای ــووە، ك ــە ناوچــەى كــەالر دەركەوت ل
باكــوورى ڕۆژهەاڵتەوەیــە بــەرەو باشــوور و باشــوورى ڕۆژئــاوا، جوڵــەى ئــاوى ژێرزەویــش لــە 
ــە  ــەوە و ل ــوورى ڕۆژئاوایی ــەرەو باش ــەوە ب ــوورى ڕۆژهەاڵت ــە باك ــەوە ل ــەكاىن باشووریش ناوچ
ناوچــەكاىن ڕۆژهەاڵتــدا لــە باكــوورى ڕۆژئــاوا و باشــوورى ڕۆژهەاڵتەوەیــە(٤) هەیــە لــە ڕێگــەى 
بیــرى ئاســاییەوە بێــت، یــان لــە ڕێگــەى بیــرى ئیرتیوازییــەوە بێــت ســوود لــە ئــاوى ژێــر زەوى 
وەرگیــراوە لــەم دەڤــەرەدا بــۆ مەبەســتى كشــتوكاڵ و خواردنــەوە و پیشەســازى ژمــارەى ئــەو 
ــە  ــاردا دەگات ــاو ش ــە ن ــدراون، ل ــەوە لێ ــاوى خواردن ــتى ئ ــە مەبەس ــە ب ــەى ك ــرە ئیرتیوازیان بی

١- الدكتور وفیق حسین الخشاب، احمد سعید حدید و االخرون، املوارد املائیة يف العراق، مطبعة جامعة بغداد، بغداد١٩٣٨، ص٢٢
٢- د.عەبدوڵاڵغەفور، جوگرافیاى باشوورى كوردستان، چاپى دووەم، چاپخانەى ڕۆژهەاڵت، سلێامىن، ٢٠٠٨، ل٩١

٣- هاوڕێ یاسین محەمەد ئەمین، سەرچاوەى پێشوو، ل١٥٧   
٤- نەخشان محەمەد ڕۆستەم خان پااڵىن، سەرچاوەى پێشوو، ل٢١٢
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(٧٠) بیــر كــە قوڵییــان لــە نێــوان  (٣٠-١٣٠) مەتــردا دەبێــت، كۆنرتیــن بیــر لــە كــەالرى كۆنــە 
ــەاڵم  ــرە، ب ــۆ ســاڵى (١٩٥٣) كــە قوڵییەكــەى (٧٥) مەت ــەوە ب ــژووى درووســتكردىن دەگەڕێت مێ
ــن كــە  ــر دەب ــدراون نزیكــەى  ٢٦٥ بی ــە مەبەســتى كشــتوكاڵ لێ ــە ب ــەى ك ــەو بیران ژمــارەى ئ
قووڵییــان لــە نێــوان  (٥٠ – ١٠٠) مەتــر دەبێــت، ئــاوى ژێــرزەوى جــا بــۆ مەبەســتى خواردنــەوە 
بێــت یــان  كشــتوكاڵى یــان پیشەســازى ...هتــد لــە  بــڕ و چەشــنى ئــاوى ژێــرزەوى جیاوازییــەىك 
دیــار هەیــە هەریەكــە بــە ســەر دوو ناوچــەدا دابــەش دەبێــت، ئــەوەى  پەیوەنــدى بــە ناوچەى 
لێكۆڵینــەوەوە هەیــە ناوچــەى (دووەم)ـــە كەوتۆتــە باشــوورى ناوچــەى (یەكەم)ـــەوە، ناوچەى 
ــدى  ــاوا، ئی ــاوا و باشــوورى ڕۆژئ ــى باكــوورى ڕۆژئ ــەوە، بەدرێژای گــرد و گردۆڵەكــەكان دەگرێت
ــە  ــێ و ل ــوك)دا ڕەتدەب ــر و كەرك ــە (هەولێ ــتپێدەكات و ب ــەنگال) دەس ــە (ش ــاواوە ل ــە ڕۆژئ ل
ڕۆژهەاڵتــدا لــە خانەقــی كۆتایــى دێ، ئــەو بــەردەى لــەم  ناوچەیــەدا بــاڵوە (چــەو و كلــس و 
ملــە) بڕێــىك بــاش ئــاوى ژێــر زەوى پاشــەكەوت دەكــەن، ئەگەرچــى جــۆرى ئــەو ئــاوە جۆرێــىك 

باشــە بــەاڵم بڕەكــەى كەمــرتە لەچــاو ئــاوى ناوچــەى یەكــەم  كــەم ســازگارترە (١).

أ– كانیاو:
  بەشــێوەیەىك رسوشــتى لەســەر ڕووى زەوى دەردەكەوێــت، بەبــێ هیــچ دەســت تێوەردانێــىك 
مــرۆڤ، هەلومەرجــى جیۆلۆجــى و جیمۆرفۆلۆجــى، خــۆى لــە رسوشــتى پێكهاتــەى كەڤــەرەكان 
و بــووىن چینــى كەڤــەرى بــێ كــوون دەبینێتــەوە، وێــڕاى بــووىن قڵیــش و كــوون و لێكــرتازان  
وشــكانەوە (الفوالــق االنكســاریة) ڕێــگا بــە بەرزبوونــەوە و دەرچــووىن ئــاوى ژێــرزەوى دەدەن،  
كەمــى و زۆریــی ڕادەى داباریــن لــە ســاڵێكەوە بــۆ ســاڵێىك تــر و لــە وەرزێكــەوە بــۆ وەرزێــىك 
ــاوی  ــە،  ئ ــە هەی ــەم كانییاوان ــاوى ئ ــڕى ئ ــى و زۆرى ب ــەر كەم ــى زۆرى لەس ــر، كاریگەری ت
ــەوە  ــر زەویی ــە ژێ ــەرد دزە دەكا و ل ــانەی ب ــەر و قڵیش ــوون و كەلەب ــەو ك ــە ل ــاو ئاوێك كانی
دێتــە ســەرزەوی، ئەویــش بەشــێوەیەكی رسوشــتیی و خۆڕســك بەبــێ ئــەوەى ئــەم مەســەلەیە 
مــرۆڤ  دەســتی تێــدا هەبــێ، ئــاوی ژێــر زەوی ناوچــەی كــەالر جێگیــر نییــە و بڕەكــەی لــە 
گۆڕاندایــە، بــڕی ئــەم ئــاوە لــە وەرزی بــاران باریــن و لــە ســاڵە شــێدارەكاندا زۆرتــر دەبــێ و 
لــە كاتــی وشــكانیدا دەبێتــە ســەرچاوەى ئــاوی ســەر زەوی بــۆ دانیشــتوانی گونــدەكان لەوانــە 
گوندەكانــی (ســەرناوە، زەردى حەمــەى مەحمــود، زەڕیــن، زەردى حەمــە، دوومیالنــی ســەروو، 

ــەوەى ســرتاتیجى، ژ(٣)، ســاڵى  ــارى ســەنتەرى لێكۆڵین ــە هەرێمــى كوردســتان، گۆڤ ــاو ل ــب، داهــاىت ئ ــق تاڵ ١- د.جــەزا تۆفی
ــى، ٢٠٠٦، ل١٩.  ــى دووەم ــەم، ترشین چواردەه
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ــی  ــكانی و كەم ــی وش ــە ئاكام ــش  ل ــد) ئەوی ــی ... هت ــی عل ــك حاج ــێن، گەرم ــی حس حاج
ئــاوی چەمــە وەرزییــەكان ئــەم ئــاوە بــە ســەرچاوەیەك بــۆ  گەشــەپێدانی ئــاوی هەنــدێ  لــە 
چەمــەكان دادەنرێــت، وەك كانــی چایلــە و چەمــی ســەراو و گۆبــان و چەمــی ســەیدخلیل و 

كانــی گردەگۆزینــە لەگــەڵ كانــی  لــە خــوارووی قــەاڵی شــێروانە (١).

ب– بــیــر:     
   بــە كۆنرتیــن ڕێــگاى دەرهێنــاىن ئــاوى ژێــرزەوى دادەنرێــت، مــرۆڤ لــە ڕێــگاى هەڵكەنــدىن 
زەوییــەوە ئــاوى دەســتكەتووە پێداویســتییەكاىن خــۆى لــێ دابینكــردووە، واتــا بــۆ دابینكــردىن 
پێویســتییە هەمەجــۆرەكاىن دانیشــتوان لێــدەدرێ، لــە ڕێگــەى هۆییــەكاىن بەرزكردنــەوەى ئــاوی 
یــان هەڵكشــان لــە ڕێگــەى پەســتاىن هایدرۆلیــىك یــان ڕێگــەى هێــزى گازەكــە ئــاوى ژێــرزەوى 
بــۆ دەرەوە پاڵــدەدات، ئــاو لــە بیــرەكان هەڵدەكێرشێــت(٢)، بیــر برتییــە لــە هەڵكەندنــی چاڵێــك 
لــە زەویــدا كــە لــە مەترێــك كەمــرت نییــە لەســەر زەوییــەوە دەســت پێــدەكات تاوەكــو دەگاتــە 
ئاســتی ژێــر زەوی ئــەو بیــرە ئیرتیوازیانــەى كــە بــە قوڵــی هەڵكەنــدراون، هەمیشــەیی دەبــێ و 
دەگاتــە ئاســتی ئــاوی ژێــر زەوی دەشــێ ئەمــە لــە ناوچەیەكــەوە بــۆ ناوچەیەكــی تــر جیاوازبــێ 
هەنــدێ جــار بیــر تــا (٣٠) مەتــر لــێ دەدرێ تــا دەگاتــە ئاســتی داواكــراو و هەنــدێ جاریــش تــا 
زیاتــر لــە (١٣٠) مەتــر لێــدەدرێ، ژمــارەی بیــرە ئیرتیوازییــە قوڵــە هەڵكەندراوەكانــی ناوچــەی 
كــەالر خــۆی لــە (٧٠) بیــر دەدا كــە بەســەر گەڕەكەكانــدا دابەشــبوون، بــەاڵم زۆربــەى بیــرەكان 
كەوتونەتــە هــەردوو  زەوییــەكاىن كــەرىت (١٠٢) بنگــرد و گردەگۆزینــە لــەوێ ژمارەیــان دەگاتــە 
(٣٣) بیــرى قــوڵ، ئەویــش لەبــەر پشتبەســتنى جووتیــارەكان بــە ئــاوى بیــرەكان بــۆ ئاودێــرى 
ســەربارى بەكارهێنانیــان لــەڕووى پیشەســازییەوە، لەالیــەن كارگەكانــەوە درووســتكراون 

لەناوچەکــەدا(٣). 

 

١- ناهیدە جەماڵ تاڵەباىن، سەرچاوەى پێشوو، ل٨٣
٢- كامەران تاهیر سەعید، جوگرافیاى رسوشتى، چاپخانەى نارین بۆ چاپ و باڵوكردنەوە، ٢٠١٤، ل٢٠٨-٢١٠ 

٣- نەخشان محەمەد ڕۆستەم خان پااڵىن، سەرچاوەى پێشوو، ل٢٠٩-٢١٠    



٢٠٤

 گەشەكردىن دانیشتواىن شارى كەالر
• زیادبوونی دانیشتوان    
• قۆناغەكانی گەشەكردن:

- قۆناغی یەكەم ١٩٧٧ – ١٩٨٧
- قۆناغی دووەم ١٩٨٧ – ٢٠٠٢ 
- قۆناغی سێیەم ٢٠٠٢ - ٢٠١٢ 
• گەشەى رسوشتی دانیشتوان 

أ- لە دایكبوون 
ب- مــــردن 

• گەشەى نارسوشتى 
• ئایندەی گەشەى دانیشتواىن شارى كەالر



٢٠٥

 

ــەوەی  ــوارى لێكۆڵین ــە ب ــە گرنگــەكان دادەنرێــت ل ــە بابەت ــك ل ــە یەكێ  گەشــەى دانیشــتوان ب
دانیشــتواندا، هــەر واڵتێــك یــان هەرێمێــك یــان شــارێك، چونكــە زیادبــووىن دانیشــتوان 
هۆكارێــىك ســەرەكییە و ئاماژەیــە بــۆ گــۆڕان لــە ژمــارەى دانیشــتوان لــە ماوەیــەىك دیاریكــراودا، 
ئەمــەش یارمەتیــامن دەدات لەســەر ئــەو گۆڕانكارییانــەى بەســەر دانیشــتواندا دێــت لەئێســتا 
و دواڕۆژدا، پێشــبینییەكان لــە بــوارى گۆڕانــكارى و لــە ژمــارە و دابەشــبووىن جوگــراىف و چــڕى 
پێكهاتنــەكاىن دەخاتــەڕوو بــۆ ئاگاداربــوون لــە گەشــەى دانیشــتوان، پێویســتە بگەڕێنــەوە بــۆ 
ــڕۆی  ــتوانی ئەم ــدراون (١) دانیش ــدا ئەنجام ــردووى عێراق ــااڵىن ڕاب ــە س ــەرژمێریانەى ل ــەو س ئ
ــەی  ــژەی گەش ــی ڕێ ــە خێرای ــۆی ل ــەش خ ــت، ئەم ــاوازدا تێدەپەرێ ــی جی ــە قۆناغێك ــان ب جیه
لــە  چەندیــن  لەســەر  ئاشــكرا  ڕەنگدانەوەیەكــی  درووســتبوونی  و  لەالیــەك  دانیشــتوان 
ــت (٢)  ــرەوە دەنوێنێ ــەىك ت ــەىت و ســیاىس لەالی ــوورى و كۆمەاڵی ــی و ئاب ــە دیمۆگراف گۆڕانكاریی
گرنگــی لێكۆڵینەوەكانــی دانیشــتوان ئەوانــەى كــە پەیوەندییــان بــە جوگرافیــاى دانیشــتوانەوە 
هەیــە تــا دێ زیاتــر دەبێــت، لەگــەڵ دەركەوتنــی قەیرانــی تەقینــەوەى دانیشــتوان لــە كۆتایــی 
ســەدەى بیســتدا، ئــەم گرنگییــەش بــە ڕوونــی دیــارە لەگــەڵ زیادبوونــی ســەنتەرەكانی 
لێكۆڵینــەوەى زانســتیی تایبــەت بــە لێكۆڵینــەوەى دانیشــتوان پــاش ئاڵۆزبوونــی گرفتــە 
ــە  ــان ب ــی پتەوی ــە پەیوەندی ــەرخ، ك ــاىن هاوچ ــی جیه ــی و كۆمەاڵیەتییەكان ــووری و سیاس ئاب
زیادبوونــی دانیشــتوان و نەخشــەى دابەشــبوونی دانیشــتوانەوە هەیــە، هەروەهــا دابەشــبوونی 
ــە پــاش زیادبوونــی بــووە هــۆى گرفتــە ئابــوورى و  جێگــە و چــڕى دانیشــتوان لەشــارەكاندا ل
كۆمەاڵیەتییــە ئاڵــۆزەكان، هــەروەك زۆرێــك لــە بۆچوونــەكان كۆكــن لەســەر ئــەوەى، گرنگیــدان 
بــە لێكۆڵینــەوەى دانیشــتوان زیادبێــت لــە پەیامنــگا زانســتی و زانكۆكانــدا، ئەویــش بەهــۆى 
زۆرى پێویســتی بــە چارەســەرى كێشــە مرۆییــە كەڵەكەبــووەكان، هــەر بۆیــە تــا ئێســتا پێنــج 
ــی  ــەوەى بارودۆخ ــانەو لێكۆڵین ــەم كێش ــەركردنی ئ ــۆ چارەس ــدراوە ب ــی گرێ ــرەى جیهان كۆنگ
ــان  ــر ی ــوەرێكی ت ــۆ كیش ــوەرێك ب ــە كیش ــتوان ل ــبوونی دانیش ــان دابەش ــتوان (٣) بێگوم دانیش
ــوون و  ــاغ زیادب ــە ســێ قۆن ــەم بەشــەدا ب ــە، ل ــاوازی خــۆی هەی ــر جی ــۆ شــارێكی ت شــارێك ب

١- هاوڕێ یاسین محەمەد ئەمین، سەرچاوەى پێشوو، ل٢١١
٢- خلیل اسامعیل محمد، السكان و املسألة السكانیة يف كردستان العراق، جامعة صالح الدین اربیل ٢٠١٢، ص٣

ــە كــردن فەرمــان  ــڕان و پوخت ــاى ( ئابــوورى  - دانیشــتوان )ى جیهــاىن هاوچــەرخ وەرگێ ــان الســید حســین، جیۆگرافی ٣- عدن
ــەر و ئۆفێســتى دەزگاى ســەردەم، ســلێامىن   ٢٠١٢، ل١١١ ــح، ســلێامىن كۆمپیوت عبدالرحــامن – محمــد فات
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ــراوە،  ــۆ ك ــەى ب ــووىن دانیشــتوانی شــارەكە شــیكارى و رشۆڤ گەشــەكردن و هــۆكارەكاىن زیادب
جیــا لــە ئامــار و داتــاكان تێكــڕا درك بــە زیادبوونــی دانیشــتوانی ناوەنــدى شــارەكە دەكرێــت، 
گەشــەكردنەكەش ڕوون و ئاشــكرایە و جیــا لــە داتــا و ئامــارەكان گــۆڕاىن گــەورە لــە زۆر ڕووەوە 
ــەى  ــەو ئاماران ــی ئ ــااڵنی(١٩٧٠-٢٠١٢)  بەپێ ــوان س ــە نێ ــەالر ل ــتوانی ك ــە، دانیش ــووىن هەی ب
بەڕەســمی كــراون، هەرچەنــدە تێبینى زۆرە لەســەر ســەرژمێرییەكان بــە فەرمــى و نافەرمییەوە، 
پــاش ئــەوەى فەرمانــی كــردىن بــە قــەزا درا لەالیــەن حكومەتــی مەركــەزی عێراقــەوە، ئیــدی 
ــاندایە،  ــە هەڵكش ــى ل ــەردەوام كێرڤ ــتوانەكەى ب ــە دوای ڕۆژ دانیش ــاتەوە ڕۆژ ل ــەو چركەس ل
ــارام و  ــەو هەلومەرجــە نائ ــش بەهــۆى ئ ــووە، ئەوی زیادكردنەكەشــی بەشــێوەى نارسوشــتی ب
ناجێگیــرەى لــە ناوچەكــەدا بــووىن هەیــە، بــە تایبــەت دۆخــی سیاســی، كــە حكومەتــی ناوەنــد 
بــە دڕندانەتریــن شــێوە مامەڵــەى لەگــەڵ گەلــی كــورد داكــردووە، لــە هەندێــك شــوێندا هاتووە  
ــارە  ــەم ژم ــووە، ئ ــە ســاڵى (١٩٧٠)دا (١٣٢٤) كــەس ب ــدى  كــەالر ل ژمــارەى دانیشــتواىن ناوەن
لــە زۆر شــوێن و ســەرچاوەدا هاتــووە، هەرچەنــدە لــەو ســاڵەدا هیــچ ســەرژمێرییەك ئەنجــام 
نــەدراوە، بۆیــە ئــەم ئامــارە جێــی گومانــە گــەر ســەیرى ئامــارى ســاڵى (١٩٥٧) بكەیــن تەنهــا 
گەڕەکــی كــەالرى كــۆن دانیشــتوانەكەى (١٠٨٦) كــەس بــووە، بنگردیــش (١٥١) كــەس بــووە، 
ــە (١٢٣٧)  ــان دەكات ــۆى هەردووكی ــوون ك ــاوەدان ب ــە ئ ــە ك ــێروانە و عەلەومح ــە ش ــە ل جگ
ــادى  ــەس زی ــا (٨٧) ك ــە نه ــاڵ ت ــوەر دواى (٢٠) س ــەك و كام پێ ــە چ مانای ــدى ب ــەس(١) ئی ك
كــردوە، لــە كاتێكــدا هیــچ كارەســاتێىك رسوشــتى نەبــووە، كۆچكردنیــش بــەرەو ئاراســتەى كەالر 
پۆزەتیــڤ بــووە، هەربۆیــە بەپێــی ســەرژمێری فەرمــى ســاڵی (١٩٧٧)دانیشــتوانی شــارى كــەالر 
ــی  ــەش ڕێژەیەك ــتە (٥،٣٢ ٪)، ئەم ــی گەیش ــژەى زیادبوون ــە ڕێ ــەس، ك ــتۆتە (٩٢٧٤) ك گەیش
ــە دەســەاڵت دژى  ــووە، ك ــار ب ــە نالەب ــایىش ناوچەك ــە دۆخــى ئاس ــەى ئەوەی ــەرزە هۆكارەك ب
كــورد و ناوچەكــە زوڵــم و ســتەمی ئەنجامــداوە، هــۆكارى ســەرەىك كــۆچ پێكــردن و ڕاگواســتنى 
زۆرە ملێیــە بــەرەو ئاراســتەى كــەالر، هەربۆیــە لەپۆلێنكردنــدا لــە قەزاكانــی ســنوورى پارێــزگاى 
ســلێامنی لــە ڕیزبەنــدى شەشــەمدا دێــت، تادەهــات ڕووبــەرى شــار فراوانــرت دەبــوو، ژمــارەى 
دانیشــتوانیش زیاتــر دەبــوو، لــە ئامــارى ســاڵی (١٩٨٧) دا ژمــارەى دانیشــتواىن ناوەنــدى قــەزای 
ــاڵی (١٩٧٧)  ــتوانی س ــارەى دانیش ــدەى ژم ــێ هێن ــە س ــەس، ك ــتۆتە (٨٢٠٠٤) ك ــەالر گەیش ك
زیــادی كــردووە و ڕێــژەى زیادبوونــی ســااڵنەى گەیشــتووەتە (٢١،١٣) دانیشــتواىن شــارى كــەالر 
بــۆ ڕێــژەى (٧٠٫٨٪) بەرزبووەتــەوە، ســەرجەم دانیشــتواىن ناوەنــدى قەزاكــە پێكدەهێنێــت، گەر 

١- وزارة الداخلیة، مدیرية النفوس العامة، املجموعة االحصائیة عام ١٩٥٧، لواء السلیامنیة و كركوك، املطبعـ العاين، بغداد ص١٢١  
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ســەرنجى خشــتەى ژمــارە (٢٤) بدەیــن بــە ڕووىن بۆمــان دەردەكەوێــت، ناوەنــدى قەزاكــە کــە 
شارنشــینن (٩٢٧٤) كەســە و الدێنشــینەکانیش (١٥٥٥٠) كەســن، ســەرجەم دانیشــتوانی ناوەندی 
قــەزای کــەالر دەكاتــە (٢٤٨٢٤) كــەس، بــەاڵم بــە هــەردوو ناحیــەى پێبــاز و تیلەكــۆ هەریەكــە 
ــەى  ــەوە، هەروەهــا ناحی ــاز بەالدێكان ــەك (١١٧٤٣)ســەرجەم دانیشــتواىن پێب ــە دواى ی ــەك ل ی
ــۆى دانیشــتواىن  ــە ك ــا گوندنشــینانە، كەوات ــە (٧٤٩٠) تەنه ــۆى دانیشــتواىن دەكات ــۆش ك تیلەك
قــەزاى كــەالر لــە ســاڵى (١٩٧٧)دا لــە ڕووى ژینگەییــەوە دانیشــتواىن كــۆى شارنشــین دەكاتــە 
(١٠٦٥٣) هەروەهــا كــۆى الدێنشــین دەكاتــە (٣٣٤٠٤) كــەس، كــە ســەرجەم دانیشــتواىن قەزاكە  
(٤٤٠٥٧) كەســە، بــەاڵم لــە هەمــان خشــتەدا یەكــە كارگێڕییــەكاىن ســاڵى (١٩٨٧) دا هاتــووە، 
ــە (٦٣١٠٢)  ــە دەکات ــدی قەزاک ــە ناوەن ــین ل ــە، شارنش ــەر خێزان ــزان (١٠٦٤٦) س ــارەى خێ ژم
كەســە، هەروەهــا الدێنشــینیش (١٨٩٠٢) كەســە، كەواتــە ژمــارەى دانیشــتواىن ناوەنــدى كــەالر 
ــەس،  ــە (٨٩١١٣) ك ــەالر دەكات ــەزاى ك ــا ســەرجەم دانیشــتواىن ق ــە(١)، هەروەه (٨٢٠٠٤) كەس
ناوەنــدى قــەزا لەوماوەیــەدا زیادكــردىن ڕەهــاى دانیشــتوانەكەى گەیشــتۆتە (٣٧٩٤٧) كــەس، كە 
ئەمــەش گەشــەكردنێىك زۆربــەرزە، هــاوكات ناحیــەى پێبــاز ژمــارەى دانیشــتوان كەمــى كــردووە 
لــەو دە ســاڵەدا گــەر بــەراورد بكەیــن (٤٦٣٤) كــەس دابەزیــووە، گــەر بچینــە ســەر ناحیــەى 
ــەوە  ــەش دەگەڕێت ــووە، ئەم ــەو بەیەكجــارى چــۆڵ ب ــە وێران ــاڵى (١٩٨٧)دا بۆت ــە س ــۆ ل تیلەك
بــۆ ڕووخانــدىن الدێــكان لــەو ســاڵەدا، هەرچەنــدە ناحیــەى پێبــاز زۆربــەى الدێــكاىن ڕووخــاوە، 
گــەر ســەیرى خشــتەكە بكەیــن، كەواتــە جیــاوازى لــەو دە ســاڵە ڕێــژەى دانیشــتواىن الدێنشــین 
ــتواىن  ــەرجەم دانیش ــە س ــەس، كەوات ــە (٦٢٨١) ك ــاوازى دەكات ــە جی ــۆ (٤٠٨٣) ك ــووە ب دابەزی
قــەزاى كــەالر دەكاتــە (٨٩١١٣) كــەس و ســەرجەم ســەرۆك خێزانیــش (١٤٩٣٨) كــەس بــووە، 
ســەیرى خانــووەكان بكەیــن (٧٥٧) خانــووە و ژمــارەى ســەرجەم خێزانیــش (١٠٥٩١)خێزانــە(٢)، 
گــەر بەراوردێــك بكەیــن لەنێــوان ئەو دە ســاڵەدا، خانــووەكاىن ســاڵى (١٩٧٧) ژمارەیــان (١٠٨٥) 
خانــووە ژمــارەى خێزانیــش (١٤٥٧) خێزانــە، وەلــێ لــەو دە ســاڵەدا، جیــاوازى ژمــارەى خانــوو 
دەكاتــە (٦٤٨٦) خانــوو، جیــاوازى خێزانیــش (٩١٣٤)خێزانــە، كەواتــە ئەمــەش ڕێژەیــەىك بــەرزە 

لــە چــاو ســااڵىن تــردا، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٢٤) بكــە: 

١- الجمهوریة العراقیة، وزارة التخطیط، الجهاز املركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة ١٩٨٧، محافظة السلیامنیة.  
٢- د.ســەالحەددین حەفیــد، ئابــوورى كوردســتان، ١٩٧٧-١٩٩٠، باڵوكــراوەكاىن ســەنتەرى لێكۆڵینــەوەى ســرتاتیجى كوردســتان، 

چاپــى یەكــەم، ســلێامىن، ٢٠٠٠، ل٢٢
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خشتەى ژمارە (٢٤)
ژمارەى دانیشتوان و خێزان لە قەزاى كەالر بەپێى یەكە كارگێڕییەكان (١٩٧٧-١٩٨٧)

ژینگەناوى یەكە 
ژمارەى خێزانژمارەى دانیشتوان

١٩٧٧١٩٨٧١٩٧٧١٩٨٧

ناوەندى 
قەزاى كەالر

٩٢٧٤٦٣١٠٢١٤٥٧١٠٦٤٦شار
١٥٥٥٠١٨٩٠٢١٧٩٦٣٠٩٩الدێ

٢٤٨٢٤٨٢٠٠٤٣٢٥٣١٣٧٤٥سەرجەم

پێباز
١٣٧٩٣٠٢٦٢٤٢٤٨٧شار
١٠٣٦٤٤٠٨٣٢٠٢٢٧٠٦الدێ

١١٧٤٣٧١٠٩٢٢٦٤١١٩٣سەرجەم

تیلەكۆ
--***-شار
-١٤١٦***٧٤٩٠الدێ

-١٤١٦***٧٤٩٠سەرجەم

كۆى قەزاى 
كەالر

١٠٦٥٣٦٦١٢٨١٦٩٩١١١٣٣شار
٣٣٤٠٤٢٢٩٨٥٥٢٣٤٣٨٠٥الدێ

٤٤٠٥٧٨٩١١٣٦٩٣٣١٤٩٣٨سەرجەم

باڵوكــراوەكاىن   ،١٩٧٧-١٩٩٠ كوردســتان،  ئابــوورى ى  حەفیــد،  د.ســەالحەددین  ســەرچاوە: 
ســەنتەرى لێكۆڵینــەوەى ســرتاتیجى كوردســتان، چاپــى یەكــەم، ســلێامىن، ٢٠٠٠، ل٢٢

هەرچەنــدە وەك لــە خشــتەكەدا هاتــووە قــەزاى كــەالر وەرگیــراوە، لــە كاتێكــدا لێكۆڵینەوەكــە 
تایبەتــە بــە ناوەنــدى قــەزاى كــەالر ئەمــەش تەنهــا بــۆ زیاتــر ڕوونكردنەوەیــە، كــە ناحیــەى 
تیلەكــۆ و گونــدەكاىن تێكــڕا ڕووخێــرنان و لەگــەڵ گونــدەكاىن شــارەدێی (ناحیــە) پێبــاز و 
ــەوە  ــد مای ــد، تەنهــا (١٧) گون ــە كــۆى (١٧٧) گون ــە ناوەنــدی كــەالر كــە ل گونــدەكاىن ســەر ب
واتــە (١٦٠) گونــد ڕوخێــرنان، ئــەدى ئەمانــە لــە كــوێ نیشــتەجێبوون..؟  بــە دڵنیاییــەوە بــەىش 
هــەرە زۆریــان هاتوونەتــە شــارى كــەالر، كــە پێشــرتیش زۆرێــك لــە گوندنشــینان دوو بنەبــوون 
بنەیەكیــان لەشــار هەبــووە، بەهــۆى خراپــى ڕەوىش ئەمنــى و تــۆپ بــاران و كۆپتــەرو هێــرىش 



٢٠٩

ســوپا بــۆ ســەر پێشــمەرگە و گونــدەكان و فشــار و ئابڵۆقــەى ئابوورییــەوە، ئایــا ئەمــە هۆكارێىك  
ســەرەىك گەشــەكردن و زیادبــووىن دانیشــتواىن كــەالر نییــە..؟ هــەر بۆیــە تیشــك خراوەتــە ســەر 
ــەش  ــەم هۆكاران ــەر ئ ــیار، ه ــەرنج و پرس ــتكردىن س ــۆى درووس ــە ه ــەوەى نەبێت ــۆ ئ ــەزا، ب ق
یارمەتیــدەر بــووە، كــە كــەالر ســەركەوت بــۆ دووەم شــار لــە ڕووى ژمــارەى دانیشــتوانەوە لــە 
دواى پارێــزگاى ســلێامنییەوە دەهــات، یەكــەم قــەزا لــە ســەر ئاســتى پارێــزگا، ئاشــكرایە ئــەم 

زیادبوونــە حاڵەتێكــی نارسوشــتییە هۆكارەكانــی بــەم شــێوەیە ڕوون دەكەینــەوە:
١- ڕاگوێزانــی دانیشــتوانی دێهاتــەكان و ناحیــەكاىن قــەزای خانەقیــن و شــێخ بــاوە و زەندئابــاد 
ــتی  ــتان و ناوەڕاس ــی كوردس ــەوازەی ناوچەكان ــاوارە و پەرت ــەوە ئ ــاڵى (١٩٧٥)ـ ــە س ــد، ل ...هت
عێــراق بــوون، بــۆ ئــەم مەبەســتە حكومــەىت ناوەنــدی، چــوار ئــۆردوگاى زۆرە ملێى درووســتكرد، 
كــە ئەمانەبــوون (بەردەســوور، گازینــۆ، حەمــەى كەریــم، پێنــج ســەد ماڵەكــە) كــە ئێســتا چــوار 
گەڕەكــی گــەورەن لــە كــەالردا، ناوەكانیــان گــۆڕاوە و گەورەبــوون و بەدەگمــەن نەبێــت خانووە 

كۆنــەكان نەمــاون.      
٢- هەلومەرجــی نائاســایی كــەالر و دێهاتەكانــی دەوروبــەرى لە ســەردەمى شۆڕشــی كوردســتان 
و هەروەهــا شــەڕى نێــوان عێــراق و ئێــران، كــە ئەمــەش بــووە هــۆى كۆچكردنــی ژمارەیەكــی 

زۆر لــە دانیشــتوانی دێهاتــەكان بــەرەو شــارى كــەالر .
٣- گەڕانــەوەى ئەوانــەى بــە هــۆى شــۆڕىش ئەیلولــەوە لــە ناوچــە ڕزگاركــراوەكان بــوون، یــان 

ئەوانــەى بەهــۆى شۆڕشــەوە ئــاوارەى ئێــران و خــوارووى عێــراق بووبــوون .
ــە  ــەوە، جگ ــاوازی خزمەتگوزاریی ــدەكان بەهــۆى جی ــی دانیشــتوانی گون ٤-  كۆچــى بەردەوام
لــە نائارامــى وتۆپبــاران و زەبروزەنــگ و ئابڵۆقــەى جــۆراو جــۆر و فشــارى حكومــەىت ناوەنــد .

٥- ڕووخاندنــی گوندەكانــی هــەردوو قــەزای كــەالر و كفــرى ســااڵنی هەشــتاکان و ڕاگواســتنی 
دانیشــتوانەكەى و نیشــتەجێبوونیان لــە شــارى كــەالردا.                                                            

٦- داپڵۆســین و تــرس و تۆقانــدن و ڕاگواســتنى زۆرەملــێ (ترحیــل، تعریــب، تبعیــث) بەرامبــەر 
نەتــەوەى كــورد لــە ناوچــەكاىن دەرەوەى ئۆتۆنۆمــى، كەواتــە بەپێــی ئــەو خااڵنــەى لــە ســەرەوە 
خرانــە ڕوو، خاڵــی ســەرەىك زیادبــووىن دانیشــتواىن كــەالر زیادبــووىن نارسوشــتییە و كۆچكــردىن 
دانیشــتواىن قــەزا و ناحیــە و گونــدەكاىن دەوروبــەرە و بــەرەو ئاراســتەى شــارى كــەالر، ســەیرى 

نەخشــەى ژمــارە (١٤) بكــە :



٢١٠

نەخشەى ژمارە (١٤) 
ئاراستەى كۆچ بەرەو كەالر                                           

ــط املســح  ــة للمســاحة، خرائ ــة العام ــە: الهیئ ــژەر پشــت بەســت ب        ســەرچاوە: كاری توێ
الطوبوغرافیــة، قلعــة شــیروانة، ١٠٠٠٠٠/١، ١٩٨٤
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بــەاڵم دواتــر لــە نێــوان ســااڵنی (١٩٨٧ – ٢٠٠٢) گەشــەى دانیشــتوانی كــەالر ڕێژەكــەى (٢،٦٪)  
بــووە، ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ هــۆكارى ڕاپەڕینــە مەزنەكــەى ئــازارى ســاڵی (١٩٩١) و 
ئازادكردنــی زۆربــەى ناوچەكانــی باشــوورى كوردســتان و هــۆكارى تــر، گەڕانــەوەى ئارامــی و 
ئاســایش تاڕادەیــەك ســەقامگیرى سیاســی هەلێكــی واى ڕەخســاند، زۆرێــك لــە خەڵكــی الدێكان 
بگەڕێنــەوە بــۆ زێــدی باوباپیرانیــان، كــە پێشــرت لەژێــر زەبــر و زەنــگ و فشــار و ڕاگوێزرابــوون، 
هــاوكات سیاســەتی بــە عەرەبكــردن و ڕاگواســنت كــەم بــووەوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا كــۆچ 
لــە ناوچەكانــی ژێــر دەســەاڵتی حكومەتــی ناوەنــدەوە بــەردەوام بــوو بــە تایبەتــی ناوچەكانــی 
خورماتــوو و خانەقــی و ناوەڕاســت و خــوارووى عێــراق، ئەمــەش دووبــارە كاریگــەرى لەســەر 
ــاوارە  ــەر ئ ــە لەس ــدە ئەمان ــەوە، هەرچەن ــەى لێكۆڵین ــە ناوچ ــوو ل ــتوان هەب ــارەى دانیش ژم
ئەژمــارد دەكــران، جیــا لــە هــۆكارى سیاســی وەك حەقێــىك خۆیــان هەندێــك پشــكی كەمیــان 
وەردەگــرت لەالیــەن حكومــەىت هەرێــم و ڕێكخراوەكانــەوە، كــەالر لەســاڵی (٢٠٠٢)دا ژمــارەى 
ــەوە تاوەكــو ئێســتاش ســەرژمێری  ــە دواى ڕاپەڕین دانیشــتوانی گەیشــتۆتە ( ٩٣١٠٥) كــەس، ل
فەرمــى ئەنجــام نــەدراوە، ئــەم ئامارانــە بــە گوێــرەى فۆرمــی خــۆراك وەرگیــراون، بۆیــە دەبــێ 
ــدا بەدیدەكرێــت،  ــە ئامارەكان ــەرز و نزمــى ل ــن، كــە ب ــە درووســتى ئامــارەكان بكەی گومــان ل
لــە ڕووى دانیشــتوانەوە گەشــەى بەرچــاوى بەخــۆوە بینیــووە، لــەم قۆناغــەدا واتــا لــە ســاڵى 
(١٩٨٧-٢٠٠٢) ڕێــژەى زیادبوونــی ســااڵنە لــە چاوســااڵىن تــردا دابەزیــووە بــۆ  ٢،٦٪، لەڕاســتیدا 
ئــەم ڕێژەیــە، ڕێژەیەكــی ئاســاییە بــەاڵم ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت، كــە جموجۆڵــی شــوێنی كــۆچ 
ــااڵنەى  ــووىن س ــژەى زیادب ــن ڕێ ــەدا دەبینی ــەم ماوەی ــووە، كەچــی هــەر ل ــەدا نەب ــەم ماوەی ل
كــەالر بــەرز بووەتــەوە، كارتێكــردىن ئــەو دابەزینــە بــە هــۆى گەڕانــەوەى الدێنشــینان بــۆ زێــدى 
ــوون،  ــێ ڕاگوێزراب ــە زۆرەمل ــینان ب ــاڵی (١٩٨٧–١٩٨٨) گوندنش ــە س ــەوەى ل ــاش ئ ــان، پ خۆی
ســەرجەم گونــدەكان لــە باشــوورى كوردســتاندا ڕاگوێــزران، هەروەها درووســتكردنی ئــۆردوگاى 
زۆرەملێــی (صمــود) كــە لــە ئێســتا دا ناوەكــەى گــۆڕاوە بــۆ (ڕزگارى)، لە مــاوەى ســاڵی (١٩٨٧-

١٩٩٠) كــە ژمــارەى دانیشــتوانەكەى لەســاڵی ٢٠٠٢ دا گەیشــتە  (٢٢٠٠٠) كــەس و ڕێژەى ١٥٫٦٪ 
ى دانیشــتوانی قەزاكــە پێكدەهێنــن، ئەگــەر بــە شــێوەیەكی گشــتی لــە مــاوەى لێكۆڵینەوەكــەدا 
ــە ــن دەگات ــەالر، دەبینی ــدى ك ــتواىن ناوەن ــی دانیش ــژەى زیادبوون ــە ڕێ (١٩٧٠- ٢٠١٢) بڕوانین

ــتوان  ــە دانیش ــك ل ــردا، زۆرێ ــی ت ــاو قەزاكان ــە چ ــەرزە ل ــی زۆرب ــەش ڕێژەیەك (١٢،٥ ٪) ئەم
كــە تائێســتا لــە كــەالردا نیشــتەجێن، بــەاڵم تەنهــا فۆرمــی خۆراكیــان گواســتۆتەوە بــۆ ناوچــە 
ــدا  ــە تێی ــارەى دانیشــتوانەكەى ك ــەالر ژم ــدە ســاڵی (٢٠١٢) شــارى ك ــرناوەكان، هەرچەن دابڕێ
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نیشــتەجێن (١٨٤٩٧٣) كەســن(١)، دانیشــتوانی شــارى كــەالر لــە نێــوان ســااڵنی (١٩٧٠-٢٠١٢) 
بەگوێــرەى ئامــارەكان دەخەینــەڕوو، ئــەوەى بــە دەســت هاتبێــت، چونكــە لــە مێــژە لــە دواى 
ســاڵى (١٩٨٧)ـــەوە ســەرژمێرى فەرمــى لــە ســنوورى هەرێمــى كوردســتاندا ئەنجــام نــەدراوە، 
داتــاكان بــە پێــى فۆرمــى خــۆراك خراونەتــەڕوو، گۆڕانــكارى و وەچەرخانێــىك گــەورە ڕوویــدا، 
ــى  ــرنا، ئازادی ــە ناوچەكــەدا ڕوخێ ــۆر ل ــن دیكتات ــن و دڕندەتری ــراق كــە گەورەتری ــە عێ جگــە ل
ــە  ــەواوى ناوچەك ــوو، كاریگــەرى لەســەر ت ــىك گرنگب ــە خاڵێ ــۆڕێ ئەم ــە گ ــراق هات ــەالىن عێ گ
هەبــوو، ناوچــەى لێكۆڵینــەوەش گەشــەكردنێىك بەرچــاوى بــە خۆییــەوە بینــى لــەڕووى 
دابەشــكردىن زەوى و فراوانبــوون و زیادبــووىن ژمــارەى گەڕەكــەكان و ڕووبــەرى شــار لــە 
بــوارەكاىن خزمەتگــوزارى و كارەبــا و ڕێگاوبــان و ئاوەڕۆ...هتــد، ئــەم پرۆژانە تا ئێســتاش ئەنجام 
دەدرێــت كــەم گــەڕەك مــاوە یــان هــەر نەمــاوە، ئــەو خزمەتگوزارییانــەى تیــادا نەكرابێــت، بــە 
تایبــەت گەڕەكــە كۆنــەكان لــە بــوارى پــەروەردە و فێركردنــدا ژمارەیــەك قوتابخانــە و باخچــەى 
ســاوایان و پەیامنــگا و زانكــۆ و یاریــگا و مەلەوانگە...هتــد درووســتكراون، جگــە لــە چەندیــن 
ــراوە  ــراى گەشــەكردىن دانیشــتوان نەتوان ــە هــۆى خێ ــدە ب ــەت، هەرچەن ــەرىت تایب ــرۆژەى ك پ
ــە ڕووى  ــەدى ل ــتوان بهێرنێت ــتى دانیش ــەى خواس ــان زۆرب ــت، ی ــرتۆڵ بكرێ ــەواوى كۆن ــە ت ب
خزمەتگوزارییــەوە، هێشــتا ســێ دەوامــى و دوو دەوامــى مــاوە و لــە زۆرێــك لــە خوێندگاكانــدا 
ئــەم دیاردەیــە ئامادەیــى هەیــە، خوێندنگایــەك بــە زمــاىن ئینگلیــزى كراوەتــەوە كــە تەنهــا لــە 
(٣) پارێزگاكــەى تــرى هەرێــم هەیــە، بــە نــاوى قوتابخانــەى ئینتەرناســیوناڵى كــەالر، لەالیــەن 
ڕێكخــراوى سابیســەوە سەرپەرشــتى دەكرێــت، لــە بــوارى خوێنــدىن بــااڵدا جگــە لــە پەیامنــگاى 
تەكنیــىك كــە لــە ناوەڕاســتى نەوەتەكانــدا درووســتكراوە، دواتریــش كۆلیــژى پــەروەردەى كــەالر 
و كۆلیــژى بنــەڕەىت و زانكــۆى گەرمیــان و پەیامنــگاى كۆمپیوتــەر كرانــەوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا 
كەموكــوڕى هەیــە لــە هەندێــك لــە بــوارەكاىن تاقیگــە و میتــۆد و مامۆســتاى پســپۆڕ، كێشــەى 
كتێــب و ســەرچاوەى كــوردى كــە ئەمــەش لــە زانكــۆكاىن تریــش هەمــان گرفــت هەیــە، ڕەنگــە 
كەمــرت بێــت لــەوەى ئێــرە، وێــڕاى ئەوانــەش زانكــۆ ڕۆڵ وكاریگەریــان لەســەر شــار و كۆمەڵگــە 
ــاكان   ــە كۆمپانی ــك ل ــەن، زۆرێ ــاد دەك ــەكان زی ــارەى گەڕەك ــادێ ژم ــە زۆر ڕووەوە، ت ــە ل هەی
ڕوویــان كردۆتــە ئــەم شــارە بــۆ درووســتكردىن خانــوو (كــەالرى نــوێ، هێــالن ســتی) زیاتــر لــە 
(٢) هــەزار خانــوو درووســتكراون لــە بــوارى جێبەجــێ كردندایــە، لەگــەڵ ئەمانەشــدا نرخــى 
زەوى و خانــوو لــەم شــارە لــە هەمــوو شــارێك گرانــرتە، بــە تایبــەت لــە دواى پرۆســەى ئــازادی 

١- ئەنجومەىن گەڕەكەكان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
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عێــراق گۆڕانێــك هاتــە گــۆڕێ هاوشــێوەى نەبــوو، هیــچ نەبــێ خەڵــىك كوردســتان لــە دڵەڕاوكــێ 
ــدى  ــەالر ناوەن ــتادا ك ــە ئێس ــەت ل ــە تایب ــوون، ب ــوون ڕزگار ب ــاوارە ب ــدن و ئ ــرس و تۆقان و ت
ئیــدارەى گەرمیانــە كــە چەندیــن بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى و بەڕێوەبەرایــەىت ئامادەییــان هەیــە، 
كــە بوونەتەهــۆى ڕاكێشــاىن هــەزاران كــەس لــە شــارەكاىن تــرەوە، هــاوكات خاڵێــىك  گرنــگ بــوو 
بــۆ بژێــوى ســەدان خێــزان لــە دواى پرۆســەى ڕزگارى ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیــان گوێزرایەوە و 
بودجــەى تایبــەىت بــۆ تەرخــان كــراو مامەڵــەى پارێــزگاى لەگــەڵ دەكرێــت، دەرگایــەىك بــازرگاىن 
ــراق  ــوارووى عێ ــت و خ ــۆ ناوەڕاس ــك ب ــەوە وەك ناوەندێ ــەالردا كرای ــە ڕووى ك ــوورى ب و ئاب
ــى  ــەو ڕەوىش نائارام ــم، ئەم ــزگاكاىن هەرێ ــە پارێ ــە ل ــەىت جگ ــش بەتایب ــدای پایتەختی و بەغ
ناوەڕاســت و باكــوورى عێــراق ملمالنێــی مەزهەبــی و نەتەوەیــى و نەبــووىن هــەىل كار كەشــێىك 
ــوون،  ــم ب ــەوە ئەمدیــوى هەرێ ــە عــەرەب وكــورد و توركامن ــزان ب ــد، هــەزاران خێ واى خوڵقان
لــەم شــارەدا زۆرێــك نیشــتەجێبوون، تاوەكــو ئێســتایش ڕۆژانــە دەیــان خێــزان كــۆچ دەكــەن 
ــزاىن  ــەرەب و (٢٤٣٨)خێ ــی ع ــە (٢٣٨٧) خێزان ــت، هەربۆی ــر دەبێ ــە زیات ــەالر و ڕێژەك ــۆ ك ب
كــورد و توركامنیــش (١٦) مــاڵ نیشــتەجێ بــوون لــە ئێســتادا ژمــارەى دانیشــتواىن قــەزاى كــەالر 
ــە  ــدە  ل ــە، هەرچەن ــەزار کەس ــەالر (١٨٤٩٧٣) ه ــدى ك ــا ناوەن ــە(١)، تەنه ــەزار كەس (٢٢٦) ه
ــەت بەداخــەوە ســەرژمێرى فەرمــى  ــوو دوو ســەرژمێرى بكرای ــەو (٢٦) ســاڵەدا دەب مــاوەى ئ
ــە ڕوو، كــە ئەمــەش  ــە پیــێ فۆرمــى خــۆراك دەخرێت ئەنجــام نــەدراوە، زۆر جــار ئامــارەكان ب
لــە زۆر ڕووەوە كاریگــەرى نەرێــی زۆرى لەســەر دانیشــتوانەكەى هەیــە، لــە كاتێكــدا پرۆســەى 
ــەو شــوێنەى  ــە، دانیشــتوان ســەرژمێرى دەكرێــن ل ســەرژمێرى دانیشــتوان ماناكــەى زۆر ڕوون

كــە تیایــدا نیشــتەجێن.

ئــەم قۆناغــە هەســتیارە لــە مێــژووى گەلەكەمانــدا چەندیــن كارەســاىت مەرگهێــن و ڕاگواســنت 
و كیمیابــاران و ســومتاىك دێ زۆریــان لــەو ســیاقە مێژووییــەدان، كــە ناوچــەى گەرمیــان پشــىك 
ــش  ــرت و دواتری ــردووداو پێش ــەددەى ڕاب ــاكاىن س ــتى هەفت ــە ناوەڕاس ــووە، ل ــێریان بەركەوت ش
ڕاگواســنت بــە نــاوى جۆراوجــۆرەوە بــەردەوام بــووە لــە ناوچــەكاىن زەندئابــاد و شــێخ بــاوە و 
جەبــارە و قەرەتەپــە لەالیــەك، لەالیــەىك تریشــەوە ناوچــەكاىن خانەقــی و قۆرەتــوو و مەیــدان 

١- حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی ناوخۆ، ئیدارەی گەرمیان، کارو پرۆژە خزمەتگوزارییەکان، ٢٠١٠-٢٠١١، ل ٦
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ــووى الواز و  ــر بیان ــە ژێ ــان ل ــادا نەم ــوردى تی ــى ك ــەو ســنوورانە، ماڵ ــدەكاىن ئ ــوو گون و هەم
ــە ناوچــەكاىن خــواروو  ــوون ل ــەوازە ب ــان پەرت ــەىك زۆری ــە ســەرەتادا ژمارەی ــادا، ئاشــكرایە ل جی
ــاو شــارى كــەالر، بــەاڵم پــاش  ــە ن ــان هاتن ناوەڕاســت وهەرێمــى كوردســتاندا ڕێژەیــەىك كەمی
ــاىن،  ــۆكارى ڕاكێش ــووە ه ــەش ب ــارەكەدا، ئەم ــە ناوش ــە ل ــتكردىن كۆمەڵگ ــەك و درووس ماوەی
هەرچەنــدە ڕاگواســتنى زۆرەملــێ بــووە ئەمــەش هــۆكارى گەشــەكردن و زیادبــووىن نارسوشــتى 
ــەىك  ــەى لەالی ــوێنە جوگرافیاك ــەك و ش ــەى لەالی ــە كارگێڕییەك ــۆكارى پێگ ــش ه ــەالرە، ئەوی ك
ــە  ــامنییەكان ك ــەردەمى عوس ــۆ س ــەوە ب ــەوە دەگەڕێت ــەڕووى كارگێڕیی ــارە ل ــەم ش ــرەوە، ئ ت
ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە بــووە، دواتریــش لــە ســەرەتاى دامەزرانــدىن دەوڵــەىت نوێــى عێراقــدا 
بەهەمــان شــێوە، كــەالر لــە ســەرەتاى هەفتاكانــدا لــە مانگــى شــوباتدا دەبێتــە قــەزا، دواتــر 
لــە ناوەڕاســتى هەفتــاكاىن ســەدەى ڕابــردوودا دەخرێتــە ســەر پارێــزگاى ســلێامىن، لــەو 
ــى  ــۆ كۆچــى زۆرەملێ ــەوە ب ــی، ئەویــش دەگەڕێت ــەوە بین ــە گەشــەكردنێىك زۆرى بەخۆی ماوەی
ــە  ــەر بۆی ــد، ه ــاوە و ... هت ــێخ ب ــاد و ش ــا زەندئاب ــوو هەروەه ــدان و قۆرەت ــەكاىن مەی ناوچ
لــە ســاڵى (١٩٧٧)دا لــە ڕیزبەنــدى شەشــەمدا بــووە و لــە پارێــزگاى ســلێامىن، لــەم گەڕەكانــە 
ــەدا (٤)  ــەو كات ــە) ل ــم، عەلەومح ــەى كەری ــێروانە، حەم ــرد، ش ــۆن، بنگ ــەالر ك ــووە (ك پێكهات
ــە   ــووە، ك ــتكردندا ب ــە درووس ــزراوان ل ــاوارە و ڕاگوێ ــۆ ئ ــەوە ب ــەن حكومەت ــە لەالی كۆمەڵگ
ــدە  ــتكران، هەرچەن ــارى هاوچــەرخ درووس ــێوەیەىك ئەندازی ــۆ، بەش ــووى دەگرتەخ (٩٨٠) خان
ــە  ــك ل ــوو، هەندێ ــوارەكاىن بەردب ــەاڵم دی ــوون ب ــەی دار و گڵب ــووەكان بنمیچەک ــەى خان زۆرب
خانــووەكان كۆنكرێــت بــوون، عــەگادەىش تیابــوو، تەنهــا (٣) گــەڕەك بــە پێــى بەڕێوبەرایــەىت 
ــتواىن  ــارەى دانیش ــووە، ژم ــان (١٠٨٥) خان ــۆى هەمووی ــە ك ــێوەیە ك ــەم ش ــلێامىن ب ــارى س ئام
(٩١٧٧) كەســە، كــەالرى كــۆن (٢٥٦) خانــوو، ژمــارەى دانیشــتواىن (١٨٣٢) كەســە، بنگــرد 
ــوو،  ــم (٤٤٩) خان ــەى كەری ــەڕەىك حەم ــە، گ ــتواىن (٣٢٨٤) كەس ــارەى دانیش ــوو ژم (٤٩٠) خان
ژمــارەى خێــزان (٤٩٣)، ژمــارەى دانیشــتواىن (٤٠٦١) كەســە، كەواتــە گــەڕەىك حەمــەى كەریــم 
زۆرتریــن ژمــارەى دانیشــتواىن تۆمــار كــردووە لــە ســاڵى (١٩٧٧)دا و ڕێــژەى  (٤٤،٢٪) لــە كــۆى 
ــدە  ســەرجەم دانیشــتواىن قەزاكــە پێكدێنێــت(١)، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٢٥) بكــە، هەرچەن
ــۆن (١٠٨١)  ــارى ســاڵى (١٩٥٧) كەالرك ــى ئام ــەوەى بەپێ ــى لەســەرە لەبەرئ ــارە تێبین ــەو ئام ئ
ــەكردنەدا  ــەو گەش ــاوەى ئ ــە م ــاڵ ل ــى (٢٠) س ــووە(٢) بەدرێژای ــەس ب ــرد (١٥١) ك ــە، بنگ كەس
ــارى  ــەىت ئام ــى بەڕێوبەرای ــە، بەپێ ــی گومان ــە جێ ــووە، كەوات ــۆى بەســەردا نەهات ــۆڕاىن ئەوت گ

١- بەڕێوبەرایەىت ئامارى سلێامىن، داتاى باڵونەكراوە، ئەیلوىل، ٢٠١٣
٢- وزارة الداخلیة، مدیریة النفوس العامة، املجموعة االحصائیة عام ١٩٥٧، لواء السلیامنیة و كركوك، املطبعە العاين، بغداد ص١٢١  
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ســلێامىن هاتووەكــە ســەنتەرى كــەالر ژمــارەى دانیشــتواىن (٩١٧٧) هــەزارە، كــە بــەم شــێوەیە 
ــم (٣٣٩)  ــەى كەری ــووە، حەم ــرد (٤٩٠) خان ــەڕەىك بنگ ــووە، گ ــە خشــتەى خــوارەوەدا داهات ل
خانــوو كەالركــۆن (٢٥٦) خانــوو، ئــەم ئامــارە (گــەڕەىك شــێروانە و عەلەومحــە)ى تێــدا نییــە، 
ئەگــەر تەنهــا گــەڕەىك كــەالرى كــۆن وەربگریــن، ئــەو ژمارەیــە دوورە لــە ڕاســتییەوە چەندیــن 
ــامن)  ــتەفا نەری ــە (مس ــردووە لەوان ــان ك ــاىس كەالری ــدا ب ــت و كتێبەكانی ــە یاداش ــەر ل نووس
مامۆســتا بــووە، لــە چلەكەكانــدا لــە كەالركــۆن دەڵــى: (٢٥٠) مــاڵ بــووە، هەروەهــا (محمــد 
ــدا  ــواىن تێ ــووى ج ــى خان ــەالر، دەڵ ــە ك ــاڵى ١٩٥٥دا هاتۆت ــە س ــیویەىت: ل ــرت) نووس ــادى دف ه
درووســتكراوە و قوتابخانەیــەىك ســەرەتایى و فەرمانگــەى پۆســتە و تەلەفــۆىن تێدایــە و (٣٠٠) 
خانــوو و قاوەخانەیــەك و چەنــد فرۆشــگایەىك تێدایــە بــۆ پێداویســتییەكاىن دانیشــتوان، 
كارەبــاى تیادایــە، لــە ســەرەتاى دامەزرانــدىن دەوڵــەىت عێراقــدا ناحیــە بــووە بەنــاوى ناحیــەى 
قــەاڵى شــێروانە، ســەرەتا لــە بنگــرد بــووە دواتــر لــە نــاو قــەاڵى شــێروانەدا بــووە، تــا وەكــو 
ــاوەوە ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە دەبرێتــە ســەرقەاڵ، لەبەرئــەوەى  ســاڵى (١٩٣٥) هــەر بــەو ن
ــراوە،  ــادا هەڵكەن ــوازى تی ــرى ئیرتی ــاكان بی ــاڵى پەنج ــەو س ــە(١) ئەودەم ناوەڕاســتى ناوچەكەی
بۆخواردنــەوە و پڕكردنــەوەى پێداویســتییەكانی مــااڵن ژنــان دەبــوو، بەیانیــان زوو پێــش ئــاژەڵ 
دەركــردن، دەچــوون بــۆ ئــاو هێنــان، لــە ئــاوەداىن زۆر دووردەكەتنــەوە بــۆ ئــەوەى ئــاوى پــاك 
دابیــن بكــەن، كــە پێشــرت تەنهــا ســەرچاوەییان جۆگــەى ئــاوى ســەید خەلیــل بــوو، جگــە لــە 
خواردنــەوە بــۆ ئــاوداىن باخــەكان و مــەڕ و مــااڵت و...هتــد ئــەم جۆگــە ســەرچاوەى هەمــوو 

شــتێك بــوو.
خشتەی ژمارە (٢٥)

دابەشبوونی ژمارە و ڕێژەی خانووبەرە و خێزان و دانیشتوانی گەڕەکەکانی شاری کەالر (١٩٧٧)

گەڕەك
دانیشتوانخێزانخانووبەرە

ڕێژەژمارەڕێژەژمارەڕێژەژمارە
٢٠٪٢٣٫٥١٨٣٢٪٢٣٫٦٣٤٣٪٢٥٦كەالری كۆن

٣٥٫٨٪٦٢٫٦٣٢٨٤٪٤٥٫٢٦٢١٪٤٩٠بنگرد
٤٤٫٢٪٣٣٫٩٤٠٦١٪٣١٫٢٤٩٣٪٣٣٩حەمەی كەریم

١٠٠٪١٠٠٩١٧٧٪١٠٠١٤٥٧٪١٠٨٥كۆی گشتی

   سەرچاوە: بەڕێوبەرایەىت ئامارى سلێامىن ، داتاى باڵونەكراوە، ئەیلوىل، ٢٠١٣

١- محمد هادى الدفرت، عبداللە حسن، عراق الشاميل، الجزء االول، مطبعة االنهار، بغداد ١٩٥٥، ص٢٩٩
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هەرچەنــدە هەنــدێ ڕاى جیــاواز لــە ســەر ئامــارى (١٩٧٧)ى دانیشــتواىن كــەالر هەیــە، 
بەپێویســتى دەزانیــن ئــەم بەڵگــەو ڕاســتیانە بخەینــەڕوو، ئەویــش دەگەڕێتــەوە بــۆ تێكەڵكردىن 
ــەرژمێرى  ــاڵەدا س ــەو س ــان و ل ــان دات ــاكان هەم ــا دات ــەزا ئەگەرن ــەنتەرى ق ــەزا و س ــوان ق نێ
ــارە  ــەم ئام ــدا ئ ــە كاتێك ــوەر، ل ــە پێ ــارە دەكرێت ــەم ئام ــوڕى ئ ــڕاى كەموك ــدراوە و وێ ئەنجام
ــیویەىت  ــور) نووس ــاڵ غەف ــەڕوو(١)، (د.عەبدول ــاڵى (١٩٧٧)دا خراوەت ــى س ــەرژمێرى فەرم ــە س ل
دانیشــتواىن قــەزاى كــەالر (٤٤٠٥٧) هــەزارە و ســەنتەرى كەالریــش (٢٤٨٢٤) هــەزار كەســە، 
لــە زۆر شــوێن و كتێــب دا ئــەم ژمــارەى نووســیووە هەروەهــا (محەمــەد ســەعید ســۆفی) بــە 
هەمــان شــێوە و هەمــان ئامــارى پشــت ڕاســتكردۆتەوە(٢)  نوســەر (فەیســەڵ دەبــاغ بەهەمــان 
شــێوە جەخــت لــەم داتانــە دەكاتــەوە(٣) هــاوكات  د. ســەالحەددین حەفیدیــش هەمــان ئامــارى 
خســتۆتە ڕوو، وەك لەخشــتەى ژمارە (٢٤)دا هاتبوو، بەهەمان شــێوە و لە خشــتەى خوارەوەدا، 
ــە  ــى یەك ــەزاى كــەالرى خســتۆتە ڕوو، بەپێ ــدەكاىن ق ــەرە و خوێندنگــە و گون ــارەى خانووب ژم
ــاڵى (١٩٧٧) ــە س ــەدا ل ــەم قەزایی ــەرە ل ــەرجەم خانووب ــۆى س ــەكان (١٩٧٧-١٩٨٧) ك كارگێڕیی
ــدو هــەردوو ناحیەكــە  ــە ناوەن ــە شــار و وات ــوو ل ــوو، كــە (١٢٧٦) خان ــە (٥٥٥٦) خان دا دەكات
(پێبــاز و تیلەكــۆ) وە (٤٢٨٠) خانــوو لــە الدێــكان، لــە ســاڵى (١٩٨٧)دا ناوەنــدى قــەزاى كــەالر 
ــوو،  ــە (١٠٨٣٠) خان ــەرجەمیان دەكات ــە س ــوو، ك ــاز (٨٩٧) خان ــەى پێب ــوو و ناحی (٩٩٣٤) خان
شــارەدێی (ناحیــە) تیلەكــۆ بــە تــەواوى ڕووخێــرنا خــۆی و گونــدەكاىن، جیــاوازى لــە نێــوان ئــەو 
ــە كــۆى (١٧٧) دێ(٤)  ــد ڕووخــاون ل ــوو هەروەهــا (١٦٠) گون ــە (٥٢٧٤) خان دە ســاڵەدا دەكات

ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٢٦) بكــە :

ــام للســكان، لســنة ١٩٧٧، محافظــة  ــداد الع ــج التع ــزي لالحصــاء، نتائ ــاز املرك ــط الجه ــة، وزارة التخطی ــة العراقی ١- الجمهوری
ــلیامنیة. الس

٢- محەمەد سەعید سۆىف، پارێزگاى كەركوك لە ناو پاكتاوى ڕەگەزییدا، سەرچاوەى پێشوو، ل٢١
٣- فیصل دباغ، كەمە نەتەوایەتییەكان لە سەرژمێرى ١٩٧٧، گۆڤارى سەنتەرى برایەىت، ساڵى ٢٠٠١، ل١١

٤- د.ســەالحەددین حەفیــد، ئابــوورى ى كوردســتان، ١٩٧٧-١٩٩٠، باڵوكــراوەكاىن ســەنتەرى لێكۆڵینەوەى ســرتاتیجیى كوردســتان، 
چاپــى یەكــەم، ســلێامىن، ٢٠٠٠، ل ٢٦



٢١٧

خشتەى ژمارە  (٢٦)
خانووبەرەو خوێندنگە و گوندەكاىن قەزاى كەالر بەپێى یەكە كارگێڕییەكان (١٩٧٧-١٩٨٧)

ناوى 
یەكە

ژینگە
ژمارەى گوندژمارەى خوێندنگاژمارەى خانووبەرە

١٩٧٧١٩٨٧١٩٧٧١٩٨٧١٩٧٧١٩٨٧
ناوەندى 
قەزاى 
كەالر

---٧-١٠٨٥شار
٢٤٨-٦-١٢٨٨الدێ

٢٤٨-٢٣٧٣٩٩٣٤١٣سەرجەم

پێباز
---٢-١٩١شار
٧١٩-٥-١٧١٦الدێ

٧١٩-١٩٠٧٨٩٧٧سەرجەم

تیلەكۆ
------شار
-٨٢-٤-١٢٧٦الدێ

-٨٢-٤-١٢٧٦سەرجەم
كۆى 

قەزاى 
كەالر

---٨-١٢٧٦شار
١٧٧١٧-١٦-٤٢٨٠الدێ

١٧٧١٧-٥٥٥٦١٠٨٣٠٢٤سەرجەم

باڵوكــراوەكاىن   ،١٩٧٧-١٩٩٠ كوردســتان،  ئابــوورى ى  حەفیــد،  د.ســەالحەددین  ســەرچاوە: 
ســەنتەرى لێكۆڵینــەوەى ســرتاتیجیى كوردســتان، چاپــى یەكــەم، ســلێامىن، ٢٠٠٠، ل ٢٦

گەلــێ جارلــەم لێكۆڵینەوەیــەدا بــە وردى تیشــك خراوەتــە ســەر قۆناغــەكاىن كارگێــڕى كــەالر و 
زیادبــوون و گەشــەكردىن لــە بــوارە جیاجیاكانــدا، ماوەیەكیشــە و تــا ئێســتا ناوەنــدى ئیــدارەى 
گەرمیانــە، هەروەهــا گەشــەكردن و زیادبووىن دانیشــتوان و فراوانبووىن ڕووبەر و پێشــكەوتن لە 
كایــە جیاجیاكانــدا خراوەتــەڕوو و شــیكارى و رشۆڤــەى بۆكــراوە، گــۆڕاىن بەرچــاوى بەخۆییــەوە 
بینیــووە، ئیــدى مانــاى ئــەوە نییــە، ئــەم گەشــەكردنەى دانیشــتوان تەنهــا كــەالرى گرتۆتــەوە، 
ــان  ــن، ی ــەراورد ناكرێ ــردا ب ــە شــار و شــارۆچكەكاىن تریــش لەگــەڵ ســااڵىن ت ــك ل بەڵكــو زۆرێ



٢١٨

ئــەم زیادبوونــە ڕێژەییــە لــە شــارێكەوە بــۆ شــارێكی تــر جیــاوازە، كەواتــە زۆرێــك لــە شــارەكان 
ــن  ــد و چەندی ــدىن (٤٥٠٠) گون ــا ڕووخان ــەر ن ــن، ئەگ ــەك نی ــەاڵم وەك ی گەشــەیان كــردووە، ب
ناحیــە و تەنانــەت قەزایــش دانیشــتوانەكەى بــەرەو كــوێ چــوون و لــە كــوێ نیشــتەجێبوون؟ 
ــدە  ــێ و شــار و شــارۆچكەكاندا، هەرچەن ــۆردوگا زۆرەمل ــەوە دابەشــبووە بەســەر ئ ــە دڵنیایی ب
لــە دواى ڕووخانــدىن گونــدەكاىن باشــوورى كوردســتان زۆربــەى شــارەكان لــە جــاران گەورەتــر 
بــوون، ئەوانــەى لــە ژێــر چنگــى فاشــییەكاندا ڕزگاربــوون ئــۆردوگاى زۆرەملێیان بۆ درووســتكرا، 
لــە نزیــك شــارەكاندا تیایــدا نیشــتەجێكران، ئەوكاتــە كــەالر پێكهاتبــوو لــەم گەڕەكانــە (كــەالر 
كــۆن، شــۆڕش، ڕاپەریــن، فەرمانبــەران، شــێروانە، بنگــرد، حەمــەى كەریــم، كۆمەڵگــەى حەمــەى 
ــارەدا  ــەم ش ــاو ئ ــە لەن ــە (٤) كۆمەڵگ ــكرایە، ك ــەروەك ئاش ــوور ) ه ــۆ، بەردەس ــم، گازین كەری
ــۆڕش  ــۆن و ش ــەالرى ك ــوان ك ــە نێ ــن ل ــەران و ڕاپەڕی ــەكاىن فەرمانب ــە گەڕەك ــتكران، ل درووس
چەندیــن پارچــە زەوی دابەشــكران، هێشــتا ژمــارەى خانــووەكان وەك پێویســت نەبــوون، پێــش 
ــاو  ــێوەیەىك بەرچ ــە ش ــەالردا ب ــاو ك ــتەجێبوون لەن ــەى نیش ــە كێش ــەو زەوییان ــكردىن ئ دابەش
ــەى  ــەو خانووان ــارە (٢٧) ئ ــتەى ژم ــە خش ــەوە، بڕوان ــەم بوون ــر ك ــەاڵم دوات ــرا، ب ــەدى دەك ب
ــە  ــدا ب ــە كاتێك ــەى (٦٩٫٥٪) ل ــە ڕێژەك ــووە ك ــان (٥٢٦٥) خان ــدا دەژی ــزان تیای ــەك خێ ــە ی ك
ئێستایشــەوە زۆربــەى خانــووەكان كراونەتــە دوو خانــوو یــان زیاتــر، خانــووى (٨٠)م٢ و (١٠٠)

م٢ و (١٢٠)م٢ زۆر زۆرن، ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕووخانــدىن زۆرێــك لــە دێهاتــەكان و كۆچــى 
زۆرەملــێ و گــراىن نرخــى زەوى و خانــوو لــەم شــارەدا، هەروەهــا ئــەو خانووانــەى دوو خێــزاىن 
ــێ  ــەى س ــەو خانووان ــاوكات ئ ــە (٢٣٫٢٪) ه ــەى دەكات ــووە ڕێژەك ــان (١٧٦٢) خان ــادا دەژی تی
خێــزاىن تیــادا دەژیــا (٥٤٩) خانــووە ڕێژەكــەى (٧٫٢٪) لــە كــۆى خانــووەكان (١) ناوەنــدى قــەزاى 
كــەالر  (٨٢٠٠٤) كەســە، ڕووبەرەكــەى (٣٣٢) كــم٢ چــڕى دانیشــتوانەكەى (٢٤٫٧) م بــۆ هــەر 
كەســێك لــە ناوەنــدى شــار (٢)، بــەاڵم لــە ئاســتی قەزاکــە ژمــارەی دانیشــتوان دەکاتــە (٨٩١١٣) 
ــر  ــە (٤٢،٢) مەت ــە (٢١١١) کــم٢، چــڕی دانیشتوانەکەشــی دەگات کــەس، ڕووبەرەکەشــی دەگات
بــۆ هەرکەســێک لــە قــەزای کــەالر،  هەمــان داتــا لــە نــوورساوی فەرمــی (وزارة الحكــم املحــيل 
دلیــل االدارى  للجمهوریــە العراقیــە، الجــزء االول (١٩٨٩-١٩٩٠)، ص٢٢٧) هاتــووە کــە ناوەنــد 
(٨٢٠٠٤) کەســە و ژمــارەی دانیشــتوانی ناحیــەی پێبازیــش (٧١٠٩) کەســە، کەواتــە کــۆی 

دانیشــتوانی قەزاکــە دەگاتــە (٨٩١١٣) کــەس.

١- الجمهوریة العراقیة، وزارة التخطیط، الجهاز املركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة ١٩٨٧، محافظة السلیامنیة.  
٢- جەزا توفیق تاڵب، بایەخى جیۆپۆلەتیىك دانیشتواىن هەرێمى كوردستاىن عێراق، چاپخانەى دلێر، ١٩٩٩، ل٢٢٣ 



٢١٩

خشتەى ژمارە (٢٧)
دابەشبووىن ڕێژەیى و ژمارەى خانوبەرە و خێزان و دانیشتوان، 

بە پێى ژمارەى ئەو خێزانانەى لە یەك خانوبەرەدا دەژین لە ساڵى ١٩٨٧

خـانووبـەرە 
دانیشتـوانڕێژەژمارە

ڕێژەژمارە

٥٦،٥٪ ٦٩،٥٣٥٦٤٨٪٥٢٦٠ئەو  خانوانەى ١ خێزاىن تیا دەژى
٢٩،٢٪٢٣،٢١٨٤١٢٪١٧٦٢ئەو خانوانەى  ٢ خێزاىن تیا دەژى
١٤،٢٪٧،٢٨٩٧٤٪٥٤٩ئەو خانوانەى  ٣ خێزاىن تیا دەژى

١٠٠٪١٠٠٦٣٠٣٤٪٧٥٧١

ــداد  ــج التع ــزي لالحصــاء، نتائ ــاز املرك ــط، الجه ــة، وزارة التخطی ــة العراقی ســەرچاوە: الجمهوری
ــلیامنیة ، ص ٢٠ ــة الس ــنة ١٩٨٧، محافظ ــكان لس ــام للس الع

ــی  ــە پێ ــتوان ب ــزان و دانیش ــبووىن خێ ــەڕ دابەش ــووە، لەم ــوارەوە دا هات ــتەى خ ــە خش وەك ل
خاوەندارێتــى خانووبــەرە لــە ســاڵى (١٩٨٧)دا، لێــرەدا خانــووى موڵــك ژمارەیــان (٤٦٥٨) 
لــە كــۆى  تیایــدا نیشــتەجێن و ڕێــژەى (٤٩،٦٪)  خانــووە و ژمــارەى (٣٠٣٨٦) كەســیش 
خانــووەكاىن كــەالر، خانــووى كــرێ ژمارەیــان (٢٠٠٢) خێزانــە، دانیشــتوانیش (١١٣٠٥) كەســە و 
ڕێژەكــەى دەكاتــە (١٩،٥٪) لــە كــۆى ســەرجەم خێزانــەكاىن شــار و(٤، ١٨ ٪) لــە كــۆی ســەرجەم 
ــەراورد  ــەر ب ــە گ ــاڵەدا(١) كەوات ــەو س ــتۆتە (٧٥٧١) ل ــش گەیش ــۆى خانووەكانی ــووەكان، ك خان
بكەیــن لــەو دە ســاڵەدا جیــاوازى دەكاتــە (٦٤٨٦) خانــوو، كەواتــە لــەو ماوەیــەدا خانوویــەىك 

ــە : ــارە (٢٨) بك ــتەى ژم ــەیرى خش ــتكراوە، س زۆر درووس
                                          

١- الجمهوریة العراقیة، وزارة التخطیط، الجهاز املركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة ١٩٨٧، محافظة السلیامنیة، ص٢٠ 



٢٢٠

خشتەى ژمارە (٢٨)
دابەشبووىن خێزان و دانیشتواىن شارى كەالر بەپێى خاوەندارێتى خانووبەرە لە ساڵى (١٩٨٧)

دانیشتوانخێزان
ڕێژەژمارە ڕێژەژمارە

٤٩٫٦٪٤٥٫٤٣٠٣٨٦٪٤٦٥٨موڵك
١٨٫٤٪ ١٩٫٥١١٣٠٥٪٢٠٠٢كرێ

٢٨٫٧٪٣١٫٣١٧٥٩٦٪٣٢٠٩هى دیكە
٣٫٣٪٣٫٨٢٠١١٪٣٩١نادیار

١٠٠٪١٠٠٦١٢٩٨٪١٠٢٦٠كۆى گشتى 

    ســەرچاوە : الجمهوریــة العراقیــة، وزارة التخطیــط، الجهــاز املركــزي لالحصــاء، نتائــج التعــداد 
العــام للســكان لســنة ١٩٨٧، محافظــة الســلیامنیة ص٢٠

لــە ناوەنــد (٢٤) قوتابخانــەى ســەرەتایى، ژمــارەى قوتابییــەكان (١٠٢١٦)، ناوەندیــش (٥) 
قوتابخانــە و (٢٤١٤) قوتابییــە، تەنهــا یــەك نەخۆشــخانەى گشــتى (٤) دكتــۆر و (٢٠) فەرمانبــەرى 
ــە دەزگا  ــە ل ــد جگ ــۆر (١٠) كارمەن ــووە دوو دكت ــدا ب ــتى تێ ــەى تەندروس ــتى، (٤) بنك تەندروس
خزمەتگوزارییــەكان(١)، كــەالر لــە ڕووى سیاســی و ئابــوورى و جوگرافــی و مێژووییــەوە پێگەیــەىك 
ســرتاتیژى و گرنگــى هەیــە، هــەر ئەمانــەش وایكــردووە لــە شــوباىت (١٩٧٠) بــە بڕیــارى 
حكومــەىت ناوەنــد بكرێتــە قــەزا هــۆكارى گەشــەكردن و زیادبــووىن ڕێــژەى دانیشــتوان كۆمەڵێــك 
ــە  ــۆ، ل ــێ دەگرێتەخ ــى زۆرەمل ــنت و كۆچ ــە ڕاگواس ــییە ك ــرىس سیاس ــان پ ــە هێزترینی ــەرە ب فاكت
ڕووى كارگێڕییــەوە ئاڵوگــۆڕى زۆرى پێكــراوە، هەرچەنــدە بــە درێژایــى مێــژوو دەســەاڵىت 
ئیمپراتۆرییــەكان و دواجاریــش حكومــڕاىن عوســامىن و ســەفەوى لــە ناوچەكــەدا ســەر بــە لیــواى 
كەركــوك بــووە، هــەر بۆیــە لــە و نێوەنــدەدا گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە، 
ــە  ــووە  و ل ــوك ب ــزگاى كەرك ــە پارێ ــەر ب ــەزا س ــە ق ــووىن ب ــەرەتاى ب ــن س ــوو دەزانی وەك هەم
ناوەڕاســتى هەفتاكانــدا خراوەتەســەر پارێــزگاى ســلێامىن (ناوچــەى ئۆتۆنۆمــى) ئــەو دەمــە، لــە 
ــان و  ــوك و پاش ــزگاى كەرك ــەر پارێ ــان لەس ــراق، دیس ــەى ڕزگارى عێ ــا پرۆس ــن و ت دواى ڕاپەری
تــا ئێســتاش ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیانــە، كــە ئەمانــەش كاریگــەرى لەســەر ڕێــژەى دانیشــتوان 

١- وزارة الحكم املحيل دلیل االدارى  للجمهوریە العراقیە، الجزء االول (١٩٨٩- ١٩٩٠)، ص٢٢٧



٢٢١

لــە هەڵكشــانە،  بــە ڕۆژ كێرڤــی دانیشــتواىن ڕوو  لــەو چركەســاتەوە ڕۆژ  ئیــدى  هەبــووە 
زیادبوونەكــەش بــە شــێوەى نارسوشــتى بــووە، ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ هەلومەرجــى نائــارام و 
ناجێگــرى ناوچەكــە بەتایبــەت دۆخــى سیاســی، كــە حكومــەىت ناوەنــد بــە دڕندانەتریــن شــێوە 
مامەڵــەى لەگــەڵ گــەىل كــوردا كــردووە، هــەر بۆیــە لــە ئامــارى ســاڵى (١٩٧٧)دا بــە شــێوەیەىك 
بەرچــاو دانیشــتوان زیــادى كــردووە، زۆریــك لــەو بەڕێزانــەى كــە ئیشــیان لەســەر كــەالر كــردوە 
ــەم ژمــارە  ــان لەســەر ئ ــەوەى زانكــۆى كاری ــن لێكۆڵین ــار و ڕۆژنامــەكان چەندی چ كتێــب و گۆڤ
كــردووە (٩٢٧٤) كــەس، كــە ئەمــەش ســەرژمێرى فەرمییــە، لــە ســەرەتاى بــووىن بــە قــەزا ژمــارەى 
ــن لەگــەڵ  ــك بكەی ــووە، گــەر بەراوردێ ــە ســاڵى (١٩٧٠)دا (١٣٢٤) كــەس ب دانیشــتواىن كــەالر ل
ــژەى زیادبــووىن ســااڵنەى دانیشــتوان  ــە ڕێ ــۆ (٩٢٧٤) كــەس، وات ــەوە ب ســاڵى (١٩٧٧)دا بەرزبۆت
(٣٢٪) كــە بەرزتریــن ڕێــژەى زیادبــووىن ســااڵنەى دانیشــتواىن لــە مــاوەى لێكۆڵینەوەكــەدا بــەم 
شــێوە (٨) هــەزار كــەس زیــادى كــردووە واتــە لــە هــەر ســاڵێكدا (١١٣٦) كــەس زیــادى كــردووە، 
كۆتایــى ســاڵى هەفتــاكان چــوار كۆمەڵــگا لەنــاو شــارى كــەالردا درووســتكران، كــە پێكهاتــوون لــە 
(١٦٠٠) خێــزان و ژمــارەى دانیشــتوانیان (٩٨٢٠) كەســە(١) كــە پێكهاتــووە لــە گونــدەكاىن خانەقــی 
ــەالر  ــەرى ك ــدەكاىن دەوروب ــاوە و گون ــێخ ب ــاد و ش ــەكاىن زەندئاب ــا ناوچ ــەكاىن هەروەه و ناحی

ــاو شــارەكە، ســەیرى خشــتەى ژمــارە( ٢٩) بكــە  : كۆچیــان كــردووە بــۆ ن

خشتەى ژمارە (٢٩)
ژمارەى دانیشتوان و خێزان لە كۆمەڵگەكاىن شارى كەالر

ژ. دانیشتوانژ. خێزانكۆمەڵگا
٣٥٠٢٠٣٠بەردەسوور

٣٥٠٢٠٣٠گازینۆ
٥٠٠٥٠٠٢٩٠٠ ماڵەكە

٤٠٠٢٣٢٠حەمەی كەریم
١٦٠٠٩٨٢٠كۆى گشتى

ــزگاى  ــە دابەشــبووىن پارێ ــى هــۆكارە سیاســییەكان ل  ســەرچاوە:- جاســم محەمــەد عــەىل، ڕۆڵ
ــەم، ٢٠٠٨، ل١٥٩ ــى یەك ــەى تیشــك، چاپ ــلێامنیدا، چاپخان س

١- جاسم محەمەد عەىل، ڕۆڵى هۆكارە سیاسییەكان لە دابەشبووىن پارێزگاى سلێامنیدا، چاپخانەى تیشك، چاپى یەكەم، ٢٠٠٨، ل١٥٩



٢٢٢

ــردا،  ــۆ كــراوە لەچــاو گەڕەكــەكاىن ت ئێســتا چــوار گــەڕەىك گــەورەن، خزمەتگوزایــی باشــییان ب
شــەقامەكاىن فــراوان وبەشــێوەى ئەندازەیــى جــوان درووســتكراون، زۆر بەكەمــى خانــووە 
ــنوورى  ــە س ــكرا ل ــك زەوى دابەش ــتوانەوە كۆمەڵێ ــووىن دانیش ــۆى زیادب ــاون، بەه ــەكان م كۆن
ــە  ــە ل ــر درووســتكران، ك ــەورەى ت ــەڕەىك گ ــە ســێ گ ــەران) وات ــن و فەرمانب (شــۆڕش و ڕاپەڕی
قۆناغــى یەكەمــى لێكۆڵینەوەكــەدا ئامــاژەى بۆكــراوە،  پێــش ڕاپەریــن گەڕەكــەكاىن شــارى كــەالر 
بــەم شــێوەیە بــوو (كــەالر كــۆن، ڕاپەڕیــن، بنگــرد، فەرمانبەران، شــۆڕش، شــێروانە، بەردەســوور، 
گازینــۆ، ســیروان، ســەركەوتن ) بــەم شــێوەیە تــا دەهــات، شــارەكەش گەشــەى دەكــرد بۆیــە بــە 
پێــى دوا ســەرژمێرى ســاڵى (١٩٨٧) ژمــارەى دانیشــتواىن ناوەنــد گەیشــتە (٨٢٠٠٤) كــەس واتــە 
ســێ هێنــدەى ژمــارەى دانیشــتواىن ســاڵى (١٩٧٧) زیــادى كــردووە، كەواتــە ڕێــژەى زیادبــووىن 
ســااڵنەى دانیشــتوان لــەو ماوەیــەدا زۆر بــەرز بۆتــەوە، وە لــە ســاڵى ١٩٧٧ ســەنتەرى كــەالر 
تەنهــا ڕێــژەى ٢٠٪ دانیشــتواىن قەزاكــەى پێكدەهێنــا، لــە ســاڵى ١٩٨٧ ڕێژەكــە بــەرز بۆتــەوە، 
هەروەهــا بــەم شــێوە كــەالر لــە ڕیزبەنــدى (٢٠)هەمــدا ســاڵى (١٩٧٧)ـــەوە، بــەرز بۆتــەوە لــە 
ســاڵى (١٩٨٧)دا بــۆ ڕیزبەنــدى شەشــەم لــە ســەر ئاســتى باشــوورى كوردســتان، دواى شــارەكاىن 
ــدى  ــەك ناوەن ــا ی ــە تەنه ــەر )(١) كەوات ــوك، ســلێامىن، دهــۆك، تەلەعف ــر، كەرك (موســڵ، هەولێ
قــەزا ژمــارەى دانیشــتواىن لــە كــەالر زیاتــرە بەپێــی ئامــاری ســەرژمێری ســاڵی (١٩٨٧) ئەویــش 
ــدى  ــەم دێ دواى ناوەن ــدى یەك ــە ڕیزبەن ــزگاى ســلێامىن ل ــەر)ە، لەســەر ئاســتى پارێ (تەلەعف

پارێــزگا، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٣٠) بكــە :
                       

١- د. عەبدوڵاڵ غەفور، ئەتنۆدیمۆگرافیاى باشوورى كوردستان، چاپى یەكەم، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، ٢٠٠٦، ل١٠٠



٢٢٣

خشتەى ژمارە (٣٠)
ڕیزكردىن شارەكاىن باشوورى كوردستان بە پێی سەرژمێرى ساڵى (١٩٨٧)

ژمارەى دانیشتوانناوى شارەكان
٦٦٤٢٢١موسڵ
٤٤٥٩٣٧هەولێر
٣٩٩١٨٩كەركوك
٣٦٤٠٩٦سلێامىن
١١٤٣٢٢دهۆك

٩٠٨٨٥تەلەعفەر
٦٣١٠٢كەالر
٦٠٦٥٥زاخۆ

٥٠٣٠٠چەمچەماڵ
٤٩٩٨٦ڕانییە

٤١٢٤١خورماتوو
 ٣٩٤٨٤ كۆیە

ــەم،  ــى یەك ــتان، چاپ ــوورى كوردس ــاى باش ــور، ئەتنۆدیمۆگرافی ــاڵ غەف ــەرچاوە: د. عەبدوڵ    س
ــر، ٢٠٠٦، ل١٠٠ ــەروەردە، هەولێ ــی پ ــەی وەزارەت چاپخان

ــە قەزابوونییــەوە تاوەكــو ســاڵى (١٩٧٧)  ــادێ زیاتــر دەبێــت ل  ژمــارەى دانیشــتواىن قەزاكــە ت
زۆرتریــن ڕێــژەى تۆماركــردووە، لــە مــاوەى لێكۆڵینەوەكــەدا، كــە گەیشــتۆتە (٣٢،٠٥٪) تەنهــا لە 
مــاوەى حــەوت ســاڵدا، هــەر بۆیــە بەپێــى دوا ئامــار و لــە ســاڵى (١٩٨٧)دا ڕێــژەى زیادبــووىن 
ــژەى  ــن ڕێ ــە گەورەتری ــەوە ك ــەى لێكۆڵین ــە ناوچ ــتە (٢١،١٣٪) ل ــتوان گەیش ــااڵنەى دانیش س
زیادبــووىن ســااڵنەی تۆماركــردووە(١)، لــە ڕیزبەنــدى یەكــەم دێــت بــە بــەراورد لەگــەڵ قــەزاكاىن 
ــتەى   ــە خش ــە، وەك ل ــدى دووەمدای ــە ڕیزبەن ــە ل ــەزاى ڕانیی ــتاندا، ق ــوورى كوردس ــرى باش ت

خــوارەوەدا هاتــووە، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٣١) بكــە : 
١- دەرباز محەمەد، كەالر لە الدێوە بۆ شار، چاپخانەى چوارچرا، چاپى دووەم، ٢٠١٠
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خشتەى ژمارە (٣١)
ڕێژەى زیادبووىن دانیشتواىن كەالر بەراورد بە شارەكاىن ترى هەرێم (١٩٧٧-١٩٨٧)

ڕێژەى زیادبوونی سااڵنەى دانیشتوان١٩٧٧١٩٨٧شــــــار
٢١٫١٣٪٩٢٧٤٦٣١٠٢كەالر
١٩٫٢٪٨٥٩٤٤٩٩٨٦ڕانییە

١٤٫١٪١٣٤٢٣٥٠٣٠٠چەمچەماڵ
١٤٫١٪٣٦٥١٢١١٤٣٢٣دهۆك
٩٫٩٪١٥٣١٩٣٩٤٨٤كۆیە

٩٫٧٪١٧٥٢٠٠٤٤٥٩٣٧هەولێر
٧٫٨٪٢٨٥٣٦٦٠٦٦٥زاخۆ

٧٫٥٪١٧٥٤١٣٣٦٤٠٩٦سلێامنی
٧٫٤٪١٠٧١٥٢٢٠٢٦كفرى

٦٫٧٪٢١٥٥٨٤١٢٤١خورماتوو
٤٫٦٪٥٧٤٨٣٩٠٨٨٥تەلەعفەر

٤٫٥٪٩٤٦٠١٥٣٥٠دەربەندیخان
٢٫٦٪٣٠٧٤٦٣٣٩٩١٨٩كەركوك

 ســەرچاوە: -دەربــاز محەمــەد، كــەالر لــە الدێــوە بــۆ شــار، چاپخانــەى چوارچــرا، چاپــى دووەم، 
٢٠١٠، ل٧٢

ــە  ــراق ل ــدى عێ ــەىت ناوەن ــە حكوم ــەربازییە ك ــیاىس و س ــۆزە س ــەژە و ئاڵ ــە تەنگ ــەو ڕەوش ئ
ــان و گرتــن و  ناوچــەكاىن كوردســتان لەمــەڕ گــەىل كــورد پیــادەى دەكــرد، بەتایبــەىت ڕاوەدوون
ــوون و  ــە گەشــەكردن و فراوانب ــووە ل ــى ســەرەكیان هەب ــێ، ڕۆڵ ــردىن زۆرەمل كوشــنت و كۆچك

ــەڕوو:- ــۆكارەكاىن دەخەین ــێوەیە ه ــەم ش ــەالر ب ــتواىن ك ــردىن دانیش زیادك
ــەم  ــرى ئ ــەكاىن ت ــی و ناوچ ــەزاى خانەق ــوردەكاىن ق ــینە ك ــى گوندنش ــتنى زۆرەملێ ١- ڕاگواس
دەوروبــەرە پەرتــەوازە و ئاوارەبوونیــان لــە شــارەكاىن كوردســتان و باشــوور و ناوەڕاســتى 
عێــراق، دواتــر هاتنــە كــەالر و لەكۆمەڵگــە زۆرەملــێ و گەڕەكــەكاىن تــرى شــاردا نیشــتەجێبوون.
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٢- ڕەوىش نائارامــى و نائاســایى گونــدەكاىن كــەالر و دەوروبــەرى  لــە ســەردەمى بزوتنــەوەى 
ــدا. ڕزگارى خــوازی  گەلەكەمان

٣ - شــەڕى عێــراق –ئێــران كــە درێــژەى هەبــووە تاوەكــو ســاڵى ١٩٨٨ بــووە هــۆى كۆچكــردىن 
ژمارەیــەىك زۆرى دانیشــتوان مەنــدەىل و خانەقــى و شــارە ســنوورییەكاىن تــر بــە هــۆى تۆپبــاران 

و شــەڕ و شــۆڕەوە لــە كــەالر نیشــتەجێبوون.
٤- كۆچــى بەردەوامــى دانیشــتواىن گونــدەكاىن بــەرەو شــار بەهــۆى جیــاوازى خزمەتگوزارییــەوە 
نائارامــى ناوچەكــە و چەندیــن فشــار و زەبــر و زەنــگ و چەندیــن ئابڵوقــە و تۆپبــاران لەالیــەن 

ــەىت ناوەندییەوە. حكوم
٥- گەڕانــەوەى زۆرێــك لــە ماڵــە پێشــمەرگەكاىن شــۆڕىش ئەیلــول و ئــەو ئاوارانــەى كــە ئاودیــوى 
ســنوورى ئێــران بــوون، یــان ئەوانــەى بەهــۆى ڕەوىش سیاســییەوە دوورخرابوونــەوە بــۆ 
ناوچــەكاىن خــوارووى عێــراق، ڕووخانــدىن گونــدەكاىن ســەرجادە و نزیــك دەســتەكاىن كــەالر و 
كفــرى لــە ســاڵى (١٩٨٧)دا، ڕاگواســنت دانیشــتوانەكەى بــۆ شــارى كــەالر و دابەشــكردىن زەوى 

ــە ئــۆردوگاى زۆرەملێــی (صمــود )دا.     بــە ســەریاندا ل
٦- دوو بنــەى زۆرێــك لــە خەڵــىك الدێــكان لــە نــاو شــاردا بــە ســەر ئــەو هۆكارانــەى ســەرەوە 

خوێنــدىن منداڵەكانیــان و بژێــوى ژیانیــان.
گــەر بــە شــێوەیەىك گشــتى بڕوانینــە مــاوەى نێــوان (١٩٧٧-٢٠٠٢) ڕێــژەى زیادبــووىن ســااڵنەى 
ــردا،  ــەزاكاىن ت ــاو ق ــەرزە لەچ ــەىك ب ــەش ڕێژەی ــە (١٤،١) ئەم ــەالر دەگات ــارى ك ــتواىن ش دانیش
ــااڵنەى  ــی س ــاد بوون ــژەى زی ــااڵىن (١٩٧٧-١٩٨٧) ڕێ ــوان س ــەكردىن نێ ــاوەى گەش ــا م هەروەه
دانیشــتوان دەكاتــە (٢١،١٣٪)، كەواتــە لــەو ماوەیــەدا (٥٣٨٢٨) كــەس زیــادى كــردووە، 
ــە نێــوان ئــەو دە ســاڵەدا دەبینیــن ژمــارەى  ــە ژمــارەى خانــوودا، ل گــەر بەراوردێــك بكەیــن ل
خانــووەكاىن ســاڵى(١٩٧٧) ( ١٠٨٥)خانــووە و ژمــارەى خێزانیــش (١٤٥٧) خێزانــە، بــە مەرجێــك 
تەنهــا ســێ گــەڕەك خراوەتــەڕوو (كــەالر كــۆن، بنگــرد، حەمــەى كەریــم)، بــەاڵم ســاڵى (١٩٨٧)  
ژمــارەى خانــوو (٧٥٧١) خانــووە، ژمــارەى خێزانیــش (١٠٥٩١) خێزانــە(١)، كەواتــە جیــاوازى لــە 
نێــوان ئــەو دە ســاڵە دەكاتــە (٦٤٨٦) خانــوو، لــە ســاڵى (١٩٨٧)دا (٢٠٠٢) خێــزان كرێنشــینە 
ــەردوو  ــە ه ــنت ب ــت بەس ــەالر، پش ــتواىن ك ــۆى دانیش ــە ك ــە  (١٩،٥٪) ل ــەى دەكات ــە ڕێژەك ك

ــارى ســلێامىن. ــەىت ئام ــى بەڕێوەبەرای ــارە (٢٨،٢٥) بەپێ خشــتەى ژم
 

١- الجمهوریة العراقیة، وزارة التخطیط، الجهاز املركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة ١٩٨٧، محافظة السلیامنیة.  
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ســااڵىن (١٩٨٧- ١٩٨٨) ترســناكرتین قۆناغــە لــە باشــوورى كوردســتاندا، تەنهــا لــەو دوو ســاڵەدا 
شــارێك ژەهــر بــاران كــرا و چــەىك كیمیایــى تیــادا تاقــى كرایــەوە، جیــا لــە هەنــدێ ناوچــەى 
ــاىت  ــش كارەس ــارە دواتری ــە ژم ــە ب ــەزا و ناحی ــد و ق ــدىن (٤٥٠٠) گون ــا ڕووخان ــر، هەروەه ت
ئەنفــال كــە تــاواىن وا لــە مێــژووى مرۆڤایەتیــدا هاوشــێوەى نییــە مەملەكەتێــك لــە ژێــر ملــداو 
(١٨٢٠٠٠) مرۆڤــی بــێ گونــاه ئەنفــال دەكرێــت، لــەو دوو ســاڵەدا شــۆڕىش كوردیــش زەبرێــىك 
كاریگــەرى بەركــەوت، كەواتــە دوو ســاڵ پــڕ كارەســات، دوو ســاڵ مەرگهێنــەر، كــە كاریگــەرى 
ــاڵى  ــە س ــووە، ل ــتان هەب ــوورى كوردس ــارەكاىن باش ــد و ش ــەى گون ــتواىن زۆرب ــەر دانیش لەس
ــەت  ــە تایب ــرنان ب ــت ڕووخێ ــەرجادە و بەردەس ــدەكاىن س ــەم گون ــى یەك ــو قۆناغ (١٩٨٧) وەك
كــورد نشــینەكان ناحیــەكاىن قەرەتەپــە و جەبــارە و ســەرقەاڵ و دواتریــش گونــدەكاىن ناحیــەى 
كۆكــس بــە ناحیەكــەوە كــە هەموویــان ســەر بــە قــەزاى كفریــن ڕووخێــرنان، پاشــان قۆناغــى 
دووەم لــە ســاڵى (١٩٨٨) لــە شــااڵوى بەنــاو ئەنفالــدا بــە چــڕى كرایــە ســەر ناوچــەكاىن گەرمیان 
ــااڵوى  ــەر ش ــان ب ــێىك زۆری ــوون، بەش ــمەرگەدا ب ــزى پێش ــەاڵىت هێ ــر دەس ــە ژێ ــەش ل و ئەوان
ــال  ــەر شــااڵوى ئەنف ــەس ب ــە (١٢٦٦٨) ك ــر ل ــە زیات ــدا ك ــە شــااڵوى ئەنفال ــن، ل ــال كەوت ئەنف
ــان  ــتى و دەی ــەى تەندروس ــێ بنك ــە و س ــەوت قوتابخان ــرنان، ح ــد ڕووخێ ــەوت ( ١٧٤) گون ك
مزگــەوت و ( ٤٦٠٦)خانــوو، هەروەهــا ناحیــەى تیلەكــۆش بەتــەواوى ڕوخێــرنا بــە دامــودەزگا 
حكومەكانییــەوە، ئــەو گوندانــەى ســەر بــە ناوەنــدى قــەزاى كــەالر بــوو (٢٤) گونــد بــوون، كــە 
ــە (٤٥٦٨) كــەس،  ــە (٩٤٣٠) كــەس، كــۆى ئەنفالكــراوەكان دەكات ــووە دەكات ــزان ب (١٧٩٦) خێ
گــەر ســەرنجى خشــتەى خــوارەوە بدەیــت، زۆرترینیــان كەوتۆتــە ناوەنــدى كــەالرەوە  (٤٥٦٨) 
ــە  ــاز دێ ك ــەى پێب ــش ناحیی ــددا، دواتری ــوار گون ــت و چ ــە بیس ــا ل ــراوە تەنه ــەس ئەنفالك ك
ژمــارەى ئەنفالكــراو دەكاتــە (٤٤٢٠) كــەس، كــۆى گوندەكاىن هــەردوو ناحیەكــە ژمارەیان (١٥٠) 
ــاز و تیلەكــۆ) هەڵوەشــێرنایەوە و  ــەى (پێب ــدەكان هــەردوو ناحی ــە(١) دواى ڕووخانــدىن گون دێی
ــە ١٩٨٧/٦/١١،  ــە ناوەنــدى قــەزاى كــەالرەوە بەپێــى مەرســومى كۆمــارى ژمــارە ٣٢١ ل لكێرنای

ــە ١٩٨٧/١١/١٦(٢) ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٣٢) بكــە.           ژمــارە ٩١١ ل
                                       

١- زیاد عەبدولڕەحامن، توىن مەرگ، باڵوكراوەكاىن سەنتەرى لێكوڵێنەوەى سرتاتیجیى كوردستان، چاپى دووەم، ٢٠٠٤، ل١٣٤
٢- وزارة الحكم املحيل، دلیل االداري للجمهوریة العراقیة، الجزء االول (١٩٨٩-١٩٩٠)، ط١، ص٢٢٧          
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خشتەى ژمارە (٣٢)
ژمارەى قوربانیاىن شااڵوەكاىن ئەنفال لە قەزاى كەالر ( ١٩٨٨)

قەزاو 
ناحیەكان

كۆى 
گوندەكان

كۆى 
خانوەكان

كۆى 
خێزانەكان

كۆى 
دانیشتوان

كۆى 
ئەنفالكراو

كۆى 
قوتابخانە

كۆى 
نەخۆشخانە

      ١    ٤  ٣٦٨٠  ٧٥٩٦  ١٤٠٩   ١٣٦٤    ٨١تیلەكۆ
      ١    ٥  ٤٤٢٠  ٩١٢٤  ٢٠٠٣  ١٨٤٩   ٦٩ پێباز 

ناوەندى 
     ١    ٧  ٤٥٦٨  ٩٤٣٠  ١٧٩٦  ١٣٩٣    ٢٤كەالر

كۆى 
     ٣    ١٦ ١٢٦٦٨ ٢٦١٥٠  ٥٢٠٨  ٤٦٠٦   ١٧٤گشتى

لێكوڵێنــەوەى  ســەنتەرى  باڵوكــراوەكاىن  مــەرگ،  تــوىن  عەبدولڕەحــامن،  زیــاد  ســەرچاوە: 
١٣٤ ل   ،٢٠٠٤ دووەم،  چاپــى  كوردســتان،  ســرتاتیجیى 

ئەوانــەش كــە لــە ژێــر چنگــى بەعــس دواى دەیــان گرفت و لەمپــەر ڕزگاریــان بوو لە ئــۆردوگاى 
زۆرەملێــی (صمــود )دا نیشــتەجێكران ئــەو گوندانــەش لــە ســااڵىن (١٩٨٧-١٩٨٨) ڕووخێــرنان، 
بــەم شــێوەیە بــوو وەك لــە خشــتەى ژمــارە (٤٠) هاتــووە، كــە گونــدەكاىن ســنوورى كفــرى و 
كــەالرى لــە خۆگرتــووە، ژمارەیــان (٢٧٣) گونــدە و ژمــارەى خێزانیــش (٩٧٧٧) خێزانــە و ژمــارەى 
دانیشــتوانیش (٥٩٧٤٤) كەســە، تەنهــا لــە ســااڵىن (١٩٨٧ -١٩٨٨) لــە هــەردوو قــەزاى كــەالر و 
كفــرى ژمــارەى گونــدە ڕووخــاوەكان دەكاتــە (٢٧٣) گونــد، هەروەهــا ژمــارەى خێزانەكانیــش 
ــە (١٨٦)  ــەس (١) ك ــتۆتە (٥٩٧٤٤) ك ــتوانیش گەیش ــارەى دانیش ــزان و ژم ــە ( ٩٧٧٧) خێ دەكات
گونــدى ســەر بــە قــەزاى كــەالرە و تەنهــا (٨٧) گونــدى ســەر بــە یەكــە كارگێڕییــەكاىن قــەزاى 

كفرییــە ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٣٣) بكــە.

١- دەرباز محەمەد، كەالر لە الدێوە بۆ شار، چاپخانەى چوارچرا، چاپى دووەم، ٢٠١٠، ل٦٣
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خشتەى ژمارە ( ٣٣)
ئەو گوندانەى ڕووخێرنان لە قەزاكاىن كەالر و كفرى سااڵىن ١٩٨٧-١٩٨٨

ژ. دانیشتوانژ. خێزانژ. گوندناحیە
٢٥٩٤٦٥٢٥٠سەرقەاڵ
٣٥١٩٤٥١١٦٥٢كۆكس
٢٠١١٤٦٥٧٨جەبارە

٦٤٢٨٢٨٥٠قەرەتەبە
٢١١٧٩٦١٥٥٥٠مەركەزى كەالر

١١٣١٤١٦٧٤٩٠تیلەكۆ
٥٢٢٠٢٢١٠٣٦٤پێباز

٢٧٢٩٧٧٧٥٩٧٤٤كۆى گشتى

ــى  ــرا، چاپ ــەى چوارچ ــار، چاپخان ــۆ ش ــوە ب ــە الدێ ــەالر ل ــەد، ك ــاز محەم ــەرچاوە :- دەرب   س
ل٦٣  ،٢٠١٠ دووەم، 

 
ــتووەتەوە  ــەالر گەیش ــتواىن ك ــەى دانیش ــااڵىن (١٩٨٧-٢٠٠٢) گەش ــوان س ــە نێ ــر ل ــەاڵم دوات  ب
بــۆ (٢،٦٪) ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ هــۆكارى ڕاپەرینــى ئــازارى (١٩٩١) ئازادكــردىن زۆربــەى 
ــەقامگیرى  ــەك س ــا ڕادەی ــایش ت ــى و ئاس ــەوەى ئارام ــتان، گەڕان ــوورى كوردس ــەكاىن باش ناوچ
ســیاىس هەلێــىك واى ڕەخســاند، زۆرێــك لــە خەڵــىك الدێــكان بگەڕێنــەوە بــۆ زێــدى باوباپیریــان، 
كــە پێشــرت لــە ژێــر زەبروزەنــگ و زۆرەملێــدا ڕاگوێزرابــوون، هــاوكات سیاســەىت بــە عەرەبكــردن 
و ڕاگواســنت كــەم بــووەوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا كــۆچ لــە ناوچــەكاىن ژێر دەســەاڵىت حكومەىت 
ناوەنــدەوە بــەردەوام بــوو، بەتایبــەىت ناوچــەكاىن خورماتــوو و خانەقــی و دەوروبــەرى، ئەمــەش 
ــن  ــەاڵم مخاب ــەالر، ب ــارى ك ــە ش ــووە ل ــتوان هەب ــارەى دانیش ــەر ژم ــەرى لەس ــارە كاریگ دووب
شــەڕى ناوخــۆ كــە ســەراپاى ناوچــەكان و زۆرێــك لــە حیزبــەكاىن گرتــەوە، ڕەنگــى ناوچەكانیــش 
ــوتەمەىن،  ــە س ــەڕ و بوون ــەرداىش ش ــە ب ــوان كرای ــەك الوى ج ــدەدا ژمارەی ــەو نێوەن ــۆڕان، ل گ
ــۆردوگاى  ــە ئ ــاواز، كەوات ــروڕاى جی ــن مــاڵ لەســەر بی ــزاىن چەندی ــوون و ڕاگوێ ــە ئاوارەب ــا ل جی
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زۆرەملێــى ڕزگارى زۆربــەى دانیشــتوان گونــدەكاىن قــەزاى كفــرى (ناحیــەكاىن ســەرقەاڵ و 
قەرەتەپــە و جەبــارە) دواتریــش زەندئابــاد و كــەالرى گرتەخــۆ، هەربۆیــە ئــەم جیاوازییــەى پێــوە 
دیاربــوو، دوو بەشــبوون ئــەوەى ناوەنــدى كــەالر و ناحیــە و گونــدەكاىن (حكــم ذايت) پێدەوتــرا، 
ــان  ــاكەل، پاش ــرا ش ــوون پێیدەوت ــی ب ــم زات ــەی دەرەوەی حوک ــەو گوندان ــش ئ ــەكەى تری بەش
هەنــدێ  پیــر و بەســااڵچووى ئەنفــال گەڕانــەوە لــە زیندانــەكان لێــرە نیشــتەجێبوون، لەگــەڵ 
ــەڵ ئەوەشــدا  ــەالر، لەگ ــنوورى ك ــە س ــال هاتبوون ــش ئەنف ــە پێ ــەو گوندنیشــانەى ك ــك ل زۆرێ
ــە ســەنتەرى كــەالردا  ــە بەرگــراىن زەوى و خانــوو ل هەنــدێ خەڵــىك بــێ دەرامــەت و هــەژار ل
لــەم ئــۆردوگا زۆرەملێیــە نیشــتەجێبوون، هــەر بۆیــە تــادێ ژمــارەى دانیشــتواىن (صمــود) ڕوو لــە 
زیادبوونــە، دواتریــش بــە بڕیارێــك لــە ســاڵى (١٩٨٨/٣/١٦) كرایــە ناحیــە(١) ژمــارەى دانیشــتوان 
لــە ســاڵى (٢٠٠٢)دا گەیشــتە (٢٢٠٠٠) كــەس و ڕێــژەى (١٥،٦٪) دانیشــتواىن قەزاكــە پێكدەهێنن  
ئەوانــەى كــە پاشــاموەى ئەنفــال لــە ژێــر چنگــى بەعســیان ڕزگار بــوون، لــە ئــۆردوگاى زۆرەملێى 
ــتان  ــى كوردس ــەىت هەرێم ــدىن حكوم ــن و دامەزران ــە دواى ڕاپەڕی ــتەجێكران، ل ــود) نیش (صم
هەندێــك لــە گوندنیشــان گەڕانــەوە زێــدى باوباپیریــان، بــەاڵم كام گونــد كــەالوە و وێرانــە بەبــێ 
ــابوونەوە و  ــەك هەڵوەش ــە بەری ــەكان ل ــەرە زۆرى خێزان ــەى ه ــەك، زۆرب ــچ خزمەتگوزاریی هی
زۆر خێــزان تەنهــا پیــرەژن و پیرەمێردێــك بــە بــێ منــداڵ مابوونــەوە، یــان چەندیــن منــاڵ بــێ 
سەرپەرشــتیار بــە بــێ دایــك و بــاوك و بــە بــێ خوشــك و بــرا، جیــا لــەوە چەندیــن خێــزان تەنهــا 
ــاى  ــن وێن ــە و چەندی ــیدان، ئەمان ــس لووش ــەى ڕەىش بەع ــەوە و دێوەزم ــۆ نەمای ــێكیان ب كەس
تراژیــدى تــر لــەم مەملەكەتــەدا دەگــوزەرێ، بێگومــان ڕووداوەكان كاریگەرییــان لەســەر بــەرز و 
نزمــى دانیشــتوان هەیــە، ڕێــژەى دانیشــتواىن كــەالر بــە ڕێــژەى (٤،٢) ئــەم ڕێژەیــە گەشــەیەىك 
ــتنى  ــاغكردنەوە و دەرخس ــۆ س ــن ب ــت نی ــارى ورد و درووس ــدا ئام ــەڵ ئەوەش ــە گ ــاییە، ل ئاس
ڕاســتییەكان، هەرچەنــدە دواتریــش كۆچكــردن لــە ناوچــەكاىن ژێــر دەســەاڵىت حكومــەىت ناوەنــد 
بــەردەوام بــوو، دواى ڕاپەریــن و ماوەیەكیــش گفتوگــۆى نێــوان بــەرەى كوردســتاىن و حكومــەىت 
ناوەنــد، خەڵــىك كوڵەجــۆ ئــەوەى كــە مابوونــەوە ڕاگوێــزران و هاتنــە كــەالر و ناحیــەى  ڕزگارى 
ــەالر،  ــتواىن ك ــەكردىن دانیش ــەر گەش ــوو لەس ــان هەب ــەش كاریگەریی ــە ئەمان ــتەجێبوون، ك نیش
بۆیــە دەبینیــن لــە دوا ئامــاردا لــە ســاڵى (٢٠٠٢) ژمــارەى دانیشــتوان گەیشــتە (٩٣١٠٥) كــەس، 
ــەدراون، ژمــارەى  ــردوودا ســەرژمێرى ئەنجــام ن ــزە ســاڵى ڕاب ــە پان ــە، ل ــەم ئامــارە فەرمــى نیی ئ
ئــەو ئاوارانــەى كــە لــە ناوچــەى ناوەڕاســت و باشــوور و دەوروبــەرەوە بــەرەو كــەالر هاتبــوون، 

١- د. عبداللە غفور، التشکیالت االداریة يف جنوب کردستان، مطبعة شڤان، سلیامنیة، سنة ٢٠٠٥، ص ٧٥
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ژمارەیــان تــا دەهــات ڕوو لــە زیادبووندابــوو بەهــۆى زەبروزەنگــى ڕژێمــى بەعســەوە، هــەر 
چەنــدە لــە دواى دامەزرانــدىن حكومــەت هەرێــم، حكومــەىت ناوەنــد گەمــارۆى خســتە ســەر 
هەرێمــى كوردســتان، ئەمــەش كاریگــەری زۆرى هەبــوو، ڕەوشــی ئابــوورى خەڵــك خــراپ بــوو 
گــراىن ئامادەیــى هەبــوو، دواتریــش شــەڕى ناوخــۆ هێنــدەى تــر كاریگــەرى لەســەر تــەواوى 
كایــەكان هەبــوو، زۆرێــك لــە گەنجــان بــەرەو هانــدەران كۆچیــان كــرد، لــە بــوارى تەندروســتى 
ــە  ــوون ل ــش هاوكارب ــی و بیانییەكانی ــراوە مرۆی ــوو ڕێكخ ــە هەب ــدێ جوڵ ــەروەردەدا هەن و پ
ناوەڕاســتى نەوەدەكانــدا كردنــەوەى پەیامنــگاى مەڵبەنــدى مامۆســتایان، ڕۆڵــى گرنگــى هەبــوو 
لــە ســاتەوەختى دامەزراندنیــدا، تــواىن تاڕادەیــەك كێشــەى نەبــووىن مامۆســتا چارەســەر بــكات، 
دواتریــش بــووە هەوێنــى كۆلێــژى بنــەڕەىت كــەالر، هــەر لــەو كاتــەدا پەیامنــگاى كشــتوكاڵى 
كــەالر بنیادنــرا تەنهــا (٢) بــەش بــوو، دواتــر بڕیــارى گۆڕینــى (پەیامنــگاى كشــتوكاڵ)

ــا،  ــەكاىن (كارەب ــە بەش ــرا و ل ــىك) دەرك ــگاى تەكنی ــۆ (پەیامن ــەوە ب ــەىن وەزیران ــە ئەنجوم ى ل
ــە ســەر  ــە ســاڵى ١٩٩٧ ل بەروبوومــى كێڵگەیــى و باخــدارى) پێكهــات دواتریــش پەرســتارى ل
بینایــەىك ئامادەیــى پیشەســازیدا بەڕێوەدەچــوو، دواتــر لــە ســاڵى (٢٠٠٠) جگــە لــە فراوانكــردن 
ــدكاران و  ــەى خوێن ــە و یان ــى پەیامنگ ــى دووهەم ــتكردىن نهۆم ــە درووس ــەرى پەیامنگ ڕووب
بەشــە ناوخۆیــی بــۆ خوێنــدكاران دواتریــش كردنــەوەى بەشــەكاىن ڤێتێرنــەرى، بــەىش (كارگێــڕى 
كارو شــیكارى نەخۆشــییەكان، ژمێریــارى بــە جۆرێــك حــەوت بــەىش زانســتى لــە خۆدەگرێــت، 
دووبــەش مرۆیــى كــە بەشــی (كارگێــڕى كار و ژمێریــارى) كردنــەوەى هــەردوو پەیامنگاكە ڕۆڵى 
كاریگەرییــان هەبــوو بــۆ گەرمیــان بــە گشــتى و شــارى كــەالر بــە تایبــەىت  لــە ڕووى پــەروەردە 
و زانســت و ڕۆشــنبیرییەوە، هەروەهــا كاریگــەرى لــە گەشــەكردن و فراوانبوونــی شــارى كــەالر 
و ڕاكێشــاىن چەندیــن مامۆســتا و خوێنــدكار لــە تــەواوى شــارەكاىن تــرەوە بــۆ نــاو كــەالر، لــەو 
ــەوەى  ــە بووژان ــى ل ــى گــەورەى بین ــەر خــۆراك، ڕۆڵ ــەوت بەرامب ــارى (٩٨٦) ن سااڵنەشــدا بڕی
خەڵــك و دابینكــردىن هــەىل كار و جووڵەیــەىك ئابــوورى گــەورە دەرکــەوت بــە جیــاوازى لەگــەڵ 
ڕابــردوودا، لــە درووســتكردىن قوتابخانــە و بنكــەى تەندروســتى و نۆژەنكردنــەوەى دامــودەزگا 
ــتكردىن  ــە ڕووى درووس ــەالر ل ــارى ك ــەر ش ــوو لەس ــردىن هەب ــەش كارتێك ــەكان، ئەمان حكومیی
ــردىن  ــۆ و قیرتاوك ــش چیمەنت ــۆن و دواتری ــى تەلەف ــا و هێڵ ــاو و كارەب ــرۆژەكاىن ئ ــاوەڕۆ و پ ئ
كۆاڵنــەكان، ســاڵى (١٩٩٩) لەالیــەن شــارەوانییەوە كۆمەڵێــك پارچــە زەوى دابەشــكرا، لە گەڕەىك 
ــتایان  ــەڕەىك مامۆس ــە زەوى و گ ــات (١٢٠٠) پارچ ــەڕەىك خەب ــە گ ــە ل ــەهیدان (٥٠٠) پارچ ش
نزیكــەى (٨٠٠) پارچــە زەوى، هەروەهــا (١٠٠٠٠) زەوى لە گەڕەكەكاىن نەورۆز و بەردەســوور و
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شــارەواىن (١، ٢) و ئەنفالەكان و ڕزگارى و ئاوارەكان و گەرمیان، ئەمانەش هێندەى تر ســەنتەرى 
ــدێ  ــەوە هەن ــا ل ــى، جی ــەوە بین ــاوى بەخۆی ــەى بەرچ ــرد و گەش ــوون ب ــەرەو فراوانب ــارى ب ش
ــتكرا،  ــارەواىن درووس ــردە ســەر زەوى ش ــان ك ــە زیادەڕۆی ــەىك ك ــر بەشــێوەى هەڕەم ــەڕەىك ت گ
كــە پێكهاتــووە لــە حەمریــن و مەتارەكــە و دەوروبــەرى شــێروانە و گــەڕەىك ســیروان و كــەالرى 
ــوورى و ڕەوىش كوردســتان  ــزاوىت ئاب ــوو لەســەر ب ــى زۆرى هەب ــارى (٩٨٦) كاریگەری ــۆن، بڕی ك
ــە  ــاردا ل ــە دوا ئام ــن ل ــە دەبینی ــەوە، هەربۆی ــوو ڕوویەك ــە هەم و گەشــەكردن و پێشــكەوتن ل
ســاڵى (٢٠٠٢) ژمــارەى دانیشــتوان گەیشــتۆتە  (٩٣١٠٥) كــەس، بــە پێــى خشــتەى ژمــارە (٣٤) 
ــە  ــە ڕوو، ل ــەڕەك خراوەت ــا (٩) گ ــدە تەنه ــرتە، هەرچەن ــلێامىن كەم ــارى س ــەىت ئام بەڕێوەبەرای
ــەو  ــووە، باشــرتین بەڵگــە ئ ــان ب ــە ناوەڕاســتى هەشــتاكاندا ئامادەیی ــە ل ــەو گەڕەكان كاتێكــدا ئ
داتانــەى لــە ســەرەوە خرانــەڕوو كــە هــەزاران زەوى دابەشــكراون لــە گەڕەكــەكاىن شــەهیدان و 
بەردەســوور و شــارەواىن ( ٢، ١) و نــەورۆز و ئەنفالــەكان و...هتــد جگە لە درووســتكردىن ســەدان 
خانــوو بــە زیادەڕۆیــی لــە گەڕەكــەكاىن حەمریــن و شــێروانە و ســەر ڕووبــارى ســیروان و لیواكــە 
و مەتارەكــە كــەالرى كــۆن زۆر شــوێنى تــرو هەروەهــا درووســتكردنەوەى گەڕەكــەكاىن گازینــۆ و 
گــۆران كــە لــە ســاڵى (١٩٨٨)دا لەگــەڵ الدێكانــدا ڕووخێــرنان، كــە تەنهــا گــەڕەىك گازینــۆ (٢٦١٣) 
خێــزان بــووە، بەپێــى ئامــاری شــارەواىن لــە مایســی (٢٠٠٠)دا، هەروەهــا بەپێــی هەمــان ئامــارى 
شــارەواىن كــە ئــەو دەمــە بەمەبەســتى هەڵبــژاردىن ئەنجومــەىن شــارەوانییەكان ئەنجامــدرا كــۆى 
ــە  ــتوانییان دەكات ــارەى دانیش ــە) ژم ــە و تەقوییەك ــۆ و مەتارەك ــاوارەكاىن كوڵەج ــتواىن (ئ دانیش
ــرت  ــووە، ئی ــەس ب ــتواىن (٩٠٥١٩) ك ــارەى دانیش ــەڕەك ژم ــا (٩) گ ــە تەنه ــەس، كەوات (٥٨٦٣) ك
دواى دابەشــكردىن ئــەو زەوییانــە و درووســتبووىن چەنــد گەڕەكێــىك نــوێ و ئــەو هەمــوو زیــادە 
ڕۆییــە، یــان ڕووخانــدىن (١٨٦) گونــد و ناحیــەى تیلەكــۆ، جگــە لــە گونــدەكاىن تــر لــە ناحیــەكاىن 
ــەرەو كــوێ چــوون؟ حاشــا  ــش كوڵەجــۆ ب ــارە) دواتری ــە و جەب (ســەرقەاڵ و كۆكــس و قەرەتەپ
هەڵنەگــرە بەهــۆى زەبروزەنگــى حكومــەىت ناوەنــدەوە لــەدواى ڕاپەڕینــەوە تاوەكــو ڕووخانــدىن 
ــە كــەالردا  ــوون و ل ــەو (١٢) ســاڵەدا ئاوارەب ــە مــاوەى ئ ــزان ل حكومــەىت بەعــس، هــەزاران خێ
ــدى  ــارەى دانیشــتواىن ناوەن ــى ســەرژمێرى ســاڵى (١٩٨٧) ژم ــە پێ ــدا ب نیشــتەجێبوون، لەكاتێك
ــەس  ــتوانەكەی (٨٩١١٣) ك ــش دانیش ــەزای كەالری ــەس ق ــە (٨٢٠٠٤) ك ــووە ل ــى ب ــەالر بریت ك
بــووە، بــە هەمــوو پێــوەرەكان ئاراســتەى كــۆچ پۆزەتیــڤ و بــەرەو كــەالر بــووە، ئیــدى خێــرە 
ژمــارەى دانیشــتوان بــەو شــێوە بێــت، كــە لــە خشــتەكەدا هاتــووە، وێــڕاى ئــەو تێبینیانــەى لــە 

ســەرەوە خرانــە ڕوو، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٣٤) بكــە:                                      



٢٣٢

خشتەى ژمارە (٣٤)
ژمارەى خێزان و خانوبەرە و دانیشتوان و خوێندنگە و مزگەوت و نەخۆشخانە

بەپێی گەڕەكەكاىن شارى كەالر ساڵی (٢٠٠٢)
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---٢١١١-١٧٨٥١١،١١٦٠٥١١،١١٢٦٧٥١٤فەرمانبەران

١١-١-٢٥٢٦١٥،٦٢٢٧٢١٥،٦١٣٦٩٣١٥،١١١١بنگرد

١-----١-١١٩٦٧،٤١٠٧٥٧،٤٦٤٨٣٧،٢شێروانە

٢---٤٣١٠٢٦،٧٣٨٧٦٢٦،٧٢٣٣٦٢٢٥،٨٢٣١١شۆڕش

١-١---١-١٧٣٦١٠،٧١٥٦١١٠،٧٩٤١٣١٠،٤سەركەوتن

١----١--١٤٣٠٨،٨١٢٨٦٨،٨٧٧٥٤٨،٥سیروان

١-----١-٦٥٩٤،١٥٢٩٤،١٣٥٧٤٣،٩بەردەسوور

١-----٢-٧٩٤٤،٩٧١٤٤،٩٤٣٠٧٤،٨گازینۆ

كەالر 
كۆن

١١--١-٢-١٧٠٨١٠،٦١٥٣٦١٠،٦٩٢٥٩١٠،٢

کۆی 
گشتی

١٦١٤٤١٠٠١٤٥١٧١٠٠٩٠٥١٩١٠٠٣١٣٤٣٢١٢٩

سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت ئامارى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
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ــەن  ــە ســاڵى (٢٠٠٣) لەالی ــراق ل ــدىن ڕژێمــى بەعــس و پرۆســەى ڕزگارى عێ ــاش ڕووخان ــە پ ل
ــی  ــر دەســەاڵىت حكومەت ــەوە، ناوچــەكاىن ژێ ــە كای ــرت هات ــەوە دۆخێكی ــكا و هاوپەیامنان ئەمری
بەعــس ڕزگاربــوون، ئەوانــەى دوێنــێ تــووىش ڕاگواســنت و تەعریــب بــوون، لــە شــارى كــەالر 
ــەرى  ــییە كاریگ ــە سیاس ــەو گۆڕان ــرە ئ ــا هەڵنەگ ــەوە، حاش ــان گەڕان ــتەجێبوون، هەندێكی نیش
زۆرى لەســەر شــارى كــەالر هەبــوو لــە ڕووى سیاســی و ئابوورییــەوە، ئیــدى تــرس و دڵەڕاوكــێ  
ــەم  ــرد ل ــەقامگیرى دەك ــى و س ــە  ئارام ــتیان ب ــر هەس ــتوان زیات ــوو، دانیش ــەك  ئاواب تاڕادەی
ــتى  ــردووەوە دەس ــەدەى ڕاب ــەكاىن س ــی نەوەت ــە كۆتای ــە ل ــكردىن زەوى ك ــەدا، دابەش ناوچان
ــتایان،  ــاران، مامۆس ــەورۆز، ئەندازی ــەڕەك (ن ــن گ ــووىن چەندی ــۆى زیادب ــووە ه ــوو، ب پێكردب
ــارەواىن   ــەك و ش ــارەواىن  ی ــان، ڕزگارى، ش ــاىك، گەرمی ــەهیدان، ڕون ــەكان، ش ــاوارەكان، ئەنفال ئ
دوو، جووتیــاران، مــروارى، خەبــات، كــەالرى نــوێ، ناوچــەى پیشەســازى) ئەمــەش بووەهــۆى 
ــدا  ــوارى خزمەتگوزاریی ــە ب ــەرز، ل ــەى ب ــوێ و باڵەخان ــەى ن ــە نەخش ــوو ب ــتكردىن خان درووس
زۆرێــك لــە گەڕەكــەكان ئــاو و ئــاوەڕۆ و كارەبــا و كۆنكریــت و قیرتــاو و شــەقامى جــووت ســاید 
و باخچــە و پــارىك گــەورە و درووســتكردىن چەندیــن قوتابخانــە و كردنــەوەى كۆلیژى پــەروەردە 
و پــەروەردەى بنــەڕەىت و دواتریــش لــە ســاڵیادى ئەنفالــدا دامەزرانــدىن بــەردى بناغــەى 
زانكــۆى گەرمیــان، كردنــەوەى دەرگایــەىك گــەورەى بــازرگاىن كــەالر بــووە ســەنتەرێىك  گــەورەى 
ســاغكردنەوەى كااڵكان و هەناردەكــردىن بــۆ خــواروو و ناوەڕاســتى عێــراق، لــە ســاڵى (٢٠٠٣) 
و ســااڵىن دوایــى و تــا دەهــات ژمــارەى دانیشــتواىن كــەالر ڕۆژ بــە ڕۆژ ڕووی لــە زیادبوونــدا 
بــوو، هــەر بۆیــە لــەم ســاڵەدا و ســااڵىن دوایــی و تــا ئێســتاش  ڕێــژەى دانیشــتوان  زیــاد دەكات، 
ڕەنگــە خوێندنــەوەى زۆرێــك لــە چاودێــران پێــان وا بــوو، دواى ڕووخانــدىن حكومــەىت عێــراق 
ــووى  ــە بیان ــان كەمــدەكات، ب ــت، ی ــە شــێوەى بەرچــاو دادەبەزێ ــژەى دانیشــتواىن كــەالر ب ڕێ
ــەیرى  ــەر س ــەوە گ ــە پێچەوان ــەاڵم ب ــەوە، ب ــاوارەكان دەگەڕێن ــكان و ئ ــىك الدێ ــەوەى خەڵ ئ
ــەوە،  (١٩١)  ــە بەرزبۆت ــەوەى ڕێژەك ــا ل ــاڵى (٢٠٠٣) جی ــە س ــن ل ــارە (٣٥) بكەی ــتەى ژم خش
خێــزان كۆچیــان كــردووە و هاتوونەتــە نــاو شــارى كــەالر لــە ســاڵى (٢٠٠٤)دا زیــادى كــردووە، 
ــە ڕەوىش ئاســایش و  ــدى ب ــەش پەیوەن ــۆ شــارەكە، ئەم ــردووە و ب ــان ك ــاڵ كۆچی ــۆ (١٩٤) م ب
نائارامــى ناوەڕاســتى عێراقــەوە هەبــووە و تــا ئێســتاش هەیــە بــە تایبــەت پارێــزگاكاىن (دیــاىل و 
صــالح الدیــن و بەغــدا) و ناوچــەكاىن تــر بەهــۆى نائارامــى و كێشــەى مەزهەبییــەوە، جیــا لــە 



٢٣٤

ڕەوىش ئابــوورى و بێــكارى و دیســانەوە زوڵــم و زۆرى دەســەاڵىت مەزهــەىب و گرووپــە  چەكدارە 
ــااڵىن  ــە س ــاد دەكات، ل ــەردەوام زی ــووەكان ب ــە هات ــارەى خێزان ــە ژم ــەر بۆی ــدڕەوەكان، ه تون
(٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧) بــەرز دەبێتــەوە یــەك لــە دواى یــەك (٤٦٨، ٦٧٢، ٦٣٣) هەرچەنــدە 
ســاڵى (٢٠٠٨) دەگاتــە (٦٨٦) خێــزان كــە (١١٨) ماڵــى عەرەبــە و (٢) ماڵــى توركــامن و (٥٦٦) 
ــوو،  ــش بەردەوامب ــە، كۆچی ــە زیادبوون ــەالر ڕوو ل ــارەى دانیشــتواىن ك ــادێ ژم ــوردە، ت ــى ك ماڵ
ــە و (٦٠)  ــان عەرەب ــە كــەالر كــە (٤٠٩) ماڵی ــە ســاڵى (٢٠١٢)دا (٤٧٣) مــاڵ هاتوونەت تەنهــا ل
ــە ســاڵى (٢٠٠٧) گەورەتریــن ژمــارەى تۆمــار كــردووە كــە  مــاڵ كــورد و (٤) مــاڵ توركــامن، ل
ــە  ــۆى خێزان ــە ك ــامن)ن، كەوات ــورد و تورك ــەرەب و ك ــە (ع ــەالر ك ــە ك ــاڵ هاتوونەت (١٠٢٨) م
هاتــووەكان لــە دواى پرۆســەى ڕزگارییــەوە دەكاتــە (٤٨٤١) خێــزان كــە (٢٣٨٧) ماڵــى عــەرەب 
و كوردیــش (٢٤٣٨) مــاڵ و توركامنیــش تەنهــا (١٦) خێزانــە(١) كۆچكــردن درێــژەى هەیــە و ڕۆژ 
نییــە، چەنــد ماڵێــك بــار نەكــەن بــۆ كــەالر و لــەم شــارەدا جێگیــر نەبــن، ئەوانــەش دێنــە كــەالر  
ئیــدى لێــرە نیشــتەجێ دەبــن و زۆریشــیان ناگەڕێنــەوە، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٣٥) بكــە :

                                                
خشتەى ژمارە (٣٥)

خێزاىن هاتوو بۆ شارى كەالر ٢٠٠٣-٢٠١٢

كۆى گشتىتوركامنماڵى كوردماڵى عەرەبساڵ
١٢٢٧-٢٠٠٣١٩٤١٠٣٣-٢٠٠٦

٢٠٠٧٩٦٤٥٠٥٩١٤٧٨
٧٩٤-٢٠٠٨١٥٦٦٣٨
٢٥٩-٢٠٠٩١٤٩١١٠
٢٦٢-٢٠١٠٢١٨٤٤
٣٤٥ ٣ ٢٠١١٢٩٧٤٨
٢٠١٢٤٠٩٦٠٤٤٧٣

٤٨٤١ ٢٠٠٣٢٣٨٧٢٤٣٨١٦-٢٠١٢ 

سەرچاوە: یاریدەدەرێتى ئاسایىش کەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣               
                                             

١- یاریدەدەرێتى ئاسایىش کەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣   



٢٣٥

وەك لــە خشــتەى خــوارەوەدا هاتــووە، گەشــەى ســااڵنەى دانیشــتوان لــە نێــوان ســااڵىن (١٩٧٠-
ــی  ــڕای تێبین ــارەدا دەكات، وێ ــەم ش ــەىن ئ ــاڵ تەم ــل و دوو س ــە چ ــت ل ــە گوزارش ٢٠١٢) ك
زۆرمــان لەســەر ئــەو ئامارانــە و ســااڵىن دوایــش لــە ســەردەمى دەســەاڵىت حكومــەىت هەرێمــى 
كوردســتاندا، كــە گەشــەكردنێىك بەرچــاوى بەخۆییــەوە بینیــووە، كــە هاوشــێوەى نەبــووە لــە 
ئاســتى عێراقــدا لــەو ســیاقە زەمەنییــەدا، لــە نێــوان ســااڵىن (١٩٧٠-١٩٧٧) تەنهــا لــەو حــەوت 
ــتۆتە  ــەكردنەكە گەیش ــاوەى (١٩٧٧-١٩٨٧)دا گەش ــە م ــردووە و ل ــەى ك ــاڵەدا (٣٢،٥٪) گەش س
ــێوى  ــى و شــەڕ و پش ــۆى نائارام ــارە بەه ــااڵنی (٢٠٠٢-٢٠١٢) دووب ــا س (١٣ ،٢١٪) هەروەه
ناوچــەكاىن ناوەڕاســت و ناوچــە كوردییــە دابڕێــرناوەكان چەندیــن خێــزان وەك لــە ســەرەوەدا 
ئاماژەمــان بــۆ كــرد، هاتوونەتــە ئــەم شــارە ڕێــژەى گەشــەكردنەكە دەكاتــە (٧،١٪)، دواجاریــش 

ــە (١٢،٥٪) ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٣٦) بكــە : لەمــاوەى (١٩٧٠-٢٠١٢) دەكات

خشتەى ژمارە (٣٦)
گەشەی سااڵنەی دانیشتوان (١٩٧٠-٢٠١٢)

ژمارەی دانیشتوانساڵژ
تێكڕای گەشەی سااڵنە

رێژەی سەدیماوە
٣٢،٥ ١٩٧٠ -  ١٩٧٧  ١١٩٧٠١٣٢٤
١٩٧٧٢١،١٣ - ١٩٨٧   ٩٢٧٤ (١)٢١٩٧٧
١٩٨٧٢،٦ – ٦٣١٠٢٢٠٠٢ (٢)٣١٩٨٧
٢٠٠٢٧،١ - ٩٣١٠٥٢٠١٢ (٣)٤٢٠٠٢
١٩٧٠١٢،٥ – ٢٠١٢ ١٨٤٩٧٣ (٤)٥٢٠١٢

ســەرچاوە: كارى توێــژەر پشــت بەســنت بــە: ١- الجمهوریــة العراقیــة، وزارة التخطیــط الجهــاز 
املركــزي لالحصــاء، نتائــج التعــداد العــام للســكان، لســنة ١٩٧٧، محافظــة الســلیامنیة.

ــام  ــداد الع ــج التع ــاء، نتائ ــزي لالحص ــاز املرك ــط، الجه ــة، وزارة التخطی ــة العراقی ٢- الجمهوری
ــلیامنیة.   ــة الس ــنة ١٩٨٧، محافظ ــكان لس للس

٣- بەڕێوەبەرایەىت ئامارى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
٤- ئەنجومەىن گەڕەكەكاىن شار



٢٣٦

شێوەی ژمارە (٤)
ڕوونكردنەوەیەك دەربارەى زیادبووىن ژمارەى دانیشتوان لە نێوان سااڵىن ١٩٧٠-٢٠١٢

     سەرچاوە :كارى توێژەر  پشت بەسنت بە خشتەى ژمارە (٣٦)

گــەر ســەیرى خشــتەى خــوارەوە بكەیــن تەنهــا (١٨) گەڕەكــی تێدایــە، كەواتــە هەمــوو 
گەڕەكــەكان لەخــۆ ناگرێــت، چونكــە گەڕەكــەكان لــەوە زیاتــرن، بەپێــى ئــەم خشــتەیە كــۆى 
خانــووەكان (٢٤٩٨٠) خانــووى نیشــتەجێبوونە و كــە (١٦٩٤) خانــووى كرێیــە، جگــە لــە 
شــوقەكان كــە (٣٤٩)یــە و (٧٣)یــان كرێیــە كەواتــە كــۆى هەمــووى (٢٥٣٢٩) ئەگــەر بــەراوردى 
بكەیــن لەگــەڵ ســاڵى (٢٠٠٢) كــە ژمــارەى خانووەكانیــان (١٦١٤٤)ـــە و خانووى كــرێ (١٦٢٧)، 
لــە كاتێكــدا ژمــارەى دانیشــتواىن (٩٣١٠٥) بــووە كەواتــە جیــاوازى لــە نێــوان ئــەو دە ســاڵەدا 
دەكاتــە (٩١٨٥) خانــوو زیــادى كــردووە وەكــو لــە ســەرەوە ئامــاژەى بــۆ كــرا تەنهــا (١٨) گەڕەىك 
ــااڵنەى  ــەى س ــژەى گەش ــتوان (٩١٨٦٨) ڕێ ــارەى دانیش ــاوازى ژم ــەاڵم جی ــووە ب ــۆ گرت ــە خ ل

 



٢٣٧

ــەهیدان  ــەڕەىك ش ــا گ ــن، تەنه ــتەكە بدەی ــەرنجى خش ــەر س ــە (٧٫١) گ ــتوانیىش دەكات دانیش
ــە ڕیزبەنــدى یەكــەم دایــە زۆرتریــن خانــووى كــرێ  ــە خــۆ دەگرێــت، كــە ل (٦٢٦٤) خانــوو ل
ــە  ــە ل ــن گەڕەك ــە كۆنرتی ــوو گــەڕەىك كــەالرى كــۆن ك ــە كــۆى (٤٣٠) خان ــە ك ــەم گەڕەكەدای ل
ناوچەكــەدا لــە ڕیزبەنــدى دووەمدایــە، كــۆى خانــووەكاىن (١٩١٧) خانــووە، زۆرتریــن خانــووى 
كــرێ لــە گــەڕەىك شــەهیدانە، كــە ژمارەیــان (٤٣٠) خانــووە كەمرتیــن خانــووى كــرێ لــە نــاو 
ــان (٦٥)  ــە كــە ژمارەی ــەم گەڕەكەی ــوو ل ــن خان ــووە، كەمرتی ــان (١٩) خان ــە، كــە ژمارەی بازاڕدای
خانــووە، ســەرجەم شــووقەى نیشــتەجێبوون (٣٤٩) شــووقەیە، ژمــارەى دوكانــەكان لەنــاو 
شــاردا (٧٦٤٩) كەواتــە بەگوێــرەى ئــەو ژمارەیــە كاســبكار هەیــە، كــە ئەمیــش ڕێــژەى (٢٤،١) 
دەكات هەرچەنــدە مانــاى وانییــە كــە هــەر دوكانێــك یــەك خێــزان لــە ســەرى دەژیــن، بــەاڵم 
ــان زۆرجــار  ــارى ترینی ــەر زۆر هــۆكار، دی ــە بەردەســت لەب ــە ئاســانی نایەن ــاكان ب ــرەش دات لێ
لەبەرئــەوەى بــاج نەدرێتــە دەوڵــەت، ڕاســتییەكان دەشــارنەوە، بــە تایبــەت لەســەر كرێنشــین، 
ئیــدى خانــوو بێــت یــان دووكان یــان هــەر موڵكێــىك تــر بەپێــى ڕێكکەوتنێــك لــە نێــوان خــاوەن 
موڵــك و كــرێ وەك لــە خشــتەكەدا دیــارە زۆرێــك لــە دوكانــەكان لــە نــاو جەرگــەى شــاردان، 
ــەكاىن (بنگــرد و شــێروانە)  ــوان گەڕەك ــە نێ ــە دەكەوێت ــن و ســەرەىك شــار ك ــازاڕى دێری ــا ب وات
ــە  ــر گــەڕەىك پیشەســازى ل ــە دوات ــان (٣٢٤٠) دانەی ــە ژمارەی ــەوە ك و (بنگــرد و فەرمانبەران)ـ
ڕیزبەنــدى دووەم دێــت كــە (١٣٢٤) دوكانــە گــەڕەىك شــەهیدانیش (٩٩٤) دوكاىن تێدایــە، لــە 
ــە ئێســتا ڕۆژ  ــەىت سەرشــەقامەكان، ك ــە تایب ــە، ب ــازاڕى تێدای ــەڕەكاىن ب ــە گ ــك ل ئێســتادا زۆرێ
لــە  دواى ڕۆژ دەبێتــە بــازاڕ و دوكان و شــوێنى بــازرگاىن، كــە ئەمیــش پەیوەنــدى بــە داهــاىت 
تــاك و ئــەو ئاڵوگــۆڕە بازرگانییــەوە هەیــە كــە لــەم شــارەدا ئامــادەى هەیــە، كــە خەماڵنــدىن 
بــە ســەدان ملیــۆن دۆالر ڕۆژانــە دەخەمڵێرنێــت، هــەر بۆیــە لــەم شــارەدا ژمــارەى کــۆگاكان 
ــدى  ــە ڕیزبەن ــە ل ــە، ك ــۆگاى تێدای ــەهیدان (١٨٧) ک ــەڕەىك ش ــا گ ــە تەنه ــتۆتە (٧٨٥) ك گەیش
ــش (١٠٨)  ــت ئەوی ــدى دووەم دێ ــە ڕیزبەن ــت، ل ــرد دێ ــەڕەىك بنگ ــش گ ــە، دواتری یەكەمدای
دانەیــە بــە هەمــان شــێوە (١٣٦) ژێــر زەمینــى تێدایــە كــە  زۆرێــك لــە مانەیــش بــۆ مەبەســتى 
بــازرگاىن بەكاردێــت، شــەهیدان زۆرتریــن ژێرزەمیــن لــە خــۆ دەگرێــت، كــە ژمارەیــان دەگاتــە 
(٣٠) ژێرزەمیــن(١) ژمــارەى ئوتێلەكانیــش لــەم شــارەدا جگــە لــە شــێروانە پــااڵس، ســێ ئوتێــىل 

تــرى تێدایــە، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٣٧) بكــە: 

 ١- بەڕێوەبەرایەىت باجى خانووبەرەى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە،  ٢٠١٢
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خشتەی  ژمارە (٣٧)   
ناوى گەڕەك و خانووی نیشتەجێبوون و كرێ و شووقە و دوكان و ژێرزەمین بۆ ساڵى ٢٠١٠

ناوى
گەڕەك

خانوو
نیشتە جێ

خانوى 
كرێ

كۆى 
خانووەكان

شوقەى 
نیشتەجێ

شوقەى 
كرێ

كۆى 
ژێرزەمینکۆگادوكانشوقە

٦٥١٩٨٤٦٥٣٧١٠٢٣٢٤٠١٦٥٤بازاڕ

١٢٢٧١٢٨١٣٥٥٦٨٢٠٨٨٢٧٨٢٥١٤فەرمانبەران

١٠٩٨١١٢١٢١٠٩٨٣١٠١٢٥١١٠٨٢٠بنگرد

٤٤٦٠٣٩١٠-٦٣٥٩٤٧٢٩شێروانە

١٥٠٧٧٤١٥٨١٥١٦١٩٤٥٤٨سیروان

-٨٠٨١٢٧٩٣٥٢١٣١٤٦٣٧شۆڕش١

-١١٠١١٨-٧٠٥١٣٠٨٣٥١شۆڕش٢

كەالری 
-٥٢٢٠٥-١٧٨٠١٣٧١٩١٧٥كۆن

-٨٣٠٩٩٩٢٩٥٧٥٧٨٢٨ڕاپەڕین

٣٤٩٩٤١٨٧٣٠-٥٨٣٤٤٣٠٦٢٦٤٢٧شەهیدان

-٥٣٦٦---٩٠٩٥٢٩٦١بەردەسوور

-١١٩٤٥---١٤٤٦٩٧١٥٣٤گازینۆ

-٦١٣---١٦٤١٧٩١٧٢٠ئازادى

-١٦٤٤٩---١٢٥٠٦١١٣١١سەركەوتن

-٢٢٣٣---١٣٣٠٢١١٣٥١گردەگۆزینە

-١٤٣٢---١٢٨٧٣٤١٤٢١كوڵەجۆ

--١٣٢٤------پیشەسازى

گوندى 
------٩٣٤-٩٣٤ئەڵامىن

كۆى 
٢٣٢٨٦١٦٩٤٢٤٩٨٠٢٧٦٧٣٣٤٩٧٦٤٩٦٨٥١٣٦گشتى

سەرچاوە :- بەڕێوەبەرایەىت باجى خانووبەرەى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە،  ٢٠١٢
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ــتوانەوە،  ــەن دانیش ــوو لەالی ــى خان ــەڕ خاوەندارێت ــووە لەم ــوارەوەدا هات ــێوەیەى خ ــەم ش ل
هەروەهــا كــرێ و جــۆرەكاىن تــر، لێــرەدا ناوەنــدى پارێــزگا و تــەواوى قــەزاكان خراوەتــەڕوو، 
ــت  ــە مەبەس ــە، ك ــش (٤٪)دای ــۆرى تری ــەى (٨٠٪)دا، ج ــەالر ڕێژەك ــە ك ــى ل ــە خاوەندارێت ك
لــە خانــووی بــێ تاپــۆ و خانــووە حكومییــەكان و..هتــد، ئەمــە و كــۆى كرێنشــینان ڕێژەكــەى 
دەگاتــە (١٦٪)، كــە لــە ســااڵىن پێشــوو بــە پێــى قۆناغــەكان چەنــد جارێــك ژمــارەى كرێنشــینان 

ــوو پێشــرت ئاماژەمــان پێكــرد، ســەیرى شــێوەى ژمــارە (٥) بكــە : ژمــارەى خان

شێوە ژمارە (٥) 
كرێنشین و خانوو لە قەزاكاىن پارێزگاى سلێامىن 

 

سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت ئامارى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە ٢٠١٣ 
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(
ــەڕوو،  ــردا خراوەت ــەىش ت ــك ب ــە و هەندێ ــەم بەش ــە ل ــاكان ك ــەرژمێرى و دات ــە س ــنت ب  پشتبەس
هەوڵدەدەیــن زیادبــووىن ئاینــدەى دانیشــتوان تاوەكــو ســاڵى (٢٠٤٥) دیــاری بكەیــن، ســەرژمێرى 
و ئەژماركردنــی دانیشــتوان دەبــوو دە ســاڵ جارێــك ئەنجــام بدرایــە، دوا ســەرژمێرى لــە باشــوورى 
كوردســتان كــە هەمــوو ناوچەكاىن گرتەوە ســاڵى (١٩٨٧) بــوو، ئیدى لە دواى ڕاپەڕیــن و دامەزراندىن 
ــۆ  ــەوە ب ــەىش دەگەڕێت ــەدرا، هۆكارەك ــام ن ــەرژمێرى ئەنج ــتانەوە س ــى كوردس ــەىت هەرێم حكوم
ئــەوەى تــا پرۆســەى ڕزگارى عێــراق نیســاىن (٢٠٠٣) حكومــەىت ناوەنــد هیــچ دەســەاڵتێىك ســیاىس 
ــەدا،  ــام ن ــەرژمێرى ئەنج ــش س ــەىت هەرێمی ــوو، حكوم ــتان نەب ــى كوردس ــە هەرێم ــڕى ل و كارگێ
تەنهــا پشــت بــە فۆرمــى خــۆراك دەبەســتێت، كــە ئەمیــش كەموكــوڕى زۆرى تێدایــە، بۆیــە لێــرەدا 
هــەوڵ دەدەیــن، ژمــارەى دانیشــتوانی ناوچــەى لێكۆڵینــەوە بخەینــە ڕوو، هەمــوو شــارێك هەنــدێ 
ــرت  ــارەكەیە، باش ــدى ش ــتوان و تایبەمتەن ــارەى دانیش ــرەى ژم ــە گوێ ــش ب ــە ئەوی ــتی هەی پێداویس
ــۆ ئــەوەى جــۆر و  ــارى بكرێــت، ب وایــە كــە پــالن و ژمــارەى ئاینــدەى دانیشــتوانی ئــەم شــارە دی
قەبــارە و ژمــارەى پێداویســتییەكان  لــە ئێســتاوە پەنجــە بخرێتــە ســەریان، بۆیــە هەوڵدەدەیــن لــەم 
بابەتــەدا ژمــارەى دانیشــتوانی شــارى كــەالر دیــارى بكەیــن، ئەویــش پشتبەســنت بــەو ئامارانــەى لــە 
خشــتەى (٣٦)دا هاتــووە، كــە لــە ســاڵى (١٩٧٠-١٩٧٧) دەســت پێــدەكات، كــە ڕێــژەى زیادبوونــی 
دانیشــتوان لــەو ماوەیــەدا وەك ئامــاژەى پێكــراوە دەكاتــە(٣٢،٥٪) و زیادبوونیــش دەكاتــە (٧٩٥٠) 
ــەو  ــە (٢١،١٣٪) و ل ــااڵنی (١٩٧٧–١٩٨٧) دەكات ــی س ــاوەى نێوان ــە م ــوون ل ــژەى زیادب ــەس، ڕێ ك
ــایی و  ــنوورى ئاس ــەرزە س ــی زۆرب ــەش ڕێژەیەك ــردووە، ئەم ــادى ك ــەس زی ــاڵەدا (٥٣٨٢٨) ك دە س
رسوشــتی  تێپەڕانــدووە، بەڵكــو دەبێــت هۆكارێكــی تــر هەبێــت بــۆ ئــەم زیادبوونــە، كەواتــە ئــەم 
زیادبوونــە ناگەڕێتــەوە بــۆ زیادبوونــی رسوشــتی، بەڵكــو دەگەڕێتــەوە بــۆ كۆچكردنــی دانیشــتوانی 
قــەزاو ناحیەكانــی دەوروبــەرى ئەوانــەى كــە لــە ســنووری ئێرانــەوە نزیكــن هەروەهــا  هۆكارێكــی 
تــر هەیــە ئەویــش هەنــدێ خەڵــك كۆچــی كــردووە پێــش ســااڵنی شــەڕی عێــراق – ئێــران بەپێــی 
پرۆســەى بەعــەرەب كــردن و ڕاگواســتنى ئــەو ســنوورانە، بۆیــە دەبینین لە نــاكا و بەشــێوەیەىك خێرا 
ژمــارەى دانیشــتوانی كــەالر زیادبــووە، ئەمــەش وایكــردووە كــە بۆتــە خوڵقێنــەرى بزاوتــی جــۆراو 
جــۆر، هــاوكات كایــەى بازرگانیــش هاوشــاىن كایــەكاىن تــر گەشــەى خێــراى كــرد، كــە بــووە بنەمایەك 
ــەش  ــازی ئەمان ــود بیناس ــی یاخ ــی مرۆی ــارەكە، الیەن ــەكردنی ش ــی و گەش ــی چاالك ــۆ زیادبوون ب



٢٤١

كاریگەریــان هەبــووە لەســەر زیادبوونــی پێداویســتییەكان وەكــو نەخۆشــخانە و بنكــەى پۆلیــس و 
قوتابخانــەى ســەرەتایی و ناوەنــدی و ئامادەیــی و باخچــەى ســاوایان هەروەهــا مامۆســتاش .......

هتــد، كــە ئەمانــەش پێویســتییەكی زۆریــان هەیــە بەخزمەتگــوزارى، لەســاڵى ١٩٨٧ - ٢٠٠٢ وەك 
لــە خشــتەكەدا ئامــاژەى پێكــراوە دەبینیــن ڕێــژەى زیادبــوون دابەزیــوە بــۆ (٢،٦٪) ئەمــەش لێــرەدا 

دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەم هۆكارانــە:
ــۆكارى  ــۆی ه ــاكاو و بەه ــە ن ــێوەیەكی ل ــە ش ــار ب ــۆ ناوش ــك ب ــی زۆرى خەڵ ــی ژمارەیەك ١- هاتن

ــتنەوە. ــیاىس و ڕاگواس س
ــان  ــەى گەنج ــەوە، زۆرب ــارى ئابووریی ــى ب ــان و خراپ ــی ئاســتی بودجــەى هاواڵتی ٢- بەهــۆى نزم
دەســتیان بەكاركــردن كــرد بــۆ ئــەوەى ژیانــی خۆیــان بەســەر بــەرن، بەتایبەتــی ئــەو خێزانانــەى كــە 
خێزانێكــی گــەورەن بۆیــە زۆربەیــان دواكەوتــوون لــە ژنهێنــان ئەمــەش كاریگــەرى هەبــووە لەســەر 

كەمبوونــی ڕێــژەى زیادبوونــی ژمــارەى دانیشــتوان.
٣- كۆچكردنی ژمارەیەكی زۆر گەنجان بەرەو ئەوروپا و هەندەران و واڵتاىن دراوسێ.

ــی  ــن و ژیان ــن ژن بهێن ــكارى و دەســتكورتی وایكــرد، گەنجــان نەتوان ــی هــەىل كار و بێ ٤- نەبوون
ــتبكەن. ــەرى درووس هاوس

٥- گەڕانــەوەى ژمارەیــەك لــە دانیشــتوان بــۆ زێــدى باوباپیریــان و ئــەو شــوێنەى كــە لێــوە هاتــوون، 
پــاش كۆتایــی شــەڕى نێــوان عێــراق – ئێــران و ڕاپەڕیــن و ڕزگاركــردىن ناوچەكانیــان.

ــى  ــەر هەرێم ــش لەس ــتی و عێراقی ــە گش ــراق ب ــەر عێ ــوورى  لەس ــارۆى ئاب ــى گەم ٦- كاریگەری
ــی.      ــە تایبەت ــتان  ب كوردس

٧- دڵەڕاوكــێ و ڕاڕایــی ڕامیــارى و ناجێگیــرى ئامادەیــی هەبــوو، ئەمــەش لــەالى خەڵــك تــرس و 
ــوو. دڵەڕاوكێــى درووســت كردب

لــە ســااڵنی نێــوان (٢٠٠٢ -٢٠٠٧) ژمــارەى دانیشــتوانی شــارى كــەالر دووبــارە دەبینیــن، كــە زیــادی 
كــردووە لــە (٢،٦٪) زیــادى كــردووە بــۆ ( ٣،٧٪) ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ:

١- دابەشــكردىن زەوى بەســەر زۆرێــك لــە چیــن و توێــژەكان و فەرمانبــەران و .. هتــد  درووســتكردىن 
هەندێــك خانــوو لەنــاو كــەالردا و بەهــۆى پێشــینەى خانووبــەرەوە زۆرێــك لــەو زەوییانــە كرانــە 
خانــوو، ئەمــەش كاریگــەرى لەســەر گەشــەكردىن شــار هەبــوو، بەتایبــەت بەشــێك لەوانــەى 

ســوودمەند بــوون دانیشــتووى كــەالر نەبــوون.
٢- بەرزبوونــەوەى داهــات و بــاىش ڕەوىش گــوزەراىن هاوواڵتیــان، پــاش پرۆســەى ئازادیــی عێــراق و 
كرانــەوەى دەرگاى بــازرگاىن و ئابــوورى و ســەقامگیرى ســیاىس، بۆیــە ژمارەیەكــی زۆر لــە گەنجــان 
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هاوســەرگیرییان كــرد، كــە پێشــینەى هاوســەرگیرى یارمەتیــدەر بــوو.
٣- ژمارەیــەك لــە دانیشــتوانی دەرەوەى هەرێــم كۆچیــان كــرد و گەڕانــەوە بــۆ كــەالر، لــە ناوچەكاىن 
دەرەوەى هەرێمــەوە دیســانەوە كــۆچ بــەرەو ئاراســتەى كــەالر، ئەمــەش بەهــۆى نەبووىن  ئاســایش 
و ملمالنێــى نەتەوەیــی و مەزهــەىب لــە ناوەڕاســتى عێراقــدا، لێــرەدا ناتوانیــن پشــت ببەســتین بــە 
ڕێــژەى نێــوان ســااڵنی (١٩٧٧-١٩٨٧) چونكــە ڕێــژەى زیادبــوون لــەو دە ســاڵەدا زۆر گەورەیــە لــە 
شــارى كــەالردا، تەنانــەت لــە ئاســتی عێراقــدا هاوشــێوەى نەبــووە،  بەمەبەســتی دەستنیشــانكردنی 
ژمــارەى ئاینــدە دەكەوینــە هەڵــەوە پشــت بــەو ماوەیــە ببەســتین، ڕێــژەى ســااڵنی (١٩٨٧ -٢٠٠٢) 
وە (٢٠٠٢–٢٠١٢) تێكــڕاى ســااڵنەى ئــەو ماوەیــە وەردەگریــن، بەپێــی ئــەم ڕێژەیــە ژمــارەى 
زیادبوونــی هەمــوو ســاڵێك دەكاتــە نزیكــەى (٩١٨٦٠) كــەس كــە ئەمــەش كــۆ بكرێتــەوە لەگــەڵ 
ژمــارەى دانیشــتوانی شــارى كــەالر لــە ســاڵی ( ٢٠٤٥) دەبێتــە (٣٤٠، ٣٠٥ ) كــەس كــە زیــاد بــووىن 
ــژەى  ــوان (٢٠٠٢-٢٠١٢) ڕێ ــى نێ ــاڵدا، قۆناغ ــاوەى (٣٣)س ــە لەم ــە (١٥٥٢٣٢) ك ــتوان دەكات دانیش
زیادبــوون دەكاتــە (٧،١٪)، لەمــاوەى ئــەو دەســاڵەدا (٩١٨٦٠) كــەس زیــادى كــردووە، كــە (٤٨٤١) 
مــاڵ هاتوونەتــە نــاو شــارى كــەالر و تیاییــدا نیشــتەجێبوون، كــە پێكهاتوون لــە نەتــەوەكاىن عەرەب 
و كــورد و توركــامن، هەروەهــا لە مــاوەى لێكۆڵینەوەكــەدا (١٩٧٠-٢٠١٢) گەشــەى ســااڵنە ڕێژەكەى 
دەكاتــە (١٢،٥٪) لــەو ماوەیــەدا زیــاد بــووىن دانیشــتوان دەكاتــە (١٨٣٦٤٩) كــەس پێشــبینى 
ــارەى  ــە ژم ــۆ (٢٠٢٠) ك ــراوە (٢٠١٢) ب ــاڵ وەرگی ــەم (٨) س ــگاوى یەك ــتوان هەن ــووىن دانیش زیادب
ــە (٣٣٩٥٧)  ــەدا دەكات ــەو ماوەی ــتوان ل ــووىن دانیش ــاد ب ــەس، زی ــە (٢١٨٩٣٠) ك ــتوان دەكات دانیش
كــەس لــە مــاوەى هەشــت ســاڵدا، كــە ئەمــەش ژمارەیــەىك گونجــاوە و نزیكــە لــە ڕاســتییەوە دواتــر 
(٥) ســاڵ وەرگیــراوە وەك لــە خشــتەكەدا هاتــووە لــە ســاڵى (٢٠٢٠-٢٠٤٥) لــە مــاوەى (٢٥) ســاڵدا  

دەكاتــە (١٢١٢٧٥)كــەس كــە ئــەم ژمارەیــەش پێویســتی بەهەنــدێ الیەنــە وەكــو: 
١- زیادكردنی بنكە تەندرووستییەكان بەڕەچاوكرىن ژمارەى دانیشتوان.

٢- خزمەتگوزارییەكانی خوێندن وەكو قوتابخانە و كتێب و مامۆستا و پێداویستییەكانی خوێندن.
٣- فراوانكردنی ڕێگاوبان.

٤- بایەخدان بەتۆڕی ئاو و كارەبا و ئاوەڕۆ بە گوێرەى زیادبوونی دانیشتوان.
٥- دابەشــكردنی زەوى بەســەر هەمــوو چیــن و توێژەكانی كۆمەڵدا بەبێ جیــاوازی و جێبەجێكردنی 

تــەواوى خزمەتگوزارییەكان، یان درووســتكردىن خانوو و شــووقە.
٦- دۆزینــەوەى هــەىل كار و درووســتكردىن هەنــدێ كارگــە بــۆ دانیشــتوانەكەى بــە تایبــەت ئــەو 

كارگانــەى كەرەســتەى خــاوى لــە ناوچەكــەدا هەیــە.



٢٤٣

تێبینی/
١- زیادبوونــی دانیشــتوانی شــارى كــەالر تاوەكــو ســاڵی ٢٠٤٥ بەمەرجێــك هیــچ گۆڕانكارییەكــی 
مرۆیــی یــان كارەســات لــە ناوچــەى لێكۆڵینــەوەدا ڕوونــەدات، كەواتــە زیادبوونــی ژمــارەى 

ــەس. ــە (٤٧٠٤) ك ــاڵێك دەكات ــۆ هەرس ــتوان ب دانیش
٢- بەوپێیە ژمارەى دانیشتوانی شارى كەالر تاوەكو (٢٠٤٥) دەبێتە  ٣٤٠، ٣٠٥ كەس.

خشتەى ژمارە (٣٨)
پێشبینیکردن و زیادبوون و گەشەى دانیشتوانی شارى كەالر لە سااڵنی (٢٠٢٠ - ٢٠٤٥)     

 
ژمارەى دانیشتوانســــــــــــــــــــاڵ

٢٠٢٠٢١٨،٩٣٠

٢٤٣، ٢٠٢٥١٨٥

٢٦٧، ٢٠٣٠٤٤٠

٢٩١، ٢٠٣٥٦٩٥ 

٣١٥، ٢٠٤٠٩٥٠

٣٤٠، ٢٠٤٥٣٠٥ 

سەرچاوە: كــــــــارى توێژەر

پشت بەسنت بە هاوکێشەی خوارەوە(١):
pn = po ( r + l )n                                         

بە جۆرێک کە:
pn= ژمارەی دانیشتوانی پێشبینیکراو.

po= ژمارەی دانیشتوانی دواین سەرژمێری.
r= تێکڕایی گەشەی سااڵنە

l= ڕێژەی نەگۆڕ
n= جیاوازی سااڵنەی نێوان دوو سەرژمێری

١- عبدالحسین جواد الرسیع، و اخرون، النمو الکمي للتعلیم العام يف اقلیم البرصة، مجلة کلیة الرتبیة، الجامعة املستنرصیة، ١٩٨٦، ص ٤٦٣



٢٤٤

ــە  ــۆی ل ــەش خ ــت، ئەم ــاوازدا تێدەپەڕێ ــی جی ــە قۆناغێك ــان ب ــڕۆی جیه ــتوانی ئەم     دانیش
خێرایــی ڕێژەی گەشــەی دانیشــتوان لــە الیەك و درووســتبونی ڕەنگدانەوەیەكی ئاشــكرا لەســەر 
چەندیــن لــە گۆڕانكارییــە دیمۆگرافــی و ئابــوورى و كۆمەاڵیــەىت و ســیاىس لــە الیــەىك تــرەوە 
ــەر  ــە سـ ــە دەژمێرێــت، كــە كاردەكات ــەو توخمــە بنەڕەتیی ــادبووىن رسوشــتى ب دەنوێنێــت، زیـ
ڕەوىت گەشــەى دانیشــتوان، كــە خــۆى لـــە جیــاوازى نێــوان قــەوارەى لەدایكبــوون و مردووانــدا 
ــەر قــەوارەى دانیشــتوان،  ــار دەكاتــە سـ ــادە رسوشــتییە نــەك تەنهــا كـ ــەم زیـ دەبینێتــەوە، ئـ
ــەىت  ــە تایب ــت، ب ــش دەبێ ــەكاىن تری ــە دیمۆگرافیی ــەر گۆڕانكاریی ــۆ سـ ــاریگەرى ب ــكو كـ بەڵـ
پێكهاتــەى چۆنایــەىت و تەمــەن، ئەمــەش بــە پێــى چەنــد گۆڕانكارییــەىك ئابــوورى و كۆمەاڵیــەىت 
و مێژوویــی، لــــە عێراقــدا بـــەهۆى چەنــد هۆكارێــىك ســیاىس و كۆمەاڵیــەىت و ئـــابوورى ئــەو 
ژمارانــەى كــە پەیوەســتە بــە لـــەدایكبوون و مردنــەوە، داتــاكان تــا ڕادەیــەىك زۆر دوورن لـــە 
ــىك  ــە ڕێكوپێ ــردىن ب ــوون و م ــدا ڕووداوەكاىن لەدایكب ــە عێراق ــە ل ــەك نیی ــتییەوە، ناوچەی ڕاس
تۆمــار بكرێــت(١) لــەم لێکۆڵینــەوەدا زۆرجــار ئامــاژە كــراوە بــە گەشــەكردىن دانیشــتواىن شــار، 
كــە بــە تێكڕایــەىك گــەورە و خێــرادا دەڕوات، گــەر بــەراورد بكرێــت بــە تێكڕایــی گەشــەكردىن 
ــە  ــە ل ــە جیاوازیی ــۆ دانیشــتوان (ك ــتى ب ــووىن رسوش ــەى زیادب ــە بنچین ــەش نابێت ــددا، ئەم گون
نێــوان لەدایكبــوون و مــردن)دا لــەالى ئــەو دانیشــتوانە، بــەاڵم دەگەڕێتــەوە بــۆ كــۆچ لــە الدێوە 
بــۆ شــار، یــان كۆچــى دەرەىك بــەرەو شــار، لــە هەندێــك دەوڵەتــدا كــە دەبێتــە هــۆى زیادبــووىن 
تێكڕایــی گەشــەكردن(٢) بۆیە  توێژەر لـــە كـــاىت پشتبەســنت بـــەو داتایانــە ڕووبەڕووى ئاســتەنگ 
دەبێتــەوە، بــەاڵم لێــرەدا هەوڵدەدەیــن، بابــەىت لەدایكبــوون و مــردن لــە شــارى كــەالردا بــاس 
بكەیــن، دواتریــش ڕێــژەى گەشــەكردىن رسوشــتى شــارەكە دەربهێنیــن لــە ئەنجامــى جیــاوازى 
ــۆ زانینــى زیادبــووىن گشــتیى دانیشــتوان پێویســتە ڕەچــاوى  ڕێــژەى لەدایكبــوون و مــردن،  ب
دوو جموجۆڵــى ســەرەىك دانیشــتوان بكرێــت، یەكــەم گەشــەكردىن رسوشــتییە، واتــە جیــاوازى 
لــە نێــوان لەدایكبــوون و مــردن، ئــەوى تریــان جموجۆڵــى شــوێنییە (كــۆچ)، كەواتــە زیادبــووىن 
ــۆ  ــەوە ب ــە كاتێك ــتوان ل ــژەى دانیش ــارە و ڕێ ــووىن ژم ــە زیادب ــە ل ــتوان بریتیی ــتیى دانیش گش

١- جەزا توفیق تاڵب، بایەخى جیۆپۆلەتیىك دانیشتواىن هەرێمى كوردستاىن عێراق، چاپخانەى دلێر، ١٩٩٩، ل٥١
٢- الدكتــور صــربی فــارس الهیتــي و الدكتــور صالــح فلیــح حســن، جغرافیــة املــدن، طبعــە ثانیــة، دار الكتــب للطباعــة و النــرش، 

جامعــة املوصــل، ٢٠٠٠، ص٢٤٤



٢٤٥

كاتێكیــرت، لــە كاىت ئاســایدا ڕێژەكــە پۆزەتیڤانەیــە و لــە كاىت ئەگــەرى شــەڕ و كــۆچ و كارەســاىت 
رسوشــتیى ڕێژەكــە نێگەتیڤانــە دەبێــت، واتــە ژمــارەى دانیشــتوان كــەم دەكات.

ڕێژەى زیادبووىن سااڵنەى دانیشتوان بەپێى ئەم هاوكێشەیە دەردەهێرنێت:
 

زس =        ن  ______     یەكسانە ١ ×  ١٠٠                                              ت ١ 
                     ت ٠

ز س = زیادبووىن سااڵنە .
ت ١ = سەرژمێرى داهاتوو . 

ت ٠ = سەرژمێرى پێشوو .
ن = ژمارەى ساڵەكان لەنێوان هەردوو سەرژمێرییەكە (١) 

دیاریكردىن گەشەى رسوشتى ناوچەى لێكۆڵینەوە بە دوو شێوە دەخرێتە ڕوو :- 
١- لەدایكبوون

٢- مردن

لەدایكبــوون هــۆى رسوشــتیى زۆربــووىن ژمــارەى دانیشــتوانە، لەدایكبــوون ئــەو منداڵــە 
شــیرەخۆرەیە كــە دانیشــتوان پەیدایــان دەكات لــە كاتێــىك دیــارى كــراودا، ئەمــەش دیاردەیــەىك 
بایۆلۆجــى و شارســتانییە و ناكرێــت لــە بارودۆخــى كۆمەاڵیــەىت و ئابــوورى كۆمــەڵ  داببڕێــت، 
بــۆ هەڵســەنگاندىن ڕۆڵــى لەدایكبــوون لــە زیادبــووىن ئاســایی ژمــارەى دانیشــتواندا پەنــا ببەینــە 
بــەر بەكارهێنــاىن هاوكێشــەى ڕێــژەى گشــتى لەدایكبــوون، كــە ژمــارەى لەدایكبــوواىن ســاڵێىك 
ــتوان  ــەرجەم دانیش ــێىك س ــەزار كەس ــوو ه ــەڵ هەم ــەراورد لەگ ــە ب ــێ ب ــان دەدات دیاریكراوم
لــەو ســاڵەدا(٢) بــۆ زانیــن و هەڵســەنگاندىن ڕۆڵ و بایەخــى لەدایكبــوون لــە زیادبــووىن ژمــارەى 

١- دەرباز محەمەد، سەرچاوەى پێشوو، ل٦٧
٢- جەزا تۆفیق تاڵب، سەرچاوەی پێشوو، ل٥٢

 



٢٤٦

دانیشــتواندا  پشــت دەبەســتێت بــە بەكارهێنــاىن هاوكێشــەى ڕێــژەى گشــتى لەدایكبــوون:   
       

                                          ژمارەى لەدایكبوون لە ساڵێىك دیاریكراودا    
 ڕێژەى گشتى لەدایكبوون =   _______________________________    × ١٠٠٠       

                                           ژمارەى دانیشتوان  لــــە نیوەى ئەوساڵەدا

یــــــــان

                                         ژمارەى لەدایكبوون لە ساڵێىك دیارى كراودا     
 ڕێژەى گشتى لەدایكبوون =   _______________________________    × ١٠٠  (١)      

                                         ژمارەى دانیشتوان لە هەمان ســـــــــــاڵدا

نێــوان ســااڵنی (١٩٨٧-٢٠٠٢) ڕێژەیەكــی  لــە  لــە شــارى كــەالردا  لەدایكبــوون   ڕێــژەى 
ــەم  ــارەكان ئ ــوڕى ئام ــەرەڕای كەموك ــەزاردا، س ــە ه ــەى (٢٥) ل ــە نزیك ــە و دەگات مامناوەندیی
ڕێژەیــە ڕێژەیەكــی مامناوەندییــە و نزیكــە لــە ڕاســتییەوە بــە وردبوونــەوە لــە خشــتەكە بۆمــان 
دەردەكەوێــت كــە ڕێــژەى لەدایكبــوون لــە ســاڵی (١٩٨٧) نزمــە و دەگاتــە (٢٣٫٧) لــە هــەزاردا، 
ئەمــەش بەهــۆى بارودۆخــی نائارامــی ناوچەكــە و شــااڵوى ڕاگواســنت و پرۆســە ســەربازییەكانی 
ــراق  ــەڕى (عێ ــى ش ــا كاریگەری ــتان، هەروەه ــی كوردس ــی گەل ــراق دژی شۆڕش ــی عێ حكومەت
ــەوەوە  ــە دوای ئ ــەاڵم ل ــەڕە، ب ــەو ش ــی ئ ــە قوربان ــوون ب ــەزاران الوى كوردب ــە ه ــران) ك –ئێ
ــۆ (٢٩،٧ -  ــەك ب ــە دوای ی ــەك ل ــەوە ی ــەرز بووەت ــە ب ــااڵنی (١٩٨٨ -١٩٨٩ -١٩٩٠) ڕێژەك لەس
٣٤،٢ - ٣١،٤) لەهــەزاردا، هــۆكارى ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ كۆتایــی شــەڕی (عێــراق –ئێــران) 
ــەالردا   ــاو ك ــە ن ــتەجێبوونیان ل ــكان و نیش ــىك الدێ ــردىن خەڵ ــورد و كۆچك ــی ك و الوازى شۆڕش
ــە دوای  ــەك ل ــە ســااڵنی (١٩٩١ – ١٩٩٢- ١٩٩٣) ی ــەاڵم ل ــەوەى بارودۆخــەكان، ب ئاســایی بوون
یــەك ڕێژەكــە دابەزیــوە بــۆ (٣١،١ - ١٣ - ٩،٣) لــە هــەزاردا، ســەیری خشــتەى ژمــارە (٣٩) بكــە، 

ــد فاكتەرێــك دەگەڕێتــەوە(٢):  ــۆ چەن ــژەى لەدایكبــوون ب ــە زۆرەى ڕێ ــەم دابەزین ئ
١- هەڵگیرســاىن شــەڕى كەنــداو و كــوژراىن هــەزاران الو لــەو شــەڕە نەگریســەدا،  ســەدان ژىن 

بێــوەژن كــرد لــە عێراقــدا، جگــە لــە چەندیــن كێشــەى كۆمەاڵیــەىت تــر.

١- د.خلیل اسامعیل، قضاء خانقین، دراسة يف جغرافیة السكان، مطبعة العاين، بغداد ١٩٧٧، ص٩٥
٢-دەرباز محەمەد، سەرچاوەى پێشوو، ل  ٨٧



٢٤٧

٢- ڕاپەریــن و كــۆڕەوە مێژووییەكــەى ســاڵى (١٩٩١) لــە وەرزى بەهــاردا بــوو، زۆرێــك 
لەناوچــوون بەهــۆى نەخــۆىش و كارەســاىت میــن، هەروەهــا زۆرێــك لــە خێزانــەكان نەگەڕانــەوە 
ــەوە. ــارى (٩٨٦) گەڕان ــە دواى بڕی ــش ل ــس هەندێكی ــەاڵتی بەع ــاىن دەس ــا ڕووخ ــەت ت تەنان

ــەىت  ــدىن حكوم ــە دواى دامەزران ــدەوە ل ــی ناوەن ــەن حكومەت ــدارات لەالی ــانەوەى ئی ٣- كش
ــد.   ــەىت ناوەن ــۆ الى حكوم ــەوە ب ــەران گەڕان ــە فەرمانب ــدێ ل ــش هەن ــم، ئەمی هەرێ

ــى  ــم، خراپ ــەر هەرێ ــش لەس ــراق و عێراقی ــەر عێ ــارۆی س ــوورى و گەم ــارى ئاب ــى ب ٤- خراپ
ڕەوشــی تەندرووســتی و...هتــد.

٥- تۆمارنەكردنــی ڕێــژەى لەدایكبــوون لــەو دۆخــە نائارامــەدا و دڵەڕاوكێــی خەڵــك بەتایبــەت 
بۆشــایی ئیداریــی و ناجێگــری دامودەزگاكانــی حكومەتــی هەرێــم.                     

٦- دڵەڕاوكێــى گەنجــان و ئاڵــۆزى و ناســەقامگیرى دۆخــى ســیاىس بــووە هــۆى ئــەوەى زۆرێــك 
ــەوەى  ــى  لەســەر كەمبوون ــەش كاریگەری ــە ئەم ــدەران، ك ــەرەو هەن ــەن ب ــۆچ بك ــە الوان ك ل

ڕادەى ژنهێنــان هەبــوو، وێــڕاى خراپــى بــاری ئابــوورى و بێــكارى ...هتــد.
بارودۆخــی كۆمەاڵیەتــی و ئابــوورى و شارســتانی كــە كاردەكەنــە ســەر ژمــارەى لەدایكبــوون، 
ــتاندا  ــی كوردس ــەڵ بارودۆخــی گشــتیی هەرێم ــۆى لەگ ــی ئەوت ــەالر جیاوازییەك ــارى ك ــە ش ل
نییــە، بــەاڵم ئــەوەى جێــی نیگەرانییــە ئەوەیــە داتاكانــی تایبــەت بــە لەدایكبــوون لــە شــارى 

ــە. ــە و كەموكــوڕى زۆرى تێدای ــە ئاســتی پێویســتدا نیی كــەالردا ل

ئەمــەش حاڵەتێكــی گشــتییە هەرێمــی كوردســتانی گرتۆتــەوە، هۆكارەكەشــی دەگەڕێتــەوە 
بــۆ:

ــە  ــەن، بۆی ــار بك ــان تۆم ــكا لەدایكبوونی ــار ب ــان ناچ ــە هاواڵتی ــد ك ــای تون ــووىن یاس ١- نەب
ــە  ــەىت ل ــەن، بەتایب ــار ناك ــوون تۆم ــت لەدایكب ــتدا نەبێ ــەكاىت پێوس ــتوان ل ــى دانیش زۆری

ــددا. ــدێ گون هەن
٢- مردنی منداڵ لە ســەرەتاى تەمەنیــدا دەبێتە مایەى تۆمار نەكردنیان(١).      

٣- كــۆڕەوى خەڵــىك كوردســتان بــۆ ســەر ســنوور و واڵتــاىن درواســێ و ئاوارەبــوون، برســێتى 
ــرت،  ــەكان لەیەك ــڕاىن خێزان ــەوە و داب ــوێنى مان ــى ش ــۆڵە و خراپ ــەرما و س ــى و س و ئاوارەی

ئــەدى چــۆن تۆمــار بكرێــت. 
٤- لەبــەر نەبــووىن و ناڕۆشــنى لــە ژمــارە و داتــاكان لــەم ناوچەیــەدا و تەنانــەت زۆر 

١- جەزا تۆفیق تاڵب، سەرچاوەی پێشوو، ل٥٦



٢٤٨

دایكبــووىن  لــە  گشــتى  ڕێــژەى  ڕۆشــنایى  لەســەر  زۆرجــار  ڕەنگــە  تریــش،  ناوچــەى 
پارێــزگاکان، یــان ئــەو داتانــەى كــە لــە تۆمــارە فەرمییەكانــدا یاداشــت كــراوە، پشــت بــەو 
ــە لەســەر ئامــارى  ــەو كات ــن ئ ــەكال كــەرەوە نی ــاى ورد و ی ــە ببەســتین ئەگەرچــى دات داتان
ــان تۆمــارى  ــەوە، ی ــوون ناگرێت ــوارى لەدایكب ــا ب گەشــەكردىن دانیشــتوان كــە ئەمــەش تەنه
لەدایكبــوون لــە نەخۆشــخانەكاندا هەیــە، كــە ئەمــەش زانیاریــى ورد نییــە زۆر جــار هــۆكارە 
كۆمەاڵیەتییــەكان گرفــنت لــەم ڕێگەیــەدا كــە منوونــەى زۆرمــان هەیــە، بەتایبــەت لــە 
الدێكانــدا كــە دایــك چەنــد مناڵێــىك هەیــە و لــە ئامارەكانــدا بەكــچ ناونــووس كــراوە، تەنهــا 
لــەالى مامۆســتای ئاینــى مــارە بــڕاوە، كــە بــە ســانایی ناســنامەى بــۆ دەرناچێــت و تۆمــار 
ــان  ــە ی ــتا زۆر كەم ــە ئێس ــەم دیاردەی ــەوە ئ ــەردەمەدا، بەدڵنیایی ــەو س ــەت ل ــت تایب ناكرێ
بــووىن نییــە، لــە بەهــارى هەمــان ســاڵ و گەمــارۆى ئابــوورى ســەر عێــراق لەالیــەن نەتــەوە 
ــۆ ســەر هەرێمــى  ــوورى ب ــارۆى ئاب ــەوە گەم ــەن عێراق ــەك و لەالی ــەوە لەالی یەكگرتووەكان
ــتی  ــی تەندرووس ــی ڕەوش ــۆى خراپبوون ــەش بووەتەه ــرەوە، كەئەم ــی ت ــتان لەالیەك كوردس
و تێكچوونــی بــارى ئابــوورى دانیشــتوان، پاشــان لــە نێــوان ســااڵنی (١٩٩٥ – ٢٠٠٢) 
دەردەكەوێــت کــە ڕێژەكــە بــەرز ببوەتــەوە بــۆ (٢٢،٥ - ٢٥،٨) لــە هــەزاردا، بەرزبوونــەوەى 
ئــەم ڕێژانــە دەگەڕێتــەوە بــۆ باشــبوونی ئاســتی تەندرووســتی و ئابــوورى دانیشــتوان، لــە 
پــاش جێبەجێكردنــی بڕیــارى نــەوت بەرامبــەر بــە خــۆراك و ئارامــی بارودۆخــی سیاســی و 
ســەربازیی بەتایبــەت پــاش ســاڵی (١٩٩٨)ـــەوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بــەرزی و نزمیەكــی 
ــن  ــە بەرزتری ــاڵى ٢٠٠١ دەگات ــە س ــدا ل ــە كاتێك ــە ل ــە منوون ــارە، ب ــەوە دی ــە ڕێژەكان زۆر ب
ــااڵىن (١٩٨٧- ــوان س ــە نێ ــوون ل ــڕاى لەدایكب ــا تێك ــە، هەروەه ــە هەزاردای ــت (٣٦) ل ئاس

٢٠٠٢) دەكاتــە (٢٤،٧) بــەاڵم بــە ڕای ئێمــە ســەرەڕای هەمــوو كەموكوڕییــەكان ئامــارەكان 
ــی  ــی بارودۆخ ــی واقع ــێوەیەكی ڕێژەی ــە ش ــەالر ب ــارى ك ــە ش ــوون ل ــەت لەدایكب ــە تایب ب
ــەش  ــەم ڕێژەی ــی و تەندرووســتی ناوچەكــە دەردەخــات، ئ ــوورى وكۆمەاڵیەت سیاســی و ئاب

ــارە (٣٩). ــە خشــتەى ژم ــە، بڕوان ــە زیادبووندای ــەردەوام ل ب



٢٤٩

خشتەى ژمارە (٣٩)  
لەدایكبوون لە شارى كەالردا لە نێوان سااڵنی (١٩٨٧-٢٠٠٢)

ڕێژەى لە دایكبووان لە هەزارداژمارەى لە دایكبووانساڵ

١٩٨٧١٩٤٥٢٣٫٧

١٩٨٨٢٤٧٨٢٩٫٧

١٩٨٩٢٨٩٨٣٤٫٢

١٩٩٠٢٧٠٣٣١٫٤

١٩٩١١١٤٢٣١٫١

١٩٩٢١١٥٥١٣

١٩٩٣٨٤٤٩٫٣

١٩٩٤٢٢٧٥٢٤٫٨

١٩٩٥٢٠٩٧٢٢٫٥

١٩٩٦٢٥١٨٢٦٫٦

١٩٩٧٢٣٨٣٢٤٫٨

١٩٩٨٣٠٧٢٢٤٫١

١٩٩٩٣٤٢٥٢٦٫٢

٢٠٠٠٤٠٦٩٣٣

٣٦ ٢٠٠١٤٩٥٤

٢٥٫٨ ٢٠٠٢٣٦٥٠
٢٤، ٧ ١٩٩١-٢٠٠٢سەرجەم 

      سەرچاوە:- بەڕێوەبەرایەىت گشتى تەندروستى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

دواتریــش لــەدواى پڕۆســەى ڕزگارى گــەالىن عێــراق گــۆڕاىن دۆخــى ناوچەكــە لــە زۆر ڕووەوە 
پێشــكەوتن هاتــە گــۆڕێ، لەدایكبــوون لــە شــارى كــەالر بــەم شــێوەیە لــەو دە ســاڵەدا 
ــژە  ــن ڕێ ــەزاردا، كەمرتی ــە ه ــە (٢٥،٧) ل ــوون دەكات ــە دایكب ــژەى ل ــی ڕێ (٢٠٠٢-٢٠١٢) تێكڕای
ــژەش  ــن ڕێ ــاوكات بەرزتری ــەزاردا، ه ــە ه ــە  (٢١،٨) ل ــراوە دەكات ــاڵى   ٢٠٠٨  تۆمارك ــە س ل
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لــە ســاڵى ٢٠١١ تۆماركــراوە كــە گەیشــتۆتە (٢٩،٣) لــە هــەزاردا، بەپێــى ئــەو داتانــەى تۆمــار 
كــراون لــە بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى تەندروســتى گەرمیــان، هەرچەنــدە ئــەم داتایانــە جۆرێــک 
لــە نادروســتی تێدایــە، چونکــە نەخۆشــخانەی ژنــان و مناڵبــوون کــۆی گونــد و شــارۆچکەکانی 
دەوروبــەر ســوودی لــێ دەبینــن، بۆیــە ئــەم داتایانــە لــە ڕاســتیدا ورد نیــن، دەبــوو دانیشــتوانی 

ــا تۆمــار بکرایــە، بڕوانــە خشــتەى ژمــارە (٤٠):   کــەالر بــە جی
                                      

خشتەى ژمارە (٤٠)
ژمارەى لە دایكبوون و ڕێژەى سەدى لە هەزاردا لە سااڵىن (٢٠٠٢-٢٠١٢)

ڕێژەى سەدىژمارەى  لەدایكبوونساڵ

٢٥، ٢٠٠٢٣٦٥٠٨

٢٣، ٢٠٠٣٣٤٥٠٩

٦، ٢٠٠٤٤٠٢٥٢٥

٢٣، ٢٠٠٥٤٠٧٥٩

٢٧، ٢٠٠٦٣٨٥١٩

٢٧، ٢٠٠٧٣٤٥١٦

٢١، ٢٠٠٨٣٥٢٥٨

٢٥، ٢٠٠٩٤١٤٨١

٢٥، ٢٠١٠٤٤٠٦٥

٢٩، ٢٠١١٥٢٨١٣

٢٨، ٢٠١٢٥٣٤١٩

   ٢٥، ٧   ٢٠٠٢٤٥٢٠٣ - ٢٠١٢

       سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت گشتى تەندروستى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
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هــۆكارى بەرزبوونــەوەى ژمــارەى لەدایكبــوون لەهەرێمــى كوردســتان و ناوچــەى لێكۆڵینــەوە 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەم فاكتەرانــە:

أ- ژنهێنان و شووكردىن پێشوەخت:
ژنهێنــان و شــووكردن ســووڕى دەســتپێكردىن منداڵبــوون (ســك كــردن) لــە كۆمەڵگــەدا 
ــان و  ــژەى ژنهێن ــەوە ڕێ ــت دەكات، لەبەرئ ــدا درووس ــووىن كەلتوورەكەی ــنوورى هەژم ــە س ل
شــووكردن و تەمــەىن ژنهێنــان و شــووكردن فاكتــەرى گرنگــن لــە دیاریكــردىن ڕێــژەكاىن توانــاى 
منداڵبوونــدا(١)، ئەمــە بــە زۆری دەبێتــە مایــەی بەرزبوونــەوەى ڕێــژەی منداڵبــوون ئەویــش لــە 
ســۆنگەی درێــژ بوونــەوەی مــاوەی پرۆســەی زاوزێ لەالیــەن ژنــەوە جێــی خۆیەتــی بگوترێــت، 
كــە باشــرتین تەمەنــی ژنــی كــورد لــەم ڕووەوە لــە نێــوان (١٤-١٧) ســاڵیدایە(٢) لــە مێردمناڵیــدا 
دەســت پێــدەكات كــوڕان لــە (١٨) ســاڵیدا ژن دەهێنــن و كیــژان لــە شــازدە ســاڵییەوە مێــرد 
دەكــەن، هەرچەنــدە یاســای مــەدەىن تەمــەىن دیاریكــردووە كــە هــەژدە ســااڵن بێــت و تەمــەىن 
ــتكورىت  ــۆژى و دەس ــووكردن، بایل ــان و ش ــى ژنهێن ــۆى دواكەوتن ــەر ه ــت، ئەگ ــتوو بێ پێگەیش
ــە  ــە ڕووى ئاینــى و چ ل ــن چ ل ــەو جــۆرە كەســانە دەڕوان نەبــێ بەچــاوى گومــان و نزمــەوە ل
ــەو ژن و  ــر ئ ــە زووت ــدا وات ــەن بچووك ــە تەم ــووكردن ل ــان و ش ــەوە، ژنهێن ڕووى كۆمەاڵیەتیی
ــەىت كــوڕەكاىن ژن بهێنێــت،  ــاوك پەلەی ــوون دەكــەن و زۆرجــار ب ــداڵ ب ــە من ــردە دەســت ب مێ
بــۆ ئــەوەى زووتــر فریــاى بــاوىك بكەوێــت و باوكیــش پشــوو بــدات، یــان زیادبــووىن منــاڵ و 
بــە تایبــەىت تریــش كــوڕ ئەمیــش زۆرجــار دەبێتەهــۆى زیادبــووىن منــااڵن الی ئــەو خێزانانــەى 
كــە كچیــان زۆرە، بــەردەوام خواســتى كوڕیــان هەیــە و بــە هیــواى كــوڕەوە درێــژە بــە زاوزێ 
دەدەن، هەرچەنــدە ئەمانــەى ســەرەوە كۆمەڵێــك حەقیقەتــن، بــەاڵم تــادێ لەبــەر كۆمەڵێــك 
هــۆكار گــۆڕان بەســەر پڕۆســیىس ژنهێنــان و شــووكردندا دێــت، هیــچ نەبێــت ئێســتا زۆرێــك 
ــان و  ــژەى ژنهێن ــە ڕێ ــن، كەوات ــە خوێندن ــژەدان ب ــدن و درێ ــەرقاڵى خوێن ــە س ــەو تەمەنان ل
ــەوە،  ــى نزیكدەبن ــان لێ ــەى لەســەرەوە ئامــاژەى پێكــرا، ی ــەو تەمەن ــاڵ ئ ــە پ شــووكردن دەچن
جیــا لــەوەى كــچ و كــوڕ ڕێژەیــەىك زۆریــان پــالىن ژنهێنــان و شــووكردن الى خۆیانــە، ئەمانیــش 
وردن لــە دەستنیشــانكردن و دیاریكــردىن ئایندەیــان، بــە هۆشــیارییەوە مامەڵــە لەگــەڵ 
ــەوە  ــاى ئ ــارن مان ــش خــاوەن بڕی ــار دەدەن، خۆیانی ــگ بڕی ــەن و درەن ــەیەدا دەك ــەم پڕۆس ئ
نییــە، نــەوەى نــوێ هیــچ پابەنــد نیــن بــە كەلتــوور و دابونەریتــەوە، بــەاڵم حاشــا هەڵنەگــرە 

١- د. شاكیر خەسباك، سەرچاوەى پێشوو، ل٢٤
٢- جەزا تۆفیق تاڵب، سەرچاوەی پێشوو، ل ٥٩
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ــا و پێشــكەوتنى  ــە، لەگــەڵ پێشــكەوتنى تەكنەلۆژی ــێ نیی ــەوەى دوێن ــى ن ــەوەى ئێســتا كۆپ ن
پەیوەندییــەكان و نــەوەى مۆبایــل و تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــە پێشــكەوتووەكانی هاوشــێوەی 
فەیســبووک و ئنســتاگرام، ڕادەى لەیــەك تێگەیشــنت و مــەوداى بیركردنــەوەى فراوانــرت كــردووە 
پانتایــی ترادســیێۆنە كۆمەاڵیەتییــەكاىن بچــووك كردۆتــەوە، بــە هەمــوو پێــوەرەكان كاریگەریــى 
لــە ســەر تــەواوى كایــەكاىن تــر هەیــە، پێــوەرى مناڵبــوون لــە ئێســتادا گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە 
كــەم خێــزان ژمارەیــان مناڵەكانیــان لــە (٥) منــاڵ تێپــەڕ دەكات، ئەویــش بەهــۆى فاكتەرگەلێــك 
وەك زیادبــووىن ڕێــژەى فەرمانبــەران لــە نێــوان هــەردوو ڕەگــەزدا، كــە زۆربــەى كاتــەكان لــە 
ــە شــوێنى كاركردنــن، هــۆكارى ئابــوورى گــراىن شــوێنى نیشــتەجێبوون  ــان ل دەرەوەى ماڵــن ی
ــە منداڵــى زۆر نییــە،  و خەرجــى بەخێوكــردن، هەروەهــا رسوشــتیى شارنشــین كــە حەزیــان ل
ڕەنگــە تاڕادەیــەك شــوورەیی بێــت، یــان ژنهێنــان لەیــەك ژن زیاتــر لەالیــەن كۆمەڵگــەوە زۆر 
شــوورەییە، ئەمــەش واى كــردووە تــادێ نەتــەوەی كــورد ڕێــژەى كــەم دەبێتــەوە بــە بــەراورد 
ــى  ــە منداڵ ــان ل ــەرەب حەزی ــرەىت ع ــتیى ئاف ــێوەیەىك گش ــە ش ــدا، ب ــەوەى عەرەب ــەڵ نەت لەگ
زۆرتــرە، باشــرتین بەڵگــە ســەرنج بدەیــن، بەپێــی ســەرژمێرى فەرمــى عێــراق لــە ســااڵىن (١٩٤٧) 
تــا دوا ســەرژمێرى (١٩٨٧) لــە (٢٨٪) ڕێــژەى دانیشــتواىن كــورد دابەزیــوە بــۆ (  ٢٥٪) لــە ســاڵى 

(١٩٨٧)دا. 

ب- فاكتەرى كۆمەاڵیەىت و ئابوورى:
ــە  ــت، ب ــەكاىن زۆر بێ ــارەى منداڵ ــە ژم ــارى خێزانێك ــین خوازی ــەى گوندنش ــتى كۆمەڵگ رسوش
پاڵپشــتى كۆمەاڵیــەىت ناوزەنــد دەكرێــت، خێــزان پشــت ئەســتوورە بــە منداڵــەكاىن وەك دەســتى 
كارگــەر لــە پرۆســەى بەرهەمهێنانــدا لەگــەڵ ئــەوەش زۆرى ژمــارەى منــداڵ، توخمــى پاراســتنى 
خێزانــن و بنچینــەى هێــزن بــۆى، وەلــێ ئــەم  تێڕوانینــە تەنهــا دێهــات نشــینەكان ناگرێتــەوە، 
ــەڵ  ــوورى كۆم ــتاىن و كەلت ــتى شارس ــى ئاس ــێوەیەك و بەپێ ــد ش ــە چەن ــاموەكاىن ب ــو پاش بەڵك
و هەلومەرجــى ئابــوورى لــە شارنشــیندا ڕەنــگ دەدەنــەوە(١) زۆر لێكۆڵینــەوە دەریخســتووە، 
كــە پەیوەندییــەىك ئاڵــۆز لــە نێــوان پیتێــن و فاكتــەرە ئابوورییەكانــدا هەیــە، لــەم ڕووەوە ئــەو 
ــە  ــەى ك ــەو ژنان ــووە، لەچــاو ئ ــان ب ــرت مناڵی ــردووە كەم ــاش شــووكردن كاریانك ــە پ ــەى ك ژنان
كاریــان نەكــردووە، ژمــارەى مناڵــى ئــەو ژنانــەش كــە كارى مەكتــەىب دەكــەن كەمــرتە لــە ژمارەى 
مناڵــى ئــەو ژنانــەى لــە كارگەكانــدا كاردەكــەن، ئــەو ژنانــەى لــە كشــتوكاڵدا كاردەكــەن لــە ژناىن 

١- د.خەلیل ئیسامعیل محەمەد، گۆڤاری سەنتەری لێكۆڵینەوەی سرتاتیجی، (٣) ساڵی حەوتەم، ئابی١٩٩٩، ل١٢١
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تــرى كارگــەر زیاتــر مناڵیــان هەیــە، هــەروا دەركەوتــووە كــە ئــەو ژنانــەى بــە كــرێ كاردەكــەن 
كەمــرت لــە ژنــاىن ناكارگــەر مناڵیــان هەیــە(١)، فاكتــەرى كۆمەاڵیــەىت و ئابــوورى ڕۆڵــى گــەورەى 
هەبــووە لــە ژنهێنــان و بەرهەمهێنــاىن منداڵــدا، ئەوانــەى خــاوەىن ئابــوورى بەهێزبــوون كێشــەى 
خانــوو نــاو ماڵــە و خەرجــى ژن و هەروەهــا تــرس لــە بژیــۆى ئایندەیــان نییــە، بۆیــە بــەردەوام 
خواســتى ڕێــژەى منداڵبوونیــان زیاتــرە، لەالیــەك بــۆ بــە هێزكــردىن پایــە كۆمەاڵیەتییەكانیــان و 
فراوانكــردىن خێــزان، لــە الیــەىك تــرەوە كارى زۆریان هەبــووە پێویســتیان بەدەســتى كار هەبووە،  
بــۆ پاراســتنى ســەروەت و ســامانیان و زیادكــردىن بەرهــەم هێنــان، بەتایبــەت كشــتوكاڵكردن و 
بەخێوكــردىن ئــاژەڵ كــە پیشــەى زۆربــەى دانیشــتوان بــووە، هەروەهــا هاوكاریــى بــاوك و خێــزان 
بــۆ پڕكردنــەوەى كەموكــوڕى و پێداویســتییەكاىن خێــزان و بەخێوكــردن و خزمەتكــردىن بــاوك و 
دایــك لــە كاىت پیــری و پەكەوتــە و لێقەوماویــدا، بەهەمــان شــێوە ڕاســتە بــۆ كــچ و كــوڕە خــاوەن 

پێداویســتییە تایبەتــەكان.

ج- فاكتەری ئاینی:
ئاینــی ئیســالم كــە ئاینــی زۆرینــەی گەلــە، كاریگەریــی دیمۆگرافــی هەیــە، چونكــە لەالیەكــەوە 
ــە  ــەاڵق بریتیی ــە ت ــە، چونك ــە تەاڵق ــی ل ــرەوە ڕق ــەىك ت ــوون دەدا، لەالی ــان و مناڵب ــی ژنهێن هان
لــە (ابغــض الحــالل عنــد اللــه الطــالق) واتــە ناخۆشــرتین حــەاڵڵ الی خــواى گــەورە تەاڵقدانــە، 
ــی  ــاوەی پەیوەندی ــە م ــژە ب ــدا درێ ــە ئاكام ــەوە، ل ــەم دەكات ــەوە ك ــاردەی جیابوون ــەش دی ئەم
هاوســەرێتی دەدات و هەلــی زیاتــرە بــۆ منداڵبــوون، هەروەهــا ڕێگــری لــە باربــردن دەكات و 
ــە قەڵــەم دەدا(٢)،  ئاینــى ئیســالم بــە چاوێــىك زۆر ســووكەوە دەڕوانێتــە  بــە كوشــنت نەفســی ل
پرســی جیابوونــەوە زۆر دژیــەىت، هەمیشــە بانگەشــە دەكرێــت بــۆ دووركەوتنــەوە لــەم پرســە 
نارشینــە، هــەر ئەمــەش واى كــردووە كــە لــە نێــو كۆمەڵــگادا ئەوانــەى ژن تــەاڵق دەدەن بــە 
زەحمــەت ژنیــان دەدرێتــێ بــە چــاوى ترســەوە دەڕواننــە چارەنووســی كچەكەیــان، بەهەمــان 
شــێوە گــەر ژنەكــەش هیــچ تاوانێىك نەبێــت الى خــەزووراىن و لــەكاىت ڕووداىن بچوكرتین كێشــەدا 
تانــەو تەشــەر و پــالرى لێــدەدەن، ئەمانــە دەبێتــە هــۆى بەجێهێشــتنى پاشــاموەى كۆمەاڵیــەىت 
ــە  ــە دەبێتــە هــۆى ئــەوەى ئــەو دوو خێزان ــزان و بنەماڵ ــە شــەڕى خێ نێگەتیــڤ، ئەگــەر نەگات
ســاردى بكەوێتــە نێوانیانــەوە و پێكــەوە قســە نەكــەن، ئەگــەر منــداڵ لــە دواى خۆیــان بەجــێ 

١- خلیل اسامعیل محمد، املصدر سابق، ص٩٩
٢- جەزا تۆفیق تاڵب، سەرچاوە پێشوو، ل ٦٠



٢٥٤

بهێڵیــن، ئەمەیــان گرفتــى كۆمەاڵیەتــی زیاتــرە، كێشــەیان ئاڵۆزتــرە لەدوایشــدا، یــان ژن زۆر جــار 
لەبــرى خوێــن دەدرا، یــان ژن بــە ژن و گــەورە و بچــووك یــان خێــڵ و ســەرۆك خێــزان بڕیــار 
لــەالى ئەمــان بــوو، نــەوەك كچەكــە جیــا لەمانــە ئایــن ڕێگــە بــە فــرەژىن دەدات، پیــاوان بۆیــان 
ــچ  ــى ك ــرە خاوەندارێت ــڵ و تی ــرى خێ ــەىك ت ــن، ڕووی ــدا خــاوەىن چــوار ژن ب ــەك كات ــە لەی هەی
دەگەڕێننــەوە بــۆ خۆیــان، بــە تایبــەىت ئــەو كچانــەى جوانــن ئــەوا خــاوەىن زیاتــر بــۆ درووســت 
ــە  ــە دەرەوەى بنەماڵ ــووكردىن ل ــە ش ــرن ل ــوورزاوە ڕێگ ــوزا و پ ــۆزا و خاڵ ــەن ئام ــت لەالی دەبێ
ــان  ــە ناوچــوون و ئێســتا كەمــرت ئامادەیی ــان ل ــەى كــە ئاماژەمــان پێكــرد، زۆری ــدا، ئەمان و خێڵ
هەیــە یــان زۆر كــەم مــاون، ئەگــەر چــى تــا دێــت پانتایــی دەســەاڵىت خێــڵ كەمــرت دەبێتــەوە، 
وەلــێ دەســەاڵىت خێــزان  و بنەماڵــە كەمیــش بێــت هــەر دەســەاڵتیان مــاوە، وێــڕای كاریگەریــى 
ــن، لەناوچــەى  ــە چارەســەر دەب ــەو لەمپەران ــە دادگا ئ ــر بێــت و بچێت ــەش گــەر كــچ بوێ ئەمان
ــدا  ــن كــە تیای ــن، گــەر ســەیری خشــتەى خــوارەوە بكەی ــەم پرســانە نامــۆ نی لێكۆڵینەوەشــدا ئ
ــە  ــە (٤٩،٨) ك ــان دەكات ــن ڕێژەی ــەى ڕەبەن ــەڕوو، ئەوان ــەوە خراوەت ــەرگیریی و جیابوون هاوس
ڕێژەیــەىك زۆر بــەرزە لــە چــاو خێزانــداردا، ئەمــەش هۆكارەكــەى دەگەڕێتــەوە بــۆ بــارى ئابوورى 
و گــراىن خانــوو كۆچكــردىن گەنجــان بــۆ هەنــدەران و واڵتــاىن دەوروبــەر، كــەم بڕوایــی كچــان 
بەرامبــەر كــوڕان كــە بەجێیــان دێڵــن و دەچنــە دەرەوەى واڵت، هەروەهــا زیادبــووىن داواكارى 
ــژەى  ــووە، ڕێ ــوارەوەدا هات ــتەى خ ــە خش ــد) وەك ل ــوون ...هت ــاوازو ئاڵت ــووى جی ــان (خان كچ
خێزانــدار دەكاتــە (٤٥،٦) بێــوەژن و بێوەپیــاو دەكاتــە (٣،٥) ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٤١) بكــە: 

خشتەى ژمارە (٤١)  
بارى كۆمەاڵیەىت سەرووی تەمەنی ١٢ ساڵ بۆ ساڵى ٢٠٠٧ 

    ڕێژەى سەدىبارى كۆمەاڵیەىت 

            ٤٩،٨         ڕەبەن

            ٤٥،٦        خێزاندار

             ٠،٤       تەاڵقدراو

             ٣،٥     بێوەژن و بێوەپیاو

             ٠،٧     جیابوونەوە

           ١٠٠٪    كۆى گشتى 

سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت ئامارى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە ، ٢٠١٣



٢٥٥

  لــە نێــوان ســااڵىن  (٢٠٠٠-٢٠١٢) كــۆى هاوســەرگیریى تۆماركــراو بەپێــى ئــەو ماوەیــە تۆمــار 
كــراوە دەگاتــە (٨١٠٢) شــووكردن و ژنهێنــان ژمارەیــەىك دڵخۆشــكەرە، زۆرتریــن هاوســەرگیرى 
ــراو،  ــەرگیرى تۆمارك ــە (١٨٤٤) هاوس ــە دەگات ــەكە ك ــدراوە پڕۆس ــاڵی (٢٠١٢)دا ئەنجام ــە س ل
ــە پەیوەنــدى بــەڕەوىش ئابــوورى و پێشــینەى هاوســەرگیریی و ســەقامگیرى  هۆكاركــەى ڕوون
دۆخــى سیاســییەوە هەیــە، هــاوكات دەبــێ ڕەچــاوى زیادبــووىن دانیشــتوان و هاتنى عــەرەب بۆ 
ئــەم ناوچەیــە، تەنانــەت زیادبــووىن دوو ژنــە، وەلــێ كەمرتینیــان كــە دەكاتــە (٣٢٨) لــە ســاڵى 
ــە (١١٢٥)  ــە دەگات ــەىك زۆرە ك ــەوە ژمارەی (٢٠٠٠)دا ئەنجامــدراوە، لەگــەڵ ئەمەشــدا جیابوون
زۆرتریــن جیابوونــەوە لــە ســاڵى (٢٠١٢ ) ڕویــداوە كــە (٣٣٧) حاڵەتــە، وەلــێ َكەمرتینیــان لــە 
ســاڵى (٢٠٠٠) دەكاتــە ( ١٦) لێكجیابوونــەوە،  ئەمــەش تەنهــا ئەوانــە دەگرێتــەوە، كــە لــە دادگا 

تۆماركــراون، وەك لــە خشــتەى ژمــارە (٤٢)دا هاتــووە:

خشتەى ژمارە (٤٢)
شووكردن و جیابوونەوە لە سااڵىن (٢٠٠٠-٢٠١٢)

جیابوونەوەهاوسەرگیرىساڵ

٢٠٠٠٣٣٨١٦

٢٠٠٥١٣٧٢١٢٧

٢٠٠٦١٤٩١١٢٢

٢٠٠٧١٠٦٧١٧٥

٢٠١٠٥١٦٧٢

٢٧٦ ١٤٧٤      ٢٠١١ 

٢٠١٢١٨٤٤٣٣٧

 ١١٢٥ ٨١٠٢كۆى گشتی

      سەرچاوە: دادگاى بەرایی كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
 



٢٥٦

گرنگــی ڕێــژەى مــردن دەكەوێتــە ئــەو ســنوورە، كە هەرچــى گرنگى شــیاوى ڕێــژەی لەدایكبوون 
هەیــە بەڕێــژەى لەدایكبــوون بدرێــت، ئــەو ڕێــژە بــەرزەی لــە دایكبــوون كــە لــە بەرامبەریــدا 
هەمــان ڕێــژەی بــەرزی مــردن هەیــە، ناتوانێــت ڕێگای بــەردەم پەرەســەندی دانیشــتوانی خۆش 
بــكات، لەڕاســتییدا دەشــێ پەرەســەندىن دانیشــتوان بــە ئەنجــام بگەیشــتاییە تەنانــەت ئەگــەر 
كۆنــرتۆڵ كردنــی منــداڵ بوونیــش مومارەســە بكرایــە، بــە مەرجێــك ئــەوە پێشــكەش بكرایــە كــە 
ڕێــژەى مــردن بە شــێوەیەىك تەواو كــەم دەكرێتــەوە، ئەمەش ڕێگایەكــە لەالیەن واڵتانــی باكوور 
و ڕۆژئــاوای ئەوروپــاوە لــە مــاوەى پەنجــا ســاڵى ڕابــردوودا پیادەكــراوە(١) لێكۆڵینــەوەكان لــە 
ســەدەی نۆزدەیەمــەوە ئەوەیــان ڕوون كردۆتــەوە كــە مرۆڤــەكان لەگــەڵ مردنــدا یەكســان نین،

ئەمەیــش بــە پێــی ڕەگــەز و پیشــە و پلــەی كۆمەاڵیەتــی و نیشــتیامنییەكان هەر بۆیــە دەبیینین 
ڕێــژەی مردنــەكان بەپێــی واڵتانــی هــەژار و دەوڵەمەنــدەكان دەگۆڕێــت، هەروەهــا بــە پێــی 
ناوچــەی شــار و گونــد پێشــكەوتوو دواكەوتــوو، بەپێــی شــاری كرێــكاری و بــۆرژوازی و بەپێــی 
ــردن  ــت(٢)، م ــد دەگۆڕێ ــاش ... هت ــی ب ــاوەن دەرامەت ــاوەری خ ــین و جەم ــی هەژارنش گەڕەك
وەك دیاریدەیــەىك بایەلۆجــى و كۆمەاڵیــەىت، بۆیــە دیاردەیــەىك بایۆلۆجییــە چونكــە ژیــاىن 
ــتێىك  ــە ئاس ــەوە دەگات ــاش ئ ــژە دەكێشــێ و پ ــراوە و درێ ــى دیاریك ــەىك زەمەنی ــرۆڤ ماوەی م
ــوورى  ــەىت و ئاب ــاوى كۆمەاڵی ــە هەلومەرجــى ب ــەىك كۆمەاڵیەتیی ــت، دیاردەی ــەن و دەمرێ تەم
كارى تێــدەكات، نەخــۆىش و نــەزاىن و هــەژارى تیــادا بــاڵوە كــە مــردن زیــاد دەكات، لــە كاتــی 
ئاســاییدا بــەردەوام ژمــارەی مــردن لــە ژمــارەی لەدایكبــوون كەمــرتە، ئاســانرتین و بەناوبانگرتین 
هاوكێشــە بــۆ زانینــی ڕێــژەی مــردن، هاوكێشــەی ڕێــژەی گشــتی مردنــە كــە ژمــارەی مــردووان 

لــە ســاڵێكدا بــۆ ١٠٠٠ كــەس لــە دانیشــتیوان دەردەكات واتــە(٣)          

                               ژمـــارەی مـــــــــردووان لە ســـــــــاڵێكدا
 ١٠٠٠  X   ڕێژەی گشتی مردن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ژمارەی دانیشتوان لە نیوەى ئەو ساڵەدا

ــا  ــەوە عەت ــە ئینگلیزیی ــراىن ل ــلێامىن، وەڕگێ ــواى س ــتوانی لی ــەندىن دانیش ــتی پەرەس ــتەی گش ــباك، ئاراس ــاكیر خەس ١- د. ش
قەرەداغــى، كۆمپیتــەر و چــاپ: ڕووناكبیــرى، ســلێامىن، ١٩٩٩، ل٢٨

٢- د. عەلی لەبیب، جوگرافیای دانیشتوان، جێگر و ناجێگر، وەرگێڕاىن سەعید بەشیر خرپانەیی، چاپخانەى چوارچرا، ل١٠٧
٣- د. عبــد عــيل خفــاف، جغرافیــة الســكان، (اســس عامــة) طبعــة االوىل، دار الفكــر للطباعــة و النــرش و التوزیــع، عــامن، اردن، 

١٩٩٩، ص٢٠١



٢٥٧

ــە  ــتانیش وەك پێویســت ل ــی كوردس ــراق و هەرێم ــە ئاســتی عێ ــردن ل ــژەی م ــتیدا ڕێ ــە ڕاس ل
دەزگا تەندرووســتییەكاندا تۆمــار نەكــراون بــە تایبەتــی لــە ســااڵنی حەفتــاكان و هەشــتاكاندا 
هەرچەنــدە لــە ئێســتادا جیــاوازی هەیــە لــە هۆشــیاری ئامــار و لێپرســینەوە لــە تۆمــار 
ــی  ــنی و نەبوون ــش ناڕۆش ــەی لێكۆڵینەوەی ــەڕ ناوچ ــووە لەم ــەردا هات ــی بەس ــردن، گۆڕان نەك
ــش  ــەو ئامارانەی ــە، ئ ــان زۆر كەم ــەكان بوونی ــەزا و ناحی ــتی ق ــەر ئاس ــەت لەس ــار بەتایب ئام
ــژەی  ــام دراون، ڕێ ــزگاكان ئەنج ــتی پارێ ــەر ئاس ــا لەس ــوڕی تەنه ــەم و ك ــڕای ك ــەن وێ ــە ه ك
ــەم  ــووە، ئ ــتوەتە (٤٫٨) ب ــااڵنی (١٩٧٧–١٩٨٨) گەیش ــوان س ــە نێ ــەالر ل ــاری ك ــە ش ــردن ل م
ڕێژەیەیــش شــەڕی نێــوان ئێــران و عێــراق و ناوەنــد و بزووتنــەوەی ڕزگاری خــوازی گەلەكەمــان 
ــی جەنــگ، دواتریــش دوای  ــە قوربان ــەدا ســەدان الو بوون ــەو ماوەی ــە خــۆ دەگرێــت، كــە ل ل
ســاڵەكانی (١٩٨٧) بــە تایبەتــی ســاڵەكانی (١٩٩١–١٩٩٢–١٩٩٣) ڕێــژەی مــردن كــەم بووەتــەوە 
ــن  ــتییەوە، گەورەتری ــە ڕاس ــش زۆر دورە ل ــارە (٤٢)دا، ئەمانەی ــتەی ژم (١٫٢–٠٫٧٩–١٫٨) خش
كارەســات و كوردقــڕان و ماڵوێرانــی كەوتوەتــە ئــەو ماوەیــەوە، هــەر لــە ڕوخاندنــی الدێــكان 
و كیمیابارانــی هەڵەبجــە و ئەنفــال و دواجاریــش كــۆڕەوى ملیۆنــاىن كــورد و ڕاپەڕیــن و 
وەدەرنــاىن بەعــس، دەگەڕێتــەوە بــۆ خۆدزینــەوەى خەڵــك لــە تۆماركــردىن مردنــدا، هەروەهــا 
گوێنــەدان بــە تۆماركــردن بۆتەهــۆی كــەم بوونــی ئــەم ڕێژەیــە، هەرچەنــدە ڕێــژەی مــردن لــە 
نێــوان ســاڵەكانی (١٩٩١–٢٠٠٢) ڕێــژەی مــردن دەگاتــە (٤،٦) لــە هــەزاردا، قۆناغــى دە ســاڵى 
دوای(٢٠٠٢-٢٠١٢) تۆماركــردىن مــردووان لــەو ماوەییــەدا ڕێژەكــەى دەكاتــە(٤، ٨) لــە هــەزاردا، 
بەرزتریــن ڕێــژەى تۆماركــراو دەكاتــە (٥،٨) لــە هــەزاردا لــە ســاڵى (٢٠١١)دا تۆماركــراوە كــە 
ــە  ــە (٢،٢) ل ــەدا دەكات ــەو ماوەی ــژە ل ــن ڕێ ــەس(١) نزمرتی ــە (٥٣٠) ك ــردووان دەكات ــارەى م ژم
هــەزاردا بــەو پێیــەى تۆماركــراوە،  ســەیرى خشــتەى ژمــارە(٤٢، ٤٣) بكــە، هەرچەنــدە هیــچ 
ئاماژەیــەىك دیــار نییــە بــۆ دابەزینــى  ئــەو ڕێژەیــە، تەنهــا پەیوەنــدى بــە خۆدزینــەوەوە هەیــە 
لــە تۆماركــردىن نــاوى مــردووان جگــە لــەم فاكتەرانــەى لەخــوارەوە هاتــووە، هــۆكارى نزمــى 

ڕێــژەى مــردن دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەم خااڵنــە:

١- بەڕێوەبەرایەىت گشتى تەندروستى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣



٢٥٨

ــدەكان  ــىك گون ــەت خەڵ ــە تایب ــەوە ب ــردووان دەدزن ــردىن م ــە تۆمارك ــان ل ــتوان خۆی ١- دانیش
ــردن. ــەى تۆمارك ــووىن پرۆس ــەرىك تێچ ــۆ و ئ ــەختى هاتوچ ــار و س ــە ش ــان ل ــۆی دووریی بەه

ــدا  ــە تۆماركردن ــە ل ــاكات ك ــەوە ن ــدا پێویســت ب ــى ژیانی ــی قۆناغ ــە بەرای ــداڵ ل ــردىن من ٢- م
ــت. ــار بكرێ تۆم

٣- ئــەو ئیمتیــاز و كۆمەكانــەى لــە بــارى لەدایكبــووىن منااڵنــدا دەســت دەكەوێــت وەك 
(زیادكــردىن مووچــە، بەخشــینى خــۆراك بەســەر خێزانــدا ..هتــد ) لەوانەیــە ببێتــە هانــدەر بــۆ   

ــردووان.        ــردىن م تۆمارنەك
٤- زۆرێــك لــە ڕووداوەكاىن مــردن لــە دەرەوەى نەخۆشــخانە ڕوو دەدەن، بۆیــە تەنهــا ئەوانــەى 

نــاو نەخۆشــخانە تۆمــار دەكرێــت و ڕەوانــەى فەرمانگــە جیاجیــاكان دەكرێــن.
٥- نزمــى ئاســتى هۆشــیارى و كەللتــورى و شارســتاىن دانیشــتوان كــە پــەى بــە گرنگــى ئامــارە 

بنچینەییــەكان نابــەن.
ــەران،  ــەرپێچى ك ــردىن س ــى نەك ــادا و دادگای ــردىن  یاس ــوارى پراكتیزەك ــە ب ــاىن ل ــەرم و نی ٦- ن
بەشــێىك زۆرى خەڵــىك الدێ هانــدەدا گــوێ بــە تۆماركــردن نــەدەن و لــە پێشكەشــكردىن زانیارى 

لەســەر دیــاردەى مــردن ورد نەبــن(١).

ــوون و  ــە دایكب ــارى پێویســت لەســەر ل ــا و زانی ــدێ دات ــووىن ســەرژمێرى ورد و هەن  لەبەرنەب
مــردن لەســەر ئاســتى قــەزا و ناحیــەكان، ئــەو داتانــە بەئاســاىن نایەتــە بەردەســت لــە ئاســتى 
پارێــزگا نەبێــت، هەرچەنــدە لــە ئێســتادا ئــەم نرخانــدن گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە، زۆرێــك لــەو 
زانیــارى و داتانــە بەســانایى دەســتدەكەوێت بەتایبــەت لــە دایكبــوون و مــردن، بــە پێچەوانەوە 
نەبــووىن هۆشــیارى الى هەنــدێ لــە تــاىك كۆمــەڵ و چەنــد فاكتەرێکــى تــر، یــان بەشــێک لــە 
هاواڵتیــان خۆیــان دەشــارنەوە لەنــاو نووســكردن و تۆماركــردن، جگــە لەوانــەی کــە فەرمانبــەرن 

یــان خانەنشــینن ئەویــش بەهــۆی مووچەکانیانــەوە.
 

 ١- جەزا تۆفیق تاڵب، سەرچاوەی پێشوو، ل ٦٥ 



٢٥٩

خشتەى ژمارە (٤٣)
مردن لە شارى كەالر لە نێوان سااڵىن (١٩٩١_٢٠٠٢)

ڕێژەى مردووان ( لەهەزاران ) داژمارەى مردووانســــــــــــــــــــاڵ

١٩٩١٨٨٠،٢

١٩٩٢٥٩٠،٧٩

١٩٩٣١٤٢١،٨

١٩٩٤٩٠١١١،٥

١٩٩٥٢٤٣٣

١٩٩٦٣٣٩٤،١

١٩٩٧٤١١٤،٩

١٩٩٨٣٣٨٣،٩

١٩٩٩٥٩٤٦،٨

٢٠٠٠٢١٢٢،٣

٢٠٠١٣٩٧٤،٣

٢٠٠٢٢٤٨٣،٧

١٩٩١٤،٦-٢٠٠٢تێكڕایی سااڵنە

 سەرچاوە :- بەڕێوەبەرایەىت گشتى تەندروستى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣   

 



٢٦٠

خشتەى ژمارە (٤٤) 
مردن لە شارى كەالر لە نێوان سااڵىن  (٢٠٠٢_٢٠١٢)

 ڕێژەى سەدى  ژمارەى مردووان       ســــــــــــــــاڵ

٢٠٠٢٢٤٨٣،٧

٢٠٠٣٣٩٣٤،١

٢٠٠٤٥٩٣٥،٦

٢٠٠٥١٤٠٢،٢

٢٠٠٦١٤٦٢،٩

٢٠٠٧١٧٠٣،٢

٢٠٠٨٢١٣٢،٦

٢٠٠٩٥٩٠٧،١

٢٠١٠٤٣٢٥

٢٠١١٥٣٠٥،٨

٢٠١٢٢٤٨٢،٧

٣٧٠٣٤،٨  ٢٠٠٢-٢٠١٢

 
سەرچاوە :- بەڕێوەبەرایەىت گشتى تەندروستى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣   



٢٦١

بریتییــە لــە گۆڕینــى نیشــتەجێبووىن هەمیشــەى كــە بــە كــۆچ (الهجــرة) نــارساوە و چەنــد جــۆر 
ــەوە  ــت ئ ــە ســنوورى سیاســی واڵت تێنەپەڕێ ــەر كۆچكردنەك ــش ئەگ ــە، ئەوی كۆچكــردن هەی
ــردن ســنوورى سیاســەىت  ــوو كۆچك ــەر هات ــەاڵم ئەگ ــت، ب كۆچكــردىن ناوخــۆى واڵىت پێدەوترێ
واڵىت تێپەڕانــد بــە كۆچكــردىن دەرەىك نــاو دەبرێــت(١) كۆچكــردن نەریتێــىك بــاوى دانیشــتوانە 
ــە لەســەر پێكهاتــەى دیمۆگــراىف و ئابــوورى و كۆمەاڵیــەىت، چ  ــارى هەی چونكــە ئاســەوارى دی
لــەو شــوێنەى كۆچــى لێوەكــراوە یــان بــۆی چــووە، ئەمــە وێــڕاى ئــەوەى كــە كاردەكاتــە ســەر 
پێكهاتــە و جــۆر و ژمــارەى دانیشــتوان، لــەو شــوێنەى كۆچــى لێكــردووە ژمارەى دانیشــتوان كەم 
دەكات، بــە پێچەوانەشــەوە ئــەو شــوێنەى كــە بــۆى دێــت ژمارەیــان زیــاد دەكات(٢) گەشــەكردن 
ــۆكارى  ــێوەن، ه ــتاندا هاوش ــوورى كوردس ــرى باش ــارەكانی ت ــە ش ــك ل ــە زۆرێ ــارەدا ل ــەم ش ل
ســەرەىك دەگەڕێتــەوە بــۆ هەلومــەرج  و ڕەوىش ســیاىس ناوچەكــە، ڕێــژەى زۆربــەى كۆچكــردن 
و ڕاگواســتنى زۆرەملێیــە لەالیــەن دەســەاڵىت بەعســەوە لــە ژێــر بیانــووى الوازدا، بەمەبەســتى 
ــەى  ــە نزیك ــد، ك ــدەكاىن ڕووخان ــەرجەم گون ــاغ س ــار و دوا قۆن ــا دواج ــراىف، ت ــى دیمۆگ گۆڕین
(٤٥٠٠) گونــد بــوو، جگــە لــە هەنــدێ قــەزا و ناحیــە، هەندێ كۆچكــردىن تر نەبێ، كــە ڕێژەكەى 
زۆر كەمــە لەبــەر نەبــووىن خزمەتگوزاریــى و بژێــوى ژیان....هتــد لێــرەش لەبــەر چەوســانەوە 
و زەبروزەنــگ و تۆپبــاران گونــدەكاىن و ئۆپەراســیۆىن ســەربازى، ئابڵۆقــە و درووســتكردىن 
ــد  ــتكردىن چەن ــە درووس ــا ل ــە جی ــرد، ك ــە واى ك ــەم كۆچكردن ــدا، ئ ــە بەردەمیان ــتەنگ ل ئاس
كۆمەڵگایــەك لــە نــاو شــاردا و دواتریــش درووســتكردىن ئــۆردوگاى زۆر ملێــى صمــود (ڕزگارى)،

كەواتــە ئاراســتەى كــۆچ بــەرەو شــارى كــەالر و گەشــەى نارسوشــتى  ڕۆڵــى گــەورەى هەبــوو، 
لــە ســەر گەشــەكردىن دانیشــتوان لــەم شــارە دا، بەجۆرێــك كــەالر بــووە گەورەتریــن قــەزا لــە 
ڕیزبەنــدى قــەزاكاىن باشــوورى كوردســتاندا، جگــە لــە تەلعەفــەر بــە پێــى دوا ئامــار لەســاڵى 
١٩٨٧ ژمــارەى دانیشــتواىن ناوەنــدی قەزاكــە گەیشــتە (٨٢٠٠٤) كــەس(٣)، كەواتــە دوا بــەدواى  
دوا ئامــارى فەرمــى ئیــدى تــەواوى گونــدەكان ڕووخێــرنان، بــە ناوەنــدى ناحیــەى تیلەكۆشــەوە، 
لــە نــاو كەالریشــدا گــەڕەىك گازینــۆ هەمــان چارەنــووىس گونــدەكاىن تــرى باشــوورى كوردســتاىن  

١- جاسم محمد، سەرچاوەى پێشوو، ل٩٥
٢- د.كامــەران تاهیــر ســەعید، جوگرافیــاى عێــراق مرۆیــی چــاالىك ئابــوورى، چاپخانــەى ناریــن، بــۆ چــاپ و باڵوكردنــەوە، نــۆرە 

و ســاڵى چــاپ، یەكــەم ٢٠١٤، ل٣٤
٣- وزارة الحكم املحيل دلیل االدارى  للجمهوریە العراقیە، الجزء االول (١٩٨٩- ١٩٩٠)، ص٢٢٧
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هەبــوو، لێــرەدا پێویســتە ئامــاژە بــەوە بكەیــن، كــە گەشــەى نارسوشــتى شــارى كــەالر زیاتــر 
ــتنى  ــەىت ڕاگواس ــەوە، سیاس ــى بەعس ــەن ڕژێم ــێ لەالی ــتنى زۆرەمل ــۆ ڕاگواس ــەوە ب دەگەڕێت
ــەوە،  ــە دواى یەكەكان ــەك ل ــە ی ــەن حكومەت ــتان لەالی ــى كوردس ــوردى هەرێم ــتواىن ك دانیش
ــاڵى  ــاش س ــە پ ــەالر ل ــارى ك ــەت ش ــتان و  بەتایب ــارەكاىن كوردس ــە  ش ــتى ل ــەى نارسوش گەش
(٢٠٠٣) و ڕزگارى عێــراق بــە هــۆى تێكچــووىن بارودۆخــى ئاســایش لــە ناوەڕاســت و باشــوورى 
عێراقــەوە، بــە پێچەوانــەوە بارودۆخــى ئــارام و ســەقامگیرى ناوچــەكاىن كوردســتان  وێنایــەىك  
ــژەى  ــت، ڕێ ــوور و ناوەڕاس ــەكاىن باش ــە ناوچ ــۆچ ل ــۆى ك ــە ه ــە دواى (٢٠٠٣) ب ــە ل ــرە، بۆی ت
ــن   ــەش چەندی ــە ئەم ــردووە، ك ــەوە ك ــە بەرزبوون ــی ڕووى ل ــە خێرای ــەالر زۆر ب دانیشــتواىن ك
كێشــەى ڕووبــەڕووى شــارەكە كردۆتــەوە بــە تایبــەىت كێشــەى نیشــتەجێبوون، ئــەم قۆناغــە لــە 
ــراق كــە گەورەتریــن  ــە عێ ــدا جگــە ل ڕووى سیاســییەوە گــۆڕان و وەچەرخانێــىك گــەورە ڕووی
و دڕندەتریــن دیكتاتــۆرى لــە ناوچەكــەدا ڕووخــا ئازادیــى گــەالىن عێــراق هاتــە گــۆڕێ ئەمــە 
خاڵێــىك گرنــگ بــوو، كاریگەریــى لەســەر تــەواوى ناوچەكــە هەبــوو، ناوچــەى لێكۆڵینــەوەش 
گەشــەكردنێىك بەرچــاوى بەخۆییــەوە بینــى، لــە ڕووى دابەشــكردىن زەوى و فراوانبــووىن و 
ــا و  ــى و كارەب ــوارەكاىن خزمەتگوزاری ــە ب ــەرى شــار ل ــەكان و ڕووب ــارەى گەڕەك ــی ژم زیادبوون
ڕێگاوبــان و ئــاوەڕۆ ...هتــد ئــەم پرۆژانــە تــا ئێســتایش ئەنجامدەدرێــت، كــەم گــەڕەك مــاوە 
یــان هــە ر نەمــاوە ئــەو خزمــە ت گوزارییانــەى تیــادا نەكرابێــت، بــە تایبــەت گەڕەكــە كۆنــەكان 
ــە و باخچــەى ســاوایان درووســتكراون،  ــن قوتابخان ــدا چەندی ــەروەردە و فێركردن ــوارى پ ــە ب ل
ــەواوى  ــە ت ــراوە ب ــتوانەوە نەتوان ــارەى دانیش ــەكردىن ژم ــى گەش ــۆى خێرای ــدە بەه هەرچەن
كۆنــرتۆڵ بكرێــت، هێشــتا دوو دەوامــى مــاوە و لــە زۆرێــك لــە خوێندگاكانــدا ئــەم دیاردەیــە 
ئامادەیــى هەیــە ماوەیــەىك زۆریــش (٣) دەوامــى بــووىن هــە بــوو، تــا دێ ژمــارەى گەڕەكــەكان 
زیــاد دەكــەن زۆرێــك لــە كۆمپانیــاكان ڕوویــان كردۆتــە ئــەم شــارە بــۆ درووســتكردىن خانــوو 
ــە بــوارى  ــە (٢) هــەزار خانوویــان درووســتكردووە ل (كــەالرى نــوێ و هێــالن ســیتی) زیاتــر ل
جێبەجێكردندایــە، لــە گــەڵ ئەمانەشــدا نرخــى زەوى و خانــوو لــەم شــارە لــە هەمــوو شــارێك 
ــازادى و ڕزگاركــردىن عێــراق گۆڕانێــك هاتــە گــۆڕێ  ــە دواى پرۆســەى ئ ــە تایبــەت ل گرانــرتە، ب
هاوشــێوەى كەمــە، هیــچ نەبێــت خەڵــىك كوردســتان لــە دڵەڕاوكــێ و تــرس و توقانــدن و ئــاوارە 
ــە  ــە، ك ــدارەى گەرمیان ــدى ئی ــەالر ناوەن ــتادا ك ــە ئێس ــەت ل ــە تابی ــوو، ب ــان ب ــوون  ڕزگاریی ب
چەندیــن بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى و بەڕێوەبەرایــەىت ئامادەیــى هەیــە كــە بووەتەهــۆى ڕاكێشــاىن 
هــەزاران كــەس لــە شــارەكاىن تــرەوە، هــاوكات خاڵێکــى گرنــگ بــوو بــۆ بژێــوى ســەدان خێــزان 
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لــە دواى پرۆســەى ڕزگارى ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیــان گوێزرایــەوە، مامەڵــەى پارێــزگاى لەگەڵ 
دەكرێــت، دەرگایــەىك بــازرگاىن و ئابــورى گرنــگ بــە ڕووى كــەالردا كرایــەوە وەك ناوەندێــك بــۆ 
ناوەڕاســت و خــوارووى عێــراق و بەغدایــش بــە تایبــەىت جگــە لــە پارێــزگاكاىن هەرێــم، ئەمــە و 
ڕەوىش نائارامــى ناوەڕاســت و خــوارووى عێــراق ملمالنێــی مەزهەبــی و نەتەوەیــى و نەبــووىن 
هــەىل كار كەشــێىك واى خوڵقانــد هــەزاران خێــزان بــە عــەرەب و كــورد و توركامنــەوە ئاودیــوى 
هەرێــم بــوون، لــەم شــارەدا زۆرێــك نیشــتەجێبوون تاوەكــو ئێســتایش ڕۆژانــە دەیــان خێــزان 
كــۆچ دەكــەن بــۆ كــەالر و ڕێژەكــە زیاتــر دەبێــت، گــەر ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٤٥) بكەیــن 
ــردووە،  ــتەجێبوونیان دەرك ــە كارىت نیش ــەى ك ــەو خێزانان ــازارى (٢٠١٢) ئ ــى ئ ــا مانگ ــا ت تەنه
ژمــارەى كارتــەكان گەیشــتۆتە (٢٩٦٨١) كەواتــە تەنهــا تــا مانگــى ئــازار (٢٩٦٨١) ســەرۆك خێزان 
و هــاوكات گوزارشــت لــە ماڵیــش دەكات، كــە ژمــارەى خێزانیــش دەكاتــە (١٢١٧٠٩) كــەس، كــە 
ســێ نووســینگە كراوەتــەوە لــە گەڕەكــە جیاجیاكانــداو ڕۆژانــە هاوواڵتیــان ســەردانییان دەكــەن 

بــۆ تۆماركــردىن ناوەكانیــان و وەرگرتنــى كارىت نیشــتەجێبوون.

خشتەى ژمارە (٤٥)
ئەو خێزانانەى كە كارىت نیشتەجێبوونیان لە شاری كەالر دەركردووە ساڵى ( ٢٠١٢ )

ژمارەى خێزانژمارەى كارتناوى نووسینگەكان

٨٢٥٤٣٥٩١٨ نووسینگەى كەالركۆن

٤٣١٧١٨٧٩١نووسینگەى شەهیدان

١٧١١٠٦٧٠٠٠نووسینگەى كەالر              

٢٩٦٨١١٢١٧٠٩سەرجەم                        

  سەرچاوە: نووسینگەى کارتی زانیارى كەالر، داتاى باڵونەكراوە،  ٢٠١٣
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• دابەشبوونی دانیشتواىن شارى كەالر

• دابەشبوونی دانیشتوان
• سەرژمێرییە گشتییەكان

• چڕى دانیشتوان
• پێكهاتەى دانیشتوان
  أ/ پێكهاتەى ڕەگـەز

  ب/ پێكهاتەى تەمەن
  ج/ پێكهاتەى نەتەوەیی

  د /پێكهاتەى ئایـــنى
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ــدا  ــە ســەر ڕووى زەویی ــە، كــە دانیشــتوان ب ــە ڕووخســارەكاىن جیهــاىن ئەمــڕۆ ئەوەی یەكێــك ل
وەك یــەك دابــەش نابــن، دیــاردەى شــێواوى تــەرازووى نێــوان ژمــارەى دانیشــتوان و داهاتــی 
ــە پەیداكــردىن قــووىت  ــەى مــرۆڤ دەســتى كــردووە ب ــە بەڵكــو لەوەت ــازە نیی زەمیــن شــتێىك ت
خــۆی لــە ئــارادا بــووە، دابەشــبووىن دانیشــتوان لــە هــەر شــوێنێكدا پەیوەنــدى بــە زەوییــەوە 
دیاردەیــەىك نەگــۆڕ نییــە، بەڵكــو هەمیشــە لــە ســەردەمێكەوە بــۆ ســەردەمێىك دى لــە 
گۆڕاندایــە(١)، كەواتــە دابەشــبووىن دانیشــتوان لــە كیشــوەرێك بــۆ كیشــوەرێىك تــر و لــە واڵتێــك 
بــۆ واڵتێــىك تــر و تەنانــەت لــە شــار و شــارۆچكە و گوندەكانیــش وەك یــەك نییــە، چ لــە ڕووى 
ــووىن  ــارە و زیادب ــاوكات رسوشــتى گەشــەكردن و ژم ــە ڕووى دانیشــتوانەوە، ه ــەر و چ ل ڕووب
دانیشتواىن شارەكانیش وەك یەك نین، قۆناغەكاىن گـــەشەكردن و فراوانبووىن ئــــەم شــــارە كـــە 
ســەرەتاكەى وەك ئــەو نــاوەى لێیــرناوە لــە ناوچەكــەدا گوندێــىك گـــەورە و دیــار و بەناوبانــگ 
ــەم قۆناغــەدا  ــان ب ــە شــارە گــەورەكاىن جیه ــك ل ــووە، ئەمــەش حاڵەتێــىك رسوشــتییە و زۆرێ ب
تێپەڕیون، ئەوەى نارسوشــتییە، جۆرى گەشــەكردنەكەیە کە هاوشــێوەى زۆر كەمە، پاشــان لـــەم 
دەڤــەرەدا چەنــد شــوێنێىك تــرى وەكــو (بنگــرد و شــێروانە) درووســتبوون، هەرچەنــدە مێــژووى 
شــێروانە زۆر كۆنــە و ســنوورەكەى لــەوە فراوانــرتە وەك گــەڕەك بــاس بكرێــت، كــە ئەمانیــش 
تەمەنیــان شــان بــە شــاىن كــەالرە و چەندیــن پاشــاموەى دێریــن گەواهــى ئــەم ڕاســتییەن و تــا 
ئێســتاش بوونیــان هەیــە، بــەم شــێوەیە قۆنــاغ بــە قۆنــاغ لــە مێــژوودا دەركەوتــن، بــە تایبــەىت 
لــە ســەردەمى بــە قەزابوونیــدا هەنــگاوى گــەورەى نـــاوە بـــەرەو گەورەبــوون و فراوانبــوون، 
جگــە لــە گەڕەگــەكان كۆتایــى هەفتــاكان و ســەرەتاى هەشــتاكان گۆڕانێــىك گــەورە لــەم شــارەدا 
هاتۆتــە دى لــە كــۆی كایەكانــدا، لــەم تــەوەرەدا تیشــك دەخەینــە ســەر دابەشــبووىن دانیشــتوان 
ــەم  ــووىن دانیشــتوان ل ــەالر و گەشــەكردن و زیادب ــەكاىن درووســتبووىن شــارى ك ــى قۆناغ بەپێ
ــار  ــەرى ش ــەكان و ڕووب ــووىن گەڕەك ــەر زیادب ــە س ــردىن زۆرى ل ــەش كارتێك ــە ئەم ــارەدا، ك ش
ــە  ــردن دێت ــن كارتێك ــن، چەندی ــۆ بكەی ــیكردنەوەیان ب ــدن و ش ــە وردى نرخان ــەر ب ــە، گ هەی
ــەكان و  ــى گەڕەك ــەر، بەپێ ــىك خراوەتەس ــر تیش ــردا زیات ــەكاىن ت ــە باس ــان ل ــەوە ئەمەی پێش
ــى نیشــتەجێبوون هەروەهــا تەرخانكــردىن  ــووىن دانیشــتوان و دابەشــبووىن زەوى و بەپێ زیادب
زەوى، دابەشــكردىن  و  ســەوزایی  ڕێــژەى  زیادبــووىن  و  خزمەتگــوزارى  بــوارى  لــە  زەوى 

 ١-جەزا تۆفیق تاڵیب، سەرچاوەى پێشوو،  ل٨٩
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لێــرەدا دەكرێــت ئەوەنــدەى پەیوەنــدى بــە لێکۆڵینەوەكــەوە هەبێــت و پێویســت بــكات بــە 
پێــی توانــا ئامــاژەى بــۆ بكەیــن، هەروەهــا زەوى كــراوە كــە ئەمەشــیان هێشــتنەوەى زەوییــە 
بــۆ پــرۆژە خزمەتگوزارییــەكان لــە ســنوورى گەڕەكەكانــدا، هەرچەنــدە بەدڵنیاییــەوە كەموكوڕى 
ــە  تیادایــە، ئەویــش دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبــووىن ئامــارى ڕاســت و درووســت چ لــە كــۆن و چ ل
ئێســتادا، هــۆكارى ســەرەكیش پەیوەنــدى بــە بەرژەوەنــدى دەســەاڵىت ناوەنــدەوە بــووە، كــە 
چەندیــن چەواشــەكارى تێدایــە، لــە ئێستاشــدا لــە دواى ڕاپەڕینــەوە ئامــارى فەرمــى ئەنجــام 
نــەدراوە، كــە دەگەڕێتــەوە بــۆ چارەكــە ســەدەیەك ئەمــەش دەبــوو دە ســاڵ جارێك ســەرژمێرى 
ئەنجــام بدرێــت، بەپێــی سیســتەمى ســەرژمێری لە عێراقــدا کە لە ڕابــردوودا ئامادەیــی هەبووە، 
لــە ســاڵى شەســتەكاندا لــە مێــژووى دامەزرانــدىن عێراقــدا زۆرتریــن گــۆڕاىن ســیاىس و كودەتــاى 
ــوو  ــاكان پێكهاتب ــى حەفت ــو كۆتای ــەوە تاوەك ــە قەزابوونیی ــە دواى ب ــەالر ل ــووە، ك ــاوى ب خوێن
لــە چەنــد گەڕەكێــك كــە ئــەم گەڕەكانــە زۆر كۆنــن پێشــرت گوندبــوون، تاڕادەیــەك باڵوبــوون 
بۆشــایى گــەورە لــە نێوانیانــدا بــەدى دەكــران، پاشــان لــە دواى ناوەڕاســتى حەفتــاكان بنــەڕەىت 
(٤) كۆمەڵگــە دانــران، ئەمانیــش بەهەمــان شــێوە بۆشــایی گــەورە لــە نێوانیانــدا هەبــوون و لــە 
یەكــرتەوە دووربــوون، كــە ئێســتا چــوار گــەڕەىك گــەورەى شــارن لــە ڕووى ئەندازەییــەوە كــۆاڵن 
ــەربانەكانیان گڵ و دار  ــە س ــەو خانووان ــتكردىن ئ ــە درووس ــك ل ــن زۆرێ ــەقامەكاىن فراوان و ش
بــوون، ئەگەرچــى بەشــێىك كەمیــىش كۆنكریــت و عــەگادە بــوون، جگــە لــە خزمەتگــوزاری ئــاو 
و كارەبــا هیــچ ئاوەڕۆیــان نەبــوو، ڕووبــەرى خانــووەكاىن (٢٤٠)م٢ و زیاتریــش بــوو، بەشــێىك 
زۆر كەمیــان لــەو ڕووبــەرە كەمــرت بــوون، بــەاڵم لــە كۆتایــى حەفتاكانــدا لــە دەوروبــەرى ئــەو 
كۆمەڵگەیانــە زەوییــەىك زۆر دابەشــكران، گەڕەكــەكاىن ڕاپەڕیــن و فەرمانبــەران درووســتكران، 
ــە  ــتكران ل ــر درووس ــووى ت ــك خان ــدا، كۆمەڵێ ــەالرى كۆن ــۆڕش و ك ــەى ش ــوان كۆمەڵگ ــە نێ ل
پــاش دابەشــكردىن زەوى گــەڕەىك بنگردیــش بــە هەمــان شــێوە، هەرچەنــدە خــۆى مێژووەكــەى 
ــان  ــە پــالىن دابەشــكردىن كۆاڵنەكانی كۆنــرتە، ئــەوەى مایــەى سەرســوڕمانە ئــەم گەڕەكــە نوێیان
ــاڵى  ــە س ــە ل ــكردىن زەویی ــەىت دابەش ــەم هەڵم ــرە، ئ ــان (٨) مەت ــكە و زۆربەی ــەری تەس ڕووب
هەشــتاكاندا چەندیــن پارچــە زەوى لەخــۆ گــرت، كــە بــۆ یەكەمیــن جــار بــوو زەوى دابەشــكرا، 
دواتریــش لــەدواى ڕاپەڕیــن و تــا ســااڵىن (١٩٩٨) زەوى دابــەش نەكــرا، جگــە لــە زیادەڕۆیــى 
كــە هەنــدێ گــەڕەك درووســتكران، بــە تایبــەت لــە دەوروبــەرى شــار بــە شــێوەیەىك بازنەیــی 
ــەربازگە و  ــرت س ــە پێش ــوێنانەى ك ــەو ش ــر ل ــۆرم زیات ــان ف ــە هەم ــاریش ب ــتى ش ــە ناوەڕاس ل
پێگــەى دەزگا ســەركوتكەر و داپڵۆســێنەرەكاىن حیــزىب بەعــس بــوون، ئەمــەش هۆكارێــك بــوو 
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ــە نرخــى زەوی و  ــژەى دانیشــتوان، كــە هەڵئاوســانێك ل ــووىن ڕێ ــووىن شــار و زیادب ــۆ گەورەب ب
ــەو  ــەر گــراىن نرخــى زەوى و خانــوو زۆربــەى ئ ــوو، لەب ــدا كــە هاوشــێوەى نەب خانــوودا ڕووی
خانووانــە بچووكرایــەوە بــۆ دوو خانــوو و ســێ خانــوو، تەنانەت خانــووى وا هەیــە ڕووبەرەكەى 
تەنهــا (٨٠) مەتــرە، كەواتــە پێــش ڕاپەڕیــن ئــەم گەڕەكانــە هەبــوون، یــان گەڕەكــەكاىن كۆتایــی 

حەفتــاكان و ســەرەتاى هەشــتاكان بــوون، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٤٦) بكــە:
                              

خشتەى ژمارە (٤٦)
گەڕەكەكاىن شاری كەالر پێش ڕاپەرین و دوای ڕاپەڕین لە نێوان سااڵىن (١٩٧٠-٢٠١٢)

دواى ڕاپــەڕیــنپێش ڕاپـەڕیـن

ڕزگارىشارەواىن (١)كەالر كۆن

ئەندازیارانخەباتبنگرد

ئەنفالەكانشارەواىن (٢)ڕاپەڕین

مامۆستایانشۆڕش

ئاوارەكان شێروانە

ڕووناىكبەردەسوور

نەورۆزگازینۆ ١ و ٢

مروارىفەرمانبەران

گەرمیان سەركەوتن 

شەهیدان حەمەى كەریم

 
 سەرچاوە :-  كارى توێژەر
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كەواتــە لــە ڕووی دانیشــتوانەوە بــە شــێوەیەك زیــادى كــرد، كــە كاریگــەری لەســەر ڕووبــەری 
زەوی و خانــوو تەنانــەت كارتێكــردىن گــەورەى لەســەر نرخیــان هەبــوو، وەلــێ ژمــارەى 
گەڕەكــەكان هــەروەك خــۆی بــوو، جگــە لــە زیادەڕۆیــی هەنــدێ گــەڕەك لــە ســەنتەرى شــار 
ــت  ــەوەرەى باســەكەیە، پێویســتە بوترێ ــردنەوەى ت ــدا، خشــتەى پێشــوو ڕوونكـ و دەوروبەری
نــاوى گەڕەكــەكان پێــش ڕاپەڕیــن لەگــەڵ ئێســتادا جیــاوازن، تەنهــا گەڕەكــەكاىن (كــەالر كــۆن و 
شــێروانە و بنگــرد و بەردەســوور) نەبێــت، تەنانــەت ناوەكانیشــیان گۆڕانیــان بەســەردا هاتــووە 
وەك شــۆڕش و ڕاپەڕیــن زۆرجــار پێكــەوە ناویــان دەهــات وەك یــەك گــەڕەك، هەروەهــا گەڕەىك 
(گــۆران) گازینــۆى ئەمبــەر و ئەوبــەر ڕووخێــرنان، لــە كاىت ڕووخانــدىن گونــدەكاىن بەردەســت 
و ســەرجادەدا، هــەر بۆیــە ئەژمــار دەكرێــت بــە (٧) گــەڕەك (شــێروانە، بنگــرد، فەرمانبــەران، 
حەمــەى كەریــم (ســیروان )، كەالركــۆن، شــۆڕش، ڕاپەڕیــن) و (٤) كۆمەڵگــەى زۆرە ملــێ 
ــە  ــووە، چ ل ــتەكەدا هات ــە خش ــۆ) وەك ل ــەركەوتن، گازین ــەدماڵەكە، س ــج س ــوور، پێن (بەردەس
ــە ڕووى جــۆر و ژمــارەى ئــەو زەوییانــەى كــە تەرخانكــراون  ڕووى گەڕەكــەكان و هەروەهــا ل
ــن  ــەوە بكەی ــاژەش ب ــەاڵم پێویســتە ئام ــە ســاڵى (٢٠٠٠)دا، ب ــارە ل ــەم شــ ــەكاىن ئـ ــۆ گەڕەك ب
كــە بەشــێىك ئــەو خزمەتگوزارییــە یــان ئــەو زەوییانــەى كــە تەرخانكــراون، ئامــاژەى پێكــراوە 
ــە  ــەاڵم ل ــاڵى (٢٠٠٠)دا درووســتبوون، ب ــە دواى س ــان ل ــووە ی ــووىن نەب ــە ســەرەتادا ب هــەر ل
ــە زۆرێــك   ــەو ســااڵنەوە هەبــوون، وات ــەوە كــە ل ــەو گەڕەكان ئێســتادا دەچێتــە چوارچێــوەى ئ
لــەو خزمەتگوزارییانــە پێــش ڕاپەڕیــن و تــا ناوەڕاســتى نــەوەدەكان بوونیــان نەبــووە، هەنــدێ 
خانــوو لەالیــەن ڕێكخــراوە مرۆییــەكان و حكومــەىت هەرێمــەوە درووســتكران وەلــێ ســنووردار 
بــوون، تاوەكــو كۆتایــی نــەوەدەكان وەك باســكرا ســااڵنی (١٩٩٨_١٩٩٩) كۆمەڵێــك زەوی 
ــواش  ــە هێ ــەو گەڕەكان ــە ل ــە ڕێژەك ــوو ك ــە شــێوەیەك ب ــوو ب دابەشــكران، درووســتكردىن خان
بــوو، دواتــر دوای ڕووخاندنــی بەعــس و پەرەســەندنی بــواری ئابــووری و تاڕادەیــەك نەمانــی 
ــا  ــەم پرۆســەى گەشــەكردنە ت ــد ئ ــەرەو.. هت ــی پێشــینەى خانووب ڕاڕای سیاســی و خەرجكردن
ــاىن  ــۆرى بەكارهێن ــە ڕووى ج ــەكان لـ ــاوى گەڕەك ــتەیەك ن ــە خش ــوو، ب ــر دەب ــات خێرات دەه
زەوى لــە خزمەتگوزاریــی جۆراوجــۆرەكان (پــەروەردە، تەندروســتى، ئاینــى، ســەوزایی و پــارك، 
ــر  ــە مەت ــەى ب ــە زەوى و ڕووبەرەك ــارەى پارچ ــد) ژم ــان ..هت ــگا، ڕێگاوب ــتەجێبوون، یاری نیش

ــەڕوو:  ــە خشــتەى ژمــارە (٤٧)دا دەخەین دووجــا ل



٢٦٩

خشتەى ژمارە (٤٧)
بەكارهێناىن زەوى بۆ گەڕەكەكاىن شارى كەالر تا ساڵى (٢٠٠٠)

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

شۆڕش١

٤٦١٦٠٠٣٠ماڵ

٤٢٩٠٥٦فێركردن 

٨٨٩٩٢٠٨ڕووبەرى سەوز 

٤٤١٧٢٨زەوى كراوە 

١١٩٢٠٠خزمەتگوزارى 

١٣٠٠یاریگا

٤٣٢٣١٠١ڕێگا 

٣٢٣١٩٤٥٧١،٨كۆى گشتى 

بەردەسوور٢

٧٣٤٩٨٤١٢ماڵ

٢١٤٨٧٥،٢٥فێركردن 

١٠١٤٧٣٩،٤١ڕووبەرى سەوز 

١١٩٢٠مزگەوت 

٢٥٥٤٤بەشە ناوخۆیى 

١١٤٠٠یاریگا

٤١٤٦٨٢بازرگاىن 

١٢٥٠٠٠كارگەى قیر

٢٧٩٧١بەنزینخانە 

٤٢٥٥٩٦٢،٩ڕێگا

٧٩٩٢٦٧٥٦٠،٥٩كۆى گشتى 



٢٧٠

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

سیروان٣

٦٨٤١٠٦٧٦٠ماڵ

٢٩٠٥٠٠فێركردن 

٢١٢٠٠٠مزگەوت

١١٠٢٤٠بازرگاىن 

١٩٠٠٠كارگەى درووستكردىن كاىش 

١١كارگەى درووستكردىن بلۆك

٤٧٤٧ڕێگا 

٩٣٩٣٢٩٢٥٢كۆى گشتى

ئازادى٤

٦٥٠٢٣٩٨٩٦،٥ماڵ

٤٨١٠٧،٥خزمەتگوزارى 

٣٤٥٥٠مزگەوت 

٤٧١١٤٤٩٨،٢٥ڕێگا 

٧٩٩٣٦٧٩٥٢،٢٥كۆى گشتى 

گۆران٥

٥٦٠١٨٧١٠٠ماڵ

٢١٢٣٢٨،٦٦فێركردن 

٨٤١١٣٨ڕووبەرى سەوز 

١٢٥٠٠مزگەوت 

٦٣٧٢٩٣،٧٥خزمەتگوزارى 

٣٥٩٦٢،٥بازرگاىن 

٦٤١٩١٨٥٥،٧٥ڕێگا

٦٤٤٤٧٨١٧٨،٦٦كۆى گشتى 



٢٧١

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

سەركەوتن٦

٣٩٦١٤٥٤٥٠ماڵ

٣٢٢٠٥٦فێركردن 

٧٦٤٤٠٠ڕوبەرى سەوز 

٢٤٠١٨مزگەوت 

٢٣٠٧٠تەندروستى 

١٢٧٠٠٠سەنتەرى گەنجان 

٤٦٦١٤٣زەوى گشتى 

٣٢٦٩٠١بازرگاىن 

٣٨٧٩٥٥ڕێگا 

٤٢١٥٣٤٨٣٥كۆى گشتى 

شێروانە ٧

٣٦٥٣٤٠٨،٣٣ماڵ 

١٣٨٤٤فێركردن

١١٠٦٢٣٨،٥٥سەیرانگا

١٣٢٢٨،٩٦مزگەوت

٤٥٨٦٢،١زەوى كراوە

١٣٤٧٢٥،٨٨زەوى گشتى

٤١٨٩١٦،١بازرگاىن

٦٠٣٤٣٣٤،٥٨ڕێگا

٧٢٥٦٩٥٦٥،٤٨كۆى گشتى



٢٧٢

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

بنگرد٨

٨٧٨١٧٥٧١١ماڵ 

٤٢٢٢٠٠فێركردن 

١١٥٤٨٣زەوى سەوز 

٢٦٠٠٠مزگەوت 

١١٤٠٠٠یاریگا

١٤٥٠٠مەلەوانگە 

١٢١٧٢بەشە ناوخۆیى 

١٣٧٥٠كۆلێژى بنەڕەىت 

١١٥٠ئۆفیىس منااڵن 

١٣٦٠٠تەندروستى 

١٢٠٥٣،٧٩خزمەتگوزارى 

٢٥٢٢١٢زەوى كراوە 

١٩٣٦٣٠٦بازرگاىن 

١٨٥٠٠گەراج

٦٦٢٧٤٣٥٩،٢١ڕێگا 

٦٤٣٣٥٢٦١٠٩٥٢كۆى گشتى 



٢٧٣

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

فەرمانبەران ٩

٩٣٤١٨٦٨٧٦ماڵ

٢٣٩٤٠٠فێركردن 

٦٤٧٩٠٠زەوى سەوز 

٢٧٣٠٠مزگەوت 

١٢٨٥٠بیناى زانكۆ

١٣٧٢٠،٨پەیامنگاى تەكنیىك 

١١٨٢٠هۆڵى هونەرمەندان 

١٥٥٠٠یاریگا 

١٢٧٥٠فەرمانگەى كارەبا 

١٨٠٠پۆستە و گەیاندن 

١٢٥٠٠بنكەى پۆلیس

١٧٥٠یانەی فەرمانبەران 

٢١٥٧٦٠٠زەوى كراوە 

٧٥٨٠٠٠زەوى گشتى 

١٠٥٦٤٠٠ناوچەى بازرگاىن 

٣٤٩٢٠٠كشتوكاڵ

٢١٠٨٥٠گەراج 

٧٦١١٥٤٣،٣٦ڕێگا 

١٥٢٦٥٢٩٦٣،١٦كۆى گشتى 



٢٧٤

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

كەالر كۆن١٠

٢١٥٠٣٥٥٣٢٠،٢٧ماڵ 

٣١٧٨٥٤،٥٦ماڵ فێركردن 

١٦٥١٠تەندروستى 

٢٣٧٣٥،٢١مزگەوت 

١٢٨٤٠یاریگا 

١١٥٩٦٠زەوى كراوە 

١١٥٨٧،٦زەوى گشتى 

١٨٨٢٠كشتوكاڵ

١٨٩٥٤بازرگاىن

١٠٢١٨٧٢٤،١ڕێگا 

٢٢٦٣٧٨٥٩١٢،٢٣كۆى گشتى 

ڕاپەڕین١١

٩٩٦٢٧٢٣٥٠ماڵ 

٤٢٧٢٣١،٢٥فێركردن 

٩٨١٣٧٧٥زەوى سەوز 

١١٢٢٥مزگەوت 

١٣١٣٥٠تەندروستى 

١١٨٠٠٠شارەواىن 

١٤٣٨٤٣،٧٥یاریگا 

٦٦٤٩٦،٥زەوى كراوە 

٢٢٩٨٦٥،٧٥بازرگاىن 

٥٣١٩٤٩٩٨،٢٥ڕێگا 

١٠٧٤٧٩٢٤٠١،٥كۆى گشتى 



٢٧٥

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

حەمرین١٢

٢٢٠٢٣٢٦٦٨ماڵ

١٨٤٠یاریگا 

٤١٠٥٩٤٧زەوى كراوە 

٦٤٧٣١١٢زەوى كشتوكاڵ

٥٥١١٠٦٦٥ڕێگا 

٢٨٦٩٢٣٢٣٢كۆى گشتى 

            سەرچاوە :- شارەواىن كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣                                                                            
                    

      
الیەنێــىك تــرى پێكهاتــەى گەڕەكــەكاىن شــارى كــەالر، ئــەو گەڕەكانــەى كــە لــە مــاوەى ســااڵىن 
ــەو  ــە، ل ــۆى هـەیـ ــی خـ ــەرى ســەرەىك و بنەڕەت ــك فاكت ــتبوون، كۆمەڵێ (٢٠٠٠-٢٠٠٨) درووس
ــارى  ــدا، بڕی ــن و توێژەكان ــە چی ــێك ل ــەر بەش ــكرا بەس ــەوەى زەوى دابەش ــا ل ــەدا جی ماوەی
ــرۆژەى  ــوو، پ ــوورى هەب ــەر ڕەوىش ئاب ــەرى لەس ــك كاریگ ــۆراك و جۆرێ ــەر خ ــەوت بەرامب ن
ــاىت  ــراو داه ــەش دەك ــك داب ــك و پێ ــێوەیەىك ڕێ ــە ش ــەش ب ــەت مووچ ــوزارى و تەنان خزمەتگ
ناوخــۆش بــاش بــوو، لـــەوانە لـــە پــاش ســـاڵى (٢٠٠٣)ـــەوە شــارەواىن كــەالر چەندیــن پـارچـــە 
زەوى دابەشــكرد، چەنــد گەڕەكێــىك نـــوێ درووســتبوون، لــەو دەمــەدا و دواتریــش  بودجــەى 
لــە (١٧٪) كارتێكــردىن زۆرى لەســەر دۆخــى ئابــوورى و ڕەوىش خەڵــك هەبــوو، وێــڕاى ســەرنج 
و تێبینــى لەســەر دابەشــكردىن، هەروەهــا فاكتەرێــىك تــر كــە ڕۆڵــى گــەورەى بینیــووە، ئەویــش 
لــەدواى ڕووخـــاندىن ڕژێمــى بەعــس زۆرى نەخایانــد، ڕەوىش ئەمنــى عێــراق بــەرەو خراپبــوون 
دەچــوو، چەندیــن میلیشــیا و چەكــدار دژى ئەمریــكا و دەســەاڵىت عێراق درووســتبوون، ئەمەش 
واى كــرد كـۆچكـــردن و هەڵهاتــن هاتە كایەوە لـــە ناوچەكـــاىن ناوەڕاســت و باشــوورى عێراقدا، 
ــەىب و  ــەى مەزه ــەوە و كێش ــۆى تەقین ــووە، بەه ــى ب ــە ئامادەی ــەى ك ــە نائارام ــەو بارودۆخ ل
نەتەوەیــى و چەندیــن كێشــەى تــر كــە وایكــرد بــەرەو ئاراســتەى باشــووری كوردســتان كــۆچ 



٢٧٦

بكــەن و شــارى كەالریــش بەشــێىك زۆرى ئـــەو كۆچبەرانــە لـــەخۆ بگرێــت، ئـەمـــە جگـــە لــە 
گەڕانــەوەى ئــەو كوردانــەى كــە لەوێــدا نیشــتەجێبوون، دیســان ئەوانیــش بەهــۆى تێكچــووىن 
بارودۆخــى ئەمنییــەوە گەڕانــەوە بــۆ ناوچــەكاىن ژێــر دەســەاڵىت هەرێمــى كوردســتان، ئەوانەش 
كــە گەڕاونەتــەوە پێویســتییان بــە شــوێنى نیشــتەجێبوون هەبــوو، درووســتكردىن خانــوو لــەو 
گەڕەكانــەى كــە ئێســتا بەشــێكن لــە پێكهاتــەى ئــەم شــارە، ئەمــە جگـــە لـــە بەشــێك لـــەوانەى 
كــە ســوودمەندبوون و زەوییــان وەرگرتــووە و كراونەتــە خانــوو، بــەم شــێوەیە ســنوورى 
ڕووبــەرى شــارەواىن كــەالر فــراوان بوو چەند گەڕەكێىك نـــوێ درووســتبوون، لـــەوانە (نـــەورۆز، 
ڕوونـــاىك، ئـەنـــدازیاران، ئاوارەكان، مروارى، خـەبـــات، مـــامۆستایان، شـــارەواىن ١، شـارەواىن ٢) 
بـــۆ زیاتــر ڕوونكرنــەوەى دابەشــكردىن زەوى لــەم گەڕەكانــە و چۆنێتــى بـــەكارهێناىن دەخەینــە 
ڕوو لــەم خشــتەی خــوارەوەدا دەردەكەوێــت، كــە چەنــد ڕێــگا و یاریــگا و فێرگــە و ڕووبــەرى 
ســەوزایی و زەوى كــراوە و زەوى كشــتوكاڵ هەیــە، لــە گەڕەكــەكاىن شــارى كــەالردا و پێكهاتــەى 
شــارەواىن ئــەم شــارە كــە بــە ژمــارە و بــە توێژینــەوەى مەیــداىن پشــت بەســنت بــە شــارەواىن 
كــەالر ئەنجــام دراوە، بــۆ زیاتــر ڕوونكردنــەوە لەســەر ئــەو زەویانــە و هەروەهــا بــۆ ئاشــنابوون  

بــە گەڕەكــەكاىن شــارى كــەالر بڕوانــە خشــتەى ژمــارە (٤٨): 

خشتەى ژمارە (٤٨)
بەكارهێناىن زەوى بۆ گەڕەكەكاىن شارى كەالر تا ساڵى (٢٠١٢)

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

ئەندازیاران١

١٧٩٤٤٧٥٠ماڵ 

٣٢٨٧٥٠فێركردن 

٤٦٩٣٧زەوى سەوز 

١٦١٠٢، ٥٥زەوى كراوە 

٢٠١٥٢، ٢٧٦٩ڕێگا 

١١٦٦٩٢، ٢١٨١٩كۆى گشتى 



٢٧٧

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

نەورۆز٢

٣٦٥٧٣٠٠٠ماڵ

٣١٦٢٠٠٠فێركردن 

٤٤٢٠٠ڕوبەرى سەوز 

١١٠٠٠٠كارگێڕى 

٣٠٤٨٢٠٠ڕێگا

٢٤٦٣٩٣٦٠كۆى گشتى 

 ئاوارەكان ٣

٢٤٦٣٩٣٦٠ماڵ 

٢٧٠٠٠فێركردن

٧٦٣٥٠ڕووبەرى سەوز 

٢٦٣٥٠زەوى كراوە 

١٤٢٠٠زەوى گشتى 

١٦٣٥٢٩٠ڕێگا 

٢٧٤١٤٧٤٠٠كۆى گشتى

ئەنفالەكان٤

٥٦٨٩٠٨٨٠ماڵ 

٩٧١٧، ٢٣٥فێركردن 

١٣٣٣١، ٨٠٤٥پارك 

١٠٦٥، ١٧٥مزگەوت 

٢١١٣، ١١٢بازرگاىن 

٣٨٥٧٨، ٣١٢٥ڕێگاوبان 

١٥٥٦٨٥، ٦١١٥٢كۆى گشتى 



٢٧٨

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

هێالن سیتی٥

١٠٠١٦٠٩٣٧ماڵ

٦٢٣١٤فێركردن 

٨٤٦٨٠٧٤ڕووبەرى سەوز 

١٤٠٨٦مزگەوت 

١٢١٣٥بازاڕى ناوخۆیی

١١١٩٠٠بازاڕى گەورە 

٢٥٦٥٠٠خزمەتگوزارى 

٢٤١١٢٠٠٠ڕێگا 

١١٩٣١٧٩٤٦كۆى گشتى 

 شەهیدان٦

٢٥٠٣١٩٦٠٠ماڵ

٥١٨٤٥٠٠فێركردن 

٧٤٧٨٠٦ڕووبەرى سەوز 

١٢٨٤٠یاریگا

٣٣٦٣٣٢٤ڕێگا 

٢٩٧٣٢٦٤٤٠كۆى گشتى

خەبات٧

٧١٢١٦٣٧٦٠ماڵ

٣٢٢٨٠٤فێركردن 

٥٧٩٤٨ڕوبەرى سەوز 

٤٣٩٥٢٠زەوى كراوە 

٥٣٩٩٨٦٨ڕێگا 

٧٧٧٤٢٩٢٠٠كۆى گشتى 



٢٧٩

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

 شارەواىن ٨١

٦٦٠١٣٢٠٠٠ماڵ

٩٦٦٣٠٠فێركردن 

١٧٥٧٤٠٠ڕووبەرى سەوز 

٢١٢٢٠٠بازرگاىن

٥٢١٠٣٠٦٠ڕێگا 

٧٤٠٣٧١٩٦٠كۆى گشتى

شارەواىن ٩٢

٦٤٦١٢٩٢٠٠ماڵ

٤٣٤٦٠٠فێركردن 

٧٢٠٢٥٠ڕووبەرى سەوز 

٤٥٣٠٠زەوى كراوە 

٢٤٢٣٠٠زەوى گشتى 

٨٧٨٣٧٠٨٠٠كۆى گشتى 

مروارى١٠

١٢١٣١٩٤٠٨٠ماڵ 

٤٣٦١٥٠فێركردن

٢٠٥٣١٥٠زەوى سەوز

١٦٠٠٠مزگەوت

٥٣٨٣٧٥زەوى كراوە

١٣٥٠٤٠زەوى گشتى

١٧٠٩٦٠كشتوكاڵ

٦٢١٧٣٢٦٨ڕێگا

١٣٠٧٦٠٦٩٠٠كۆى گشتى



٢٨٠

ڕووبەر/م٢ژمارەى پارچە زەوىجۆرى بەكارهێناىن زەوىناوى گەڕەكز

مامۆستایان ١١

٨٧٣٢٠٩٥٢٠ماڵ

٦٧٨٠٠٠فێركردن 

١٩٥٤٠٧٩زەوى سەوز 

٥٢٠٧٥٠زەوى كراوە 

١٨٤٠٠زەوى گشتى 

١٦٤٠٠بازرگاىن 

٧٥٢٤١٦٥١ڕێگا 

٩٨٠٦١٨٨٠٠كۆى گشتى 

ڕزگارى١٢

٦٥١١٥٢١٦٠ماڵ

١٧٣٥٥، ٢٧٦زەوى سەوز 

٥٦٧٤٠٥زەوى كراوە 

١٥٠٦٠٠زەوى كشتوكاڵ

٣٩٨٠٥بازرگاىن 

٥٨٥٠١٠٧٠ڕێگا 

٦٩٠١٩٥، ١٠٥٠٦كۆى گشتى 

      سەرچاوە :شارەواىن كەالر داتاى باڵو نەكراوە، ٢٠١٣
 

          



٢٨١

ــەرجەم  ــە س ــت، ل ــىك زۆرى پێدەدرێ ــد بایەخێ ــار و گون ــى ش ــە پێ ــتوان ب ــبووىن دانیش دابەش
توێژینــەوەكاىن بــوارى دانیشــتواندا، چونكــە لــەم ڕێگایــەوە جــۆرى ئــەو پەیوەندییانــە 
دەردەكەوێــت، كــە لــە نێــوان زەوى و مرۆڤــدا درووســت دەبێــت، پێــش ئــەوەى باس لــەم جۆرە 
دابەشــبوونە بكەیــن، بــە پێوســتى دەزانــم ئاماژەیــەك بــۆ هــەردوو چەمــىك شــار و گونــد بكــەم، 
شــار كۆبوونەوەیــەىك چــڕى دانیشــتوانە و نیشــتەجێیەكاىن نــاوى بــە كاروبــارى ناكشــتوكاڵییەوە 
خەریكــن، لــە ڕووى كۆمەاڵیەتیشــەوە كۆمەڵەیــەىك لــە یەكنەچــوون بــەاڵم گونــد كۆبونەوەیەىك 
مرۆییــە لــە شــوێنێىك دیاریكــراودا، بەكارهێنــاىن زەوى كۆڵەكــەى ژیــاىن ئابــوورى خەڵكەكەیــەىت، 
ــتوانەكەى  ــە دانیش ــوێنەیە، ك ــەو ش ــد ئ ــە گون ــتوكاڵن، كەوات ــەرقاڵى كش ــتوانەكەى س دانیش
لەســەر كشــتوكاڵ دەژیــن و بــە كشــتوكاڵەوە خەریكــن(١)، دانیشــتوان لــە شــوێنێك بــۆ شــوێنێىك 
تــر جیــاوازن، ئەمــە دۆخێــىك رسوشــتییە ئــەم جیاوازییــە لــە جیهانــدا و لــە نێــو كیشــوەرەكاندا 
بەدیدەكرێــت چ جــاى دەوڵەتێــك یــان شــارێك تەنانــەت گەڕەكێــك، ئەمانــەش فاكتــەر گەلێكــن 
و كاریگەرییــان لەســەر دابەشــبووىن دانیشــتوان هەیــە، ئــەم دابەشــبوونەش گــۆڕاىن بەســەردا 
دێــت بــە پێــی قۆناغــەكان واتــە فاكتــەر و كارەســاتە رسوشــتى و مرۆییــەكان كارتێكردىن لەســەر 
دابەشــبووىن دانیشــتوان هەیــە، شــارى كــەالر بەپێــی داتــاو ســەرژمێرییەكان، دانیشــتوانەكەى 
ــۆ  ــەوە، ب ــەرەكیش دەگەڕێت ــەرى س ــانە، فاكت ــوون و هەڵكش ــى ڕووى لەزیادب ــە كێرڤ هەمیش
ــەرەو  ــا ب ــوون، هەروەه ــارەى لەدایكب ــووىن ژم ــەالر و زیادب ــتەى ك ــەرە و ئاراس ــردن ب كۆچك
ــە زیادبــووىن دانیشــتوان و  ــەوەى مــردن، هەربۆی ــدا و كەمبوون پێشــەوە چــووىن لەچــاو جاران
ــە  ــت، دابەشــبووىن دانیشــتوان ل ــەدی دەكرێ ــەكان بەشــێوەیەىك بەرچــاو ب ــووىن گەڕەك فراوانب
ــە،  ــاوازى هەی ــتوانیش جی ــارەى دانیش ــەرو ژم ــەت ڕووب ــە، تەنان ــەك نیی ــدا وەك ی گەڕەكەكان
پشتبەســنت بــە خشــتەى (٤٩) دەتوانیــن ژمــارەى دانیشــتوانی هــەر گەڕەكێــك دیــارى بكەیــن 
وەك دەردەكەوێــت، كــە گەڕەكــی شــەهیدان زۆرتریــن ژمــارەى دانیشــتوانی تێدایــە، ئەمیــش 
بەگوێــرەى ژمــارەى مــاڵ و ســەرۆك خێــزان و دواتریــش تــاك یــان ئەندامــاىن خێــزان، ژمــارەى 
دانیشــتوانی گەڕەكــی شــەهیدان دەكاتــە (١٦١٧٥) تــاك، بەپلــەى دووەم گەڕەكــی گــۆران دێــت 
ژمــارەى تــاك لــەم گەڕەكــە (١١٩٢٢) كەســە، ڕاپەڕیــن بــە پلــەى ســێیەم و كەالركــۆن بــە پلــەى 
ــو  ــەم، تاك ــەى حەوت ــا پل ــەك ت ــەدواى ی ــەك ل ــن و شــۆڕش و بەردەســوور ی چــوارەم و حەمری

١- كامەران تاهیرسەعید، كۆیە، لێكۆڵینەوەیەك لەجوگرافیایی هەرێمى، مەڵبەندى كوردلۆجى، سلێامىن، ٢٠٠٨، ل١٣١



٢٨٢

دەگاتــە پیشەســازى كەمرتیــن ڕێــژەى خێزانــی تێدایــە ئەویــش كــە دەكاتــە (٥٦٦) تــاك، ســەیرى 
ــش  ــی عەرەبی ــارەى ســەر خێزان ــەر ژم ــان خشــتەدا، ئەگ ــە هەم ــان ل ــن و ی شــێوەى (٦) بكەی
وەربگریــن دەبینیــن كــە گەڕەكــی شــەهیدان بــە پلــەى یەكــەم دێــت كــە نەتــەوەى عــەرەب 
بــە ژمــارەى (١٢٦٠) كەســە، دواتریــش كەالركــۆن دێــت بــە پلــەى دووەم، بــە ژمــارەى (١٢٢٠) 
كــەس، زیاتــر لەبەرئــەوەى ئــەم گەڕەكــە لــە ڕووى كۆمەاڵیەتییــەوە جیــاوازن لــە گەڕەكــەكاىن 
ــەو  ــاو ئ ــر لەن ــەن، دوات ــىك زۆر ه ــدا باخێ ــە دەوروبەری ــرە، ل ــەرزان ت ــوو ه ــرێ خان ــر و ك ت
ــاژەڵ  ــردىن ئ ــردن و بەخێوك ــەوزە ك ــتوكاڵكردن و س ــىك كش ــان خەری ــەن، ی ــەدا كار دەك باخان
و پەلــەوەرن، جیــا لــەوەى هــەىل كاریــان بــۆ ڕەخســاوە، كــرێ خانــوو و پــارەى ئــاو و كارەبــا 
نــادەن، ئەمانــەش بەهــۆى كۆچكــردن و بارودۆخــی ناوەڕاســت و باشــوورى عێــراق هاتوونەتــە 
كــەالر و تیایــدا نیشــتەجێبوون، گــەڕەىك گــۆران لــە ڕیزبەنــدى ســێیەمدایە كــە (٦٠٥) عــەرەب 
نشــینى تێدایــە، ئەمــە جگــە لــەو گەڕەكانــەى بەپێی ناونووســكردن وەك لــە خشــتەكەدا هاتووە 
هیــچ خێزانێــك تۆمارنەكــراون، لەالیەكــی تــرەوە  نەتــەوەى توركامنیــش هــەن كــە (٢٥) ماڵــە 
و نزیكــەى (١١٥) كەســن، كــە شــازدە ماڵیــان لــە دواى پرۆســەى ئــازادى عێراقــەوە هاتــوون، 
ــان (٤) كەســە، ئیــدى  ــە گەڕەكــی بنگــرد دادەنیشــن ژمارەی ــن ل یــەك ســەرخێزان كــە (هند)ی
هەندێــك گەڕەكیــش تەنهــا نەتــەوەى كــوردى تێدایــە عــەرەىب تیــادا نیشــتەجێنەبوون، ئەویــش 
پەیوەنــدى بــە هەلــی كار و پێكهاتــەى گەڕەكەكــە و نرخــى خانــووى كرێــوە هەیــە.. هتــد، لــە 
خشــتەكەدا گــەڕەىك گردەگۆزینــەى تێــدا نییــە ئەمیــش هەنــدێ جــار جیــاواز مامەڵــەى لەگــەڵ 
دەكرێــت، لێــرەش ژمارەیــەىك عــەرەىب زۆر دەژیــن كــە ژمارەیــان دەكاتــە (١٠١٥) كــەس، جگــە 
لــە ژمارەیــەىك زۆر لــە ناوبــاخ و كێڵگــەى پەلــەوەر و شــوێنەكاىن تــردا لــە دەوروبــەرى شــاردا 
نیشــتەجێن و لەنــاو گەڕەكــەكان نیــن، كــۆى نەتــەوەى كــورد لــەم شــارەدا دەكاتــە  (١٧٦٩٩٦) 
ــا (١١٥) كەســیان  ــارەدا تەنه ــەم ژم ــەس و ل ــە (٧٩٧٧) ك ــش دەكات ــەوەى عەرەبی ــەس و نەت ك

توركامنــە وەك لــە خشــتەى ژمــارە (٤٩) هاتــووە :



٢٨٣

خشتەى ژمارە (٤٩) 
دابەشبوون و ژمارەى دانیشتوان و ڕووبەرى گەڕەكەكان ساڵى (٢٠١٢)

عەرەبژمارەی دانیشتوانرووبەر (دۆنم )ناوی گەڕەكەكانژ

 ١٥٤ ١٥٠,٦٩٤٧٠٠هێالن سیتی١

  ٣٣٠ ٧٨٦٥  ١٣١,٦٤بەردەسوور٢

  ٥٣,٦٣٨٢٠١٠٢نەورۆز٣

  ١١٧,٦٠٧٥٧٨٣١٠ئازادی٤

   ٦٠٥  ٣٣٣,٦٧١١٩٩٢گەڕەكی گۆران٥

 ٤١٠ ١١٨,٣١٧٨٦٩گەڕەكی سیروان٦

 ٧٥٥٠٣٨٥ ٢١٨,٨٨گەڕەكی شێروانە٧

 ٢٤٠ ١٩٣,٠٦٧٥٣٢گەڕەكی سەركەوتن٨

٥٤,٥٨٢٦٧٠١٢٤گەڕەكی ئەندازیان٩

 ١٢٦٠ ١٢٢,٥٧١٦١٧٥گەڕەكی شەهیدان١٠

٤٣,٧٥١٨٣٥١١١گەڕەكی گەرمیان١١

١٩٥,٥٥٣٩٩٠٧٥گەڕەكی رزگاری١٢

٦٧٧٥٨٥ ١٨٢,٤٧گەڕەكی مامۆستایان١٣

١٥٦,٦٦٦٧٠٠٤٠گەڕەكی خەبات١٤

٣٦,٥٥٣٤٢١١١٢گەڕەكی ئاوارەكان١٥

  ١٥٦٢٢٤٠ ١١٢,٨٣گەڕەكی شارەوانی ١٦١

  ٢٥٦ ٧٣٢٨ ١٨٩,٤١گەڕەكی شارەوانی ١٧٢

٤٢٠ ٢٠١,٥٥١١١٨٠گەڕەكی ڕاپەرین١٨

  ٣٥٨  ٢١٩,٥٩٨٧١٣گەڕەكی فەرمانبەران١٩

 ٥٦٠ ١٥٤,٤٦٨٠٤٥گەڕەكی بنگرد٢٠

 ١٩٠ ٩١٣٥ ١٠٦,٠٧گەڕەكی شۆڕش٢١



٢٨٤

عەرەبژمارەی دانیشتوانرووبەر (دۆنم )ناوی گەڕەكەكانژ

١٠,٤٢٢٩٨٠گەڕەكی مرواری٢٢

٣٧٦٤٤٠   ١٢٥,١٦گەڕەكی جووتیاران٢٣

 ١٢٢٠ ٩٦٠٠ ٢٥٨٫٦٣گەڕەكی كەالری كۆن٢٤

٢٠٧,٣٧١٥٧٠٢٧٥گەڕەكی كەالر نوێ٢٥

٢٣٩,٥١٩١٨٠٧٥گەڕەكی حەمرین٢٦

٥٨٧٥ ٦٧,١١گەڕەكی ئەنفالەكان٢٧

٥٦٦ ٣١٤,٨٦گەڕەكی ناوپیشەسازی٢٨

١٧٦٩٩٦٧٩٧٧ ٤٣١٦، ٥٨کۆی گشتی

     ١٨٤٩٧٣

                
سەرچاوە: ١- بەڕێوەبەرایەىت نەخشەداناىن ئاوەداىن  گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە          

               ٢- ئەنجومەىن گەڕەكەكاىن كەالر 
               ٣- یاریدەرێتى ئاسایىش كەالر، داتاى باڵونەكراوە: شوباىت ٢٠١٣

واتــە گەشــەكردنی دانیشــتوان لــە گەڕەكی شــەهیدان زیاترە،  ئــەوەش دەگەڕێتەوە بــۆ بوونی زەوى 
زۆر و بــوارى درووســتكردىن خانــوو، هەروەهــا ســاڵى ٢٠٠٤یــش نرخــی زەوى و خانــوو لــە گەڕەكــی 
شــەهیدان كاتــێ بــەراورد بكرێــت، لەگــەڵ هەندێــك لــە گەڕەكــەكاىن تــر نرخەكــەى هەرزانــرت بــوو، 
ــە درووســتكردىن  ــرە ب ــان لەبارت ــی گەڕەكــی شــەهیدان دەرفــەىت ڕەخســاندووە ی هەروەهــا فراوان
ــەرێتی  ــی هاوس ــازە ژیان ــود ت ــوون، یاخ ــوارەوە هات ــە خ ــازە ل ــە ت ــانەى ك ــەو كەس ــۆ ئ ــوو ب خان
پێكدەهێنــن، بــەاڵم دەبینیــن گەڕەكەكانــی تــر وەكــو فەرمانبــەران و شــێروانە و بنگــرد ســنوورێكی 
ــەڕەك  ــدێ گ ــا دوورى هەن ــەرزە، هەروەه ــان ب ــی زەوى و خانووی ــە، نرخ ــان هەی ــارى كراوی دی
ــێ گرنگــى بدرێــت  ــە دەب ــە ســەنتەرى شــارەوە، بۆی ــازە درووســتبوون دوورن ل ــەى ت وەكــو ئەوان
بــە گەڕەكــەكاىن تــر و دەبــێ ڕەچــاوى ئــەوە بكەیــن، كــە كام گــەڕەك پێویســتی بــە خزمەتگــوزاری 
زیاتــرە، بــۆ ئــەوەى لــەم بــوارەدا هاوســەنگى بكرێــت، هەروەهــا دەبینیــن كــە گەشــەكردنی شــارى 
ــوون  ــنوورى فراوانب ــش س ــەرەو ڕزگاری ــدە ب ــت هەرچەن ــر دەچێ ــوور زیات ــەرەو بەردەس ــەالر ب ك

زیاتــرە، واتــە بــەرەو باكــوور و باکــووری ڕۆژئــاوا ڕووبــەرى فراوانبــوون گونجاوتــرە.       
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ســەرژمێرى دانیشــتوان بــە گوێــرەى ئــەو پێناســە گشــتییەى كــە بــۆ ئــەو زاراوە كــراوە، بریتییــە 
لــە چاالكییــەىك هەمەالیەنــە بــۆ تۆماركــردن و تاوتوێكــردن و باڵوكردنــەوەى زانیــارى دیمۆگــراىف 
و ئابــوورى و جڤــاىك لەمــەڕ دانیشــتواىن واڵتێــك لــە چركەیــەىك دیــارى كــراودا، ســەرژمێرى لــەو 
ــە ســاڵى (١٧٩٠)دا بەنــاوى (جینســوس)  ــە مێــژووى مرۆڤایەتیــدا و ل چەشــنە بــۆ یەكەمجــار ل
ــكا  ــوەرى ئەمری ــوورى كیش ــە باك ــكا ل ــووەكاىن ئەمری ــە یەكگرت ــە والیەت ــتوان ل ــاردىن دانیش ژم
ــكردىن  ــەرەتا ناونووس ــام دراوە(١)، س ــادا ئەنج ــە ئەوروپ ــاڵێك ل ــد س ــام دراوە، دواى چەن ئەنج
خەڵــك لــە باشــوورى كوردســتاندا، بــۆ ســەردەمى فەرمانڕەوایــى عوســامنییەكان دەگەڕێتــەوە، 
ــوازى  ــەر داخ ــەرباز و لەس ــى س ــاج و گرتن ــەوەى ب ــتى كۆكردن ــە بەمەبەس ــەم ئیمپراتۆریەت ئ
واڵتــاىن ئەوروپــا بــۆ یەكەمیــن جــار لــە مێــژوودا لــە ســاڵى (١٨٣١) یەكەمیــن ســەرژمێرى خــۆى 
كــردووە، تەنیــا پیــاو تۆماركــران ســەرژمێرى دووەم لــە ســاڵى (١٨٤١) بــە ئەنجام گەیەنــرا، ئەمانە 
والیــەىت موســڵى گرتــەوە، كــە لــە چوارچێــوەى ئیمپراتۆریــەىت عوســامنیدا كــراوە، دواى جەنگــى 
یەكەمــى جیهــاىن دابەشــكردىن خــاىك ئیمپراتۆریــەىت عوســامىن لــە نێــوان واڵتــاىن زلهێــزدا ئیــدى 
والیــەىت مووســڵیش پــاش گفتووگۆیــەىك دوور و درێــژ، لــە ســاڵى (١٩٢٥) كــە عێراقــى عــەرەىب 
تــازە درووســتبوو، لەگــەڵ هــەردوو والیــەىت بەغــدا و بــەرسە پێكــەوە لكێنــدران دەوڵــەىت تــازە 
درووســتبووى عێــراق بــۆ یەكەمیــن جــار ســەرژمێرى گشــتى دانیشــتوان لــە عێراقــدا بە پشــتیواىن 
ئینگلیــزەكان لــە ســاڵى (١٩٢٧)دا خەڵكیــان ناونووســكرد(٢) لەوكاتــەوە تــا ئێســتاش شــەش جــارى 
دیكــە ســەرژمێرى گشــتیى كــراوە و بڕیــاردراوە دە ســاڵ جارێــك دووبــارە بكرێتــەوە بڕیارەكــەش 
ــە ســەرژمێرى گشــتى پێنجــەم دوو ســاڵیان پێشخســت  ــڕەوى لێكــراوە جگــە ل ــە گشــتى پەی ب
واتــا لــە ســاڵى (١٩٦٥) ئەنجامــدرا، كــە دەبووایــە لــە ســاڵى (١٩٦٧) دا ئەنجــام بدرایــە، 
ئەگــەر ســەیرى ســەرژمێرى ســاڵى (١٩٤٧) بكەیــن ناحیــەى شــێروانە ژمــارەى دانیشــتوانەكەى 
(١٧٥٦٦) كــەس بــووە، لــە ســەرژمێرى ســاڵى (١٩٥٧) گــۆڕاىن دیمۆگرافیــاى ئەوتــۆى بەخۆیــەوە 
نەبینیــووە و نزیكــەى (١٧٦٧٨) كــەس بــووە، بــەاڵم لــە ســەرژمێرى نێــوان ســااڵىن (١٩٦٣-١٩٦٥)، 
(٢٣٧٦١) كەســە، (١١٩٠٨) نێــر و (١١٨٥٣) مێیــە، ژمــارەى گونــدەكاىن (١٥٢) گونــدە(٣)، كەواتــە 

١- د. عەبدوڵاڵ غەفور، جوگرافیاى دانیشتوان، سەرچاوەى پێشوو، ل٣٥ 
٢- د.عبدالفتاح محمد وهیبە، وەرگێڕاىن، گەرمیان محمد احمد، جوگرافیاى دانیشتوان، چاپى یەكەم ٢٠١٢، ل٢٢

٣- ســمكۆ بەهــرۆز محەمــەد (ئــەژى)، مێــژووى ســەردەمە كارگێڕیــی و بەڕێوەبەرییــەكاىن پارێــزگاى كەركــوك، چاپــى یەكــەم، 
چاپخانــەى شــەهید ئــازاد هەورامــى، كەركــوك، ٢٠٠٥، ل١٧٩  
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دانیشــتواىن ناحیــەى شــێروانە زیــادى كــردووە، هــۆكارى ئــەم زیادبوونــە بــە هۆى گواســتنەوەى 
دانیشــتواىن بــەدرە و مەندەلەییــەوە بــووە، لــە ســااڵىن (١٩٦٣-١٩٧٣) كــە ئەمــە ڕەنگدانــەوەى 
هەبــووە، لــە ســەر زیادبــووىن ڕێــژەى دانیشــتواىن ناحیەكــە، هــەر زانیارییــەك كــە پەیوەنــدى 
ــت  ــى پێویس ــە، بەپێ ــەوە هەی ــىك عێراق ــەواىن خەڵ ــى و زمان ــراىف و نەتەوەی ــبووىن جوگ دابەش
جێــى متامنــە نییــە، زۆر كەموكــورىت تێدایــە ئەمــە لەالیــەك، وە لەالیــەىك تــرەوە زانیارییــەكاىن 
ــە و  ــە و كەموكوڕیی ــڕ هەڵ ــی پ ــێوەیەىك فەرمی ــراق بەش ــتواىن عێ ــەرژمێركردىن دانیش ــش س پێ
ــەوە شــتێىك  ــەوە لەبەرئ ــە كۆكرانەت ــە مەزەن ــان ب ــت، چونكــە هەمووی ــە ســەرژمێرى دانانرێ ب
ســەیر نییــە، كــە لــە تەقدیركــردىن ژمــارەى دانیشــتواندا جیــاوازى هەبێــت،  ئــەو جیاوازییــەش 
ــەاڵم ئەگــەر ســەیرى  ــووە(١) ب ــون كــەس ب ــە دوو ملێ ــاد ل ــا زی ــون كــەس ت ــو ملێ ــوان نی ــە نێ ل
ــەك ســەرژمێرى  ــو قەزای ــار وەك ــۆ یەكەمج ــەالر ب ــەوا ك ــن، ئ ــاڵى (١٩٧٧) بكەی ســەرژمێرى س
تێــدا دەكرێــت، كــە ژمــارەى دانیشــتوانەكەى زۆر زیــادى كــرد چونكــە لــەم ســااڵنەدا سیاســەىت 
بەعەرەبكــردن دەســتیپێكرد، كــە گــۆڕاىن ئیــدارى لــە لیــواى كەركوكــدا كردبــوو، كــەالر بــوو بــە 
ــاڵى (١٩٧٧)دا  ــە س ــتوان ل ــارەى دانیش ــە ژم ــتكرد، ك ــدا درووس ــەىك  تێ ــد كۆمەڵگای ــەزا چەن ق
گەیشــتە (٢٤٨٢٤) كــەس، كــە ئەمــە تەنهــا مەركــەزى قــەزا دەگرێتــەوە، كــە شارنشــین دەكات 
(٩٢٧٤)كــەس، دانیشــتواىن گوندنشــینیش (١٥٥٥٠) كــەس بــوون(٢) لــە ڕووى ڕەگــەزەوە (٤٩٤٢) 
نێــرە و ژمــارەى ڕەگــەزى مێینــەش گەیشــتۆتە (٤٣٣٢)كــەس، بــەاڵم بــە هــەردوو ناحیەكــەوە 
گەیشــتە (٤٤٠٥٧) بــە پێــى ســەرژمێرى ســاڵى (١٩٧٧)، دواتــر ژمــارەى دانیشــتواىن قەزاكــە زۆر 
ــۆ  ــەوە و ڕاگواســتنیان ب ــدەكاىن گەرمیان ــدىن گون ــە هــۆى ڕووخان ــەش ب ــە ئەم ــرد، ك ــادى ك زی
ئــۆردوگاى (صمــود)، ژمــارەى دانیشــتواىن قــەزاى كــەالر لــە ســاڵى (١٩٨٧) گەیشــتە (٨٩١١٣) 
ــەزاش (٨٢٠٠٤) كــەس، شارنشــین گەیشــتۆتە (٦٣١٠٢) كــەس، گوندنشــین  ــدی ق كــەس ناوەن
(١٨٩٠٢) کــەس، لــە ڕووى ڕەگەزییــەوە ژمــارەى نێــر زیاتــر بــووە كــە (٣٢١٨٢) كــەس بــووە، 
ژمــارەى مێینــە (٣٠٩٢٠) كــەس بــووە، گوندنشــین ســەر بــە ناوەنــدى قــەزا ژمــارەى دانیشــتوان 
(٢٠٢٢٥) كــەس بــووە، لێــرەش هەرچەنــدە ڕەگــەزى نێــر زیاتــرە (١٠١٦٦) كــەس بــووە وەلــێ 
ــە  ــەدواى ڕاپەڕینــەوە ل ــە كــە مێینــەش (١٠٠٨٦) كــەس بــووە(٣) ئیــدى ل جیاوازییەكــە زۆر نیی

١- د.خلیل اسامعیل، گۆڤارى سیاسەىت دەوىل، ژمارە (٢) ساڵى دووەم، تەموزى ١٩٩٣، ل١٩
ــام للســكان، لســنة ١٩٧٧، محافظــة  ــداد الع ــج التع ــزي لالحصــاء، نتائ ــاز املرك ــط الجه ــة، وزارة التخطی ــة العراقی ٢- الجمهوری

الســلیامنیة، ت١، ١٩٧٨، ص٣٧    
ــام للســكان، لســنة ١٩٨٧، محافظــة  ــداد الع ــج التع ــزي لالحصــاء، نتائ ــاز املرك ــط الجه ــة، وزارة التخطی ــة العراقی ٣- الجمهوری

الســلیامنیة، ت١، ١٩٨٨، ص٩٢



٢٨٧

ــا  ــەدراوە، تەنه ــام ن ــى ئەنج ــەرژمێرى فەرم ــتانەوە س ــى كوردس ــەىت هەرێم ــنوورى حكوم س
ــە، كــە زۆرجــار  ــە فۆرمــى خــۆراك دەبەســرتێت كــە ئەمــەش كەموكــوڕى زۆرى تێدای پشــت ب
ــە  ــردووە، ك ــامن پێك ــڕا درك ــە تێك ــارەكان، ك ــنى ئام ــى و ناڕۆش ــەر خراپ ــە س ــە خراوەت پەنج
كاریگــەرى لەســەر پالندانــان و پــرۆژە خزمەتگوزارییــەكان و پشــىك پــرۆژەكان و دامەزرانــدن 
و دەرمــان و ســوتەمەىن هەیــە، بەبــێ ئامــارو ســەرژمێرى ورد و ڕاســت، هیــچ هەنــگاوێ بــەرەو 
پێشــەوە نانرێــت، هــاوكات كاریگــەرى لەســەر كــۆى كایــەكان هەیــە، لــە دواى پرۆســەى ئازادى 
ــتا  ــى تائێس ــەوە، كەچ ــە دەكرێت ــەم پرۆسیس ــداىن ئ ــە ئەنجام ــت ل ــەردەوام جەخ ــەوە ب عێراق

ئەنجــام نــەدراوە.

ــۆ دابەشــبووىن دانیشــتوان لەســەر ڕووى زەوى،  ــت ب ــك دادەنرێ ــە ڕێبەرێ چــڕى دانیشــتوان ب
ــەرى  ــە س ــە ل ــەى ك ــەو زەویی ــەرى ئ ــتوان و ڕووب ــارەى دانیش ــوان ژم ــدى نێ ــە پەیوەن چونك
دەژى تــا گەشــە دەكات، شــایاىن باســە چەنــد جۆریــك پێوەرمــان هەیــە بــۆ دەرخســتنى چــڕى 
دانیشــتوان، لەوانــە (چــڕى ژمێرەیــى) كــە یەكســانە بــە ژمــارەى دانیشــتوان دابەش كراو بەســەر 

ڕووبــەردا بــە  (كــم٢ یــان میــل٢)
چڕی ژمێرەیى = ژمارەى دانیشتوان ÷ ڕووبەر 

بــەاڵم چــڕى ژمێرەیــى ڕاســتى قەرەباڵەخــى دانیشــتوان و باڵوبوونەوەیــامن بــۆ ڕوون ناكاتــەوە، 
ــە ناوچــە  ــەوە دوور ل ــە دەورى ناوچــە شارســتانییەكان كۆدەبن ــەى دانیشــتوان ل چونكــە زۆرب
بیابانییــە فراوانــەكان، هــەر بۆیــە لــە بەرامبــەر ئــەم كەموكوڕیانــەدا پێوەرێــىك تــر هاتــە ئــاراوە، 
ــاى  ــە توان ــەرى ناوچــەكاىن ك ــەر ڕووب ــارەى دانیشــتوان بەس ــى دابەشــكردىن ژم ــە چڕێت ــە ل ك
جێگربوونیــان هەیــە، ئەنجــام دەدرێــت كــە ئــەم جــۆرە بــە چــڕى فیزیۆلۆجــى ناوزەدكــراوە، 

چڕى فیزیۆلۆجى = ژمارى دانیشتوان ÷ ڕووبەرى ئەو ناوچانەى كە شیاوى جێگربوونن(١). 
ئەنجامەكاىن ئەم هاوكێشەیە بە دابەشكردىن كۆی ژمارەى دانیشتوان بە سەر كۆى ڕووبەرى 

ناوچەكە دەردەهێرنێت، بەم شێوەیە(٢) چڕى گشتى = كۆى ژمارەى دانیشتوان /كەس 
                                              كۆى ڕووبەر /كم٢   - (    )كەس / كم٢

الســید حســین، جیۆگرافیــاى (ئابورى–دانیشــتوان)ی جیهــاىن هاوچــەرخ وەڕگێــڕان و پوختەكــردىن، فرمــان  ١- عدنــان 
ل١٢٥   ســەردەم،  دەزگاى  ئۆفیســتى  و  كۆمپیتــەر   ،٢٠٠٢ ســلێامىن  فاتــح،  عبدالرحامن-محمــد 
، املوارد االقتصادیة، مكتبة انجلو املرصیة، القاهرة، ١٩٧٧، ص٣٧. ٢- محمد متوىل و محمود ابو املال ْ



٢٨٨

بەگوێــرەى ســەرژمێرى دانیشــتواىن ســاڵى (١٩٧٧)ى عێــراق تیایــدا هاتــووە، ژمــارەى دانیشــتواىن 
ــە (٢١٢٨) كچــگ، چــڕى  ــەرى كــەالر دەكات ــە (٤٤٠٥٧) كــەس، كــە ڕووب ــەزای كــەالر دەكات ق
ــەزا (٣٦٤)  ــەنتەرى ق ــدا س ــێك، لەكاتێك ــۆ هەركەس ــەیە ب ــوار گۆش ــر چ ــتى (٢١) كیلۆمەت گش
كچــگ، وە ژمــارەى دانیشــتواىن (٢٤٨٢٤) كەســە و چــڕى گشــتى دەكاتــە (٦٨) كەس\كچــگ(١)، 

ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٥٠) بكــە:

خشتەى ژمارە (٥٠)
چڕى گشتى دانیشتوان لە قەزاى كەالر ساڵی (١٩٧٧)

كەس \ كچگدانیشتوانكچگقەزا _ ناحیە
٢١٢٨٤٤٠٥٧٢١كەالر

٣٦٤٢٤٨٢٤٦٨سەنتەر
٩٢٥١١٧٤٣١٣پێباز (باوەنور)

٨٣٩٧٤٩٠٩تیلەكۆ

     ســەرچاوە:- د. عەبدوڵــاڵ غەفــور، ئەتنۆدیمۆگرافیــاى باشــوورى كوردســتان، چاپــى یەكــەم، 
چاپخانــەی وەزارەتــی پــەروەردە، هەولێــر، ٢٠٠٦، ل٢٩ 

ــە هەمــوو  ــە ســاڵى ١٩٨٧،  گۆڕانێــىك زۆر ل ــە دواى زیادبــووىن و گەشــەكردىن دانیشــتوان ل   ل
ــڕى  ــاڵى (١٩٨٧) چ ــە س ــە ل ــەر بۆی ــووە، ه ــەوەدا هات ــەى لێكۆڵین ــەر ناوچ ــەوە بەس ڕوویەك
دانیشــتوان بــەم شــێوەیە، لێــرەدا تێبینــى ئــەوە دەكەیــن، كــە چــڕى دانیشــتوان لــە ناوەنــدى 
ــەزاى  ــدى ق ــەزاكان وەك ناوەن ــدى ق ــەىت ناوەن ــە تایب ــەرزە، ب ــەىك ب ــدا چڕیی ــە ئیدارییەكان یەك
كەركــووك و ناوەنــدى قــەزاى كــەالر (٢٤٧) كەس/كــم٢ (٢)، دانیشــتواىن ناوەنــدى قــەزاى كــەالر 
(٨٢٠٠٤) كەســە، ڕووبەرەكــەى (٣٢٢) كــم٢، چڕییەكــەى دەكاتــە (٢٤٧) كەس/كــم٢ یــەو چــڕى 
ــەی  ــەوەی هــەردوو ناحی ــە دوای ئ ــۆ هــەر كەســێك(٣) ، ل ــە ٤٢,٢ ب ــە دەكات دانیشــتواىن قەزاك
ــی  ــەزاوە بەپێ ــەنتەری ق ــە س ــێرنانەوە، لکێرنان ــەوە هەڵوەش ــەڕووی کارگێڕیی ــۆ ل ــازو تیلەک پێب
هــەردوو مەرســومی کۆمــاری ژمارەکانــی (٩١١، ٣٢١ لــە ١٩٨٧/٦/١١ و ١٩٨٧/١١/١٦) ڕووبــەری 

١- د. عەبدوڵاڵ غەفور، ئەتنۆدیمۆگرافیاى باشوورى كوردستان، چاپى یەكەم، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، ٢٠٠٦، ل٢٩
٢- جــەزا تۆفیــق تاڵیــب، بایەخــى جیۆپۆلەتیــىك ی دانیشــتواىن هەرێمــى كوردســتاىن عێــراق، باڵوكــراوەكاىن ســەنتەرى 

لێكۆڵینــەوەى ســرتاتیجى ی كوردســتان، ســلێامىن ١٩٩٩ چاپــى یەكــەم، ل١١٢                                                                    
٣- جە زا تۆفیق تاڵیب، هەمان سەرچاوە، ل٢٢



٢٨٩

ســەنتەری قــەزای کــەالر لــە (٢١١١) کــم٢ گۆڕا بــۆ (٣٣٣٢) کــم٢ (١)، بڕوانە خشــتەى ژمــارە (٥١):

خشتەى ژمارە (٥١)
چڕى گشتى یەكە كارگێڕییەكاىن قەزاى كەالر بۆ ساڵى (١٩٨٧)

چڕى ڕووبەر / كم٢دانیشتوان قەزا_ناحیە
٢٤٧ ٣٣٢ ٨٢٠٠٤ سەنتەر
٧,١  ٩٩٢  ٧١٠٩ پێباز

- ٧٨٧  - تیلەكۆ
٤٢,٢ ٢١١١     ٨٩١١٣کۆی گشتی 

سەرچاوە: جەزا تۆفیق تاڵیب، بایەخى جیۆپۆلەتیىك ی دانیشتواىن هەرێمى كوردستاىن عێراق، 
باڵوكراوەكاىن سەنتەرى لێكۆڵینەوەى سرتاتیجى ی كوردستان، سلێامىن ١٩٩٩ چاپى یەكەم، ل١١٢

بــەاڵم دواتــر گەشــەكردنێىك بەرچــاو بەســەر شــارى كــەالردا هاتــووە و ئێســتا ناوەنــدى ئیــدارەى 
گەرمیانــە، ژمــارەى دانیشــتواىن بەرزبووەتــەوە كــە گەیشــتە (١٨٤٩٧٣) کــەس و ڕووبەرەكــەى 
(٤٣١٦,٥٨)،كــە دەكاتــە (١٤٪)ى ڕووبــەرى گشــتى ئیــدارەى گەرمیــان، چــڕى دانیشــتوان لــە ناوەندى 
كــەالر دەكاتــە (٤٢,٨٥) كەس/دۆنــم(٢)، عێــراق جگــە لــە ئامــارى ئاســایىش ناوچەكــە و ملمالنێــى 
نەتەوەیــى و مەزهــەىب، هــۆكارى ئابــوورى و نەبــووىن هــەىل كار لــەو ناوچانــە و جیــاوازى لــە بــوارى 
خزمەتگوزاریى ....هتد، هۆكارى كۆچكردنە بەرەو ئاراســتەى كەالر، ســەیرى خشتەى ژمارە (٥٢) بكە:

خشتەى ژمارە (٥٢)
چڕى گشتى دانیشتواىن شاری كەالر ساڵى (٢٠١٢ )

كەس \ دۆنم  دانیشتوان ڕووبەر بە دۆنم  شار

    ٤٢،٨٥  ١٨٤٩٧٣  ٤٣١٦،٥٨كەالر

سەرچاوە :كارى توێژەر
پشتبەسنت : ١- بەڕێوەبەرایەىت نەخشەداناىن ئاوەداىن گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە        

               ٢- ئەنجومەىن گەڕەكەكاىن كەالر 

١– وزارة الحكم املحيل، دلیل االداري للجمهوریة العراقیة، الجزء االول (١٩٨٩-١٩٩٠)، ط١، ص٢٢٧         
٢- بەڕێوەبەرایەىت نەخشەدان و ئاوەداىن گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٤  



٢٩٠

ــە دە  ــووە ل ــن پێكهات ــش ڕاپەڕی ــەالر پێ ــارى ك ــن ش ــوارەوە بكەی ــتەى خ ــەیرى خش ــەر س   گ
ــن،  ــان زۆر كۆن ــاوازە هەندێكی ــژووى درووســتبوونیان جی ــە مێ ــەم گەڕەكان گــەڕەىك ســەرەىك، ئ
ــەركەوتن،  ــوور، س ــاكان (بەردەس ــی حەفت ــت و كۆتای ــۆ ناوەڕاس ــەوە ب ــان دەگەڕێن هەندێكی
ــەوە  ــە گەڕەكێك ــە ل ــان هەی ــەرەوە جیاوازی ــە ڕووى ڕووب ــەران) ل ــۆڕش، فەرمانب ــن، ش ڕاپەڕی
بــۆ گەڕەكێــىك تــر، هەرچەنــدە داتــاى ڕووبــەرى گەڕەكــەكان نوێــن، هــاوکات نــاوە تازەکانــی 
ــە (٣٣٣,٦٧)  ــە كــە ڕووبەرەكــەى دەكات ــن گــەڕەك گۆران ــرناون، گەورەتری گەڕەکــەکان بەکارهێ
دۆنــم و گــەڕەىك كــەالرى كــۆن ڕووبەرەكەى دەكاتــە (٢٥٨,٦٣) دۆنــم لە ڕیزبەنــدى دووەمدایە، 
ــارە  ــتەى ژم ــەیرى خش ــم س ــە (١٠٦,٠٧) دۆن ــەرە كەدەكات ــن  ڕووب ــۆڕش بچووكرتی ــەڕەىك ش گ

ــە: (٥٣) بك

خشتەى ژمارە (٥٣)
ناو و ڕووبەری گەڕەکەکانی کەالر پێش ڕاپەڕین

ڕووبەرەكەی بە دۆنم ناوی گەڕەكەكانژ

 ١٣١,٦٤بەردەسوور١

 ٣٣٣,٦٧گۆران٢

 ٢١٨,٨٨شێروانە٣

 ١٩٣,٠٦سەركەوتن٤

  ٢٠١,٥٥ڕاپەڕین٥

  ٢١٩,٥٩فەرمانبەران٦

   ١٥٤,٤٦بنگرد٧

    ١٠٦,٠٧شۆڕش٨

   ٢٥٨,٦٣كەالر کۆن٩

    ١١٨,٣١سیروان١٠

       سەرچاوە : بەڕێوەبەرایەىت نەخشەدانان و ئاوەداىن گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣ 
 



٢٩١

 بــۆ ئــەوەى چــڕی دانیشــتوان دەربكەیــن لــە گەڕەكەكاىن شــاردا بــۆ زانینــى ژمارەى دانیشــتوان و 
چــڕى دانیشــتوان، بــە مەبەســتی دیاریكردنــی پێویســت بــوون بە ژمــارە و جــۆرى خزمەتگوزارى، 
هەروەهــا دیاریكردنــی كاریگەریــى ڕووبــەرى هەریــەك لــەم بارەیــەوە،  ڕووبــەرى گەڕەكــەكان 
ــان  ــە ئاماژەی ــااڵىن (١٩٧٧-١٩٨٧) ك ــە س ــەراورد ب ــە ب ــدان ب ــوون و گۆڕان ــە فراوانب ــەردەوام ل ب
پێكــرا، تەنانــەت چەندیــن گــەڕەك زیادیكــردووە، زیاتــر لــە دوو هێنــدەى ســااڵىن پێشــوو لە (١١) 
گەڕەكــەوە بــۆ (٢٨) گــەڕەك، گــەڕەىك مــروارى بەرزتریــن چــڕى كەوتووەتــە ئــەم گەڕەكــەوە، كــە 
ڕووبەرەكــەى دەكاتــە (١٠,٤٢ دۆنــم) ژمــارەى دانیشــتواىن (٢٩٨٠) كەســە، ئەمــەش دەگەڕێتــەوە 
بــۆ كەمــى ڕووبــەر لــە چــاو زۆرى ژمــارەى دانیشــتواندا بــۆ هــەر (دۆمنێــك) (٢٥٨,٩٩) كــەس 
نیشــتەجێن، دواتریــش گەڕەكــەكاىن (ئــاوارەكان، شــەهیدان، ســیروان، ئــازادى، ئەنفالــەكان) دێت 
یــەك لــە دواى یــەك، گەڕەكــەكاىن (پیشەســازى و كــەالرى كــۆن، شــارەواىن یــەك) لــە ڕیزبەنــدى 
خــوارەوە، كــۆى ڕووبــەرى شــارەكە دەكاتــە (٤٣١٦,٥٨ دۆنــم) لــە كــۆى ژمــارەى دانیشــتوان كــە 
دەكاتــە (١٨٤٩٧٣) كــەس بــۆ هــەر( دۆمنێــك) (٤٢,٨٥) كــەس نیشــتەجێن، بــۆ ڕوونكردنــەوەى 

زیاتــر بڕوانــە خشــتەى ژمــارە (٥٤):

خشتەى ژمارە (٥٤)
ڕووبەری گەڕەكەكان و ژمارە و چڕى دانیشتواىن كەالر

 

كەس/دۆنم ژمارەی دانیشتوانڕووبەر (دۆنم)ناوی گەڕەكەكانژ

     ٤٦٠٠٣٠,٥٣   ١٥٠,٦٩هێالن سیتی١

   ٧٨١٥٥٩,٣٧ ١٣١,٦٤بەردەسوور٢

 ١٥,٢٩ ٨٢٠   ٥٣,٦٣نەورۆز٣

  ٧٥٧٨٦٤,٤٤   ١١٧,٦٠ئازادی٤

   ١١٨٧٢٣٥,٥٨ ٣٣٣,٦٧گۆران٥

   ٧٨١٥٦٦,٠٥   ١١٨,٣١سیروان٦

     ٣٤,٢٦       ٧٥٠٠    ٢١٨,٨٨شێروانە٧

    ٧٤٨٢٣٨,٧٥   ١٩٣,٠٦ سەركەوتن٨



٢٩٢

كەس/دۆنم ژمارەی دانیشتوانڕووبەر (دۆنم)ناوی گەڕەكەكانژ

   ٢٦٧٠٤٨,٩٢    ٥٤,٥٨ئەندازیاران٩

   ١٦٠٧٥١٣١,١٥ ١٢٢,٥٧شەهیدان١٠

    ١٨٣٥٤١,٩٤   ٤٣,٧٥گەرمیان١١

   ٣٩٩٠٢٠,٤ ١٩٥,٥٥ ڕزگاری١٢

   ٦٧٧٥٣٧,١٣ ١٨٢,٤٧مامۆستایان١٣

 ٤٢,٧٧ ٦٧٠٠    ١٥٦,٦٦خەبات١٤

   ٩٣,٥٨ ٣٦,٥٥٣٤٢١ئاوارەكان١٥

   ١٥٦٢١٣,٨٤ ١١٢,٨٣شارەوانی ١٦١

   ٧٣٢٨٣٨,٦٩ ١٨٩,٤١شارەوانی ١٧٢

   ١١١٣٠٥٥,٢٢    ٢٠١,٥٥ڕاپەڕین١٨

   ٢١٩,٥٩٨٦٨٨٣٩,٥٦فەرمانبەران١٩

 ١٥٤,٤٦٨٠٢٠٥١٫٩٢بنگرد٢٠

 ٦١٥٠٥٧٫٩٨ ١٠٦,٠٧شۆڕش٢١

   ١٠,٤٢٢٩٨٠٢٨٥,١١مرواری٢٢

  ٣٧٦٤٣٠,٠٧   ١٢٥,١٦جووتیاران٢٣

   ٩٥٥٠٣٦,٩٣ ٢٥٨٫٦٣كەالری كۆن٢٤

   ١٥٧٠٧,٥٧   ٢٠٧,٣٧كەالری نوێ٢٥

  ٣٨,٣٣ ٩١٨٠    ٢٣٩,٥١حەمرین٢٦

  ٥٨٧٥٨٦,٥٤ ٦٧,١١ئەنفالەكان٢٧

 ٧٨٧١٥٨٥٠٢١,٦ پیشەسازی٢٨

  ١٨٤٩٧٣٤٢,٨٥ ٤٣١٦,٥٨کــــــۆی گــشــتــی

سەرچاوە: ١- بەڕێوەبەرایەىت نەخشەدانان و ئاوەداىن گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
              ٢- ئەنجومەىن گەڕەكەكان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٤



٢٩٣

ــەز  ــەن و ڕەگ ــەى تەم ــیانەوە پێكهات ــە پێش ــەوە و ل ــت دەگرێت ــتوان زۆر ش ــەى دانیش پێكهات
و  جیــاوازەكان  پیشــە  بەپێــى  دابەشــبوونیان  و  كاركــردن  لــە  دانیشــتوان  هەڵوێســتى  و 
ــە گرنگرتیــن ڕەگــەزەكاىن پێكهاتــەى  ــە نێــوان الدێ و شــاردا، ئــەم ڕەگەزانــە ل دابەشــبوونیان ل
دانیشــتوانن چونكــە پەیوەندییــەىك بەهێزیــان هەیــە بــە گەشــەی مــرۆڤ و بارودۆخــى ئابووری 
ــتاىن  ــیەتە شارس ــى خاس ــە پێ ــتوان ب ــە دانیش ــتوان ل ــەى دانیش ــەوە(١)، پێكهات و كۆمەاڵیەتییان
ــوورى،  ــێ)، ئاب ــر و م ــەز (نێ ــەن، ڕەگ ــەى تەم ــە پێكهات ــەوە، لەوان ــەكان دەكۆڵێت و بایلۆجیی
ــە فاكتەرێكــە  ــەژاد، زمــان و هیــرت، پێكهاتــەى دانیشــتوان بەشــێوەیەىك گشــتى زادەى كۆمەڵ ن
ــیەت و  ــە خاس ــەر ل ــە ئەگ ــێوەیەك، ك ــە ش ــەرى ب ــەر كاریگ ــەن و دەكەونەب ــە كارى تێدەك ك
ســیفەتە جیاكارییــەكاىن هــەر گروپێــك دەكۆڵێتــەوە، ناســنامەكەى بــە توێژینــەوەى دابەشــبوون 
و باڵوبونــەوە و گەشــەكردن و پەرەســەندىن دیــاری ناكــرێ، لــەم ســەر و بەنــدەدا دوو چەشــنى 
ســەرەىك ئــەم خاســیەتانە هەیــە، كــە یەكێكیــان ســیفاىت بایلۆجــى گرتۆتەخــۆ وەك جــۆر، تەمەن 
ــى– ــراوە وەك پیشــە، نیشــتەجێبووىن الدێ ــان ســیفاىت شارســتاىن وەرگی ــەوى تری ــە و ئ و تۆرەم

شارســتاىن، زمــان و ئایــن(٢) لێــرەدا پێویســتە بــاىس چەنــد پێكهاتەیــەك بكەیــن : 

لــە كۆنــدا بــاوەڕ وابــووە ژمــارەى نێرینــە لەگــەڵ مێینــە یەكســانن، لــە ســەدەى هەڤدەیەمــدا 
ــە  ــەوەى ســەملاند ك ــدا ئ ــە لێكۆڵینەوەكەی ــت) ل ــاوی (جــۆرن كراون ــە ن ــزى ب ــی ئینگلی پیاوێك
ــۆ  ــرن، ب ــەكان زیات ــارەى مێین ــە ژم ــك ل ــەرا كەمێ ــە ئینگلت ــە ل ــووىن نێرین ــە دایكب ــارەى ل ژم
ــارەى  ــەڵ ژم ــەى لەگ ــژەى جۆرەك ــە ڕێ ــە (وات ــژەى نێرین ــێ ڕێ ــر و م ــوان نێ ــردىن نێ بەراوردك

ــتەواژەكەى   ــتواندا دەكات و دەس ــاو دانیش ــە ن ــە ل ــەد مێین ــەر س ــۆ ه ــەكان ب نێرین
ژمارەى پیاوان =  ژمارەى ژنان × ١٠٠

ــە ١٠٥  ــە هەمیش ــت، چونك ــوێن ناگۆڕێ ــەكات و ش ــدا ب ــە كاىت لەدایكبوون ــە ل ــژەى نێرین  ڕێ
نێرینــە لــە بەرامبــەر١٠٠ مێینەوەیــە، بــەاڵم لــە نێــو ڕێــژەى نێرینەكانــدا ژمــارەى مــردن بەهــۆى 
ــەوەى  ــان ئ ــتواىن جیه ــۆرى دانیش ــكردىن ج ــرە(٣) ، دابەش ــەڕەوە زیات ــۆو ش ڕووداوەكاىن هاتوچ
١- د. عبدالفتاح محمد وهیبە، جیۆگرافیاى دانیشتوان، وەرگێڕاىن، گەرمیان محمد احمد، چاپى یەكەم، چاپخانەى گەنج، ٢٠١٢، ل١٣٩     

٢- د. جەزا تۆفیق، گۆڤارى سەنتەرى لێكۆڵینەوەى سرتاتیجى ى ژمارە ( ٤ )، ساڵى حەوتەم، ترشینى دووەم، ١٩٩٩،  سلێامىن،  ل٣٧ 
٣- د. عىل لەبیب، جوگرافیاى دانیشتوان جێگر و ناجێگر، وەرگێڕاىن سەعید بەشیر خەرپانەیى، چاپخانەى چوارچرا، چاپى یەكەم، ٢٠١١، ل١٤٠ 



٢٩٤

ئاشــكرا كــردووە، كــە پیــاوان لــە ژنــان زیاتــرن و ڕێــژەى (٤٩٪) ژن و (٥٠,٣٪) پیــاوان پێكدێنــن، 
ســادەترین پێــوەرى پێكهاتــەى دانیشــتوان، ئامــارە پەیوەندیــدارەكان بــە ئاســان چنــگ دەكــەون 
و بەزانیــاری ورد لــە قەڵــەم دەدرێــن، لــە مانــاى نێــر و مــێ نــاڕووىن بــووىن نییــە، پێویســت بــە 
ســەر لــێ شــێوانیش نــاكات لــەو زانیارییانــە، ئەگــەر ڕێــژەى جــۆر و پەیوەنــدى جۆرمــان بــە 
دیــاردە دیمۆگرافییــەكاىن تــرى وەك لــە دایكبــوون و مــردن و كــۆچ دەریخســت، ئــەوە ئێمــە 

ڕووبــەڕووى هەندێــك ڕاســتى دەبینــەوە:
١– ڕێــژەى جــۆر لــە جیهانــدا بەشــێوەیەىك گشــتى دەگاتــە (١٠٥) نێــر بــۆ هــەر (١٠٠) مێیــەك 

لــە كاىت لەدایكبوونــدا.
٢– لە سەرجەم قۆناغەكاىن تەمەن مێینەكان بە ڕێژەیەىك كەمرت لە نێرەكان دەمرن.

٣– لــە كاىت كــۆچ لــە الدێــوە بــۆ شــار و لــە حاڵــەىت كۆچــە مــەودا كورتــەكاىن تــر ڕێــژەى مێینــە 
بــە ســەر نێرینەكانــدا زیاتــر دەبێــت.

ــاد  ــەدا زی ــە بەســەر مێین ــژەى نێرین ــدا ڕێ ــی و مــەودا درێژەكان ــە كاىت كۆچــى نێودەوڵەت ٤– ل
دەكات(١).      

ــە  ــە دەكات ــووە ك ــر ب ــر زیات ــارەى نێ ــارەكە ژم ــاو ش ــە ن ــاڵى (١٩٧٧) ل ــەرژمێرى س ــی س  بەپێ
ــەس(٢) و  ــە (٤٣٣٢) ك ــێ دەكات ــۆی دانیشــتواىن م ــت، ك ــژەى (٥٣,٣ ٪) پێكدێنێ ــە ڕێ (٤٩٤٢) ك
ڕێژەكــەى دەكاتــە (٤٦,٧ ٪) ئەمــەش زۆر نزمــە لــە چــاو ژمــارەى نێردا، گەر ســەیرى ســەرژمێرى 
دانیشــتواىن ســاڵى (١٩٨٧) بكەیــن، دیســانەوە ژمــارەى نێــر زیاتــرە كــە دەكاتــە (٣٢١٨٢) كــەس 
و ڕێــژەى (٥١٪) پێكدێنێــت و مــێ لــەم ســاڵەدا ژمــارەى دەكاتــە (٣٠٩٢٠) كــەس(٣) و ڕێــژەى 
ــۆ  ــەوە ب ــە چــاو ســەرژمێرى پێشــوودا هۆكارەكــەى دەگەڕێت ــرە ل ــە، كــە ئەمــەش زیات (٤٩٪)ـ
ــراق– ــا شــەڕى عێ ــد، هەروەه ــەىت ناوەن ــورد و حكوم ــەىل ك شــەڕى شــۆڕىش ڕزگاریخــوازى گ

ئێــران، كــە جیــا لــەوەى زۆرێــك لــە پیــاوان پێشــمەرگە بــوون و ژمارەیــەك كۆچیــان كــرد بــۆ 
ــە خشــتەى  ــەو شــەڕانە، ل ــە ســووتەمەىن ئ ــش بوون ــەر، هەزارانی ــاىن دەوروب ــدەران و واڵت هان
ــژەى  ــتوان و ڕێ ــۆى دانیش ــە ك ــە (٨٨٩٧٢) ل ــر دەكات ــارەى نێ ــت ژم ــارە (٥٥) دەردەكەوێ ژم

١- د. ســمعە موســا عبــودە و ســهانە فــوزى عەبــد، جوگرافیــاى دانیشــتوان، وەرگێــڕاىن، هیــوا ئەمیــن شــواىن، چاپــى یەكــەم، 
ــر، ٢٠٠٩، ل ٥٨          ــاىن )، هەولێ ــەى (موكری چاپخان

ــام للســكان لســنة ١٩٧٧، املحافظــة  ــداد الع ــج التع ــزي لالحصــاء، نتائ ــاز املرك ــط، الجه ــة وزارة التخطی ــة العراقی ٢- الجمهوری
الســلیامنیة، ترشیــن اول، ١٩٧٨، ص٣٧                                                                         

ــام للســكان لســنة ١٩٨٧، املحافظــة  ــداد الع ــج التع ــزي لالحصــاء، نتائ ــاز املرك ــط، الجه ــة وزارة التخطی ــة العراقی ٣- الجمهوری
الســلیامنیة، ١٩٨٨، ص٩٢



٢٩٥

ــە( ٩٦٠٠١)  ــە دەكات ــارەی مێین ــژەى (٤٨,١ ٪) و ژم ــە ڕێ ــە، ك ــژەى مێین ــە ڕێ ــە كەمــرتە ل نێرین
كــەس، دەبێــت لــە كــۆى ســەرجەم دانیشــتوان بــەاڵم ڕێــژەى مێینــە (٥١,٩ ٪) كەواتــە كەمــى 
ڕێــژەى نێرینــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى ئــەم ناوچەیــە، لــە ســەدەى ڕابــردوودا تــووىش چەندین 
قەیــراىن سیاســی و شــەڕی جۆراوجــۆرى واڵتــاىن دراوســێ عێراق–ئێــران، عێراق–كوێــت، جەنگى 
ــراق  ــەالىن عێ ــووىش گ ــە ت ــوون، ك ــەىت ب ــەرى و نەهام ــن دەردەس ــە گەورەتری ــداو ئەمان كەن
بــوون، كــە چەندیــن هــەزار كــەس بووەتــە ســووتەمەىن زیاتــر ئــەو كوژراوانــەش لــە ڕەگــەزى 
نێربــوون، هەروەهــا شــەڕى ناوخــۆ و كارەســاىت میــن و كــوژراىن هــەزاران لەســەر ســنوورەكان 
و كۆچكــردن بــەرەو هەنــدەران لــە نــاو ڕەگــەزى نێــردا گەنــج بــوون، بــەاڵم دەبینیــن هێشــتا 
ڕێــژەى پیــاوان زیاتــر كار دەكــەن، كــە دەتوانرێــت ســوود لــەم ڕێژەیــەى پیــاو وەربگریــن بــۆ 
الیــەىن پیشــەیى و ئابووریــى هەرچەندە ئێســتاش ڕەگەزى مێینە شــان بەشــاىن پیــاو كار دەكات، 
ئەمیــش جیــاوازە لــە شــوێنێك بــۆ شــوێنێىك تــر، بــەاڵم ئەمــە ســنووردارە، لــەم ناوچەیــەدا تەنهــا 
لــە دامــودەزگاى حكومــى و ڕێكخراوەیــى و میدیــا و كشــتوكاڵكردن هاوكاریــى پیــاوان دەكــەن، 
جیــا لــە دروومــان و ئارایشــتگا و هەنــدێ شــوێنى تــر، زیاتــر پیــاوان بەرهەمهێنــن لــە بــوارە 

جیاجیاكانــدا، بڕوانــە خشــتەى ژمــارە (٥٥).

خشتەى ژمارە (٥٥)
پێكهاتەى دانیشتوان لە شارى كەالر بە پێی ڕەگەز بۆ ساڵى (٢٠١٢)

ڕێژەى سەدیژمارەى كەسڕەگەز
٨٨٩٧٢٤٨,١نێر
٩٦٠٠١٥١,٩مێ

١٠٠٪١٨٤٩٧٣كۆ                           

     سەرچاوە: كارى توێژەر پشتبەسنت بە: 
١- بەڕێوەبەرایەتی ئامارى گەرمیان،  ٢٠١٣/٩/٣، داتاى باڵونەكراوە.

٢- ئەنجومەىن گەڕەكەكان       



٢٩٦

         دابەشــبووىن دانیشــتوان بەپێــى تەمــەن بــە گرنگرتیــن ئــەو فاكتەرانــە دادەنرێــت، كــە 
ئامــاژە بــە هێــزى بەرهــەم هێنــان و ڕادەى زیندوویــەىت ئــەو كۆمەڵگەیــە دەكات، پێكهاتــەى 
دەوڵــەت بەپێــى هەرەمــى دانیشــتوان لــە خــوارەوە بــە تەمــەن منــداڵ دەســت پێــدەكات و لــە 
لوتكــەى هەرەمەكــەدا بــە تەمــەىن بــەرز و پیــرەكان كۆتایــى دێــت(١)، پێكهاتــەى تەمــەن زۆر 
گرنــگ و كاریگــەرە لەســەر خێرایــى و خاوبوونــەوەى گەشــەى دانیشــتوان، گــەالن بــە گەنــج 
دادەنرێــت، كاتێــك زۆربــەى الوەكاىن تەمەنیــان لــە (١٥) ســاڵ كەمــرتە و بەتەمەنەكانیــش لــە 
(٦٥) ســاڵ بــەرەو ســەرەوەن، ئەگــەر هاتــوو پێكهاتــەى تەمــەن بــە پێچەوانــەى ئەمــەوە بــوو، 
ــە  ــەر واڵت ــت بەس ــەش دەكرێ ــان داب ــۆن جیه ــەن، هەرچ ــە تەم ــان ب ــر ی ــت پی ــى دەووترێ پێ
ــت  ــەش دەبێ ــراىف و داب ــە شــێوەى دیمۆگ ــان شــێوە و ب ــە هەم ــدا، ب ــد و هەژارەكان دەوڵەمەن
بــە ســەر واڵتــە گەنــج و واڵتــە پیرەكانــدا، ئەمــەش دوو دابەشــكردىن گونجــاون(٢)، مەبەســت لــە 
پێكهاتــەى تەمــەن دیاریكــردىن ژمــارە یــان هــەر گروپێكــە لــە گروپــەكاىن تەمــەن لە ســەرجەمى 
دانیشــتواندا، پێكهاتــەى تەمــەن الى توێژەران بایەخــى تایبەىت خۆى هەیــە، لەبەرئەوەى بنەماى 
ســەرەكییە بــۆ دیاریكــردىن هێــزى بەرهەمهێنــان لەنێــو دانیشــتواندا و زاوزێكــردىن دانیشــتوان(٣) 
ــە  ــەىت دابەشــبووىن دانیشــتوانە ب ــەى تەمــەن چۆنیی ــە تاوتوێكــردىن پێكهات ــرەدا مەبەســت ل لێ
ــان، گــەر  ــاىن بەرهەمهێن ــاى هێزەكـــــــ ــۆ شــیكردنەوەى توان ــد گروپێــىك تەمــەن ب ســەر چەن
ســەرنجى خشــتەى ژمــارە (٥٦) بدەیــن بۆمــان دەردەكەوێــت، كــە دابەشــكردىن شــارى كــەالر بە 
گوێــرەى تەمــەن بــەم شــێوەیە دەبێــت، وەك لــە خشــتەكەدا هاتــووە، خانــەى گروپــى تەمــەن 
مامناوەنجییــەكان كـــــە تەمــەىن (٢٠-٦٤) ســاڵى دەگرێتــەوە، كــە ڕێــژەى (٥١,٥ ٪) دانیشــتواىن 
شــارەكە پێكدەهێنێــت، لــە ڕیزبەنــدى یەكەمدایــە، ژمارەیــان (٩٥٢٦١) كەســە، دواتریــش لــە 
ڕیــز بەنــدى دووەم، گروپــى یەكــەم دێــت ئــەو دانیشــتوانەى كــە مناڵــن (لــە خــوارووى تەمــەىن 
كاركردنــەوەن) واتــە تەمــەىن (٠-١٩) ســاڵى كــە ڕێــژەى (٤٥,٢٪)ە و ژمارەیــان دەگاتــە (٨٣٦٠٨) 
ــدارەكان دێــت  ــى تەمەن ــە دواى ئەمــان گروپ ــن و ل ــە دانیشــتواىن شــارەكە پێكدەهێن كــەس ل
واتــە لــە (٦٥) ســاڵ و بــەرەو ژوور دەگرێتــەوە، كــە ڕێژەیــان (٣,٣٪) و ژمارەیــان (٦١٠٤) 

١- هاوڕێ یاسین محەمەد ئەمین، لێكۆڵینەوەیەك لە جوگرافیاى هەرێمى كوردستان، سەرچاوەى پێشوو، ل١٧٥                    
٢- د. عىل لەبیب، جوگرافیاى دانیشتوان جێگر و ناجێگر، سەرچاوەى پێشوو،  ل ١٣١   

٣- د. عەبدوڵاڵ غەفور، جوگرافیاى باشوورى كوردستان، سەرچاوەى پێشوو، ل١٧٥
٤- د. جەزاتۆفیق تاڵیب، بایەخى جیوپۆلەتیىك باشوورى كوردستان، سەرچاوەى پێشوو، ل ١٤٩



٢٩٧

ــە قۆناغــى گەنجــى ڕێژەیــەىك گــەورەى  ــە دانیشــتواىن ناوچەكــە پێكدەهێنێــت، كەوات كــەس ل
ــىك كارى  ــە هێزێ ــت، كەوات ــتوانەكەى پێكدەهێنێ ــوەى دانیش ــە نی ــر ل ــە زیات ــارەیە ك ــەو ش ئ
ــا  ــكەوتنى هەروەه ــووىن پێش ــە و بەردەوامب ــەوەى ناوچەك ــۆ بووژان ــە ب ــە بازاڕدای ــەورە ل گ
ــە كــە  ــەىك باشــیان هەی ــەوە ئەمانیــش ڕێژەی قۆناغــى منداڵیــش كــە لەخــوار تەمــەىن كاركردن
دەكاتــە (٤٥,٢ ٪) كــە ژمارەیــان دەكاتــە (٨٣٦٠٨) كــەس هەرچەنــدە بەشــێىك كەمیــان توانــاى 
كاركردنیــان هەیــە، بــەاڵم پشــىك زۆرینەیــان منــاڵ و خوێنــدكارن، ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت 
كــە هێزێــىك كارى باشــامن هەیــە، كــە ئەمــە لــە داهاتــوودا دەبــن بــە هێزێــىك كارى بــاش و 
بەرهەمهێنــەر، هەرچەنــدە ئێســتا بــوارى كار گــۆڕاوە، بــەوەى كــە پێویســتامن بەهێــزی كارى 
شــارەزا هەیــە نەوەكــو ژمــارەى زۆر لــەم بوارەشــدا، ئــەم ناوچەیــە بــەرەو پێشــەوە ڕۆیشــتووە، 
بــەوەى كــە ژمارەیەكــی زۆر لــە هێــزی كارى ئەكادیمــی و شــارەزان، ئــەوەى لێــرەدا شــایەنی 
باســكردنە ئەوەیــە كــە ژمارەیەكــی زۆر گەنجــی ئــەم ناوچەیــە، ڕوویانكردۆتــە دەرەوەى واڵت، 
بەهــۆى نەبوونــی هەلــی كاركــردن لــەم ناوچەیــە، ئەمەشــیان تــا دێ كــۆچ پێچەوانــە دەبێتــەوە، 
ئەویــش جیــا لــە بــوارەكاىن تــر هــۆكارى ئابــوورى و زیادبــووىن هــەىل كار و بەرزبوونــەوەى پــارە 

لەچــاو ســااڵىن ڕابــروودا.

خشتەى ژمارە (٥٦)
پێكهاتەى تەمەن لە شارى كەالر بۆ ساڵى ٢٠١٢

ڕێژەى سەدىكۆى دانیشتوانتەمەن

   ٠٨٣٦٠٨٤٥,٢- ١٩

    ٢٠٩٥٢٦١٥١,٥- ٦٤

٣,٣   ٦٥٦١٠٤ – زیاتر

١٠٠٪١٨٤٩٧٣كـــــــــــــــــۆ

 
   سەرچاوە: كارى توێژەر



٢٩٨

ــە پێكهاتــەى نەتەوەیــى، دابەشــبووىن دانیشــتوانە بەپێــى نەتــەوە، ئاشــكرایە كــە  مەبەســت ل
هەڵكەوتــەى جوگــراىف هەرێمــى كوردســتان زۆر كارى كردۆتە ســەر پێكهاتــەى ئەتنۆگرافییەكەى 
ــووە،  ــۆ هات ــۆرى ب ــۆراو ج ــەژادى ج ــەوە و ن ــدان نەت ــتان چەن ــە كوردس ــەى ك ــەو پێودانگ ب
ــەزەكاىن  ــاىن ڕەگ ــە پێكهێن ــدا بەشــدارى ل ــە ئاكام ــووە و ل ــا نیشــتەجێ ب ــە بەشــێىك زۆرى تی ك
ــۆرى  ــە تریت ــووە ل ــەزا هەب ــاڵى (١٩٧٧)، (٣٦) ق ــتواىن س ــەرژمێرى دانیش ــى س ــردووە(١) بەپێ ك
ــە پانتایــى و ژمــارەى گشــتى دانیشــتواىن قــەزاكان بەپێــى كــەم  ــا ل باشــوورى كوردســتاندا، جی
و زۆرى ڕێــژەى كــورد لــە ســەرجەم دانیشــتواندا، بــەم شــێوەیە دابــەش كرابــوو لــە (٢٣) قــەزا 
ــا (٣٦٪) تریتــۆرى باشــوورى  ــە نیــوە كەمــرت بــووە وات ــە (١٣) قــەزا ل ــر بــووە، ل ــە نیــوە زیات ل
كوردســتان، هەتاوەكــو ســەرژمێرى ســاڵى (١٩٧٧) تەعریــب كــراوە(٢)، ئــەوەى مەبەســتە لێــرەدا 
هەرچەنــدە ســااڵىن دوایــى و بەشــێىك تاوەكــو ڕاپەڕیــن ســاڵى (١٩٩١) ڕزگاركــردىن زۆرێــك لــەو 
قەزایانــە گــۆڕاىن دیمۆگــراىف تــرى بەســەر هاتــووە، دواتریــش ئــەو شــارانەى لــە ژێــر دەســەاڵىت 
بەعســدا مانــەوە، تاوەكــو ڕووخــاىن ئــەم دەســەاڵتە تەعریــب و گۆڕینــى دیمۆگــراىف درێــژەى 
ــە، گــەر ڕێژەكــە كەمیــش  ــان هەی ــە ئامادەیی ــەو هەواڵن ــە ئێستاشــدا ئ ــدە ل ــوو، هەرچەن هەب
ــە  ــان ب ــە، ئەمەی ــژەى هەی ــدا درێ ــى و مەزهەبی ــر فشــار و چەوســانەوەى نەتەوەی ــە ژێ ــێ ل ب
شــێوەیەىك گشــتى بــەاڵم ئــەوەى زیاتــر پەیوەنــدى بــە ناوچــەى لێكۆڵینــەوەوە هەیــە مەبەســت 
لــە شــارى كــەالرە، كــە زۆربــەى هــەرە زۆرى دانیشــتواىن قــەزاى كــەالر كــوردن بــە درێژایــى 
ــە  ــەر ب ــتەجێبوون س ــییەكانەوە نیش ــتى س ــە ناوەڕاس ــە ل ــژەكان ك ــى گێ ــە دێ ــا ل ــژوو، جی مێ
ســەیدى ســمێدەعى و مەشــهەدانین، واتــە بــە پێــى ســەرژمێرى فەرمــی ســاڵى (١٩٧٧)، ڕێــژەى 
ــە دواى كــورد دێــت، كــە ڕێژەكــەى  ــەوەى عــەرەب ل ــووە، نەت دانیشــتواىن كــورد (٧٤,٩٨ ٪) ب
ــامن  ــرى تورك ــەوەكاىن ت ــە نەت ــك ل ــى هەندێ ــە كەم ــش زۆر ب ــەدواى ئەمانی (٢٤,٠٣ ٪) دواب
ــە  ــا قەزاك ــە تەنه ــەرژمێرییە ب ــەم س ــن، ئ ــەدى دەكرێ ــا دواى ب ــاىن و هەت ــەىن و رسی و ئەرم
دەگرێتــەوە لــە ناحیــەكاىن پێبــاز و تیلەكــۆدا زۆر كەمــە، كــە ڕێژەیــان لــە پێبــاز (١,٠٧ ٪) لــە 
تیلەكــۆش (٠,٣٥ ٪) لــە خــۆ گرتــووە، ناوەنــدى قــەزاى كــەالر دانیشــتواىن كــورد (١٨٧١٣) كەســە 

١- د. جەزا تۆفیق تاڵیب، سەرچاوەى پێشوو، ل١٧٤
٢- د. عەبدوڵــاڵ غەفــور، پێكهاتــەى نەتەوەیــى دانیشــتوان لــە باشــوورى كوردســتان بــە گوێــرەى ســەرژمێرى دانیشــتواىن عێــراق 

١٩٧٧ چاپــى دووەم، هەولێــر، ٢٠٠٧، ل٣٣



٢٩٩

كــە ڕێژەكــە دەكاتــە (٧٤٫٩٨ ٪)، نەتــەوەى عــەرەب دانیشــتوانەكەى دەكاتــە (٦٠٠٨) کــەس و 
ڕێژەكــەى دەكاتــە (٢٤٫٢ ٪) دواتریــش توركــامن دێــت كــە (١٠٤) كەســە(١)، هەروەهــا نوســەر  
فەیســەڵ دەبــاغ(٢) هەمــان ژمــارەى دووبــارە كردۆتــەوە پشــت بەســنت بــە ســەرژمێرى ســاڵى 
١٩٧٧، (پشــتیوان حســین كەریــم و كارزان ئیرباهیــم ســاڵح )یــش بــە هەمــان شــێوە جەخــت 
لــەم ژمــارە دەكەنــەوە(٣) هەرچەنــدە دكتــۆر عەبدوڵــاڵ غەفــور لــە كتێبــى (ئەتنۆدیمۆگرافیــاى 
باشــوورى كوردســتان)دا پێكهاتــەى نەتــەوەی كــوردى بــە ڕێــژەى (٨٥,٣١) نوســیووە، نەتــەوەى 
ــوویەىت،  ــەى ڕاى پێش ــش پێچەوان ــەالر(٤)، ئەمی ــدى ك ــە ناوەن ــژەى (١٤,١٥) ل ــش بەڕێ عەرەبی
هــاوكات لــە ســەرچاوەیەىك تــردا (پێكهاتــەى نەتەوەیــی دانیشــتوان لــە باشــوورى كوردســتان 
ــەرە زۆرى  ــەى ه ــیووە: زۆرب ــراق ١٩٧٧) واى نووس ــتواىن عێ ــەرژمێرى دانیش ــرەى س ــە گوێ ب
ــرە  ــی ئێ ــەى نەتەوەی ــرێ وەســفى پێكهات ــەو شــێوە دەك ــوردە، ب ــەالر ك ــەزاى ك دانیشــتواىن ق
بەیــەك ڕەنگــى بكــرێ، ژمارەیــەك لــە عــەرەىب نیشــتەجێكراو و ســەربازى عێــراق لێــرە دەژیــن، 
ــە  ــەرى (١٪) ســەرجەم دانیشــتوانە، ب ــە دەوروب ــەوەكاىن دیكــە بەســەر یەكــەوە ل ــژەى نەت ڕێ
ڕێــژەى كــورد لــە ســەرجەم دانیشــتواندا، چواردەهەمیــن شــوێنى لــە نێــوان قــەزاكاىن دیكــەى 
واڵىت گرتــووە(٥) گــەر ســەیرى خشــتەی ژمــارە (٦٤) بكەیــن ئــەو ڕێــژەى كــە هاتــووە ڕێــژەى 
عــەرەب (٢٤٫٢ ٪) و (٦٠٠٨) کــەس ئــەو ژمارەیــە زۆرە، ئەمیــش تەنهــا لــە دوو هــۆكار زیاتــر 

نیــن:
١- دەســەاڵىت ناوەنــد لەســەر ژمێرییەكانیــدا بەپێــى قۆناغــەكان چەواشــەكاری كــردووە 
لــە شــاردنەوەى ڕاســتییەكاىن نەتەوەكانــدا بــۆ گۆڕینــى دیمۆگــراىف بەخواســتى خۆیــان و 

خســتۆتەڕوو. داتایــان  بەرژەوەندییەكانیــان 
٢- پشــتیان بەســتووە بــە ســەرژمێرى ســاڵى (١٩٦٥) كــە ئــەو دەمــە ناحیــەى شــێروانە  ڕووبــەر 

و ســنوورى جوگــراىف كارگێڕییەكــەى فراوانــرت بــووە.
كــە بەپێــى ئامــارى ســاڵى (١٩٦٥) ژمــارەى دانیشــتواىن كــورد (١٢٨٠٥) كــەس بــووە و ڕێژەكــەى 
ــدە  ــووە، هەرچەن ــووە، ڕێژەكــەى (٤٠٫٨ ٪) ب ــەوەى عەرەبیــش (٩٤٢٢) كــەس ب (٥٥٫٤ ٪)، نەت
لەســەردەمى ناحیــەى قــەاڵى شــێروانەدا كــە ســنوورەكەى بەرفــراوان بــووە، (زەندئابــاد 

١- د.عەبدوڵاڵ غەفور، پێكهاتەى نەتەوەیى دانیشتوان لە باشوورى كوردستان، سەرچاوەى پێشوو، ل٧٧
٢- فیصل دەباغ، كەمە نەتەوایەتییەكان لە سەرژمێرى ١٩٧٧، گۆڤارى سەنتەرى برایەىت، ساڵى ٢٠٠١، ل٢٠

٣- پشتیوان حسێن كەریم وكارزان ئیرباهیم ساڵەح، گۆڤاری كەركوك، ژ٢-٣ ساڵی شەشەم، پایز و زستانی، ٢٠٠٤-٢٠٠٥، ل ٣٤
٤- د. عەبدوڵاڵ غەفور، ئەتنۆدیمۆگرافیاى باشوورى كوردستان، چاپى یەكەم، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، ٢٠٠٦، ل٩١

٥- د. عەبدوڵاڵ غەفور، پێكهاتەى نەتەوەیى دانیشتوان لە باشوورى كوردستان، سەرچاوەى پێشوو، ل ٣٧



٣٠٠

(كۆكــس)و جەبــارە و ســەرقەاڵ) و گونــدەكاىن دەوروبەریــان ســەر بــەم ناحیــە بــوون،
كــە عەرەبنشــینى  تیــا بــووە، دواتــر دەبنــە ناحیــە و لــە ڕووى كارگێڕییــەوە لەســەر ناحیــەى 
شــێروانە نامێنــن كــە پێشــرت گوندبــوون و ســەر بــە ناحیــە قــەاڵى شــێروانە بــوون، كۆمەڵێــك 
ــە ناوەڕاســتى  ــەر ل ــا ه ــدراوە، كەوات ــەدا ئەنجام ــەو ناحی ــنوورى ئ ــە س ــر ل ــدارى ت ــۆڕاىن ئی گ
ژمــارە  ئــەو  ســلێامىن،  پارێــزگاى  ســەر  دەچێتــە  كــەالر  ڕابــردوودا  ســەدەى  هەفتــاكاىن 
ــووە، ئەگــەر ســەرژمێرى پێشــوو نەبێــت و  ــوە هات ــە لەكوێ ــەو ژمارەی ــدى ئ ــەوە، ئی كەمبووەت
ــراون،  ــدن دان ــە خەماڵن ــە ب ــەو ژماران ــك ل ــە زۆرێ ــاڵى (١٩٧٧) ك ــارى س ــەر ئام ــە س نەخرابێت
ــە شــیاوى باســكردن بێــت، ســەیرى  ــۆ نیی ــەىك ئەوت ــچ داتای ــە ســەرژمێرى (١٩٨٧) هی ــدى ل ئی

ــە: ــارە (٥٧) بك ــتەى ژم خش
 

خشتەى ژمارە (٥٧)
ژمارە و ڕێژەى نەتەوەكاىن شاری كەالر بە پێی سەرژمێری ساڵى (١٩٧٧)

ڕێژە ٪دانیشتواننەتەوەكان

١٨٦١٣٧٤٫٩٨كورد

٦٠٠٨٢٤٫٢عەرەب

١٠٠٫٠٤فەیىل

١٠٤٠٫٠٤٢توركامن

٢٠٫٠١ئەرمەن

٢٠٫٠١رسیان

٨٥٠٫٣٤هیدیكە

٢٤٨٢٤١٠٠سەرجەم

          ســەرچاوە: د. عەبدوڵــاڵ غەفــور، پێكهاتــەى نەتەوەیــى دانیشــتوان لــە باشــوورى 
ــى دووەم،  ــاراس، چاپ ــە دەزگاى ئ ــراق ١٩٧٧، چاپخان ــەرژمێرى عێ ــرەى س ــە گوێ ــتان ب كوردس

هەولێــر، ٢٠٠٧، ل٧٧   



٣٠١

هەروەهــا هەمــان نووســەر ئەم ڕاســتییەى پشــت ڕاســت كردۆتــەوە لــە كتێبــى ئەنتۆدیمۆگرافیاى 
باشــوورى كوردســتان لــە الپــەڕەكاىن (٩٠، ١١٨، ١٢٠) چەندیــن جــارى تریــش، عێــراق جگــە لــە 
ئاســایىش ناوچەكــە و ملمالنێــى نەتەوەیــى و مەزهــەىب و هــۆكارى ئابــوورى و نەبــووىن  هــەىل 
ــەرەو  ــە ب ــۆكارى كۆچكردن ــد ه ــوزارى ....هت ــوارى خزمەتگ ــە ب ــاوازى ل ــە و جی ــەو ناوچان كار ل
ــی و  ــی ئەمن ــی ڕەوش ــراق و خراپبوون ــازادى عێ ــەى ئ ــە دواى پرۆس ــەاڵم ل ــەالر، ب ــتەى ك ئاراس
سیاســی و ملمالنێــی مەزهەبــی كۆمەڵێــك ماڵــی عــەرەب هاتوونەتــە كــەالر و ئێســتا نیشــتەجێن، 
ــە  ــە ل ــان (٢٦٣٥) كەســە، ڕێژەشــیان (٢٫٤٥٪) كەوات ــزان و ژمارەی ــە (٥٢٧) خێ ــوون ل ــە پێكهات ك
ڕیزبەنــدی دووەم دێــت، دوای نەتــەوەى كــورد كەڕێــژەى دانیشــتوانی (٩٧٫٥٥٪) لــە گەڕەكەكانی 
ــش  ــى توركامنی ــا (١٣) ماڵ ــاوازە، تەنه ــر جی ــی ت ــۆ گەڕەكێك ــك ب ــتەجێن و گەڕەكێ ــەالر نیش ك
ــە  ــورد، ك ــى ك ــن ماڵ ــردىن چەندی ــەوە كۆچك ــە گەڕان ــە ل ــارە جگ ــەم ش ــۆ ئ ــردووە، ب ــان ك كۆچی
ــان  ــراوە، كــە ژمارەی ــە ســاڵى (٢٠٠٧) تۆمارك ــژە ل ــن ڕێ ــە، زۆرتری ــان (٢٤٣٨) ماڵ ئەمیــش ژمارەی
ــان (٤٠٩)  ــە، دواتریــش ســاڵى (٢٠١٢) دێ كــە ژمارەی ــى عــەرەب و (٩) مــاڵ توركامن (٩٦٤) ماڵ
مــاڵ عــەرەب و (٤) مــاڵ توركامنــە، گــەر ســەرنجى خشــتەکە بدەیــن، هــاوكات شــێوەى ژمــارە 
(٦) كــە ئەمیــش پشتیبەســتووە بەهەمــان خشــتەى ژمــارە (٥٨) ئــەم ڕاســتییانیانە خراونەتــەڕوو:

                                               
خشتەى ژمارە (٥٨)

خێزاىن هاتوو (عەرەب و توركامن) بۆ شارى كەالر ساڵى (٢٠٠٣-٢٠١٢)

كۆى گشتىتوركامنماڵى عەرەبســـــــــــــــاڵ
١٩٤-٢٠٠٣١٩٤-٢٠٠٦

٢٠٠٧٩٦٤٩٩٧٣
١٥٦-٢٠٠٨١٥٦
١٤٩-٢٠٠٩١٤٩
٢١٨-٢٠١٠٢١٨
٢٩٧-٢٠١١٢٩٧
٢٠١٢٤٠٩٤٤١٣

٢٠٠٣٢٣٨٧١٣٢٤٠٠-٢٠١٢

       سەرچاوە:  ١- یاریدەدەرێتى ئاسایىش كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
                     ٢- ئەنجومەىن گەڕەكەكان                    
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شێوە ژمارە (٦)

                                    

    سەرچاوە: پشت بەسنت بەخشتەی ژمارە (٥٨)

كەواتــە كێشــەكاىن ناوەڕاســتى عێــراق و قەیرانــە ســیاىس و ئابوورییــەكان، بــە تایبــەت لــەڕووى 
سیاســییەوە ملمالنێــى نەتەوەیــی و مەزهەبــی لــە ناوەڕاســت و پایتەخــت یــان ئــەو شــارانەى 
كــە هــەردوو مەزهــەىب ســوننە و شــیعە پێكــەوە دەژیــن، ئەگەرچى شــیعە ئێســتا لــە حكومەتدا 
بااڵدەســنت، میكانیــزم و فۆرمــى دەســەاڵت بەرهەمهێنــەرى ئــەو قەیرانانــەن كــە ڕووبــەڕووى 
ــن جــۆرى چەكــدار و میلیشــیاى ســوننە درووســتبوون،  ــەوە، لەوالشــەوە چەندی ســوننە دەبێت
بــۆ دژایــەىت دەســەاڵت و شــیعە، ڕۆژانــە دەیــان مــرۆڤ لــە هــەردووال دەكوژرێــن و چەندیــن 
تەقینــەوە لــە ناوچــە جیاجیاكانــدا ئەنجــام دەدرێــت، هەربۆیــە ئــەم فاكتەرانــە بووەتەهــۆى 
كۆچكــردىن بەشــێك لەوانــە بــۆ هەرێمــى كوردســتان و هەندێكیــان بــۆ شــارى كــەالر كــە لــە 
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ــەڵ  ــرە لەگ ــىك ت ــش فاكتەرێ ــوورى و بێكاری ــۆكارى ئاب ــەڕوو، ه ــارە خراوەت ــە ژم ــەرەوەدا ب س
دۆخــى ســیاىس و نەبــووىن ئاسایشــدا، ئــەم هۆكارانــە واى كــردووە، كــە ڕێــژەى عــەرەب لــەم 
ــە  ــووە، ل ــێوەیە نەب ــەم ش ــارەكەدا ب ــژووى ش ــە مێ ــە ل ــكات، ك ــوون ب ــە زیادب ــارەدا ڕوو ل ش
ئێســتادا ڕێــژەى كوردیــش دەكاتــە (٩٧٪) و نەتــەوەى عــەرەب لــەدواى نەتــەوەى كــورد دێــت 
ــە كــۆى ســەرجەم دانیشــتوان، دواتریــش  ــە، كــە ڕێــژەى (٢,٦٪) ل ــە ڕیزبەنــدى دووەم دای و ل

نەتــەوەى توركــامن دێــت، بڕوانــە خشــتەى ژمــارە (٥٩):

خشتەى ژمارە (٥٩)
دابەشبووىن پێکهاتەی نەتەوەیی لە ساڵى ٢٠١٢

   
ڕێژەى سەددىنەتەوە

٩٧ ٪كورد

٢,٦ ٪عەرەب

٠,٠٠١ ٪توركامن

١٠٠ ٪كۆی گشتی

   سەرچاوە: كارى توێژەر، پشت بەسنت بە خشتەى ژمارە (٥٨)

     
 پێكهاتــەى ئاینــی لــە باشــوورى كوردســتاندا، هەروەكــو پێكهاتــەى نەتەوەیــی گەلێــك ئاڵــۆزە، 
پەیڕەوكەرانــی زۆربــەى ئاینــە ڕۆژهەاڵتییەكانــی تێدایــە، جگــە لــە ژمارەیــەك لــە تەریقــەت و 
ڕێبــازی ســۆفی گەرێتــى(١)، بەشــێوەیەكی گشــتی قســەمان لەســەر باشــوورى كوردســتانە ئەوەى 
جێــی ســەرەنجە چەندیــن ســاڵە ســەرژمێرى ئەنجــام نــەدراوە، تێكڕا تێبینــى و ســەرنجى زۆرمان 
ــڕان  ــان حكوم ــت ی ــی سەردەس ــدا دەوڵەت ــە تێی ــە، ك ــردوو هەی ــەرژمێرییەكاىن ڕاب ــەر س لەس
ــە  ــورد و كەم ــەىل ك ــووىس گ ــان بەچارەن ــان یاریی ــەكاىن خۆی ــت و بەرژەوەندیی ــى خواس بەپێ
نەتەوەییــەكاىن تــر كــردووە، كــە پڕیــەىت لــە ســاختەكارى و چەواشــە و شــێواندنی حەقیقــەت و 
شــاردنەوەى ڕاســتییەكان،  ئاییــن و بیروبــاوەڕى ئاینــى كاریگەریــى زۆر و ڕاســتەوخۆى لەســەر 

١- د. عەبدوڵاڵ غفور، ئەنتۆدیمۆگرافیاى باشوورى كوردستان، سەرچاوەى پێشوو، ل٥١
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ژیــاىن دانیشــتواىن هــەر ناوچەیــەك هەیــە، زۆرجــار دەبێتــە ڕێنامیكــەرى ژیــاىن كۆمەاڵیــەىت و 
ئابــوورى و ســیاىس هــەر دەوڵــەت و هەرێمێــك، هەرێمــى كوردســتان لەگــەڵ ئــەوەى زۆربــەى 
دانیشــتوانەكەى موســڵامنن بــەاڵم چەندیــن ئایــن و ئاینــزا (مەزهــەب)ی تێــدا دەژى، ژمــارەى 
هەریەكــە لــەو ئایــن و ئاینزایانــە بــە وردى و درووســتى نەزانــراوە،  لەبەرئــەوەى لــە ســەردەمى 
ڕژێمــى بەعســدا ئەمانــە بــە نهێنــى و نەزانــراوى مانــەوە لــە ئێستاشــدا ســەرژمێرى نەكــراوە، تــا 
بەڕاســتى و درووســتى بزانرێــت(١)، هــاوکات لــە چــاو ئاینەکانــی تــردا ئاینــی ئیســالم رێژەکــەی 

زیــاد دەکات، ئەمــەش هۆیەکانــی دیــارە و ئاشــکران.

١- ئاینی ئیسالم:
ئاشــكرایە زۆربــەى نەتــەوەى كــورد موســڵامنن و ســوننەن و مەزهەبــی شــافعین، لــە ســەرەتاى 
ــی  ــافعیش مەزهەبەكان ــە ش ــە ل ــدە جگ ــوون، هەرچەن ــالم ب ــدا ئیس ــی زاینی ــەدەى حەوتەم س
تریــش هــەن وەك (حەنەفی–مالیــىك، حەنبەلــی) هەریــەك لــەم مەزهەبانــە بیروبــاوەڕی 
ــاوازن،  ــردا جی ــی ت ــەڵ ئەوان ــەوەى لەگ ــەى باڵوبوون ــارە و پل ــە ژم ــە، ك ــان هەی ــی خۆی تایبەت
ــوور  ــان و كەلت ــورد زم ــیحیەت، دانیشــتواىن ك ــووىن مەس ــش پەیداب ــاڵ پێ ــە هــەزار س ــر ل زیات
ــە  ــە ئاینیی ــە خۆگــرت، لەئاكامــدا نەریت ــان ل و توخمــەكاىن پەرەســەندىن هیندو-ئەوروپاییەكانی
ئاریایــەكان تێهەڵكێــىش بیروبــاوەڕە ڕەســەنەكاىن كوردبــوون، ئاینــەكاىن زەردەشــتى، جولەكایەىت، 
مانییــاىت، مەســیحیەت یــەك لــەدواى یەك كشــانە كوردســتان، دواتریــش ئاینى ئیســالم پەیدابوو، 
ــارەى  ــتادا ژم ــە ئێس ــە ل ــەم ناوچەی ــەدا(٢)، ل ــە ناوچەك ــى ل ــرە دین ــووىن ف ــۆى زیادب ــووە ه ب
مزگەوتەكانیــش دەگاتــە (٣٣) مزگــەوت (٣٣) مامۆســتای ئایــن، هەروەهــا (٧١) كارمەنــد، 
هــەر لــە ســەرەتای مێــژووی ئاوەدانــی کــەالرەوە مزگەوتــی تێدابــووە، تــا كۆتایــی هەشــتاكان 
تەنهــا حــەوت مزگــەوت بــووىن هەبــوو لــە ناوەنــدى شــاردا، درووســتكردن و دیزاینیــان وەك 
یــەك بــوو، كــە لــە هۆڵێــىك گــەورە بــۆ نوێژكــردن و دوانگــە یــان مینبــەرى مــەال بــۆ وتــارى 
ــى  ــەى ئاین ــۆ وان ــك ب ــت و ژوورێ ــن و تەوالێ ــت نوێژگرت ــوێنى دەس ــژى، ش ــەر نوێ ــى و ب ئاین
وتنــەوە و فێربــووىن قورئــان خوێنــدن لــە هەندێــك مزگــەوت، ژوورێكــی بچــووك بــۆ مــردوو 
شــۆردنەوە و كفنكــردن، لەگــەڵ حەوشــەى مزگــەوت و خانوویــش بــۆ مــەالى مزگــەوت بووەتــە 
بــاو لــە ئێســتادا،  هەندێــك لــە مزگەوتەكانــدا هۆڵــى پرســە هەیــە، لــە ڕووی شــوێنی ئاینییــەوە 
ژمارەیــەك مزگــەوت لــە خۆدەگرێــت كــە بــە زۆری ئــەم مزگەوتانــەی خــوارەوە دەگرێتــەوە، 

١ - هاوڕێ یاسین محمد ئەمین، هەمان سەرچاوە، ل٢٣٣
٢- میهرداد ئیزەدی، گۆڤارى سەنتەرى سرتاتیجى لێكۆڵینەوە، ژ (٣)، ساڵى حەوتەم، ئاىب ١٩٩٩، ل٢٧، ٢٦
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ــۆژەن  ــەردەوام ن ــەوە درووســتكراون ب ــد و خێرخوازان ــەن دەوڵەمەن ــەكان  لەالی ــۆى مزگەوت ك
كردنــەوە و گۆڕانــكارى ڕوودەدات، زۆرێــك لــە مزگەوتــەكان لەیەكــەوە نزیكــن تا دێ بــەردەوام 
خواســت  لەســەر درووســتكردىن مزگــەوت زیــاد دەكات، لەبەرئــەوەى زۆرینــەى هــەرە زۆرى 
ــبوونی  ــی دابەش ــەر چۆنییەت ــەوە لەس ــر ڕوونكردن ــۆ زیات ــڵامنن،  ب ــارەكە موس ــتواىن ش دانیش

ــدا بڕوانــە خشــتەی ژمــارە (٦٠): ــە گەڕەكەكان مزگەوتــەكان ل

خشتەى ژمارە (٦٠)
دابەشبووىن مزگەوتەكان بە پێی گەڕەكەكان تا ساڵى (٢٠١٢)

ناوی مزگەوتناوی گەڕەكژ
( ئەبو بەكر ) و (  كەالری كۆن )كەالركۆن١
(  ئیامم بوخاری ) و (  ئیامم موسلم )شۆڕش دوو٢
تەقواڕاپەڕین٣
شێخ عەبدولقادر گەیالنیفەرمانبەران٤
مزگەوتی گەورەی بازاڕناو بازاڕ٥
ئیامم عەىلچەمی سیروان٦
شێخ  ئیرباهیمبنگرد٧
محمد مستەفاشێروانە٨
( قازى محەمەد ) و ( ئەبو بەكر )سیروان٩
(  شەهیدان  ) و ( بدر الكربى )شەهیدان١٠
عومەری كوڕی  خەتاب خەبات١١
 ( برایان ) و ( سەردار بەگی جاف )ئاوارەكان١٢
ڕووناكی- النورئەندازیاران١٣
(  ئیامم شافعی ) و (  ئیامم عەباس )سەركەوتن١٤
سەالحەددین ئەیوبیئازادی١٥
 ئیامم غەزالیگۆران١٦
بەردەسووربەردەسوور١٧
عوسامنی كوڕی عەفانناوچەی پیشەسازی١٨

 سەرچاوە: كارى توێژەر
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ئاینــى ئیســالم گەورەتریــن ئاینــە لــە هەرێمــى كوردســتان و زۆربــەى هــەرە زۆرى دانیشــتواىن 
نزیكــەى  (١٩٧٧) ســاڵى  ســەرژمێرى  گوێــرەى  بــە  ڕێژەكەیــان  پێكدەهێنێــت،  هەرێــم 

(٩٣,٧ ٪)ى ســەرجەمى دانیشــوان بــوو بــەاڵم ڕێژەكەیــان لــە پارێزگایەكــەوە بــۆ پارێزگایــەىك تــر 
دەگۆڕێــت(١) پەیدابــووىن بــۆ نیــوەى یەكەمــى ســەد ســاڵەى حەوتەمــى زایینــى دەگەڕێتــەوە، 
لــە كتێبــە مێژووییەكانــدا نــوورساوە، گوایــە خەڵــىك كوردســتان بــە ئــارەزووى خۆیــان دەســتیان 
لــە ئاینــى هــەزاران ســاڵەى باوباپیریــان هەڵگرتــووە و چوونەتەســەر ئاینــى ئیســالم(٢) زۆربــەى 
ــى ســەرەىك و  ــە ئایین ــرۆزى ئیســالمەوە ك ــى پی ــە ئایین ــەالر پەیوەســنت ب دانیشــتواىن شــارى ك
فەرمــى هەرێمــى كوردســتانە، زۆربــەى دانیشــتواىن شــارى كــەالر لەســەر ڕێبــازى (ســوننەن)، 
ــە ناوەڕاســت  ــەن، كــە ل ــەو خەڵكان ــر ئ ــازى (شــیعەن) كــە زیات ــان لەســەر ڕێب بەشــێىك كەمی
و خــوارووى عێــراق و ناوچــەكاىن تــرى كوردســتانەوە هاتــوون لــە ڕێگــەى ڕاگواســنت و 
دەربەدەربــوون لەالیــەن ڕژێمــەوە و لــە دوایەشــدا بەهــۆى كێشــەى مەزهەبییــەوە لــە 
ــدا   ــە ســاڵى نەوەدەكان ــە ئــەم شــارە، ل پارێــزگاى (دیــاىل و صــالح الدیــن.. هتد)ـــەوە هاتونەت
(حوســەینییە)یەكیان لــە گــەڕەىك بنگــرد بــۆ درووســتكرا، كــە ســااڵنە مەراســیم و بۆنــەى ئاینــى 
خۆیــان دەگێــڕن، ڕۆژانــە بانگــى خۆیــان لــەو (الحســینیة)دا دەدەن و نوێــژى خۆیــان دەكــەن، 
كاتــەكاىن بانگدانیــان جیــاوازە ئەگەرچــى چەنــد چركەیــەىك كەمیــش بێــت، دانیشــتواىن شــارى 
ــووىن  ــەىب ب ــەىك مەزه ــچ ملمالنێی ــیعە) هی ــوننە و ش ــەلەى (س ــەوەى مەس ــەرەڕاى ئ ــەالر س ك
ــەىف،  ــەوە: (شــافعى، حەن ــە چــوار مەزهەب ــت ب ــە ئیســالمدا دەكرێ ــازى ســوننەش ل ــە، ڕێب نیی
مالیــىك، حەنبــەىل) بەگشــتى خەڵــىك كــورد پەیــڕەوى مەزهــەىب شــافعى دەكــەن، بــە تایبــەىت 
خەڵــىك ئــەم ناوچەیــە پێكهاتــەى ئایینــى دانیشــتواىن شــارى كــەالر بەڕێــژەى (٩٩٪) موســڵامن 
ــى  ــى ئاین ــیحیش (٠٫٤٥ ٪) هەرچ ــى و مەس ــڕەواىن كاكەی ــە (٠٫٥٥ ٪) پەی ــن و ل ــىك دەهێن پێ

ــە(٣). ــووىن نیی ئێزیدیشــە لەناوچەكــەدا ب

١- هاوڕێ یاسین محمد ئەمین، هەمان سەرچاوە،  ل٢٣٤  
٢- د. عەبدوڵاڵ غەفور، سەرچاوەى پێشوو، ل٥١  
٣- ئیدارەى گەرمیان، زانیارى باڵونەكراوە،  ٢٠١٣
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٢- كاكەیی:    
ــە باشــوورى كوردســتاىن عێراقــدا بــە خێڵێــىك ئاینــى دەوترێــت، كــە لــە ڕۆژئــاواى   كاكەیــی ل
ئێــران بــە گشــتى بــە عــەىل ئەڵاڵهــى (عــىل اللە) یــان بە عــەىل ئیالهــى نــارساون، لــەالى گەڕیدە 
و نووســەرە ئەوروپییەكانــدا بــەم شــێوە هاتــووە، پەیــڕەواىن ئــەم خێڵــە ئاینییــە خۆیــان زیاتــر 
بــە ئەهــىل حــەق یــان ئەهــىل حەقیقــەت واتــە پیــاوى خــوا دەناســن، كۆمەڵــەى ڕاســتەقینەى 
ئیالهــى یــان خــاوەن مەعریفــەى ئیالهــى یــان بــە واتایــەىك تــر خــاوەن مەعریفــەت یــان (اهــل 
ــر  ــی تەریقــەىت ســۆفیگەری ت ــك گروپ ــۆ ســەملاندن، هەندێ ــن ب ــاوە تەواونی ــەم دوو ن ــە)، ئ الل
هــەن و خۆیــان بــە (اهــل الحقیقــة) یــان (الحــق) دەزانــن ئەمــەش دەگەڕێنێتــەوە بــۆ كــوڕى 
مامــى پێغەمبــەر محەمــەد (د٠خ) بــۆ عــەىل ئامــۆزاى و پلــە و پۆســت و پایەیــان لــە بیروبــاوەڕ 
و تەریقەتیانــدا لــەوە زیاتــرە، كــە بــە كاكەیــی دەنارسێنێــت(١)، كاكەیــی كــە لــە نێــوان نەتــەوە 
جیاوازەكانــدا الیەنگــرى هەیــە و باوەڕیــان بــە تەناســووخ و دەركەوتنــى خوداوەنــد لــە هەزار و 
یــەك الشــە (جەســتە)دا، كــە لــە گرنگرتینەكانیــان دەبێــت ئاماژە بــە بنیامیــن، موســا، داود، عەىل 
و حــەوت پەیكــەر (جەســتە، هەیكــەل) بكرێــت كــە لــە ســەرەتاى ئیســالمدا دەژیــان، مــەزارى 
بابایــادگار لــە زەهــاو یەكێكــە لــە پەرســتگا پیرۆزەكانیــان، ئــەوان پێیــان وایــە: دەركەوتــن تەنهــا 
تایبــەت بــە زاىت خودایــە، كــە لــە چوارچێــوە جۆرەكانــدا دەردەكەوێــت، كــە تەواوترینیــان عــەىل 
بــووە، لێكۆڵــەران پێیــان وایــە ئــەوەى كــە بەمــان دەڵێــن : (عــىل الهى-عەلیوڵاڵهــى «كاكەیــی»)

بــۆ شــاردنەوەى زەردەشــتى بوونیــان بــووە، لــە ڕاســتى دا ئــەو عەلییــە، كــە لــە ئاینــى ئەوانــدا 
نــاوى هاتــووە، ئیاممــى عــەىل شــیعە و خەلیفــەى چوارەمــى ئیســالم نییــە(٢) ئاشــكرایە ئایینــى 
ــە  ــی ل ــى كاكەی ــدا، ئاین ــگاى كوردی ــە كۆمەڵ ــژووى ل ــن و مێ ــىك ڕەســەن و دێری ــى ئاینێ كاكەی
ــە  ــتدا و ل ــە زۆرش ــن، ل ــوردی كۆن ــی ك ــە ئاین ــەر ب ــە س ــو ئێســتادا بوون ــەوە تاوەك ــر زەمان دێ
زۆر ڕووەوە خاڵــی هاوبەشــیان هەیــە لەگــەڵ یەزیدییــەكان و هنــد و ئەوروپایــی بــۆ منوونــە 
ــە ئیاممــی عەلــی (ر.خ)  مــردوو شــۆردن، بەپیــرۆز زانینــی حــەوت فریشــتەكە، ئەمانــە ڕێــز ل
ــە كــە  ــەوە هەی ــان ب ــەوە باوەڕی ــی (ئیــامم عەلی)ـ ــە گیان ــە گیانــی خــوا چووەت دەگــرن، گوای
قورئــان لەالیــەن خــواوە بــۆ پێغەمبــەر (د.خ) نێــرداوە، ڕۆژوو دەگــرن، بــەاڵم تەنهــا ســێ ڕۆژ 
بــە ڕۆژوو دەبــن ئەویــش لــە ســەرەتای مانگــی دێســەمبەرى ڕۆمییــەوە دەســت پێــدەكات و 

١- سی، جى، ادموندز، مصدر السابق، ص ١٦٨   
٢- مەزاهــر باجــەاڵن، وەرگێــڕاىن لەفارســییەوە :جەلیــل مــورادى و كاروان عوســامن خەیــات (ڕێبیــن) چاپخانــەى گەنــج، چاپــى 

یەكــەم، ٢٠١٤، ل٣٥
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لــە ئێــوارەى چوارەمــدا جــەژن دەكــەن، نوێــژ ناكــەن لەبەرئــەوەى خۆیــان وەتەنــی نیــزی نــەك 
ــەن  ــەورە دەك ــردن، هەروەهــا ســمێڵ گ ــەك نوێژك ــەوەن ن ــەوان خەڵكــی پاڕان ــە ئ منــازى، وات
ــە  ــەك ل ــێ مووی ــك ناتوان ــووە، گوێزانێ ــەوەوە هات ــش ل ــە ئەوی ــان حەرام و بەرســمێڵكردن الی
مووكانــی ئیاممــی عەلــی (ر.خ) ببڕێــت، ئاشــكرایە ئاینــی كاكەیــی ئاینێكــی ڕەســەن و دێریــن و 
مێژوویــن لــە كۆمەڵــگاى كوردیــدا خــاوەن ڕێ و ڕێچكەیەكــی پــاك و بێگــەردی خــوا پەرســتین، 
پەیڕەوانــی ئاینــی كاكەیــی لــە دێرزەمانــەوە تاكــو ئێســتا دابونەریــت و فەرهەنــگ و كەلتــوورى 
ڕێبازەكەیــان پاراســتووە و بەرنامــە و بیروبــاوەڕى خۆیــان درێــژە پێــداوە، كــە هەموو خەســڵەت 
ــە  ــەدا ك ــازە ئاینیی ــەم ڕێب ــوردی ل ــیرینی ك ــی ش ــە زمان ــی ب ــەنەكانی نەتەوایەت ــا ڕەس و بنەم
كتێبــی پیــرۆزى (سەرەنجام)ـــە ڕەنگــی داوەتــەوە، لەالیەكــی تــرەوە داگیركەرانــی كوردســتان 
ــو  ــرۆزەى نێ ــازە پی ــەم ڕێب ــڕینەوەى ئ ــۆ س ــە ب ــە هەوڵدابوون ــەردەم ل ــی ه ــی كاكەی و نەیاران
كۆمەڵــگاى كــوردەوارى، بــەاڵم كاكەییــەكان بــە ئەوپــەڕى بەرخۆدانــەوە ڕووبــەڕووى هەمــوو 
دژایــەىت و ملمالنێیەكانــی ژیانیــان بوونەتــەوە و كــورد بــوون و كاكەییەتــی خۆیــان پاراســتووە 
ــە  ــی ل ــی كاكەی ــی ئاین ــتان پەیڕەوان ــران و كوردس ــراق و ئێ ــەى عێ ــە شــوێنەكانی دیك ــە ل جگ
ــی  ــە تایبەت ــی ب ــەرى خانەق ــە گشــتی و دەڤ ــە ناوچــەى گەرمەســێر ب ــەوە ل ــی كۆن مێژوویەك
ــن  ــە ئای ــەز و ب ــە ڕەگ ــەوە و ب ــە نەت ــاوە ب ــان پێكهێن ــەى خەڵكەكەی ــتەجێبوونە و زۆرب نیش
هەموویــان كــوردن، تاوەكــو ڕۆژگارى ئەمــڕۆش پارێزگاریــان لــە نەتەوایەتــی و ئاینــی ڕەســەنی 
خۆیــان كــردووە بــاوەڕى ڕۆحــی و فیكــرى نەتــەوەى كــورد و خۆیــان پاراســتووە، لــە هەمــان 
كاتــدا كاكەییــەكان خــاوەن ئەدەبیاتێكــی دەوڵەمەنــدی كــوردی و نەتەوەیــی و ئــەو گەنجینــە 
بەهــادارەن لــە فەرهەنــگ و كەلتــوورى نەتەوەیــی خۆیــان پاراســتووە، پەیڕەوانــی كاكەیــی لــە 
ناوچــە جیاجیاكانــدا گەلێــك كەســایەتی زانا و ڕۆشــنبیر و سیاســی و كۆمەاڵیەتــی لێهەڵكەوتووە، 
لــە مێــژووى كــۆن و نوێامنــدا توانیویانــە شــوێن دەســتی خۆیــان لــە خزمەتكــردن بنەخشــێنن 
بــۆ گــەل و نیشــتامنی كوردســتان دیــارە مێــژوو ئامــاژە بــە ڕاســتییەكان دەكات، لەالیــەن ڕژێمــە 
كــۆن و نوێیەكانــی عێراقــەوە، بــە دڕندانەتریــن شــێوە شــااڵوى پاكتــاوى ڕەگــەزی و تەعریــب و 
تەرحیــل بەســەر خەڵكــی ناوچــە كاكەییەكانــدا هێنــاوە و لەســەر شــوێنی باوباپیرانــی خۆیــان 
ڕاگوێــزراون، بــەرەو چارەنووســێكی نادیــار ڕاپێچكــران، كــە ئــەم سیاســەتەى ڕژێمــی ڕووخــاوى 
ــە  ــی درووســتكرد، چونك ــی كاكەی ــی پەیڕەوان ــناكی لەســەر دابونەریت ــەرى ترس بەعــس كاریگ
زۆربــەى خەڵكــی كاكەیــی پەرتــەوازە و دەربــەدەر و ئاوارەكــران، لەالیــەن ڕژێمــی بەعســەوە 
عەرەبی هاوردەى خســتە شــوێنەكانیان، دەســتیان گرت بەســەر ســامان و ســەرچاوە كشــتوكاڵی 
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و ئاژەڵدارییەكانــدا، كــە ســەدان ماڵــی ناوەڕاســت و باشــووری عێــراق خرانــە شــوێنی ســنوورى 
دێهاتەكانــی كاكەییــەكان و لــە ناوچــەى خانەقــی نیشــتەجێكران،  تەنانــەت ڕژێــم نــاوى 
ــایىش واڵت،  ــتنی ئاس ــووى پاراس ــە بیان ــی ب ــاوى عەرەب ــۆڕی بەن ــی گ ــی سنوورەكەش گوندەكان
پێویســتە ئــەوەش بڵێیــن بەهــۆى ئــەو هەمــوو زوڵــم و ســتەمكارییانەى بەرامبــەر بــە كــورد 
كــران لــە كــۆن و نوێــدا، پەیڕەوانــی ئاینــی كاكەییــش پشــكیان بەركەوتــووە و بەهــۆى هەســتی 
نەتەوایەتــی كــورد بوونــەوە، چوونەتــە ڕیــزى بزوتنــەوى ڕزگاریخــوازى شۆڕشــەكانی كــوردەوە 
ــی  ــی هاتن ــە چۆنێت ــەك ب ــرەدا ئاماژەی ــیووە، لێ ــان بەخش ــك قوربانی ــدا گەلێ ــەو پێناوەش و ل
كاكەیــی بــۆ شــارى كــەالر دەكەیــن، ئەویــش لــە دواى ئــەوەى لــە ســااڵنی (١٩٧٤، ١٩٧٥)دا، 
لەالیــەن ڕژێمــی بەعســەوە ڕاگواســنت و تەعریبكردنــی دێهاتەكانــی ناوچــەى خانەقــی دەســتی 
پێکــرد، پەیڕەوانــی ئاینــی كاكەیــی خاوەنــی (٢٨) گوندبــوون، لــەو ســنوورە چ لــە خانەقــی و چ 
لەدێهاتەكانــی كاكەیــی لــەو چوارچێــوەدا، گونــدی (كەنــی زەردی، ناوخــاس كاكەیــی) بــووە كــە 
ڕاگوێــزراون، دانیشــتوانەكەى بــەرەو دێهاتەكانــی ناوچــەى شــارەزوور ڕەوانــە كــران دانیشــتوانی 
گوندەكانــی دیكــەش بەرەو ناوەڕاســت و باشــوورى عێــراق ڕاگوێــزران، پاشــان خەڵكەكەى وردە 
وردە گەڕاونەتــەوە لــە شــارى كــەالر نیشــتەجێ بوونــە یەكەمیــن خێزانیــش لــە كاكەییــەكان لــە 
ســاڵی (١٩٧٦) گەڕاونەوەتــە كــەالر هەریەكــە لــە (عەبدوڵــاڵ كاكەیــی، ئەكبەر ناوخــاس كاكەیی، 
ــوو  ــتەجێبوون، ئەوەب ــی نیش ــەد وەل ــدی ئەحم ــووە و لەگون ــی) ب ــەد كاكەی ــاس ئەحم ناوخ
عەبدولــاڵ حەســەنی لــە گەڕەكــی گازینــۆ مایەوە (ئەكبــەر ناوخــاس كاكەیی و ناوخــاس كاكەیی) 
ــتا  ــەركەوتن)ى ئێس ــی س ــم (گەڕەك ــەى كەری ــگاى حەم ــە كۆمەڵ ــاڵ چوون ــن م ــو یەكەمی وەك
ــەوە،  ــی گەڕاونەت ــی كاكەی ــی ئاین ــە پەیڕەوان ــی زۆر ل ــر ژمارەیەك ــدا نیشــتەجێبوون، دوات لەوێ
ــە  ــەران، شــۆڕش) نیشــتەجێبوون، ب ــرد، بەردەســوور، فەرمانب ــی (شــێروانە، بنگ ــە گەڕەكەكان ل
ــی  ــە گەڕەكەكان ــزان و ل ــەالردا (٥٨٠) خێ ــە ك ــتا ل ــی ئێس ــارەى كاكەی ــتی ژم ــێوەیەكی گش ش
ــەكان  ــبوون، كاكەیی ــن) دابەش ــە، حەمری ــۆڕش، گردەگۆزین ــوور، ش ــێروانە، بەردەس ــرد، ش (بنگ
بــە شــێوەیەكی گشــتی پەیوەندییــان لــە ڕووى كۆمەاڵیەتــی و دراوســێیەتییەوە پتــەوە لەگــەڵ 
هــۆز و تیــرە و تایەفــە و عەشــیرەتەكانی ناوچەكــەدا و تــا ئێســتا هیــچ كێشــەو گرفتێــك یــان 
ناخۆشــییەك ڕووی نــەداوە، بەڵكــو بــە گیانــی برایەتــی و ڕاســتگۆیى و پێكــەوە ژیــان مامەڵەیان 
ــەواوی  ــەڵ ت ــی خــۆش و ناخۆشــدا، لەگ ــوو بۆنەیەك ــەڵ هەم ــەڵ ئەوەشــدا لەگ ــردووە، لەگ ك
ــووە  ــارادا نەب ــەك لەئ ــەك و ناكۆكی ــچ جیاوازیی ــردووە و هی ــە بەشــدارییان ك ــی ناوچەك خەڵك
خاوەنــی متامنــە و پاراســتنی هەمــوو كەلتوورێكــی كوردانــەن و مەســەلەى (پاكــی– ڕاســتی– 



٣١٠

ــاڵی  ــەى س ــە مەزنەك ــە دواى ڕاپەڕین ــە، ل ــوو كاكەییەكان ــی هەم ــاى بنەڕەتی ــی) بنەم لێبوردەی
(١٩٩١)ـــەوە پەیڕەوانــی ئاینــی كاكەیــی لــە شــارى كــەالر بــە مەبەســتی زیاتــر بــرەودان بــە پــە 
یوەندییــە كۆمەاڵیەتییەكانیــان لەگــەڵ هۆزەكانــی تــەواوى ناوچەكــەدا، دامــودەزگا حكومــی و 
حزبیەكانــی ناوچەكــە توانیــان (ئەنجومــەىن ئاینــی و كۆمەاڵیەتــی كاكەیــی) پێكبهێنــن، كــە لــەم 
بەڕێزانــە پێكهاتبــوون خوالێخۆشــبووان (بــاوە ڕەشــید، ئەكبــەر ناوخــاس، حەمەخــان، مەدحــەت 
ــی،  ــم عەل ــاس، ڕەحی ــاس، ئەلی ــادل، ســەید هەی ــە (ســەید ع ــەم بەڕێزان ــەك ل ــی) هەری كاكەی
ــە شــاراوەیی  ــان ب مەنســور خەلیفــە، شــاواز كاكەیــی)(١)، هــاوکات رسوشــە ئایینییەکانــی خۆی

ئەنجــام دەدەن، جیــا لــە خۆیــان ناهێڵــن کەســیرتیان تێکــەڵ بــێ.

١- چاوپێكەوتن: جەماڵ ئەكبەر كاكەیی، نووسەر و ڕووناكبیر، ٢٠١٠/١١/١٣
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فاکتەرەکانی ڕاگواسنت
١- فاكتەرى دیمۆگراىف

٢- فاكتەرى سیاىس
٣- فاكتەرى كۆمەاڵیەىت

٤- فاكتەرى كارگێڕى
٥- فاكتەرى ئابوورى

أ - كشتوكاڵ
ب - ساماىن ئاژەڵ

ت - پیشەسازى
پ - بازرگاىن  

ج- گەشتوگوزار 
خ- خزمەتگوزارى:

     • پەروەردە و فێركردن
     • تەندروستى
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ئــەم فاكتــەرە ڕۆڵــى كاریگــەرى هەبــووە لەســەر گەشــەكردن و زیادبــووىن ژمــارەى دانیشــتواىن 
شــارى كــەالر، تەنانــەت كارتێكــردىن لەســەر كــۆى كایــەكاىن تریــش هەبــووە، هاتنــى ژمارەیــەىك 
بــێ شــومار لــە هێــزى مرۆیــی كــە وزەی جیاوازیــان خســتۆتەگەڕ لــە پێنــاو ڕاژەكــردىن شــاردا لــە 
بــوارى ئابــوورى و بــازرگاىن و ڕۆشــنبیرى و.. هتــد، كــۆى ئەمانــە بەرهەمهێنــەرى ئــەو بزاوتانــەن 
كــە دەرئەنجــام شــار وا بــە گەورەیــی و جــوان دەركەوێــت، ناكــرێ ڕۆڵــى دانیشــتواىن دێرینــى 
ــان  ــرد و وا مامەڵەی ــوازییان دەك ــەوە پێش ــنگێىك فراوان ــە س ــە ب ــت، ك ــدە بگیرێ ــاریش نادی ش
ــە خانەخــوێ  ــان ب ــۆى دانیشــتوان خۆی ــەكات، ك ــی ن ــچ كەســێك هەســت بەنامۆی ــرد هی دەك
بزانــن، بــە ئێستاشــەوە ئــەو هەڵوێســتە ئامادەیــی هەیــە، ئەوانــەى لێــرە نیشــتەجێبوون خۆیــان 
گەواهیــدەرى ئــەم ڕاســتییەن، هەرچەندە زۆرێك لەشــارەكان لە باشــوورى كوردســتان هاوشــێوە 
لــە ئەنجامــى ڕووخانــدىن گونــدەكان و فاكتــەرەكاىن تــر گەشــەیان كــرد و گــەورە بــوون، هــەر 
لــە ســەرەتاى دامەزرانــدىن دەوڵــەىت عێراقــەوە، لــە ســاڵى (١٩٢١) لەســەر دەســتى بەریتانیــا و 
واڵتــاىن زلهێــز، كەمینەیــەىك عــەرەىب ســوننەیان كــردە فەرمانڕەوایــى عێــراق، لــەو چركەســاتەوە 
دەســەاڵتداراىن نەتــەوەى سەردەســت دەســتیان كــردە دانــاىن پالنێــىك ترســناك بــۆ لەناوبــردىن 
نەتــەوەى كــورد لــە بۆتــەى پــان عەرەبیــدا، بانگەشــەكردن و پراكتیزەكــردىن درووشــمى گــەالىن 
عێــراق بەشــێكە لــە نەتــەوەى عــەرەب و عێراقیــش بەشــێكە لــە نیشــتامىن عــەرەب كــە بووەتــە 
ماددەیــەىك ســەرەىك لــە دەســتوورى عێراقــدا، لەكاتێكــدا ڕاســتى و حەقیقــەىت ئــەم درووشــمە 
دەبێــت بــەم شــێوەیە بێــت بەشــێك لــە گــەالىن عێــراق بەشــێكن لــە نەتــەوەى عەرەب، بەشــێك 
لــە خــاىك عێــراق بەشــێكە لــە نیشــتامىن عــەرەب، گــەىل كــورد بــە چ مانایــەك بــە كام پێــوەر 
بەشــێك بێــت لــە نەتــەوەى عــەرەب یــان خــاىك كوردســتان بۆچــى بەشــێك بێــت لــە نیشــتامىن 
عــەرەب...؟ بەهــەر پێوەرێــك ســەیرى ئــەو درووشــمە بكەیــت، هیــچ حەقیقەتێــىك تێــدا نییــە، 
ــەم ســۆنگەیەوە  ــدى ل ــە ڕەگەزپەرســتى و شــۆڤێنییەت ئی ــڕە ل ــە پ ــت ك ــدە نەبێ ــا ئەوەن تەنه
ــەوەى  ــەىت نەت ــى حەقیق ــێواندن گۆڕین ــەوە و ش ــان و كەمكردن ــتهێناىن ئامانجەكانی ــۆ بەدەس ب
كــورد، تەعریبكــردىن گــەل و خاكەكــەى ڕاگواســتنى زۆرەملــێ بــە ناونیشــاىن بیانــوو و پاســاوى 
ــتى  ــە مەبەس ــان ب ــە جێگاكەی ــەرەب ل ــتەجێكردىن ع ــك و نیش ــە فۆرمێ ــك ب ــاواز، هەرجارێ جی
ــەر  ــردىن گرتۆتەب ــە عەرەبك ــێوازى ب ــگا و ش ــن ڕێ ــان، چەندی ــە گاڵوەكانی ــردىن مەرام جێبەجێك
وەك (تەرحیــل، تەعریــب، تەبعیــس) ئەنفــال، كیمیابــاران (تصحیــح قومیــة) ئــەوەى مەبەســتە 
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و پەیوەنــدى بــە لێكۆڵینەوەكــەوە هەیــە، ئەویــش گەشــەكردن و زیادبــووىن دانیشــتواىن شــاری 
كــەالرە، كــە ئــەم فاكتــەرە و فاكتــەرە ئابــوورى و خزمەتگــوزارى و كارگێڕییــەكان، كارتێكــردىن 
ــە،  ــەوە هەی ــەى لێكۆڵین ــووىن ناوچ ــتوان و فراوانب ــەكردىن دانیش ــەر گەش ــتەوخۆیان لەس ڕاس

فاكتەرەكانیــش ئەمانــەن: 
١- فاكتەرى دیمۆگراىف

٢- فاكتەرى سیاىس
٣- فاكتەرى كۆمەاڵیەىت

٤- فاكتەرى كارگێڕى
٥- فاكتەرى ئابوورى:

أ - كشتوكاڵ
ب - ساماىن ئاژەڵ

ت - پیشەسازى
پ - بازرگاىن  

ج- گەشتوگوزار 
خ- خزمەتگوزارى:

    ١- پەروەردە و فێركردن
    ٢- تەندروستى
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ــە  ــە نێودەوڵەتییــەوە كرای ــدا، كێشــەى كــورد ل ــەدواى دابەشــكردىن كوردســتان بەســەر واڵتان ل
پرســێىك ناوخۆیــی و زلهێــزان و واڵتــاىن دەوروبــەر وەك كێشــەیەىك ناوخۆیــی مامەڵــەى لەگەڵــدا 
ــان،  ــایىش نەتەوەیی ــۆ ئاس ــییە ب ــورد مەترس ــەوەى ك ــەر ئ ــن لەس ــان كۆك ــەن و هەمووی دەك
هــاوڕان بــۆ ســەركوتكردىن نەتــەوەى كــورد لەهــەر بســتە خاكێــىك جیهانــدا ئامادەیــی 
هەبێــت، نــەوەك تەنهــا لــە واڵتــەكاىن خۆیــان، بۆیــە بــەردەوام پیــالىن هاوبەشــیان هەیــە بــۆ 
دژایەتیكــردىن نەتــەوەى كــورد وێــڕاى ناكۆكییــەكاىن نێــوان خۆیــان، دانیشــتواىن ئــەم پارچــەى 
ــراق  ــە و گۆڕاندابــوو، بەتایبــەت عێ ــە جوڵ ــە بەشــەكاىن دیكــە ل ــر ل باشــوورى كوردســتان زیات
ــدەدا  ــەو ســەر و بەن ــادا، ل ــران و توركی ــاىن ئێ ــوو، لەچــاو واڵت ــوێ ب ــىك درووســتكراوى ن واڵتێ
ــاىن  ــى جیه ــتەكان و دواى شــەڕى یەكەم ــتى بیس ــە ناوەڕاس ــوو ل ــەىت خــۆى هەب ــورد حكوم ك
لكێرنایــە عێراقــەوە، لــە ئەنجامــى چەنــد فاكتەرێــىك تــر وەك نەبــووىن ئاســایش و زەبروزەنــگ 
و داپڵۆســین و كــۆچ و ڕەوپێكــردىن بــەردەوام لــە ناوچــە جیاجیــاكاىن كوردســتان، پۆلەتیــىك  بــە 
عەرەبكــردن و جینۆســاید و كوشــتنى بــە كۆمەڵــى خەڵــىك  كوردســتان و... هتد چەنــد هۆكارێىك 
ــوون و  ــژەى كەمب ــان كردۆتەســەر ڕێ ــان پێكــەوە كاریگــەرى زۆر گەورەی ــە هەمووی ــر، ئەمان ت
ــوزەراىن  ــى و شــوێن و گ ــەى نەتەوەی ــراىف و پێكهات ــبووىن جوگ ــووىن دانیشــتوان و دابەش زیادب
خەڵــك لــە شــار و گونــدەكاىن باشــوورى كوردســتان، حكومەتــە یــەك لــە دواى یەكــەكاىن عێــراق 
ــاڵى  ــە س ــەر ل ــورد، ه ــى ك ــۆرىك نەتەوەی ــڕینەوەى م ــۆ س ــس ب ــەكاىن بەع ــش هەوڵ و دواتری
(١٩٦٣)ـــەوە  تــا ســاڵى (٢٠٠٣) بەردەوامبــووە، نســكۆى ســاڵى (١٩٧٥) شــۆڕىش ڕزگاریخــوازى 
گــەىل كــورد، هەلێــىك زیاتــرى بــۆ دەســەاڵتداراىن بەعــس ڕەخســاند، نەخشــە و پالنــە سیاســییە 
گاڵوەكاىن خۆیــان لــە باشــوورى كوردســتان بــە كــردەوە ئەنجــام بــدەن، هــەر بۆیــە دەســتیان 
كــرد بــە ڕاگواســتنى ناوچــە جیاجیــاكاىن هەرێمــى كوردســتان و دەیــان هــەزار خێــزاىن كــورد لــە 
ئــۆردوگا زۆرەملێكانــدا  نیشــتەجێكران، كــە بەعــس نــاوى گونــدى هاوچەرخــى لێنابــوو، شــاری 
كەالریــش بێبــەش نەبــوو لــەم كاریگەرییانــە بــە هــۆى نزیــىك لــە ناوچــە ســنوورییەكان لەگــەڵ 
ئێــران و حكومــەىت عێراقــدا  هــەر لــە ســاڵی (١٩٧٥)ەوە حكومــەىت بەعــس دەســتى كــرد بــە 
ــە  ــەكان ب ــە ناوچــە كوردیی ــەىك زۆر عــەرەب و نیشــتەجێكردنیان ل ــاىن ژمارەی ڕاگواســنت و هێن
ــە،  ــزگاكاىن ســەاڵحەدین و باقوب ــدەكاىن پارێ ــە و گون ــەت دانیشــتواىن كــوردى قــەزا و ناحی تایب
ــەكاىن  ــە ناوچ ــە هاتن ــەو ڕاگوازراوان ــك ل ــان، زۆرێ ــە و گوندەكانی ــتواىن ناحی ــتنى دانیش ڕاگواس
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كــەالر و دەوروبــەرى، بۆیــە دەبینیــن گۆڕانكاریــەىك زۆر لــە پێكهاتــەى دانیشــتواندا ڕویــداوە، 
ــەىك زۆر  ــووە، گۆڕانكاریی ــدا ب ــە گۆڕان ــەردەوام ل ــەى دانیشــتوان ب ــە ســاڵى (١٩٧٧)دا پێكهات ل
بەســەر زیادبــووىن دانیشــتواىن شــاری كــەالردا هــات و ژمارەیــەىك زۆر لــە دانیشــتواىن قــەزاى 
ــوار  ــە چ ــارە، ك ــەم ش ــە ئ ــەرە زۆرى هێرنای ــەى ه ــرا، زۆرب ــان پێك ــە زۆر كۆچی ــەوە ب خانەقیی
كۆمەڵگــە لــە ناوەنــدى كــەالردا درووســتكران، لــە دواى ســاڵى (١٩٧٧)ەوە تاوەكــو پرۆســیىس  
ئەنفــال حكومــەىت بەعــس ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ لــە هەوڵــى ســڕینەوەى مــۆرىك نەتەوایــەىت 
كــورددا بــووە، لــە ناوچــە جیاجیــاكاىن كوردســتاندا لــە ســاڵى (١٩٨٧) ژمــارەى دانیشــتواىن كــەالر 
زیادبوونێــىك بەرچــاوى بەخۆیــەوە بینیــووە، كــە زیادبــووىن چەنــد بەرامبــەرى ســااڵىن پێشــوو 
ــی و  ــەزاکاىن خانەق ــەكاىن ق ــتواىن ناوچ ــردىن دانیش ــنت و دەرك ــۆى ڕاگواس ــش بەه ــووە، ئەوی ب
ــەرى  ــدەكاىن دەوروب ــە و گون ــارە و ناحی ــە و جەب ــاد و قەرەتەپ ــاوە و زەندئاب كفــرى و شــێخ ب
ــەالر  ــەزاى ك ــاى ق ــەى كاریگــەرى لەســەر دیمۆگرافی ــەو هۆكاران ــر ل ــىك ت ــەالر، یەكێ شــاری ك
ــاواز  ــى جی ــت قۆناغ ــە هەش ــس ب ــەىت بەع ــە حكوم ــە، ك ــاىت ئەنفال ــش كارەس ــووە، ئەوی هەب
بەرامبــەر بــە گــەىل كــورد ئەنجامیــدا بــۆ لــە ناوبــردىن مــرۆڤ گەلێــك لــە باشــوورى كوردســتاندا، 
ــدەكان،  ــەت دانیشــتواىن گون ــە تایب ــووە، ب ــال ب ــااڵوەكاىن ئەنف ــرش و ش ئامانجــى ســەرەىك هێ
ــە  ــوون، ل ــورد ب ــەاڵى شــۆڕىش ڕزگاریخــوازى ك ــەوە و ق ــى حەوان ــا و جێ چونكــە پشــت و پەن
هەمــوو ڕوویەكــەوە، كارەســاىت ئەنفــال  بەهــۆى وێرانكــردىن ســەرجەم گونــدەكاىن كوردســتان 
ــڕاىن دایــك  ــە داب ــە دانیشــتواىن كوردســتان، جگــە ل بووەهــۆى لەناوبــردىن چارەكــە ملیۆنێــك ل
و بــاوك خوشــك و بــرا و كەســوكار و دابــڕان لــە زێــد و بــۆن و هەناســەى نیشــتامن ئەمــەش 
بووەهــۆى پەرتەوازەبــوون و ســەرگەرداىن ســەدان خێــزان لەبەریــەك هەڵوەشــانەوە، هــەروەك 
لــە بــارى دەروونیشــەوە ســەدانی گیــرۆدەى گرێــى دەرووىن و خەمــۆىك كــرد، بێجگــە لــە بێباوك 
كــردىن هــەزاران منــداڵ، جگەرســوتاىن هــەزاران دایــك و بــاوك، كــە پاشــاموەى ئــەو كارەســاتە 
ــو  ــوێنەوارە خراپانــەى كــە تاك ــاموە و ش ــەو پاش ــەوە، ئ ــەى لێكەوت ــا مرۆڤان ــڕە ن ــەرگ ب ج
ئێســتاش دەرهاویشــتەكاىن بەردەوامــن، ئــەم كارەســاتە كاریگەرییــەىك گــەورەى هەبــوو هــەر 
دەمێنێــت، بەتایبــەت زیاتــر لــەو ناوچانــەى كــە ئــەم پرۆسیســە ناڕەوایــەى تیــادا ئەنجامــدرا، 
ــە (٤٥٧٧٧) هــەزار  ــر ل ئاشــكرایە گەرمیانیــش پشــىك زۆرى بەركــەوت، شــارى كــەالر كــە زیات
خێــزان ئــاوارە و بێســەرو شــوێنكراون، زیاتــر لــە (٧٠-٨٠) هــەزار مرۆڤــی كــورد كــە زۆربەیــان 
ژن و منــاڵ و پیربــوون لــە ناوچــەكاىن گەرمیانــدا بێســەر و شــوێنكراون، ئەوانــەى زینــداىن كــران 
ڕێژەیــەىك كــەم نەبێــت كــە (١٠٪)ە، كــە ســەرجەمیان  پیــر و پەككەوتــە بــوون ئازادكــران، لــە 
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کاتێکــدا ئــەواىن تــر هەمــوو چارەنووســیان نادیــارە ڕێــژەى (٤٨,٥٪)، لــە شــااڵوەكاىن ئەنفالــدا 
بێســەر و شــوێن كــران چارەنووســیان لەژێــر پرســیاردایە، بــەاڵم لەمــەڕ بەتەمەنــەكان (٢,١٪)ە، 
وەلــێ ئەوانــەى تەمەنیــان لــە ســاڵێك كەمرتبــوون و ڕێــژەى (٣٩,١٪) دەگرێتــەوە، كــە تەمەنیان 
ــن  ــاڵ زەرەرمەندتری ــەكاىن (١٦-٥٠) س ــەاڵم تەمەن ــوون، ب ــاڵ ب ــزە س ــۆ پان ــەك ب ــوان ی ــە نێ ل
ــووە، (٥١- ٥٥  ــژەى (٥٧,١٣٪) ب ــە ڕێ ــوون، ك ــروەكان ب ــى ئەنفالك ــەىن كۆمەڵ ــەكاىن تەم گروپ
ــەرووى (٦٦) ــە س ــان ل ــەىش تەمەنی ــووە، ئەوان ــان (٠,٦٪) ب ــاڵ)، ڕێژەكەی ــاڵ وە ٥٦-٦٠ س س

ــەى  ــە ناحی ــال ل ــامواىن ئەنف ــدەكان و بەجێ ــتواىن گون ــووە، دانیش ــا(٠,٣٪) ب ــووە، تەنه ــاڵ ب س
ــە  ــێ بوو،ك ــەىك زۆرەمل ــەالرەوە، ئۆردوگای ــاواى ك ــە ڕۆژئ ــە دەكەوێت ــتەجێكران، ك ڕزگارى نیش
حكومــەىت بەعــىس فــاىش لــە ســاڵى (١٩٨٧) درووســتیكرد، گۆڕانێــىك ژینگەیــى رسوشــتى 
مرۆیــى لــە ژیانیانــدا ڕوویــداوە، بۆیــە ڕووبــەڕووى كێشــەى بێــزارى و كۆمەاڵیــەىت بوونەتــەوە، 
لەبەرئــەوەى لــە ناوچــەكاىن خۆیــان دەركــران، ئازادیــش نەبــوون لــە هەڵبــژاردن و دیاریكــردىن 
شــوێنى نیشــتەجێبوون، كــە بووەهــۆى باڵوبوونــەوەى بێــكارى لــە نێوان دانیشــتواىن ئــۆردوگادا، 
ــىك كاىت و  ــد هۆكارێ ــۆ چەن ــەوە ب ــان دەگەڕێت ــوێنكراوەكاىن گەرمی ــەرو ش ــارەى بێس زۆرى ژم
دوو ڕەهەنــد كــە هەندێكیــان پەیوەندیــان بــە شــااڵوەكان و چۆنییــەىت داڕشــنت و ئەنجامــداىن 
ــە  ــان ب ــن و پەیوەندی ــان بنەڕەتی ــىك تری ــە، هەندێ ــارە ســەربازییەكانەوە هەی نەخشــە و پەالم
ــىك خــراپ و  ــە دۆخێ ــوو ل ــژەى هەب ــە درێ ــەم ڕەوش ــە(١)، ئ ــەوە هەی ــى عێراق سیاســەىت ڕژێم
ناجێگیــردا دەژیــان تــا ڕاپەڕیــن، دیســان لــەڕووی ئابوورییــەوە بارودۆخیــان بــاش نەبــوو، بــە 
ــا  ــن جی ــاوكات ڕاپەڕی ــوو، ه ــى هەب ــوورى ئامادەی ــارۆى ئاب ــن گەم ــە چەندی ــەت ئەودەم تایب
لــە كــۆى گــەىل كــورد بــۆ ئەمانیــش مژدەیــەىك زۆر گــەورە بــوو، چەندیــن ڕەهەنــدى لــە خــۆ 
دەگــرت، لەالیــەك ســەركەوتنى شــۆڕىش كــورد و شكســتى ڕژێمــى بەعــس و لەالیــەىك تــر بــە 
هیــواى گەڕانــەوەى كەســوكاریان، مخابــن وێــڕاى كــۆڕەو و ئابڵۆقــە و بێــكارى و خراپــى دۆخــى 
ــدا،  ــاڵى (١٩٩٤- ١٩٩٨) ڕووی ــە س ــۆ ل ــەڕى ناوخ ــر، ش ــەرى ت ــك دەردەس ــوورى و كۆمەڵێ ئاب
كاریگەرییــەىك زۆرى هەبــوو لەســەر ڕەوىش ئابــوورى و كۆمەاڵیــەىت هەرێمــى كوردســتان، 
هــاوكات كاریگــەرى لەســەر گەشــەكردن و كۆچكــردىن دانیشــتوانەكە بەهــۆى هــۆكارى ســیاىس 
ــە و دانیشــتوانەكەى، كــە  ــە پەرتەوازەكــردن چۆڵكــردىن ئــەو گوندان ــا ل و كۆمەاڵیەتییــەوە، جی
لــە ڕیــزى پێشــەوە و لەنێــوان زۆىن ســەوز و زەرددا بــوو، جیــا لــە ڕاگوێــزاىن ســەدان خێزانیــرت 

ــەى  ــەكان)، چاپخان ــوورى و كۆمەاڵیەتیی ــراىف، ئاب ــدە دیمۆگ ــان (ڕەهەن ــاىل گەرمی ــد، ئەنف ــم محم ــاىن و جاس ــدە تاڵەب ١- ناهی
ــلێامىن ٢٠٠٢، ل٤٧-٥١ ــە، ج١ س وش
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لــەو نێوەنــدەدا، وێــڕاى ئەمانــە لــەڕووى نێودەوڵەتیشــەوە خاڵێــىك الواز و پــرىس كــوردى زۆر 
ــەو  ــز ئ ــاىن زلهێ ــێ و واڵت ــاىن دراوس ــان و دەوڵەت ــۆزاىن گەلەكەم ــى دڵس ــە هەوڵ ــت، ب دواخس

شــەڕە براكوژییــە كۆتایــى هــات.

ــۆڕە  ــە ئاڵوگ ــت ل ــت، ناكرێ ــەكان دادەنرێ ــە مێژوویی ــی هەلومەرج ــۆى گۆڕانكاری ــە داینەم ب
مێژووییــەكان و گواســتنەوەى كۆمەڵگــە لــە قۆناغێكــەوە بــۆ قۆناغێــىك تــر تێبگەیــن بۆیــە، بەبێ 
لێكدانــەوەى بارودۆخــە سیاســیەكان بــە شــێوەیەىك بابەتیانــە(١)، كایــەى ســیاىس ڕۆڵــى گرنــگ 
و یەكالكــەرەوەى لەســەر دانیشــتواىن كوردســتان بەشــێوەیەىك گشــتى هەبــووە، ئــەم خــاك و 
گەلــە هەمیشــە جێــى ســەرنج و چــاو تێبڕینــى زلهێــز و ئیمپراتۆریەتــە یــەك لــە دواى یەكــەكاىن  
جیهــان و واڵتــاىن دراوســێ بــووە، چەندیــن ســوپا و لەشــكر لــەم مەملەكەتــەدا ئەســپى خۆیــان 
تــاوداوە و خۆیــان منایــش كــردووە، هەمــوو دیكتاتــۆرە چاوچنــۆكان بــە پێــى بەرژەوەندییەكانی 
خۆیــان مامەڵەیــان لەگــەڵ دۆزى كــورد و گەلەكەیــدا كــردووە، ئەوەنــدەى شــكۆ و ئاسایشــیان 
لــە مەترســیدا بووبێــت، هەڵوێســتیان بــەرەو داكشــان و الوازبــوون و نەرمــى نوانــدن و جۆرەها 
ــیاقى  ــە س ــەوێ ل ــرە و ل ــدە لێ ــان، هەرچەن ــە گاڵوەكانی ــكاىن مەرام ــر پێ ــە خات ــداوە ب بەڵێنیان
مێژوویــدا كــوردان جۆرێــك لەســەربەخۆیى دەســەاڵت و چەندیــن میرنشــینیان هەبــووە، 
هــاوكات لەڕێــى ئــەو ئیمپراتۆرانــەوە (ســەفەوى و عوســامىن) دانیــان پێــدا نــراوە، پڕۆتۆكۆڵــى 
ــان  ــگەزبوونەتەوە، كوردی ــان پاش ــكاىن ئامانجەكانی ــار دواى پێ ــردووە، دواج ــان واژۆ ك ڕامیاریی
كردۆتــە قوربــاىن بەرژەوەندییــەكاىن خۆیــان، دواى شــەڕى چاڵدێــران زۆربــەى دانیشــتواىن خــاىك 
ــە ســەروبەندى  ــەوە، هەروەهــا ل ــەىت عوســامنیدا مای ــر دەســەاڵىت ئیمپراتۆری كوردســتان لەژێ
جەنگــى جیهــاىن یەكەمــدا دواى دابەشــكردىن میــراىت پیــاوە نەخۆشــەكە (ئیمپراتۆرییــەىت 
عوســامىن) لــە نێــوان واڵتــاىن زلهێــزدا و ســەركەوتوواىن جەنگــدا بــە پێــى پەیــامىن ســایكس-بیكۆ 
كوردســتانیان بــەش بــەش كــرد لــە نێوخۆیانــدا، باشــوورى كوردســتان لەســەرەتاى دامەزرانــدىن 
دەوڵــەىت كاىت عێراقــدا، بەشــێك نەبــووە لــەم دەوڵەتــە دەســتكردە، بەبــێ خواســت و ویســتى 
نــەوەك گەلــی كــورد بەڵكــو زۆرینــەى دانیشــتواىن عێــراق خوازیاربــوون ســەربەخۆبن و 

١- هیــوا امیــن جــالل شــواىن، شــیكردنەوەى جوگــراىف بــۆ گەشــەى شارنشــین لــە پارێــزگاى هەولێــر، نامــەى ماســتەر كۆلێــژى 
ئەدەبیــات، زانكــۆى ســەاڵحەدین، هەولێــر، ٢٠٠٧، ل١٢٣
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نەیەنــە ژێــر ئــااڵى عێــراق، كوردیــان وەك كارىت فشــار بەكاردەهێنــا لەالیــەن واڵتــاىن زلهێــز و 
بەتایبــەت بەریتانیــاوە، جارێــك بەرامبــەر توركیــا و جارێــىك تــر بەرامبــەر دەوڵەتــەكاىن عێــراق، 
بــۆ ســەپاندىن ئامانــج و فەراهەمكــردىن بەرژەوەندییەكانیــان، دواى كێشــمەكێىش زۆر تەنانــەت 
ــە قازانجــى  ــە كارى لەســەر دەكــرد ل ــەش كۆمەڵ ــەو خــاڵ و بەندان ــى گــەالن ئ ــى كۆمەڵ هاتن
كــورد بــوو، بــەاڵم ئەوانــە نەكرانــە پێــوەرى یەكالكــەرەوە، بەڵكــو بــە پێــى بەرژەوەندییــەكاىن 
خۆیــان لــە ســاڵى(١٩٢٥) ویالیــەىت موســڵ (باشــوورى كوردســتان)یان بــە بــێ خواســتى 
گەلەكــەى لكانــدە عێراقــەوە، ئیــدى لــەو ســاتەوە بەفەرمــى دەخرێتــە ســەر نەخشــەى 
ــەش  ــت، ئەم ــدا دەكرێ ــەى لەگەڵ ــۆ مامەڵ ــەى ناوخ ــو كێش ــش وەك ــەى كوردی ــراق و كێش عێ
ــژەى  ــۆدان درێ ــۆڕش و بەرخ ــن ش ــاتەوە چەندی ــەو س ــەكە ل ــەوەى كێش ــۆى قوڵبوون بووەه
هەبــووە، هەروەهــا چەندیــن حــزب و ڕێكخــراو هاتنەبــوون، لەســەر گۆڕەپــاىن ســیاىس لــە پێناو 
ــە دواى یەكەكانیــش بــە  بەدیهێنــاىن مافــە نەتەوەیــى و دیموكراســییەكاندا، دەســەاڵتە یــەك ل
ــەوەى  ــۆ توان ــدا كــردووە، ب ــان لەگــەڵ خەڵــىك ســڤیل و  مەدەنی دڕندانەتریــن شــێوە مامەڵەی
ــومتاككردىن  ــاران و س ــال و كیمیاب ــە ئەنف ــورد ل ــەىل ك ــانەوەى گ ــى و چەوس ــیامى نەتەوەی س
ــردىن  ــۆى كۆچك ــدەكان بۆتەه ــدىن گون ــنت و ڕووخان ــردووە، ڕاگواس ــان نەك ــدەكان درێغیی گون
زۆرەملــێ بــۆ شــارەكان، شــاری كەالریــش بەوشــێوەیە گوندنشــینى زۆرى تیــادا نیشــتەجێبوون، 
زۆربــەى كۆچكردنــەكان بــۆ هــۆكارى ڕامیــارى دەگەڕێتــەوە، هەرچەنــدە كــۆچ بــەرەو چیــاكان 
ــەدا دابنیشــن و  ــە مەركەزی ــەم دەوڵەت ــر دەســەاڵىت ئ ــە ژێ ــوون، كــە ل ــەى ئامــادە نەب و ئەوان
ڕوویــان كردۆتــە ناوچــە ڕزگاركــراوەكان یــان بــۆ جێگۆڕكــێ كۆچیــان كــردووە بــۆ شــارەكاىن تــر، 
كــە ئەمــەش زیاتــر ڕوویــان كردۆتــە شــارەكاىن ژێــر دەســەاڵىت ئۆتۆنۆمــى كارتــۆىن، كــە ئەمانــە و 
چەندیــن هــۆكارى تــر كــە گوندنشــینان زســتان خەریــىك كشــتوكاڵ كــردن و زیاتــر گەنــم و جــۆ 
بــوون، هاوینــان ئاژەڵەكانیــان دەبــردە كوێســتان بــەدواى لــەوەڕگادا دەگــەڕان و ژیانێــىك ســادە 
و گــەڕۆك (كۆچــەرى) كۆمەڵێــك دابونەریتــى خێــڵ كــە لــە خێزانێــك زیاتــر یــان بنەماڵەیــەك 
تێپــەڕى نەدەكــرد، تــا ئێســتاش الدێــكان بــەوە نــارساوە، كــە چەنــد دێیــەك پێكــەوە ســەر بەتیرە 
و هۆزێكــن، زۆرجــار نــاوى گونــدەكان بەنــاوى ســەرۆك هــۆز یــان كوێخــا و بنەماڵــەوە ناونراوە، 
یــان ناوچەیــەك پێكهاتــووە لــە چەنــد دێیــەك ســەر بــە هەمــان تیــرە و هــۆز بــوون، تاڕادەیــەك 
ــى  ــش نەریت ــرد، ئەوی ــەرگیریان دەك ــار هاوس ــدا زۆرج ــو خۆیان ــە نێ ــتبوون ل ــەوە پەیوەس پێك
ــان   ــەوە ی ــە ئێســتادا ڕێژەكــەى زۆر كــەم بۆت ــە ل ــان گــەورە و بچــووك كــە ئەمان ــە ژن ی ژن ب
هــەر نەمــاوە، گــەر ســەرنج بدەیــن، ڕاگواســتنى زۆرەملێــى ئــەو خەڵكانــە و نیشــتەجێكردنیان 
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ــاوازەوە،  ــى جی ــە نەریت ــۆر ب ــۆراو ج ــىك ج ــەزاران خەڵ ــە ه ــدا، ك ــەىك زۆرەملێ ــە كۆمەڵگەی ل
ئەمانــە كاریگــەرى زۆرى لــە ســەر دەروونیــان هەبــووە، كەواتــە گۆڕانێــىك زۆر بەســەر ژیانیــان 
هاتۆتــە گــۆڕێ، هــەر بۆیــە ئەمانــە تــوىش كۆمەڵێــك گرفتــى كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و بێــكارى 
ــە ژێــر بیانــووى الوازدا، وە پشــتێنەى ئەمنــى و ناوچــەى ســنوورى  بــوون، ئــەم ڕاگواســتنانە ل
و ناوچــەى نەوتــاوى، لــە هەمــووى خراپــرت زۆرێــك لــە دانیشــتواىن گونــدەكان عەرەبیــان تێــدا 
نیشــتەجێكران، وەك لــە ناوچــەكاىن شــێخ بــاوە و زەندئابــاد و بنكــورە و قۆرەتــوو و مەیــدان..

هتــد هــاوكات ئــازاد نەبــوون، لــە هەڵبــژاردىن شــوێنى نیشــتەجێبوونیان، زۆربــەى هــەرە زۆریان 
ڕوویــان كردۆتــە شــارى كــەالر، هەنــدێ كۆمەڵگەیــان بــۆ درووســتكرا، لەســەر یــەك شــێواز و 
یــەك ڕووبــەر هەموویــان لەیــەك دەچــوون، دێهاتــەكاىن كوردســتان لــە نیــوەى دووەمــى ئــەم 
ســەدەیەدا كەوتنــە بــەر شــااڵوى تونــدى ڕاگواســنت ئەمــەش یەكێــك بــوو لــە کارە ترســناكەكاىن 
حكومــەىت عێــراق دژى گــەىل كــورد لــە باشــوورى كوردســتان، دژى خــاك و نەتەوەكــەى پەیــڕەو 
كــران، گونــدەكان لــە هەمــوو الیــەىك كوردســتاندا بــەر ئــەو شــااڵوە كەوتــن، چ ئــەو ناوچانــەى 
ــوورى  ــا (٤٢٪)ى باش ــە تەنه ــوو ك ــم ذايت) لێناب ــەى (حوك ــاوى ناوچ ــراق ن ــەىت عێ ــە حكوم ك
كوردســتاىن پێكدەهێنــا، یــان ئــەو ناوچانــەى لــە دەرەوەى ناوچــەى ئۆتۆنۆمیــن، یەكێــىك تــر لەو 
سیاســەتانەى حكومــەىت بەعــس پەیــڕەوى دەكــرد دژ بــە گــەىل كــورد، پرۆســەى ئەنفــال بــوو، 
كــە حكومــەىت بەعــس بــە هەشــت قۆناغــى جیــاواز ئەنجامیــدا بــە پێــى كات و مێــژووى جیــاواز 
ــاوان   ــى بێت ــە (١٨٢) هــەزار مرۆڤ ــر ل ــوىل (١٩٨٨)، كەزیات ــو ئەیل ــە مانگــى شــوباتەوە تاوەك ل
بێســەر و شــوێنكران، قۆناغــى ســێ لــە پرۆســیىس ئەنفالــدا تایبــەت بــوو بــە ناوچــەى گەرمیــان 
ــر  ــاىن زیات ــوو، زی ــر ب ــات بارت ــر كارەس ــەكاىن ت ــەرجەم قۆناغ ــد و لەس ــاىن خایان (٧-٢٠)ى نیس
بــوو لــە ڕووى مــاددى و مەعنــەوى و مرۆییــەوە، تەنانــەت بڕیــارى قەزابــووىن كــەالر، یەكێــك 
ــزگاى  ــە پارێ ــەوە ل ــە ڕووى كارگێڕیی ــتنەوەى ل ــش گواس ــوو، دواتری ــیاىس ب ــۆكارەكاىن س ــە ه ل
ــە مەبەســتى  ــوو، ب ــارى ب ــەواو ڕامی ــزگاى ســلێامىن دیســانەوە بڕیارێــىك ت ــۆ پارێ كەركوكــەوە ب
دابــڕان و داپچــڕاىن ئــەو ناوچــە و بەشــانەى كــە زۆربــەى كــوردن لــە پارێــزگاى كەركوكــدان و 
دابەشــكردنیان بەســەر پارێــزگاكاىن دەوروبەریانــدا، دواى ئــەوەى حكومــەىت عێــراق ئــۆردوگاى 
زۆرەملێــى (صمــود)ى درووســتكرد، لــە قــەزاى كــەالردا و كردیــە بنكــەى كۆكردنەوەى هــەزاران 
خێــزاىن كــورد كــە بــە ناچــارى ڕاگوێزرابــوون، لــە ناحییــەكاىن (پێبــاز، تیلەكــۆ، جەبــارە، كۆكــس، 
ــە  ــكارى ل ــن گۆڕان ــراق چەندی ــۆردوگاى ســمود نیشــتەجێكران، حكومــەىت عێ ــە ئ ــە) ل قەرەتەپ
كــەالردا ئەنجامــداوە، كــە كاریگــەرى هەبــووە، لەســەر فــراوان بــوون و گەشــەكردىن ژمــارەى 
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دانیشــتوان، هێنــاىن  خەڵــك لــە شــوێنەكاىن تــرەوە بــۆ كــەالر و ســەرهەڵداىن یەكەیــەىك تــر بــێ 
گوێدانــە لۆجیــىك مێــژوو، ئەگــەر ســەیرى دانیشــتواىن گونــدەكان بكەیــن، بــەرز و نزمییــەك لــە 
ئامارەكانــدا دەبینیــن، لــە ژمــارەى دانیشــتوانەكەى هۆكــەىش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو بارودۆخــەى 
ــە ســااڵىن (١٩٧٧- ١٩٧٨  ــن ل ــدەكان بكەی ــەر تەماشــاى گون ــووە، ئەگ ــدا ب ــەى تێی ــە ناوچەك ك
-٢٠٠٢- ٢٠١٢)دا، دەبینیــن یــەك ئاراســتەیان هەبــووە، واتــا شــار بــەرەو گــەورە بــوون 
ڕۆیشــتووە، ئەمــەش بــە پێــى قۆناغــەكان جیــاوازى بــەدى دەكرێــت، یــان كاریگــەرى دۆخــە 
ســیاىس و ئابوورییــەكان لــە ســاڵێك بــۆ ســاڵێىك تــر، دوو هــۆكار كاریگەریــان زیاتــر هەبــووە لــە 

فاكتــەرەكاىن تــر، ڕەنگــە زیاتریــش بێــت ئەویــش:
یەكــەم: كۆچكــردىن زۆرەملــێ یــان ڕاوەدوونــان و چەوســانەوە و زەبروزەنــگ و فشــارى 
حكومــەىت ناوەنــد لەســەر نەتــەوەى كــورد بــە تایبــەت لەســەر گوندنشــینان و ناوچــە نــەوىت و 

ســنوورییەكان.
دووەم: بــووىن پــرۆژەى خزمەتگــوزارى لــە شــارەكاندا و پشــت گــوێ خســتنى گونــدەكان 
ــاڵى (١٩٩١)  ــە س ــن ل ــەرەتایەكانیش، دواى ڕاپەڕی ــە س ــە خزمەتگوزاریی ــان ل ــەش كردنی و بێب
گونــدەكان ئــاوەدان كرانــەوە و دانیشــتوان ڕوویــان كــردە كــەالوە ڕووخــاوەكاىن خۆیــان، بــەاڵم 
ئــەو ڕێژەیــەى زیادبوونیــش زۆر نییــە، چونكــە دانیشــتواىن ئــەو ناوچانــەش كەســوكاریان 
ــە شــارەوە بگەڕێنــەوە  ــوو ل ــاى ئەوەشــیان نەب ــەدا بژیــن، توان ــەو ناوچان ــان نەدەكــرد ل حەزی
بــۆ گوندەكانیــان، چونكــە كەمرتیــن خزمەتگــوزارى نەبــوو، وەك ئــەوەى لــە شــارەكاندا هەیــە.

ــدىن  ــۆ ســەرەتاى دامەزران ــەوە ب ــە و دەگەڕێت ــى هەی ــەىك دێرین قۆناغــەكاىن ڕاگواســنت مێژووی
دەوڵــەىت عێــراق، دەســەاڵتە یــەك لــە دوای یەكــەكاىن درێغییــان نەكــردووە، لــە چەوســانەوە و 
ڕاگواســتنى كــورد وهێنــاىن عــەرەىب هــاوردە لــە ناوەڕاســت و خــوارووى عێراقەوە بۆ كوردســتان، 
وەلــێ ســەردەمى حكومــڕاىن بەعــس و بەتایبــەت ســااڵىن (١٩٨٧- ١٩٨٨) ئەمــە مەترســیدارترین 
ــدەكاىن باشــوورى كوردســتاىن  ــك شــارو شــارۆچكە كــۆى گون ــە هەندێ ــا ل ــوو، كــە جی ــاغ ب قۆن
ــارەدێ و  ــدێ ش ــە هەن ــە ل ــران، جگ ــوور و وێرانك ــد خاپ ــە (٤٥٠٠) گون ــر ل ــە زیات ــەوە، ك گرت
ــارە  ــاری ژم ــومی کۆم ــەردوو مەرس ــی ه ــە پێ ــن، ب ــااڵوە كەوت ــەو ش ــەر ئ ــە ب ــارۆچكەش ك ش
(٣٢١ و ٩١١) لــە بــەرواری (١٩٨٧/١١/١٦ و ١٩٨٧/٦/١١) کــە ژمارەیــان زیاتــر لــە (٤٠) ناحیــە 
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ــتاىن  ــوورى كوردس ــدەكاىن باش ــۆى گون ــێندرایەوە(١)، ك ــەوە هەڵوەش ــە ڕووى كارگێڕیی ــوو ل دەب
ڕووخێــرنان، كــە تەنهــا گونــدە ڕووخێــرناوەكاىن قــەزاى كــەالر ژمارەیــان (١٨٦) گونــدە و تەنهــا 
ــزان،  ــە (١١٧٤) خێ ــزان دەكات ــارەى خێ ــدە، ژم ــە (٢١) گون ــر ل ــەالر زیات ــەزای ك ــدی ق ناوەن
ــەوە  ــە ڕووى كارگێڕیی ــدىن ل ــەوت و دواى ڕووخان ــنت ك ــااڵوى ڕاگواس ــەر ش ــۆ ب ــەى تیلەك ناحی
ناحیەكــە هەڵوەشــێرنایەوە، كــە ژمــارەى گونــدەكاىن (١١٣) گونــدە، كــە لــە گونــدەكاىن ناحیــەى 
ــە  ــەالر دەكات ــەزاى ك ــزراوەكاىن ق ــدە ڕاگوێ ــتواىن گون ــۆى دانیش ــر، ك ــش زیات ــد و پێبازی ناوەن
ــدەكان  ــاىس ژمــارەى گون ــك ب ــد جارێ ــدە پێشــرت چەن (٢٠٣٦٠) لەكــۆى دانیشــتوان(٢)، هەرچەن
ــارەكان وەك  ــتنى ژم ــە دەرخس ــن ل ــان بەرپرس ــەرەكان خۆی ــاوازن نووس ــارەكان جی ــراوە، ژم ك
ســەرچاوە وەرگیــراون و ئاماژەیــان پێكــراوە، نووســەریش زۆرجــار ڕاى خۆى نووســیوە، كۆمەڵێك 
داتــا هــەن لەســەر ژمــارەى گونــدەكان كــە لــە توێژینەوەكــەدا خراونەتــە ڕوو لەیــەك ناچــن، 
ــە كــۆى دانیشــتواى قــەزا دراوە، دانیشــتواىن ناحیــەى  لەخشــتەى خــوارەوەدا  تەنهــا ئامــاژە ب

بەجیــا تێــدا نییــە خراوەتەســەر دانیشــتواىن قــەزا، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٦١) بكــە:

خشتەى ژمارە (٦١)
ئاماری گوندی ڕووخێرناو و دانیشتواىن ڕاگوێزراوی قەزاى كەالر لە نێوان سااڵىن (١٩٦٣–١٩٨٩)

كۆی دانیشتوانژمارەى خێزانژمارەى گوندناحیە
١٦١١٧٤مەركەزى كەالر

١١٣١٦٥٩تیلەكۆ
٥٢١٠٤٥پێباز

١٨٦٣٨٧٨٢٠٣٦٠كۆى گشتى

ــكان،  ــي للس ــن القوم ــات يف التكوی ــوك دراس ــد، كرك ــامعیل محم ــل أس ــەرچاوە: د.خلی      س
ــل، ٢٠٠٨، ص١٢٦ ــن، أربی ــالح الدی ــة ص مطبع

دانیشــتواىن گونــدەكان ئەوانــەى ســاڵى (١٩٨٨) زۆربــەى دانیشــتوانەكەى بــەر شــااڵوى 
ئەنفــال كەوتــن و زینــداىن كــران، (١٨٢) هــەزار خەڵــىك بێتــاوان ســڤیىل كــورد زینــدە بەچــاڵ 
ــر  ــاو و پی ــەز و ژن و پی ــەن و ڕەگ ــە ڕووى تەم ــەك ل ــچ جیاوازی ــە هی ــوێنكران، ك و بێسەروش

١- د. عبداللە غفور، التشکیالت االداریة يف جنوب کردستان، مطبعة شڤان، سلیامنیة، سنة ٢٠٠٥، ص ١٠٨
٢- د. خلیل اسامعیل محمد،كركوك دراسات يف التكوین القومي للسكان، مطبعة صالح الدین، اربیل، ٢٠٠٨، ص١٢٦
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ــەوت،  ــتان ك ــوورى كوردس ــەر باش ــوو ب ــان ب ــن زی ــەش زۆرتری ــە ئەم ــرا، ك ــداڵ نەدەك و من
گەورەتریــن قوربــاىن بــوو، هاوشــێوەى نییــە لــە جیهانــدا، بەشــێىك هــەرە زۆرى بــەر ناوچــەى 
گەرمیــان كــەوت، لــە ڕووى كۆمەاڵیەتیــەوە كاریگــەرى زۆرى هەبــووە هــەزاران منداڵــى بــێ 
دایــك و بــاوك و بــێ سەرپەرشــتیار كــرد، هــەزاران پیــر و پەككەوتــەى بــە تەنیــا هێشــتەوە، بــێ 
ئــەوەى كەســێك مابێــت، لەگەڵیانــدا بــژى، یــان پاروویــەك نانیــان بــۆ دابیــن بــكات، ســەدان 
كچــى مــارە بــڕاو بــەو دان و دۆیــەوە مایــەوە، كــە زۆربەیــان تەمــەىن الوییــان لــە چاوەڕوانیــدا 
گوزەرانــد، ئەمانــە و چەندیــن گرفتــى كۆمەاڵیــەىت تــر، چەندیــن خێــزان هەڵوەشــانەوە كــە لــە 
ڕووى ئابــوورى و كۆمەاڵیــەىت و تەنانــەت لــەڕووى ژمــارەى دانیشتوانیشــەوە كاریگــەرى زۆرى 
ــە  ــش ب ــەزاى كەالری ــان و ق ــەى گەرمی ــتى و ناوچ ــە گش ــوردى ب ــەى ك ــۆى كۆمەڵگ ــەر ك لەس
تایبــەىت هەبــووە، ئەوانــەىش كــە مانــەوە لــە چنگــى بەعســییان ڕزگاریــان بــوو، لــە ئــۆردوگاى 
ــەوە  ــە گوندنشــینان گەڕان ــك ل ــن زۆرێ ــە دواى ڕاپەڕی ــى (صمــود)دا نیشــتەجێكران، ل زۆرەملێ
زێــدى باووباپیرانیــان، بــە گەیشــتنەوە نــاودێ گریــان و پێكەنیــن تێكەڵبــوون، وەك ئەكتەرێــك 
دووجــۆر منایشــیان دەكــرد، پێكەنیــن كــە خــەون و ئاواتیــان هاتــەدى، گەڕانــەوە گوندەكەیــان، 
ــى لێدەهــات،  ــارووت و دوكەڵ ــۆىن ب ــە هێشــتا ب ــران و ســومتاك، ك ــەىك وێ ــۆ كەالوەی ــان ب گری
ــان  ــووىس دەی ــوون، كەچــى ئێســتا چارەن ــىك گەورەب ــەوان خێزانێ ــان بەجێهێشــت ئ ــێ دێی كات
ــدا  ــەر چاویان ــە ب ــۆ ب ــان تابل ــر دەی ــەوە بی ــان دەهات ــەدان بیرەوەریی ــە و س ــان دیارنیی ئازیزی
ــوان  ــرس و لێ ــە ت ــڕە ل ــتا دێ پ ــدى، هێش ــەىن تراژی ــا و دیم ــەدان وێن ــوون، س ــوو دەچ دەهات
لێــو لــە خــەم و ژان، هەنــدێ كەلوپــەىل پاشــاموە و كاڵو و تەســبیح و دەســرتازە و مێخــەك و 
پــەڕەى زەرد و ڕزیــوى قورئــان و كاىن وشــك و ســەكۆى نــاو حەوشــە هێنــدەى تــر گریانــدىن، 
بــەم ئازارانــەوە بڕیــارى مانەوەیانــدا و بــەاڵم زۆریــان گوندەكانیــان بــە جێهێشــت و درێــژەى 

نەكێشــا ئەویــش لەبــەر ئــەم هۆیانــە:
١. بــارى ئابــوورى زۆربــەى هــەرە زۆریــان خــراپ بــوو، هیــچ كەرەســتەیەىك بژێوییــان نەبــوو، 
ــتییە  ــتە و پێداویس ــینە، كەرەس ــوى الدێنش ــەرەىك و بژێ ــەرچاوەى س ــە س ــاژەڵ ك ــەت  ئ بەتایب

ــە كــەالوە خانوویــەك نەمابــوو بــۆ نیشــتەجێبوون. كشــتوكاڵییەكان و جگــە ل
٢. تەمــەن گــەورەكان حەزیــان لــە مانــەوە بــوو، بــەاڵم منداڵەكانیــان بــەو دۆخــە ڕازى نەبــوون، 

خواســت و توانــاى خۆگونجاندنیــان نەبــوو، لەگــەڵ ڕەوىش الدێــدا.
ــوزاری  ــەىت خزمەتگ ــە تایب ــە زۆر ڕووەوە، ب ــدا، ل ــار و الدێ ــوان ش ــە نێ ــەورە ل ــاوازى گ ٣. جی

(ڕێگاوبــان، كارەبــا، خوێندنــگا، بنكــەى تەندروســتى...هتد).
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٤. نەبووىن خزمەتگوزارى لە بوارى كشتوكاڵ و ئاژەڵدارى. 
٥. دامەزراندىن زۆرێك لە الوەكان لە ناو شاردا، یان خەریىك كارى تر بوون.

٦. دابەشــكردىن زەوى لــە شــارەكاندا، ئەمانیــش بــە پێــى ئــەوەى زۆربەیــان پێشــمەرگە بــوون و 
شــەهید و ئەنفالیــان هەبــوو، یــان خاڵــى تریــان هەبــوو، ســودمەندبوون لــە زەوى دواتریــش 

پێشــینەى خانووبــەرە، خانوویــان درووســتكرد و مانــەوە لەشــاردا.
٧. نــەوەى نــوێ یــان ئەوانــەى لــە نــاو شــاردا لــە دایكبــوون یــان گــەورە بــوون درێژەیــان بــە 
خوێندنــدا، لــە نــاو كــەىش شــاردا پــەروەردە بــوون، لــە خوێنــدكارى زانكــۆ و پەیامنــگا، كــە نــەك 
لــە دێ نییــە ئامادەیــىش نییــە، گــەر قوتابخانــەى بنــەڕەىت هەبێــت، كەواتــە گەڕانەوەیــان ئاســان 

نییــە، زۆرێــك لــە پێداویســتییەكاىن تــرى ســەردەم كــە لــە شــاردا هەیــە.

ئــەم هــۆكارە بــە یەكێــك لــە هــۆكارە ســەرەىك و بنەڕەتییــەكاىن فراوانبــوون و گەشــەكردىن شــار 
دادەنرێــت، چونكــە لەالیەكــەوە ژمارەیــەىك زۆر لــە دانیشــتوان لــە دامــودەزگا كارگێڕییەكانــدا  
ــە  ــەكان ل ــدە خزمەتگوزاریی ــەوەى مەڵبەن ــۆى چڕكردن ــرەوە دەبێتەه ــەىك ت ــەن، لەالی كاردەك
نێــو ســەنتەرى ســەرەىك یەكــە كارگێڕییەكــەدا ئەویــش مەركــەزى قەزایــە یــان پارێــزگا(١)، ئــەم 
فاكتــەرە كاریگــەرى گــەورەى لەســەر دابەشــبووىن دانیشــتوان هەیــە، وەك ئاشــكرایە مەڵبەنــدى 
ــەن  ــرن لەالی ــداىن زیات ــەخ پێ ــگاى بای ــدەكان جێ ــەراورد لەگــەڵ گون ــە ب ــەكان ب یەكــە كارگێڕیی
ــە واڵىت  ــت، ل ــەكان دەگۆڕێ ــە كارگێڕیی ــە یەك ــدى پل ــی ڕیزبەن ــە پێ ــەش ب ــانەوە، ئەم بەرپرس
ــە) ــە شــارەدێ (ناحی ــەوە ك ــن یەك ــە بچووكرتی ــەكان ل ــە كارگێڕیی ئێمەیشــدا دابەشــبووىن یەك

یــە، دەســت پێــدەكات بــەرەو (قــەزا) و ئینجــا  پارێــزگا و دواجاریــش پایتەخــت(٢)، كەالریــش 
پێشــرت وەك شــارەدێیەك دیــار بــووە، لــە ســەرەتای دامەزرانــدىن دەوڵــەىت عێراقــدا ناحیــە بــووە 
بــە نــاوى ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە، ســەرەتا لــە بنگــرد بــووە دواتــر لــە نــاو قــەاڵى شــێروانەدا 
بــووە، تــا وەكــو ســاڵى (١٩٣٥) هــەر بــەو نــاوەوە ناحیــەى قــەاڵى شــێروانە دەبرێتــە ســەرقەاڵ، 
ــەم  ــەرچاوەدا ئ ــن س ــە چەندی ــە و ل ــەوە(٣)، ئەم ــتى ناوچەك ــە ناوەڕاس ــەوەى كەوتۆت لەبەرئ
ڕاســتیانە خراوەتــەڕوو كــە ئاماژەمــان پێكــرد لــەم كتێبــەدا، لــە ٢٨ شــوباىت١٩٧٠ بــە مەرســومێىك 

١- جاسم محمد عىل، كەالر لە الدێوە بۆ شار، سەرچاوەى پێشوو، ل٦١
٢- عبدالحسین الرسیح، اقلیم املدینة و التخطیط االقلیمي، مجلة كلیة الرتبیة، جامعە البرصە، العدد (االول) ١٩٧٩، ص٢٤٣

٣- محمد هادى دفرت، عبدالله حسن، املصدر السابق، ص٣٠٤
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ــە ئیــدارەى قــەزاى  ــاز ســەر ب ــە قــەزا هــەردوو ناحیــەى شــێروانە و پێب كۆمــارى كــەالر دەبێت
كــەالر دەبــن لــە دواى بــە قەزابوونییــەوە، بــە پێــى فەرمــاىن كۆمــارى ژمــارە (٦٠١) لــە 
(١٩٧٥/١١/٦) كــە لــە ژمــارە (٢٥٠٣) الپــەڕەى (١٩) ڕۆژنامەى (الوقائع العراقیــة) باڵوكراوەتەوە، 
ــە  ــارە (٦٠٧) ل ــارى ژم ــاىن كۆم ــى فەرم ــە پێ ــەزاى كــەالر دامــەزراوە ب ــە ق ــۆ ل ــەى تیلەك ناحیی
ــە هەمــان الپــەڕە و هەمــان ڕۆژنامــە و هەمــان مێــژوودا باڵوكراوەتــەوە، كــە  (١٩٧٥/١١/٦) ل
ــەوە  ــەڕووى ئیداریی ــەوە ل ــە (٥) موقاتەع ــەالر ب ــەزاى ك ــە ق ــێروانە ل ــەرقەاڵ) ش ــەى (س ناحی
ــەڕە  ــە هەمــان الپ ــى فەرمــاىن (٦٠٨) ل ــە پێ ــەزاى كفــرى و ب هەڵوەشــێرنایەوە خرایەوەســەر ق
ــە  ــەوە ســەر ب ــە ڕووى ئیداریی ــە ل ــەزاى كــەالر و چەمچەمــاڵ ك ــەوە، ق ــژوودا باڵوكراوەت و مێ
پارێــزگاى كەركــوك بــوو، گوێزرایــەوە بــۆ ســەر پارێــزگاى ســلێامىن، ڕێــژەى زیادبووىن دانیشــتوان 
ســاڵ لــە دواى ســاڵ بــەدى دەكرێــت، تــادێ ئــەم شــارە گــەورە دەبــێ لــە زۆر ڕووەوە گەشــەى 
بەرچــاو و گــۆڕاىن زۆرى بەســەردا هاتــووە، لــە بــوارە جیاجیاكانــدا لــە فاكتــەرەكاىن تــردا و لــە 
قۆناغــەكاىن توێژینەوەكــەدا، تیشــك خراوەتــە ســەر گــۆڕان و هــۆكارەكاىن لــە ســیاقى مێژوویــدا، 
ئــەوەى پێویســتە بوتــرێ كــەالر كۆمەڵێــك قۆناغــى بڕیــووە و ژمــارەى دانیشــتواىن زۆرى تێدایــە، 
ناوەنــدى ئیــدارەى گەرمیانــە، كــە ئەمــەش بۆتــە هــۆى بایەخــى زیاتــر كــە جیــا لــە فەرمانبەراىن 
ناوەنــدى كــەالر، كــە ژمارەیــەك زۆرى فەرمانبــەراىن ئیــدارەى گەرمیــاىن لەخۆگرتووە، لە ئێســتادا 
ژمــارەى فەرمانبــەراىن ســنوورى ئیــدارەى گەرمیــان ســەرجەمیان نزیكــەى (٢٥٠٠٠) فەرمانبــەرە، 
چەندیــن بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى لــە نێــو كــەالردا بــووىن هەیــە، ئــەو دامــەزراوە كارگێڕییانــەى 
لــە پارێــزگاكاىن تــردا ئامادەییــان هەیــە، لــە ئیــدارەى گەرمیانیــش بەهەمــان شــێوە بــووىن هەیە، 
ــەم  ــەكاىن فراوانبــوون و گەشــەكردىن ئ ــە هــۆكارە ســەرەىك و بنەڕەتیی ــەرە یەكێكــە ل ــەم فاكت ئ
ــدا كار  ــە دامــودەزگا كارگێڕییەكان ــە دانیشــتوان ل شــارە، لەبەرئــەوە لەالیــەك ژمارەیــەىك زۆر ل
دەكــەن،  لەالیــەىك تــرەوە دەبێتــە هــۆى كۆكردنــەوەى مەڵبەنــدە خزمەتگوزارییــەكان لــە نێــو 
ســەنتەرى ســەرەكییە كارگێڕییەكــەدا، كــە ئەویــش مەركــەزى قەزایــە یــان پارێــزگا، كەالریــش 
شــارەدێیەىك گــەورە بــووە هــەر لــە بەرایــى ســەدەى پێشــووەوە، ناوەندێــىك گرنــگ بــووە  لــە 
زۆرێــك لــە بوارەكانــدا، لــە ســەرەتاى ســەددەى نۆزدەهــەم و دواتریــش لــە كاىت دامەزرانــدىن 
ــەوت  ــردووە مزگ ــەش وایك ــووە، ئەم ــێروانە ب ــەاڵى ش ــەى ق ــدى ناحی ــدا ناوەن ــەىت عێراق دەوڵ
ــدن و  ــتە و گەیان ــدا پۆس ــاڵى پەنجاكان ــە س ــتەخانە ل ــە و خەس ــس و قوتابخان ــەى پۆلی و بنك
ــەرەتاى  ــەر لەس ــووە، ه ــدا ب ــەى تێ ــن دوكان و قاوەخان ــوازى و چەندی ــرى ئیرتی ــا و بی كارەب
پەرلەمــاىن عێراقــەوە تــا كۆتایــى ڕووخــاىن دەســەاڵىت پاشــایەىت (١٩٢٠-١٩٥٨)، هــەردوو نوێنەرى 
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دانیشــتووى كــەالر لــە پەرلەمــاىن عێــراق    (حەمــە بەگــى جــاف و داود بەگــى جــاف) تیایــدا 
نوێنەرێــىك كارا و چــاالك و دیاربــوون، لــە دواى بــە قــەزا بوونیــدا شــارێىك گــەورە و پــڕ جووڵــە 
بــووە لــە ئاســتى عێراقــدا، لــە ڕووى دانیشــتوانەوە لــە ســاڵى هەشــتاكاندا دووەم قــەزا بــووە 
لــە ئاســتى باشــوورى كوردســتاندا یەكــەم قــەزا لــە ئاســتى پارێــزگاى ســلێامنیدا، ئەمانــە و تــا 
دەهــات لــە ســەرجەم بوارەكانــدا لــە گەشــەكردندا بــووە، لە بــوارى ئابــوورى و بازرگانیــدا ڕۆڵى 
گرنگــى هەبــووە، جیــا لــە كــەرىت كشــتوكاڵى،لە بــوارى پیشەســازیدا چەندیــن كارگەى چــەو و مل 
و... هتــد بــووىن هەبــوو، لــە ڕووى هونەرییــەوە لــە ناوەڕاســتى هەشــتاكاندا دامەزرانــدىن تیپــى 
شــانۆ و مۆســیقاى كــەالر و ئەنجامــداىن چەندیــن چــاالىك و دەرهێنــاىن چەندیــن شــانۆگەرى و 
دواتریــش تیپــى شــانۆى ســیروان كــە ئەمیــش ئەكتیــڤ بــوو، دواتریــش لــە كۆتایــى هەشــتاكان 
ــە  ــادا هەبــووە كــە ل ــان تیپــى وەرزىش  تی تیپــى شــانۆى پێشــڕەو درووســتبوو، هەروەهــا دەی
ئاســتێىك بــەرزدا بــوون، لــە ســاڵى پەنجاكانــدا خــاوەن هەڵبــژاردەى تیپــى وەرزىش شــێروانەى 
ــە  ــزگاكاىن باكــووردا ل ــە ئاســتى پارێ ــز كــە ل ــەىك بەهێ ــە هەڵبژاردەی ــووە، جگــە ل ــێ ب ــى پ تۆپ
ــرد  ــت) بەشــدارى ك ــر، دهــۆك، موســڵ، تكری ــوك، هەولێ ــتاكاندا (ســلێامىن، كەرك ســاڵى هەش
ــوىش  ــەالر ت ــىك دى ك ــەوە جارێ ــە دواى ڕاپەڕین ــا، ل ــت هێن ــاىش بەدەس ــىك زۆر ب و ئەنجامێ
ــراق و  ــازادى عێ ــەى ئ ــا پرۆس ــوك، ت ــزگاى كەرك ــەر پارێ ــوو خرایەس ــڕى ب ــتنەوەى كارگێ گواس
ــەىت  ــارى حكوم ــە بڕی ــان ب ــوك، پاش ــردىن شــارى كەرك ــەىت بەعــس و ڕزگارك ــدىن حكوم ڕووخان
هەرێمــى كوردســتان ئیدارەكــە وەك خــۆى مایــەوە و ناوەكــەى گــۆڕا بــۆ ئیــدارەى گەرمیــان و 
ناوەنــدى ئیدارەكــە گوێزرایــەوە لــە دەربەندیخانــەوە بــۆ كــەالر ئیــدى لــەو چركەســاتەوە تــادێ 
گۆڕانێــىك بــەردەوام و گەشــەكردنێىك گشــتگیر لــە زۆرێــك لــە بوارەكانــدا دەرگایــەىك گــەورە و 
ــە  ــەڕووى ئاســایش و سیاســییەوە، ل ــا ل ــەم شــارەدا، جی ــەردەم ئ ــوو لەب ــاوەاڵ ب ــگ ئ هەمەڕەن
ــۆى  ــە ه ــتومەك و كااڵ ب ــاغكردنەوەى ش ــەورەى س ــەنتەرێىك گ ــووە س ــەوە، ب ڕووى ئابووریی
نزیــىك لــە ســنوورى ئێرانــەوە و دۆزینــەوەى چەنــد بیرێــك نــەوت لــە ناوچەكــەدا، هەروەهــا 
كشــتوكاڵ و پیشەســازى ڕۆڵــى گرنگــى هەیــە بەتایبــەت هەڵكەوتــە جوگرافیاكــەى كــە خاڵــى 
گرێــداىن هەرێمــە بــە ناوەنــدەوە، لــە بــوارى پــەروەردە و خوێنــدىن بــااڵدا كردنــەوەى چەندیــن 
خوێندنــگاى نــوێ و قوتابخانــەى منوونەیــى و خوێندن بە زمــاىن ئینگلیزى و كۆلێــژى پەروەردە و 
بنــەڕەىت و پەیامنــگاى كۆمپیوتــەر و هەرچەنــدە لــە ناوەڕاســتى نەوەتــەكان هــەردوو پەیامنگاى 
تەكنیــىك و مامۆســتایان كرانــەوە، دواتریــش كــۆى ئەمانــە بوونــە هەوێنــى دامەزرانــدىن 
زانكــۆى گەرمیــان، لــە ڕووى كارگێڕییــەوە مامەڵــەى پارێــزگاى لەگەڵــدا دەكرێــت ســەربەخۆیى 
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ــۆ تەرخانكــراوە چەندیــن بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى تێدایــە،  خــۆى هەیــە و بودجــەى تایبــەىت ب
ئەمانــە و تــەالرى بــەرز و جــوان و شــەقامى پــان و بەریــن و زیــاد بــووىن ڕێــژەى ســەوزایى و 
باخچــەى زۆر و پــارىك گــەورە، پێشــكەوتنى بــزاوىت ڕۆشــنبیرى و كۆمەڵێــك ڕێكخــراوى مــەدەىن 
و دەرچوانــدىن گۆڤــار و ڕۆژنامــە، كەناڵــى میدیایــى حیــزىب و ئەهــىل، كۆمەڵێــك گەنجــى وشــیار 
و خوێــن گــەرم و ئــازا كــە ڕۆڵــى دیاریــان هەیــە لەكــۆى كایەكانــدا خوڵقێنــەرى ئــەو بزاوتانــەن، 
هــاوكات لــە ڕەخنــە و خســتنەڕووى كەموكوڕییــەكان و درووســتكرىن فشــار لەســەر حكومــەت.. 
ــەردەوام  ــرۆژەى خزمەتگــوزارى ب ــە، پ ــوڕى نیی ــەم شــارە كەموك ــە ئ ــاى وانیی ــدى مان ــد، ئی هت
پێویســتە بــە تایبــەت لەگــەڵ زیادبــووىن دانیشــتواندا، پێویســتە بایــەخ بــە بــوارى پــەروەردە 
ــازرگاىن و  ــوارى ب ــە ب ــى ل ــى گرنگ ــە ڕۆڵ ــان ك ــت، ڕێگاوب ــتى بدرێ ــوزارى تەندروس و خزمەتگ
گەشــتوگوزاردا هەیــە، هەروەهــا كاریگــەرى لەســەر كایــە كۆمەاڵیــەىت و ئابــوورى و تەنانــەت 
ــە  ــش نیی ــاد دەكات پالنی ــل زی ــارەى ئۆتۆمبێ ــادێ ژم ــەش ت ــا لەمان ــە، جی ڕۆشــنبیرییەكان هەی
بــۆ كۆنتڕۆڵكــردن و فراوانکردنــی ڕێگاوبــان، لــەم شــارەدا بــووىن چەنــد شــوێنەوارێىك دێریــن 
و ڕووبــارى ســیروان بــە تەنیشــتیدا تێدەپەڕێــت كەچــى نەتوانــراوە لــە بــوارى گەشــتوگوزاردا 

ســوودى لــێ ببیرنێــت. 

ژێرخــاىن ئابــوورى هــەر واڵتێــك بــە بڕبــڕەى پشــتى ئــەو واڵتــە دادەنرێــت ئەگــەر ژێرخانێــىك 
ئابــوورى بەهێــزى هەبێــت، ئــەوا واڵتێــىك پێشــكەوتوو و بــە هێــز دەبێــت لــە هەمــوو 
ــورد،  ــە ك ــرد دژ ب ــڕەوى دەك ــە پەی ــەتەكاىن ك ــە سیاس ــك ل ــس یەكێ ــە بەع ــەوە، بۆی ڕوویەك
ئامانجــى ســەرەىك بــۆ لەناوبــردن و تێكــداىن ئابــوورى كوردســتان بــوو، بــە تایبــەت ســەرچاوە 
ــدەكاىن  ــردىن گون ــردن و وێرانك ــتوكاڵییەكان كاولك ــداىن زەوى و زارە كش ــتوكاڵییەكان و تێك كش
كوردســتان(١)، شــارى كــەالر و گونــدەكاىن دەوروبــەرى لــە كاولكارى و وێرانكارى پشــىك شــێریان 
ــاش  ــدا پ ــە شــااڵوەكاىن ئەنفال ــەت ل ــە تایب ــوون، ب ــىك زۆر ب ــوىش زەرەر و زیانێ ــووە، ت بەركەوت
ڕاگواســتنى گوندنشــینەكان و نیشــتەجێكردنیان لــە شــارى كــەالردا، بۆیــە دەبینیــن لــە نێــوان 
ســااڵىن (١٩٨٧-١٩٨٨) ژمــارەى دانیشــتواىن ناوەنــدى كــەالر زیادبوونێــىك بەرچــاوى بــە خــۆوە 
ــەالردا  ــارى ك ــە ش ــوورى ل ــوارى ئاب ــەر ب ــەرى زۆرى لەس ــنت كاریگ ــەى ڕاگواس ــووە، پرۆس بینی

١- تەها سلێامن، لە پەراوێزى ئەنفالدا، بەرگى یەكەم، چاپى یەكەم، چاپخانەى ئاسیا، ١٩٩٩، ل١٩



٣٢٧

ــامواىن  ــە جێهێشــت، بەجێ ــە دواى خــۆى ب ــەى كــە ئەنفــال ل ــەو كاریگەرییان ــووە، وەك ئ هەب
ــرا،  ــااڵن ب ــە ت ــیان ب ــاڵ و سامانیش ــوێنكران، م ــان بێسەروش ــەس و كاری ــەرەڕاى ك ــال س ئەنف
ــدەكاىن  ــارەى گون ــرنان، ژم ــااڵىن (١٩٨٧- ١٩٨٨) ڕووخێ ــوان س ــە نێ ــەى ل ــەو گوندان ــارەى ئ ژم
ســەر بــە ناوەنــدى كــەالر (٢١) گونــدە، (١٧٩) خێــزان (١٥٥٥٠)كــەس بــوو(١)، ئەمــە جگــە لــە 
ــوورى  ــىك زۆرى ئاب ــە زیانێ ــردىن ســەروەت و ســاماىن دانیشــتوانەكەى ك ــە ناوب وێرانكــردن و ل
ــان  ــۆ دابینكــردىن پێداویســتییەكاىن خۆی ــوون ب ــەوەى بێكارب ــدە دانیشــتوانەكەى دواى ئ گەیان
تــووىش گرفــت و ئاســتەنگ دەبــوون، چونكــە زۆربەیــان پیشــەیان بەخێوكــردىن مــەڕ و مــااڵت 
بــووە، دواى ڕاپەڕینەكــەى بەهــارى (١٩٩١) ڕۆژ بــە ڕۆژ شــارى كــەالر فــراوان دەبــوو ئەمەشــە 
وایكــرد كــە پێویســتى دانیشــتوانەكەى و داواكارى زیــاد بــكات شــارى كــەالر كــە رووبەرێکــی 
فــراواىن هەیــە پیشــەى دانیشــتوانەكەى چانــدىن بەروبوومــى كشــتوكاڵییە، لەگــەڵ بەخێوكــردىن 
ــە شــارى  ــە كشــتوكاڵییەكان ڕوودەكەن ــۆ فرۆشــنت و ســاغكردنەوەى بەروبووم مەڕومــااڵت و ب
كــەالر، وە هــەر لــە شــارى كەالریشــدا پێویســتییەكاىن ژیانیــان دابیــن دەكــەن، بەهــۆى پێگــەى 
شــارى كــەالر كــە واى كــردووە، جگــە لــە دانیشــتواىن گونــدەكان دانیشــتواىن باوەنــوور (پێبــاز) 
و تیلەكــۆ و دانیشــتواىن گونــدەكاىن ناحیــەى مەیــدان و قۆرەتــووى ســەر بــە قــەزاى خانەقیــن 
ــدی  ــرى پەیوەن ــەزاى كف ــە ق ــس و ســەرقەاڵى ســەر ب ــەى كۆك ــدەكاىن ناحی و دانیشــتواىن گون
ئابــوورى و ئاڵوگــۆڕى ســوود و بــازاڕ لەگــەڵ شــارى كــەالردا بكــەن، ئەمــەش بەهــۆى نزیكیــان 
ــوارە  ــەو ب ــر ل ــىك ت ــەى پێداویســتییەكانیان، یەكێ ــە مســۆگەركردىن زۆرب ــەالر و ل ــە شــارى ك ل
ئابوورییانــەى ڕەنگدانــەوەى لەســەر دانیشــتوان هەبــووە بــوارى كشــتوكاڵیدا بــووە، كــە چــاالىك 
كشــتوكاڵى لــە قــەزاى كــەالردا ڕۆڵێــىك گــەورەى هەیــە لــە بژێــوى دانیشــتواندا، هــەر لــە مێــژە 
خەڵــىك ئــەم ناوچەیــە پێــوە خەریــك بــوون، بــە هۆیــەوە جێگیــر بــوون و كشــتوكاڵیان كــردووە، 
ــان ڕۆژ  ــە ناوچــەى لێكۆڵینــەوەدا بەهــۆى زۆرى ژمــارەى دانیشــتوانەوە پێداویســتى ڕۆژانەی ل
بــە ڕۆژ زیــاد دەكات، بۆیــە دەبینیــن چەندیــن جــۆر بەروبــووم لــە دەوروبــەرى شــارى كــەالردا 
لــە وەرزى زســتان و هاوینــدا دەچێرنێــت، وەك دانەوێڵــە و پاقڵەمەنییــەكان و برنــج و ســەوزە 
و كونجــى و خەیــار و تەماتــە.. هتــد، بەشــێىك زۆرى ئــەم بەروبوومانــە هەنــاردەى دەرەوەى 
ــەى  ــەو بەروبوومان ــن ئ ــلێامىن، گرنگرتی ــە س ــە دەنێرن ــەوزە ك ــەىت س ــن بەتایب ــە دەكرێ قەزاك
لــە شــارى كــەالردا دەچێرنێــت بــە پلــەى یەكــەم دانەوێڵــە دێــت، كــە ڕووبــەرى زەویەكــەى 
نزیكــەى (١٨٤٦١٩) دۆمنــە، دواى ئــەوە گەنــم و جــۆ بــە پلــەى یەكــەم دێــت پاشــان برنــج و 

١- ناهیدە تاڵەباىن و جاسم محەمەد، سەرچاوەى پێشوو، ل٧٩
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كونجــى و فســتق و ســەوزە و پاقڵەمەنییــەكان و گەمنەشــامى و میــوەى جۆراوجــۆر دێــت، جگە 
لەمــەش جەنــد بەروبوومێــىك تــر لــە دەوروبــەرى شــارى كــەالردا هــەن وەكــو گوڵەبــەڕۆژە و 
ژمارەیــەك زۆر دارى زەیتــون كــە ســااڵنە بەرهەمــى خــۆى هەیــە، هەروەهــا ڕاگواســنت و ئەنفال 
كاریگەریكــەرى خــۆى لەســەر بەرهــەم هێنــاىن كشــتوكاڵ هەبــووە، ئەمــەش وایكردووە پیشــەى 
ــان  ــگاى خۆی ــە جێ ــە قەدەغەكــراو، چونكــە ل ــووە ب ــەوە ناوچەكــەش ب كشــتوكاڵییان كــەم بێت
دابــڕاون تاوەكــو ئــەم كارەســاتە واى كــرد، كــە نــەوەكاىن دواى خۆشــیان نەیانتــواىن وەك جــاران 
كشــتوكاڵ بكــەن، بەڵگــە نەویســتە ژێرخــاىن ئابــوورى ڕۆڵــى كاریگــەرى لەســەر كایــە جیاجیاكان 
ــزى  ــەىك بەهێ ــارى دەكات پایەی ــەت دی ــزى دەوڵ ــاوكات هێ ــە، ه ــتەكان هەی ــى ئاراس و گۆڕین
ــت،  ــز دەبێ ــكەوتوو و بەهێ ــە پێش ــەو واڵت ــت، ئ ــوورى بەهێزبێ ــاىن ئاب ــەر ژێرخ ــە، گ دەوڵەت
بەســەر زۆرێــك لــە قەیرانەكانــدا زاڵدەبێــت، گــەر ســەرنج بدەینــە حكومەتــە یــەك لــە دواى 
یەكــەكان، بــە درێژایــى مێــژووى عێــراق هەوڵــى تێكــدان و الوازكــردىن ئابــوورى كوردســتانیان 
ــە ناوبــردىن ســەرچاوە رسوشــتییەكان و تێكــداىن زەوى و زارە كشــتوكاڵییەكان  داوە، لەالیــەك ل
ــن و لووشــداىن ســاماىن  ــر دزی ــەىك ت ــدەكاىن كوردســتان، لەالی و كاولكــردن و ســومتاككردىن گون
ــەركوتكردىن  ــۆ س ــە ب ــەو داهات ــاىن ئ ــش بەكارهێن ــە خراپرتی ــوو ئەمان ــە هەم ــتان و ل كوردس
ــە پشــىك  ــەو وێرانكاریی ــەرى ل ــدەكاىن دەوروب ــەالر گون ــورد، شــارى ك ــى ك ــێ دیفاع ــىك ب خەڵ
شــێریان بەركەوتــووە، بــە پێــى قۆناغــەكاىن شــۆڕىش كــورد چەندیــن جــار تــوىش ڕاگوێــزران و 
ســومتاك و قوربــاىن جۆراوجــۆر بــوون، دوایــن جــار لــە شــااڵوەكاىن ئەنفالــدا زیانێــىك گــەورە و 
كــەم وێنــەى بــەر كەوتــووە لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە لــە پــاش ڕاگواســتنى گونــدەكاىن ناوچــەى 
ــە  ــن ل ــەالر وەك دەبینی ــە شــارى ك ــاد و نیشــتەجێكردنیان ل ــاوە و زەندئاب ــی و شــێخ ب خانەق
نێــوان ســااڵىن (١٩٧٧- ١٩٨٧) ژمــارەى دانیشــتواىن شــارەكە زیادبوونێــىك بەرچــاوى بــە خۆیــەوە  
بینیــووە، كاریگــەرى ڕاســتەوخۆى لەســەر نیشــتەجێبوون و دابینكــردىن پێداویســتى ڕۆژانــەى 
ــۆ ڕێكخســتنى  ــكارى، هەروەهــا نەبــووىن هیــچ پالنێــك ب ــەى بێ دانیشــتوان و پێویســتى ڕۆژان
ژیانیــان لەالیــەن حكومەتــەوە، چونكــە ئەمانــە پێشــرت كارى ســەرەكییان كشــتوكاڵ و ئاژەڵــدارى 
ــەوەدا  ــە ناوچــەى لێكۆڵین ــت، ل ــەك بێ ــە هــەر جێی ــاىن گوندنشــینانە ل ــە ئەمــەش ژی ــووە، ك ب
ئــەم پیشــانە هــۆكارى بژێــوى ژیانــن، گــەر ســەیرى شــێوەى ژمــارە (٧) بكەیــن تیایــدا ئاســتى 
ــۆ  ــە خ ــدەى ل ــەزاكان و ناوەن ــڕاى ق ــە تێك ــلێامىن، ك ــزگاى س ــە پارێ ــراوە ل ــن ك ــەژارى پۆلێ ه
گرتــووە، كــە شــارى كــەالر لــە ڕیزبەنــدى یەكەمدایــە و نزمرتیــن ڕادەى هــەژارى تۆماركــردووە، 
كــە ڕێژەكــەى (٠) لــە ســەددا، هەروەهــا قــەزاى مــاوەت بەرزتریــن ڕێــژەى تۆمــار كــردووە، كــە 
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دەگاتــە (١٣،٩) لــە ســەددا، لــە كاتێكــدا گــەر بەراوردێــىك پارێــزگاى ســلێامىن بكەیــن لــە چــاو 
پارێــزگاكاىن تــرى عێراقــدا.

شێوەى ژمارە (٧)
پۆلێنكردىن هەژارى لە پارێزگاى سلێامىن

كـــــــــەالر    ٠
ســـلێامنـــى  _________  ٢
پـــشـــــدەر  _________  ٢

دوكـــــــــان  __________  ٢٫٢
هــەڵـەبـجە   ___________  ٢٫٤

ڕانــــیــیـــە  _____________  ٢٫٩
چـەمـچەماڵ  ________________ ٣٫٣

دەربەندیخان __________________ ٣٫٦
شــــارەزوور  ___________________ ٣٫٦

قــــــەرەداغ  ____________________ ٣٫٧
سـەیدصـادق _________________________ ٥٫٧

پـێـنـجـوێــن  ___________________________ ٥٫٩
خـانـەقــیــن _______________________________ ٦٫٣

شـــاربــاژێـڕ  _____________________________________ ٨٫٣
كــــــفــــرى ___________________________________________ ١٠

مــــــــاوەت _____________________________________________________ ١٣٫٩

سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت  ئامارى سلێامىن، داتاى باڵونەكراوە.
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زاراوەى كشــتوكاڵ لــە دوو بــەش پێكهاتــووە كــە بریتییــە لــە (Agri) واتــا كێڵگــە یاخــود خــاك 
و (Calture) بــە واتایــى بایەخــدان و چاودێــرى دێــت، كەواتــە دەكرێــت بڵێیــن كشــتوكاڵ واتــا 
(بایەخــدان بــە زەوى) بــەاڵم لــە ئێســتادا ئــەم زاراوە چەمكێــىك فراوانــرت دەگەیەنێــت، چونكــە 
كشــتوكاڵ تەنهــا بایەخــدان بــە زەوى نییــە، بەڵكــو ئاژەڵــدارى و دار و درەختیــش دەگرێتــەوە 
ســەرەڕاى ئــەوەش بەشــدارى لــە بــازرگاىن و ئابــوورى دەوڵــەت و نێودەوڵەتیــش دەكات، 
ــت،  ــەیر دەكرێ ــى س ــایىش نەتەوەی ــە ئاس ــك ل ــۆراك وەك لقێ ــایش خ ــاى ئاس ــە وەك بنەم بۆی
ــۆ  ــرێ ب ــەش دەك ــكرا داب ــەوە باس ــەىش پێش ــە  ب ــتان وەك ل ــى كوردس ــە هەرێم ــەبارەت ب س
دوو ناوچــەى بــەرزى و نزمــى كــە بریتیــە لــە ناوچــەى شــاخاوى و ناوچــەى نیمچــە شــاخاوى 
ــتوكاڵى و  ــراوان زەوى و كش ــەرى ف ــە ڕووب ــاش ب ــەىك ب ــەكەدا ژمارەی ــەردوو بەش ــە ه ــەاڵم ل ب
دەشــتایى هەیــە، ئــەوە پەیوەنــدى بــە ناوچــەى لێكۆڵینــەوەوە هەیــە دەشــتى ناوچــەى نیمچــە 
شــاخاویەكان (دەشــتى حەمریــن، دەشــتى باوەشــێنى، گەرمیــان و هەولێــر و شــنگار..هتد)(١)، 
ــەوە، ناوچــە  ــژ بووەت ــارى ســیروان درێ ــەوەى ڕووب ــە لەگــەڵ درێژبوون ــەم ناوچەی كشــتوكاڵ ل
ــدێ شــوێنى  ــە هەن ــن و ل ــراوان دەب ــدێ شــوێن ف ــە هەن ــن و ل ــەك نی كشــتوكاڵییەكان وەك ی
تــردا تەســك دەبنــەوە، بەرینرتیــن شــوێنى لیتەییەكــە دەگاتــە ٢٩٥ دۆنــم، ئەویــش لــە ئاســتى 
گردەگۆزینــە و لــە بنگــرد دەگاتــە دەروبــەرى (١٧٦) دۆنــم، لەكاتێكــدا لــە عەلەومحــە دەگاتــە 
كەمــرت لــە (٣) دۆنــم، ئەمــەش كاردەكاتــە ســەر ڕووبــەرە چێــرناوەكان، چونكــە پەیوەندییــەىك 
پتــەو لــە نێــوان كشــتوكاڵ و فــراواىن دەشــتى لیتەیــی و درێــژى هەیــە لــە ڕوانگەیــەوە 
ــەر  ــت لەس ــەرى نەبێ ــردووە كاریگ ــەش واى ك ــە، ئەم ــژى كەم ــە و لێ ــە تەختایی ــە زەوییەك ك
بەكارهێنــاىن تەكنیــىك تــازە و پێشــكەوتنى كشــتوكاڵ لــە ڕێــى بەكارهێنــاىن مەكینــە و پرۆســەى 
ئاودێرییــەوە بەشــێوەیەىك گشــتى، خــاك و خۆڵــى دەشــتە لیتەییەكــە بــە پیــت و بڕشــت و كــەم 
زبــرە، ئەنــدازەى كــون و كووچەییەكــەىش باشــە و ئاویــش بــاش هەڵدەمــژێ، ڕێــژەى خوێكــەىش 
ــارە ئەمــە دوورگــەكاىن  ــەڕێ)، دی ــە ٤ میمۆز/ســم تێناپ ــژەى هــەر ىئ ســییەك (EC ل كەمــە ڕێ
نــاو ڕووبارەكــەش دەگرێتــەوە، ئەگەرچــى ڕووبــەرى دوورگــەكان زۆر بچووكــە و گەورەترینیــان 
ــەرى  ــە دەوروب ــان دەگات ــژەكان و بچووكرتینی ــتى گێ ــە ئاس ــەرى (٢٣٥ م٢) ل ــە دەوروب دەگات

ــەى كارۆ،  ــى دووەم، چاپخان ــاى هەرێمــى كوردســتان، چاپ ــە جوگرافی ــەك ل ــن، لێكۆڵینەوەی ١- هــاوڕێ یاســین محەمــەد ئەمی
ــلێامىن ٢٠١٣،ل٢٣٨-٢٤٠ س
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ــارى ســیروان  ــاو دۆڵــى ڕووب ــە ن ــە، دەشــتى شــێروانەش كەوتۆت ــە ئاســتى گردەگۆزێن (١٥م٢) ل
بــەرەو ڕۆژئــاواى ناوچەكــە درێژبۆتــەوە، ناوچەكــەش بەگشــتى تەختاییــە، لێــژى زۆر كەمــە و 
زۆر بەرینــە و شــوێنە شارســتانییەكاىن ناوچەكــەش لێــرەن لــە ســەنتەرى كــەالرەوە تــا ناحیــەى 
ــەدا و  ــى ڕووبارەك ــەڵ دۆڵ ــە لەگ ــە، هاوتەریب ــیاوى چاندن ــەو ش ــە پیت ــەى ب ڕزگارى، زەوییەك
هەروەهــا هەندێكیــىش پشــت بــە ئــاوى كانیــاوەكان دەبەســتێ، هەروەهــا پرۆژەیــەىك ئاودێــرى 
گــەورە دامــەزراوە لەالیــەن وەزارەىت داهــاىت ئــاوى عێراقــەوە بــە كۆمــەىك كۆمپانیــاى دوورگــەى 
ــە ســەر بەرزاییــەكاىن  ــاو دەســت پێــدەكات كــە كەوتۆت ــە ئەنبارێــىك ئ ــەوە، پرۆژەكــە ب عەرەب
ــۆ  ــاو ب ــێ ئ ــرە و دەتوان ــە (٨١٧٠) مەت ــەم پرۆژەی ــژى ئ ــوان عەلەومحــە و بەردەســوور، درێ نێ
ــكات،  ــن ب ــارەكە دابی ــاواى ش ــەالر و ڕۆژئ ــارى ك ــوورى ش ــە باك ــم ل ــەكان (٩٠٠٠) دۆن زەویی
ــاوى ســیروان  ــە ئ ــە پشــت ب ــەم پرۆژەی ــەوە، ئ ــا دەبێت ــەى الوەىك جی ــەدا (٨) جۆگ ــە پرۆژەی ل
ــدا  ــە عێراق ــە(١)، ل ــا ٣٨٦،١ مەتر/چرك ــە ت ــى ٤٦٢ مەتر/چرك ــە نێوەنج ــش ب ــتێت ئەوی دەبەس
كشــتوكاڵ دووەمیــن پشــكدەرە لــە تێكــڕاى بەرهەمــى ناوخــۆ كــە نزیكــەى (٢٥٪) هێــزى كارى 
ــەرى  ــاىن دەوروب ــى و واڵت ــژەى بەرهەم ــە (٥٠٪) ڕێ ــى دانەوێڵ ــژەى بەرهەم ــتۆتەگەڕ، ڕێ خس
كەمــرتە، ئەویــش دەگەڕێتــەوە بــۆ كۆمەڵێــك هــۆكار كــە لــە ئاكامــى كــەم بــاراىن لــە باكــوور و 
خــاىك شــۆرەكات لــە باشــوور وە پاشەكشــەكردىن نەبــووىن پــالىن درێژخایــەن بــۆ چەندیــن ســاڵ، 
هــاوكات بەكارنەهێنــان یــان كــەم ســوود وەرگرتنــى لــە توانــاى مرۆیــى بــە هــۆى نائارامــى و 
شــەڕى جۆراوجــۆرى حكومــەىت عێــراق، لەگــەڵ واڵتاىن دراوســێ تەنانــەت ناوخــۆش، هەرچەندە 
گــەر ســەرنج لــە هەرێمــى كوردســتان بدەیــن، ئــاو و هــەوا و ڕێــژەى دابارینــى و خاكەكــەى، 
جیــاوازى زۆرى لەگــەڵ ناوچــەكاىن تــرى عێراقــدا هەیــە، هەروەهــا گــەر بگەڕێینــەوە بــۆ مێــژوو 
بۆمــان دەردەكــەوێ، كــە چانــدىن دەغــڵ و دان بەگوێــرەى زانیارییــەكاىن ئەرخیۆلۆژییــەكان كــە 
چەندیــن ســاڵ لەمەوبــەر  پســپۆڕاىن ئەوروپــا ئەنجامیانــداوە وایــان ڕاگەیانــدووە، كــە كشــتوكاڵ 
ــەوە لەالیــەن خەڵــىك دانیشــتواىن باشــوورى كوردســتانەوە كــراوە، بەڵگەشــیان  ــر زەمان ــە دێ ل
بــۆ بۆچوونەكانیــان دۆزینــەوەى پاشــاموەى گەمنــى داچێــرناو لــە ئــاوەداىن چەرمــووى باكــوورى 
ــن بەروبوومــى كشــتوكاڵى  ــە گرنگرتی ــە ب ــە(٢)، دانەوێڵ ــاڵ و شــوێنى دیك ڕۆژهــەاڵىت چەمچەم
لــە جیهانــدا دەژمێرێــت، وەك ســەرچاوەیەىك ســەرەىك خــۆراك بــۆ ســەرجەم گــەالن، هــاوكات 

ــەوەى  ــەنتەرى لێكۆڵین ــارى س ــەالر، گۆڤ ــەى ك ــە ناوچ ــتوكاڵى ل ــاالىك كش ــااڵىن، چ ــان پ ــتەم خ ــەد ڕۆس ــان محەم ١- نەخش
ســرتاتیجى، ژ٢، ســاڵى بیســتەم، ترشینــى دووەم، ٢٠١٢، ل٩٠

٢- د. عەبدوڵاڵ غەفور، سەرچاوەى پێشوو، ل٢٩٤
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ســەرچاوەیەكە بــۆ زۆر لــە پیشەســازییە خۆراكییــە ســەرەكییە بنچینەییــەكان و هەمیشــە 
پێگەیــەىك ســەرەىك و پڕبایەخــى لــە نێــو بەروبوومــە كشــتوكاڵییەكان لــە هەرێمــى كوردســتاندا 
هەبــووە، چونكــە بــە شــێوەیەىك ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدى بــە بژێــوى دانیشــتوانەكەیەوە هەیــە، 
ــاكراوە(١)،  ــە تەماش ــن جــۆرى دانەوێڵ ــىك ســەرەىك و گرنگرتی ــم وەك بەروبوومێ ــەت گەن بەتایب
كــەالر یەكێكــە لــە ناوچــە گرنــگ و دیــارەكاىن باشــوورى كوردســتان، پشــت بــە ئاوى ســەرزەوى 
و ژێــر زەوى دەبەســتێت، ئــەم بــڕە ئــاوە پێویســتەش بــۆ كشــتوكاڵ كــردن لــە ناوچەیەكــەوە 
ــە  ــۆ كشــتوكاڵ ل ــر زەوى ب ــاوى ژێ ــە دەســتكەوتنى ئ ــەاڵم ب ــت، ب ــر دەگۆڕێ ــەىك ت ــۆ ناوچەی ب
ــدا لێــدەدەن،  ــاو زەوییەكانیان ــە ن ــر ل ــان بی ــارەكان خۆی ــە جووتی ناوچــەى كــەالردا هەندێــك ل
زۆرێــك لــە جووتیــارەكان بــە شــێوەى قــەرز پێشــینە لــە حكومــەت وەردەگــرن بــۆ هەڵكەنــدىن 
بیــرى ئیرتیــوازى و خانــووى پالســتیىك و درووســتكردىن كێڵگــەى پەلــەوەرى مریشــك و 
نۆژەنكردنــەوەى و بەخێوكــردىن مــاىس هەنگــەاڵن و كەرەســتە كشــتوكاڵییەكان و ...هتــد ئــەم 
ــوازى)،  ــرى ئیرتی ــۆ بی ــا ب ــت (تەنه ــرت نەبێ ــم كەم ــە (٢٠) دۆن ــە ل ــت زەویەك ــەش دەبێ قەرزان
كۆمەڵێــك مەرجــى تــر بەپێــى پرۆژەكــە كــە گەلێــك پــرۆژەى جیــاواز دەگرێتــەوە، هەنــدێ لــە 
زەویــە بەراوییــەكان پشــت بــە ئــاوى ســەر زەوى دەبەســتێت، وە ئــاوى ڕووبــارى ســیروان یــان 
لــە ڕێگــەى ناعــوورەوە یــان بیــرى ئیرتیــوازى، بــەاڵم زەوییــە دێمــەكان پشــت بــە ئــاوى بــاران 
ــۆ كشــتوكاڵ  ــە پێویســتە ب ــاوە ك ــەو ئ ــا ئ ــاىن كشــتوكاڵ، هەروەه ــۆ بەرهــەم هێن دەبەســنت ب
ــوە  ــە دارى می ــك ل ــوو پۆلێ ــۆ هەم ــاوازە ب ــتایى جی ــاوى دەش ــەڵ ئ ــوە لەگ ــەىت دارى می بەتایب
ئــەو ئــاو و هــەواى كــە پێویســتە بــۆى بڕەخســێت، كــە بێتەهــۆى ســەركەوتنى ئــەو كشــتوكاڵە 
بــە شــێوەیەىك گشــتى ئەویــش لــە ئەنجامــى بــاران بارینــى ڕاســتەوخۆ یــان ئــاوى ژێــر زەوى 
ــە  ــم دەكات ــە زەوى كشــتوكاڵى دێ ــەڕەىك گردەگۆزین ــە گ ــەم خشــتەیە ل ــى ئ ــە پێ ــت(٢)، ب دەبێ
(٤٦٥٢،٢٠) دۆنــم هەروەهــا زەوى بــەراو (١١٠٠) دۆنــم لــەم زەوییــە كشــتوكاڵییانەى ناوچــەى 
گردەگۆزینــە ژمــارەى ئــەو ناعورانــەى ســوودى لێوەردەگیرێــت (١٢٠) ناعــورە، هەروەهــا لــە 
ــە بەردەســوور  ــەاڵم ل ــە، ب ــووىن هەی ــوازى ب ــرى ئیرتی ــۆ زەوى كشــتوكاڵى  (٧٥) بی كەالركــۆن ب

كەمــرت بــۆ ســوود وەرگرتنــى كشــتوكاڵ، بڕوانــە خشــتەى ژمــارە (٦٢):

١- ســاكار محەمــد حەســەن گــەردى، ڕۆڵــى دانەوێڵــە لــە دەســتەبەركردىن ئاســایىش خــۆراك لــە هەرێمــى كوردســتان، 
لێكۆڵینــەوەى، ســرتاتیجى كوردســتان، ســلێامىن،٢٠١٠،ل ١٢٣ باڵوكــراوەكاىن ســەنتەرى 

٢- بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ئاىب ٢٠١٢
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خشتەى ژمارە (٦٢)
ڕووبەرى زەوییە كشتوكاڵییەكان و ژمارەى ناعوورەكان لە شاری كەالردا

ژمارەى ناعورەكانزەوى بەراو (دۆنم)زەوى دێم (دۆنم)كەرتەكان

١٢٠ ناعور١١٠٠ دۆنم٤٦٥٢،٢٠گردەگۆزینە

٦٥ ناعور٥١٠ دۆنم٨٢١،٢١بنگرد

٧٥ ناعور٢٧٥٠ دۆنم٨٦٠٩،٠٣كەالركۆن

٥ ناعور٥٠ دۆنم٢٠٤٣،٢١بەردەسوور

سەرچاوە/ بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ئاىب ٢٠١٢

هەروەهــا ناوچــەى لێكۆڵینــەوە، دەشــتێىك پــان و بەریــن و بــە پیتــى هەیــە و ڕووبــارى 
ــن  ــە چەندی ــدووە، ك ــەش كەشــێىك واى خوڵقان ــت، ئەمان ــە تەنیشــتیدا تێدەپەڕێ ســیروانیش ب
ــە  ــەى دەكات ــۆى ڕووبەرەك ــە ك ــت، ك ــەم بهێرنێ ــادا بەره ــەى تی ــتانەو هاوین ــى زس بەروبووم
نزیكــەى (١١٠٣٣٨) دۆنــم لــە كــۆى ئــەم ڕێژەیە بــڕى (٦١٧٩) دۆمنى زەوى بــەراوە و (٢٨٥٠١٨) 
دۆمنــى دێمەكاڵــە و زیــاد لــە (٤٠٠) دۆمنــى ســەوزایى و بــاخ و دارســتانە، جگــە لــەوەى نزیكەى 
(٥٦٩٥١٨٧) دۆمنــى بەردەاڵنــە، كــە زۆر لەبــار نییــە بــۆ كشــتوكاڵكردن، بــەو مانایــەى كــە تەنهــا 
بــڕى (٢٩١١٩٧) دۆمنــى لەگــەڵ دۆخــى كشــتوكاڵكردن دەگونجێــت، ئــەم ناوچەیــە بــە هــۆى 
ــارى  ــەىك لەب ــردووە زەویی ــن واى ك ــر زەوى و داباری ــاوى ژێ ــووىن ئ ــارى ســیروان ب ــاوى ڕووب ئ
هەبێــت بــۆ كشــتوكاڵكردن و لــەوەڕگاى رسوشــتى، بۆیــە هــەر ئەمــە وایكــردووە كــە خەڵكێــىك 
ــە  ــەالر دەكات ــتوكاڵییەكاىن ك ــە كش ــتى زەوی ــۆى گش ــت، ك ــتەجێ بێ ــە نیش ــەم ناوچەی زۆر ل
ــە پشــتاوەكاىن  ــەراوەكاىن (٦٧٥٥) دۆمنــە و زەویی ــە كشــتوكاڵییە ب ــە زەویی ــم، ك (٦٩٠٥٥٣) دۆن
(٦٢٧٩٨) دۆمنــە و زەوییــە بەردەاڵنــەكاىن (١٠٩١٣) دۆمنــە(١)، كــە شــیاونین بــۆ كشــتوكاڵكردن، 
وەلــێ دەكرێــت لــە پــرۆژەى تــردا ســوودى لــێ ببیرنێــت، ئــەو زەویانــەى لــەوەڕگان (٢٩٨٧٢) 
ــەرى  ــن، ڕووب ــوودى زۆرى لێدەبین ــاژەاڵن س ــە ئ ــكەرە، ك ــەىك دڵخۆش ــەش ژمارەی ــن ئەم دۆمن

گشــتى زەویــەكان دەكاتــە (١١٠٣٨) دۆنــم  بڕوانــە خشــتەى ژمــارە (٦٣):
١- بەڕێوەبەرایەىت زەوى و زارى گەرمیان،داتاى باڵونەكراوە، ئاىب ٢٠١٢
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خشتەى ژمارە (٦٣)
ڕووبەرى زەوییە كشتوكاڵییەكان لە شاری كــەالر

شار
زەوى 

كشتوكاڵى 
بەراو

زەوى 
كشتوكاڵى

دەیم

كۆى گشتى 
كشتوكاڵى 

زەوى

زەوى 
بەردەاڵىن

زەوى 
لەوەڕگا

ڕووبەرى 
گشتى

٦٧٥٥ دۆنمكەالر
 ٦٢٧٩٨

دۆنم
 ٦٩٠٥٥٣

دۆنم
 ١٠٩١٣

دۆنم
 ٢٩٨٧٢

دۆنم
 ١١٠٣٣٨

دۆنم

سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت زەوى و زارى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ئاىب ٢٠١٣

لــەم ناوچەیــەدا بەروبوومــى زســتانەى جۆراوجــۆر دەچێــرنێ بەتایبــەت گەنــم و جــۆ، كــە ســااڵنە 
ــاران   ــەوەى جووتی ــتادا دواى ئ ــە ئێس ــە ل ــت، ك ــەىك زۆر دەچێرنێ ــە ڕێژەی ــتاندا ب ــە وەرزى زس ل
ســوودیان لــە پێشــینەى كشــتوكاڵى وەرگرتــووە، كــە زۆرێــك لــە زەوییــە دێمــە كاڵەكانــن، بیــرى 
ــت،  ــدا دەكرێ ــە بەردەم ــم و جــۆى ل ــرى گەن ــەكاىن ت ــە بەروبووم ــا ل ــە جی ــە ك ــوازى تێدای ئیرتی
ــاران، كــە  ــە هانــداىن جووتی هەروەهــا كڕینــى بەروبــووم لەالیــەن حكومەتــەوە جۆرێــىك تــرە ل
زۆرجاریــش تــۆ و پەینــى كیمیــاوى و پێداویســتى تــرى كشــتوكاڵى دابــەش دەكرێــت، ئەگەرچــی 
كەمیــش بــن دەبێتەهــۆى هانــداىن جووتیــاران، جۆرەهــا بەروبوومــى تــرى وەك كاهــو و نیســك 
و نــۆك و پاقڵــە و ســەوزە و بەروبوومــەكاىن (شــێلم، پیــاز، كەلــەرم، ســپێناغ...هتد) جیــا لەمانــە 
ــى ســاڵ و زســتانە  ــە درێژای ــە ئەمــەش ب ــە ك ــە زیادبووندای ــژەى ل ــادێ ڕێ ــووى پالســتیىك ت خان
ــەرى  ــە كاریگ ــتوكاڵ فاكتەرێك ــە كش ــازاڕەوە، كەوات ــە ب ــاش دەخرێت ــى زۆرب ــە بەرهەم و هاوین
لەســەر ڕێــژەى دانیشــتوان هەیــە، بــە تایبــەت بــۆ دۆزینــەوەى هــەىل كار بــۆ دانیشــتوان و بژێوى  
ژیانیــان لــە خشــتەى خــوارەوەدا هەنــدێ داتــا دەخەینــە ڕوو بــۆ ســەملاندىن باســەكەمان، جــۆرى 
ــەت  ــەى دڵخۆشــین بەتایب ــن مای ــە دەكرێ ــەم ناوچەی ــە وەرزى زســتاندا ل ــەى ل ــەو بەروبوومان ئ
ــە ئێســتادا خەڵكێــىك زۆر ســەرقاڵى كشــتوكاڵن لەچــاو ســااڵىن تــردا، ڕوبــەرى زەوى شــیاو بــۆ  ل
ــە  ــردووە ب ــدارى ك ــىك زۆر بەش ــە ڕووبەرێ ــم ب ــر گەن ــم(١)، زیات ــە (٣٧٦٠٧٠) دۆن ــدن دەكات چان
ــش  ــە ئەمی ــڕى (١٣٥٩٣) بەشــدارى دەكات، ك ــە ب ــت ب ــش جــۆ دێ ــم دواتری ــڕى (٥٤٤٧١) دۆن ب

١- ڕووپێوى ئامارى چاندراوى زستانە لە هەرێمى كوردستان ساڵى(٢٠١١- ٢٠١٢) ل٨٥
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ســااڵنە بــە شــێوەیەىك بەرچــاو دەچێرنێــت، هۆكــەى دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى كــە خواســتى زۆرى 
لەســەرە لــە دواى گەنــم، هەروەهــا نیســك و نۆكیــش باســكراوە هەرچەنــدە چەندیــن بەروبوومى 
تــر بەرهــەم دەهێرنێــت لــە ناوچەكــەدا لــەم لێكۆڵینــەوەدا تیشــىك خراوەتەســەر، پشــت بەســنت  
بــە داتــاكاىن بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى كشــتوكاڵى گەرمیــان، هەروەهــا بەرهەمــى ســەوزەوات لــە 
وەرزەكاىن ســاڵدا بەرهــەم دەهێرنێــت، كــە ئــەم ناوچەیــە ناوبانگــى پێدەركــردووە، بەرهەمێــىك 
زۆر كــە شــارەكاىن دەوروبەریــش ســوودى لــێ دەبینــن وەك لــە خشــتەى ژمــارە (٦٤) دا هاتــووە:

خشتەى ژمارە (٦٤)
ڕووبەرى چاندراوى بەروبوومى زستانە وەرزى (٢٠١١-٢٠١٢) لە قەزاى كەالر

ڕووبەرى چاندراو بە دۆنمسەوزەواتنیسكنۆكجۆگەنمقەزا

٥٤،٤٧١١٣٥٩٣٣٠٣١٥٤٤٢كەالر

٢٥٤٤٠،٠

ڕووبەرى 
شیاو بۆ 
چاندن 
بەدۆنم

٣٧٦٠٧،٠

٢٠٢٧٦،٠٥٠٩٦،٠٤٧،٠٠٢١،٠

      
سەرچاوە: ڕووپێوى ئامارى چاندراوى زستانە لە هەرێمى كوردستان ساڵى (٢٠١١- ٢٠١٢) ل٨٥

ــە پیتــى خاكەكــەى  ــۆ بــووىن تەختایــى دەشــتەكەى و ب گرنگــى ئــەم ناوچەیــە دەگەڕێتــەوە ب
ئــاوى ڕووبــارى ســیروان و زۆرى ئــاوى ژێــر زەوى، لــە كــەالر ٦٠٠ دۆنــم باخ هەیە كــە جۆرەكاىن 
ــۆخ و  ــوو و ق ــێ و ئاڵ ــر و هەرم ــرێ و هەنجی ــەىن و ت ــوو و مزرەم ــون و زەردەل ــار و زەیت هەن
تەنانــەت دارخورمــا كــە لــە خشــتەكەدا هاتــووە، بــە ژمــارەى دار و بەرهەمهێنانــەوە، كــە لــەم 
ناوچەیــەدا تــا دێ زیاتــر بایــەخ بــە باخــدارى و كشــتوكاڵ دەدرێ، وەك لــە خشــتەكەدا هاتــووە، 
دار هەنــار زۆرتریــن ژمــارەى تۆمــار كــردووە كــە دەكاتــە ( ٢٦٦٦٠) دار و بەرهەمەكەىش (١٨١) 
ــش  ــۆ، كەمرتینی ــە (٣٣٨٦) كیل ــە دەكات ــووە ك ــەم زەردەل ــن بەره ــدە زۆرتری ــە، هەرچەن كیلۆی
ســێوە، كــە هیــچ ژمارەیــەىك تۆمــار نەكــردوە، لەكاتێكــدا لــە ســاڵى هەشــتاكان و نەوەدەكانــدا 
ــە  ــەن و زیاتریــش ل ــن ژمــارەى تۆمــار دەكــرد كــە دەگەیشــتە (٩٠) ت بەرهەمــى قــۆخ زۆرتری
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وەرزێکــدا، تەنهــا لــە وێســتگەى باخــى كــەالر ئــەو بــڕە تۆمــار كــراوە جگــە لــە باخــەكاىن تــر، 
بــەاڵم بــە داخــەوە بەهــۆى نەخۆشــییەوە ئــەو دارانــە فەوتــان، لــە خشــتەكەدا بەرهەمــى قــۆخ 
ــادێ درووســتكردىن  ــر پێــش ســاڵى (٢٠٠٠) ت ــە زیات ــەم داتان ــە ســاڵدا، ئ ــە ل تەنهــا (٦٤) كیلۆی
بــاخ و بایەخــدان بــە بــوارى كشــتوكاڵى زیاتــر دەبێــت، بــە تایبــەت هاتنــى عــەرەب و 
ــە ناوەڕاســت و خــوارووى عێراقــەوە نیشــتەجێبوون،  ــەى ل ــە ناوان ــەوە زۆریــك ل ــاوارە گەڕان ئ
ئەمانــە جیــا لــەوەى زۆریــان ڕەوىش ئابووریــان خــراپ بــوو، شــوێنى نیشــتەجێبوونیان نەبــوو 
شــارەزابوون لــە بــوارى كشــتوكاڵ و باخداریــدا، بۆیــە لەنــاو كێڵگــە كشــتوكاڵییەكاندا كاریــان 
ــەرى  ــووىن ڕووب ــان فراوانب ــوو، ی ــەم هەب ــازاڕ و بەره ــەر ب ــەرى لەس ــەش كاریگ ــرد، ئەم دەك

باخــەكان بۆیــە ئــەو ژمارانــە زۆر زیــادى كــردووە، ســەیرى خشــتەى ژمــارە(٦٥) بكــە:

خشتەى ژمارە (٦٥)
ژمارەى دارە بەردارەکان و بەرهەمى ساڵى (٢٠٠٩)

بەرهەم بە كیلۆژمارەى دارجۆر
٢٦٦٦٠١٨١هەنار
/١٤٢٤٠زەیتون

١٠٧٧٠٣٣٨٦زەردەلوو
٦٧٩٠٦١٠مزرەمەىن
٢٢٢٠٢٠٣٥پرتەقاڵ

١١٣٠١٦٨٠ترێ
/١٠٠٠فستق
٣٥٥٦٤قۆخ

٢٩٠٥٦٠هەنجیر
٣١٥٧١٨خورما
١٢٠١٠٠٠هەرمێ
١٠٥٠ئاڵوو
/٢سێو

             
ــالة  ــة كالر، رس ــە منطق ــور فولوجی ــاالين، جمی ــان الب ــتم خ ــد رس ــان محم ــەرچاوە: نخش    س

ماجســتیر، غیــر منشــورة، كلیــة العلــوم االنســانیة، جامعــة الســلیامنیة، ٢٠١٠، ص١٨٢
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 هەروەهــا خانــووى پالســتیىك كــە ڕووبەرەكــەى دەكاتــە (٤٤٩٥٩)م٢ و بەرهەمەكانیــان لــە زۆربــەى 
ــت  ــار دەكرێ ــر خەی ــەدا زیات ــەم ناوچەی ــدە ل ــە، هەرچەن ــاىش هەی ــى ب ــاڵدا، بەرهەم وەرزەكاىن س
ــەكان  ــە كــە ژمــارەى هۆڵ ــەوەر هەی ــر بەشــدارى دەكــەن، (٥٥) پــرۆژەى پەل بەكەمــى جــۆرەكاىن ت
دەكاتــە (٦٤) هــۆڵ ســااڵنەش بەرهەمــى زۆرى هەیــە، زۆرى ژمــارەى دانیشــتوان و زۆرى خواســت 
ــە و  ــان (٣٥) هەنگەوان ــان ژمارەی ــاكات، هەنگەوان ــە ن ــەىش ناوچەك ــەوەر ب ــتى پەل ــەر گۆش لەس
ــە، (١٢) حــەوزى  ــان هەی ــاىن هەنگوینی ــاى بەرهــەم هێن ــە توان ــە، ك ــگ هەی ــانەى هەن (١٣٥٠) ش
بەخێوكــردىن مــاىس كــە ڕووبەرەكــە (٢٨) دۆنــم دەبێــت، ســەوزە بەشــێوەیەىك گشــتى بــە درێژایــى 
ســاڵ و بــە بەردەوامــى لــە ناوچەكــەدا دەكرێــت، ئەویــش لــە نێــوان وەرزەكاىن ســاڵدا جیاوازیــان 
هەیــە، بەگوێــرەى دابەزیــن و بــەرز بوونــەوەى پلــەى گەرمــا جۆرەكــەى دەگۆڕێــت، زیاتــر ســەوزەى 
هاوینــە و زســتانە لــە خۆدەگرێــت، كــە ســااڵنە بەرهەمێــىك بەرچــاو بەرهــەم دەهێرنێــت جیــا لــە 
كــەالر و دەوروبــەرى بــۆ زۆرێــك لــە شــارەكاىن هەرێــم و ناوەڕاســتى عێــراق و تەنانــەت پایتەختــى 
عێراقیــش ســوودى لــێ دەبینــن، ســەوزەى زســتانە ئــەم جۆرانــەن (كــەوەر، كــەرەوز، ســپێناغ، ڕەشــاد، 
تــوور، ســڵق... هتــد) كــە لــە مانگــى ئەیلولــەوە دەســت پێــدەكات تــا كۆتایــى شــوبات، ئەمــە جگــە 
لــە بەروبوومــى تــر، ئەگــەر ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٦٦) بكەیــن، دەردەكەوێــت بەروبوومى زســتانە 
لــە ســاڵى (٢٠١٢)دا خراوەتــەڕوو، تەنهــا گەنــم بەرهەمەكــەى دەكاتــە (١٣٥٧٠) تــەن و ڕووبــەرى 
چانــدراو (٦٧٨٥٠) دۆمنــە، بەرهەمــى جــۆ لــە هەمــان ســاڵدا كــە دەكاتــە (٥٥٨٧,٥) تــەن و ڕووبــەرى 
چانــدراو (٣٧٢٥٠) دۆمنــە، بــە هەمــان شــێوە بەرهەمــەكاىن (نــۆك، نیســك، ســڵق، قەڕنابیــت، 
شــێلم) لــەم ســاڵەدا خراوەتــە ڕوو، هەروەهــا زۆربــەى بەروبوومــەكان بەرهەمیــان زیاتــرە وەك لــە 
خشــتەكەدا هاتــووە، (پیــازى وشــك، پاقڵە،كەلــەرم، تــوور، خــاس، چەوەنــدەر، پەتاتــە، ســیر، گێــزەر، 
دەرەى زەرد (گەمنــە شــامى)، گوڵەبــەڕۆژە)، بــە پێــى پۆڵێنەكــە ســەوزەى جۆراوجــۆر لــە ڕیزبەنــدى 
ســێیەم دایــە، بەرهەمێــىك زۆر دڵخۆشــكەرە ڕووبــەرى چانــدراوى (٦٠٠) دۆمنــە بەرهەمەكــەى (٧٥٠) 
تەنــە، كــۆى بەرهەمــەكان (٢١٤٣٧٠٥) تەنــە و لەم ســاڵدا ڕووبــەرى چاندراویــش (١٠٦١٨٠) دۆمنە(١)، 
ئەمــەش پەیوەنــدى بــەوەوە هەیــە تــادێ لەالیــەن جووتیارانــەوە زیاتــر گرنگــى بــە كشــتوكاڵ كــردن 
دەدرێــت، هەروەهــا هانــداىن حكومــەت بــە پێــداىن كیمیــاوى و تــۆوى پەســەنكراو و دابەشــكردىن 
ــتیىك  ــووى پالس ــل و خان ــى ئۆتۆمبێ ــردىن كرێ ــووم و خەرجك ــى بەروب ــا و داپ و كڕین ــودى یوری ك
ــاران  ــۆ جووتی ــول ب ــەوەى خ ــە و كردن ــەرداىن كێڵگ ــى گاز و س ــۆ وەرگرتن ــاران ب ــتگیرى جووتی پش
١- نخشــان محمــد رســتم خــان البــاالين جمیورفولوجیــە منطقــة كالر، رســالة ماجســتیر، غیــر منشــورة، كلیــة العلــوم االنســانیة، 

جامعــة الســلیامنیة، ٢٠١٠، ص١٨٢
٢- بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە،٢٠١٢



٣٣٨

پێشــینەى كشــتوكاڵى... هتــد بڕوانــە خشــتەى ژمــارە (٦٦) :

خشتەى ژمارە (٦٦)
أ . بەروبوومە وەرزى زستانە لە ساڵى (٢٠١٢)

بەرووبوومژ
ڕووبەرى 

پێشنیاركراو/ دۆنم
ڕووبەرى 

چاندراو/دۆنم
ڕێژەى 
سەدی

برشت 
/كگم

بەرهەم/
تەن

٧٠٠٠٠٦٧٨٥٠٩٧٢٠٠١٣٥٧٠گەنم١

٤٠٠٠٠٣٧٢٥٠٩٣١٥٠٥٥٨٧،٥جۆ٢

٤٠٣٠٧٥٣٥٠١٠،٥نۆك٣

٢٠١٥٧٥٣٠٠٤،٥نیسك٤

٥٠٤٠٨٠٣٠٠٠١٢٠پیازى وشك٥

٣٠٢٥٨٣٢٠٠٠٥٠پاقلە٦

١٥١٢٨٠٢٥٠٠٣٠سڵق٧

٢٥٢٠٨٠٣٠٠٠٦٠قەڕنابیت٨

٤٠٣٥٨٨٣٠٠٠١٠٥كەلەرم٩

١٠٨٨٠٣٠٠٠٢٤شێلم١٠

١٥٠١٣٥٩٠٥٠٠٠٦٧٥توور١١

٢٥١٨٧٢٥٠٠٠٩٠خەس١٢

١٥١٢٨٠٣٠٠٠٣٦چەوەندەر١٣

٦٠٥٠٨٣٥٠٠٠٢٥٠پەتاتە١٤

٠٠٠٠٠سیر١٥

٠٠٠٠٠گێزەر١٦

٤٠٣٠٧٥٥٠٠١٥گوڵە بەڕۆژە١٧

٧٠٥٠٧١١٢٠٠٦٠دەرەى زەرد١٨

٧٠٠٦٠٠٨٦١٢٥٠٧٥٠سەوزەى جۆراوجۆر١٩

١١١٢٩٠١٠٦١٨٠٢١٤٣٧،٥كۆى گشتـــى

سەرچاوە/ بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە،٢٠١٣



٣٣٩

ئــەو جــۆرە ســەوزانەى لــەم وەرزەدا دەكرێــت، لــە مانگــى ئــازارەوە دەســتپێدەكات تــا مانگــى 
ــاڵى  ــى س ــدا بەرهەم ــن، تیای ــوارەوە بكەی ــتەى خ ــەیرى خش ــەر س ــەم، گ ــە بەره (٦- ٧) دێت
(٢٠١٢) خراوەتــە ڕوو بەرهەمــەكاىن (تەماتــە و خەیــار و بامیــە و لۆبیــا و تــەڕە پیــاز و برنــج 
و كونجــى و ســەوزەوات...هتد) لــەم ســاڵەدا خەیــار زۆرتریــن بەرهەمــی تۆمــار كــردووە كــە 
(٢٤٧٥) تەنــە، كــە ئەمیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ زۆرى ئــەو خانــووە پالســتیكییانەى لــە ناوچەكــەدا 
هەیــە، تــا دێ ژمارەیــان زیاتــر دەبێــت، لــە ڕیزبەنــدى دووەم تەماتــە دێــت كــە بەرهەمەكــەى 
(٢٢٧٥) تەنــە، ســەوزەواتیش بەهەمــان شــێوە بەرهەمەكــەى (٦٠٠) تەنــە، كــۆى بەرهەمــەكان 
ــە (١٩٧٨)  ــاڵەدا دەكات ــەم س ــش ل ــەرى چاندراوی ــەن، ڕووب ــە (٤٩٦٧٤٥) ت ــاڵەدا دەكات ــەم س ل
ــووى پالســتیكییەوە  ــا و خان ــە ئێســتادا بەهــۆى پێشــكەوتنى تەكنەلۆجی ــدە ل ــم، هەرچەن دۆن

بەرهەمــەكان لــە وەرزەكاىن تریشــدا دەكرێــن، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٦٧) بكــە:

خشتەى ژمارە (٦٧)   
ب - بەروبوومى وەرزى هاوینە لە ساڵى (٢٠١٢)

جۆرى بەرووبوومژ
ڕووبەرى 

پێشنیاركراو/ دۆنم
ڕووبەرى 

چاندراو/دۆنم
ڕێژەى 
سەدی

برشت /
كگم

بەرهەم/
تەن

٨٠٦٥٨١٣٥٠٠٢٢٧،٥تەماتە١
٧٥٥٥٧٣٤٥٠٠٢٤٧،٥خەیار٢
٧٠٥٥٧٩٦٠٠٠٣٣٠باینجان٣
٥٠٣٥٧٠٣٠٠٠١٠٥كودى٤
٢٥٢٠٨٠٢٥٠٠٥٠بامیە٥
٣٥٣٠٨٦٢٠٠٠٦٠لۆبیا٦
٥٠٤٥٩٠٢٥٠٠١١٢،٥تەڕە پیاز٧
٣٠٠٢٦٠٨٧٥٠٠٠١٣٠٠شووىت٨
٤٠٠٣٤٠٨٥٣٥٠٠١١٩٠گەندوورە٩
٢٠١٤٧٠٥٠٠٧گوڵە بەڕۆژە١٠



٣٤٠

جۆرى بەرووبوومژ
ڕووبەرى 

پێشنیاركراو/ دۆنم
ڕووبەرى 

چاندراو/دۆنم
ڕێژەى 
سەدی

برشت /
كگم

بەرهەم/
تەن

٨٠٦٨٨٥١٤٠٠٩٥،٢ترۆزى١١
٦٠٤٥٧٥٩٠٠٤٠،٥برنج١٢
٣٠٢٨٩٣٣٠٠٠٨٤بیبەر١٣
٨٠٦٥٨١٤٧٠٠٣٠٥،٥پەتاتە١٤
٠٠٠٠٠دەرەى زەرد١٥
٢٥٠٢١٠٨٤٨٥٠١٧٨،٥فستق كێڵگەى١٦
٣٠٢٥٨٣٦٥٠١٦،٢٥كونجى١٧
٧٠٢٠١٨٩٠١٠٠٠١٨وێنجە١٨
٧٠٠٦٠٠٨٦١٠٠٠٦٠٠سەوزەوات١٩

٢٣٥٥١٩٧٨٤٩٦٧،٤٥كۆى گشتــــى

سەرچاوە/ بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى ساڵى ٢٠١٣

كوردســتان بــە بەخێوكــردىن ئــاژەڵ بەناوبانگــە، چونكــە ناوچەیەكــە بــە لــەوەڕگا دەوڵەمەنــدە و 
ئــاو و هەواكــەىش بــۆ ئاژەڵــدارى گونجــاوە، جگــە لــەوە جووتیــارەكان لــەم بــوارەدا شــارەزایان 
هەیــە(١)، لــە نێــو كــەرىت كشــتوكاڵدا لــە ســاماىن ئــاژەڵ بایــەخ و گرنگــى خــۆى هەیــە چونكــە 
ڕێژەیــەىك دیاریكــراو لــە داهــاىت كشــتوكاڵى پێــك دەهێنێــت، لەگــەڵ ئــەوەى كــە بەروبوومــى 
ــازییەوە(٢)  ــو زۆر پیشەس ــە نێ ــش دەچێت ــتەیەىك خاوی ــاژەڵ خــۆراىك دانیشــتوانە وەك كەرەس ئ
ــە جــاران  ــاواز ل ــت جی ــەروەردە دەكرێ ــى هــەم جــۆر پ ــە هەرێمــى كوردســتان ئاژەڵ ئێســتا ل
لــە هەیكــەل و جەســتە و جــۆرى بەرهــەم لەوانــەش (مــەڕ و بــزن و مانــگا و پەلــەوەر) لــەو 
ســااڵنەى دوایشــدا گرنگیــدان بــە ڕاوەمــاىس زیــادى كردووە بــە تایبەىت كــە كوردســتان دەرامەت 
و ســەرچاوەى ئــاو و بەســت و بەنــداوى زۆرە، ســەرەڕاى درووســتكردىن هەنــدێ بەنــداو 
ــى و ناوخــۆ  ــەوەى پێداویســتییەكاىن لۆكاڵ ــە پڕكردن ــا ل ــردن و جی ــۆ بەخێوك ــت ب ــە دەتوانرێ ك

١- د. سەالحەددین حەفید، ئابورى ى كوردستان (١٩٧٧-١٩٩٠) سەرچاوەى پێشوو، ل ٣٦
٢- د. كامەران تاهیر سەعید، جوگرافیاى عێراق مرۆیی و چاالىك ئابوورى، چاپى یەكەم، ٢٠١٤، نارین، ل١٦١



٣٤١

بەشــێوەیەىك بــازرگاىن ســوودى لــێ ببیرنێــت و بــەكار بهێرنێــت وەكــو ســامانێىك نیشــتامىن، وەك 
ئــەوەى ســاماىن ئــاژەڵ لــە زۆر واڵتــە پێشــكەوتووەكاندا شــوێنى تایبــەىت و بەرچــاوى لــە ئابوورى 
ــەدراوە،  ــەى پێن ــەو گرنگی ــتاندا ئ ــە كوردس ــرت ل ــكرایە پێش ــەاڵم وەك ئاش ــە، ب ــتوكاڵیدا هەی كش
ــردىن  ــردن و پەروەدەك ــۆ بەخێوك ــە ب ــدا هەی ــە هەرێم ــراوان ل ــتى ف ــاى رسوش ــارە توان وەك دی
ــە،  ــاكاىن ناوەڕاســت و باشــوورى عێراقەوەی ــە ســەرووى توان ــازرگاىن، ل ــە شــێوەیەىك ب ــاژەاڵن ب ئ
ــاران  ــە جووتی ــە، ك ــدا هەی ــەى مرۆڤ ــاىن ڕۆژان ــە ژی ــارى ل ــگ و دی ــى گرن ــاژەڵ ڕۆڵ ــاماىن ئ س
ــە  ــەت ل ــان، بەتایب ــوى ژی ــۆ بژێ ــنت ب ــاژەڵ دەبەس ــاماىن ئ ــە س ــت ب ــتوكاڵكردن، پش ــڕاى كش وێ
گوندەكانــدا، بەخێوكــردىن ئــاژەڵ پێویســتى بــە ڕووبــەرى زەوى فــراوان و لــەوەڕگا و ئــاو هەیــە، 
ــە گۆشــت و شــیرەكەى  ــان ك ــەوەى بەرهەمەكانی ــۆ ســاغ كردن ــش گرنگــە ب ــە بازاڕی ــا لەمان جی
بــەردەوام داواكارى زیــاد دەبێــت لەگــەڵ زیادكــردىن دانیشــتواندا، هەروەهــا پێســت و خــورى 
یــان مووەكەیــان، بەكاردەهێرنێــت بــۆ مافــوور و جاجــم و بــەڕە و قاڵــى و درووســتكردىن ڕەشــكە 
ــاڵ  ــە ب ــاڵ و كوڵ ــاىت ش ــە وەك ق ــەى زۆر گران ــە نرخەك ــش، ك ــەت كەلوپەلی ــس و تەنان و گوری
ــازیدا  ــە پیشەس ــزە و ل ــە و هی ــۆ مەشــكە و كوون ــەى جــاران ب و فەرەنجــى و كاڵش و چەرمەك
چەرمەكــەى بــۆ چەندیــن مەبەســتى جیــاواز بەكاردێــت، هەروەهــا بــۆ گواســتنەوەى شــتومەك 
و هاتوچــۆ و جووتكــردن و گێــرە، كــە بەهــۆى نەبــووىن كەرەســتەوە ســوودیان لــێ دەبیــرنا ئــەو 
دەمــە لــەڕووى جــۆر و ژمــارەوە زیاتــر بــوو، ئاژەڵیــش وەكــو (ئەســپ، مایــن، گوێدرێــژ، قاتــر) 
ئــاژەڵ بەخێوكــردىن یــان دابەشــبووىن بــە فۆرمێــىك نایەكســان بــەدى دەكرێــت، جیــاوازى هەیــە 
ــاژەڵ  ــردىن ئ ــدان بەخێوك ــدا بایەخ ــە گوندەكان ــر ل ــتى، زیات ــێوەىك گش ــدا بەش ــو ناوچەكان لەنێ
هەیــە، هەرچەنــدە ئاژەڵــى كێــوى پەلــەوەر بــووىن زۆرە، لــە هەرێمــى كوردســتان چ لــە ناوچــە 
شــاخاوییەكان و تەنانــەت لــە ناوچــە دەشــتاییەكانیش، گەرمیــان ئاســك و كەروێشــك و بــزن و 
ــد،  ــار و.. هت ــوى و كەمتی ــەراز و چەقــەڵ و ڕێ ــاز و مــراوى و هەروەهــا ب ــۆڕ و سوێســك و ق پ
دەشــتى كــەالر و شــێروانە و شــاكەل ئاســكێىك زۆرى تێدایــە، ئەگەرچــى ڕاوچــى زۆریــان دەكوژن 
و دەســتەمۆیان دەكات، لــە ســااڵىن پەنجــاكان و شەســتەكاندا وەك ڕان بیــرناون، تەنانــەت 
دەگێڕنــەوە لــە دەشــتى ســەید ســۆنە كــە ئێســتا لــە ســنوورى شــارەوانیدایە ئاســكیان دۆشــیووە، 
زۆرێــك لــە پیــاوە نــاودارەكان و ســەرۆك خێــڵ و بەرپرســەكان بــۆ ڕاو كــردن هاتوونەتــە ئــەم 
ــڕاى  ــۆڕاوە، وێ ــردن گ ــى  ڕاوك ــا ئێســتا ئەگەرچــى جــۆر و میكانیزم ــە ســیەكانەوە ت ــەرە، ل دەڤ
ــدىن رسوشــتى و  ــى گونجان ــگا و بەپێ ــزن و مان ــەڕ و ب ــەىت م ــاژەڵ بەتایب ــردىن ئ ــە بەخێوك ئەمان

دانیشــتوانەكەى ژمارەیــەىك زۆر لــە شــارى كــەالردا و دەوروبــەرى هــەن.



٣٤٢

ئــەو جــۆرە مــەڕەى لــە كوردســتاندا هەیــە زیاتــر مــەڕی كوردییــە، جۆرێــىك تــرى دوڕە هەیــە 
ــە زۆرى  ــەكان ب ــت و بان ــەى دەش ــە ناوچ ــر ل ــەژم) زیات ــان (دوو پ ــی)یە ی ــاوى (عەواس ــە ن ك
دەژیــن هەرچەنــدە لــە ئێســتادا بەهــۆى ئاوەاڵبــووىن ســنوورەكانەوە چ لــە وواڵتــاىن دەوروبــەر 
ــەى  ــە وێن ــە، وەك ل ــان هەی ــرت ئامادەیی ــن جۆری ــەوە چەندی ــوارووى عێراق ــت و خ چ ناوەڕاس
خــوارەوەدا هاتــووە، ئەویــش پەیوەنــدى بــە داباریــن و بــارى ئابووریــەوە هەیــە، مــەڕ ئاژەڵێىك 
ــە شــیرەكەى ماســت  ــاوزەد دەكرێــت، ل ــە شــیردەرەكان ن ــە ئاژەڵ ــە یەكێــك ل زۆر بەســوودە ب
ــە  ــدێ ل ــەرگ و هەن ــەى جلوب ــە خوریەك ــاوكات ل ــت ه ــت دەكرێ ــەرە درووس ــر و ك و پەنێ
پێداویســتیەكانی تــرى ناومــاڵ دابیــن دەكات لــە جــۆرەكاىن تــرى ئــاژەڵ زیاتــر بەخێــو دەكرێــت 
ــە ژمــارەى  ــاران بەبــێ بەخێوكــردىن مــەڕ ناژیــن، هــەر بۆی ــە گوندنیشــینان و جووتی زۆرێــك ل

مــەڕ (٢١١،٠٠٠) ســەرە، لــەم ناوچەیــە لــە ڕیــزى یەكەمدایــە(١).

وێنەى ژمارە (١٤)
مـــــــــەڕ

 

١- بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣ 



٣٤٣

بەخێــو كــردىن بــزن وەك بەخێوكــردىن ئاژەڵەكانــی تــر نییــە، ئــەوەش لەبەرئەوەیــە كەمــرت لــە ئابوورى 
ــازرگاىن  ــتى ب ــان بەمەبەس ــێوەى لەوەڕاندنی ــەى ش ــەو ناوچان ــە ل ــەىش دەكات، بۆی ــدا هاوب جیهان
تێــدا بــاڵوە حــەز لــە بەخێوكــردىن ناكــەن، چونكــە بــزن دەبێتــە هــۆى وێرانكــردىن لــەوەڕگا جگــە 
ــە واڵىت  ــت، ل ــاو دەچێ ــە ن ــزن خەریكــە ل ــەك ب ــا ڕادەی ــەم شــیرە، هەت ــىك الواز و ك ــەوەش ئاژەڵێ ل
ئوســرتالیا و نیوزلەنــدا كەمبوونــەوەى لــە ئەمریــكاى باكــوور و ئەوروپــا لەهەمــان كاتیشــدا ژمــارەى 
لــەو ناوچانەیــدا كــە لەوەڕگایــان تێــدا كەمــە، زۆر دەبێــت وەك هندســتان و چیــن، كــە ســێ یــەىك 
ژمــارەى بــزىن هەمــوو جیهانیــان تێدایــە، لەســەر پاشــاموەى كێڵگــەكان زیاتــر بەخێــو دەكرێــت بــۆ 
ســوود وەرگرتــن لــە شــیرەكەى، هەروەهــا لــەو ناوچانــەى كــە ســەرچاوەى لــەوەڕگاى چاكیــان كەمــە 
بــزن بەخێــو دەكــەن وەك بیابــاىن ئەنــادۆڵ و ئەســیوبیا(١)، بــزن لــەدواى مــەڕ واتــە لــە ڕیزبەنــدى 
دووەمدایــە چەندیــن جــۆرى بــزن لــە هەرێمــى كوردســتان هــەن بــزىن مــەرەز و شــامى و عــەرەىب و 
دوڕە و.. هتــد، هەروەهــا بــزىن ئاســیایى بــە زۆرى لەناوچــە دەشــتاییەكاندا بەخێــو دەكرێت، ســەیرى 
وێنــەى ژمــارە (١٥) بكــە، لەناوچــەى لێكۆڵینــەوە ژمارەیــان (٤٠٠٠٠) ســەرە كــە هەمــە جــۆرن(٢). 

وێنەى ژمارە (١٥) 
بــــزن 

١– د. صالح فلیح حسن جوگرافیاى ئابوورى، چاپى هەشتەم، هەولێر، ٢١٠، ل٩٦-٩٧
٢- بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣



٣٤٤

ــەن  ــراوە لەالی ــتى پێك ــتییەش هەس ــەم ڕاس ــگا، ئ ــردىن مان ــۆ بەخێوك ــە ب ــار هەی ــێىك لەب كەش
ــوود  ــە، س ــدا هەی ــوارى ئابووری ــە ب ــوودێىك زۆرى ل ــە س ــەوە، چونك ــاران حكومەتیش جووتی
ــە  ــش جــۆرى زۆرە ل ــێوە ئەمی ــان ش ــت، بەهەم ــیر و گۆشــت و پێســتەكەى وەردەگیرێ ــە ش ل
كوردســتاندا وەك فریــزى و هۆڵەنــدى و هنــدى و شــەراىب و كــوردى و عــەرەىب و.. هتــد، زیاتــر 
ــە  ــیرى كەم ــووك و ش ــارەى بچ ــدا قەب ــەڵ ئەوەش ــە لەگ ــووىن هەی ــوردى ب ــگاى ك ــۆرى مان ج
ــان (٤٨٠) ســەرە، دوو  ــە كــە ژمارەی ــەك پرۆژەی ــا ی ــۆ شــیر تەنه ــگا ب ــرۆژەى بەخێوكــردىن مان پ
پــرۆژەش بــۆ بەخێوكــردىن گۆلــك ژمارەیــان (٢٣٠) ســەرە، كــە ژمــارەى مانــگا لــەم ناوچەیــەدا 

ــە : ــارە (٦٨) بك ــتەى ژم ــەیرى خش ــەر(١)، س ــە (٣٢٠٤٠) س دەكات

خشتەى ژمارە (٦٨)
ئامارى مەڕ و بزن و مانگا ساڵى (٢٠١٢)

مانگابزنمەڕشار

٢١١٠٠٠٤٠٠٠٠٣٢٠٤٠كەالر

       سەرچاوە : بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

١- بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣



٣٤٥

وێنەى ژمارە (١٦)
مـــانـــگـــا 

 

بەخێوكــردىن ئاســانرتە، تــا دێ بەهۆى هۆشــیارى تەندروســتى و زیادبــووىن ڕێژەى دانیشــتوانەوە 
ــار نییــە كــە بایــەخ  ــاد دەبێــت، لــە گوندەكانــدا جووتی داواكارى لەســەر گۆشــتى پەلــەوەر زی
بــە بەخێوكــردىن پەلــەوەر نــەدات چەنــد جۆرێــىك جیاوازیــش بەخێــو نــەكات، وەكــو قــەل و 
قــاز و مــراوى و مریشــك و كەڵەشــێر و.. هتــد، هــاوكات بەخێوكــردىن مریشــك لــە ڕیزبەنــدى 
پێشــەوەیە چ بــۆ گۆشــتەكەى و چ بــۆ هێلكەكــەى، ژمارەیــەىك زۆر كێڵگــەى پەلــەوەرى مریشــك 
هــەن كــە ژمارەیــان (٥٥) پرۆژەیــە و (٦٤) هۆڵــە، هەروەهــا پرۆژەیــەىك هەڵهێنــەرى مریشــك 
ئامادەیــی هەیــە بــە توانــاى (٢,٣٠٠,٠٠٠) دوو ملێــون و ســێ ســەد هــەزار هێلكــە لــە ســاڵێكدا 
ــان (١٢) حــەوزە و ڕووبەرەكــەى (٢٨)  ــە خێوكــردىن ماســی كــە ژمارەی ــە ئێســتادا حــەوزى ب ل
ــانە،  ــە هەڵكش ــی ل ــتى ماس ــكرایە داواكارى گۆش ــر دەكات ئاش ــان زیات ــادێ ژمارەی ــە، ت دۆمن
بەخێوكــردىن هەنــگ لەالیــەن هەنــدێ جووتیــارەوە بووەتــە جێــى بایــەخ كــە ژمارەیــان (٣٥) 
هەنگەوانــە و (١٣٥٠) شــانەى هەنــگ هەیــە كــە توانــاى بەرهــەم هێنــاىن هەنگوینیــان هەیــە 



٣٤٦

ــىك  ــۆ خەڵ ــش ســوودى زۆرى ب ــاژەڵ و پەلەوەری ــن ســااڵنە، ئ ــڕى (٢٧٥٠) كگــم هەنگوی ــە ب ب
ناوچەكــە هەیــە(١)، كــە جیــا لــە ســەربڕین زۆرجــار كڕیــن و فرۆشــتنى پێــوە دەكرێــت جگــە لــە 
ناوخــۆ بــۆ واڵتــاىن دەورووبــەر، ئاشــكرایە جۆرەهــا بەرهەمیــان هەیــە لــە ئێســتادا تێكەڵەیــەك 

هەیــە لــە ئــاژەڵ و پەلەوەریــش كــە لــە زۆربــەى ناوچەكانــدا بەخێودەكرێــت. 

 
گومــاىن تێــدا نییــە كــە پێشــكەوتنى ئابــوورى لــە مــەوداى دووردا لەســەر پیشەســازى وەســتاوە، 
ــتامنییەكان  ــە نیش ــەرە زۆرى داهات ــەىش ه ــە و ب ــەكردىن ئابووریی ــەى گەش ــازى پرۆس پیشەس
دەخرێتــە خزمەتیــەوە بــۆ پێكهێنــاىن هەیكــەىل ئابــوورى ناوخــۆ هاوتەریــب لەگــەڵ بەكارهێناىن 
تەكنیــىك تــازەدا، پیشەســازى واتــا گۆڕینــى كوردســتان لــە واڵتێــىك كشــتوكاڵییەوە بــۆ واڵتێــىك 
ــە  ــت، ك ــە دەوترێ ــە مرۆیان ــەو چاالكیی ــازى ب ــازى پێشــكەوتوو(٢)، پیشەس ــتوكاڵى- پیشەس كش
ــىك  ــە بارێ ــە كەرەســتەكان ل ــى شــێوەى یاخــود رسوشــتى كەرەســتەیەك ل دەبێتەهــۆى گۆڕین
ڕەســەنەوە بــۆ بارێــك یــان شــێوەیەىك نــوێ، كــە ســوودى زیاتــرى دەبێــت، وەك گۆڕینــى ئاســن 
بــۆ ئامێــر و مەكینــە(٣)، پێشــكەوتنى ئابــوورى لــە هەرێــم و ناوچەكەیــدا لــە مەودایــەىك دووردا 
پشــت بــە پیشەســازى دەبەســتێت چونكــە بــە یەكێــك لــە بنەمــا ســەرەكییەكاىن ســەربەخۆى 
ئابــوورى دادەنرێــت لــە هــەر ناوچەیەكــدا جگــە لــەوە بــە یەكێــك لــە هــۆكارە هــەرە 
ڕاســتەوخۆییەكان هەژمــار دەكرێــت، كــە كاریگــەرى لەســەر گەشــە و پێشــكەوتنى شارســتاىن 
ــۆى  ــەوە، دەبێتەه ــەرز دەبێت ــێ ب ــوزەراىن پ ــتى گ ــە ئاس ــت ك ــىش دەبێ ــت ئامڕازێكی دادەنرێ
ــە دواكەوتــەى چونكــە بــەو هۆیــەوە ژمارەیــەرەىك زۆر دەســتى كارگــەر بەگــەڕ  ڕزگاربــوون ل
دەخرێــن دەبێتەهــۆى دەســكەوتنى ســەرمایە كــە ئەمــەش واى لێــدەكات كــە توانــاى كڕینــى 
زۆر بێــت وێــڕاى ئــەوەى بەهۆكارێــك دادەنرێــت بــۆ نەهێشــتنى بــێ كارى وە هاندەرێكیشــە 
بــۆ بەرهەمهێنــاىن ســامانە رسوشــتى و مرۆییــەكان(٤)، لــە هەرێمــى كوردســتان هەرێمێــك وەك 
بەشــێك لــە عێــراق هەرێمێــك لــە نــاو یەكێــك لــەو واڵتــە تــازە پێگەیشــتووەكاندا، تــا ســەرەتاى 
ســەدەى بیســتەم تەنهــا چەنــد پیشەســازییەىك ســەرەتایى و ســاكاریدا تێــدا هەبــوو دواتریــش 

١- بەڕێوەبەرایەىت گشتى كشتوكاڵى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣ 
٢- د. سەاڵحەدین حەفید، ئابوورى كوردستان، سەرچاوەى پێشوو، ل٥٩

٣- عيل احمد هارون، الجغرافیة الصناعیة، ط١، دار الفكر العريب، القاهرة، ٢٠٠٢، ص٢١
٤- د. كامەران تاهیر سەعید، جوگرافیاى عێراق مرۆیی و چاالىك ئابوورى، چاپى یەكەم، ٢٠١٤، نارین، ل١٧٥
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بەهــۆى سیاســەىت داگیركەرانــەى حــزىب بەعــس و حكومەتــەكاىن تــرى عێــراق هەروەهــا چــۆن 
دژایەتــی هەرێــم كــراوە بــۆ دواخســتنى بــوارى كشــتوكاڵ بەهەمــان شــێوەش خراپرتیــن كــەرىت 
پیشەســازى لــە هەرێمــدا دواخــراوە، داهــاىت عێــراق دەوڵەمەندتــر دەبــوو لــە ئەنجامــى داهــاىت 
نەوتــەوە كــە زۆربــەى لــە هەرێمــى كوردســتان و شــارى كەركوكــەوە دەســت كەوتــووە بــەاڵم 
كەمرتیــن بــر لــەو داهاتــە بــۆ پێشخســتنى پیشەســازى لــە ناوچەكــەدا خراوەتەگــەڕ و كەمرتیــن 
ــە  ــەزراوەكان ل ــارەى دام ــە ژم ــە منوون ــەر كار، ب ــە س ــم خراوەت ــتواىن هەرێ ــە دانیش ــەس ل ك
ــۆى  ــە ك ــتۆتە (١١٤) ل ــوك گەیش ــر و كەرك ــلێامىن و هەولێ ــزگاكاىن س ــە پارێ ــاڵى (١٩٧٦) ل س
ــا  ــووە تەنه ــم زۆر كــەم ب ــژەى هەرێ ــان ســاڵدا ڕێ ــراق (١٤٧٩) لــە هەم دامــەزراوەكاىن عێ
(٧،٧٪) عێراقــى پێكهێنــاوە تــا كۆتــاى هەشــتاكان ڕێــژەى دامەزرانــدىن كرێــكار كەمــى كــردووە 
جگــە لــە هەولێــر ڕێــژەى كرێــكار دابەزیــووە (٥,٩٩) لــە كاتێكــدا ڕێــژەى دانیشــتواىن هەرێــم 
ــە  ــم (٥٠ ٪) دەكەوێت ــەزراوەكاىن هەرێ ــە دام ــڕاى ئەمان ــت، وێ ــراق پێكدەهێنێ ــە (٢٣٪) عێ ل
ــازى  ــە(١)، پیشەس ــەرەىب هاوردەی ــش ع ــدا كرێكارەكانی ــوارى نەوت ــە ب ــش ل ــەوە ئەوی كەركوك
ــك  ــە یەكێ ــت ب ــازى دادەنرێ ــاى پیشەس ــوورى واڵت و جوگرافی ــەكاىن ئاب ــە كۆڵەك ــە ل یەكێك
ــە  ــى ل ــاالىك مرۆی ــەوەى ڕووداوەكاىن چ ــاىس لێكۆڵین ــە ب ــوورى ك ــاى ئاب ــەكاىن جوگرافی ــە پای ل
پیشەســازى دەكات هــەر وەكــو دەردەكەوێــت كــە جوگرافیــاى پیشەســازى وێنــەى دابەشــبووىن 
ــە  ــازیەكەى ل ــە پیشەس ــەت، الیەن ــە تایب ــوورى ب ــەندىن ئاب ــازییە، گەشەس ــاى پیشەس جوگرافی
ــەت  ــەىت و سیاس ــوورى و كۆمەاڵی ــارى ئاب ــە ب ــدا، ب ــىك جیهان ــان هەرێمێ ــەك ی ــەر ناوچەی ه
ــەىك پێشــكەوتنى  ــە هەمــوو ڕووی ــە ئاســەوارى ل ــە بەســرتاوەتەوە، ك ــەو ناوچەی و ئاســایىش ئ
ئابــوورى ڕەنــگ دەداتــەوە، سیاســەىت ئابــوورى پەیــڕەو لێكــراو ڕۆڵــى ســەرەىك تێــدا دەبینێت(٢)، 
شــارى كــەالر بەپێــى هەڵكەوتــە جوگرافیاكــەى و ئــاوەداىن لــەو ناوچەیــەدا هــەر لــە كۆنــەوە 
ئــەو ئامێرانەیــان درووســتكردووە كــە بــۆ كشــتوكاڵ كــردن بەكارهاتــون لــە ســەردەمى 
عوســامنییەكاندا و پێــش ئەمانیــش چەندیــن ئــاىش دانەوێڵــە هەبــوون كــە بــە ئــاو كارى كــردوە 
تــا ئێســتاش پاشــاموەكاىن مــاون، لــە ئێستاشــدا و لــە ســەرەتاى بــە قەزابوونییــەوە بەشــێوەیەىك 
ــووە،   ــەوە بینی ــدا ئەنجــام دەدرێــت و گەشــەكردىن بەخۆی ــە پیشەســازى تێی گشــتى جۆرێــك ل
تادێــت ئــەم كەرتــە بــەرەو پێشــەوە دەچێــت ئەمــەش هــۆكارى گەشــەكردىن دانیشــتواىن زۆرى 

١- هاوڕێ یاسین محەمەد ئەمین، سەرچاوەى پێشوو، ل٢٦٦-٢٦٨
ــى  ــر، چاپ ــەروەردە، هەولێ ــەى وەزارەىت پ ــراق، چاپخان ــتاىن عێ ــى كوردس ــاى هەرێم ــامعیل، جوگرافی ــە اس ــلێامن عبدالل ٢- س

یەكــەم، ١٩٩٩، ل٢١٧
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خواســت لەســەر كااڵكان و باشــبووىن دۆخــى دارایــى خەڵكەكەیــەىت لەگــەڵ دەوروبــەردا كــە 
شــارى كــەالر بووەتــە ناوەندێــىك گرنــگ بــۆ ناوچــەكاىن دەوروبــەری، پیشەســازى بەســەر چەنــد 
ــەكاىن پیشەســازى  ــارەى كارگ ــت ژم ــە خۆدەگرێ ــەن ل ــە ئەمان ــت ك ــەش دەبێ ــدا داب ناوچەیەك
بیناســازى كــە ژمارەیــان (٨٥) كارگەیــە، كــە كارگــەى بلــۆك گەورەترینیانــە ژمــارەى (٥٠) كارگــە 
لــە خۆدەگرێــت، كــەالر هــەر لــە ســەرەتاى درووســتبوونییەوە كارگــەى بلــۆىك تێدا هەبــووە، كە 
لــە ســەرەتادا كارگــەى دەســتى بــووە ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــاوى ســیروان و هەروەهــا مل و 
چەوێــىك زۆر لــەم ڕووبــارەدا بەهــۆى زیادكــردىن ژمــارەى دانیشــتوان و جووڵــەى درووســتكردىن 
ــا بازاڕێــىك بــاىش هەبــووە بــۆ ســاغكردنەوەى كەرەســتەكانیان، هەرچەنــدە جیــا  خانــوو و بین
ــەت بەغدادیــش ســوودى  ــە و تەنان ــزگاكاىن ســلێامىن و كەركــوك و بەعقوب ــەر پارێ ــە دەوروب ل
لــێ دەبینــن، كارگــەى بلــۆك دابەشــبوون بــەم شــێوەیە كــە (٣٥) كارگــەى دەكەوێتــە ناوچــەى 
ــەر  ــەوە و س ــا گردەگۆزین ــن هەروەه ــەڕەىك حەمری ــە گ ــش ل ــەكاىن تری ــازییەوە، كارگ پیشەس
ڕووبــارى ســیروان دابەشــبووىن ژمــارەى كرێــكارەكاىن (٢٥٠) كرێــكارە، دواى ئەمــەش كارگــەى 
چــەو و مل (غەســالە) دێــت كــە ژمارەیــان (٣٠) كارگەیــە لــە ڕۆخــى ڕووبــارى ســیروان 
دامەزرێــرناون بــە درێژایــی ڕوبارەكــەدا دابەشــبوون نزیكــەى (٢٤٠) كرێــكار كارى تێــدا دەكەن، 
هەروەهــا كارگــەى درووســتكردىن بــۆڕى كۆنكرێتــى كــە دەكەوێتــە ڕزگارى و گــەڕەىك ســیروان 
دانەیەكیرتیــش لەســەر ڕووبــارى ســیروانە، دوو كارگــەى درووســتكردىن كاىش تێدایــە، هەروەهــا 
كارگەیــەىك قیــر و پیشەســازى خــۆراىك تێدایــە، كــە نزیكــەى (١١٠) دەزگا لەخــۆ دەگرێــت كــە 
ئەمانــەن: (نانەواخانــە، كارگــەى شــیرینى، ســەموونخانە و ئاســیاو، ئــاوى كانــزا و بەفــر و.. هتد) 
ژمــارەى كرێكارانیــش دەگاتــە (٣٠٠) كــەس، ئــەم كەرتــە پیشەســازیانە ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدى 
بــە قەبــارەى دانیشــتوان و ژمــارەى دانیشــتوان و داهــاىت تاكــە كــەس و خێزانــەوە هەیــە، بۆیــە 
بــەردەوام لــە پێشــكەوتن دایــە و بەشــێوەیەىك بەرچــاو داواكارى ناوخــۆش دابیــن دەكات، دوا 
ــان  ــە ژمارەی ــت پیشەســازى جــۆراو جــۆر ك ــدى بكرێ ــز بەن ــەر ڕی ــە ئەگ ــەم كارگان ــەدواى ئ ب
(٢٩) دەزگایــە وەكــو (دارتــاىش و ئەلەمنێــوم و تەپــەدۆر و نایلــۆن و پالســتیك و كارگــەى غــاز 
ــەىت  ــۆرەكان خزم ــك لەج ــە جۆرێ ــش ب ــە ئەمانی ــد) ك ــجین .. هت ــەى ئۆكس ــنگەر و كارگ و ئاس
دانیشــتوان دەكــەن و هــەىل كار دەڕەخســێنن، بــۆ بێــكاران و ژمــارەى كرێكارەكانیــان دەگاتــە 
ــە ناوچەكــەدا هــەن دواجــار پیشەســازییە  ــە زۆرى ل ــكار، كەرەســتە خاوەكــەش ب (١٠٠٠) كرێ
ــەهۆڵ،  ــەى س ــیرینى، كارگ ــتكردىن ش ــەى درووس ــەوە (كارگ ــە دەگرێت ــە ئەمان ــەكان ك خۆراكی
نانەواخانــە، ســەموونخانە و ســاردەمەىن .. هتــد) ئەمانــەش نزیكــەى (١٢٠) دەزگا دەبێــت بــە 
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پلــەى یەكــەم نانەواخانــە و ســەمونخانە دێــت كــە ژمارەیــان دەگاتــە (٦٠) دانــە واتــە بــە تەنیــا بــە 
ئەنــدازەی ئەوانیــرتە، ئاشــكرایە ئەمانــە لەالیــەن دانیشــتوانەوە داواكاری زۆریــان لەســەرە ژمــارەى 
كرێــكار لــەم دەزگایانــەدا دەگاتــە (٣٠٠) كرێــكار كەواتــە بــوارى پیشەســازى ڕۆڵــى لــە زیادبــووىن 

دانیشــتوان و ڕاكێشــان و هێنــاىن خەڵــك و نیشــتەجێبوونیان لــە نــاو شــارى كــەالردا هەیــە. 

ــەر و  ــك بەكارهێن ــوورى هــەر واڵتێ ــە دۆخــى ئاب ــازرگاىن دەرەىك بەشــێك ل ــە كاىت ئاســاییدا ب ل
بەرهەمهێنــەرى كااڵ و شــتومەك پێكدەهێنێــت، لــە ڕاســتیدا لــە ڕێــگاى نــاردن و هاوردەكــردىن 
ــە  ــاوازەكان ڕوودەدات، ب ــوێنى جی ــە ش ــەر ل ــرى كارى بەرهەمهێن ــێ ڕێگ ــازرگاىن دەرەىك بەب ب
نــاردن و هاوردەكــردىن كااڵ لــە هــەر واڵتێــك بــۆ باشــرتكردىن ڕێــژەى بەرهەمهێنــان لــە ناوخــۆدا 
و لــە بەرامبــەردا ســوود وەردەگرێــت(١)، بــازرگاىن ڕۆڵێــىك گرنگــى لــە گەشەســەندىن ئابــوورى 
باشــوورى كوردســتان هەبــووە، لــە مێــژووى هەمــوو ســەدەكاىن كوردســتاندا هەروەهــا 
كاریگەرییــەىك زۆرى لەســەر پێكهاتــەى گۆڕانكاریــەكان هەبــووە ئەمــەش تەنهــا بــۆ باشــوورى 
كوردســتان نییــە، بەڵكــو ئــەم كاریگەرییــە گرنگــە لــە هەمــو واڵتــاىن دنیــادا بەهەمــان شــێوە 
ــان،  ــو واڵت ــۆرى هەم ــۆراو ج ــەىت ج ــوزەران و دەرام ــارى گ ــكارى ب ــۆ گۆڕان ــتە ب و زۆر پێویس
ــەرئەنجامدا  ــە س ــەوەش ل ــە ئ ــە گۆڕانگاریدای ــەردەوام ل ــە ب ــوورى ب ــوارى ئاب ــەوەى ب لەبەرئ
بووەتەهــۆى زۆربــووىن ژمــارە و گــۆڕاىن پێداویســتییەكاىن ژیــان بــە بەردەوامــى، بــە دەنگــەوە 
هاتنــى ئــەو پێداویســتییانەش هەمــوو دەمــێ بەهــۆى گۆڕانــكارى و پێشــكەوتنى تەكنەلۆژیــا و 
ئاوەدانكردنــەوە و گەشەســەندنەوە پەیــدا ئەبێت لــە زیادبوون و پەرەســەندن و گۆڕانكاریدایە، 
ئەویــش بــە ڕێــگاى بــارى ئابــوورى و بازرگانییــەوە چارەســەر دەكرێــت، جــا لەبەرئــەوەش بارى 
ــە  ــتەنگەكاىن ڕۆژ ب ــە و ئاس ــا كێش ــت هەروەه ــوون دەچێ ــۆز و تێكەاڵوب ــەرەو ئاڵ ــوورى ب ئاب
ڕۆژ و بــە بەردەوامــى پــرت دەبــن، بــازرگاىن ڕۆڵێــىك زۆر گرنگــى لــە هەمــوو واڵتــە جیاجیــاكاىن 
جیهانــدا هەیــە نــەك تەنهــا لــە باشــوورى كوردســتان، ئــەو گرنگییــەش بەپێــى زۆرى و شــێوە 
ــەكاىن  ــە) ناوچ ــل و دیال ــوك و موص ــزگاكاىن (كەرك ــە لەپارێ ــەىت ك ــەرچاوە ئابوورییەكانیی و س
گەرمیــان هەیــە(٢)، كــەرىت بــازرگاىن بناغــەى گــوزەراىن خەڵــك و ئابــوورى هــەر لــە واڵتێكــەوە 

١- دكرت ابراهیم رزاقى، اسنایی با اقتصاد ایران، چاپ سوم، ١٣٨٦، تهران، ل٢٣٩
٢- خەرسەو پیرباڵ، ئابوورى كوردستاىن باشوور، چاپى یەكەم، هەولێر، ٢٠٠٣،ل٤٧



٣٥٠

و كــەرىت تایبەتیــش بڕبــڕەى پشــتى بازرگانییــە لــە كوردستانیشــدا، كــەرىت بــازرگاىن یەكێكــە لــە 
گرنگرتیــن كەرتــە ئابوورییــەكان تــا ئێســتاش زیاتــر لــە (١٠) دە هــەزار كۆمپانیــاى ناوخۆیــی و 
(١١٠٠) هــەزار و ســەد كۆمپانیــاى بیــاىن لــە هەرێمــى كوردســتاندا تۆماركــراوە ڕۆڵــى گرنــگ 
و ســرتاتیژیان لــە جوڵــەى بــازرگاىن كوردســتان و عێراقــدا هەیــە، لەهەمــان كاتــدا بــە هــەزاران 
پیشــەى بــازرگاىن لــە كوردســتاندا دامــەزراون(١)، شــارى كــەالر لــە ســەرەتاى درووســتبوونییەوە 
جموجۆڵــى بــازرگاىن تیــادا هەبــووە، هەرچەنــدە ســەرچاوەیەىك زانســتى یــان توێژینەوەیــەىك 
تایبــەت نییــە بــاس لــەوە بــكات، لەگــەڵ ئەوەشــدا الیــەىن بــازرگاىن هۆكارێــك بــووە كــە كــەالر 
ــووە و  ــاش ب ــوورى دانیشــتوانەكەى ب ــە بەرهــەم، دۆخــى ئاب ــێ هاتۆت ــەم شــارەى ئێســتاى ل ئ
هەمیشــە زۆریــان خــاوەن ســەرمایە بــوون، خۆشــیان چــاالك بــوون، لە بــوارى كاركردنــدا لەگەڵ 
زۆرێــك لــە شــارەكاندا پەیوەنــدى بازرگانیــان هەبــووە، جگــە لــەوەى كــە شــارێكە نزیكــە لــە 
ئێرانــەوە كــە ئەمــەش كاریگــەرى زۆرى لەســەر ئــەم شــارە هەبــووە، پنتــە ســەرەكیەكاىن بــوارى 
ــەكاىن كشــتوكاڵ و پیشەســازى كــە پێشــرت ئاماژەمــان پێكــرد، دواتریــش  ــق و پۆپ ــوورى و ل ئاب
ــردىن كااڵ  ــەوەى ســەرمایە و ئاڵوگۆڕك ــە بووەتەهــۆى كۆكردن ــەك لەمان ــە هەری ــازرگاىن دێ ك ب
ــاغ  ــوێنى س ــۆى ش ــتاكاندا بووتەه ــاكان و هەش ــاڵى حەفت ــە س ــر ل ــی ت ــردىن كایەكان و بەهێزك
ــە  ــەوە ب ــراق، لێرەش ــوارووى عێ ــت و خ ــۆ ناوەڕاس ــكردىن ب ــراىن و دابەش ــەوەى كااڵى ئێ كردن
قاچــاغ بــردىن شــتومەك بــۆ ئێــران هــەروەك كۆكردنــەوەى شــتە دەگمەنــەكان لــەكاىت قەیــران 
و بــەرز و نزمــى بــازاڕدا، بــە منونــە (تایــە)ى ئۆتۆمبیــل كارگەكــەى لــە پارێــزگاى دیوانییــە بــوو 
زۆرجــار لــەكاىت قەیرانــدا تەنهــا لــە كــەالر دەســت دەكــەوت، ئەویــش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى 
ــارى  ــە گۆڤ ــتاكاندا ل ــە هەش ــەت زۆرجــار ل ــرد تەنان ــان دەك ــوارەدا كاری ــەم ب ــىك زۆر ل خەڵكێ
ــەت  ــەم كااڵی ــت ئ ــەر دەتەوێ ــەوە گ ــج باڵودەكرای ــر و توان ــێوەى كاریكاتێ ــاء)دا بەش ــف ب (ال
ــێوەیەكی  ــە ش ــەوە ب ــە دواى ڕاپەڕین ــە، ل ــەالر بك ــارى ك ــەرداىن ش ــەوا س ــت ئ ــت بكەوێ دەس
ــواردن  ــەن لەخ ــەزاران ت ــە ه ــاوازى ڕۆژان ــە جی ــەوە ب ــتە و پەروێزخان ــەرزەكاىن پش ــە م ــر ل ت
ــران  ــەش دەك ــەالر لەوێشــەوە داب ــاو ك ــە ن ــد، دەهات ــر ..هت ــا و شــتومەىك ت و كەرەســتەى بین
بەســەر دەوروبــەر و شــارەكانی تــرى هەرێــم و ناوەڕاســت و خــوارووى عێراقــدا ئەمــە درێــژەى 
ــاىن  ــە نیس ــراق. ل ــەالىن عێ ــەى ڕزگارى گ ــس و پرۆس ــەىت بەع ــاىن حكوم ــا دواى ڕوخ ــوو ت هەب
(٢٠٠٣)دا ئیــدى دەرگایــەىك گــەورە كرایــەوە و بــەڕووى شــاردا نــەك تەنهــا لــە بــوارى ئابــوورى 

ــەى  ــى یەكــەم، چاپخان ــۆ گەشــەپێدان، چاپ ــت و نوێخــوازى ب ــوان نەری ــە نێ ــوورى كوردســتان ل ــق، ئاب ١- موســا محمــد تۆفی
ــر ٢٠١٢، ل١٣٥ ــەهاب، هەولێ ش
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ــەش  ــى، ئەم ــەوە بین ــە خۆی ــاوى ب ــەكردنێىك بەرچ ــردا گەش ــی ت ــەواوى بوارەكان ــە ت ــو ل بەڵك
ــە نێــوان هەرێــم  دەگەڕێتــەوە بــۆ هەڵكەوتــەى جوگــراىف ناوچەكــە كــە ســەنتەرێىك گرنگــە ل
ــەىت پەروێزخانــەوە دوورە، ئەمــەش  ــە مــەرزى نێودەوڵ ناوەڕاســتى عێراقــدا تەنهــا (٣٥) كــم ل
ــەڵ ناوچــەكاىن  ــز لەگ ــازرگاىن بەهێ ــەىك ب ــە پەیوەندیی ــوورى واى ڕەخســاندووە ك كەشــێىك ئاب
ــرەوە درووســت  ــەىك ت ــەك و هەرێمــى كوردســتان لەالی ــراق لەالی ناوەڕاســت و خــوارووى عێ
دەكات، ئەمانیــش دەبەســتێت بــە مــەرزى پەروێزخانــەوە لــە ســنوورى عێراقــدا وەك باشــرتین 
ــەوە  ــتى عێراق ــە ناوەڕاس ــە ل ــە نزیک ــەی لێکۆڵین ــەوەى ناوچ ــەرزە، لەبەرئ ــن م و گونجاوتری
ــەال و  ــداد و كەرب ــۆ (بەغ ــت ب ــتومەك بنێردرێ ــاری ش ــرەوە ب ــت لێ ــاوە و دەتوانرێ ــە گونج ك
ــر ــن زیات ــرەوە دێ ــە لێ ــەو كەرەســتانەى ك ــە) ئ ــر و كەركــوك و دیال ــادى و هەولێ ــە و ڕوم حل

لــە(٦٠ ٪) چیمەنتــۆى فــەل دێتــە نــاو هەرێمــەوە تێكــڕا ڕۆژانــە (٨٠٠٠٠) هەشــتا هــەزار تــەن 
ــوارووى  ــت و خ ــۆ ناوەڕاس ــە (٨/٧) ب ــت كەوات ــەرج دەكرێ ــەرى خ ــتان و دەورو ب ــە كوردس ل
ــد،  ــە و ..هت ــە هەرێمــەوە وەكــو ســێو و پەتات ــژەى (٣٠ ٪) دێت ــاردە دەكرێــت ڕێ ــراق هەن عێ
ڕێــژەى (١٠ ٪) ماســت و پەنیــر و كــەرە و.. هتــد(١)، كــە ئەمانــەش هــۆكارى گرنگــن بــۆ جوڵــەى 

بــازرگاىن ڕەوش و گــوزەراىن دانیشــتواىن كــەالر تەنانــەت دەوروبەریــش.

ــۆرەكاىن  ــن ج ــك لەگرنگرتی ــە یەكێ ــووە ب ــتوگوزار ب ــاىن گەش ــی جیه ــى دووەم ــەدواى جەنگ ل
پیشــەكارى و دەركەوتنــى گرنگییەكــەى ســەرنجى زۆربــەى پســپۆراىن بــوارى ئابــوورى ڕاكێشــا، 
داهــاىت گەشــتوگوزار بــووە جێگــەى ســەرنجى زۆربــەى ئابووریناســان لــە ســەرەتاوە هەوڵێــىك 
زۆر درا بــۆ پەرەپێــداىن گەشــتوگوزار كــە پاڵنەرێكــی بەهێــزە بــۆ بەهێزكــردىن بــوارى ئابــوورى 
بــە تایبــەىت پــاش جەنگــى دووەمــی جیهــاىن چونكــە پێیــان وابــوو ســەروەتێىك ئابــوورى خێرایــە 
ــت  ــەس بێ ــرۆژەى تاكەك ــەى پ ــە ڕێگ ــەپێدانە ل ــەم گەش ــت، ئ ــێ بدرێ ــەى پ ــتە گەش و پێویس
ــە ڕێگــەى پــرۆژەى حوكمــى بێــت لەبەرئــەوە تیشــك خراوەتەســەر گەشــەپێدان بــۆ  یاخــود ل
ــە ڕۆژگارى  ــتوگوزار ل ــر(٢)، گەش ــۆ چاودێ ــك ب ــى بەڕێوەبەرێ ــە جیای ــردىن ل ــۆ ك ــدە ب پڕوپاگەن
ئەمڕۆمانــدا پیشەســازییەىك نوێیــە و ڕۆڵێــىك گرنگــى لــە ئابــوورى نیشــتیامىن دەســتەبەركردىن 
ــە  ــە نوێبوونەوەدای ــەردەوام ل ــەك ب ــتوگوزارى وەك چاالكیی ــراوە، گەش ــى گی ــاىت نەتەوەی داه

١- چاوپێكەوتن: لوقامن محەمەد ئەمین، بازرگان، ٢٢ی ترشینى یەكەمى ٢٠١٢
٢- د. خالد املقابلة: فن الداللة السیاحیة، الطبعة الثانیة، سنة ٢٠٠٣، ص٢٥
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بەمــەش دەتوانرێــت بــە بەردەوامى بەبێ گۆڕان ســوودى ئابــوورى و كۆمەاڵیــەىت لێوەربگرێت، 
هەروەهــا گەشــتوگوزار لەژێــر ئاراســتەكاىن جیهانگیریدا ناســاندىن ڕووكارى گەشــتیارییە بەڕووى 
ــوورى و  ــوان گەشەســەندىن ئاب ــە نێ ــۆڵ ل ــەىك توندوت گەشــتیاراىن دەرەوەدا، چونكــە پەیوەندیی
كۆمەاڵیەتــی بــوون، توانســتەكاىن وەگەڕخســنت گەشــتوگوزار لــە هــەر ناوچەیەكــدا هەیــە، لــە 
ڕۆژگارى ئەمڕۆمانــدا ئــەم كەرتــە ســەرچاوەیەىك بنەڕەتییــە لــە بەرهەمــى نەتەوەیــى، چونكــە 
دەكرێــت لــە ڕێگــەى ئــەم كەرتــەوە وەبەرهێنــاىن خۆماڵــى و بێگانە زیاتــر بەرهەمــى نەتەوەیى 
بەهێــز بكەیــن، ئەویــش لــە ڕێگــەى بوونیاتنــاىن كۆمەڵگــەى گــەورەى گەشــتیارى لــە ناوچــەكاىن 
ــو  ــووىن شــوێنە گەشــتیارییەكاىن وەك ــە ب ــە ل ــەش نیی ــش بێب گەشــتوگوزاردا، ناوچــەى گەرمیانی
ئەوانــەى كــە كەوتوونەتــە ســەر ڕووبــارى ســیروان بــە منوونــە ناوچــەى گەشــتیارى قوولەبــەرز 
وقــەاڵى شــێروانە لــە كــەالر و لــە باشــوورى گەرمیانیشــەوە ناوچــەى دەوروبەرى پــردى ئەڵوەن 
گرنگییــەىك گەشــتیارییان هەیــە، كــە ســااڵنە لــە كوردســتان و خــوارووى عێراقیشــەوە ژمارەیــەىك 
زۆرى گەشــتیار ســەرداىن دەكــەن(١)، زۆرتریــن ئــەو كەســانەی كــە بــۆ گەشــت ڕوو لەناوچەكــە 
دەكــەن خەڵكــی ناوچەكانــی ناوەڕاســت و باشــووری عێراقــن لەگــەڵ هاواڵتیانــی ئێرانــی لــە 
ڕێگــەی كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی دەروازەی پەروێزخانــەوە و مونزەرییــە ئەمــەش بــە حوكمــی 
شــوێنی جوگرافیــای ناوچــەی گەرمیــان كــە هاوســنوورە لەگــەڵ ئــەم دوو شــوێنە، بەشــی زۆری 
گەشــتیاران تەنهــا تێدەپــەڕن بــە ناوچەكــەدا واتــە ئــارەزوو دەكەنــە پارێزگاكانــی تــری هەرێمــی 
ــەو  ــنت ب ــە پشــت بەس ــەش ب ــەوە ئەم ــنوورەكەدا دەمێنن ــە س ــێكیان ل ــەاڵم بەش ــتان، ب كوردس
ئامارانــەی كــە لــە هۆتێــل و مۆتێلەكانــەوە بــە فەرمــی وەریــان دەگریــن، هەروەهــا بەشــێكی 
ــە  ــەاڵم ل ــەوە ب ــدا دەمێنن ــە شــار و شــارۆچكەكانی ناوچــەی گەرمیان ــەو گەشــتیارانە ل ــری ئ ت
ــەبارەت  ــت، س ــێ ناكرێ ــاژەی پ ــدا ئام ــاری فەرمی ــە ئام ــە ل ــوكاریاندا وات ــزم و كەس ــی خ ماڵ
بــە شــوێنی مانــەوە و خەوتــن دەتوانیــن بڵێیــن تــا ڕادەیەكــی بــاش هەیــە، (٤٢) شــوێن كــە 
ــەاڵم  ــد)، ب ــارك.. هت ــی شــایی، پ ــا، هۆڵ ــل، ڕێســتۆرانت، كافرتی ــل، مۆتێ ــە (هۆتێ ــت ل ــك دێ پێ
ــە  ــەراورد ب ــە ب ــی شــوێنی گەشــتیاری پێویســت ب ــە و نەبوون ــە و رسوشــتی ناوچەك هەڵكەوت
شــارەكانی تــری كوردســتان وادەكات بەشــی زۆری ئــەو گەشــتیارانە ڕوو لــە ســەیرانگا و شــوێنە 

گەشــتیارییەكانی دەرەوەی ناوچەكــە بكــەن.
  دەبێــت هــاوكارى وەبەرهێنــان و ســەرمایەگوزارى بکرێــت تــا بتوانــن لــە كــەرىت گەشــتیارى 

ــارە (٢،٣)،  ــر، ژم ــەى هەولێ ــتوگوزار، چاپخان ــاى گەش ــارى دنی ــە، گۆڤ ــتوگوزار بناس ــەكاىن گەش ــن : چەمك ١- رسدار عبدالرحم
ل٢٥  ،٢٠١٠
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وەبەرهێنــان بــۆ ئــەو بوارانــەى كــە بتوانێــت كارى تێــدا بكرێــت، كــە بریتین لــە كردنــەوەى یان 
درووســتكردىن شــارى یــارى هەروەهــا كردنــەوەى هوتێــل و ڕیســتۆرانتى پــرۆژەى گەشــتیارى  
ــەوەى  ــاردىن گەشــتیاران وە كردن ــان و ن ــۆ هێن ــدن و نووســینگەى گەشــتیار ب لەگــەڵ دامەزران
ــۆ وەرگرتنــى ڤیــزە و دابینكــردىن ئەمنییــەت و ئاســایش  ــۆ ئاســاىن گەشــتیاران ب ــاكان ب كۆمپانی
لــەكاىت مەشــقدا(١)، هەروەهــا لــەكاىت بۆنــە و جەژنەكانــدا بــە ڕێبــەرى گەشــتیارى كوردســتان 
ــانگاى  ــاالىك پێش ــە چ ــەن، ل ــتیاران دەك ــە گەش ــوازى ل ــان پێش ــتیارى گەرمی ــەى گەش و نەخش
فۆتۆگــراىف و كەلتــوورى و كارى دەســتى شــێوەكاران پێشــانگا دەكەنــەوە بە مەبەســتى ناســاندىن 
ناوچەكــە گەشــتیارەكاىن گەرمیــان بــە گەشــتیاراىن بیــاىن زیندووكردنــەوە و كەلتــوورى ناوچەكــە 
ــە دەرەوەى واڵت و  ــتیارى ل ــەنگاى گەش ــەوەى پێش ــەڵ كردن ــەوە، لەگ ــەى لێکۆڵین ــا ناوچ وات
دامەزرانــدىن نووســینگە گەشــتیارییەكان لــە دەرەوە بــە مەبەســتى هێنــاىن گەشــتیار لــە ڕێگــەى 
كۆمپانیــا گەشــتیارەكانەوە بــە مەبەســتى بوژاندنــەوەى كــەرىت گەشــتیارى و دامەزرانــدىن پێگــە 
گەشــتیارییەكان، بەهــۆى بــەرزى پلــەى گەرمــى لــە ناوچــەى گەرمیــان لەالیــەك و هەڵكەوتــە 
ــێوەیەىك  ــە ش ــە وردى و ب ــتە ب ــر، پێوس ــەىك ت ــیروان لەالی ــارى س ــەر ڕووب ــەى لەس جوگرافیاك
ــەاڵى  ــوان ق ــە نێ ــەوە ل ــراوان بكرێت ــە درووســتكردىن شــوێنى گەشــتیارى ف ــر ل ــژ بی ــالن داڕێ پ
شــێروانە و گونــدى ســاڵەح ئاغــا كــە ناوچەیــەىك لەبــارە بــۆ ئــەو مەبەســتە، ئــەو خااڵنــەى كــە 

یارمەتیــدەرن بــۆ ڕاكێشــاىن گەشــتیاران: 
١- خەڵــىك كــەالر لــە ڕووى كۆمەاڵیــەىت و كەلتوورییــەوە، زووتــر تێكــەڵ بــە دەرەوەى خۆیــان 
ــەوە  ــی و كەلتووریی ــى و نەتەوەی ــە ڕووى ئایین ــى ل ــرن، گەرچ ــوان دەگ ــە می ــز ل ــن و ڕێ دەب

جیــاواز بــن، بــۆ منوونــە تێكــەاڵوى لەگــەڵ عــەرەب و فارســەكان.
٢- شارەزایى زمان كە زۆرێك لە دانیشتوانەكەى شارەزاى زماىن نەتەوەكاىن دەوروبەرن.

٣- كــەالر ســەنتەرێىك گرنگــى بازرگانییــە بــە ڕووى عێــراق و واڵتــاىن ئێرانــدا، ئــەم ڕووە 
ــژەى  ــەىت پەروێزخــان بەرێ ــە ناوچەكــە، مــەرزى نێودەوڵ ــە وایكــرد گەشــتیار ڕووبكات بازرگانیی

ــراق. ــۆ عێ ــران ب ــاردەى ئێ ــاىت هەن ــۆى داه ــە ك ــدارى دەكات ل (٤١٫٥٪) بەش
٤- ئــاو و هــەواى كــەالر لــە دواى تــەواو بــووىن هاویــن زۆر لــە بــارە بــۆ گەشــتیار، چونكــە باران 
ــە. ــى ناوچەك ــت زەوى ســەوز دەكات، بەهــۆى گەرم ــش بێ ــژەى كەمی ــە ڕێ ــن گەرچــى ب باری

وەرزى ســەوزبووىن زەوى زیاتــرە لــە ناوچــەكاىن تــر تــا كۆتایــی مانگــی نیســان.
٥- نرخ بە شێوەیەىك گشتى لە كەالر هەرزانرتە لە ڕووى خواردن و خەوتن، گواستنەوە. 

١- چاوپێكەوتن: پشتیوان عبدالكریم محمد، بەڕێوەبەرى بەڕێوبەرایەىت گشتى گەشتوگوزارى گەرمیان، ٢٠١٤/٥/٦
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٦- لە ڕووى كشتوكاڵییەوە ئاو و هەواى لە بارە.
٧- دەوڵەمەندە بە چەند شوێنەوارێکی ئاینی و مێژووییەوە.

ــە ڕووى وەرزشــییەوە ئێســتا بووەتــە ســەنتەرى وەرزىش و بەهــۆی بوونــی دوو یاریــگای  ٨- ل
گــەورە یانــەكاىن تــر وەکــو کەمپــی ڕاهێنــان دێنــە ئــەم شــارە.

٩- جگــە لــەم خااڵنــە هەنــدێ ســەرچاوەى تــر هەیــە گەشــتیار هەڵســەنگاندنی بــۆ بــكات(١)، 
ئەویــش كــە ئیــدارەى گەرمیــان وەك پارێزگایــەك مامەڵــەى لەگــەڵ دەكــرێ، شــاری كەالریــش 

ســەنتەرى ئــەو ئیدارەیــە. 
 وەك لەســەرەوەش چەنــد جارێــك ئامــاژەى پێكــرا، هاتنــى گەشــتیاران كــەش و هــەواى 
ــە  ــۆ ناوچەك ــەرى ســەرنج ڕاكێشــاىن گەشــتیار ب ــە فاكت ــە بوونەت ــەى ك ــەو خااڵن ــە و ئ ناوچەك
وەك لــە خشــتەى خــوارەوەدا هاتــووە، كــەالر و كفــرى و پەروێزخــان بۆیــە وەرگیــراوە زیاتــر 
ئامــارەكان لــە بازگــەكاىن (ڕزگارى و گێــژەكان و ســاڵەح ئاغــا و پەروێزخــان) وەردەگیرێــن 
ــەوە  ــنوورى ئێران ــە س ــە ل ــەوە ك ــە دەگرێت ــر ئەوان ــە زیات ــة)ی تێدای ــینگە (إقام ــەىش نش كەب
دێــن بــە گەشــتیارى دەرەوە ناوزەنــد دەكرێــن، هــاوكات ئاســایش بــە هەمــان شــێوە بــۆ ئــەو 
ــان لێوەردەگیرێــت  ــارى تەواوی ــن زانی ــە ناوەڕاســت و خــوارووى عێراقــەوە دێ گەشــتیارانەى ل
ــۆى گشــتیان  ــە گەشــتیاران لەســاڵى (٢٠١٢)دا ك ــت، كەوات ــۆ دەكرێ ــان ب ــە پێدانی و كارىت ڕێگ
دەكاتــە (٣٥٦٧٩٥) گەشــتیار ئەوانــەى لــە دەرەوەى هەرێمــەوە هاتــوون ژمارەیــان (٢٧٧٩٠٦) 
ــە  ــە، ل ــش (٨٦٨٢٢) كەس ــەى كفری ــە، بازگ ــەالر (١٩٠٠٨٤) كەس ــە ك ــە ل ــتیارە، هەریەك گەش
ســنوورى مــەرزى نێودەوڵــەىت پەروێزخانــەوە ژمارەیــان دەكاتــە (٧٩٨٨٩) گەشــتیار، زۆرتریــن 
گەشــتیاریش لــەم ســنوورەوە لــە مانگــى (١١)دا بــووە كە دەكاتــە  (١٦٣٤٢) كــەس، وە كەمرتین 
گەشــتیار لــە مانگــى شــوبات بــووە كــە دەكاتــە (٢٥٠٩) گەشــتیار، زۆرتریــن گەشــتیاریش لــە 
مانگــى ئــازاردا بــووە كــە لــە دەرەوەى هەرێــم و ناوەڕاســت و خــوارووى عێراقــەوە هاتــوون 

ــارە (٦٩) بكــە: ــە (٥٨٠٦١) گەشــتیار، ســەیرى خشــتەى ژم دەكات

١- چاوپێکەوتن: پشتیوان عەبولکەریم، بەڕێوەبەری گشتی گەشت و گوزار



٣٥٥

خشتەى ژمارە (٦٩)
ئامارى گەشتیاران لە بازگەكاىن كەالر و كفرى و مەرزی پەروێزخان ساڵى ٢٠١٢

مەرزی پەروێزخانكفریكەالرژ

١٨٠٩٧١٦٤٦٣٦٧٦

٢٩٩١٦١٧٥٠٢٥٠٩

٣٣٩٨٦٥١٨١٩٦٩٩٩٢

٤١٣٢٧٦٢٨٠٠٠٥١٢٧

٥٢٠٠٠٠٤٥٠٠٥٨٣٤

٦١٣٠٠٥١٤٦١٦٦٢٠

٧٨٨٧٥١٧٣٥٦٠١٢

٨٢٢٥٠٠٥٢٥٠٤٣٣٥

٩١٥٠٨١٧٠٠٠٥٦٦٨

١٠١٧٦٥٦١٠٦٩٢٦٥٢٠

١١١٠٧٤٠٢٥٠٠١٦٣٤٢

١٢١١٠٧٣٤٠٩٢٧٢٥٣

١٩٠٠٨٤٨٦٨٢٢٧٩٨٨٩كۆی گشتى

 سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت گشتى گەشتوگوزارى گەرمیان، ٢٠١٤/٥/٦



٣٥٦

 

خزمەتگــوزارى بــە بەشــە جیاوازیەكانییــەوە ئــەو ئەركــە مرۆییــە كــە كەلوپــەىل ماڵــى 
ــد  ــە، چەن ــەى ســوود خوڵقاندن ــەىت درووســتكردىن دەدات و ئامانجەك ــو یارم ــێ بەڵك ناخوڵقێن
هەیكــەىل ئابــوورى كۆمــەڵ گەشــە بــكات پێویســتى جــۆرە جیــاوازەكاىن خزمەتگــوزارى زیــاد 
دەكات، لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن خزمەتگوزارییــە ســەرەكییەكان بــاس بكەیــن بێگومــان بــووىن 
خزمەتگــوزارى لــە هــەر ناوچەیەكــدا دەبێتەهــۆى ئاوەدانكردنــەوەى ئــەو ناوچەیــە هەروەهــا 
ــاو  ــێوەیەىك بەرچ ــە ش ــەوە ب ــەڕووى خزمەتگوزاریی ــارەكاندا ل ــە ش ــوورى ل ــەندىن ئاب گەشەس
ــتەجێبوون  ــوێنى نیش ــارك و ش ــتیارى و پ ــدن و گەش ــتى و خوێن ــام دراوە وەك تەندروس ئەنج
ئەمانــەش پاڵنــەرى ســەرەكین بــۆ ڕاكێشــاىن ســەرنجى خەڵــك بــۆ نیشــتەجێبوون لــەم شــاردا. 

١- پەروەردە و فێركردن:
خزمەتگــوزارى پــەروەردە و فێركــردن پەیوەندییــەىك پتــەوى بــە بەرزكردنــەوەى ئاســتى 
بەرهەمهێنــاىن هــەر مرۆڤێكــەوە هەیــە، پــەروەردە تەنهــا خزمەتێــىك بەكارهێــرناو نییــە 
بەڵكــو بەكارهێنــاىن ســەرمایەیە بــۆ بەدیهێنــاىن قازانــج  و زۆرجــار لــە قازانجــى ئــەو پرۆژانــەدا 
ــەو  ــێ: (ئ ــد مارشــاڵ دەڵ ــاددى، ئەلفرێ ــاىن كااڵى م ــە بەكارهێن ــن ب ــە تایبەت ــت، ك دەردەكەوێ
ــێوەیەىك  ــەروەردە بەش ــە) پ ــى هەی ــن نرخ ــت، زۆرتری ــدا بەكاردەهێرنێ ــە مرۆڤ ــەرمایەى ل س
ــاى مــرۆڤ و گەشــەكردنیان و ڕاهاتنــى لەگــەڵ  ــە تایبــەىت بەهــرە و توان گشــتى و پیشــەیى ب
بارودۆخــى كاركردنیــان و پێداویســتییەكاىن گەشــەكردىن خێــراى تەكنەلۆژیــا دەردەخــەن، 
قۆناغــە جیــاوازەكاىن پــەروەردە و فێركــردن لــە درووســتكردىن ئــەو مرۆڤــەى كــە توانــاى 
بەرهەمهێنــان و زیادكــردىن هەیــە و لەگــەڵ گۆڕانكارییــە خێــراكاىن تەكنەلۆژیــادا هــەڵ دەكات 
ــە  ــە ل ــەروەردە: گواســتنەوەى جــۆرى هەڵســوكەوىت تاك ــەرىك پ ــە(١)، ئ ــى بەرچــاوى هەی و ڕۆڵ
ــوو،  ــەوەى داهات ــۆ ن ــردووە ب ــەوەكاىن ڕاب ــنبیرى ن ــخاىن ڕۆش ــتنەوەى پاش ــدا، گواس ــاو كۆمەڵ ن
گۆڕینــى ئــەو پاشــخانە و ڕاســتكردنەوەیەىت لــەڕووى پێكهاتەكەیــەوە، دەســتكەوتنى شــارەزاییە 
ــاوەڕ و  ــتەم و بیروب ــت و س ــاو دابونەری ــە بەه ــە ل ــەوە، ك ــەن تاك ــە الی ــە ل كۆمەاڵیەتییەكان
ئــاكار و هەڵســوكەوىت نــاو كۆمەڵــەوە ســەرچاوە دەگــرن و تــاك تێیــدا دەژێــت، ڕۆشــنكردنەوەى 
هــزرەكان لــە ڕێــی زانیارییــە تازەكانــەوە(٢)، لــە ناوچــەى لێكۆڵینــەوە كۆنرتیــن قوتابخانــە لــە 

١- د.سەاڵحەددین حەفید، هەمان سەرچاوەى پێشوو، ل٣٠    
٢- گۆڤارى پەروەردە و فێركردن، ژمارە (٢)، ساڵى ٢٠٠٨، چاپخانەى وەزارەىت پەروەردە، ل١٣٤



٣٥٧

١٩٣١/١٠/١ لــە كــەالر لەالیــەن (حەمــە بەگــى فەتــاح بەگــى محمــد پاشــاى جاف)ـــەوە یەكــەم 
قوتابخانــەى ســەرەتایى بەنــاوى (كــەالر)ەوە كرایــەوە ســەر بــە بەڕێوەبەرایەتــی پــەروەردەی 
ــە  ــووە ل ــان و كەركــوك ب ــەرى گەرمی ــەگ (نوێن ــە حەمەب ــەو كات ــووە، كــە ئ ــوای کەرکــوک ب لی
پەرلەمــاىن عێــراق)دا ماڵەكــەى خــۆى كردۆتــە قوتابخانــە و یەكــەم كــەس ئەختــەرى كچــى وەك 
هاندەرێــك دەكاتــە خوێنــدكار، پاشــان لــە باكــوورى ڕۆژهــەاڵىت كــەالرى كــۆن قوتابخانەیــەك 
ــىل  ــق ع ــتا (تۆفی ــە مامۆس ــەم قوتابخانەی ــەرى ئ ــەم بەڕێوەب ــەن، یەك ــت دەك ــە گڵ درووس ل
عبدالرحمــن) بــوو، لەوكاتــەوە تــا ئێســتا چەندیــن بەڕێوەبــەرى بەخۆییــەوە بینیــووە(١)، 
هەرچەنــدە پێشــرت بــە گڵ درووســتکرابوو دەکەوتــە ناوەڕاســتی کــەالرەوە پێکهاتبــوو لــە (٤)

پــۆل و ژوورێــک بــۆ بەڕێوەبــەر و مامۆســتایان لەگــەڵ کۆگایەکــدا ، ئــەم بینایــە لــە ناوەڕاســتی 
ــە: ــارە (١٧) بك ــەى ژم ــەوە درووســتکراوە، ســەیری وێن پەنجاکان

وێنەى ژمارە (١٧) 
بیناى قوتابخانەی کەالر لەساڵى (١٩٥٦)دا

   سەرچاوە: ئەرشیف كۆرسەت برهان بەكر 

ــاڵی  ــا س ــەوە ت ــەرەتایی دامەزراندنیی ــە س ــەرەکان ل ــاوی بەڕێوەب ــارە (٧٠) ن ــتەى ژم ــە خش  ل
(٢٠١٢) خراوەتــەڕوو:

 ١-قوتابخانەى كەالرى بنەڕەىت تێكەاڵو، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣



٣٥٨

خشتەى ژمارە (٧٠)
ناوى بەڕێوەبەرەکاىن قوتابخانەی کەالر لە ساڵى ١٩٣١-٢٠١٢

جیابوونەوەدەست بەكاربوونناوی بەڕێوبەرژ

١٥ /  ٩ /  ١١٩٤٠ / ١٠  / ١٩٣١تۆفیق علی عبدالرحمن١

١ / ١٠ / ١٦١٩٤١ / ٩ / ١٩٤٠حسن عباس رضا٢

١٦ / ٩ / ٢١٩٤٥ / ١٠ / ١٩٤١سلیم بگ و فرتی٣

١٦ / ٩ / ٧١٩٤٥ / ٩ / ١٩٤٥ڕەشید محمد علی٤

١٤ / ٩ / ٢١٩٥٠ / ١٠ / ١٩٥٠مصطفى محمد امللكی٥

٢٤ / ٩ / ١٥١٩٥٦ / ٩ / ١٩٥١بهجت بدری البیاتی٦

١٥ / ٩ / ٢٥١٩٥٨ / ٩ / ١٩٥٦حسین علی محمد البیاتی٧

١ / ١٠ / ١٦١٩٥٩ / ٩ / ١٩٥٨خورشید عزیز عبدالرحمن٨

٢٠ / ٩ / ٢١٩٦١ / ١٠ / ١٩٥٩مقهم نامق علی٩

١ / ١٠ / ٢١١٩٦٢ / ٩ / ١٩٦١جامل محمد ابراهیم١٠

٣ / ١٠ / ٢١٩٦٣ / ١٠ / ١٩٦٢فائق عزیز الونداوی١١

٢ / ١ / ٤١٩٦٣ / ١٠ / ١٩٦٣فریدون فخرالدین١٢

١٥ / ٩ / ٣١٩٦٦ / ١ / ١٩٦٥فوزی یوسف یونان١٣

١٦ / ٩ / ١٦١٩٦٧ / ٩ / ١٩٦٦طاهر عبدالله مصطفی١٤

١٠ / ١٠ / ١٧١٩٧٠ / ٩ / ١٩٦٧حسین محمود علی١٥

٢١ / ٤ / ١١١٩٧١ / ١٠ / ١٩٧٠كامل فارس عزیز١٦

١ / ١١ / ٢٢١٩٧٨  / ٤ / ١٩٧١شكور محمد غفور١٧

٢٨ / ١٠ / ٢١٩٨١ / ١١ / ١٩٧٨محمد علی سلیم١٨

٣٠ / ١٠ / ٢٩١٩٨٢ / ١٠ / ١٩٨١علی حسین ابراهیم١٩

٥ / ١٠ / ٣١١٩٨٣ / ١٠ / ١٩٨٢عادلە صابر سعید٢٠

١٦ / ١ / ٦١٩٨٧ / ١٠ / ١٩٨٣صالح الدین علی محمد٢١
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جیابوونەوەدەست بەكاربوونناوی بەڕێوبەرژ

١٦ / ١١ / ١٧١٩٩٢ / ١ / ١٩٨٧علی حسین صالح٢٢

٢٨ / ١٠ / ١٧١٩٩٥ / ١١ / ١٩٩٢محمد علی سلیم٢٣

١٨ / ١٢ / ٢٩٢٠٠٤ / ١٠ / ١٩٩٥عمر محمد عزیز٢٤

١٧ / ١٠ / ٢٢٢٠١٠/ ١٢ / ٢٠٠٤امجد محمد علی حسن٢٥

١٧ / ١٠ / ٢٠١٠طاهر عبدالله محمد امین٢٦

        سەرچاوە: قوتابخانەى كەالرى بنەڕەىت تێكەاڵو، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣ 

ــە ســاڵی (١٩٣١)دا ژمارەیــان (٣٣) قوتــاىب بــوون، ئەوانیــش (ئەحمــەد  ژمــارەى خوێنــدكاران ل
ــم  ــن، برای ــاح، حســین حاجــى محــى الدی ــه محمــد فت ــەگ، عبدالل ــد ڕەزا ب ــاح، خال محمــد فت
شــێخ حەســەن، حمــە امیــن نریــامن، حەســەن حیــدەر ســادە، عــىل رەحیــم، كازم عبدالرحمــن، 
عبدالباقــى اكــرب خــان، ســعید محمــد بەگــى جــاف، محمــد عــىل شــێخ حەســەن، عــىل شــامە، 
ــه  ــن عبدالل ــد امی ــح، محم ــد صال ــادر محم ــۆاڵ، ق ــه ج ــورى عبدالل ــید، ن ــتا ڕەش ــود وەس محم
ــادر عــەول محمــد، احمــد عــارف، محمــد  ــس، ق ــادر، مــوىس پیروەی ــم محمــود ق ســوور، كری
رشــید محمــد، حســین صــۆىف فتــاح، كاكــە عبداللــه ســەمین، محمــد ڕەزا بــەگ، عبداللــه مــال 
محمــد جوانڕۆیــى، محمــد فقــێ محمــود، محمــود محمــد جــاف، محمــد فقــێ ڕەشــید، حبیــب 
ــەى  ــد، وەفیق ــتا حەمی ــەى وەس ــدەر، قەدری ــا حەی ــەگ، ڕەعن ــد ب ــەر محم ــان، ئەخت ــە خ حم
تۆفیــق ئەفەنــدى) بــوون، لــەكاىت دامەزراندنییــەوە تاوەكــو ئێســتا (٢٦) بەڕێوەبــەرى بەخۆیەوە 
بینیــووە، هەروەهــا شــێخ محمــد شــاكەىل لــە كتێبەكەیــدا نوســیوویەىت: ســاڵى (١٩٥٥) مــن (٦) 
ســەرەتایى بــووم لــە قوتابخانــەى كــەالر (١٢٠) قوتــاىب بوویــن، ئــەو دەمــە خوێنــدن بــە زمــاىن 
ــان  ــوور و گۆب ــە باوەن ــەى ســەرەتایى ل ــە ســاڵى (١٩٥٦) قوتابخان ــوو(١)، دواتریــش ل عــەرەىب ب
ــەران  ــەڕەىك فەرمانب ــە گ ــدة) ل ــوێ (كالر الجدی ــەالرى ن ــاڵى (١٩٧٣) ك ــە دواى س ــەوە، ل كرای
ــە  ــرنا، ب ــێروانەى لێ ــاوى ش ــەالر ن ــەى ك ــەك  قوتابخان ــۆ ماوەی ــن ب ــە دواى ڕاپەڕی ــەوە، ل كرای

ــەى  ــدا و پاســەكەى حاجــى حەســەن ١٩٢١-١٩٧٥، چاپخان ــە پەنجاكان ١- محمــد شــاكەىل، قــەزاى كفــرى، شــارەدێى كــەالر ل
كارۆ، ٢٠١٢، كەركــوك، ل١٤٠-١٥٠
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هەمــوو پێوەرێــك دەبــوو ئــەو ناوەیــان لێنەنایــە، قوتابخانــەى كــەالر كــە مێژوویــەىك دێرینــى 
ــەزاى كــەالر (٦٤)  ــە ق ــەوە، لەســاڵى (١٩٨٧)دا ل ــۆ خــۆى مبایەت ــى هــەر ب ــە، خاوەندارێت هەی
ــۆى  ــە گوند،ك ــەش ل ــار و (٤٠) قوتابخان ــە ناوش ــە ل ــووە، (٢٤) قوتابخان ــدا ب ــەى تێ قوتابخان
خوێنــدكاران (١٠٢١٦) خوێنــدكارى  كــچ و كــوڕ بــووە، (٧٢١٠) لــە شــار و (٣٠٠٦) لــە گونــد، 
(٣٧٤) مامۆســتاى نێــر و مــێ و (٧٠) پــۆل بــووە، تەنهــا (٥) قوتابخانــەى ئامادەیــى هەبــووە و 
هەمــووى لــە شــاردا بــووە، ژمــارەى خوێنــدكاراىن (٢٤١٤) خوێنــدكارى نێــر و مــێ بــوون(١)، لــە 
كۆتایــى هەشــتاكاندا و لــە ســاڵى  (١٩٨٨)دا ئامادەیــى پیشەســازى و بــازرگاىن كرانــەوە، لــەدواى 
ــەك  ــوو، لەالی ــەروەردە هەب ــەى پ ــن كێش ــتوان، گەورەتری ــارەى دانیش ــووىن ژم ــن زیادب ڕاپەڕی
نەبــووىن مووچــە و خراپــى كەرەســتە و تەنانــەت میتۆدیــىش، هەربۆیــە زۆربــەى قوتابخانــەكان 
ــدكاران  ــەى خوێن ــارە كەم ــەو ژم ــۆ ئ ــۆن و ب ــاى ك ــان بین ــاكان هەم ــوون، بین ــى ب (٣،٢) دەوام
ــە  ــوو، (٤٤) قوتابخان ــا ب ــا (٢١) بین ــا تەنه ــارەى بین ــە ژم ــوو، ك ــن درووســت كراب ــش ڕاپەڕی پێ
ــدا  ــە قوتابخانەكان ــان ل ــى خواردنی ــراوى مرۆی ــدێ ڕێكخ ــوو، هەن ــادا هەب ــى تی (٣،٢) دەوام
ــە بینــاكاىن نۆژەنكــردەوە، هەنــدێ بینــاى   درووســت دەكــرد، دواتــر بڕیــارى (٩٨٦) هەنــدێ ل
تــر درووســتكران، پەیامنــگاى تەكنیــىك كرایــەوە، هەروەهــا پەیامنــگاى مەڵبەنــدى مامۆســتایانی 
کــەالر لــە ســاڵى (١٩٩٥) كــە ئــەو پەیامنگایــە كۆمەڵێــك بــەىش لــە خۆدەگــرت، (١٧) مامۆســتاى 
ــر و (٢١٥) مــێ بــوون،  ــر و (٢) مامۆســتاى مــێ، هەروەهــا (٣٤٢) خوێنــدكار كــە (١٢٧) نێ نێ
بــەاڵم دواتــر چەندیــن قوتابخانــەى ســەرەتایى و ناوەنــدى و ئامادەیــى كرانــەوە، ئەگەر ســەیرى 

خشــتەى ژمــارە (٧٦) بكەیــن لــە ســااڵىن (٢٠٠٠-٢٠٠١)دا بــەم شــێوەیە:

ا- قوتابخانەی سەرەتایی:
 لــەو ســەردەمەدا (٢٣) قوتابخانــەى ســەرەتایى هەبــووە (٥٠٨) مامۆســتاى نێــر و مــێ و كــۆى  

خوێندكارانیــش (١٣٣٥٣) كــە (٧١٩٠) خوێنــدكاری نێــر و (٦١٦٣)یــان مــێ بــوون.

ب- قوتابخانەى ناوەندى:
هەروەهــا قوتابخانــەى ناوەندیــش لــە (٨) خوێنــدگا و (١٠٧) مامۆســتا پێكهاتــووە، كــە لە ڕووى 
ــش  ــارەى خوێندكارانی ــۆى ژم ــووە، ك ــە خۆگرت ــێ ل ــتاى م ــر و (٥٦) مامۆس ــەزەوە (٥١) نێ ڕەگ
ــەڵ  ــە لەگ ــووە، كەوات ــێ ب ــش م ــر و (١٩٨٨) خوێندكاری ــوو، (٢٠٥١) نێ ــدكار ب (٤٠٣٩) خوێن

١- وزارة الحكم املحيل دلیل االداري للجمهوریة العراقیة، الجزء االول (١٩٨٩-١٩٩٠)، ص٢٢٧



٣٦١

ــەاڵم ژمــارەى  ــرە، ب كەمــى ژمــارەى مامۆســتادا هێشــتا ژمــارەى مامۆســتاى ڕەگــەزى مــێ زیات
ــدكار. ــە (٢٦٣) خوێن ــرە، كــە جیاوازییەكــەش دەكات ــر زیات ــاىن نێ قوتابی

ج- قوتابخانەى دواناوەندى:
 ئــەم قۆناغــە تەنهــا (٦،٥،٤) دەگرێتــەوە بــە بەشــەكاىن وێژەیــى و زانســتییەوە، لــە ســەرەتاى 
ــش  ــە ئەمی ــوو، ك ــورة) هەب ــة الث ــەى (الثانوی ــە قوتابخان ــا ل ــی تەنه ــەىش وێژەی ــتاكاندا ب هەش
ــتى)یانیش  ــتى (زانس ــە ئاس ــەى ك ــە ئەوان ــوو، هەربۆی ــەرەىب ب ــاىن ع ــە زم ــدا ب ــدن تیای خوێن
الوازبووایــە، یــان خواســتیان نەبووایــە ناچــار دەبــوو لــەم بەشــەدا بخوێنــن، هەربۆیــە كۆمەڵێك 
خوێنــدكار ناچــار خوێندنیــان بەجێهێشــت، یــان ئەوانــەى بڕیاریانــدا بخوێنــن دەچوونــە 
شــارەكاىن تــر، لــەم شــارە و زۆرێــك لەشــارەكاىن تــر بــەىش زانســتى بــە كــوردى نەبــوو، چونكــە 
بــەىش وێژەیــی بــە عەرەبــی بــوو ئەمانیــش الوازبــوون لــەم زمانــەدا، هەمــوو ســاڵێك دەبــوو 
ــەو شــێوەیە  ــەوە كــەالر و ب ــك دەهاتن ــد مانگێ ــە شــارێك دواى چەن ــە ســەرەتاوە بچوونایەت ل
و بــە هەمــان ســیناریۆ پۆلــەكاىن (٦،٥،٤) كرانــەوە، (٢) خوێندگایــە (٢٢) مامۆســتا (٦٣٨) 

ــە. ــرە و (٢٠٩) مێی ــان نێ ــە (٤٢٩)ی ــش ،ك خوێندكاری

د- قوتابخانەى ئامادەیى:
 خوێنــدگای ئامادەیــی (٣) قوتابخانەیــە، (٤٨) مامۆســتایە (٣٨) نێــر و (١٠) مــێ، كــۆى 
خوێندكاریــش دەكاتــە (١٣٤٠) خوێنــدكار لــەم قۆناغــەدا، كــە (٧٤٦) نێــر و (٥٩٤) مێیــە.

ه- ئامادەیی پیشەیى:
 لەكۆتایــی هەشــتاكاندا دامــەزراوە (١٣) مامۆســتا (٨٩) خوێنــدكار، كــە (٥٢)یــان نێــرە و (٣٧)
ــە  ــرە، ك ــر زیات ــە قۆناغــەكاىن ت ــدكاراىن ســەرەتایى ل ــە خوێن ــت، ك ــرەدا دەردەكەوێ ــە(١)، لێ مێی
ژمارەیــان (١٣٢٥٣) خوێنــدكارە، دواتریــش خوێنــدكاراىن ناوەنــدی دێــت، كــە ژمارەیــان (٤٠٣٩) 
خوێنــدكارە، ســەرجەم مامۆســتایانیش دەكاتــە (٦٩٨) مامۆســتا، كــە لێــرەش ژمــارەى نێــر زیاتــرە 
كــە دەكاتــە (٤٣١ ) مامۆســتا، و كەواتــە مــێ كەمــرتە، كــە دەكاتــە (٢٨٧) مامۆســتا، گــەر ســەرنج 
ــتایان  ــدكاران و مامۆس ــەرجەمدا خوێن ــە س ــار ل ــووە، دواج ــتەكەدا هات ــە خش ــن وەك ل بدەی

هەركامیــان وەربگریــن ڕێــژەى نێــر لــە ڕەگــەزى مــێ زیاتــرە. 

١-چاوپێكەوتن: مامۆستا ابراهیم حسین، بەڕێوەبەرى ئامادەیی پیشەیى كەالر، ٢٠١٣/٤/١٠
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و- پەیامنگاى مامۆستایان: 
ــەڕەىك  ــە گ ــەزراوە، ل ــاڵى (١٩٩٥) دام ــە س ــدا و ل ــتى نەوەتەكان ــە ناوەڕاس ــە ل ــەم پەیامنگای ئ
بنگــرد، لــە ســەرەتادا مامۆســتا (عــادل یــاوەر) بەڕێوەربــەر بــووە دواتریــش تــا كۆتایــی مامۆســتا 
ــەوەى  ــااڵ و توێژین ــدىن ب ــارى وەزارەىت خوێن ــە بڕی ــووە، ب ــەر ب ــەعدوڵاڵ) بەڕێوەب ــەالل س (ج
ــى  ــىك گرنگ ــە ڕۆڵێ ــەو دەم ــەڕەىت، ئ ــژى بن ــە كۆلێ ــاڵی (٢٠٠٧-٢٠٠٨) دەكرێت ــە س ــتى ل زانس
هەبــووە، لــە پێگەیانــدىن مامۆســتادا، ئەوكاتــە لــە قوتابخانەكانــدا كەمــى مامۆســتا ئامادەیــی 
ــەورەى  ــێىك گ ــە بەش ــەم پەیامنگای ــەوەى ئ ــە كردن ــێ ب ــپۆڕییەكاندا، وەل ــۆی پس ــوو، لەك هەب
ئــەو بۆشــاییانەى پڕكــردەوە بــە تایبــەت لــە بــوارەكاىن (زمــان و كۆمەاڵیــەىت و وەرزش.. هتــد) 
یــازدە خــوىل خوێنــدكاراىن دەرچوانــدووە، بەپێــی خشــتەى خــوارەوە لــە ســاڵى (٢٠٠٠-٢٠٠١)

دا، ژمــارەى مامۆســتایان پێكهاتــووە لــە (١٩) مامۆســتا كــە تەنهــا (٢) مامۆســتاى لــە ڕەگــەزى 
ــارەى  ــە ژم ــدكار، ك ــتۆتە (٣٤٢) خوێن ــش گەیش ــارەى خوێندكارانی ــا ژم ــووە، هەروەه ــە ب مێین
ــدكارە(١). ــە (١٢٧) خوێن ــش دەكات ــارەى كوڕانی ــدكارە و ژم ــە (٢١٥) خوێن ــرە، دەكات كچــان زیات

       
ز- باخچەى ساوایان:

باخچــەى ســاوایان لــە ناوچــەى لێكۆڵینــەوە ئــەو ســەردەمە واتــە تــا ســاڵى (٢٠٠٠) تەنهــا دوو 
ــر باخچــەى  ــە ســاڵى (١٩٧٨) دامــەزراوە و دوات باخچــە بووە،كــە باخچــەى ســاوایاىن كــەالر ل
ســاوایاىن ئــازادى لــە ســاڵى (٢٠٠٠) دامــەزاوە، تەنهــا (٢٤) مامۆســتا بــوون كــە هەموویــان مــێ 
بــوون، ژمــارەى منــااڵن پێكهاتــووە لــە (٧١٧) منــاڵ كــە (٣٩٧)یــان نێــرە و (٣٢٠)یــان مێیــە(٢)، 

ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٧١) بكــە:

١- د جەالل سەعدوڵاڵ , سەرۆىك بەىش زماىن ئینگلیزى ,  ١٠/٥/ ٢٠١٣
٢- وەزارەىت پەروەردە، ڕێبەرى خوێندنگاكاىن هەرێمى كوردستان بۆ ساڵى خوێندىن (٢٠٠٠-٢٠٠١)، ل٢٦٢-٢٧٢         



٣٦٣

خشتەى ژمارە  (٧١)
ژمارەی مامۆستایان و قوتابیانی كەالر بۆ ساڵى خوێندىن (٢٠٠٠-٢٠٠١)

ژ مامۆستا قوتابخانە
نێر

ژ مامۆستا 
مێ

كۆی 
گشتی

ژ قوتابیانی  
نێر

ژ قوتابیانی 
كۆمێ

٢٩١٢١٧٥٠٨٧١٩٠٦١٦٣١٣٣٥٣قوتابخانەی سەرەتایی

٥١٥٦١٠٧٢٠٥١١٩٨٨٤٠٣٩قوتابخانەی ناوەندی

١٨٤٢٢٤٢٩٢٠٩٦٣٨قوتابخانەی دواناوەندی

٣٨١٠٤٨٧٤٦٥٩٤١٣٤٠قوتابخانەی ئامادەیی

١٣١٣٥٢٣٧٨٩قوتابخانەی پیشەیی

١٧٢١٩١٢٧٢١٥٣٤٢پەیامنگای مامۆستایان

٤١١٢٨٧٦٩٨١٠٤٦٨٨٩٩١١٩٤٥٩كۆی گشتی

ــاڵى  ــۆ س ــتان ب ــى كوردس ــدگاكاىن هەرێم ــەرى خوێن ــەروەردە، ڕێب ــەرچاوە: وەزارەىت پ         س
ل٢٦٢-٢٧٢  ،٢٠٠٠-٢٠٠١

 
ــوارەوەدا  ــتەى خ ــە خش ــووە، وەك ل ــدا هات ــە تیای ــەالر، ك ــەروەردەى ك ــارى پ ــى دوا ئام بەپێ
ــا  ــى وات ــەك دەوام ــە، ی ــەكاىن ( ١٦) دانەی ــارەى خوێندنگ ــى ژم ــى ئامادەی ــوە، قۆناغ دەركەوت
ــەى  ــا ئەوان ــە، هەروەه ــا (٤) بینای ــت، تەنه ــادا دەكرێ ــى تی ــەك دەوام ــە ی ــەى ك ــەو بینایان ئ
دوو دەوامــى تیــادا دەكــرێ (١٢) بینایــە، ژمــارەى خوێندكارانیــش (٨٧٠٢) خوێنــدكارە، ژمــارەى 
مامۆســتایان (٥٤٠) مامۆســتایە، فەرمانبەرانیــش ژمارەیــان (٧٥) فەرمانبــەرە، وەك لــە خشــتەى 
ــەم  ــە ب ــە، ك ــە ( ٣٨) خوێندنگەی ــە ژمــارەى قوتابخان ــەڕەىت ك ــووە، قۆناغــى بن خــوارەوەدا هات
ــە  ــرە كــە (٣٢) قوتابخان ــان زیات ــە هەمووی ــت، دوو دەوامــى ل ــادا دەكرێ شــێوەیە دەوامــى تی
ــە و  ــە هەریەك ــە، ك ــو یەك ــى وەك ــى و ســێ دەوام ــەك دەوام ــەى ی ــەاڵم ئەوان ــەوە، ب دەگرێت
(٣) قوتابخانــە دەگرێتــەوە، ژمــارەى خوێندكارانیــش (٢٩٢٣٢) خوێنــدكارە، مامۆســتایانیش 
ژمارەیــان ( ٢٠٣٩) مامۆســتایە، ژمــارەى فەرمانبەرانیــش دەكاتــە (٢٨٢) فەرمانبــەر، قوتابخانــە 



٣٦٤

ئامادەییــەكان ژمارەییــان (١٦ ) قوتابخانەیــە، ژمــارەى خوێندكارانیش دەكاتــە (٨٧٠٢) خوێندكار، 
هــەردوو قۆناغەكــە (بنــەڕەىت و ئامادەیــی) ســەرجەمییان دەكاتــە (٣٨٦٢٤) خوێنــدكار(١)، 

ســەیری خشــتەى ژمــارە (٧٢) بكــە:

خشتەى ژمارە (٧٢)
قوتابخانە بنەڕەىت و ئامادەییەكان ساڵى (٢٠١٢ - ٢٠١٣)

ژمارەى فەرمانبەرژمارەى مامۆستاژمارەى خوێندكارژمارەى خوێندنگە

١٦٨٧٠٢٥٤٠٧٥ئامادەیى

٣٨٢٩٢٣٢٢٠٣٩٢٨٢بنەڕەىت

٥٤٣٨٦٢٤٢٥٧٩٣٥٧كۆى گشتى

   سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت پەروەردەى كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

ئــەم ئامادەییــە لــە ســاڵى ١٩٨٨دامــەزراوە تاوەكو ئێســتا بەردەوامە لــە پێگەیاندىن پیشــەوەران، 
ــۆی  ــووە، ك ــتا ب ــا (١٣) مامۆس ــتایاىن تەنه ــارەى مامۆس ــدىن (٢٠٠٠-٢٠٠١) ژم ــاڵى خوێن ــە س ل
خوێندكارانیــش (٨٩) خوێنــدكار بــووە، لــەو ســاڵەدا بەپێــى دوا ئامــارى ئامادەییەكــە بــۆ ســاڵى 
(٢٠٠٠-٢٠٠١) ژمــارەى مامۆســتایانی (٢٧) مامۆســتایە، كــە ژمــارەى نێــر زیاتــرە دەكاتــە (٢٣) 
مامۆســتا، كەواتــە تەنهــا (٤) مامۆســتاى مێینەیــان هەیــە، لــە كاتێكــدا خوێنــدكاراىن مێینــە زۆر 
زیاتــرن لــە نێــر، كــۆی خوێنــدكاران دەكاتــە (٢٣٨) خوێنــدكار كــە (٩٥)یان نێــرە و ژمــارەى مێینە 
زیاتــرە، كــە دەكاتــە (١٤٣) خوێنــدكار، ئامادەیــی پیشــەیی پێكهاتــووە لــە دوو بــەش (بــازرگاىن و 
پیشەســازى) كــە بەشــی پیشەســازى تەنهــا بــەىش كارەبایــە، لــە كاتێكــدا لەبــەر نەبــووىن شــوێن 
بــەىش تــر ناكەنــەوە كــە ئــارەزووى كردنەوەییــان هەیــە لەالیــەن خوێندكارانــەوە داواكارى بــۆ 
بەشــەكاىن تــر هەیــە و بــۆ وانــە وتنــەوە مامۆســتای پســپۆڕییان هەیــە، بــەىش بــازرگاىن (٨٠) 

١- بەڕێوەبەرایەىت پەروەردەى كەالر، داتای باڵونەكراوە، ٢٠١٣
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خوێندكاریــان هەیــە، كــە ژمــارەى نێــر تەنهــا (١٥) خوێنــدكارە و ئــەواىن تــر كــە دەكاتــە (٦٥)
ــە  ــدكاراىن دەكات ــارەى خوێن ــە ژم ــرە ك ــا ) زیات ــازى (كارەب ــەىش پیشەس ــەن، ب ــدكار مێین خوێن
(١٥٨) خوێنــدكار كــە ڕێژەیــی نێرینــە و مێینــە لــە یەكــەوە نزیكــن، ژمــارەى فەرمانبــەران تەنهــا 

(٧) فەرمانبــەرە(١)، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٧٣) بكــە:

خشتەى ژمارە (٧٣)
ئامادەیی پیشەیی كەالر (٢٠١٢-٢٠١٣)

كۆی گشتیفەرمانبەرمامۆستاخوێندكاران

٢٧٣١٨٠ ٢٣٨

       سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت پەروەردەى كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
 

باخچــەى ســاوایان ژمارەیــان (٥) باخچەیــە، ژمــارەى منداڵیــش (١٧٦٢) منداڵــە ژمــارەى 
ــە (١١٥) مامۆســتا، نووســەر  ــەر، مامۆســتایانیش دەكات ــە (١٥٠) فەرمانب فەرمانبەرانیــش دەكات
ــدە  ــەس، هەرچەن ــە (٣١) ك ــە دەكات ــرە، ك ــان چاودێ ــە زیاترینی ــە، ك ــش (٤٠) كەس و چاودێری
ــۆرى  ــە ج ــوڕى ل ــەت كەموك ــە تەنان ــان زۆر كەم ــە، ی ــت نیی ــەكان وەك پێویس ــارەى باخچ ژم
دابەشــكردىن بــە پێــى گەڕەكــەكان هەیــە، جیــا لــەوە چەندیــن گــەڕەك هەیــە، كــە باخچەیــان 

ــارە (٧٤) بكــە: ــە، ســەیرى خشــتەى ژم ــادا نیی تی

خشتەى ژمارە (٧٤)
باخچەى ساوایان ساڵى ٢٠١٢-٢٠١٣

چاودێرنووسەر ژ. مامۆستاژ. فەرمانبەرژ. منداڵژ. باخچە

٩٣١ ١٥٠١١٥ ١٧٦٢ ٥

       سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت پەروەردەى كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

١- چاوپێكەوتن: مامۆستا ابراهیم حسین، بەڕێوەبەرى ئامادەیی پیشەیى كەالر، ٢٠١٣/٤/١٠
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ــە كچــان و  ــووە ل ــە پێكهات ــەاڵوە وات ــە، تێك ــەك قوتابخانەی ــا ی ــدى تەنه ــەى دواناوەن قوتابخان
ــى و  ــەىش وێژەی ــەردوو ب ــش ه ــەم ) دواتری ــتەم و نۆی ــەم و هەش ــەكاىن (حەوت ــوڕان، پۆل كــ
زانســتى لەخـــــــۆ دەگرێــت، پۆلەكـــــــاىن  (دەیــەم و یانــزەم و دوانــزەم)، ژمــارەى خوێندكاران 
ــە  ــرە ل ــدكارە، زیات ــارەى كچــان (٤٢٨) خوێن ــە ژم ــدكار ك ــە (٨٣٤) خوێن ســەرجەمەكەى دەكات
كــوڕان، لــە كاتێكــدا ژمــارەى كوڕانیــش دەكاتــە (٤٠٦) خوێنــدكارە، كۆى ژمــارەى مامۆســتایانیش 
دەكاتــە (٤٢) مامۆســتا، كــە (٢٧) نێــر و (١٥) مامۆســتاى مێیــە، هەرچەنــدە خوێنــدكاراىن كچــان 
زیاتــرە، ژمــارەى فەرمانبەرانیــش تەنهــا (٧) فەرمانبــەرە، بــە ناونیشــاىن جیــاواز یــەك فەرمانبەرى 

تەكنیــىك و دوو پاســەوان و (٤) پاككــەرەوە، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٧٥) بكــە:

خشتەى ژمارە (٧٥)
ئاماری مامۆستایان و خوێندكاران و فەرمانبەراىن دواناوەندى ساڵى ٢٠١٢-٢٠١٣

ژمارەى فەرمانبەرژمارەى مامۆستاژمارەى خوێندكارقوتابخانەى دواناوەندى

١٨٣٤٤٢٧

         سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

ــەالر  ــەروەردەى ك ــنوورى پ ــە س ــووە، ل ــدا هات ــن تیای ــارە (٨١) بدەی ــتەى ژم ــەرنجى خش   س
نەهێشــتنى نەخوێنــدەوارى (١٦) قوتابخانەیــە، كــە (٩) قوتابخانەیــان تایبەتــە بــە ڕەگــەزى نێــر 
و (٧) قوتابخانــەى تریــش تایبەتــە بــە ڕەگــەزى مــێ، ئــەم خوێندكارانــە تەمەنیــان گەورەیــە و 
زیاتــر ئەوانــە دەگرێتــەوە كــە لــە تەمــەىن مناڵیــدا هــەىل خوێندنیــان بــۆ نەڕەخســاوە وازیــان 
ــدەن  ــدن ب ــە خوێن ــژە ب ــە ئێســتادا درێ ــەوەى ل ــۆ ئ ــدن ب ــەر خوێن ــە ب ــان نەچوونەت ــاوە ی هێن
ــەت  ــە تایب ــە، ب ــتەیان هەی ــەم خواس ــر ئ ــەران زیات ــژى فەرمانب ــن و توێ ــر چی ــەش زیات ئەم
پێشــكەوتنى تەكنەلۆژیــاش كەشــێىك واى ڕەخســاندووە، زەرورەت و خواســت لەســەر خوێنــدن 
جەســتەى زۆرێــك لــە تاكــەكاىن داگیــر كــردووە، ئەوانــەى توانــاى خوێنــدن و نووســینییان نییــە، 
لــە كۆمەڵــگادا هەســت بــە نامۆیــی دەكــەن ، بۆیــە تــادێ ئــەم خواســتە زۆرتــر دەبــێ و ڕێــژەى 



٣٦٧

ــووە، كــە   ــە خشــتەكەدا هات ــان هــەر نامێنێــت، وەك ل ــەوە ی نەخوێندەوارانیــش كەمــرت دەبێت
ــرە  ــە ڕەگــەزى نێ ــان ل ــێ دەدەن، كــە (٣٥٤)ی ــژەى پ ــدن و درێ (٦١٦) فێرخــواز هۆگــری خوێن
ــان  ــارەى مامۆســتایانیش (٥٥)ی ــان (٢٦٢) كەســە، ژم ــەش ژمارەی ــەزى مێین ــدكاراىن ڕەگ و خوێن
ــە (٨٨)  ــە، كــە كــۆى مامۆســتایان دەكات ــە ڕەگــەزى نێــرە و (٣٣) مامۆســتاش لەڕەگــەزى مێی ل
مامۆســتا(١)، ئەگــەر شــیكارى بكەیــن، تــادێ خواســتى خوێنــدن زیاتــر دەبێــت، بــە پێچەوانــەى 
ســااڵنەوە كــە لەبــەر چەندیــن هــۆكار ڕێــژەى وازهێنــان لــە خوێنــدن زۆر بــوون، ئێســتا زۆرن 
ئەوانــەى وێــڕاى تێپەڕبــووىن تەمەنیــان درێــژە بــە خوێنــدن دەدەن،لــە قۆناغــەكاىن بنەڕەتییــەوە 
تاوەكــو زانكــۆ و گــەر مەرجــى تەمــەن ڕێــگا بــدات بــۆ ماســتەر و دكتــۆراش هەمــان خواســتى 

خوێنــدن هەیــە، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٧٦) بكــە: 

خشتەى ژمارە (٧٦)
ئامارى گشتى بنكەكاىن نەهێشتنى نەخوێندەوارى و قوتابخانەكاىن فێركردىن گەورە سااڵىن ٢٠١٢_٢٠١٣

پەروەردەى كەالر

ژمارەی مامۆستاژمارەی فێرخوازژمارەی قوتابخانە

كۆمێنێركۆكچكوڕكۆكچانكوڕان

٩٧١٦٣٥٤١١٥٤٦٩٥٥٣٣٨٨

      سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت پەروەردەى  كەالر، داتای باڵونەكراوە،٢٠١٣

             
ــدەوارى، فێركــردىن  ــارى پرۆســەكاىن (نەهێشــتنى نەخوێن فێركــردىن نائاســایی بەرنامــەى كاروب
گــەورە، فێركــردىن خێــرا، خوێنــدىن تەوزیمــى) لەخــۆ دەگرێــت، بۆیــە وەزارەىت پــەروەردە لــەم 
ڕوانگەیــەوە پرۆســەكاىن پێكــەوە گرێــداوە و بەرنامەڕێــژى لــەم پێنــاوەدا، كردووەتــە ئامانجــى 
بنــەڕەىت و بەپێــى توانــا كار بــۆ پێــكاىن ئــەو ئامانجــەى دەكات، ئــەم هەڵمــەت و هەنگاوانــەى 
ــەى  ــەم دیاردان ــن ئ ــە بتوانی ــە، ك ــوو الیەك ــە هــاوكارى هەم ــەروەردە، پێویســتى ب وەزارەىت پ
نەخوێنــدەوارى و نەزانیــن و دابــڕان لــە خوێنــدن و دووركەوتنەوە و ســاردبوونەوە، لە خوێندن 
بــەرەو كەمبوونــەوە و نەمــان ببەیــن(٢)، ئەگــەر ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٧٧) بكەیــن بۆمــان 

١- بەڕێوەبەرایەىت پەروەردەى كەالر، داتای باڵونەكراوە، ٢٠١٣
٢- گۆڤارى پەروەردە و فێركردن، ژمارە (٢)، ساڵى ٢٠٠٨، چاپخانەى وەزارەىت پەروەردە، ل٢٠٢



٣٦٨

دەردەكــەوێ، كــە فێركــردىن خێــرا لــە ســنوورى پــەروەردەى كــەالر ژمارەیــان (٤) قوتابخانەیــە، 
كــە یــەك قوتابخانــە تایبەتــە بــە كــوڕان لــە ســنوورەكەدا هەروەهــا بــۆ ڕەگــەزى مێینــەش (٣) 
ــە دوا ســاڵی لێكۆڵینــەوەدا، تیایــدا هاتــووە ژمــارەى خوێندكارانیــش  قوتابخانــە كراوەتــەوە، ل
ــەش  ــە، ئەم ــێ (١٧٦) قوتابیی ــەزى م ــدكارە، ڕەگ ــر (٦٢) خوێن ــەزى نێ ــدكارە، ڕەگ (٢٣٨) خوێن
زیاتــر ئــەو قوتابیانــە دەگرێتــەوە، كــە تەمەنیــان لــە (٢٨) ســاڵ كەمــرتە، ئــەو خوێندكارانــەى 
ــەوەى  ــۆ ئ ــدن دەدەن، ب ــە خوێن ــژە ب ــرە درێ ــە لێ ــە دەوامــى ڕۆژ نیی ــان ل ــاىف خوێندنی ــە م ك
بێبــەش نەبــن لــە خوێنــدن و بــەردەوام بــن، ژمــارەى مامۆســتایان بەپێــى خشــتەكە ژمــارەى 
ــە و (١٥) مامۆســتاش  ــە ڕەگــەزى  مێی مامۆســتایان (٤٥) مامۆســتایە، كــە (٣٠) مامۆســتایان ل

لــە ڕەگــەزى نێــرە(١).

خشتەى ژمارە (٧٧)
ئامارى گشتى فێركردىن خێرا لە كەالر ٢٠١٢-٢٠١٣

پەروەردەى كەالر

ژ.مامۆستاژ. قوتاىبژ.خوێندنگە

كۆمێنێركۆمێنێركۆكچكوڕ

٤٥ ١٥٣٠  ٢٣٨ ١٧٦ ٦٢  ٤ ٣  ١ 

       سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت پەروەردەى گەرمیان، داتای باڵونەكراوە، ٢٠١٣
 

 ســەرئەنجام وەك لــە خشــتەى خــوارەوەدا هاتــووە، كــۆى قوتابخانــەكاىن (بنــەڕەىت، ئامادەیــی، 
ــدەوارى) ســەرجەمیان  ــرا، نەهێشــتنى نەخوێن ــی پیشــەیی، خوێنــدىن خێ ــدى، ئامادەی دواناوەن

دەكاتــە (٨٨) قوتابخانــە، مامۆســتایانیش ســەرجەمیان (٢٧٦٨):
 

١- بەڕێوەبەرایەىت پەروەردەى گەرمیان، داتای باڵونەكراوە، ٢٠١٣
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خشتەى ژمارەى (٧٨)
ژمارەی قوتابخانە و خوێندکاران و مامۆستایان و فەرمانبەران ساڵی (٢٠١٢_٢٠١٣)

ژ. فەرمانبەرانژ. خوێندكارانژ. مامۆستاژ. قوتابخانەقوتابخانە
٥٠٢٠٣٩٢٩٢٣٢٢٨٢بنەڕەتی
١٦٥٢٩٨٧٠٢٧٥ئامادەیی

١٤٢٨٣٤٧دوا ناوەندی
١٢٥٢٥٠٦ئامادەیی پیشەیی

٤٤٥٢٣٨٧خوێندنی خێرا
١٦٨٨٦١٦نەهێشتنی نەخوێندەواری

٨٨٢٧٦٨٣٩٨٧٢٣٧٧كۆی گشتی

       سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت پەروەردەى گەرمیان، داتای باڵونەكراوە، ٢٠١٣

وەك لــە شــێوەى خــوارەوەدا هاتــووە، لەمــەڕ ئاســتى نەخوێنــدەوارى بــە تایبــەت تەمــەن (١٠) 
ســاڵ و بــەرەو ســەرەوە، كــە تــەواوى قــەزاكاىن پارێــزگاى ســلێامىن تیــادا شــیكارى بــۆ كــراوە، كــە 
قــەزاى كــەالر و قــەرەداخ هاوتەریــب لــە ڕیزبەنــدى پێنجەمــدان و ڕێژەكــەى دەكاتــە (٢٤،٩)، 
ئەمــەش ئەنجامێــىك باشــە گــەر بــەراورد بكرێــت لەگــەڵ ئــەو قۆناغانــەى پیایــدا تێپەڕیــووە، 
ــە ناوچەكــەدا ســااڵىن پێــش  بەتایبــەت نەبــووىن كــەىش خوێنــدن و ڕەوىش نائارامــى و شــەڕ ل
ڕاپەڕیــن و ڕاگواســتنى زۆرێــك لــە گونــدەكان و بــۆ ناوشــار و نیشــتەجێكردنیان، جیــا لەمانــە 
هــەىل دامەزرانــدن بــۆ كــورد لەبــار نەبــوو بــە تایبــەت زۆر شــوێنى هەســتیار، وێڕایــی  هــەژارى 

و ســەختى ژیــان، بڕوانــە شــێوەى ژمــارە (٨):
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شێوەى ژمارە (٨) 
ڕێژەى نەخوێندەوارى تەمەن (١٠) ساڵ و زیاتر لە پارێزگاى سلێامىن

 

سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت ئاماری گەرمیان،داتاى باڵونەكراوە 

ــاڵ  ــی (٢٥) س ــاش ئامادەی ــەى پ ــارەى بڕوانام ــن، دەرب ــوارەوە بكەی ــێوەى خ ــەیرى ش ــەر س گ
ــەڵ  ــەراورد لەگ ــە ب ــكەرە، ب ــىك دڵخۆش ــەالر ئەنجامێ ــارى ك ــت ش ــەرەو ژوور، دەردەكەوێ وب
قــەزاكاىن تــرى پارێــزگاى ســلێامنیدا، كــە تەنهــا قــەزاى هەڵەبجــە ئاســتى لــە كــەالر بەرزتــرە، 
ــدى  ــەالرەوەن، لەڕیزبەن ــە خــوارەوەى ك ــەدا ل ــە ڕیزبەندییەك ــر ل ــەزاكاىن ت ــەاڵم ســەرجەم ق ب
ســێیەمدا كــەالر دێــت، دواى هەڵەبجــە و ناوەنــدى پارێــزگای ســلێامىن، ســەیرى شــێوەى ژمــارە 

(٩) بكــە:
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شێوەى ژمارە (٩)
بڕوانامەى پاش ئامادەیی ٢٥ ساڵ و بەرەو سەرەوە لە پارێزگاى سلێامىن

 

سەرچاوە :- بەڕێوەبەرایەىت ئاماری گەرمیان،داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

ئــەم پەیامنگایــە لــە ٢٠٠٧/١٠/٢ بــە بڕیــارى وەزارەىت پــەروەردەى حكومــەىت هەرێمــى 
ــەت  ــەىك تایب ــەزرا، ئێســتا خــاوەن بینای ــەالر دام ــە شــارى ك ــارە (١٣٥٩٧) ل ــە ژم كوردســتان ب
بــە خۆیانــن، ئــەم پەیامنگایــە دەســكەوتێىك گرنگــى حكومــەىت هەرێمــى كوردســتان بــوو، بــە 
هــاوكارى پەیامنــگاى مەڵبەنــدى مامۆســتایان، كــە ســەرەتا بینــاى بــەىش وەرزشــییان بەخشــیە 
پەیامنگاكــە بــۆ ئــەوەى خوێنــدن درێــژەى هەبێــت جگــە لــە بیناكــە هــاوكارى بــاىش پەیامنــگاى 
ــەوە، دواى دوو  ــەڕووى كەرەستەش ــەت ل ــەوە تەنان ــوو ڕوویەك ــە هەم ــرد، ل ــان ك كۆمپیوتەری
ــگ  ــت ۆركین ــەر نێ ــاى كۆمپیوت ــوارى تەكنەلۆژی ــە ب ــارەزا ل ــىك ش ــت وەك كادرێ ــاڵ دەتوانێ س
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ــدا  ــە كۆمپانیاكان ــان ل ــت، ی ــدا دامبەزرێ ــە فەرمانگــە حكومیەكان ــان ل ــكات، ی ــازاڕدا كار ب ــە ب ل
ڕۆڵــى كاراى دەبێــت لــە بوارەكــەى خۆیــدا، ئــەم پەیامنگایــە ســەر بــە بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى 
پەیامنــگاى مەشــقكردنە لــە وەزارەىت پــەروەردە، یەكــەى ژمێریاریــى تایبــەت بــە خۆیــان 
ــتەى  ــەرنجى خش ــەر س ــە)(١)، گ ــە، كتێبخان ــڕى، گەنجین ــە (كارگێ ــە ل ــەكاىن بریتیی ــە، بەش هەی
ــەرجەم  ــدن لەس ــە خوێن ــن ل ــدكار بەردەوام ــت (٢١٠) خوێن ــن دەردەكەوێ ــارە (٨٤) بدەی ژم
قۆناغەكانــدا، كــە (١٢٦) خوێنــدكار نیشــتەجێى نێــو شــارن (٨٦) خوێنــدكار لــە دەرەوەى 
شــارن یــان دەوروبــەرن، كــە خوێنــدكاراىن شــارەكاىن (كفــرى، خانەقــی، جەلــەوال) و جگــە لــە 
ناحیــەكاىن (ڕزگارى و باوەنــوور)ی لەخــۆ گرتــووە، (١٠٦) خوێنــدكار لــە ڕەگــەزى نێــرە و (١٠٤) 
خوێنــدكار لــە ڕەگــەزى مێیــە، كــۆى مامۆســتایان (٢٢) مامۆســتایە، لەگــەڵ دوو توێــژەر، ژمــارەى 
فەرمانبــەران (١٧) فەرمانبــەرە، كــە (٣) كارگــوزار و دووپاســەوانە (٢)، لەالیــەن بەڕێوەبەرایــەىت 
پەیامنگایــەدا لــەم  پێبەخــرشا،  پــۆىل  دوانــزە  بینایــەىك  گەرمیانــەوە  پــەروەردەى  گشــتى 

ســااڵنە (٤٠-٥٠) خوێنــدكارى دەرچــووى بنــەڕەىت وەردەگیرێــت ئــەو خوێندكارانــە دەبێــت ئــەم 
مەرجانــەى خــوارەوەى تیادابێت:

١- لــە ســنوورى پــەروەردەى گشــتى گەرمیانــدا بــن (واتــە دەرچــووى قوتابخانەیــەك بێــت لــە 
ســنوورى پــەروەردەى گەرمیانــدا بێــت).

٢- دەرچووى ساڵى نوێى خوێندن بێت، دەرچووى نۆیەمى بنەڕەىت بێت.
٣- تەمەىن شیاو بێت بە پێى قۆناغەكاىن خوێندن.

ــزى،  ــركارى، ئینگلی ــەوە (منافەســە)ى منــرەكاىن (بی ــە كێبڕكێی ــدكار دەكەوێت ــى خوێن ٤- وەرگرتن
زانســتەكان).

٥- دەبێت لەڕووى تەندروستى و دەرووىن و جەستەییەوە شیاو بێت.
ــە ســێ بــەش (وێــب  ــە قۆناغــى چوارەمــەوە دەبێت ــۆ مــاوەى (٥) ســاڵ دەبێــت، ل خوێنــدن ب
دیزایــن، پرۆگرامینــگ، نێتــۆرك) خوێنــدكار سەرپشــكە لــەوەى هــەر بەشــێك هەڵدەبژێرێــت، 
تاوەكــو ئێســتا دوو قۆناغــى كۆتاییــەكاىن خوێنــدكاراىن دەرچوانــدووە، كــە دەبنــە خــاوەن 
بڕوانامــەى دبلــۆم لــە زانســتى كۆمپیوتــەر، كــە ژمارەیــان (٨٦) خوێنــدكارە، وەك لــە خشــتەى 

ــووە: ــارە (٧٩)دا هات ژم

١- چاوپێكەوتن : م. سۆران عبدالرحمن ڕەحیم، بەڕێوەبەرى پەیامنگاى كۆمپیوتەر، نیساىن ٢٠١٣
٢- پەیامنگاى كۆمپیوتەرى كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
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خشتەى ژمارە (٧٩)
ژمارەى خوێندكاران و مامۆستایان و فەرمانبەرانی پەیامنگاى كۆمپیوتەر ساڵى ٢٠١٢-٢٠١٣

كۆى گشتىفەرمانبەرانمامۆستایانخوێندكار

٢١٠٢٤١٧٢٥١

         سەرچاوە: پەیامنگاى كۆمپیوتەرى كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

فاكتــەرى زانســتى و خوێنــدن و پــەروەردە بایەخێــىك بەرچاویــان لــە گەشــەكردن و فراوانبــوون 
و بــەرەو پێشــچووىن هەمــە الیەنــەى شــاردا هەبــووە، چونكــە هــەىل خوێنــدەوارى و ئاســتى 
خوێنــدەوارى شــارەكە بــەرز دەكاتــەوە و نەوەیــەىك هۆشــیار و خوێنــدەوار دێنێتــە بەرهــەم(١)،

وێنەى ژمارە (١٨) 
بینای کۆلێژی بنەڕەتی لە زانکۆی گەرمیان

١- دەرباز محەمەد، سەرچاوەى پێشوو، ل١٧١
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ــە ناوەڕاســتى  ــگاى تەكنیــىك و مامۆســتایان كــە ل ــە ســەر هــەردوو پەیامن پێشــرت تیشــك خرای
ــر ئەمانــە بوونــە هەوێنــى كۆلێــژ و هێــدى هێــدى فراوانبــوون و  نەوەتەكانــدا كرانــەوە، دوات
گەشــەیان كــرد تــا دامەزرانــدىن زانكــۆى گەرمیــان، لــەدواى پرۆســەى ئــازادى و ڕزگارى گــەالىن 
عێــراق بڕیــارى كۆلێــژى پــەروەردەى كــەالر درا، بــە بڕیــارى ســەرۆكایەىت ئەنجومەنــی وەزیــراىن 
ــەم  ــدن (٢٠٠٤-٢٠٠٥) ئ ــاڵى خوێن ــەم س ــەزرا، یەك ــە ٢٠٠٤/٥/٢٥ دام ــتان ل ــى كوردس هەرێم
ــوردى)  ــەرەىب، ك ــزى، ع ــا، ئینگلی ــاىس، جوگرافی ــۆژى، دەروونن ــا، بایۆل ــەوە (كیمی ــانە كرای بەش
ــدكار و  ــە (٢٤٢) خوێن ــش دەكات ــۆى گشــتى خوێندكارانی ــووە و ك ــروپ پێكهات ــە (٢٧) گ ــە ل ك
ــە لەســاڵى خوێنــدىن  ــادى دەكــرد هــەر بۆی ــوو، بەشــەكان زی ــر دەب ژمــارەى خوێنــدكاران زیات
(٢٠٠٧-٢٠٠٨) بەشــەكاىن (مێــژوو، مامتاتیــك و فیزیــا)ش كرانــەوە ژمــارەى خوێنــدكاران گەیشــتە 

ــدكار. (٣٠٥٠) خوێن
هــاوكات پەیامنــگاى مامۆســتایان كــە لــە ڕابــردوودا، یــازدە خــوىل خوێنــدكاراىن دەرچوانــدووە، 
لەســاڵى خوێنــدىن (٢٠٠٧-٢٠٠٨)دا بــە بڕیــارى وەزارەىت خوێنــدىن بــااڵ و توێژینــەوەى زانســتى 
ئــەم پەیامنگایــە (پەیامنــگاى مەڵبەنــدى مامۆســتایان) كرایــە كۆلێــژى بنــەڕەىت كــەالر، ســاڵى 
دوایــى بەشــەكاىن (كۆمەاڵیــەىت، كــوردى، وەرزش) كرایەوە و لە یەكەم ســاڵیدا (٦٢٦) خوێندكارى 
لــە خۆگرتبــوو، زانكــۆى گەرمیــان لەســاڵى (٢٠١٠) لــە مەراســیمێىك شایســتەدا بــەردى بناغــەى 
زانكــۆى گەرمیــان لەالیــەن (د.بەرهــەم ســاڵەح)ەوە ســەرۆىك حكومــەىت هەرێمــى كوردســتان 
ــەش و  ــەى ب ــۆ درووســتكراوەو زۆرین ــازەى ب ــىك ت ــەكاىن بەردەســوور كەمپێ ــە بەرزایی ــرا، ل دان
فاكەڵەتییــەكان پێكــەوەن لــە ڕووبەرێــىك گــەورەدا جێگیركــران، كــە ڕووبەرەكــەى (٢٩٤) دۆمنە، 
ــە (كۆلێــژى پــەروەردە، كۆلیــژى  ــان پێــش ئــەوەى دامبەزرێــت، بریتــى بــووە ل زانكــۆى گەرمی
ــە ســكوڵى پــەروەردە، زانســت،  ــدا بریتــى بــووە ل پــەروەردەى بنــەڕەىت) و لەگــەڵ دامەزرانیی
ســكوڵى زمــان و زانســتە مرۆڤایەتییــەكان، ســكوڵى پــەروەردەى بنــەڕەىت، هەروەهــا بریتییــە لــە 
فاكەڵــەىت زمــان و زانســتە مرۆڤایەتییــەكان و وەرزىش خانەقیــن، كــە لــە دوو ســكوڵ پێكهاتــووە 
(زمــان و زانســتە مرۆڤایەتییــەكان)، كــە ئەمیــش لــە شــەش بــەش پێكهاتــووە (زمــاىن كــوردى، 
عــەرەىب، ئینگلیــزى، دەروونــزاىن، جوگرافیــا، مێــژوو) لەگــەڵ ســكوڵى وەرزش، یەكەمیــن ســەرۆىك 
زانكــۆى گەرمیــان پرۆفیســۆر (فــاروق عبدالكریــم) دانــرا، بــەم شــێوەى الى خــوارەوە و زیاتــر 

وردەكارییــەكان دەخەینــە ڕوو :-
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١-سكوڵى پەروەردەى زانست :
ــارە  ــان)، ژم ــۆى گەرمی ــەرۆكایەىت زانك ــى (س ــاىن زانكۆی ــى فەرم ــاڵى (٢٠٠٤-٢٠٠٥) بەپێ ــە س ل
ــت  ــە خۆدەگرێ ــانە ل ــەم بەش ــە ئ ــەزراوە، ك ــەالر دام ــارى ك ــە (٢٠١١/٧/٢) لەش (٤٥٩/٢/٧) ل
ــە (٦٦٦)  ــە ل ــكوڵە بریتیی ــەم س ــدكاراىن ئ ــارەى خوێن ــك) ژم ــا، مامتاتی ــا، كیمی ــى، فیزی (بایلۆج
خوێنــدكار، ژمــارەى خوێنــدكارە دەرچــووەكاىن ئــەم ســكوڵە لــە ســاڵى دامەزراندنییــەوە تاوەكــو 
ئێســتا بریتییــە لــە (١٠٤٣) خوێنــدكار، كــە بڕوانامــەى بكالۆریۆســیان وەرگرتــووە لــە بــوارەكاىن 
(كیمیــا، مامتاتیــك، بایلۆجــى، فیزیــا) ئامانجــى دامەزرانــدىن ئــەم ســكوڵە بریتیــە لــە جەختكــردن 
لەســەر پێگەیانــدىن هەڵگــراىن بەكالۆریــۆىس شایســتە و لێهاتــوو، بــە پێــى تایبەمتەنــدى 
خوێندنــگاكاىن هەرێمــى كوردســتان بــە گشــتى و دەڤــەرى گەرمیــان بــە تایبــەىت، بەمەبەســتى 
ــدىن كادرى  ــا پێگەیان ــە، هەروەه ــدا هەی ــە خوێندنگاكان ــە ل ــاییەى ك ــەو بۆش ــەوەى ئ پڕكردن

ــك)دا.  ــا، مامتاتی ــا، كیمی ــوارەكاىن (بایلۆجــى، فیزی زانســتى و ئەكادیمــى لەب

٢- سكوڵى زمان و زانستە مرۆڤایەتییەكان :
ــارە  ــان)  ژم ــۆى گەرمی ــەرۆكایەىت زانك ــى (س ــاىن زانكۆی ــى فەرم ــاڵى (٢٠٠٤-٢٠٠٥) بەپێ لەس
ــە خۆدەگرێــت  ــەم بەشــانە ل ــە شــارى كــەالر دامــەزراوە، كــە ئ ــە (٢٠١١/٧/٢) ل (٤٥٩/٣/٧) ل
(جوگرافیــا، پــەروەردە و دەرووننــاىس، زمــاىن كــوردى، مێــژوو، زمــاىن عــەرەىب، زمــاىن ئینگلیــزى) 
ژمــارەى خوێنــدكاراىن ئــەم ســكوڵە بریتییــە لــە (١٢٦٢) خوێنــدكار، ژمــارەى خوێنــدكارە 
ــە (٢٦٣٢)  ــە ل ــتا بریتی ــو ئێس ــەوە، تاوەك ــاڵى دامەزراندنیی ــە س ــكوڵە ل ــەم س ــووەكاىن ئ دەرچ
ــاىس،  ــەروەردە و دەروونن ــا، پ ــوارەكاىن (جوگرافی ــە ب ــووە ل ــان وەرگرت ــە بڕوانامەی ــدكار، ك خوێن
زمــاىن كــوردى، مێــژوو، زمــاىن عــەرەىب، زمــاىن ئینگلیــزى) ئامانجــى دامەزرانــدىن ئــەم ســكوڵە 
بریتیــە لــە پێگەیانــدىن كادرى زانســتى و پســپۆڕى بــە توانــا و لێهاتــوو، لــە بــوارەكاىن (جوگرافیــا، 

ــزى). ــاىن ئینگلی ــژوو، زم ــاىن عــەرەىب، مێ ــاىن كــوردى، زم ــاىس، زم ــەروەردە و دەروونن پ

٣ – أ – سكوڵى پەروەردەى بنەڕەىت / بەیانیان :
لــە ســەرەتادا پەیامنــگاى مەڵبەنــدى مامۆســتایان كەناوەندێــىك گرنــگ بــوو، بە بڕیــارى وەزارەىت 
پــەروەردە لــە بــەروارى ١٩٩٥/١١/١٥ دامــەزرا پێنــج خــوىل خوێنــدكاراىن پێگەیانــدووە، كــە ئــەو 
دەمــە بۆشــاییەىك گــەورە هەبــوو لــە نێــو قوتابخانەكانــدا، تەنانــەت لەبــەر پێویســتى دۆخەكــە 
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خــووىل خێــراى مامۆســتایان كرایــەوە، دواتــر بــە بڕیــارى ئەنجومــەىن وەزیــران ژمــارە (١٩٦٩)ى 
كــرا بەكۆلێــژى پــەروەردەى بنــەڕەىت كــەالر، لــە ســاڵى (٢٠٠٦-٢٠٠٧) بــە پێــى فەرمــاىن زانكۆیى 
(ســەرۆكایەىت زانكــۆى ســلێامىن) لــە شــارى كــەالر دامــەزراوە، كــە ئــەم بەشــانە لــە خۆدەگرێــت 
(زمــاىن كــوردى، زمــاىن عــەرەىب، زانســتە كۆمەاڵیەتییــەكان، پــەروەردەى وەرزىش) ژمــارەى 
خوێنــدكاراىن ئــەم ســكوڵە بریتیــە لــە (٧١٢) خوێنــدكار، ژمــارەى خوێنــدكارە دەرچــووەكاىن ئــەم 
ســكوڵە لەســاڵى دامەزراندنییــەوە تاوەكــو ئێســتا بریتیــە لــە (٦٧٦) خوێنــدكار، كــە بڕوانامــەى 
بەكالۆریۆســیان لــە بــوارەكاىن (زمــاىن كــوردى، زانســتە كۆمەاڵیەتییــەكان، پــەروەردەى وەرزىش) 

وەرگرتــووە، كــۆى خوێنــدكاراىن فاكەڵتــى پــەروەردە (بەیانیــان) ژمارەیــان (٢٧٤٠) خوێنــدكارە.

٣ – ب – سكوڵى پەروەردەى بنەڕەىت / ئێواران :
بەپێــى فەرمــاىن وەزارەىت خوێنــدىن بــااڵ و توێژینەوەى زانســتى ژمارە (١٢٥٤) لــە (٢٠١٣/١٠/١٧) 
ــتە  ــەرەىب، زانس ــاىن ع ــت (زم ــە خۆدەگرێ ــانە ل ــەم بەش ــە ئ ــەزراوە، ك ــەالر دام ــارى ك ــە ش ل
كۆمەاڵیەتییــەكان، پــەروەردەى وەرزىش، زمــاىن ئینگلیــزى) ژمــارەى خوێنــدكاراىن ئــەم ســكوڵە 
بریتییــە لــە (٢٢٤) خوێنــدكار، ئامانجــى دامەزرانــدىن ئــەم ســكوڵە بریتیــە لــەوەى مامۆســتاى 
دڵســۆز پێبگەیەنێــت، بــۆ نیشــتامن و بڕوایــان بــە بەهــاو ئامانجــەكاىن واڵت هەبێــت، هەروەهــا 
ــە  ــن ب ــتى بگەیەن ــەیى و زانس ــى و پیش ــى پەروەردەی ــن پەیام ــەوەى بتوان ــۆ ئ ــن، ب ــیاو ب ش
خوێنــدكاران و پێگەیانــدىن خوێنــدكاران بــەو شــێوەیە، كــە بــڕواى بــە بنەمــاكاىن دیموكــراىت و 
مــاىف مــرۆڤ هەبێــت و وەرگرتنــى ئــەو شــارەزایى و كارامەییانــەى كــە پەیوەنــدى بــە ڕێگــەكاىن 

وانــە وتنــەوەى گشــتیى و تایبــەىت هەیــە. 
ــەراىن  ــارەى فەرمانب ــتایە و ژم ــەروەردە (١١٧) مامۆس ــى پ ــتاى فاكەڵت ــارەى مامۆس ــى: ژم تێبین

(٢٩١) فەرمانبــەرە.
ژمــارەى مامۆســتاى گرێبەســت (١٦) مامۆســتایە و ژمــارەى فەرمانبــەرى گرێبەســت (٨) 

 .(١) فەرمانبــەرە 

فاكەڵتى زانستە مرۆڤایەتییەكان و وەرزش لە خانەقین 
لە دوو سكوڵ پێكهاتووە :

١- چاوپێكەوتن : م ڕەشید كەریم، بەڕێوەبەرى كارگێڕى زانكۆى گەرمیان، ئاىب ٢٠١٣



٣٧٧

ــەش  ــەزراوە و  لەش ــاڵى (٢٠٠٤-٢٠٠٥) دام ــە س ــە ل ــەكان : ك ــت مرۆڤایەتیی ــكوڵى زانس أ– س
ــاىس ). ــژوو، دەروونن ــا، مێ ــزى جوگرافی ــەرەىب، ئینگلی ــوردى، ع ــووە (ك ــەش پێكهات ب

ب– ســكوڵى وەرزش : كــە لــە ســاڵى (٢٠٠٩) دامــەزراوە و تەنهــا بــەىش (پــەروەردەى وەرزىش) 
هەیــە، كــۆى مامۆســتایاىن ئــەم فاكەڵەتییــە (٥٦) مامۆســتایە و فەرمانبــەراىن (١٩٣) فەرمانبــەرە، 
ژمــارەى خوێنــدكاراىن لــە ئێســتادا (٤٧٦) نێــر و (٥٩٣) مێیە و كــۆى گشــتیان (١٠٦٩) خوێندكارە. 

بەىش زانستى كۆمپیوتەر / لە زانكۆى گەرمیان:  
ــە  ــە ل ــە، ك ــەر)ى هەی ــتى كۆمپیوت ــەىش (زانس ــا ب ــەزراوە و تەنه ــاڵى (٢٠١٢-٢٠١٣) دام لەس
(٦٠) خوێنــدكار پێكهاتــووە و ژمــارەى مامۆســتایاىن (٤) مامۆســتایە، ژمــارەى فەرمانبــەراىن (٢٠) 

ــەرە. فەرمانب
فاكەڵتى كشتوكاڵ / لە قەزاى كفرى :

لەســاڵى (٢٠١٢-٢٠١٣) دامــەزراوە تەنهــا بــەىش (بەروبومــى ئاژەڵــى) هەیــە و ژمــارەى 
ــەراىن  ــارەى فەرمانب ــتایە و ژم ــتایاىن (٤) مامۆس ــارەى مامۆس ــدكارە، ژم ــدكاراىن (٦٠) خوێن خوێن

(٣٤) فەرمانبــەرە. 
بەىش ئەندازیارى بیناسازى:

خوێنــدكار  یەكەمجــار   (٢٠١٤-٢٠١٥) ســاڵى  بــۆ  كراوەتــەوە   (٢٠١٢-٢٠١٣) ســاڵى  لــە 
دەبێــت. كــەالر  شــارى  لــە  بیناســازى)  (ئەندازیــارى  بــەىش  لــە  وەردەگیرێــت 

گــەر ســەیرى خشــتەى ژمــار (٨٠) دەردەكەوێــت، كــە زانكــۆى گەرمیــان پێكهاتــووە لــە چــوار 
ســكوڵ، ژمــارەى خوێنــدكاران ســەرجەمەكەى دەكاتــە (٢٦٦٧) گەورەتریــن ســكوڵیش زانســتە 
ــكوڵى  ــش س ــدكار، دواتری ــە (١٠٣١) خوێن ــدكاراىن دەكات ــارەى خوێن ــە ژم ــە، ك مرۆڤایەتییەكان
ــن ســكوڵیش، ســکوڵی  ــدكارە، بچووكرتی ــدكاراىن (٩٤٥) خوێن ــارەى خوێن ــە ژم ــت ك زانســت دێ

ــدكارە(١).  ــان (١١٨) خوێن وەرزشــە كــە ژمارەی

خشتەى ژمارە (٨٠)
خوێندكاراىن زانكۆى گەرمیان ساڵى ٢٠١٢-٢٠١٣

كۆى گشتىزانستە مرۆڤایەتییەكان وەرزشسكوڵى بنەڕەىت سكوڵى زانست 
١١٨١٠٣١٢٦٦٧ ٩٤٥٥٧٣

         سەرچاوە : زانكۆى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
١- زانكۆى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
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  وەك لــە خشــتەى خــوارەوەدا هاتــووە، لەمــەڕ ژمــارەى دەرچــوواىن قۆناغــە كۆتــاكان بەپێــى 
بــەش لــە زانكــۆى گەرمیــان بــۆ ســاڵى خوێنــدىن (٢٠١٢-٢٠١٣) دەردەكەوێــت، کــە (١٤) بــەىش 
لەخۆگرتــووە كــۆى دەرچــووان دەكاتــە (٨٤٥) خوێنــدكار، كــە ژمارەى مــێ زیاتــرە دەكاتە (٤٤٧) 
ــدكارى  ــن خوێن ــاىس زۆرتری ــەىش دەروونن ــدكارە، ب ــان (٣٩٨) خوێن ــش ژمارەی ــدكار و نێری خوێن
دەرچووانــدووە، كــە دەكاتــە (٨٥) خوێنــدكار، ژمــارەى خوێنــدكاراىن مــێ زیاتــرە دەكاتــە (٤٤) 
خوێنــدكار، كەمرتینیــان بــەىش وەرزشــە كــە (٢٣) خوێنــدكارە و هەموویــان لــە ڕەگــەزى نێــرن، 

ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٨١) بكــە :-

خشتەى ژمارە   (٨١)
ژمارەى خوێندكاراىن دەرچووى زانكۆى گەرمیان ساڵى ٢٠١٢-٢٠١٣

زانكۆژ
كۆلێژ 

(فاكەڵتى)
بەشسكوڵ

٢٠١٢-٢٠١٣

كۆمێنێر

پەروەردەگەرمیان١
زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەكان

٣١٣٦٦٧زماىن كوردى

پەروەردەگەرمیان٢
زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەكان

٢٣٥٧٨٠زماىن ئینگلیزى 

پەروەردەگەرمیان٣
زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەكان

١٨٤٥٦٣زماىن عەرەىب

پەروەردەگەرمیان٤
زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەكان

٥٠٣٣٨٣مێژوو

پەروەردەگەرمیان٥
زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەكان

٤١٣٥٧٦جوگرافیا

پەروەردەگەرمیان٦
زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەكان

٤١٤٤٨٥دەروونناىس 

٣٥٣٧٧٢بایۆلۆجى پەروەردەى زانستپەروەردەگەرمیان٧

٣٥٣٠٦٥فیزیا پەروەردەى زانستپەروەردەگەرمیان٨
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زانكۆژ
كۆلێژ 

(فاكەڵتى)
بەشسكوڵ

٢٠١٢-٢٠١٣

كۆمێنێر

٢٩٣٦٦٥كیمیا پەروەردەى زانستپەروەردەگەرمیان٩

٢٧٣٨٦٥مامتاتیكپەروەردەى زانستپەروەردەگەرمیان١٠

٣٣٢٣وەرزشپەروەردەى زانستپەروەردەگەرمیان١١

١٧٣١٤٨زماىن كوردىپەروەردەى بنەڕەىتپەروەردەگەرمیان١٢

پەروەردەى بنەڕەىتپەروەردەگەرمیان١٣
زانستە 

كۆمەاڵیەتییەكان 
٢٨٢٥٥٣

٣٩٨٤٤٧٨٤٥كــــۆى گشــــتى 

سەرچاوە : زانكۆى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

یەكێكــە لــە دامــەزراوە گرنگــەكاىن حكومــەىت هەرێــم ناوەندێىك زانســتییە لە ناوچەكــەدا، دیارى 
ــارەش  ــەم بڕی ــدان، ئ ــەىت قوربانی ــدە و مەملەك ــتەم دی ــىك س ــۆ خەڵ ــە ب ــى حكومەت و بەرهەم
ــت و  ــن و خــاىك بەپی ــان و بەری ــەرە دەشــتێىك پ ــەم دەڤ ــە ئ ــووە، ك ــەوەوە ســەرچاوەى گرت ل
ــەىن  ــارى ئەنجوم ــەر بڕی ــتوكاڵ، لەس ــۆ كش ــیاوە ب ــەىك ش ــە ناوچەی ــاوى زۆرە، ك ــەرچاوەى ئ س
وەزیــران لــە (١٩٩٤/٩/٧) پەیامنــگاى كشــتوكاڵى دامــەزراوە و دواتریــش بەبڕیــارى (٤١٥٥)ى 

(١٩٩٥/١٢/٦) ئــەو پەیامنگایــە كرایــە پەیامنــگاى تەكنیــىك، تــا 
ــێ لەبەشــەكاىن  ــە بب ــۆ ناوچەك ــە خــۆى و ســوودى ب ــدكاران بگرێت ــە خوێن ــر ل ــەك زیات ژمارەی
ــراوان  ــە ف ــەرى پەیامنگاك ــەت ڕووب ــات، تەنان ــدارى پێكه ــە و باخ ــى كێڵگ ــا و بەروبوم كارەب
ــۆ  ــی ب ــەڵ بەشــە ناوخۆی ــى دووەم درووســتكرا لەگ ــەوە و نهۆم ــۆژەن كرای ــەش ن ــرا و بیناك ك
ــتوكاڵى  ــەىش كش ــەردوو ب ــدكاران ه ــارەى خوێن ــەوەى ژم ــار، لەبەرئ ــدكاراىن دەرەوەى ش خوێن
ــەوە،  ــدىن (١٩٩٧-١٩٩٨) كرای ــۆ ســاڵى خوێن ــەىش پەرســتارى ب ــەىش باخــدارى داخــراو و ب و ب
دەرچــوواىن ئــەم پەیامنگایــە، بــۆ ســاڵى خوێنــدىن (١٩٩٦-١٩٩٧) تەنهــا (٥٢) خوێنــدكار 
دەرچــوون لــە خــووىل یەكەمــدا، كــە دەرچــوواىن بــەىش بەروبوومــى كێڵگــە بــۆ ســاڵى خوێنــدىن 
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ــەزى  ــش لەڕەگ ــر و دوو خوێندكاری ــدكارى نێ ــدكارە (٤) خوێن ــا (٦) خوێن (١٩٩٦-١٩٩٧) تەنه
ــێ  ــەزى م ــتایەك لەڕەگ ــتایە، مامۆس ــەدا (٧) مامۆس ــەم بەش ــتایانیش ل ــارەى مامۆس ــێ، ژم م
ــرى  ــەم ڕاگ ــەوە یەك ــەرەتاى دامەزراندنیی ــەر لەس ــاڵەیى) ه ــادق س ــس ص ــتا (یون ــە، مامۆس ی
پەیامنــگاى بــووە، ڕۆڵــى زۆرى هەبــووە لــە فراوانكــردن و پێشخســتنى ئــەم پەیامنگایــەدا، لــە 
هەمــان ســاڵدا بــەىش كارەبــا لــە قۆناغــى یەكــەكان كــۆى خوێنــدكاراىن (٣٣) خوێنــدكار بــووە، 
كــە (٢٣)ى لــە ڕەگــەزى نێــر و (١٠)ى لــە ڕەگــەزى مــێ بــووە، بــەاڵم قۆناغــى دووەكان (٥٧) 
ــان  ــەاڵم (٤٦) خوێندكاری ــوون، ب ــێ ب ــش م ــر و (١٠) خوێندكاری ــە (٤٧) نێ ــووە ك ــدكار ب خوێن
ــەىش  ــە، ب ــە ڕەگــەزى مێی دەرچــووە، ژمــارەى مامۆســتایانیش (٨) مامۆســتایەو (٢) مامۆســتا ل

ــەن. ــە ڕەگــەزى مێین ــە ســاڵى (١٩٩٧) دامــەزرا، چــوار مامۆســتای ل پەرســتارى ل

ئەنجومەىن پەیامنگا :
١ – یونس صادق ساڵەیى / ڕاگر / سەرۆك ئەنجومەن

٢ – أسامعیل محمد رشید / ى. ڕاگر / یاریدەدەر
٣ – خلیل موىس جامل / سەرۆىك بەىش بەروبوومى كێڵگە / ئەندام 

٤ – سیروان حسن صالح / سەرۆىك بەىش پەرستارى / ئەندام 
٥ – كوردستان حمید محمد / سەرۆىك بەىش كارەبا / ئەندام

 
ــەوەى  ــوون و نوێكردن ــراوان ب ــارى ف ــارە (٩٨٦) بڕی ــارى ژم ــى بڕی ــە پێ ــاڵى (٢٠٠٠) و ب ــە س ل
پەیامنــگا درا، نهۆمــى دووەمیــش و درووســتكردىن یانــەى خوێنــدكاران و فراوان بــووىن ڕووبەرى 
پەیامنــگا، جگــە لــە درووســتكردىن بەشــێىك ناوخۆیــى بــۆ خوێنــدكاران، بەشــێوەیەك كــە توانــرا 
ــدكاران  ــە خوێن ــوازى ل ــدىن (٢٠٠٠-٢٠٠١) پێش ــاڵى خوێن ــۆ س ــەوە ب ــەرى بكرێت ــەىش ڤێتێرن ب
بــكات بــۆ ســاڵى (٢٠٠١-٢٠٠٢) هــەر لــەو ســاڵەدا كۆبونەوەیــەىك ئەنجومــەىن وەزیــراىن 
ــە (٢٠٠١/٨/١٤)  ــەالر ل ــىك ك ــگاى تەكنی ــەى پەیامن ــى كتێبخان ــە هۆڵ ــتان ل ــى كوردس هەرێم
ــار لەســەر كردنــەوەى (بــەىش كارگێــڕى كار) درا، لــە ســاڵى (٢٠٠٤-٢٠٠٥) بەســرتا، تیایــدا بڕی
ــەم  ــەوە، ب ــارى) كرای ــییەكان و ژمێری ــیكارى نەخۆش ــاوى (ش ــە ن ــوێ ب ــەىش ن ــەوە دوو ب یش
جــۆرە پەیامنــگاى تەكنیــىك كــەالر لــە (٧) بــەىش زانســتى وەك (بەروبوومــى كێڵگەیــى، كارەبــا، 
ــى  ــەىش مرۆی ــة) و دوو ب ــالت املرضی ــییەكان ( تحلی ــەرى، شــیكارى نەخۆش ــتیارى، ڤێتێرن پەرس
ــە هەمــوو  ــەدواى ڕۆژ ل ــا دەهــات ڕۆژ ل ــوو، ت ــارى) پێكهاتب كــە بــەىش (كارگێــڕى كار و ژمێری
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ــرى  ــزگاكاىن ت ــە ناوچــەكان و پارێ ــان ل ــدكاراىن گەرمی ــە خوێن ــا ل ــوو، جی ــرت ب ڕوویەكــەوە فراوان
هەرێمــەوە بەپێــى سیســتەمى وەرگرتــن پەێــڕەو دەکــرا، ســااڵنە چەندیــن خوێنــدكار دەبوونــە 
هەڵگــرى بڕوانامــەى دبلــۆم و ئامادەكــردن و پێگەیانــدىن كادیــرى تەكنیــىك ناوەنــد و پســپۆڕ، لە 
بــوارە زانســتییە جیاجیاكانــدا لــەدواى كردنــەوەى بــەىش سیســتەمى كۆمپیوتــەر لــە خانەقیــن، 
ــە  ــارى بــەىش باخداریــش درا، هەنگاوێــىك تــرى پەیامنــگا ل ــا مرۆییــەكان بڕی گەشــەكردىن توان
پــاڵ هەوڵــەكاىن تــرى بــۆ ڕەخســاندىن هــەىل زیاتــر بــۆ خوێنــدكاران، دوو بەىش زانســتى ئێــواران 
(كارگێــڕى و ژمێریــارى) كرانــەوە، بــەم جــۆرە پەیامنــگاى تەكنیــىك كــەالر لەئێســتادا (١٠) بــەىش 

زانســتى بەیانیــان و (٢) بــەىش زانســتى ئێــواران لــە خۆدەگرێــت بــەم شــێوەیە :-
١– بەىش بەروبوومى كێڵگەیى 

٢– بەىش كارەبا 
٣– بەىش پەرستارى 

٤– بەىش درووستى ئاژەڵ
٥– بەىش كارگێڕى / بەیانیان

٦– بەىش ژمێریارى / بەیانیان 
٧– بەىش شیكارى نەخۆشییەكان 
٨– بەىش سیستەمى كۆمپیوتەر 

٩– بەىش ڕووپێوى 
١٠– بەىش باخدارى 

١١– بەىش كارگێڕى / ئێواران 
١٢– بەىش ژمێریارى / ئێواران 

ئەنجومەىن پەیامنگا بریتیە لە :
ڕاگر، یاریدەدەرى ڕاگر، نوێنەرى مامۆستا، (١٥) مامۆستا، (١٢) سەرۆك بەش.

ــوواىن  ــارەى دەرچ ــەڕ ژم ــووە، لەم ــوارەوە دا هات ــتەى خ ــە خش ــەالر ل ــىك ك ــگاى تەكنی پەیامن
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١-  پەیامنگاى تەكنیىك كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

قۆناغــە كۆتاییــەكان بــە پێــى بەشــەكاىن پەیامنــگاى تەكنیــىك كــەالر لــە ســاڵى (١٩٩٦-١٩٩٧) تــا 
(٢٠١٢-٢٠١٣) خولــەكاىن (١-١٧) كــە (٤٦٦٣)ى دەرچوانــدووە لــە ســەرجەم بەشــەكاندا، ســاڵى 
ــدكار،  ــە (١٠٣٤) خوێن ــووان دەكات ــۆى دەرچ ــە ك ــە ك ــدى یەكەمدای ــە ڕیزبەن (٢٠١١-٢٠١٢) ل
ــراوە(١)،  ــە ســاڵى (١٩٩٧-١٩٩٨)دا تۆمارك ــە ل ــدكار، ك ــە (٤٠) خوێن ــن دەرچــووى دەكات كەمرتی

ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٨٢) بكــە :

خشتەى ژمارە (٨٢)
ئامارى دەرچوواىن پەیامنگاى تەكنیىك ساڵى (١٩٩٦-٢٠١٣)

         سەرچاوە :- پەیامنگاى تەكنیىك كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

 گــەر ســەیرى خشــتەى خــوارەوە بكەیــن، پەیامنــگاى تەكنیــىك (١٢) بەشــە بەیانیــان و 

ژمارەى دەرچوونساڵى دەرچوون ژ

١٩٩٦٥٣-١١٩٩٧

١٩٩٧٤٠-٢١٩٩٨

١٩٩٨٧٦-٣١٩٩٩

١٩٩٩٨٩-٤٢٠٠٠

٢٠٠٠٨٣-٥٢٠٠١

٢٠٠١٨١-٦٢٠٠٢

٢٠٠٢١٠٣-٧٢٠٠٣

٢٠٠٣١٥٢-٨٢٠٠٤

٢٠٠٤١٨٠-٩٢٠٠٥

ژمارەى دەرچوونساڵى دەرچوون ژ

٢٠٠٥١١١-١٠٢٠٠٦

٢٠٠٦٢٣٧-١١٢٠٠٧

٢٠٠٧١٤٥-١٢٢٠٠٨

٢٠٠٨٢٩٦-١٣٢٠٠٩

٢٠٠٩٢٩٠-١٤٢٠١٠

٢٠١٠٩٣٠-١٥٢٠١١

٢٠١١١٠٣٤-١٦٢٠١٢

٢٠١٢٧٦٣-١٧٢٠١٣

٤٦٦٣كۆى گشتى
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ئێواران،كــۆى ژمــارە خوێنــدكاران دەكاتــە (١٧٩٧) خوێنــدكار، قۆناغــى یەكــەم زیاتــرە ژمارەیــان 
ــتایان  ــارەى مامۆس ــدكار، ژم ــە (٧٦٣) خوێن ــى دووەم دەكات ــدكار، قۆناغ ــە (١٠٣٤) خوێن دەكات
(٤٢) مامۆســتایە، فەرمانبــەران دەكاتــە (٢٣٥) فەرمانبــەر(١)، ســەیرى خشــتەى خــوارەوە بكــە :

خشتەى ژمارە (٨٣)
ئامارى پەیامنگاى تەكنیىك (خوێندكاران و مامۆستایان و فەرمانبەران بەیانیان و ئێواران)

ســـــاڵـــى ٢٠١٢-٢٠١٣

بەش
خوێندكاران

فەرمانبەرانمامۆستایانكۆى گشتى 
قۆناغى ٢قۆناغى ١

١٢١٠٣٤٧٦٣١٧٩٧٤٢٢٣٥

         سەرچاوە :- پەیامنگاى تەكنیىك كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

 

گرنگــى بایەخــدان بەخزمەتگــوزارى تەندروســتى لــە بایەخــى خزمەتگوزاریــى فێركــردن 
ــە   ــن دەكات و ل ــان دابی ــۆ هاواڵتی ــاغى ب ــەش س ــتى ل ــوزاری تەندروس ــە، خزمەتگ ــرت نیی كەم
پێداویســتییەكاىن فێركــردن و چــاالىك مرۆڤــە لــە هەمــوو بوارەكانــدا، ئەمــەش بــە بــێ دابینكردىن 
ئــەو خزمەتگوزارییانــە لــە ئاســتێىك فراوانــدا و بنیاتنــاىن دەزگاى تەندروســتى وەك نەخۆشــخانە 
ــە دى،  ــداىن تەندروســتى نایەت ــارەى پزیشــك و كارمەن ــردىن ژم و بنكــەى تەندروســتى و زیادك
جگــە لەمــە دەبــێ لــە ڕێــى پێشــكەوتنى پاراســتنى تەندرووســتییەوە هۆشــیارى تەندروســتى 
بخوڵقێــرنێ(٢)، تەندروســتى یەكێــىك دیكــە بــووە لەو الیەنانەى كــە میرى لە ناوچــە كوردییەكاندا 
پشــت گوێــى خســتبوو،  بەشــێىك كــەم لــە داهــاىت واڵىت بــۆ تەرخــان كرابــوو، كــە بەڕێــژەى (٦٪) 
ــرۆڤ  ــتى م ــى وەك تەندروس ــىك گرنگ ــۆ الیەنێ ــەو ڕۆژگارەدا ب ــش ل ــرد، ئەوەی ــەڕى نەدەك تێپ
ڕێژەیــەىك یەكجــار كەمبــوو، لەگــەڵ ئــەو ڕێــژە كەمەشــدا هیــچ جــۆرە یەكســانییەك لــە نێــوان 
شــارەكاىن عێراقــدا بــەدى نەدەكرا، لەكاتێكدا خەڵىك بەدەســت پەتــاو نەخۆشــییەوە دەینااڵند(١)، 

١- پەیامنگاى تەكنیىك كەالر، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
٢- د.سەاڵحەدین حەفید، سەرچاوەى پێشوو، ل ٨٢-٨٤   
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لــە ســاڵى ١٩٢٠ لــە تەنیشــت نەخۆشــخانەى پاشــایەىت شــوێنێك درووســتكرا بەنــاوى خانــەى 
چارەســەر (دار الشــفاء) بــۆ كۆكردنــەوەى شــێتەكان، شــوێنەكەى بریتــى بــوو لــە خانوویەکــى 
كــۆن، دواتــر لــە كۆتایــی ســاڵى (١٩٥٣) نەخۆشــخانەى مێشــك كرایــەوە لــە ناوچــەى (شــامعیة) 
چــوار بــەىش لــە خۆگرتبــوو، ســەرجەم بەشــەكاىن (٤٠٠) قەرەوێڵــەى دەگرتەخــۆ، لــەو كاتــەدا 
ــاڵى  ــە س ــەم نەخۆشــخانە، ل ــۆ ئ ــەى چارەســەرەوە ب ــە خان ــەوە ل (١٤٥٠) نەخــۆش گوێزراوەت
(١٩٥٨) گەیشــتە (١٣٠٠) قەرەوێڵــە، لــە ســاڵى (١٩٤٣)دا درووســتكردىن نەخۆشــخانە و بنكــە 
تەندرووســتییەكان بەرفــراوان بــوو، نەخۆشــخانە حكومییــەكان گەیشــتە (٤٢) دانــە لەســەرجەم 
لیــواكاىن عێراقــدا، ژمــارەى بنكــە تەندرووســتییەكانیش گەیشــتە (٢٣٥) بنكــە بــۆ خزمەتكــردىن 
ــخانەكان  ــارەى نەخۆش ــدا ژم ــووىن كات ــەڵ تێپەڕب ــر لەگ ــدا، دوات ــوو عێراق ــە هەم ــان ل هاواڵتی
زیــادى كــرد ژمارەیــان گەیشــتە (٦١) نەخۆشــخانە، ژمــارەى قەرەوێڵەكانیــش گەیشــتە (٤٢١٩) 
ــا  ــە، هەروەه ــتە (٣٥٤) بنك ــتییەكان گەیش ــە تەندرووس ــاڵدا بنك ــان س ــە هەم ــە و ل قەرەوێڵ
لەســاڵى (١٩٥٦) ژمــارەی نەخۆشــخانەکان بــەرز بــووەوە تاوەكــو گەیشــتە (١١٧) نەخۆشــخانە، 
لەوانــە (٩٥)یــان ســەر بــە وەزارەىت تەندروســتى بــوون و ســێ دانەیــان ســەر بەوەزارەتــەكاىن 
ــتە  ــاڵەدا گەیش ــەم س ــش ل ــارەى بنكەكانی ــوو، ژم ــىل ب ــخانەیان ئەه ــوون و (١٩) نەخۆش ترب
(٤٥٣) بنكــە، هــاوكات (٨٢) نۆرینگــەى دەرەىك (عیــادة خارجیــة) كــە پاشــكۆى نەخۆشــخانەكان 
بــوو، بەســەر هەمــوو عێراقــدا دابــەش بــوون، لــەم نەخۆشــخانانەدا تەنهــا قەرەوێڵەیــەك بــۆ 
(٥٠٠٠) كەســە، بــۆ یەكەمینجــار نەخۆشــخانە ئەهلییــەكان ڕێكخــران بەپێــى ژمــارە (١)ى ســاڵى 
(١٩٣٧) زۆربــەى پزیشــكەكان ئارەزوویــان دەكــرد بچنــە نەخۆشــخانە ئەهلییــەكاىن بەغــداد و 
هەنــدێ شــارى تــر، لەبەرئــەوەى كــۆى پێداویســتییە تەندروســتى هونەرییــەكاىن تیــادا هەبــوو 
ــاڵى (١٩٥٦)دا گەیشــتە (١٩)  ــە س ــە ل ــردىن پیشــەكەیان، هەربۆی ــۆ پیادەك ــدەرە ب ــە یارمەتی ك
نەخۆشــخانەى ئەهــىل (٤٥٥) قەرەوێڵەیــی، هەروەهــا لە ســاڵى (١٩٢٠)دا ژمارەى پزیشــەکەكان 
ــوون، وە (٧)  ــا ب ــا)ى توركی ــدر پاش ــژى (حی ــووى كۆلی ــە دەرچ ــوون ك ــك ب ــا (١٦) پزیش تەنه
ــژى  ــروت و كۆلی ــە بەی ــىك ل ــژى ئەمری ــق و كۆلی ــژەكاىن دیمەش ــووى كۆلی ــر دەرچ ــىك ت پزیش
(القدیــس یوســف) بــوون، لــە ســاڵى (١٩٣٢)دا ژمــارەى پزیشــەكان گەیشــتە (١٦٠) پزیشــك(٢)،

ــەر  ــەالر لــە ســاڵى (١٩٣٧) بنكــەى تەندروســتى دامــەزراوە، لەس ــار لــە ك   بــۆ یەكەمینج
بینایــەىك گــەورە و جــوان لــەو ســەردەمەدا بــە بــەرد و گــەچ، ســەربانەكەى عەگادەبــوو 
ــن،  ــان وەرگرت ــۆش و دەرم ــەرى نەخ ــۆ چارەس ــك ب ــد ژوورێ ــەورە و چەن ــىك گ ــەڵ هۆڵێ لەگ

١- د. ئاكۆ عبدالكریم شواىن، شارى سلێامىن، (١٩٢٢-١٩٤٥) چ١،چاپخانەى تیشك، ٢٠٠٨، ل٤٠
٢- طالب ابراهیم العقايب، الخدمات الصحیة، حضارة العراق، الجزء الثالث عرش، بغداد ١٩٨٥، ص ١٣٤-١٣٧
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ــە بنكــە  ــەو دەم ــن، لەســەر شــێوازى بیناســازى ئ ــان هەڵگرت ــۆ دەرم ــۆگا ب بەشــێكیش وەك ك
ــە، ئــەم بنكــە تەندرووســتییە  ــە جێگــەى خۆیدای ــا ئەمــڕۆش ل تەندرووســتییەكە دامــەزراوە، ت
ــگ  ــۆ ســەردەمى خــۆى گرن ــى، ب ــێ دەبین ــش ســوودیان ل ــدەكاىن دەوروبەری ــە گون ــك ل زۆری
بــوو، بــە تایبــەت ئەوانــەى لــە كــەالر نیشــتەجێ بــوون، تــا ڕادەیــەك ئــەم بنكــە پێویســتییە 
ســەرەتاییەكاىن تێــدا بــوو، هــەر ئــەم بنكەیــە لــە ناوچەكــەدا هەبــوو. لــەو دواییــەدا بینایــەىك 
نــوێ درووســتكرا، لــە باشــوورى رۆژئــاوای كــەالرى كــۆن و ناوەكــەى گــۆڕا بــۆ باباگوڕگــوڕ كــە 
ــتى  ــخانەی گش ــدا نەخۆش ــە حەفتاكان ــش ل ــە، دواتری ــتى (٢٤) كاتژمێریی ــدى تەندروس مەڵبەن
ــتە  ــاوە، ڕاس ــە هەرم ــا كۆنەك ــتا بین ــا ئێس ــەش ت ــە ئەم ــەركەوتن، ك ــەڕەىك س ــە گ ــەوە، ل كرای
ــووە،  ــراوان ب ــتكراوە و ف ــوێ درووس ــاى ن ــدا بین ــە دەوروبەری ــەوە و ل ــۆژەن كراوەت ــار ن زۆرج
ــا  ــا (١٤) پزیشــىك تی ــووە، تەنه ــى ب ــەم نەخۆشــخانە (١٥) قەرەوێڵەی ــە ســاڵى هەشــتاكاندا ئ ل
بــووە، (٢٠) فەرمانبــەرى تەندروســتى هەبــووە، لەگــەڵ (٤) بنكــەى تەندروســتى (٢) پزیشــك 
ــۆ  ــە تیلەك ــان ل ــەوى تری ــوور و ئ ــە باوەن ــان ل ــە یەكێكی ــە ك ــر، (٢) بنك ــدى ت و (١٠) كارمەن
بــووە(١)، لــەدواى ڕاپەڕیــن لەگــەڵ فــراوان بــووىن شــار و ڕێــژەى دانیشــتواندا هــەر ئەوانــەى 
پێــش ڕاپەڕیــن ئامادەییــان هەبــوو، پاشــان ســاڵى (٢٠٠٠) نەخۆشــخانەى گشــتیى كــەالر 
لەالیــەن ڕێكخــراوى (هابیتــات)، لەپــارەى نــەوت بەرامبــەر بــە خــۆراك درووســتكرا، لە ئێســتادا 
خزمەتگوزاریــى تەندروســتى لــەم شــارەدا تاڕادەیــەك زیــادى كــردووە، جگــە لــە نەخۆشــخانەى 
گشــتى كــەالر كــە چەندیــن بــەش و ســەنتەرى گرنــگ لــە خۆدەگــرێ وەك ســەنتەرى گورچیلــە 
و ددان و تیشــك و چارەســەرى رسوشــتى ..... هتــد، كردنــەوەى پزیشــىك دادوەرى ئەمەیــان بــۆ 
ناوچەكــە زۆر گرنگــە، جــاران لێــرەوە مــردووان دەبرانــە ســلێامىن كــە زۆر زەحمــەت بــوو وێــراى 
ــووە، تەنهــا  ــە چارەســەر ب ــەم گرفت ــر بــەاڵم ئێســتا ئ ــر و هــۆكارى ت دوورى چەندیــن كیلۆمەت
نەخۆشــخانەى گشــتى كــەالر، كــە لــە ســاڵى حەفتاكانــدا دامــەزراوە، لــە ئێســتادا بــە بــەراورد 
لەگــەڵ پێشــوودا گــۆڕاىن زۆرى بەســەردا هاتــووە، لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە چ لــەڕووى پســپۆرى 
ــتەر و  ــۆرا و ماس ــەى دكت ــاوەن بڕوانام ــىك خ ــن پزیش ــەوە، چەندی ــەڕووى تەكنەلۆژیای و چ ل
ــاوى  ــى و كیمی ــۆنار و بایلۆج ــك و س ــاز و تیش ــاواز (دەرمانس ــاىن جی ــە ناونیش ــۆس ب بەكالۆری
تاقیگــە و ... هتــد)، چەندیــن كارمەنــدى تەندروســتى خــاوەن ئەزمــوون لــە بــوارە جیاجیاكانــدا 
ــداىن  ــۆى گشــتى پزیشــك و كارمەن ــە ك ــەرى شــارەزا و دڵســۆز، ك ــن فەرمانب ــە چەندی ــە ل جگ
تەندروســتى و فەرمانبــەرە جــۆراو جــۆرەكاىن تــر دەكاتــە (٢٤٤)، نەخۆشــخانەى شــەهید 

١- وزارة الحكم املحيل دليل االداري للجمهورية العراقية ,الجزء االول (١٩٨٩-١٩٩٠)، ص ٢٢٧
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١- چاوپێکەوتن: ئەركان محەمەد ڕەشید، تەموزى ٢٠١٣

ــاىن و باشــەوە، ئەمــەش كاریگــەرى  ــە كەرەســتەى بی ــوون ب ــان و مناڵب ــۆ ژن شــێرەى نەقیــب ب
بــاىش بــۆ دانیشــتواىن ناوچەكــە هەیــە، كــۆى تــەواوى گشــتى پزیشــك و كارمەنــد و فەرمانبــەران 
دەكاتــە (١٣٨) كــەس، هەروەهــا نەخۆشــخانەى فریاكەوتنــى خێــرا، كــە ئەمــەش ڕۆڵــى خــۆى 
هەیــە، ئیــدى مانــاى ئــەوە نییــە كەموكــوڕى لــە كەرەســتە و دەرمــان و پزیشــىك پســپۆڕ نییــە، 
ــتى  ــەى تەندروس ــەالردا بنك ــاو ك ــە ن ــرێ، ل ــەر بك ــە چارەس ــەو كەموكوڕییان ــرێ ئ ــەاڵم دەك ب
ــر  ــۆن و شــەو و ڕۆژ (٢٤) كاتژمێ ــەالر ك ــە ك ــارەوە ل ــاواى ش ــە ڕۆژئ ــە دەكەوێت ــوڕ ك باباگوڕگ
دەوام دەكــەن و كــۆى گشــتى تــەواوى كارمەندانیــان دەكاتــە (٥١)كــەس، بنكــەى تەندروســتى 
ــە  ــدى خۆپاراســتنى كــەالر، ك ــەوە، مەڵبەن ــە ســەرەتاى گــەڕەىك فەرمانبەران شــێروانە دەكەوێت
ــە  ــان دەكات ــان كــە ژمــارەى فەرمانبەرانی ــەىت خۆپاراســتنى گەرمی ــە بەڕێوەبەرای ــووە ب ئێســتا ب
(٨٧)كــەس، كــۆى گشــتى پزیشــك و كارمەنــداىن تەندروســتى و فەرمانبــەراىن تەندروســتى لــە 
ــردن ...  ــوون و م ــە دایكب ــینگەى ل ــا نووس ــەس(١)، هەروەه ــە (٧٧٢) ك ــەالر دەكات ــدى ك ناوەن

هتــد، ســەیرى خشــتەى ژمــارە (٨٤) بكــە:

خشتەى ژمارە (٨٤)
نەخۆشخانە و بنكە و بەش و پزیشك و كارمەندان و فەرمانبەراىن تەندروستى كەالر (٢٠١٢)

بەش و بنكەكاىن تەندروستى ژ
ژمارەى پزیشك و كارمەنداىن 
تەندروستى و فەرمانبەراىن تر

٢٤٤نەخۆشخانەى گشتى ١
٨٧بەڕێوەبەرایەىت خۆپاراستنى گەرمیان ٢
١٢٨نەخۆشخانەى شەهید شێرەى نەقیب بۆ ژنان و مناڵبوون٣
٦٨مەڵبەندى تەندروستى شێروانە ٤
٥١مەڵبەندى تەندروستى بابا گوڕگوڕ٥
٩٤نەخۆشخانەى فریاكەوتنى كەالر ٦
٣٩سەنتەرى گورچیلە٧
٥٦فریاكەوتنى خێرا٨
٥نووسینگەى لەدایكبوون و مردن ٩

٧٧٢كۆى گشتى 
سەرچاوە :- بەڕێوەبەرایەىت گشتى تەندروستى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣

(١٢٧) پزیشـــك لـــە ســـنوورەكەدا هەیـــە و كارمەنـــداىن تەندرووســـتیىش ژمارەیـــان 
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(٥٩٩) كارمەنـــدە (٢١٦) فەرمانبـــەر بـــە پلـــە جیاجیاكانـــەوە هەیـــە، لـــە ســـااڵىن 
(٢٠٠٥-٢٠٠٦) نەخۆشـــخانەى شـــۆڕش لـــە باوەنـــوور كراوەتـــەوە، لـــە ئێســـتادا (٢) 
نەخۆشـــخانەى ئەهـــىل هەیـــە، نزیكـــەى (٤٠) عیـــادەى پزیشـــىك جیـــاوازى ئێـــواران و 
ــاو و  ــكنەرى چـ ــاز و پشـ ــە دانسـ ــە لـ ــك، جگـ ــەنتەرى تیشـ ــە، (٥) سـ (١٥٢) دەرمانخانـ
چارەســـەرى رسوشـــتى و تاقیگـــە و ســـۆنار كـــە زۆربـــەى هـــەرە زۆریـــان زیاتـــر (٧٥٪) 
ـــبوون  ـــەكان دابەش ـــدە دەرمانخان ـــن، هەرچەن ـــەڕەىك فەرمانبەران ـــازاڕ و گ ـــەنتەرى ب ـــە س ل
ــر  ــەالر زیاتـ ــتى كـ ــخانەى گشـ ــە نەخۆشـ ــە لـ ــدا، ڕۆژانـ ــەى گەڕەكەكانـ ــەر زۆربـ بەسـ
لـــە (٢٥) نەشـــتەرگەرى ئەنجـــام دەدرێـــت (لەوزەتێـــن، ڕیخۆڵـــە كوێـــرە، مایەســـیرى، 
ـــەك  ـــوورى و تاڕادەی ـــتى ئاب ـــزى ئاس ـــە و بەهێ ـــد)(١)، ئەمان ـــوون ... هت ـــووت، زراو، مناڵب ل
و  خـــۆراك  درووســـتكردىن  و هۆشـــیاریى  تەندروســـتى  بەرزبوونـــەوەى هۆشـــیاریى 
بایەخـــدان بـــە وەرزش گەرچـــى كەمیـــش بێـــت، ئەمانـــە كاریگەرییـــان لەســـەر ڕەوىش 
ـــە  ـــوڕى نیی ـــچ كەموك ـــە هی ـــەوە نیی ـــاى ئ ـــدى مان ـــەدا، ئی ـــە ناوچەك ـــە ل ـــتى هەی تەندروس
شـــارەزایى و پســـپۆڕى جـــۆرى كەرەســـتە و جیهـــاز و دەرمـــان و خزمەتگـــوزاری كێـــرڤ 
و كوالێتـــى بـــەرزە، خۆزگـــە ڕۆژێـــك بهاتایـــە كەمرتیـــن نەخـــۆش بچوایەتـــە دەرەوەى 
هەرێـــم بـــۆ چارەســـەر و لێـــرەش كەمرتیـــن نەخـــۆش ڕەوانـــەى ســـلێامىن بكرایـــە، گـــەر 
ســـەیرى شـــێوەى خـــوارەوە بكەیـــن تیایـــدا ڕەوىش تەندروســـتى ناوەنـــدى ســـلێامىن و 
ــارى  ــە شـ ــەن، كـ ــۆىش درێژخایـ ــارەى نەخـ ــەىت دەربـ ــە تایبـ ــەڕوو، بـ ــەزاكاىن خراوەتـ قـ
ــە ڕیزبەنـــدى دووەمـــدان، لـــەدواى قـــەزاى قـــەرەداغ ســـەیرى  ــە لـ كـــەالر و هەڵەبجـ

شـــێوەى ژمـــارە (٨) بكـــە: 

١- بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندرووستی گەرمیان، داتای باڵونەکراوە، ٢٠١٣
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شێوەى ژمارە (١٠)
نەخۆىش درێژخایەن لە پارێزگاى سلێامىن

قــــــەرەداغ                     ٧،٢ 
هــەڵــەبـجە                             ٧،٩
كــــــــــەالر                             ٧،٩

پــــشــــدەر                                   ٨،١   
سـەید صادق                                      ٨،٣

كـــــفـــــرى                                            ٨،٩
شـــــارەزوور                                                  ٩،١

پـێـنـجـوێــن                                                   ٩،١                                                                                    
مــــــــاوەت                                                          ٩،٦

شــاربــاژێــر                                                                ١٠،٤
رانییە                                                                ١٠،٤ 

خــانـــەقــی                                                                          ١١،٤
چـەمچـەماڵ                                                                           ١١،٤

ســلــێــمـاىن                                                                                      ١٢،٤
دوكـــــــــان                                                                                       ١٢،٥

دەربەندیخان                                                                                                 ١٣،٤

سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەىت ئامارى سلێامنی، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠٠١٣

١- بەڕێوەبەرایەىت گشتى تەندروستى گەرمیان، داتاى باڵونەكراوە، ٢٠١٣
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ــدوو، لەمــەڕ  ــەىك شــارێکی زین ــن و جوگرافیای ــەىك دێری ــەوەى كــەالر مێژووی ــە لێكۆڵین دواجــار ل
شــیكردنەوەى دابەشــبووىن دانیشــتواىن شــارى كــەالر لــە مــاوەى ســااڵىن ( ١٩٧٠-٢٠١٢)  توێــژەر 

گەیشــتۆتە كۆمەڵێــك ئەنجــام بــەم شــێوەیەى خــوارەوە دەیــان خەینــەڕوو:-
ــوورى   ــەكاىن باش ــە بەش ــتان، كەوتۆت ــوورى كوردس ــەورەكاىن باش ــەزا گ ــە ق ــە ل ــەالر یەكێك ١- ك
ڕۆژهــەاڵىت هەرێمــى كوردســتان و خۆرهــەاڵىت باكــوورى عێراقــەوە، نزیكــە لــە مــەرزەكاىن 
(مەنزەریــە و پەروێزخــان و پشــتە) ئەمانــەش خاڵــى پەیوەندیــن لــە نێــوان بەشــەكاىن هەرێــم و 

ــددا. ــم و ناوەن ــوان هەرێ ــا لەنێ ــدا، هەروەه ــالمى ئێران ــارى ئیس كۆم
٢– لــە مــاوەى لێكۆڵینەوەكــەدا (١٩٧٠-٢٠١٢) لــە ڕووى كارگێڕییــەوە چەندیــن گــۆڕاىن بەســەردا 
هاتــووە، لــە ســەرەتاى بــە قەزابوونیــدا ســەر بــە پارێــزگاى كەركــوك بــووە تــا ناوەڕاســتى حەفتاكان 
دواتــر گوێزراوەتــەوە بــۆ پارێــزگاى ســلێامىن، دواى ڕاپەڕینیــش لــە ســاڵى ١٩٩٢ دیســانەوە پارێزگاى 
كەركــوك، لــە دواى پرۆســەى رزگارى عێراقیــش ئیــدارەى گەرمیــان و تــا ئێســتاش ناوەنــدى ئیدارەى 
ــى)  ــى و نەرێن ــەرى (ئەرێن ــێوەیەک كاریگ ــوو ش ــە هەم ــە ب ــۆڕە كارگێڕیی ــەم ئاڵوگ ــە، ئ گەرمیان

هەبــووە.
٣– لــەم لێكۆڵینــەوەدا دەردەكــەوێ كــە ئاراســتەكاىن گەشــەى دانیشــتوان ئاســایى نەبــووە، 
هەڵكشــانێىك زۆرى بەخۆیــەوە بینیــووە لــە ئاســتى ناوەنــددا، كــە ڕێــژەى زیادبــووىن دانیشــتوان 

ــێوەیە : ــەم ش ــەوەدا ب ــاوەى لێكۆڵین لەم
٪١٩٧٠ – ١٩٧٧        ٣٢،٥

٪١٩٧٧ – ١٩٨٧        ٢١،١٣
٪١٩٨٧ – ٢٠٠٢        ٢،٦
٪٢٠٠٢ – ٢٠١٢        ٧،١

   ٪١٩٧٠ – ٢٠١٢        ١٢،٥
ــێ  ــتنى زۆرەمل ــۆى ڕاگواس ــووە، بەه ــتى ب ــەى نارسوش ــەش گەش ــەرەىك زیادكردنەك ــەرى س  فاكت
ــە  ــەوە، ب ــەم بكات ــورد ك ــژەى ك ــەوەى ڕێ ــۆ ئ ــد ب ــەىت ناوەن ــى حكوم ــین و زەبروزەنگ و داپڵۆس
ــاوە و  ــاد و شــێخ ب ــی خانەقــی و زەندئاب ــەكان و ناوچەکان ــەت ڕاگواســتنى دانیشــتواىن دێهات تایب
ــاڵى  ــارى س ــى ئام ــە بەپێ ــەوال، بۆی ــارە و جەل ــە و جەب ــەالر و قەرەتەپ ــرى و ك ــەرى كف دەورووب
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(١٩٧٧) دانیشــتواىن شارنیشــین لــە ناوەنــدى كــەالر (٩٢٧٤) كــەس بــووە و گوندنیشــین (١٥٥٥٠) 
كــەس بــووە، کەواتــە دانیشــتوانی ناوەنــدی کــەالر دەکاتــە (٢٤٨٢٤) کــەس، بــە هــەردوو ناحیــەى 
پێبــاز و تیلەكۆشــەوە ســەرجەم قــەزای کــەالر (٤٤٠٥٧) كــەس بــووە، ڕێــژەى زیادبــووىن دانیشــتوان 
لــە نێــوان (١٩٧٠-١٩٧٧)دا دەكاتــە (٣٢،٥٪)، دواى درووســتكردىن (٤) كۆمەڵگــە لەنــاو كــەالردا و 
دابەشــكردىن زەوى لەنــاو شــاردا ئەمــەش كاریگــەرى لەســەر زیادبووىن ڕووبەرى شــار و دانیشــتوان 
هەبــوو، بەرزتریــن ڕێــژەى زیادبــووىن دانیشــتواىن تۆماركــرد، تەنانــەت لــە ســەرووى پارێزگاكانــەوە 
لــە ڕیزبەنــدى یەكەمدابــوو كــە دەكاتــە (٢١٫١٣٪) لــە نێــوان ســااڵىن (١٩٧٧-١٩٨٧)دا لــە ئاســتى 
شــارەکانی باشــووری کوردســتان لــە ڕیزبەنــدى شەشــەمدا بــووە جگــە لــە پارێــزگاكان تەنهــا قەزاى 
(تەلعەفــەر) بــە جیاوازییەکــی کــەم ژمــارەى دانیشــتوانی لــە كــەالر زیاتربــووە، لە ئاســتى پارێزگاى 
ســلێامىن لــە ڕیزبەنــدى یەكەمــدا بــووە لــە دواى ناوەنــدی پارێــزگا، ژمــارەى دانیشــتواىن ناوەنــدی 
كــەالر (٨٢٠٠٤) كــەس بــووە کــە شارنشــین (٦٣١٠٢) کــەس و گوندنشــین (١٨٩٠٢) کــەس بــووە 

و ناحیەی پێبازیش (٧١٠٩) کەس بووە، واتە دانیشتواىن سەرجەم قەزاكە (٨٩١١٣) كەس بووە.
٤- زۆربــەى گونــدەكان ڕووخێــرنان بــە تایبــەىت ناحیــەى تیلەكــۆ بــە تــەواوى ڕووخێــرنا، ناحیەكــەش 
لــەڕووى كارگێڕییــەوە هەڵوەشــێرنایەوە بەپێی مەرســوومی کۆماری ژمــارە (٩١١ لــە ١٩٨٧/١١/١٦)، 
ــیان وەك  ــر چارەنووس ــش دوات ــەوە ئەوانی ــاز مای ــدەكاىن پێب ــى گون ــێىك كەم ــەرەتادا بەش ــە س ل
(٤٥٠٠) گونــدى تــر بــوو، كــە بــە تــەواوى گوندەکانــی ڕووخێــرنان و دانیشــتوانەكەى ڕاگوێــزران بــە 
پێــی مەرســوومی کۆمــاری ژمــارە (٣٢١ لــە ١٩٨٧/٦/١١)ناحیەکــەش هەڵوەشــیرنایەوە و لکێرنایــە 
ناوەنــدی قــەزای کــەالرەوە، ئەوانــەى لــە ژێــر چنگــى بەعــس ڕزگاریــان بــوو بــەر شــااڵوى ئەنفــال 

نەكەوتــن، زۆربەیــان لــەم شــارەدا نیشــتەجێبوون.
٥- گۆڕینــى دیمۆگــراىف و پێكهاتــەى نەتەوەیــی شــارى كــەالر، بــە تایبــەت لــەم ســااڵنەى دواییــدا 
و دواى ڕووخــاىن ڕژێمــى بەعــس بەهــۆى ئــەوەوە كــە خەڵــىك ناوچــە دابڕێــرناوەكان و ناوەڕاســتى 
عێــراق بەهــۆى خراپــى بارودۆخیــان وە نەبــووىن ئەمــن و ئاســایش لــەو ناوچانــەدا ڕوویــان كردۆتە 

كــەالر، كــە لــە ناوییانــدا زۆرێــك لەوانــە عــەرەب بــوون و زیاتریــش عــەرەىب ســوننە.
٦– هەروەهــا لــە ئەنجامــى كۆچكــردىن دانیشــتواىن گوندەكانــەوە كە لــەو ماوەیــەدا كۆچیانكردووە 
بــۆ شــارى كــەالر، لــە ئەنجامــى ئــەو بارودۆخــە ســیاىس و ئابوورییــەى كــە لــە مــاوەى ڕابــردوودا 

باشــوورى كوردســتاىن گرتــەوە هۆكارێــىك تــرى زیادبــووىن دانیشــتوان بــووە.
٧– پێگــەى شــارى كــەالر و هەڵكەوتــە جوگرافیاكــەى كاریگــەرى ڕاســتەوخۆى لەســەر گەشــەكردىن 
دانیشــتوان هەبــووە بــە ئێستاشــەوە، بەتایبــەىت لــە بــوارەكاىن بــازرگاىن و پیشەســازى كــە دەكەوێتە 
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نێــوان شــارەكاىن بەغــدا و دیالــە و ســلێامىن و كەركــوك بــە یەكیانــەوە دەبەســتێتەوە، هەروەهــا 
نزیكــە لــە ئێــران بەهــۆى هــەردوو مــەرزى (پەروێزخــان و پشــتە)وە، كــە بزاوتێــىك ئابــوورى كــەم 

وێنــەى درووســت كــردووە. 
٨– ئــەم زیادبوونــە دانیشــتواىن شــارى كــەالر لــەو ســااڵنەى كــە نارسوشــتى بــووە چەندین كێشــەى 
ــان  ــارە و دیارترینی ــارەكەدا دی ــە ش ــتاش ل ــەوە ئێس ــراىف لێكەوت ــوورى و دیمۆگ ــەىت و ئاب كۆمەاڵی

كێشــەى نیشــتەجێبوونە.
٩– بەركەوتنــى زیانێــىك زۆرى دانیشــتواىن ناوچەكــە، کــە بــەر شــااڵوى ڕاگواســنت و ئەنفــال 
كەوتــن زۆربەیــان زەوى و زار و ســاماىن خۆیــان بەجێهێشــتووە و بــە زۆر دەركــران، تەنهــا گونــدە 
وێرانكــراوەكان لــە ســاڵى شەســتەكانەوە تاوەكــو ســاڵى ١٩٨٨ ژمارەیــان گەیشــتۆتە (١٨٦) گونــد، 
كــە كاریگــەرى زۆریــان هەبــووە لەســەر ڕەوىش ژیــاىن خەڵكەكەى لــە ڕووى ئابــوورى و كۆمەاڵیەىت 

و مرۆییــەوە.
١٠– لــە ڕووى كارگێڕییــەوە لــە دواى ســاڵى (٢٠٠٧)ەوە ناوەنــدى ئیدارەى گەرمیانــە، ئەمەش ڕۆڵى 
گرنگــى بینیــووە، ژمارەیــەك بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى لــە شــارەکەدا دامــەزران، جیــا لــە چەندیــن 
فەرمانگــەى تــر و پــرۆژەى خزمەتگــوزارى و کــە بوونــە هــۆی ڕاكێشــاىن خەڵــك و گردبوونــەوەى 

دانیشتوان.   
١١- بــووىن ڕووبــارى ســیروان كــە بــە تەنیشــت كــەالردا تــێ دەپەڕێــت و بــووىن زەوى و زارێــىك 
فــراوان و جوڵەیــەىك گــەورەى ئابــوورى و بــازرگاىن و پێگەیــەىك جوگــراىف گرنــگ كــە تەنهــا (٣٠)
كــم دوورە لــە مــەرزى پەروێزخــاىن نێودەوڵەتییــەوە جیــا لــە چەنــد مەرزێــىك تــر، هەروەهــا (١٨٠)

كــم دوورە لــە پایتەختــى عێراقــەوە، نزیكــە لــە پارێــزگاكاىن (ســلێامىن، كەركــوك، بەعقوبــە) و تــا 
ڕادەیــەك هەمــان دوورییــان هەیــە.

١٢- شــارى كــەالر ناوچەیــەىك هەمــە جــۆرە لــە ڕووى تۆپۆگرافییــەوە وەك ناوەندى شــار ناوچەیەىك 
ــى  ــەىش ڕۆژهــەاڵىت دۆڵ ــاوا نیمچــە شــاخاوییە، ب ــوورى ڕۆژئ ــوور و باك ــەىش باك ــەاڵم ب دەشــتە ب
ڕووبــارى ســیروانە، ئەمانــە و هــۆكارى تــر بۆتــە خاڵــى بەهێــز لــەڕووى گەشــتیارییەوە كــە بوونەتە 
مایــەى ڕاكێشــاىن گەشــتیاران بــۆ ناوچەكــە، جیــا لــە رسوشــتى ناوچەكــە كۆمەڵێــك شــوێنەوار لــە 

خۆدەگرێت.
١٣- ئاووهــەواى ناوچــەى لێكۆڵینــەوە بەپێــى پۆلێنــكارى دیامرتــۆن دەكەوێتە ئاو و هــەواى نیمچە 
وشــكەوە، بەهــۆى دوورە دەســتى لــە ڕووبــەرە ئاوییــەكان و تووشــبووىن بــە بارســتە هــەواى لێــك 

جیــاواز لــە مــاوەى وەرزە جیــاوازەكاىن ســاڵ، ســیفەىت ئــاو و هــەواى كیشــوەرى وەرگرتــووە.



٣٩٢

ــەم  ــەكاندا ئ ــەوەرە و باس ــتنەڕووى ت ــیكارى و خس ــە و ش ــە و رشۆڤ ــی لێکۆڵینەوەك ــە كۆتای ل
ــەڕوو: ــپاردانە دەخەین ڕاس

١– ڕەچاوكــردىن زیادبــووىن ژمــارەى دانیشــتوان لــە كاىت پالندانانــدا بــۆ فــراوان كــردىن ناوچــەى 
نیشــتەجێبوون، ئەویــش بــە پالنێــىك ورد، نــەك بەشــێوەیەىك هەڕەمــەىك.

٢– بایەخــدان بــە گونــدەكان ئەوەنــدەى دانیشــتوانەكەى ناچــار نەبــن كــۆچ بۆ شــارەكان بكەن، 
ئەمیــش لــە ڕێگــەى باشــكردىن بــارى گوزەرانیــان و دابینكــردىن خزمەتگوزارییــە پێویســتەكان بــە 
تایبــەت لــە بــوارى كشــتوكاڵ و ڕێگاوبــان و كارەبــا و خوێندنــگا و بنكــەى تەندروســتى ... هتد.

٣– دابەشــكردىن زەوى نیشــتەجێبوون بەســەر چینــە جیاجیــاكاىن كۆمەڵگــەدا بــە تایبــەىت 
ــان  ــارى كراوی ــىك دی ــە داهاتێ ــەم چین ــە ئ ــتایان و چونك ــەران و مامۆس ــمەرگە و فەرمانب پێش

ــە. ــتەجێبوونیان هەی ــەى نیش ــە كێش ــەن ك ــەو چینان ــانە ل ــەو كەس ــەى ئ ــە زۆرب ــە بۆی هەی
ــد  ــد تەالرێــىك چەن ــۆ درووســتكردىن چەن ــداىن نیشــتەجێبووىن ســتووىن و ئاســانكارى ب ٤– هان
نهۆمــى لــە شــێوەى ســتوونیدا ئــەم تەالرانــەش بــە تازەتریــن شــێوە درووســت بكــرێ و ســوود 

لــە تــەالر و تەكنەلۆجیــاى ســەردەم وەربگیرێــت. 
ــۆ  ــە ب ــان هەی ــارەزووى گەڕانەوەی ــەى ئ ــۆ ئەوان ــەىت ب ــە تایب ــە ب ــى پێچەوان ــداىن كۆچ ٥– هان

ــان. ــتەجێبووىن كۆنی ــوێنى نیش ش
ــەوەى  ــە ڕێگــەى كردن ــەكاىن، ل ــە دانیشــتوان و جموجۆڵ ــەت ب ــاكاىن تایب ــە دات ــدان ب ٦– گرنگی
نووســینگەى تایبــەت بــە كــۆچ و هەروەهــا تۆماركــردىن لــە دایكبــوون و مــردن وە ئــەو 
ــە دەزگاكاىن  ــە دانیشــتوان ل ــەت ب ــاى تایب ــەوە، چونكــە دات ــەم الیەن ــەى پەیوەســتە ب زانیاریان

ــن. ــدا ورد نی حكومەت
٧– درووســتكردىن چەنــد پارێزراوێــىك رسوشــتى لــە ناوچەكــە، وەکــو کردنــەوەی نێونەتەوەیــی 
ــۆ  ــەت ب ــای تایب ــردىن یاس ــوى و دەرك ــەوەرى كێ ــاژەڵ و پەل ــاىن ئ ــتنى ژی ــتى پاراس ــە مەبەس ب

پاراســتنیان وەکــو پارکــی نەتەوەیــی (هەڵگــورد - ســەکران).
٨– بــووىن ڕووبــارى ســیروان لــە ناوچــەی لێکۆڵینــەدا فاكتەرێــىك بەهێــزە لــە زۆر بــواردا، جیــا 
لــە بــوارى كشــتوكاڵ و ئاودێــرى، دەكرێــت لــە بــوارى گەشــتوگوزاردا ســوودى زۆرى لێببیــرنێ. 
٩– لێكۆڵینــەوەى تایبــەت لەمــەڕ خــاك و ئاشــنابوون بــە جۆرەكــەى و دیاریكــردىن گرفتــەكاىن 
لــە ڕووى زانســتییەوە كشــتوكاڵ ئەنجــام بدرێــت، نــەك ئــەوەى كــە ئێســتا ئامادەیــى هەیــە.
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١٠– لەســەر ڕووبــارى ســیروان بەربەســت درووســت بكــرێ، كــە چەندیــن ســوودى هەیــە لــە 
بــوارى كارەبــا و ئاودێــرى و كشــتوكاڵ و مــاىس و تەنانــەت گەشــتیارى دا.

١١– درووســتكردىن چەندیــن باخــى (٢٠) دۆمنــى كــە كاریگــەرى جۆراوجــۆرى هەیــە جیــا لــە 
بەرهــەم هێنــان، كاریگــەرى لەســەر گۆڕینــى كــەش و هــەوا و ژینگــەش هەیــە. 

ــدىن  ــدن و ڕوان ــەى چان ــە ڕێگ ــەوزایى ل ــەى س ــردىن ناوچ ــۆ زیادك ــراوان ب ــىك ف ١٢– هەڵمەتێ
ــاو و  ئــەو دار و درەختانــەى كــە زۆر بــە خێــراى گەشــە دەكــەن و بەرگــەى هەمــوو جــۆرە ئ
هەوایــەك دەگــرن بــە تایبــەىت ئــاو و هــەواى وشــك و گــەرم و توانــاى خۆگونجاندنیــان هەبێــت 
ــۆ پاراســتنى ژینگــەى  ــراش بگرێــت، ب ــاى وشــك و خێ ــدا، بەرگــەى ب لەگــەڵ جــۆرى خاكەکەی

دەڤەرەكــە لــە خــۆڵ و تــۆز و گۆڕینــى كــەش و هــەوا. 
١٣– پێویســتە لەم شــارەدا وێســتگەیەىك كەشــناىس پێشــكەوتوو دابرنێت یان بەڕێوەبەرایەتییەك 
ــەدواى ســاڵ  ــەت ســاڵ ل ــە تایب ــدات، ب ــر ئەنجــام ب ــەوەى زانســتى و وردت ــەوەى توێژین ــۆ ئ ب

گــۆڕان لــە كــەش و هــەوا ڕوودەدات. 
١٤– ئــەم جــۆرە لێكۆڵینەوانــە بایەخــى زیاتــر و جیــدى تــرى پــێ بــدرێ، ســەرچاوەكان كەمــن 
ــاكان  ــە جیاجی ــەر الیەن ــەواو لەس ــتى ت ــە گوزارش ــن، ك ــرچ و كاڵ ــد ســەرچاوەیەىك ك ــان چەن ی
بــكات، ڕاســتە هەنــدێ كتێــب و بابــەت لێــرەو لــەوێ هــەن، هەوڵیــش هەیــە لەالیــەن 

ــرێ. ــە یەكبخ ــەم هەواڵن ــۆوە ئ ــدكاراىن زانك ــتایان و خوێن مامۆس
١٥- هــەردوو ناحیــەى شــێروانە و تیلەكــۆ دوو ناحیــەى دایــك بــوون، لە ســەرەتاى بــە قەزابووىن 
كــەالردا، لــە ناوەڕاســتى (١٩٧٥)دا ناحیــەى شــێروانە لــە ڕووى كارگێڕییــەوە هەڵوەشــێرناییەوە، 
ناحیــەى تیلەكــۆ دوایــی ڕوخانــدىن گونــدەكان ئەمیــش ڕوخێــرنا، گونــدەكاىن هــەردوو ناحیەكــە 
دابەشــكران، لێــرەدا پێشــنیار دەكــەم هــەردوو ناحیەكــە لــەڕووى كارگێڕییــەوە ناحیەكەیــان بــۆ 

بگەڕێتەوە،
١٦- بەشــێك لــە دانیشــتواىن شــارى كــەالر فۆرمــى خۆراكیــان گواســتۆتەوە و لێــرە نیشــتەجێن 
ئەمــەش لــە ڕووى ئامــارەوە ئەژمــار نەكــراون، كــە پێویســتە ڕەچــاوى ئــەم خاڵــە بكرێــت لــە 

پشــىك پــرۆژەى خزمەتگــوزاری و دامەزرانــدن و دەرمــان و ســوتەمەىن.. هتــد.
١٧– زۆرجــار لەالیــەن سیاســییە بــااڵكاىن حكومــەىت هەرێمــى كوردســتان و حیزبەكانــەوە 
بەڵێنــى بــە پارێزگابــووىن دراوە، نەچووەتــە بــوارى جێبەجێكردنــەوە، لەكاتێكــدا چەندیــن 
بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى تێدایــە كــە بودجــەى تایبــەىت بــۆ تەرخــان كــراوە مامەڵــەى پارێــزگاى 
لەگــەڵ دەكرێــت، لــە ڕاســتیدا لــە بــواری جوگــراىف و مرۆیــی و مێژوویــی پارێزگایــە، وەلــێ بــە 
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فەرمــى بــە پارێــزگا نەنــارساوە، پێشــنیار دەكەیــن ئــەم بەڵێنــە پراكتیــزە بكرێــت، كــە لێــرەدا 
ــەڕوو: ــەالر دەخەین ــووىن ك ــە پارێزگاب ــە پرشــنگدارەكاىن ب خاڵ

ــە پارێزگابــووىن كــەالرە، نزیكرتیــن  ١– هەڵكەوتــەى جوگــراىف هــۆكارى ســەرەكییە، زەرورەىت ب
پارێــزگا لێیــەوە (١٤٤)كــم دوورە، ئــەم دوورییــە وا دەكات بــازاڕ بــۆ خــۆى درووســت بــكات و 

پشــت بــە خــۆى ببەســتێت، لــە بــوارەكاىن تریشــدا زانكــۆ و فڕۆكەخانــە ..هتــد.
٢– ڕووبــارى ســیروان كــە بــە تەنیشــتیدا دەڕوات و چەنــد مەترێــك لێیــەوە دوورە، لــە زۆرێــك 

لەشــارەكاىن تــردا نییــە.
ــوارە  ــۆى ب ــە ك ــردا ل ــارەكاىن ت ــە ش ــدوون، ل ــاالك و زین ــت و چ ــەالر چووس ــتواىن ك ٣– دانیش
جیاوازەكانــدا بــوون و ئامادەییــان هەیــە، جگــە لەمــە بــە كارگــەى بچــووك و گــەورەوە (١٨٠) 

ــە. كارگــەى تێدای
ــا ئێســتاش لەالیــەن ئیــدارەى گەرمیانــەوە بەڕێوەدەبرێــت و  ــان كــە ت ــە ناوچــەى گەرمی ٤– ل
پێشــرت بــە پارێــزگاى كەركــوك نارسابــوو، ڕووبەرێــىك فــراواىن هەیــە كــە دەگاتــە (١٠) هــەزار 
كــم٢، واتــە هێنــدەى ڕووبــەرى ئێســتاى ســلێامىن و نزیكــەى دوو ئەوەنــدەى پارێــزگاى دهــۆك 
و كەمــرتە لــە پارێــزگاى هەولێــر، كەواتــە گەرمیــان بــە واقعــى جوگــراىف و مرۆیــى و مێــژووى 

پارێزگایــە، بــەاڵم بــە فەرمــى بــە پارێــزگا نەنــارساوە.
٥– نزیــىك لــە ناوەڕاســت و خــوارووى عێــراق پەیوەندیكــردن لێــرەوە دەســت پێــدەكات، خاڵــى 
ــەى زۆرى  ــدە، ئەمــەش جوڵ ــەىت ناوەن ــوان هەرێمــى كوردســتان و حكوم ــداىن نێ پێكــەوە گرێ

داوەتــە كــەالر.
ــەى  ــەالرن و داهاتەك ــىك ك ــەكان خەڵ ــە (٨٠ ٪)ى بازرگان ــەرەىك ك ــەرزى س ــووىن (٤) م ٦– ب

ــر. ــارەكاىن ت ــۆ ش ــت ب ــەش دەكرێ ــەالرەوە داب ــاو ك ــە ن ــەرە زۆرى ل ــەى ه زۆرب
٧– بووىن قەاڵیەىك جوان و مێژوویى دەبێتە پێناسەیەك بۆ ناساندىن كەالر.

ــچ  ــە هی ــە ل ــەم ڕێژەی ــەرى ئ ــەالر و دەوروب ــە ك ــەراو ل ــم ب ــە (٦٥٠٠٠) دۆن ــووىن نزیك ٨– ب
ــە.  ــردا نیی ــەىك ت قەزای

٩– پێگــەى كــەالر ســەنتەرى ناوچــەى گەرمیانــە، بــە كەمرتیــن دوورى هەموو قــەزا و ناحیەكاىن 
ــتییەكان،  ــە گش ــزگا، بەڕێوەبەرایەتیی ــەزراوەكاىن پارێ ــا دام ــەالر، هەروەه ــە ك ــان دەگەن گەرمی

زانكــۆى گەرمیــان.. هتــد.  
١٠- بوونــی زۆری ژمــارەی دانیشــتوان و هــاوکات گەشــکردنی بەرچــاوی دانیشــتوان بــە 

بەردەوامــی بــەدی دەکرێــت.
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١١- بوونــی چەندیــن بیــرە نــەوت و کانزاکانــی رسوشــتی، کــە دەبنەهــۆی بەهێزبوونــی 
ئابــووری و هاتنــی کەرتــی تایبــەت و ڕەخســاندنی هەلــی کار.

١٢- گەرمیــان جیــاواز لــە ناوچەکانــی تــر لــە ســەرەتای پاییــزەوە بــە بارانێکــی کــەم ناوچەکــە 
شــین دەبێــت ئەمــەش وایکــردووە کاتێکــی گونجــاو بێــت بــۆ گەشــتیاران.
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كالر من الناحية األدارية                                                                           حكيم حسني
تعــد مدينــة  كالر مــن احــدى أهــم املــدن الكــربى البــارزة يف كردســتان و عــىل مســتوى العــراق 
ــة و  ــية و األجتامعي ــاالت السياس ــم املج ــرية ىف معظ ــهرة كب ــىل و ش ــم ج ــا أس ــث له ــاً، حي أيض
ــدم  ــذ الق ــخ، من ــال يف التأري ــا دور فع ــت له ــخ و كان ــة.. ال ــة و الثقافي ــة   و التجاري األقتصادي
ــة الكبــرية و  حیــث كانــت كالر منطقــة عامــرة يقطنهــا االنســان، و كانــت أســاس هــذه املدين
الفعالــة يف كوردســتان الجنوبيــة، قريــة صغــرية لهــا تأريــخ عريــق، يرجــع تأريــخ هــذه املنطقــة 
اىل عصــور قدميــة. إذ ينتــرش فيهــا عــدد مــن التلــول و املواقــع االثريــة التــي يرجــع تأريخهــا الــی 
عــرص ســامراء و حلــف و اريــدو و عــرص العبيــد و العــرص االشــوري و عــرص مــا قبــل اإلســالم و 
العــرص اإلســالمي. و مــن املواقــع األثريــة فيهــا قلعــة شــريوانة املشــيدة بالحجــر فــوق تلــة أثريــة، 
و هــي قلعــة حديثــة العهــد نســبيا، ينســب بناؤهــا الــی محمــد باشــا جــد كريــم بــك رؤســاء 
عشــرية الجــاف يف منتصــف القــرن التاســع عــرش امليــالدي و اتخــذ منهــا محمــد باشــا و محمــود 
باشــا منتجعــا يف موســم الصيــد و هنــاك مجموعــة مــن القــالع الصغــرية عــىل جانبــي طريــق كالر 
دربندخــان، تتكــون كل قلعــة مــن قاعــة واحــدة مــدورة واســعة فوقهــا قاعــة اصغــر منهــا، و 
كانــت تعــرف باملنايــل و تطــل اكرثهــا علــی الضفــة الغربيــة لنهــر ســريوان، و رمبــا تعــود تاريــخ 

بناءهــا اىل العــرص العثــامين، و بنيــت لغــرض الحراســة و االرشاف عــىل الطريــق(١).
  و منــذ قديــم الزمــان يرتبــط أســم مدينــة كالر كــام هــو مبــني مــن أســمها بقريــة كالر التــي 
اصبحــت حاليــاً حــي مــن أحياءهــا اىل الشــامل الغــريب مــن املدينــة، لــذا اىل جانــب هــذه القريــة 
فــأن ( شــێروانە و بنگــرد) هــام أســاس تكويــن هــذه املدينــة، كالر التــي تبــدو و كأنهــا مدينــة 
ــا النظــر  جديــدة و لکــن آثارهــا القدميــة املوجــودة فيهــا تثبــت قـــدمها يف التأريــخ، و إذا متعّن
يف الرابيــة الرتابيــة لشــريوانة نتأكــد بــأن األنســان هــو مــن قــام بتكوينهــا، و هــذا دليــل عــىل 
أن هــذه املنطقــة كانــت عامــرة و مأهولــة، إضافــة اىل ذلــك نجــد إنشــاء مــرشوع إســالة امليــاه 
ــردە  ــهل (گ ــات لس ــة اىل منخفض ــور) يف املدين ــەردە س ــة (ب ــات منطق ــن مرتفع ــا م و توصليه
ــة جــرس  ــارة) مبثاب ــع (عب ــات و صن ــايئ) يف املرتفع ــر م ــق (مم ــل نف ــق عم ــن طري ــە) ع گۆزین
ملجــرى امليــاه اىل املناطــق املنخفضــة و منهــا أيضــا اىل الجهــة املقابلــة مــن نهــر ســريوان باإلضافــة 

١- وزارة الحكم املحيل دليل االداري للجمهورية العراقية، الجزء االول (١٩٨٩-١٩٩٠)، ص٢٢٧-٢٢٩
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اىل وجــود تفرعــات صغــرية ملجــرى امليــاه اىل داخــل قريــة (گــردە گۆزینــە) مــع وجــود آثــار و 
بقايــا لوجــود جــرس قديــم تــم تشــيده عــىل الجانــب الشــاميل للجــرس الحديــدي الحــايل مــن 
عــىل نهــر ســريوان للعبــور مــن و اىل الضفــة األخــرى للنهــر(١)، و دليــل آخــر عــىل قــدم هــذه 
املنطقــة يف التأريــخ؛ العثــور مؤخــراً عــىل ختــم يف كالر القدميــة يعــود تأريخــه اىل (٣٠٠٠) ســنة، 
و كان الختــم بحــوزة رجــل يدعــى (صالــح حمــه فــرج حمــه) و هــو بــدوره أهــداه اىل متحــف 
الســليامنية(٢)، و اليــزال محفوظــاً يف املتحــف، و خــري دليــل ألثبــات حقيقــة قــدم املنطقــة قلعــة 
شــريوانه األثريــة التــي التــزال باقيــة لحــد اآلن كــام هــي إذ تتألــف مــن ثــالث طوابــق و (٢٤) 
غرفــة محصنــة بنقــاط حراســة مــن الجهــات األربــع، و هنــاك جــدل و آراء متباينــة حــول تأريــخ 
ــار  ــامء اآلث ــني و عل ــق املؤرخ ــىل عات ــع ع ــكان، و تق ــا بالس ــة و مأهوليته ــذه القلع ــيس ه تأس

الخــوض يف األمــر إلظهــار الحقائــق بالدليــل القاطــع.  
وجــود رافــد يدعــى برافــد (گاوری) و هــو املــرشوع األروايئ املغطــاة جــرى مــن خاللــه إيصــال 
امليــاه مــن نهــر ســريوان اىل األرايض الزراعيــة يف ســهل شــريوانه و آثــاره متبقيــة حتــى األن، عــىل 
ــاه املوســمية، حيــث الزال أكــرث مــن  ــە) مجــرى املي الرغــم مــن وجــوده يف وادي (خــڕى پوڵگن
ــادر اىل  ــض املص ــارت بع ــد أش ــوية. و ق ــري أو تش ــة دون تغ ــور باقي ــرشوع املذك ــن امل (٤٠)م م
وجــود مشــاريع مائيــة أخــرى مثيلــة لــه يف العهــد الـ(ثــريس) و (الساســاين) يف مناطــق (حويجــة، 
كفــري، كالر، طوزخورماتــو) متثــل دالئــل لوجــود مناهــج أروائيــة منتظمــة يف حينهــا أُســتعِملَت 
ــرشوع اىل  ــذا امل ــيس ه ــخ تأس ــود تأري ــيول(٣) و يع ــات و الس ــن الفياضان ــة م ــألرواء و الحامي ل
ــويب  ــة جن ــاه اىل األرايض الزراعي ــل املي ــه نق ــرى خالل ــة كالر، ج ــنة يف منطق ــوايل (٣٠٠٠) س ح
كالر مــن خــالل مجرییــن مائيــني (نفــق) تحــت األرض، إحداهــام شــامل محلــة (حمــه كريــم) 
و اآلخــر يقــع يف وادي (خــڕى پوڵگنــە) اىل (زەنــد ئابــاد)، إضافــة اىل ذلــك يوجــد العديــد مــن 
ــة  ــة - املطحن ــة كۆن ــة) و (ئاش ــردة گۆزین ــا) و (گ ــة باش ــل (قلع ــرى، مث ــة األخ ــار القدمي اآلث
القدميــة)، و خــالل الســنوات األخــرية تــم العثــور عــىل آثــار ملدينــة قدميــة قــرب (مقــربة الشــيخ 
ــب و  ــات التنقي ــأن عملي ــف ف ــن لألس ــريوانة، و لك ــة ش ــة لقلع ــة املقابل ــن) يف الجه عبدالرحم
البحــث التــي جــرت فيهــا مل تكــن باملســتوى املطلــوب، يف الوقــت ذاتــة فــأن وجــود بقايــا مــن 
ــل) و  ــة (ســيد خلي ــني قري ــة القدميــة (ئاشــة كۆنةکــة) يف املنطقــة الواقعــة ب مخلفــات املطحن

١- ساڵح هەالج، چەردەيەکى مێژووی دەڤەرى گەرميان، چاپخانەى گەنج، چاپى يەكەم، ٢٠١١، ل١١
٢– چاوپێكەوتن: ساڵەح حەمە فەرەج، تەمموزى، ٢٠١٣

٣- ســمكۆ بەهــرۆز محەمــەد (ئــەژى)، گۆڕانــە ئابوورييــەكاىن كەركــوك لــە ڕوانگــەى ســەردەمە مێژووييەكانــەوە، دەزگاى چــاپ 
و پەخــىش حەمــدى، ٢٠٠٩، ل٥٩



٣٩٨

ــن  ــتغل ع ــدار و تش ــت ت ــن كان ــذه املطاح ــة أن ه ــات حقيقي ــر ألثب ــل آخ ــة)، دلي (كالر قدمي
طريــق املــاء الجــاري يف الرافــد املعــروف برافــد (ســيد خليــل) و نفعــت ســكان املنطقــة كثــرياً، و 
تأريــخ نصــب هــذه املطاحــن قديــم جــداً يعــود اىل فــرتة مــا قبــل العثامنــني و زمــن العثامنــني، 
ــد  ــاذا توج ــاً، و إال مل ــذاك أيض ــرة آن ــت عام ــة كان ــذه املنطق ــري اىل أن ه ــل تش ــذه الدالئ و ه
مخلفــات و آثــار كل هــذه املطاحــن، أمــا بخصــوص إعــادة اعــامر هــذه املنطقــة فــان القريــة 
التــى تســمى بـــ(كالر) تــم أعامرهــا مــن قبــل العائلــة الرحالــة مــن عشــرية (گێــژ) الذيــن كانــوا 
يســكنون ســهل (شــاكەل) يف أكــواخ منســوجة، مــَن القصــب تدعــى عائلــة (عبــاس جليــل خليــل 
كوليــل) و يف احــدى املــرات اثنــاء عودتهــم مــن ضفــاْف نهــر ســريوان بهــدف جلــب الَقَصــب 
ماريــن مــَن املنطقــة، يأخــذون قَســطاً مــَن الراحــة يف أطــالل البيــوت الَقدميــة حينهــا يجــذب 
أنظارَُهــْم طبيعــة املنطقــة و تتكــوْن لديهــْم فكــرة اعامرهــا و األســتقرار فيهــا، و هــذا دليــل عــىل 
اَن املنطقــة كانــت عاِمــرة و إال ملــاذا هــذِه األطاللــُة املوجــودة فيهــا. و قــد تحدثنــا عــن بعــض 
الدالئــل ُمَســبقاً مثــل (رافــد گاوري) و العثــور عــىل مدينــة يف الجهــة املقابلــة لقلعــة شــريوانة، 
مقــربة گاوري، جميعهــا تشــري اىل أَن هــذه املنطقــة كانــت عامــرة قبــل مجــيء األســالم اليهــا و 

ــَق عليهــا مصطلــح (گاوري) مبعنــى (عيســوي –نرصاين...الــخ). لهــذا الســبب أُطلِ
و مــن ثــم توافَــد اليهــا عــدد مــَن العوائــل مــَن الباالنيــة و مــن عشــرية (نەژوينــي) و (كلهــور) 
ــة (عــيل محمــد كلهــور، جــد  ــار) مــع عائل ــال (جــد عيــىس و مــوىس پیــرة) و (حميــد مخت أمث
ــل و ورد أســامء  ــد مــن عــرض بعــض الدالئ ــا ال ب محمــد أمــني كالري و أحمــد كالري)(١)، و هن
العديــد مــن املصــادر العربيــة و الكرديــة مــَن الناحيــة االداريــة بالنســبة لقلعــة شــريوانة، حيــث 
أَن أكــرَثْ املصــادر تبــداء يف بحِثهــا و دراســتها مــَن املحافظــات، بالقضــاء و مــن ثــم الناحيــه، لــذا 
ــا يف  ــة، و اذا تصفحن ــم عــن الناحي ــا البحــث مــن املحافظــة عــن القضــاء و مــن ث وجــب علين
مفكــرة زمــن الخالفــة العثامنيــة نجــد أَن لــواء كركــوك قــد تعــرض اىل تغــريات كثــرية، تــارًة جــرى 
ــة أخــرى يف حــاالت  ــم دمجــه مــع ألوي ــارًة أخــرى العكــس أي ت ــواء و ت التوســع يف حــدود الل
متبانيــة، نأخــذ التقســيامت االداريــة الحــارضة بعــني االعتبــار، و نرجــع للــاميض يف وضعهــا و ال 
نتعــرض ملــا زاد مــن النطــاق، اننــا نعلــم ان كركــوك قــد كان نطاقهــا يف وقــت اقــل مــام كانــت 
عليــه احيانــا أخــرى و كانــت ايضــا األلويــة قــد تعــددت و زادت يف ايــام الســلطان ســليامن، و 
اآلن صــارت ألويــة كثــرية ال تعــد كلــواء أربیــل ... و هكــذا و مــع هــذا يف وضــع هــذا اللــواء و مــا 
كان يحتــوى عليــه مــن ألويــة قــد اندمجــت و عــادت ال تذكــر فيجــب ان نتعــرض لهــا و ملاضيهــا. 

١- صالح محمد شاكەلی، كەالر لە گەردانەی مێژوودا، ڕۆژنامەی ئااڵی ئازادی، ژ ٤٣٩   ٢٠٠٦



٣٩٩

التقســيامت االداريــة، تقســم كركــوك اىل :
١- نفس كركوك:  التون كوبري، ملحة.

٢-كفري: طوزخورماتو، قرة طبة، قلعة شريوانة. 
٣- جمجامل: اغجلر، شوان، سنگاو.  

٤- گيل:  قادر كرم، داقوق (١)
 و يف اغلــب األحيــان كانــت گرميــان مــَن الناحيــة األداريــة و العســكرية تابعــة ملركــز كركــوك، 
ــران،  ــع اي ــني م ــة للعثامن ــل الحــدود الرشقي ــر ســريوان ميث ــن كان نه ــن الزم ــة م ــرتة طويل و لف
ــريب  ــب الغ ــىل الجان ــة ع ــني باقي ــراس العثامن ــة للُح ــاط الحراس ــن و نق ــار الحص ــزال آث و ال ت
ــذا  ــر، و هك ــنِي واآلخ ــني الح ــزر ب ــد و الج ــت للم ــد تعرض ــا ق ــدود أيض ــريوان، و الح ــر س لنه
فــإَن التشــکیل األداري مديريــة گرميــان يف زمــن العثامنــني و قبــل مجــيء األنكليــز كانــت عــىل 

ــايل:- الشــكل الت
١- جمجامل / مل تكن ذات نظام اداري خاص بها و كانت تابعة لقضاء بازيان.

٢- قضاء گل / و كان مركزُه يف قادركرم، نقل بعد ذلك اىل داقوق التابع لكركوك.
٣- و كان يتشكل من النواحي {شريوانه، قرطبه، بيباز} تابع لكركوك.

 و بعــد تأســيس أول حكومــة عراقيــة ســنة ١٩٢١ أصبحــت كركــوك أحــد ألويــة العــراق، و كانــت 
ــوق،  ــوك، جمجــامل، داق ــز كرك ــة {مرك ــايل: أقضي ــة لكركــوك عــىل الشــكل الت التشــكيلة األداري
كفــري} و قضــاء كفــري يتشــكل مــن النواحــي {بيبــاز، شــريوانه، قرطبــة} تابــع للــواء كركــوك(٢)

و عندمــا أحتلــت بريطانيــا العــراق (١٩١٤–١٩١٨) بــدأت يف تشــكيل ادارة (بريطانيــة - هنديــة) 
لِمنطقــة ميزوبوتاميــا (بــالد مــا بــني النهريــن) مــع جلــب و تعــني مستشــارين سياســني بريطانــني 
ــنَي و  ــدة بريطاني ــة الجدي ــذه االدارة الربيطاني ــي ه ــني، و كاَن موظف ــدراء العثامن ــن امل ــدالً ع ب
هنديــني، و قامــت بتقســيم (ميزوبوتاميــا) بأســلوب جديــد تتكــون مــن أمــري اللــواء، و كان لــواء 

كركــوك يتشــكل مــن هــذه الوحــدات األداريــة التــي تتضمــن أربعــة أقضيــة:-
١- مركز قضاء   

٢- جمجامل
٣- گــــل
٤- كفري 

١- محمد عيل قرداغي، هوية الكركوك الثقافية و االدارية، دار ئاراس للطباعة و النرش، الطبعة االوىل، اربيل ٢٠٠٧، ص ١٦١
٢- شێخ محەمەد شاكەلی، گەرميان ڕابردووی نزيك و ئەمڕۆی، گۆڤاری كەركوك ژمارەی (٢)، ساڵی پێنجەمی پايز ٢٠٠٣، ل٢١.



٤٠٠

ــدر  ــريوانة)(١) و يف مص ــة ش ــة، قلع ــو، قرطب ــري، طوزخورمات ــن (كف ــف م ــري يتأل ــاء كف  و قض
آخــر الــذي يعتــرب مــَن الوثائــق املهمــة جــداً للحكومــة امللكيــة الربيطانيــة العظمــى عــىل شــكل 
تقريــر اداري يتضمــن فقــط املواضيــع و األحــداث التــي حدثــت خــالل العــام (١٩١٩) رفــع مــن 
قبــل الســلطات يف كركــوك و ميزوبوتاميــا كتقريــر رســمي اىل وزارة الخارجيــة الربيطانيــة أضافــة 
ملواضيــع مختلفــة أخــرى جــاء فيــه: مــع احتــالل الربيطانيــنَي، لكركــوك للمــرة الثانيــة و بســط 
( division) و  ها عــىل املنطقــة: أقــام األنكليــز وحــدة اداريــة جديــدة لكركــوك ســميت بـــِ ســيطرتِ
بعــد ذلــك شــّكل منهــا لــواء كركــوك  و حســب آخــر الوحــدة االداريــة العثامنيــة لكركــوك التــي 

أجریــت عليهــا بعــض التغــريات، كانــت األدارة عــىل الشــكل التــايل :-
١- قضاء مركز كركوك/ داقوق، آلتون كوبرى – شوان، َملحة، قرة حسن (ليالن). 

٢- قضاء جمجامل/ نفس جمجامل.
٣- قضاء كفري/ كفري، طوزخورماتو، قرطبة، قلعة شريوانة(٢).

لــواء كركــوك يف العــام (١٩١٩) كانــت هــذه الوحــدات االداريــة تابعــة لــه. و اآلن نــأيت اىل البحــث 
يف األقضيــة و النواحــي الواقعــة يف حــدود هــذا اللــواء. َو ِبَقــدر مبــا یتعلــق األمــِر بِبحثنــا هــذا 
جــاء فيــِه:- قضــاء كفــري يتكــون مــن النواحــي، (املركــز، ناحيــة بيبــاز ، ناحيــة قرطبــه، ناحيــة 

شــريوانة)(٣).
ــة النصــف األول  ــى نهاي ــة حت كــام جــاء يف املصــدر نفســه : اســتمرت هــذه الوحــدات اإلداري
مــن القــرن العرشيــن دون تغيــري حقيقيــة فــإن هــذه الوحــدات االداريــة اســتمرت حتــى عــام 
١٩٧٥ خالفــاً لــرأي الكاتــب، بعــَد ذلــَك جــرى عليهــا التغــريات و لحــْق قضــايئ كالر و جمجــامل 
مبحافظُــة الســليامنية، و طوزخورماتــو مبحافظــة صــالح الديــن – و قضــاء كفــري مبحافظــة ديــاىل 
و جــرت هــذه التغــريات بقــرار، و ذلــك للحــد مــن نســبة ســكان الكــورد يف محافظــة كركــوك و 
تغــري اســم املحافظــة مــن كركــوك اىل التأميــم، و بعــد ان وضعــت الحــرب العامليــة االوىل (١٩١٤-

١٩١٨) اوزارهــا، و مــن ثــم قيــام الدولــة العراقيــة، ثــم تقســيم العــراق الحــايل، اىل (١٤) لــواء، 
كان مــن بينهــا لــواء كركــوك الــذي ضــم الوحــدات االداريــة التاليــة، اقضيــة كفــري و جمجــامل 

١- پشــكۆ حمــە تاهــري ئاغجەلــەرى، شــارى كەركــوك، نێــوان ســااڵىن (١٩١٧-١٩٢٦) دەزگاى چــاپ و پەخــىش حەمــدى، چاپــى 
يەكــەم، ســلێامىن ٢٠٠٧، ل٦٩

٢- سەربەســت كەركــوىك وەرگێــڕاىن لــە ئينگليزيــەوە، ڕاپــۆرىت كارگێــڕى دەڤــەرى كەركــوك، مــاوەى ١ كانــووىن دووەم تــا ٣ى 
كانــووىن يەكــەم ١٩١٩ چاپخانــەى شــڤان ســلێامىن ســاڵى ٢٠٠٦، ل٣٩

٣- فاتح عبدالله شواىن، پارێزگاى كەركوك ساڵى ١٩٧٥-١٩٧، چاپخانەى ڕامان، چاپى يەكەم ٢٠٠٥ سلێامىن، ل٢١



٤٠١

وكيــل و قضــاء املركــز ثــم قضــايئ داقــوق و طوزخورماتــو بــدال مــن قضــاء گيــل(١) انظــر جــدول 
رقــم (١)  

جدول رقم (١)
لواء كركوك بحسب الوحدات االدارية االساسية 

 

النــــــــاحـــيـــــــة القضاء

مركز اللواء
كركوك، داقوق، ئالتون كوبرى، قرة حسن، 

شوان، ملحة.

طوز، قرطبة، قلعة شريوانة، شبيجة.كفرى

جمجامل
املركز، أغجلر،
گيل، سنگاو  

       املصدر : د. خليل اسامعيل محمد ، كركوك دراسات يف التكوين القومي لسكان ،ص١٠   

ــول  ــوك ح ــة الدارة كرك ــق التأريخي ــض الحقائ ــه بع ــدر نفس ــة املص ــتعرض يف كتاب ــذا يس وه
ــة  ــري الســمة القومي ــك اىل تغ ــن ذل ــدف م ــة، يه ــم املختلف ــة يف مراحــل الحك ــريات االداري التغ
للســكان، و يف كتــاب (كُــرد، تـُـرك، َعــرب) لـ(ســيل جــون ادمونــدس) ذكــر الكاتــب أســم ناحيــة 
شــريوانه و كالر مــرات عديــدة مــن حیــث األطــار الحــدودي االداري لكركــوك، و كان التقســيم 
األداري لكركــوك جــاَء حســب األقضيــة و نواحيــه اىل ذكــر ألســم ناحيــة قلعــة شــريوانه مــرات 
عديــدة فــإْن كان قــد كتـَـَب بــأَن بيبــاز تابعــة لـ(وارمــاوا) يف قضــاء حلبجــة، أنـَـُه مــن حيــث عــدد 
ــاب  ــة شــريوانة(٢)، وجــاء يف كت ــة قلع ــر أســم كالر و ناحي ــة اىل ذك ــا، إضاف ــأس به الســكان ال ب
جغرافيــة العــراق أضافــة اىل مجموعــة بحــوث كثــرية حــول العــراق يف العــرص الجديــد و القديــم 
و عــرص العباســيني مــن حيــث التقســيم االداري يف العــراق حيــث يقــول، تتكــون العــراق مــن 
(١٤) مترصفيــات و (٤٦) قضــاء و (١٣٩) ناحيــة ، و تــدار شــؤن املترصفيــات مــن قبــل املتــرصف، 

١- د. خليل اسامعيل محمد، كركوك دراسات يف التكوين القومي لسكان، ص١٠   
٢- يس جي ادموندز، كرد، ترك، عرب، ترجمة جرجيىس حسني فتح الله ص٢٣٩.



٤٠٢

و شــؤون القضــاء مــن قبــل القامئقــام، و الناحيــة مــن قبــل مديــر الناحيــة، و تتکــون املنطقــة 
الشــاملیة مــن (٤) اربعــة ألويــة. و عندمــا يــأيت اىل بحــث لــواء كركــوك يكــون بالشــكل التــايل:

قضاء كفرى - طوز، قرةتبة، قلعة شريوان، شبيجة(١)

و حول جغرافية كردستان حسب بحث الكاتب يف بلوك كفري:
يتألــف هــذا القضــاء مــن (٣) ثــالث نواحــي، احداهــام ناحيــة قلعــة شــريوانه التــي تبعــد عــن 

(٤٢)كــم، و يقــع مركــز الناحيــة داخــل قلعــة شــريوانه(٢). كفــري بـِ
ــب  ــني) كت ــرزاق الحس ــروف (عبدال ــريب و املع ــي الع ــؤرخ العراق ــأن امل ــو ف ــذا النح ــىل ه  وع
ــد  ــيل بع ــة ع ــة شــريوانة) القامئ ــة (قلع ــز هــذە الناحي ــة شــريوانة: مرك ــن ناحي ــام يخــص ع في
ــة  ــا الحكوم ــهورة اتخذه ــة مش ــة اثري ــي قلع ــأ و ه ــاء رشق ــز القض ــن مرك ــرتأ م ــو م (٤٢) كيل
ــع  ــا و تتب ــني) منه ــاهد (خانق ــتطيع ان يش ــرص يس ــوي الب ــان ق ــا ف ــا و الرتفاعه ــزاً الدارته مرك
ــدر  ــَن املص ــات (٩٣-٢١٧) م ــىل الصفح ــريوانه ع ــة ش ــة قلع ــة(٣) ناحي ــة ١٣ قري ــذە الناحي ه
نفســه، يف العــام (١٩٣٥) جــرى نقــل مركــز الناحيــة مــن (قلعــة شــريوانه) اىل قريــة (رسقلعــة) 
ــام (١٩٤٧)  ــريوانه يف ع ــة ش ــة قلع ــكان ناحي ــدد س ــة و كان ع ــط املنطق ــِه يف وس ــراً لوقوع نظ
ــنوات ــالل الس ــرى خ ــذي ج ــكاين ال ــداد الس ــن يف التع ــاً، و لك ــخص تقريب ــوايل (١٧٥٦٦) ش ح

ــنوات (١٩٢٩-١٩٦٥)  ــالل الس ــري خ ــاء كف ــب أن قض ــام كت ــمة، ك (١٩٦٣-١٩٦٥) (٢٣٧٦١) نس
يتألــف مــن نواحــي (طوزخورماتــو، قرطبــة، قلعــة شــريوانه، بيبــاز)(٤) و مــن ثــم يســتمر يف بحثــِه 
بإســهاب حتــى الســعبنيات مــن القــرن املــايض، بعــد ان حــدث التغــريات مــن الناحيــة االداريــة 
ــة قلعــة  ــر اســم ناحي ــة و النواحــي َو القــرى، و لكــن جــاَء ذك خاصــة يف املحافظــات و األقضي
شــريوانه مــا بعــد العرشينيــات و حتــى عــام (١٩٧٥) و حتــى بعــد أن أصبحــت كالر قضــاًء يف 
عــام (١٩٧٠) يبقــى اســم ناحيــة قلعــة شــريوانه اىل منتصــف الســبعينيات، و بعــد ذلــك جــرى 
نقلهــا اىل قضــاء كفــري و أطلــق عليهــا (ناحيــة رسقلعــة)، و كان القضــاء خــالل األعــوام (١٩٢٩-

١٩٣٠) تابعــاً اىل لــواء كركــوك و يتكــون مــن ناحيــة ( كفــري، طوزخورماتــو و قلعــة شــريوانه) و 
يف عــام (١٩٣٦) كان يتكــون مــن النواحــي (طوزخورماتــو، قرطبــة، قلعــة شــريوانه).

١- طه الهاشمي، جغرافية العراق (العراق الحديث، العراق يف زمن العباسيني، العراق القديم ) مطبعة السالم، يف بغداد، الطبعة 
األوىل، ١٩٣٠، ص٥٥٤

٢- جەالل ئەمین بەگ، جوگرافیاى كوردستان، ئۆفیستى ڕوون و مەڵبەندى كۆمپیوتەرى سۆران،ساڵى، ١٩٩٨،  ل١٨٦   
٣- عبدالرزاق الحسني العراق قدمياً و حديثاً، دار اليقظة العربية. بغداد، السابعة، ١٩٨٢، ص٢٢٤.

٤- سمكۆ بەهرۆز محەمەد( ئەژى )، مێژووی سەردەمە كارگێڕیی و بەڕێوەبەرییەكاىن پارێزگاى كەركوك، چاپخانەى شەهید 
ئازاد هەورامى، ٢٠٠٥، ل١٨-٣٢



٤٠٣

ــع كالر يف  ــاز)(١)، و تق ــريوانه، بيب ــة، ش ــري، قرطب ــن (كف ــف م ــكاَن يتأل ــام (١٩٤٧) ف ــا يف ع أم
منطقــة ســهلية واســعة فيهــا َمبــاٍن جميلــة، اىل جانــب مدرســة ابتدائيــة للبنــني، و دائــرة الربيــد 
و الهاتــف و (٣٠٠) دار، و مقهــى و بعــض الحوانيَــت، و هــي وحيــدة التــي تنعــم بنــور الكهربــاء 
يف تلــك الربــوع الن البيــكات رؤســاء عشــرية الجــاف كانــوا مــن ســكنتها، و قــد اتخــذ كل واحــد 
منهــم لــداره مولــدة كهربــاء و جهــاز تلفــون، كــام ذكــر يف املصــدر نفســه: فذلــك  عــن الناحيــة و 
قصبتهــا: ان ناحيــة (قلعــة شــريوانة) ســميت بهــذا االســم نســبة اىل القلعــة االثريــة املــار ذكرهــا 
ــة  ــورة اىل قري ــة املذك ــن القلع ــة م ــز الناحي ــل مرك ــة نق ــأت الحكوم ــاً، و يف ســنة ١٩٣٥ أرت أنف
ــت  ــي کان ــة فه ــا رسقلع ــة، ام ــة يف وســط املنطق ــوع هــذه القري ــة) لوق ــة –رأس القلع (رسقلع
عبــارة عــن قريــة بســيطة تحتــوي عــىل حــوايل مائــة دار و ال يزيــد عــدد ســكانها عــىل (٤٥٠) 
نســمة مــن افــراد عشــرية الدلــو(٢) و يف كتــاب (پارێــزگاى كەركــوك لەنــاو پاكتــاوی ڕەگەزييــدا) 
جــاء فيــه: نقــل مركــز ناحيــة شــريوانه اىل قريــة (رسقلعــه)(٣) و مــن ثــم يــأيت الكاتــب َو يف أماكــن 
عديــدة اىل بحــث ناحيــة قلعــة شــريوانه و قضــاء كالر و القــرى التابعــة لهــا، و عمليــات تهديــم 
القــرى و تأثريهــا عــىل املنطقــة و حتــى النواحــي منهــا و منــو مدينــة كالر و توضــح لنــا يف مصــدر 
آخــر أنــه منــذ عــام (١٩٢٧) و اىل (١٩٩٧) جــاء ذكــر ناحيــة قلعــة شــريوانه مــرات عديــدة َو يف 
كافــة عمليــات التعــداد الســكاين التــي جــرت يف العــراق، حســب التصنيــف و يف كامــل مراحــل 

ــنوات (١٩٢٧-١٩٤٥-١٩٥٠-١٩٦٠-١٩٦٥-١٩٧٠} ص (١٥-٣٤-٤٣-٥١-٦٠-٧١-٨١ )(٤). س
ــث  ــه، بح ــاء في ــى ج ــی العظم ــة االول ــرب العاملي ــد الح ــيم االداري بع ــص التقس ــام يخ  و في
مســاحة العــراق و اثــارة مواضيــع أخــرى مهمــة و مــن الناحيــة االداريــة، يشــكل العــراق مــن 
(١٤) أربعــة عــرشة ألويــة و كل لــواء يتألــف مــن عــدد مــن األقضيــة و النواحــي، و كل ناحيــة 
تحــوي عــدداً مــن الُقــرى، و تــدار شــوؤن اللــواء مــن قبــل (املتُــرصف) و أدارة القضــاء  مــن قبــل 
القامئقــام، و هكــذا الناحيــة مــن قبــل مديــر الناحيــة و القريــة مــن قبــل املختــار، حيــث تشــكل 
األدارة العراقيــة مــن (١٤) أربعــة عــرشة لــواء او (٤٥) خمــس و أربعــون قضــاءاً و (١٢٤) مائــة 
و أربــع و عرشيــن ناحيــة(١)، ولكــن قُراهــا كثــرية، و املهــم يف األمــر جــاء فيــه ان قلعــة شــريوانه 
يف أوىل التشــكيلة الحكوميــة للعــراق يف (١٩٢١/٧/٢١) تــم تثبيــت مركــز الرشطــة فيهــا و كانــت 

١- ناهيدە جەماڵ تاڵەباىن، گۆڤارى كەركوك، ژ٣، ساڵى چوارەم، زستاىن ٢٠٠٣، ل٦ 
٢- محمد هادى الدفرت، عبداللة حسن، عراق الشاميل، الجزء االول، مطبعة االنهار، بغداد ١٩٥٥، ص ٢٩٩-٣٠٦ .
٣- محەمەد سەعيد سۆىف، پارێزگاى كەركوك لەناو پاكتاوى ڕەگەزييدا، چاپخانەى بەرهەم، ساڵى ٢٠٠٣، ل ٢٣٩

٤- دكتۆر عەبدوڵاڵ غەفور، كوردستان دابەىش تريتۆرى كارگێڕى ١٩٢٧-١٩٩٧، چاپخانەى ئۆفيستى دێكان، چاپى دووەم، سلێامىن 
٢٠٠٣، ل١٥-٨١



٤٠٤

مركــز ناحيــة شــريوانه لفــرتة مــن الزمــن و مــن ثــم نقــل مركــز الناحيــة اىل قريــة رسقلعــة 
ــة يف  ــاة الكردي ــد و الحي ــادات و التقالي ــه جــذور الع ــان الشــاكيل يبحــُث يف كتاب و هكــذا ف
مختلــف املجــاالت داخــل ســكان هــذه الناحيــة، و يقــول: كانــت أســلوب املحادثــة يف كالر 
يختلــف عــن املحادثــة يف القــرى املجــاورة لهــا، حيــث اللهجــة يف حلبجــة، لــە االثــر الفاعــل 
ــالء  ــع، ع ــل (قان ــني)، مث ــيني و الفناني ــني و السياس ــعراء و املثقف ــی (الش ــان و ملتق يف احتض
الديــن الســجادي، رفيــق حلمــي، ابراهيــم أحمــد، نــوري أحمــد طــه، حســن زيــرەك، و حمــه 
حســني كيمنەيــی) و كان لهــذا األختــالط تأثــري هــام يف لهجــة ســكان كالر أضافــًة اىل وجــود 
ــس  ــم و تدري ــة لتعلي ــا وجــود املســجد و (الحجــرة) أي املدرســة الديني ــرى منه ــباب أُخ أس
ــُذ اكــرث مــن خمســني عامــا، و كاَن اهتــامم رجــال الديــن و طــالب  اصــول الديــن يف كالر من
علــوم الديــن يف املســاجد بالشــعر و األدب الكــردي تأثــريا كبــريا يف تنقيــة اللهجــة الدارجــة 
عنــد ســكان كالر، و أســس املســجد القديــم يف كالر ســنة (١٩٠٤) أمــا املســجد الكبــري فقــد 
أســس ســنة (١٩٠٨-١٩٠٩) مــن قبــل (ســليامن بيــك الجــاف) حيــث كان يســكن كالر آنــذاك، 
و يقــول (ريــج) يف الرحلــة: كانــت قلعــة شــريوانه العاصمــة الشــتوية لعائلــة (بگــزادة الجــاف) 
ــَو القلعــة  ــا) أخل ــاء املالري ــيش (وب وهــم الطبقــة األرســتقراطية للجــاف، و لكــن بســبب تف
ــل  ــام يســهل نق ــوض م ــة للبع ــث توجــد املســتنقعات الجالب ــر ســريوان حي ــن نه ــا م لقربه
املــرض، و أســتقروا يف كالر التــي تبعــد عــن القلعــة فقــط (٣) كــم، و شــهدت كالر أزدهــاراً 
ــوذ، الســيام  ــوا ذا ســلطة و نف ــزادة الجــاف) و كان ــا (بك ــت تقطُنه ــي كان ــرتة الت ــك الف يف تل
بعــد أفتتــاح اول مدرســة أبتدائيــة فيهــا عــام (١٩٣١) و هــذه املدرســة كانــت تــدرس فيهــا 
مــن الصــف األول األبتــدايئ اىل الصــف الســادس األبتــدايئ، و كان عــدد الطــالب الذيــَن كانــوا 
يرتادونهــا (١٢٠) تلميــذ و تلميــذة يف منتصــف الخمســينيات، أمــا املركــز الصحــي فأُســس يف 
العــام (١٩٣٧) و كانــت املــواد املســتعملة يف بنائــِه (الحجــر و الجــص والحديــد) و بنــي عــىل 
أســلوب الطــراز املعــامري الســائد يف تلــك الفــرتة، و كان رصف العــالج يف املركــز مجانــاً تعطــى 
للمــرىض و لكــن مل تُجــرى فيهــا العمليــات الجراحيــة، و اليــزال بنــاء املركــز الصحــي موجــود 

لحــد اآلن(٢).
وبعــد انتهــاء الحــرب العامليــة األولــی (١٩١٤-١٩١٨) شــهدت كالر منــواً ملحوظــاً و بــدأ الســكان 
ــية و  ــة و السياس ــة و األقتصادي ــة األجتامعي ــري يف الحال ــَك بالتغي ــاً ذل ــاد مصحوب ــا يف ازدي فيه
١- دليل اململکة الرسمية للعراق لسنة ١٩٣٦، موسوعة سنوية ادارية اجتامعية أقتصادية تجارية زراعية مصورة صاحب األمتياز 

(الياهود نسكور) رئيس التحرير (محمود فهمي درويش) مكتبة الحضارات، بريوت لبنان ص ٥٣.
٢- محەمەد شاكەىل، مصدر السابق، ص ٦٤



٤٠٥

الثقافيــة للمدينــة و املنطقــة(١) و كانــت دائــرة الربيــد متلــك بدالــة مــن نــوع (ماگنيــت هنــدل) 
ذات ســعة (٣٨) خــط هاتــف، و فيهــا أيضــاً قســم للربيــد، أمــا يف الثامنينيــات فقــد كاَن عــدد 
ــد  ــداً، و بع ــة ج ــة ردیئ ــل املدين ــال داخ ــبكة األتص ــت ش ــاً، وكان ــف (١٢٠) خط ــوط الهات خط
ذلــك َو يف زمــن حكــم حــزب البعــث وصــل عــدد خطــوط الهاتــف اىل (١٨٠) خــط و تــم نقــل 
البدالــة اىل داخــل الســوق و تــم تشــييد بنــاء خــاص لهــا، و يف عــام (٢٠٠٠) و يف أجــواء الحريــة 
ــل و األتصــال  ــت وزارة النق ــة كالر، قام ــي شــهدتها مدين ــادة  الســكانية الت ــع الزي ــباً م و تناس
التابعــة لحكومــة أقليــم كردســتان بنصــب بدالــة مــن نــوع دجيتــال ذات ســعة (١٠٠٠) ألــف 
خــط مــع مــد شــبكة الكبــالت داخــل املدينــة و يف العــام (٢٠٠٢) متكنــت الــوزارة مــن نصــب 

ــال ذات قــدرة (٤٦٠٧) خــط(٢).  ــة دجيت بدال
ــدن  ــي احــدى امل ــريوان، وه ــر س ــرى نه ــرب مج ــتان ق ــوب كردس ــع يف جن ــة کالر تق   مدين
ــة  ــث الحرك ــن حي ــة م ــه خاص ــا دور و مكان ــراق و له ــم و الع ــتوى االقلي ــىل مس ــة ع املعروف
التجاريـــة النشــطة للمدينــة، و عــىل املســتوى الســيايس و االجتامعــي و الثقـــايف ايضــا لهــا دور 
ايجــايب يف املجــاالت االخـــرى .. و منــذ القــدم كانــت املدينــة مأهولة بالســكان و آثارهــا التاريخية 
خــري دليــل عــىل ان نقــول، كـــــالر مــن الناحيــة االداريــة و الحــــــدود الجغرافيـــة عــىل متــاس 
مــع عــــدد مــن االقضيــة و النواحـــــي حيــث تحيدهــا مــن الجنــوب الغــريب قضــاء كفــري و مــن 
الــرشق قضــاء خانقـــني، و تعتــرب نهــر ســريوان هــي الحــدود الطبيعــة الفاصلــة بــني املدينتــني و 
كذلك مـــن الشــامل قضــــاء دربنديخـــــان، و مدينتي قرداغ و جمجمــــال فــــي الشــامل الغريب 
للمدينـــة و فــــي معایــري النمــط الســكاين و املساهمـــــة الجغرافيـــــة تعتــرب كـــــالر اكرب مـــــن 
قضــاء و اصغــر مــــن محافظــــة، و تتعامــل حكومـــــة االقليــم مــع دوائرهــا العامة و مؤسســاتها 
الخدميــة كمحافظــة و أُعلنــت هــذه املدينــة كقضــاء بتاريــخ: ١٩٧٠/٢/٢٨- مرســوم جمهــوري و 
بكتابــه املرقــم (١٣٧) الصــادر مــن قبــل الحكومـــــة العراقيــة آنــذاك، و كانــت كــــالر يف بداياتها 
قضـــــاء تابــع لـــمحافظة كركــوك، و كانــت مدينــة كالر قبــل اعالنهــا كقضــاء كانــت مركــز ناحيــة 
و يطلــــق عىل تســميتها ناحية شــريوانة، و شــريوانة اسم مأخــــوذ من احـــــدى األحياء القدميــــة 
للمدينــة يف منطقــة (بنگــرد) املذكــــورة فـــــي الكثــري مــن املصــادر التاريخيــة العربيــة و الكردية  
فيهــا، و كانــت ناحيــــــة (شــريوانة) الـــى اواســط ثالثينيــات القــرن املــايض مركزهـــــا (بنگــرد) و 
بعــد اتســاع كثافتهــا السكانيـــة و بُعــد مركــز الناحيــة مــن مناطــق القــــرى و االريـــاف التابعــة 

١– ئەحمەد باوەڕ، كەالر لە مێژوودا، گۆڤارى پەيڤني، ژ ١٣، ئازارى ٢٠٠٢، ل١٦٨
٢- ئەمري حاجى شەريف، گۆڤاری شێروانە، ژ(٥)، حوزەيران ٢٠٠٥



٤٠٦

لهــا قامــت الحكومــة العراقيــــة بنقــل مركــز الناحيــة اىل قريــة (رسقلعــة) املتاخمة لها الـــى ســنة 
(١٩٧٥) و مــن ثــــم قامــت الحكومــة العراقيــة بتغــري تبعيتهــا األداريـــــة مــن محافظــة كركــوك 
ــارة  ــة و جب ــدن (رسقلع ــن مــ ــا كل م ــام ايض ــس العــ ــم يف نف ــليامنية، و نظ ــة الس اىل محافظ
و تيلكــو) كثــالث نواحـــــي و تــم توزيـــــع القــرى التابعــــة لناحيــة (شــريوانة) عــىل النواحــي 
الثــالث املذكــورة، و بســبب االتســاع امللحــوظ يف املشــاريع الخدميــة و ازديــاد نســبة الســكان 
ــمحافطة  ــة و ألســباب سياســية و تغــرياً إلنتامءهــا االداري لـ ــة قامــت الحكومــة العراقي للمدين
كركــوك، و طــال هــذا القــرار الســيايس ايضــا كل مــن (جمجمــــال و كفــري و طوزخورماتــو) و 
منــذ قديــم ترتبــط اســم هــذه املدينــة اىل مدينــة كالر – بقريــة كالر التــي تقــع يف شــامل الغــريب 
مــن املدينــة و اىل جانــب هــذه القريـــــة ايضــا فــان (شــیروانة و بنگــرد ) هــام حجــر األســايس 
لتكويــن هــذه املدينـــــة – كالر تبــدو و كأنهــا مدينــة جديــدة لكــن األثــار القدميــــة املوجــودة 
فيهــا تثبــت قــدم هــذه املدينــة يف التأريــخ، و اذا مــا تعنهــا النظــر للرايــة الرتابيــة القلعــة بأســم 
ــأن هــذه املنطقــة  ــل ب ــام و هــذا دلي ــأن االنســان هــو مــن ق (شــريوانة) تأكــد بشــكل جــيل ب

كانــت عامــر بســكانها.
ــة  ــزال باقي ــي الت ــة الت ــريوانه) األثري ــة ش ــي (قلع ــق ه ــذه الحقائ ــات ه ــل الثب ــري دلي   و خ
ــاط  ــة بنق ــة محصن ــق و (٢٤) غرف ــالث طواب ــن ث ــف م ــي تتأل ــذا و الت ــا ه ــموِخها اىل يومن بش
حراســة مــن الجهــات األربــع، و هنــاك جــدل و آراء متباينــة حــول تأريــخ تأســيس هــذه القلعــة 
و مأهوليتهــا بالســكان، و تقــع عــىل عاتــق املؤرخــني و علــامء اآلثــار الخــوض يف األمــر إلظهــار 

ــل القاطــع.  ــق بالدلي الحقائ
ــة  ــاع األمني ــاً، و االوض ــاداً طبيعي ــة ازدي ــم للمدين ــكاين الدائ ــاد الس ــار و االزدي ــد االزده    تع
املرتديــة فـــــي وســط وجنــوب العــراق تســبب يف تهجــري عوائــل كثــرية اىل املدينــة بســبب توفیــر 
ــن  ــة ضم ــة التمويني ــل البطاق ــىل نق ــب ع ــام زاد الطل ــه، م ــع ب ــذي تتمت ــن و األســتقرار ال األم
دائــرة متويــن (كالر ) مــع أن ذلــك مل يســجل رســمياً يف الســجل االحصــايئ العــام لدائــرة متويــن 
(كالر) مــام يســتوجب مراعــاة هــذه الحالــة يف حصــة املدينــة مــن تقديــم الخدمــات و التعينــات 
يف الدوائــر الرســمية و الخـــدمية .. و عــىل الهيئــات املســؤلة تقديــم خدمــات اكــرث ألبنــاء املدينــة 
ــة و نتمنــى مــن املنظــامت  ــاد الســكاين و حجــم املطالــب الخدمي بشــكل يناســبهم مــع االزدي
الحكوميــة و غــري الحكوميــة و منظــامت املجتمــع املــدين و االعــالم الحــر و رجــال الديــن تكــون 
لهــم دور ايجــايب فاعــل يف ايصــال هــذه املطالــب املرشوعــة للجهــات املســؤولة لغرض االســتجابة 

و التنفيــذ.



٤٠٧

يف سياق البحث تبني لنا أن املدينة يف  ازدياد ملحوظ كام مبني يف الجدول حسب االعوام:
٪ ١٩٧٠  – ١٩٧٧                 ٥،٣٢ 
٪ ١٩٧٧  – ١٩٨٧               ٢١،١٣ 
٪ ١٩٨٧  – ٢٠٠٢                   ٢،٦ 
٪ ٢٠٠٢  – ٢٠١٢                   ٧،١ 
٪ ١٩٧٠   – ٢٠١٢                ٥،١٢ 

جـــــــــدول رقـــــــــــم  (٢) 

االزدياد السكانــــــيالســنة
٢٠٢٠٩٣٠،٢١٨
١٨٥، ٢٠٢٥٢٤٣
٢٠٣٠٤٤٠،٢٦٧
٦٩٥، ٣٠٣٥٢٩١
٩٥٠، ٢٠٤٠٣١٥
٣٠٥، ٢٠٤٥٣٤٠

 مصـــدر : عمــــل الباحـــث 

مدينــة كالر يف تطــور و ازدهــار دامئیــن، و تــزداد يومــا بعــد يــوم جــامالً تــرس القلــوب حيــث 
اصبحــت حاضنــة لكثــري مــن املهجريــن يف مناطــق الوســط و الجنــوب لدولــة العــراق، و يقصــد 
ــة ملتحقــني بجامعتهــا و معاهدهــا بغــرض التحصيــل العلمــي  ــم املدين ــة العل الكثــري مــن طلب
ــة بــني مناطــق وســط و جنــوب  ــة تجاري ــة كبواب ــة، و يعــد املدين و اكــامل دراســاتهم االكادميي
العــراق، و مــع كل هــذه املؤهــالت فقــد نقــض مســؤويل حكومــة االقليــم و عودهــم بتحويــل 
ــة و  ــات العام ــن املدري ــري م ــك الكث ــة متتل ــع ان املدين ــا، م ــة بذاته ــة قامئ ــاء اىل محافظ القض



٤٠٨

املؤسســات الحيويــة، و هنــا البــد مــن عــرض بعــض النقــاط املهمــة التــي تجعــل مــن گرميــان  
ــة لتكــون مركــزا للمحافظــة:- منطقــة مؤَهل

ــة لتجعــل مــن كالر محافظــة حيــث أن  ١- املوقــع الجغــرايف أحــد األســباب الرئيســة و رضوري
أقــرب محافظــة تبعــد مــن كالر ١٤٤كــم البعــد بــني كالر و املحافظــات األخــرى جعــل مــن كالر 
ــه، و هكــذا بالنســبة للمجــاالت األخــرى كالجامعــة، و  ــع ســوقاً لنفســها و تعتمــد علي أْن تصن

املطــار.. و الــخ. 
٢- مير بجانب كالر نهر سريوان، و ال يوجد يف مدن كثرية أخرى هذه امليزة.

٣- ســكان منطقــة كالر مفعمــون بالنشــاط و الحيويــة و هــذا مييزهــم عــن غريهــم و توجــد يف 
كالر (١٨٠) معمــل مــن بينهــا معامــل كبــرية و صغــرية.

ــة  ــابقاً مبحافظ ــِة س ــاً و املعروف ــان حالي ــل إدارة گرمي ــن قب ــدار م ــي ت ــان الت ــة گرمي ٤- منطق
كركــوك، ذات مســاحة واســعة تصــل اىل (١٠،٠٠٠) عــرشة آالف كــم٢، اي بحجــم مســاحة 
محافظــة الســليامنية الحاليــة و تســاوي مرتــني مســاحة محافظــة دهــوك تقريبــاً، و أقــل بقليــل 
مــن مســاحة محافظــة أربيــل، و هــذا يعنــي أن گرميــان مــن ناحيــة الواقــع الجغــرايف و األنســاين 

ــرب کمحافظــة.  و التأريخــي تعت
٥- قــرب كالر مــن وســط و جنــوب العــراق و مــن هنــا تبــدأ أوارص األرتبــاط بــني حكومــة أقليــم 

كردســتان و الحكومــة املركزيــة، مــام تكســب كالر حركــة و حيويــة.
ــة أساســية و (٨٠٪) مــَن التجــار هــم مــن منطقــة كالر و  ٦- وجــود (٤) اربعــة منافــذ حدودي

تنقســم وارداتهــا مــن داخــل كالر اىل املــدن األُخــرى.
٧- وجود قلعة أثرية جميلة كهوية لتعريف كالر.

٨- وجــود مــا يقــارب (٦٥٠٠٠) دونــم مــن األرايض األروائيــة يف منطقــة كالر و هــذه النســبة ال 
توجــد يف أي قضــاٍء آخــر.

٩- موقــع كالر: هــو مركــز ملنطقــة گرميــان، و بأقــرب مســافة تصــل جميــع األقضيــة و النواحــي 
ــات  ــل: املديري ــة مث ــات املحافظ ــع مؤسس ــة جمي ــذه املدين ــك ه ــك متل ــف اىل ذل اىل كالر، أض

العامــة و النســبة الســكانية، و وجــود جامعــة گرميــان و عمليــات أســتخراج النفــط فيهــا.

١- درباز محمد عيل، املصدر (موقع ادارة گرميان)
٢- جواد وادي سعيد املدير العام للبلديات يف گرميان



٤٠٩



٤١٠

 پاشكۆى نووسین ژمارە (١)

* الجمهورية العراقية املراسيم الجمهورية (١٩٦٨–١٩٧٧) املجلد االول، ص (٩٤)

مرسوم جمهوري 
رقم (١٣٧) 

اســتنادا اىل املــادة (٥) مــن قانــون  املحافظــات رقــم (١٥٩) لســنة (١٩٦٩) و بنــاء عــىل مقتضيات 
املصلحــة االدارية :

رسمنا مبا هو أت :-
     أحــداث قضــاء مبحافظــة كركــوك بأســم قضــاء (كالر) يكــون مركــزه قصبــة (كالر) و ترتبــط 
بــه ناحيتــا (شــريوانة) و (بيبــاز) و تكــون حــدودة االداريــة الخارجيــة الحــدود االداريــة لناحيتــني 

املذكورتــني.
عىل وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم.

كتــب ببغــداد اليــوم الثــاين و العرشيــن مــن شــهر ذى الحجــة لســنة (١٣٨٩) املصــادف لليــوم 
الثامــن و العرشيــن مــن شــهر شــباط لســنة (١٩٧٠).

                                                                  

                                                                                       أحمد حسن البكر
                                                                                       رئيس الجمهورية

* الوقائع العراقیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة العراقیة
عدد (١٨٥١) ١٩٧٠/٣/١١



٤١١



٤١٢

 پاشكۆى نووسین ژمارە (٢)
* الجمهورية العراقية املراسيم الجمهورية (١٩٦٨–١٩٧٧) املجلد االول، ص (١٧٨)

مرسوم جمهوري
رقم (٦٠٨) 

اســتنادا اىل املــادة الخامســة مــن قانــوون املحافظــات رقــم (١٥٩) لســنة (١٩٦٩) املعــدل و بنــاء 
عــىل مــا عرضــة وزيــر الداخليــة.

رسمنا مبا هو أت :- 
١. فك ارتباط قضايئ جمجامل و كالر من محافظة كركوك و الحاقهام مبحافظة السليامنية.

٢. فك ارتباط قضاء كفري من محافظة كركوك و الحاقة مبحافظة دياىل.
 عىل وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم.

ــوم  ــادف للي ــنة (١٣٩٥ هـــ) املص ــدة الس ــهر ذي القع ــن ش ــاىن م ــوم الث ــداد الي ــب ببغ     كت
ــنة (١٩٧٥ م). ــاين لس ــن الث ــهر ترشي ــن ش ــادس م الس

 

                                                                      أحمد حسن البكر
                                                                      رئيس الجمهورية 

* الوقائع العراقیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة العراقیة
عدد (٢٥٣٠) ص١٩، ١٩٧٥/١٢/١٥



٤١٣



٤١٤

 پاشكۆى نووسین ژمارە (٣)

قرار * رقم (٢٦٣٦٣)
بنــاء عــــىل مقتضيلــت املصلحــة االدارية، و اســتنادا اىل الـــــسلطة املخولة لنا مبوجــــب الفــــقرة 
ــم (١٥٩) لســنة (١٩٦٩) (املعــدل)  ــون املحافظــات رق ــادة السادســة مــن قان ــة) مــن امل (الثاني

قررنــا مــا يــىل :- 
١- ابدال اسم ناحية شريوانة، باسم ناحية (رسقلعة). 

٢- فــك ارتبــاط املقاطعــات املبينــة ارقامهــا و اســامؤها يف ادنــاە من ناحيــة (رسقلعة) (شــريوانة)، 
والحاقهــا، مبركز قضــاء كالر :- 

(٧٥) جــم بســم اللــە، (٩٥) قاســم اغــا، (٩٦) فقــى مصطفــى، (٩٨) ســيد خليــل خليفــة، (٩٩) 
ــرد، (١٠٢) كالر، (١٠٦)  ــريوانة – بنك ــم، (١٠١) ش ــة كري ــورة – حم ــة، (١٠٠) حمةك كردةكوزين
ــل،  ــة، (١١٥) مجةش ــاخ – زال ــانوى بناش ــة، (١١٤) ش ــة، (١١٣) زةماوةنك ــان، (١٠٧) تورك كوب
ــايى، (١٢٠)  ــرية)، (١١٩) عيس ــة رةش (هنج ــة، (١١٨) جال ــن مج ــوت، (١١٧) حس (١١٦) بةرل

ــزةكان.  ــور، (١٢٣) كي ــازةدى، (١٢٢) بردةس ــوتاو، (١٢١) ت ــة س قول

                                                                    
                                                                      وزير الداخلية 



٤١٥

 پاشكۆى نووسین ژمارە (٤)
* الجمهورية العراقية املراسيم الجمهورية (١٩٦٨–١٩٧٧) املجلد االول، ص (١٧٧)

مرسوم جمهوري
رقـــــم (٦٠٧) 

اســتنادا اىل املــادة الخامســة مــن قانــون املحافظــات رقــم (١٥٩) لســنة (١٩٦٩) املعــدل
و بناء عىل ماعرضة وزير الداخلية.

رسمنا مبا هو أت :- 
فــك ارتبــاط ناحيــة (رسقلعــة - شــريوانة) املتالفــة مــن املقاطعــات املبينــة أرقامهــا و أســامؤها 

ادنــاە مــن قضــاء كالر و الحاقهــا بقضــاء كفــرى :-
ــاران، (٣٠) جــوار شــاخ،  ــري، (٢٩) كاين م ــل قاســم كب ــل، (٢٧) مي (٢٥) رسقلعــة، (٢٣٦) عمــر ب
ــل قاســم  ــم خــان، (٥٢) مي ــر، (٤٦) ســيد جــزين، (٤٨) ابراهي ــاح عم ــدر، (٤٥) فت (٤٤) ويل حي
صغــري، (٥٦) دروزنــة كبــري، (٥٧) دروزنــة صغــري، (٧١) نــا صالــح، (٧٢) يكــة جــاالو و باشــا، (٧٧) 
كوبــان و (٧٨) كاكــوىل، (٧٩) عبداللــة قــت، (٨٠) زىك و حــاج عــواد، (٨١) بكــرە شــل، (٨٢) بلكــة 

و (٨٧) كواجــر مــك، (٩٣) دى بنــة، (٩٤) ســيدە، (١٢٤) شــاكل.

عىل وزير الداخلية تنفيذ هذا  املرسوم.
كتــب ببغــداد اليــوم الثــاىن مــن شــهر ذي القعــدة لســنة (١٣٩٥ هـــ) املصــادف لليــوم الســادس 

مــن شــهر ترشيــن الثــاين لســنة  (١٩٧٥ م). 

                                                                      أحمد حسن البكر
                                                                      رئيس الجمهورية

* الوقائع العراقیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة العراقیة
عدد (٢٥٣٠) ص١٩، ١٩٧٥/١٢/١٥



٤١٦



٤١٧

 پاشكۆى نووسین ژمارە (٥)
* الجمهورية العراقية املراسيم الجمهورية (١٩٦٨–١٩٧٧) املجلد االول، ص (١٧٥-١٧٦)

مرسوم جمهوري
رقــــم  (٦٠٦) 

اســتنادا اىل احــكام الفقــرة االوىل مــن املــادة السادســة مــن قانــون املحافظــات رقــم (١٥٩) لســنة 
(١٩٦٩) و بنــاء عــىل مــا عرضــە وزيــر الداخليــة.

رسمنا مبا هو أت :- 
احــداث ناحيــة يف قضــاء كالر باســم ناحيــة (تيالكــو)، يكــون مركزهــا ىف قريــة (تيالكــو كبــري) و تتبعها 

املقاطعــات املبينــة ارقامهــا و اســامؤها ادناە :-
ــة  ــامقة و (٣٤) فــرج ويــس و (٣٥) قالرويل ــني و (٣١) توكــن و (٣٢) يس خــران و (٣٣) سـ (٢٨) روت
ــان  ــة ســبي و (٤١) علي ــاكةبرا و (٤٠) تب ــري و (٣٧) رسكل و (٣٨) زاالن و (٣٩) كــ ــو كب و (٣٦) تيالك
كبــري و (٤٢) كاكــة حمــة و (٤٣) عزيــز قــادر و (٤٧) قــال حرملــة و (٤٩) عليــان صغــري و (٥٠) بيــاز 
جــار و (٥١) قــرة قوجــاىل و (٥٢) ميــل قاســم صغــري و (٥٤) كافــة خســل و (٥٥) كومــةزرد و (٥٨) 
ســــي كــردان و (٥٩) تبــة ســـــوز و (٦٠) كالجــو و (٦١) هــوارة بــرزة و (٦٢) تيالكــو صغــري و (٦٣) 
زرد محمــود و (٦٤) زرد قــادر و (٦٥) زرد حمــة و (٦٦) خلــوة و (٦٧) نــاوة و (٦٨) و هــوارة قــــولة 
و (٦٩) و بــال دشـــك و (٧٠) تــوران شــــيخ ســعيد و (٧٣) تــوران بابــا رســــول (٧٤) قــربي مــال و (٧٦) 
زريــن و (٨٣) بريةمــوين و (٨٤) قــوايل و (٨٥) بوقــة و (٨٦) شــوراو و (٨٨) دو خــران و (٨٩) منصــور 
الــكان و (٩٠) كــــاىن عبيــد و (٩١) بــوة و (٩٢) شــــاه نظــر و (٩٧) تــازه دي – نــازى و (١٠٣) كيزوك و 
(١٠٤) كاىن جایلــە و (١٠٥) كومــە زەرد و (١٠٨) تــوە قــــوت و (١٠٩) دو ميــالن و (١١٠) دةنكــةوةرة 
و (١١١) كرمــك و صــوىف و (١١٢) حالــة بــك و (١٢٠) قولــة ســــوتاو و (١٢٥) بنةبــراز رسو و خــوارو  
و (١٢٦) خــان رؤوف اغــا و (١٢٧) قولجــان رسحــد و (١٢٨) قولجــان امــني قهرمــان و (١٢٩) ســةرش/ 

ــة رسقلعة. ناحي
و تكــون حدودهــا االداريــة الحــدود الخارجيــة للمقطعــات املراقمــة (٨٤) و (٨٣) و (٩٢) و (١٢٦) و 
(١٢٠) و (١٢٨) و (١٢٧) و (١٢٨) مـــر ثانية و (٩٠) و (٣٩) و (٥٥) و (٥٤) و (٣٧) و (١٢٥) و (١١١) 
و (١١٢) و (١٠٨) و (١٠٤) و (٩٧) و (٨٦) و (٧٣) و (٧٠) و (٥٠) و (٥١) و (٥٨) و (٥٩) و (٣٣) و (٣٢) 

و (٣١) و (٤٣) و (٤٧) و (٨٣) مــرة ثانيــة:
 عىل وزير الداخلية تنفيذ هذا  املرسوم .

كتــب ببغــداد اليــوم الثــاىن مــن شــهر ذى القعــدة الســنة (١٣٩٥) املصــادف لليوم الســادس من شــهر 
ترشيــن الثاىن لســنة (١٩٧٥) .

* الوقائع العراقیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة العراقیة
عدد (٢٥٣٠) ص١٩، ١٩٧٥/١٢/١٥



٤١٨



٤١٩

 پاشكۆى نووسین ژمارە (٦)

مرسوم جمهوري(*)
 رقم (٢٣٨)

اســتنادا اىل احــكام املــادة الرابعــة الفقــرة (١) مــن املــادة السادســة مــن قانــوون املحافظــات 
ــم (١٥٩) لســنة (١٩٦٩) (املعــدل) رق

رسمنا مبا هو أت :- 
ــة (٨٧)  ــن املقاطع ــة (٤٩، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٦٢، ٦٣، ٦٥) م ــع املرقم ــاط القط ــك ارتب ١– ف
كــوا جرمــك و القطــع املرقمــة (٢، ٣، ٣، ٤، ٥، ١٩) مــن املقاطعــة (١٢٤) شــاكل التابعتــني لقضــاء 
كفــري / محافظــة ديــاىل و الحاقهــا بالحــدود االداريــة لناحيــة الصمــود / قضــاء كالر / محافظــة 

الســليامنية.
٢- تكون حدود ناحية الصمود /قضاء كالر محافظة السليامنية. كاآليت : 

أ- من القطع الورد ىف الفقرة (١) اعاله.
ب-  مــن القطــع (١٣/٢، ١٣/١، ٥٤/٢، ٥/١، ٥/٢، ٦، ٥٧، ١٠، ٩، ٧، ٨، ١٢، ١١) مــن املقاطــع (١٠٢) 

كالر / قضــاء كالر / محفاظة الســليامنية. 
عىل وزير الحكم املحيل تنفيذ هذا املرسوم.

كتــب ببغــداد اليــوم الســابع و العرشيــن مــن شــهر رجــب الســنة (١٤٠٨) هجريــة، املصــادف 
لليــوم الســادس عــرش مــن شــهر اذار لســنة (١٩٨٨) ميالديــة.                        

                                                                      صـــدام حـسـني 
                                                                      رئيس الجمهورية 

* الوقائع العراقية - العدد (٣١٨٦)، ٢٥ / ١  / ١٩٨٨                             



٤٢٠

پاشكۆى نووسین ژمارە (٧)

 سەرۆكایەىت ئەنجومەىن وەزیران                                                      ژمارە ٣٢٤٧                 
 بەڕێوەبەرایەىت گشتى دیوان                                                           بەروار  ٢٠٠٤/١/٢٨

بەڕێوەبەرایەىت خۆیی

(فەرماىن وەزارى)

پشــت بەســنت بــە بڕیــارى ســەرۆكایەىت ئەنجومــەىن وەزیــران/ ژمــارە/٤١ لــە  ٢٠٠٤/١/١٧  كــە 
بــە نــورساوى ســەرۆكایەىت ئەنجومــەىن وەزیــران/ نوســینگەى تایبــەىت ســەرۆك/ ژمــارە ٤٢  لــە 

٢٠٠٤/١/١٧ بەدەســتامن گەیشــتووە بڕیــاردرا بــە :- 
١- استحداث كردىن ناحیەى (شێخ تەویل) لەسەر میالىك پارێزگاى كەركوك.

٢- ئەم فەرمانە جێ بە جێ دەكرێ  لە ٢٠٠٤/١/١٧
                                                                                       

                                                                                   عوسامن حاجى محمودمحمد
                                                                                                وەزیری ناوخۆ

٤ / ٢٠٠٤                                                                                                   

د.عەبدوڵــاڵ غفــور ،پێكهاتــەى ئیــدارى لەهەرێمــى كوردســتاندا ،( ١٩٩١-٢٠٠٨)  هەولێــر 
٢٠٠٨،چاپخانــەى خــاىن ،دهــۆك ، ل٣١ 

                            



٤٢١

پاشكۆى نووسین ژمارە (٨)

سەرۆكایەىت ئەنجومەىن وەزیران                                                                    ژمارە /ن/٢٦
 وەزارەىت ناوخۆ                                                                                   بەروار /٢٠٠٦/٨/٩
 بەڕێوەبەرایەىت گشتى دیوان                                  بەرامبەر /١٨/خەرامان /٢٧٠٦ى كوردى                                                               

                                                                                                         

(( نهێنى ))
(( فەرماىن وەزارى ))

ــەن  ــوان/ ئەنجوم ــەرۆكایەىت دی ــران/ س ــەىن وەزی ــەرۆكایەىت ئەنجوم ــورساوى س ــە ن ــاژە ب  ئام
ــە ٢٠٠٦/٨/٦   ــى ٢٢٤٢ ل ــارە/ نهێن ژم

 بڕیار درا :- 
١-هەڵوەشانەوەى پارێزگاى كەركوك لە دەربەندیخان   

٢-درووســتكردىن ئیدارەیــەىك تایبــەت بۆئــەو قــەزاو ناحیانــەى كــە پێشــرت لــە ســنوورى پارێزگاى 
ــاوى  ــووە، بەن ــان ب ــە دەربندیخ ــێوەیەىك كاىت ل ــە ش ــان ب ــوون ومەركەزەكەی ــوك ڕێكخراب كەرك

ئیــدارەى گەرمیــان.
 ٣-ئەم فەرمانە جێبەجێ دەكرێت لە بەروارى ٢٠٠٦/٨/٦

                                                                                           عوسامن حاجى محمود                                              
                                                                                                  وەزیرى ناوخۆ         

٢٠٠٦/٨                                                                                                       

د.عەبدوڵــاڵ غفــور، پێكهاتــەى ئیــدارى لەهەرێمــى كوردســتاندا، (١٩٩١-٢٠٠٨)  هەولێــر ٢٠٠٨، 
چاپخانــەى خــاىن، دهــۆك، ل٥٥ 

 



٤٢٢

پاشكۆى نووسین ژمارە (٩)

بەڕێوەبەرایەىت كارگێڕى 

ژمارە ٢٤٥٩/١/٢                                                                             بەروار ٢٠٠٧/٢/٢٥
                                                                               بەرامبەر ٦/ڕەشەمێ /٢٧٠٦ى كوردى

( فەرماىن وەزارى )
 ئامــاژە بــە نــورساوى ئیــدارەى گەرمیــان/ كارگێــڕى گشــتى ژمــارە (٢٩٤لــە ٢٠٠٧/٢/١٢ لەبــەر 

بەرژەوەنــدى گشــتى :
بڕیارماندا بە/  

گواستنەوەى ئیدارەى گەرمیان لەقەزاى دەربندیخان بۆ قەزاى كەالر.     

                                                                                       عوسامن حاجى محمود محمد                                                                     
                                                                                                  وەزیرى ناوخۆ   

٢٠٠٧/٢/                                                                                                       
 

د.عەبدوڵــاڵ غفــور، پێكهاتــەى ئیــدارى لەهەرێمــى كوردســتاندا، (١٩٩١-٢٠٠٨) هەولێــر ٢٠٠٨، 
چاپخانــەى خــاىن، دهــۆك، ل٥٦ 

 



٤٢٣

پاشكۆى نووسین ژمارە (١٠)
گوندەكاىن ناوەندى قەزای كەالر

تێبینىكۆدى گوندناوى گوندژ

٢٧٨٣٣چەمە بسم الله١

٢٧٨٣٤قاسم ئاغا٢

٢٧٨٣٥سەید خلیل فەقى مستەفا٣

٢٧٨٣٦سەید خەلیل  خەلیفە٤

٢٧٨٣٧سەید خەلیل دەروێش حوسێن٥

٢٧٨٣٨گۆبان٦

٢٧٨٣٩گەرمىك حاجى عەىل٧

٢٧٨٤٠قەرەچێل٨

٢٧٨٤١نازێى گەورە٩

٢٧٨٤٢نازێى بچووك١٠

٢٧٨٤٣توركە١١

٢٧٨٤٤زەماوەنگە١٢

٢٧٨٤٥ژاڵەى سەفەر١٣

٢٧٨٤٦مچەشەل١٤

٢٧٨٤٧بەرلووت١٥

٢٧٨٤٨حەسەن محە١٦

٢٧٨٤٩چاڵەڕەش١٧

٢٧٨٥٠چاڵەڕەش كۆن١٨

٢٧٨٥١عیسایى١٩

٢٧٨٥٢قولە سووتاو٢٠

٢٧٨٥٣تازەدێ٢١

٢٧٨٥٥بەردەسوورى حەمە ئەمین كەالرى ٢٢

٢٧٨٥٦گێژەكان٢٣



٤٢٤

پاشكۆى نووسین ژمارە  (١١)

و يرجــع تاريــخ هــذة املنطقــة ايل عصــور قدميــة اذ ينتــرش فيهــا عــدد مــن التلــول و املواقــع 
ــد و العــرص  ــدو و عــرص العبي ــف و اري ــا ايل عــرص ســامراء و حل ــي يرجــع تاريخه ــة. الت االثري

ــل االســالم و العــرص االســالمي. االشــوري و قبي
و مــن املواقــع االثريــة فيهــا قلعــة شــريوانة املشــيدة بالحجــر فــوق تــا اثــري، و هــي قلعــة قلعــة 
حديثــة العهــد نســبيا.. و ينســب بناؤهــا الــی محمــد باشــا جــد كريــم بــك رؤوســاء الجــاف يف 
منتصــف القــرن التاســع عــرش امليــالدي و اتخــذ منهــا محمــد باشــا و محمــود باشــا منتجعــا لهــام 
يف موســم الصيــد، و هنــاك مجموعــة مــن القــالع علــی جانبــي طريــق كالر دربندخــان، و تتكــون 
كل قطعــة مــن قاعــة واحــدة مــدورة واســعة فوقهــا قاعــة اصغــر منهــا، و كانــت تعــرف باملنايــل 
و تطــل اكرثهــا علــی الضفــة الغربيــة لنهــر ســريوان، و رمبــا تعــود الــی العــرص العثــامين، و بنيــت 

لغــرض الحراســة و االرشاف علــی الطريــق.
 

الجمهورية العراقية، وزارة الحكم املحيل، الدليل االدارى للجمهورية العراقية، ١٩٨٩، ص٢٢٧



٤٢٥



٤٢٦

پاشكۆى نووسین ژمارە (١٢)

 ناحية شريوانة :
 مركــز هــذة الناحيــة (قلعــة شــريوانة) القامئــة علــی بعــد ٤٢ كيلــو مــرتاً مــن مركــز القضــاء رشقــاً 
و هــي قلعــة اثريــة مشــهورة اتخذهــا الحكومــة مركــزاً ألدارتهــا و ألرتفاعهــا فــأن قــوي البــرص 

يســتطيع ان يشــاهد (خانقــني) منهــا و تتبــع هــذة الناحيــة ١٣ قريــة.

* عبدالــرزاق الحســني، العــراق قدميــا و حديثــا، دار اليقضــة العربيــة، بغــداد، طبعــة الســابعة، 
١٩٨٢، ص٢٢٤

 

پاشكۆى نووسین ژمارە (١٣)

ــبة اىل  ــم نس ــذا االس ــميت به ــريوانة) س ــة ش ــة (قلع ــا: ان ناحي ــة و قصبته ــن الناحي ــك ع فذل
القلعــة االثريــة املــار ذكرهــا أتقــا، و يف ســنة ١٩٣٥ أرتــأت الحكومــة نقــل مركــز الناحيــة مــن 
ــة يف وســط املنطقــة. ــة (رسقلعــة –رأس القلعــة) لوقــوع هــذة القري القلعــة املذكــورة اىل قري

* العراق الشاميل، محمد هادي دفرت، عبداللە حسن، مطبعة االنهار، بغداد، ١٩٥٥، ص٣٠٤



٤٢٧

پاشكۆى نووسین ژمارە (١٤)

زۆربــەى كات گەرمیــان لــەڕووى ئیــدارى و ســەربازییەوە ســەر بــە ناوەنــدى كەركــوك بــووە، 
ــدا  ــەڵ ئێران ــووە لەگ ــامىن ب ــەاڵىت عوس ــنوورى ڕۆژه ــیروان س ــارى س ــەىك زۆر ڕووب ــۆ ماوەی ب
ــیروان  ــاواى س ــى ڕۆژئ ــەر ڕۆخ ــامنییەكان لەس ــەوانە عوس ــەى پاس ــەاڵ و قولل ــڕۆش ق ــا ئەم ت
ــووە، هەروەهــا  ــەو ســنوورەدا هات ــاو گۆڕانیــش بەســەر ئ ــن ناوبەن ــەدى دەكرێ ئاســەواریان ب
ــەم شــێوەیە  ــزەكان ب ــى ئینگلی ــە كاىت عوســامنییەكان و پێــش هاتن ــان ل ــەىت گەرمی بەڕێوەبەرای

بــووە:
١- چەمچەماڵ، سیستەمێىك ئیدارى تایبەىت نەبووە سەر بە قەزاى بازیان بووە.

٢- قــەزاى گل، ناوەندەكــەى لــە قادركــەرەم و پاشــان گواســرتاوەتەوە داقــوق ســەر بــە كەركــوك 
بووە.

٣- كفرى پێكهاتووە لە ناحیەى شێروانە و قەرەتەپە و پێباز سەر بە كەركوك بوون.

ــارە ٢،  ــارى كەركــوك، ژم ــك و ئەمــڕۆى، گۆڤ ــردووى نزی ــان ڕاب * شــێخ محمــد شــاكەىل، گەرمی
ــزى ٢٠٠٣، ل ٢٣ ــەم، پای ــاڵى پێنج س

 



٤٢٨

پاشكۆى نووسین ژمارە (١٥)

ــة الحــارضة ، ونرجــع للــاميض يف وضعهــا و ال نتعــرض ملــا زاد مــن  نالحــظ التقســيامت االداري
النطــاق ، او ضــاق مــن الناحيــة االداریــة يف حــني اننــا نعلــم ان كركــوك قــد كان نطاقهــا يف وقــت 
اقــل مــام كانــت عليــه احيانــا اخــرى وكانــت ايضــا أالويــة قــد تعــددت وزادت يف ايــام الســلطان 
ســليامن، واالن صــارت ألويــة كثــرية ال تعــد كلــواء أربیــل ... وهكــذا ومــع هــذا يف وضــع هــذا 
اللــواء ومــا كان يحتــوى عليــه مــن ألويــة قــد اندمجــت و عــادت ال تذكــر فيجــب ان نتعــرض 

لهــا و ملاضيهــا .
التقسيامت االدارية، كركوك:-

تقسیم كركوك اىل:-
١- نفس كركوك: التون كوبرى ، ملحة .

٢- كفرى: طوزخورماتو ، قرة طبة ، قلعة شريوانة . 
٣- جمجامل: اغجلر ، شوان ، سنطاو .

٤- طيل: قادر كرم ، داقوق .

ــرش،  ــة و الن ــاراس للطباع ــة، دار ئ ــة و االداري ــوك الثقافي ــة كرك ــي، هوي ــيل قرداغ ــد ع * محم
أربيــل، ٢٠٠٧، ل ١٦



٤٢٩

پاشكۆى نووسین ژمارە (١٦)

ــه.  ــاء في ــى ) ج ــه العضم ــرب العاملي ــى ( الح ــرب العضم ــد الح ــيم بع ــص التقس ــا يخ    و فيه
بحــث املســاحة العــراق و اثــارة مواضيــع اخــرى مهمــه. و مــن حيــث ادارتــه مــن اربعــة عــرشة 
لــواء و كل لــواء يتالــف مــن مركــز و بضعــة االقضيــة وعــدة نــواح يتبعهــا قــرى العديــدة .يتــوىل 
ادارة اللــواء املتــرصف وهــو الــذى ميثــل الحكومــة فيــه، ويتــوىل ادارة القضــاء القامئقــام. و يتــوىل 
ادارة الناحيــة املديــر. امــاى لقــرى فلهــا املختــار يتــوىل شــؤون ادارتهــا و يرتبــط مبــارشة مبديــر 
الناحيــة، قلنــا ان عــدد املترصفيــات الربعــة عــرشة امــا عــدد االقضيــة فخمســة و اربعــون (٤٥) 

و عــدد النواحــي و فأربــع و عــرشون بعــدة املائــة امــا القــرى فكثــرية جــدا. انــرض اىل جــدول.
كانت اللواء كركوك  عىل الشكل التاىل :-

١- كركوك  التون كوبرى ، ملحة.
٣- قضاء جمجامل : اغجة لر ، شوان ، سنكاو 

٤- قضاء كفري : كفري ، طوز، قرة تبه ،  قلعة شريوان 
٥- قضاء كيل : فادر كرم ، داقوق

 
ــة  ــة اجتامعي ــنوية اداري ــوعة س ــنة ١٩٣٦ موس ــراق لس ــمي للع ــل الرس ــة الدلي ــل اململك * دلي
اقتصاديــة تجاريــة زراعيــة مصــورة صاحــب االمتيــاز الياهــود نســكور رئيــس التحريــر محمــود 

ــان، ص٥٣ ــريوت لبن ــة الحضــارات ب ــش، مكتب فهمــي دروي

 



٤٣٠

پاشكۆى نووسین ژمارە (١٧)

ــة  ــام الدول ــم قي ــن ث ــا، و م ــة االوىل (١٩١٤-١٩١٨) اوزاره ــرب العاملي ــت الح ــد ان وضع وبع
ــم  ــذي ض ــوك ال ــواء كرك ــا ل ــواء، كان بينه ــايل، اىل (١٤) ل ــراق الح ــيم الع ــم تقس ــة، ث العراقي
الوحــدات االداريــة التاليــة، اقضيــة كفــري و جمجــامل و كيــل و قضــاء املركــز ثــم قضــايئ داقــوق 

ــل انظــر جــدول :-  ــدال مــن قضــاء كي ــو ب و دوزخورمات

 لواء كركوك بحسب الحدات االدارية االساسية 
 

النــــــــاحـــيـــــــة القضاء

كركوك، داقوق، ئالتون كوبري، قرة حسن، شوان، ملحةمركز اللواء

طوز، قرطبة، قلعة شريوان، شبيجةكفرى

املركز، أغجلر، گيل، سنگاوجمجامل

  
ــن القومــي لســكان، مطبعــة صــالح  ــوك دراســات يف التكوي ــل اســامعيل محمــد، كرك * د. خلي

ــل، ٢٠٠٨، ص١٠    ــن، اربی الدی



٤٣١

پاشكۆى نووسین ژمارە (١٨)
تشکیالت االلویة الشاميل

طــه الهاشــمي، جغرافيــة العــراق (العــراق الحديــث، العــراق يف زمــن العباســني، العــراق القديم)، 
الفصــل الرابــع العــرش، مطبعــة دار الســالم يف بغــداد، ســنة ١٩٣٠



٤٣٢

پاشكۆى نووسین ژمارە (١٩)

يس جــى ادمونــدز، كــرد و تــرك و عــرب، ترجمــة جرجيــس حســني فتــح اللــە، منشــورات رشکــة 
دار العروبــة، بغــداد، ١٩٧١، ص ٢٣٩



٤٣٣



٤٣٤

پاشكۆى وێنە ژمارە (١)
ڕووبارى سیروان، ساڵى ١٩١١



٤٣٥

پاشكۆى وێنە ژمارە (٢)
هەندێک لە کەسایەتی دیاری کەالر، ساڵى ١٩٣٨



٤٣٦

پاشكۆى وێنە ژمارە (٣)
ژمارەیەك لە دانیشتوانی کەالر



٤٣٧

پاشكۆى وێنە ژمارە (٤)
پاسەكە، گەورەترین خزمەت لە بوارى گواستنەوەدا



٤٣٨

پاشكۆى وێنە ژمارە (٥)
تیپى تۆپی پێى شێروانەى كەالر، ١٩٥٦



٤٣٩

پاشكۆى وێنە ژمارە (٦)
ماستەر پالنی شاری کەالر



٤٤٠

پاشكۆى وێنە ژمارە (٧)
قەاڵى شێروانە لەكاىت بەفرباریندا، ٢٠٠٨/١/١١ 

فۆتۆ: ئاسۆ عەلی



٤٤١

پاشكۆى وێنە ژمارە (٨)
جەالل بیالل، یەکەم قایمقامی قەزای کەالر، ١٩٧١-١٩٧٢



٤٤٢

پاشكۆى وێنە ژمارە (٩)
سەرتیپ محمد ئەمین جاف، یەکەم قایمقامی قەزای کەالر دوای ڕاپەڕین ، ١٩٩٢-١٩٩٤



٤٤٣

پاشكۆى وێنە ژمارە (١٠)
مانگرتووانی شاری کەالر، کانونی یەکەمی ١٩٩١



٤٤٤

پاشكۆى وێنە ژمارە (١١)
شاری یاری کەالر



٤٤٥



٤٤٦

پاشكۆى نەخشە ژمارە (١)
نەخشەی گوندەکانی ناوەندی کەالر



٤٤٧

پاشكۆى نەخشە ژمارە (٢)
نەخشەی کارگێڕی قەزای کەالر



٤٤٨

ــەى  ــڕى ١٩٢٧-١٩٩٧ چاپخان ــۆرى کارگێ ــەىش تریت ــور، کوردســتان داب ــاڵ غەف ــۆر عەبدوڵ ١- دکت
ــى دووەم، ســلێامىن ٢٠٠٣ ــکان، چاپ ئۆفیســتى دێ

٢- شێخ محمدى خاڵ، فەرهەنگى خاڵ،جزم سێیەم، ازار،١٣،چاپ اول
٣- دەرباز محەمەد، کەالر لە الدێوە بۆ شار، چاپخانەى چوارچرا، چاپى دووەم، ٢٠١٠

٤- ساڵح هەالج، چەردەیەکى مێژووی دەڤەرى گەرمیان، چاپخانەى گەنج، چاپى یەکەم، ٢٠١١.
٥- ســمکۆ بەهــرۆز محەمــەد (ئــەژى)، گۆڕانــە ئابوورییــەکاىن کەرکــوک لــە ڕوانگــەى ســەردەمە 

مێژووییەکانــەوە، دەزگاى چــاپ و پەخــىش حەمــدى، ٢٠٠٩.
ــوان ســااڵىن (١٩١٧-١٩٢٦)، دەزگاى  ــوک، نێ ــەرى، شــارى کەرک ــر ئاغجەل ــە تاهی ٦- پشــکۆ حم

ــى یەکــەم، ســلێامىن ٢٠٠٧. چــاپ و پەخــىش حەمــدى، چاپ
ــڕى دەڤــەرى کەرکــوک،  ــۆرىت کارگێ ــەوە، ڕاپ ــە ئینگلیزی ــڕاىن ل ٧- سەربەســت کەرکوکــى، وەرگێ
مــاوەى ١ کانــووىن دووەم تــا ٣ى کانووىن یەکەم ١٩١٩، چاپخانەى شــڤان، ســلێامىن، ســاڵى ٢٠٠٦.

ــى  ــان، چاپ ــەى ڕام ــاڵى ١٩٧٥-١٩٧، چاپخان ــوک س ــزگاى کەرک ــواىن، پارێ ــه ش ــح عبدالل ٨- فات
یەکــەم، ٢٠٠٥، ســلێامىن.

ــاى کوردســتان، ئۆفیســتى ڕوون و مەڵبەنــدى کۆمپیوتــەرى  ٩- جــەالل ئەمیــن بــەگ، جوگرافی
ســۆران، ســاڵى ١٩٩٨.

ــەکاىن  ــی و بەڕێوەبەریی ــژووی ســەردەمە کارگێڕی ــەژى)، مێ ــەد (ئ ١٠- ســمکۆ بەهــرۆز محەم
ــى، ٢٠٠٥. ــازاد هەورام ــەى شــەهید ئ ــوک، چاپخان ــزگاى کەرک پارێ

ــدا و پاســەکەى حاجــى  ــە پەنجاکان ١٢- محەمــەد شــاکەىل، قــەزاى کفــرى، شــارەدێى کــەالر ل
ــوک. ــەى کارۆ، ٢٠١٢، کەرک ــەن، ١٩٢١- ١٩٥٥، چاپخان حەس

ــەى  ــدا، چاپخان ــاوى ڕەگەزیی ــاو پاکت ــە ن ــوک ل ــزگاى کەرک ــۆىف، پارێ ــەعید س ــەد س ١٣- محەم
ــاڵى ٢٠٠٣. ــەم، س بەره

١٤- د.عەبدوڵــاڵ غەفــور، پێکهاتــەى ئیــدارى لــە هەرێمــى کوردســتاندا، ١٩٩١-٢٠٠٨، چاپخانەى 
خــاىن دهــۆک، چاپــى یەکــەم، هەولێــر ٢٠٠٨.

١٥- ســهیل خورشــید عزیــز، مێــژووی ناوچــەى کفــرى لــە کۆنــەوە تــا ســاڵى ١٩٥٨، چاپخانــەى 
یــاد، چاپــى یەکــەم، ٢٠١٣.



٤٤٩

ــاڵ  ــژووی گــەىل کــورد، ئامادەکــردىن عەبدوڵ ــە مێ ــد الپەڕەیــەک ل ١٦- د.کەمــال مەزهــەر، چەن
ــەم، ٢٠٠١. ــى یەک ــى دووەم، چاپ ــر، بەرگ ــەروەردە، هەولێ ــەى وەزارەىت پ ــە، چاپخان زەنگەن

١٧- حســین اســامعیل خــان دەلــۆ، ناوچــەى کفــرى لــە نێــوان ســااڵىن ١٩١٤-١٩٤٥، چاپخانــەى 
زانکــۆى صــالح الدیــن، هەولێــر، چاپــى دووەم، ٢٠١٤. 

١٨- فرزەنــد شــێرکۆ، عێــراق قەیــراىن ئاســایش و ســرتاتیژى بنیادنانــەوەى، چــاپ، دەزگاى چــاپ 
و پەخــىش حەمــدى، ســلێامىن، ٢٠٠٧.

١٩- خورسەو جاف، مێژووی هۆزى جاف، چاپخانەى هێڤى، هەولێر، چاپى یەکەم، ٢٠١٣. 
٢٠- کەریم بەگى فەتاح بەگى جاف، تەئریخى جاف، چاپى یەکەم، بەغداد، ١٩٩٥.

٢١- محەمەد فاتیح، حزب و ڕێکخراوە سیاسیە عێراقییەکان ١٩١٠-٢٠١٠، سلێامىن، ٢٠١٢.
٢٢- مســتەفا نەریــامن، شــۆڕىش ئیرباهیــم خــاىن دەلــۆ ١٩٢٠، چاپخانــەى ڕۆژ، کەرکــوک، چاپــى 

دووەم، ٢٠٠٧.
٢٣- ئەحمەد خواجە، چیم دى، چاپخانەى ئاراس، هەولێر، چاپى دووەم، ٢٠١٣.

ــاى  ــەى ئارابخ ــەوە، چاپخان ــوک و گەرمیان ــەى کەرک ــە یادنام ــەریف، ل ــەىل ش ــەر ع ٢٤- عوم
ــەم، ٢٠٠٦.   ــى یەک ــوک، چاپ کەرک

٢٥- ساڵەح هەالج، ئەلبومى گەرمیان، بەرگى یەکەم، چاپى یەکەم، کەرکوک، ٢٠١١.
٢٦- حســن  ضاضــا، عێــراق لێکۆڵینەوەیەکــە لــە مێــژووە سیاســیەکەى ١٩٠٨- ٢٠٠٨، وەرگێــڕاىن 

ئامانــج نیعمــت، چاپــى یەکــەم، ســلێامىن، چاپخانــەى چوارچــرا، ٢٠٠٩.
٢٧- عــىل عبداللــه، مێــژووی پــارىت دیموکــراىت کوردســتان- عێــراق تــا بەســتنى کۆنگــرەى 

ســێیەمى، ئەیلــول ١٩٦٨، بەبــێ چاپخانــە.
٢٨- مستەفا نەریامن، بیرەوەریەکاىن ژیانم، دار الحریة للطباعة، بەغدا ١٩٩٦.

٢٩- ئەحمەد باوەڕ، کۆمەڵى یانەى سەرکەوتن، چاپى یەکەم، چاپخانەى ئۆفیستى تیشک، ٢٠٠٤.
ــرتاتیجى  ــەوەى س ــەنتەرى لێکوڵێن ــراوەکاىن س ــەرگ، باڵوک ــوىن م ــامن، ت ــاد عەبدولڕەح ٣٠- زی

کوردســتان، چاپــى دووەم، ٢٠٠٤.
٣١- مەهــدى محەمــەد قادر، پێشــهاتە سیاســییەکاىن کوردســتاىن عێراق، ١٩٤٥-١٩٥٨، ســەنتەرى 

لێکۆڵێنەوەى ســرتاتیجیى، ســلێامىن، ٢٠٠٥. 
٣٢- ســەرکۆ یونــس عبدالکریــم: قەیــران و شــیکار، چاپــى یەکــەم، چاپخانــەى (بینایــى)، 

.٢٠١٢ ســلێامىن، 
ــراوەکاىن  ــردىن، باڵوک ــى کاراک ــارى ٦٨٨ و چۆنێت ــایی بڕی ــتى یاس ــاڵ، رسوش ــەماڵ عەبدوڵ ٣٣- ش
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ــلێامىن، ٢٠٠٢. ــیارى، س ــەىب بیروهۆش مەکت
٣٤- خەبــات عەبدوڵــاڵ، بنەمــا تیۆرییــەکاىن جوگرافیــاى عەســکەرى کوردســتاىن باشــوور، 

چاپخانــەى تیشــک، چاپــى یەکــەم، ســلێامىن، ٢٠٠١.
٣٥- عــەىل مەحمــود  ئەســعەد ســورداىش، جوگرافیــاى هەرێمــى کوردســتاىن عێــراق، چاپخانــەى 

وەزارەىت پــەروەردە، چاپــى دووەم، ١٩٩٩.   
٣٦- جاســم محەمــەد محەمــەد عــەىل، ڕۆڵــى هــۆکارە سیاســییەکان لــە دابەشــبووىن پارێــزگاى 

ســلێامنیدا، چاپخانــەى تیشــک، چاپــى یەکــەم، ٢٠٠٨. 
٣٧- ســامل نعمــت، کاریگــەرى ئــاو و هــەوا لــە ســەر درووســت بــووىن جــۆرە جیــاوازەکاىن خــاک 

لــە نێــوان پێنجوێــن و ســاڵەح ئاغــا، ســلێامىن، ٢٠٠٦.
ــەنتەرى  ــراوەکاىن س ــتان، ١٩٧٧-١٩٩٠، باڵوک ــوورى ى کوردس ــد، ئاب ــەالحەددین حەفی ٣٨- د.س

ــەم، ســلێامىن، ٢٠٠٠ . ــى یەک ــەوەى ســرتاتیجیى کوردســتان، چاپ لێکۆڵین
٣٩- ســاکار محمــد حســن گــەردى، ڕۆڵــى دانەوێڵــە لــە دەســتەبەرکردىن ئاســایىش خــۆراک لــە 

هەرێمــى کوردســتان، چاپــى یەکــەم، چاپخانــەى تیشــک، ســلێامىن ٢٠١٠ .  
٤٠- جــەزا توفیــق تاڵــب، جوگرافیــاى هەرێمــى کوردســتاىن عێــراق، چاپخانــەى وەزارەىت 

.١٩٩٩ دووەم،  چاپــى  پــەروەردە، 
٤١- هــاوڕێ مــەال ڕەئــوف، دەریــاى زانیــارى جوگرافیــاى گشــتى، چاپخانــەى چوارچــرا، چاپــى 

یەکــەم، ســلێامىن، ٢٠١٢.  
چاپخانــەى  دووەم،  چاپــى  کوردســتان،  باشــوورى  جوگرافیــاى  غەفــور،  د.عەبدوڵــاڵ   -٤٢

.٢٠٠٨ ســاڵى  هەولێــر،  ڕۆژهــەاڵت، 
ــتان  ــى کوردس ــاى هەرێم ــە جوگرافی ــەوەى ل ــن، لێکوڵین ــەد ئەمی ــین محەم ــاوڕێ یاس ٤٣- ه

چاپخانــەى کارۆ، چاپــى دووەم، ســلێامىن، ٢٠١٣. 
٤٤– دکتــۆر محمــد رضــا اضغــرى مقــدم، دکتــۆر ازیتــا رجبــى، وەرگێــڕاىن عیــامد جــالل حبیــب 
اللــه، جوگرافیاى رسوشــتى شــار شــارەکاىن ناوچــە ووشــکەکان، چاپخانەى چوارچرا، ســاڵى ٢٠١١. 
٤٥- ئــازاد جــەالل رشیــف، جوگرافیــاى هەرێمــى کوردســتاىن عێــراق، چاپخانــەى وەزارەىت 

پــەروەردە، چاپــى دووەم، ١٩٩٩.
ــۆ چــاپ و  ــن، ب ــەى ناری ــراق رسوشــتى، چاپخان ــاى عێ ــر ســەعید، جوگرافی ــەران تاهی ٤٦- کام

ــەم ٢٠١٤.  ــاڵى چــاپ، یەک ــۆرەو س ــەوە، ن باڵوکردن
٤٧- عدنــان الســید حســین، جیۆگرافیــاى (ئابــوورى - دانیشــتوان)ى جیهــاىن هاوچــەرخ، 
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وەرگێــڕان و پوختەکــردن فەرمــان عبدالرحــامن – محمــد فاتــح، ســلێامىن کۆمپیوتەر و ئۆفێســتى 
ــلێامىن ٢٠١٢. ــەردەم، س دەزگاى س

٤٨- د.شــاکیر خەســباک، ئاراســتەى گشــتى پەرەســەندىن دانیشــتواىن لیــواى ســلێامىن، وەرگێــڕاىن 
لــە ئینگلیزیــەوە، عەتــا قەرەداغى،کۆمپیوتــەر و چــاپ ڕوناکبیــرى، ســلێامىن ١٩٩٩.

٤٩- عەالئەدیــن ســەجادى، شۆڕشــەکاىن کــورد وەکۆمــارى عێــراق، ئامادەکــردن و پیاچوونــەوەى 
ئەحمــەد موحەمــەدى، دەزگاى چــاپ و باڵوکردنــەوەى، ئەتڵــەس، چاپــى تــاران، ٢٠٠٥.

ــەى  ــوورى، چاپخان ــى ئاب ــی چاالک ــراق مرۆی ــاى عێ ــەعید، جوگرافی ــر س ــەران تاهی ٥٠- د.کام
ــەم ٢٠١٤.   ــاپ، یەک ــاڵى چ ــۆرەو س ــەوە، ن ــاپ و باڵوکردن ــۆ چ ــن، ب ناری

٥١- د.عبدالفتــاح محمــد وەهیبــە، وەرگێــڕاىن گەرمیــان محمــد احمــد، جوگرافیــاى دانیشــتوان، 
چاپــى یەکــەم، ٢٠١٢. 

ــراق،  ــتاىن عێ ــى کوردس ــتواىن هەرێم ــى دانیش ــى جیوپۆلەتیک ــب، بایەخ ــق تاڵ ــەزا توفی ٥٢- ج
ــر، ١٩٩٩.  ــەى دلێ چاپخان

٥٣- د.عــىل لبیــب، جوگرافیــاى دانیشــتوان جێگیــر و ناجێگیــر، وەرگێــڕاىن ســعید بشــیر 
یەکــەم، ٢٠١١. خرپانەیــی، چاپخانــەى چوارچــرا، چاپــى 

٥٤- د.ســمعە موســا عبــودە، ســهانە فــوزى عبــد، جوگرافیــاى دانیشــتوان، وەرگێــڕاىن هیــوا امیــن 
شــواىن، چاپــى یەکــەم، چاپخانــەى ( موکریــاىن )، هەولێــر، ٢٠٠٩.

٥٥- د.عەبدوڵــاڵ غەفــور،  پێکهاتــەى نەتەوەیــی دانیشــتوان لــە باشــوورى کوردســتان بــە 
گوێــرەى ســەرژمێرى دانیشــتواىن عێــراق ١٩٧٧، چاپــى دووەم، هەولێــر، ٢٠٠٧.

ــات  ــامن خەی ــورداى و کاروان عوس ــل م ــیەوە جلی ــە فارس ــڕاىن ل ــەاڵن، وەرگێ ــر باج ٥٦- مزاه
ــەم، ٢٠١٤. ــى یەک ــج، چاپ ــەى گەن ــن)، چاپخان (ڕێبی

ــوورى،  ــراىف، ئاب ــد دیمۆگ ــان (ڕەهەن ــاىل گەرمی ــد، ئەنف ــم محم ــاىن و جاس ــدە تاڵەب ٥٧- ناهی
کۆمەاڵیەتیــەکاىن)، چاپخانــەى وشــە، چاپــى یەکــەم، ســلێامىن، ٢٠٠٢.

٥٨- نــەوزاد عەبدوڵــاڵ هێتــۆىت، دۆزى کــورد لــە عێراقــدا و میکانیزمــەکاىن چارەســەرکردىن دواى 
٢٠٠٣، چاپــى یەکــەم، چاپخانــەى خــاىن (دهــۆک)، ٢٠٠٩.

٥٩- تەها سڵێامن، لە پەراوێزى ئەنفالدا، بەرگى یەکەم، چاپى یەکەم، چاپخانەى ئاسیا، ١٩٩٩.
٦٠- د. عەبدوڵــاڵ غەفــور، ئەتنۆدیمۆگرافیــاى باشــوورى كوردســتان، چاپــى یەكــەم، چاپخانــەی 

وەزارەتــی پــەروەردە، هەولێــر، ٢٠٠٦.
٦١- د. صالح فلیح حسن، جوگرافیاى ئابوورى، هەولێر، ٢٠١٠ .
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٦٢- ســڵێامن عەبدوڵــاڵ ئیســامعیل، جوگرافیــاى هەرێمــى کوردســتاىن عێــراق، چاپخانــەى 
.١٩٩٩ هەولێــر،  پــەروەردە،  وەزارەىت 

٦٣- خەرسۆ پیرباڵ، ئابوورى کوردستاىن باشوور، چاپى یەکەم، هەولێر ٢٠٠٣.
٦٤- موســا محمــد تۆفیــق، ئابــوورى کوردســتان لــە نێــوان ملمالنێــى نەریــت و نوێخــوازى بــۆ 

گەشــە پێــدان، چاپــى یەکــەم، چاپخانــەى شــەهاب، هەولێــر ٢٠١٢.
ــەى  ــەم، چاپخان ــى یەک ــلێامىن ١٩٢٢-١٩٤٥، چاپ ــارى س ــواىن، ش ــم ش ــۆ عەبدولکەری ٦٥- د.ئاک

ــک، ٢٠٠٨.   تیش
٦٦- شاهۆ گۆران،  تێپەڕین بەناو ئاگردا، وەرگێڕاىن ئەحمەد زەردەشت، چاپى یەکەم، ٢٠١٥. 
٦٧- ئەحمەد باوەڕ، کۆى کردۆتەوە، دیواىن شەهید محەمەد پەژار و چاپخانەى کارۆ، ٢٠١٤.

٦٨- م. کریم ئەحمەد عەزیز، کەشکۆڵى مێژوو، چاپخانەى پەیوەند، سلێامىن، ٢٠١٢.  

          
 

١- دكرت حسین شكوئی، فلسفە جغرافیا، چاپ امیر، چاپ یازدەهم، پائیز، ١٣٨١.
٢- دكرت ابراهیم رزاقى، اسنایی با اقتصاد ایران، چاپ سوم، تهران، ١٣٨٦.
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١- جامل بابان، اصول اسامء املدن و املواقع العراقية، الجزء االول، املطبعة االجيال، بغداد  ١٩٨٧.
٢-  محمــد عــيل قرداغــي، هويــة الكركــوك الثقافيــة و االداريــة، دار ئــاراس للطباعــة و النــرش، 

الطبعــة االوىل، اربيــل ٢٠٠٧.
ــن القومــي لســكان، مطبعــة صــالح  ــل اســامعيل محمــد، كركــوك دراســات يف التكوي ٣- د.خلي

ــل، ٢٠٠٨. ــن، اربي الدي
ــە، منشــورات  ــح الل ــس حســني فت ــرك و عــرب، ترجمــة جرجي ــرد و ت ــدز، ك ٤- يس جــى ادمون

ــداد، ١٩٧١. ــة، بغ ــة دار العروب رشک
٥- طــه الهاشــمي جغرافيــة العــراق (العــراق الحديــث العــراق يف زمــن العباســني العــراق القديم) 

املطبعــة دار الســالم يف بغداد، طبعــة االوىل، ١٩٣٠ .
٦- الســيد عبدالــرزاق الحســني، العــراق قدميــاً و حديثــاً، دار اليقضــة العربيــة، بغــداد، طبعــة 

الســابعة، ١٩٨٢. 
ــان،  ــة، الجــزء العــارش، مطبعــة العرف ــوزارات العراقي ــخ ال ــرزاق الحســني، تأري ٧- الســيد عبدال

ــان، ١٩٦٨. ــدا، لبن صی
٨- محمد هادي الدفرت، عبداللە حسن، عراق الشاميل، مطبعة االنهار، بغداد ١٩٥٥.

٩- د. عبداللە غفور، التشکیالت االداریة يف جنوب کردستان، مطبعة شڤان، سلیامنیة، سنة ٢٠٠٥.
١٠- ليىل نامق جاف، كركوك ملحات تأريخية، مطبعة خبات، ١٩٩٢.

١١- الســيد عبدالــرزاق الحســني، تأريــخ العــراق الســيايس الحديــث، الجــزء الثالــث، مطبعــة دار 
الكتــب، لبنــان، بــريوت، ١٩٨٣.

١٢- د.عبدالســتار طاهــر رشيــف، الجمعيــات و املنظــامت و االحــزاب الكرديــة يف قــرن (١٩٠٨-
١٩٥٨) الطبعــة االوىل، بغــداد، ١٩٨٩.

١٣- د.شاكر خصباك، االكراد الدراسة الجغرافية و االثنوكرافية، مطبعة شفيق، بغداد ١٩٧٣.
١٤- فاضل الزهاوي، حرب الخليج و أنتفاضة كردستان العراق، مطبعة روون، سليامنية، ٢٠٠٤. 

١٥- عيل حسني الشلش، جغرافية الرتبة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، ١٩٨١. 
١٦- كامــران طاهــر ســعيد، توســع مدينــة الســليامنية بتأثــري االرس الحــرضي، منشــورات مركــز 



٤٥٤

كردســتان للدراســات االســرتاتيجية، الســليامنية، ٢٠١٢.
١٧- د.جاســم محمــد خلــف، الجغرافيــة العــراق طبيعيــة االقتصاديــة و البرشيــة، مطبعــة دار 

املعــارف، القاهــرة، ١٩٦٥.
   -١٨

١٩- الدكتور وفيق حسني الخشاب، احمد سعيد حديد و االخرون، املوارد املائية يف العراق، 
مطبعة جامعة بغداد، بغداد ١٩٨٣.

٢٠- خليــل اســامعيل محمــد، الســكان و املســألة الســكانية يف كردســتان العــراق، جامعــة صــالح 
الديــن، اربيــل، ٢٠١٢.

ــة  ــدن، طبع ــة امل ــح حســن، جغرافي ــح فلي ــور صال ــي و الدكت ــارس الهيت ــور صــربي ف ٢١- الدكت
ــل، ٢٠٠٠ .  ــة املوص ــرش،  جامع ــة و الن ــب للطباع ــة، دار املكت ثاني

٢٢- د.خليل اسامعيل محمد، قضاء خانقني، دراسة يف جغرافية السكان، مطبعة العاين، بغداد، ١٩٧٧.
٢٣- د.عبد عيل خفاف، جغرافية السكان، (اسس عامة) طبعة االوىل، دار الفكر للطباعة و النرش 

و التوزيع، عامن، اردن، ١٩٩٩.
٢٤- محمد متويل و محمود ابو املالء املوارد االقتصادية، مكتبة انجل و املرصية، القاهرة، ١٩٧٧.

٢٥- د.خليل اسامعيل محمد، كركوك دراسات يف التكوين القومي للسكان، اربيل، ٢٠٠٨. 
٢٦- عيل احمد هارون، الجغرافية الصناعية، ط١، دار الفكر العرىب، القاهرة، ٢٠٠٢.

٢٧- الســيد عبدالــرزاق الحســني، تأريــخ الــوزارات العراقيــة، الجــزء الثالــث، ط٧، طباعــة و نــرش 
افــاق عربیــة، بغــداد، ١٩٨٨

ــة  ــراق، جامع ــتان الع ــكانية يف كردس ــألة الس ــكان و املس ــد، الس ــامعيل محم ــل اس ٢٨- د.خلي
ــل ٢٠١٢.  ــن، اربي ــالح الدي ص

٢٩- عبدالرزاق عباس حسني، جغرافية املدن، مطبعة اسعد، بغداد، ١٩٧٧.
٣٠- عيل حسن موىس، اساسيات علم املناخ، الطبعة أوىل، دار الفكر، دمشق، ٢٠٠٤.

٣١- د.خالد املقابلة : فن الداللة السياحية، الطبعة الثانية، سنة ٢٠٠٣. 
ــرصة،  ــم الب ــام يف اقلی ــم الع ــع، و اخــرون، النمــو الکمــي للتعلی ٣٢- عبدالحســین جــواد الرسی

ــتنرصیة، ١٩٨٦، ص ٤٦٣ ــة املس ــة، الجامع ــة الرتبی ــة کلی مجل



٤٥٥

١- القــوات املســلحة العراقيــة، املســاحة العســكرية، خارطــة قلعــة شــريوانة، املقيــاس ١:١٠٠٠٠٠ 
.١٩٨٩ لسنة 

٢- وزارة الحكم املحيل دليل االداري للجمهورية العراقية، الجزء االول (١٩٨٩-١٩٩٠).
ــة  ــة اجتامعي ــراق لســنة ١٩٣٦ موســوعة ســنوية اداري ــل الرســمي للع ــة الدلي ــل اململك ٣- دلي
اقتصاديــة تجاريــة زراعيــة مصــورة صاحــب االمتيــاز الياهــود نســكور رئيــس التحريــر محمــود 

فهمــي درويــش، مكتبــة الحضــارات، بــريوت، لبنــان.
٤- وزارة الشــؤون االجتامعيــة، املديريــة النفــوس العامــة، االحصــاء الســكان للســنة ١٩٤٧، الجــزء 

الثــاين، لــواء املوصــل و كركــوك و الســليامنية و اربيــل. 
٥ - وزارة الداخليــة، مديريــة النفــوس العامــة، املجموعــة االحصائيــة عــام ١٩٥٧، لواء الســليامنية 

و كركــوك، مطبعــة العــاين، بغداد. 
٦- الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط الجهاز املركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان، 

لسنة ١٩٧٧، محافظة السليامنية. 
ــام  ــداد الع ــج التع ــاء، نتائ ــزي لالحص ــاز املرك ــط، الجه ــة، وزارة التخطي ــة العراقي ٧- الجمهوري

للســكان لســنة ١٩٨٧، محافظــة الســليامنية، ١٩٨٨.
٨- املراسيم الجمهورية، ١٩٦٨-١٩٧٧، رقم ٦٠٦ .

٩- املراسيم الجمهورية، ١٩٦٨-١٩٧٧، رقم ٦٠٧ . 
١٠- املراسيم الجمهورية، ١٩٦٨-١٩٧٧، رقم ٦٠٨ .   

١١- مرسوم الجمهورية، رقم ٢٣٨، الوقائع العراقية، العدد (٣١٨٦)، ١٩٨٨/١/٢٥ .



٤٥٦

١-ئەحمەد باوەڕ، گۆڤارى کەرکوک، ژ٢، ساڵى سێیەم، پایزى ٢٠٠١.
٢- سالح محمد شاکەلی، کەالر لە گەردانەی مێژوودا، ڕۆژنامەی ئااڵی ئازادی، ژ ٤٣٩، ٢٠٠٦.

٣- شــێخ محەمــەد شــاکەلی، گەرمیــان ڕابــردووی نزیــک و ئەمــڕۆی، گۆڤــاری کەرکــوک، ژمــارەی ٢، 
ســاڵی پێنجەمــی پایــز ٢٠٠٣ .

٤- ناهیدە جەماڵ تاڵەباىن، گۆڤارى کەرکوک، ژ ٣، ساڵى چوارەم، زستاىن ٢٠٠٣. 
٥- ئەحمەد باوەڕ، کەالر لە مێژوودا، گۆڤارى پەیڤین، ژ ١٣، ئازارى ٢٠٠٢.

٦- ئەمیر حاجى شەریف، گۆڤاری شێروانە، ژ ٥، حوزەیران ٢٠٠٥.
٧- د.بهرۆز جاف، گۆڤاری کۆچ، ژ ٣، هاوینی ٢٠٠٥.

ــوێ،  ــنبیرى ن ــارى ڕۆش ــرى، گۆڤ ــلێامىن و کف ــوان س ــەکاىن نێ ــامن، پەیوەندیی ــتەفا نەری ٨- مس
دەزگاى ڕۆشــنبیرى و باڵوکــراوەى نــوێ، دەرى دەکات ژ ١٠٦، دار الحریــة، بغــداد، ١٩٨٥.  

٩- ڕزگار حاجــى حەمیــد، کــەالر مێژوویەکــى دێریــن و جوگرافیــاى شــارێکى زینــدوو، گۆڤــارى 
کــۆچ، ژ ٢٠-٢١، نیســاىن ٢٠١٤.

تــا  لــە شــاری کەرکــووک  بونییــەوە  لــە درووســت  پارتــی هیــوا  بــاوەڕ،  ١٠- ئەحمــەد 
هەڵوەشــانەوەی لــە کۆنفرانســی کــەالردا لــە (١٩٣٧-١٩٤٤) گۆڤــاری کەرکــوک، ژمــارە ١، ســاڵی 

. دووەم، هاوینــی، ٢٠٠٠ 
١١- عەبدوڵــاڵ کەریــم مەحمــود، ڕۆژنامــەی کوردســتانی نــوێ، لــە ٢٠١٣/٧/٤، پاشــکۆی ئاســۆی 

ڕووناکی.
١٢- د.مــارف عومــەر گــوڵ، گۆڤــاری ســەنتەری لێکۆڵینــەوەی ســرتاتیجیی، ژ (٣) ســاڵی حەوتەم، 

ئابی ١٩٩٩، ســلێامنی.
١٣- لــۆرى مایلــرۆى، و.غالــب، ســێڕیاىن بــەردەم ئاینــدەى عێــراق، گۆڤــاری ڕوانگــە جیهــان، ژ 

یەکــەم، ســاڵی یەکــەم، ترشینــى دووەم ١٩٩٣.
١٤- فەرەیــدوون کاکەیــی، گۆڤــاری ســەنتەری لێکۆڵینــەوەی ســرتاتیجیی، ژ (٤) ســاڵی نۆیــەم 

ســلێامنی، ٢٠٠١.
١٥- نەخشــان محەمــەد ڕۆســتەم خــان پااڵنــی، گۆڤــاری ســەنتەری لێکۆڵینــەوەی ســرتاتیجیی، 

ژ(٢)، ســاڵی نۆزدەهــەم، ئابــی ٢٠١١.



٤٥٧

١٦- د.جــەزا تۆفیــق تاڵــب، داهاتــی ئــاو لــە هەرێمــی کوردســتان، گۆڤــاری ســەنتەری 
.٢٠٠٦ دووەمــی  ترشینــی  چواردەهــەم،  ســاڵی   (٣) ژ  ســرتاتیجی،  لێکۆڵینــەوەی 

١٧- پشــتیوان حســێن کەریــم و کارزان ئیرباهیــم ســاڵەح، گۆڤــاری کەرکــوک، ژ٢-٣ ســاڵی 
شەشــەم، پایــز و زســتانی، ٢٠٠٤-٢٠٠٥.

ــەوەی ســرتاتیجی، (٣) ســاڵی  ــاری ســەنتەری لێکۆڵین ــل ئیســامعیل محەمــەد، گۆڤ ١٨- د.خەلی
ــی ١٩٩٩. ــەم، ئاب حەوت

١٩-د.خلیل اسامعیل، گۆڤاری سیاسەتی دەولی، ژمارە(٢) ساڵی دووەم، تەموزی ١٩٩٣.
٢٠- د.جــەزا تۆفیــق، گۆڤــاری ســەنتەری لێکۆڵینــەوەی ســرتاتیجی ژمــارە (٤) ســاڵی حەوتــەم ، 

ســلێامنی، ترشینــی دووەم، ١٩٩٩.
٢١- میهرداد ئیزەدی، گۆڤاری سەنتەری لێکۆڵینەوەى سرتاتیجى، ژ(٣) ساڵی حەوتەم، ئابی ١٩٩٩.
٢٢- د.سەاڵحەددین حەفید، گۆڤاری سەنتەری لێکۆڵینەوەی سرتاتیجی، ژمارە (٢) مایسی ١٩٩٩. 

٢٣- گۆڤــاری پــەروەردە و فێرکــردن، جیهانگیــری و پــەروەردە، وەرگێــڕاىن پــەروەردە و فێرکــردن 
ژمــارە(٢) ســاڵی، ٢٠٠٨.

٢٤- ســلێامن عەبدوڵــاڵ، ڕاگواســتنی گوندنشــینەکان لــە هەرێمــی کوردســتانی عێراقــدا، گۆڤــارى 
ســەنتەری برایەتــی، ژ ١٢، ١٩٩٩.

ــە ڕوانگــەى شــوێنەوارەکانییەوە،  ــژووى ناوچــەى ســلێامىن ل ــورى مەعــروف، مێ ــاڵ ن ٢٥- کەم
ــارى ٢٠١٧.  ــۆچ، ژ ٤، بەه ــارى ک گۆڤ

٢٦- ڕۆژنامــەى ڕێــگاى کوردســتان، وردەکارییــەکاىن چیرۆکــى ئــەو حــەوت پێشــمەرگەى یەکێتى 
کــە ١٣ مانــگ لــە ئەشــکەوتێکى تاریکــدا مانــەوە تــا مــردن، ئامادەکردنــی کەمــال محەمــەد و 

دلێــر عەبدولڕەحــامن.
٢٧- ڕەحــامن خــاىن، کوردســتاىن نوێ، پەالمــارى موجاهیدین بۆ کــەالر، ژ (٧٢٢٩) لە ٢٠١٧/٣/٣١،

. ٢٠١٧/٤/١
٢٨- م.عەىل، دارى خلە، مانگانەیەکى تایبەتە بە ساڵیادى شەهیداىن (دارى خلە)، شوباىت ٢٠١٠.

٢٩- خالــد مەحمــود کەریــم، یــادى کــەالر، باڵوکراوەیەکــى تایبەتــە بــە ســاڵیادى بــە قەزابــووىن 
کــەالر ژ (٠- ١)، ٢٨ شــوباىت ٢٠١٧.  

٣٠- محەمــەد عــەىل کەریــم، یــادى کــەالر، باڵوکراوەیەکــى تایبەتــە بــە ســاڵیادى بــە قەزابــووىن 
کــەالر ژ (٠- ١)، ٢٨ شــوباىت ٢٠١٧.  

٣١- مستەفاى سەید قادر، گۆڤارى ڕێبازى نوێ، ژ ١٨، چاپ، ئۆفیىس ڕوناکبیرى، ئادارى ٢٠٠٠.



٤٥٨

ــر، کــەالر باشــوورى کوردســتان و کــەالر دەشــتى  ٣٢- برهــان محمــد فــرج، ڕۆژنامــەى چاودێ
ــدا، ژ ٥٢٥، ٢٠١٥/٧/٢٧. ــە بەراوردێک ــران ل ئێ

٣٣- مســتەفا ســەعید، یــادى کــەالر، باڵوکراوەیەکــى تایبەتــە بــە ســاڵیادى بــە قەزابــووىن کــەالر 
ژ (٠- ١)، ٢٨ شــوباىت ٢٠١٧.   

٣٤- خالــد محمــود کریــم، یــادى کــەالر، باڵوکراوەیەکــى تایبەتــە بــە ســاڵیادى بــە قەزابــووىن 
ــوباىت ٢٠١٩. ــەالر ژ (٣)، ٢٨ ش ک

ــەالر،  ــادى ک ــەالر، ی ــە ک ــەدەىن ل ــاىت م ــە خەب ــر ل ــووان فۆرمێکــى ت ــوار، مانگرت ــى ژێ ٣٥- باوک
ــوباىت ٢٠١٧.    ــەالر، ژ (٠- ١)، ٢٨ ش ــووىن ک ــە قەزاب ــاڵیادى ب ــە بەس ــى تایبەت باڵوکراوەیەک

ــاىن ئەشــکەوتەکەدا، (ئەســحاب کەهــف)ەکاىن  ــاڵیادى داڕم ــە س ــد، ل ٣٦- ڕزگار حاجــى حەمی
ــوێ، ژ ٧٤٨٢، ٢٠١٨/٢/٦. ــتاىن ن ــەى کوردس ــەىت، ڕۆژنام ــەىت کوردای تەریق

ــتاىن  ــەى کوردس ــەون، ڕۆژنام ــە ک ــەى گاورەک ــاى جۆگ ــەالر فری ــد، ک ــى حەمی ٣٧- رزگار حاج
نــوێ، ژ ٧٥٠٤، ٢٠١٨/٢/٢٨.

ــة  ــتويات الراح ــد مس ــة يف تحدي ــارص املناخي ــد، دور العن ــود محم ــث محم ــة : لي ٣٨-  زةنگةن
البحــث املقبــول للنــرش يف أحــد أعــداد مجلــة الدراســات العربيــة و الدوليــة، الجامعــة 

.٢٠٠١ املســتنرصية، 
٣٩- د.ليــث محمــود الزنكنــه أثــر الحــرارة و االمطــار عــىل التصحــر يف قضــاء كالر مجلــة الجمعية 

الجغرافيــة، العدد (٧٠) ٢٠١٣.
٤٠- معد فياض، الجريدة الرشق االوسط، عدد ( ١٢٥٤٣)، نيسان ٢٠١٣.

٤١- طالــب ابراهيــم العقــايب، الخدمــات الصحيــة، حظــارة العــراق، الجــزء الثالــث عــرش، بغــداد 
.١٩٨٥

٤٢- فیصــل دبــاغ، کەمــە نەتەوایەتییــەکان لــە ســەرژمێرى ١٩٧٧، گۆڤــارى ســەنتەرى برایــەىت، 
ســاڵى ٢٠٠١.

٤٢- د.حســن جــاف، گرنگــى شــەڕى ئاوباریــک لــە ســاڵى ١٩٣١ لــە مێــژوى شۆڕشــەکاىن شــێخ 
محمــودى حەفیــد، گۆڤــارى مێــژوو، ژمــارە (٦) ســاڵى دووەم، بەهــارى ٢٠٠٨.  

٤٣- ئەحمــەد محەمــەد نارس(بــاوەڕ) دۆزى کــورد لــە پەیوەندیــەکاىن نێــوان عێــراق – ئێرانــدا 
(١٩٣٧ – ١٩٤٧)، گۆڤــارى ســەنتەرى لێکۆڵینــەوەى ســرتاتیجى، ســاڵى هەژدەهــەم.

٤٤- رسدار عبدالرحمــن، چەمکــەکاىن گەشــت و گــوزار بناســە، گۆڤــارى دنیــاى گەشــت و گــوزار، 
چاپخانــەى هەولێــر، ژمــارە (٢ ،٣)، ٢٠١٠. 



٤٥٩

٤٥- کاوە محمود، لێدوان بۆ ڕۆژنامەی (الرشق االوسط)، ژمارە (١٢٥٤٣)، نيسان ٢٠١٣.
٤٦- عبدالحســین الرسیــح، اقلیــم املدینــە و التخطیــط االقلیمــي، مجلــة کلیــة الرتبیــة، جامعــة 

البــرصة، العــدد (االول) ١٩٧٩. 
٤٧- كەمــاڵ نــورى مەعــروف، گۆڤــارى كــۆچ، مێــژووى ناوچــەى ســلێامىن لــە ڕوانگــەى 

.٢٠١٧ بەهــارى   ،٤ ژ  شــوێنەوارەكانییەوە، 
٤٨- نەخشــان محەمــەد ڕۆســتەم خــان پــااڵىن، چــاالىك كشــتوكاڵى لــە ناوچــەى كــەالر، گۆڤــارى 

ســەنتەرى لێكۆڵینــەوەى ســرتاتیجى، ژ٢، ســاڵى بیســتەم، ترشینــى دووەم،٢٠١٢.
٤٩- رزگار حاجــى حەمیــد، یــادى کــەالر، باڵوکراوەیەکــى تایبەتــە بــە ســاڵیادى بــە قەزابــووىن 

کــەالر، ژ (٣)، ٢٨ شــوباىت ٢٠١٩.



٤٦٠

١-  ئەحمــەد ڕەفیــق کەریــم، ناوچــە دابــڕاوەکاىن هەرێمــی کوردســتان، نامــەى ماســتەر، داتــاى 
باڵونەکــراوە، زانکــۆى ســلێامىن، کۆلیجــى زانســتە مرۆڤایەتیــەکان، ٢٠٠٩.

ــر  ٢- بخشــان محمــد روســتم خــان البــاالين، جیمورفولوجیــة منطقــە کالر، رســالە ماجســرت غی
ــوم االنســانیة، جامعــة الســلیامنیة، ٢٠١٠، ص ٢-١٠ .  ــة العل منشــورة، کلی

٣- عوســامن مەمــەد عــەىل، قــەزاى کــەالر، لێکۆڵینەوەیــەک لــە جوگرافیــاى هەرێمیــدا، نامــەى 
ماســتەر، باڵونەکــراوە، زانکــۆى ســلێامىن، ســکوىل زانســتە مرۆڤایەتیــەکان، ٢٠١١.

ــزگاى  ــە پارێ ــین ل ــەى شارنش ــۆ گەش ــراىف ب ــیکردنەوەى جوگ ــواىن، ش ــالل ش ــن ج ــوا امی ٤- هی
ــر ٢٠٠٧. ــن، هەولێ ــاڵح الدی ــۆى ص ــات زانک ــى ئەدەبی ــتەر، کولێج ــەى ماس ــر، نام هەولێ

WWW.GARMIYAN.COM  ١- دەرباز محەمەد، وێب سایتی ئیدارەی گەرمیان
ــة  ــاة الجوفي ــة  املي ــة نوعي ــديقات دراس ــيد الش ــد رش ــارق محم ــامل و ط ــني الس ــه حس ٢ - ط

ــت ، ــبكة انرتني ــراق ، ش ــامل الع ــل / ش ــة املوص ــوب مدين ــود جن ــة الك ملنطق
٢٠٠٨ . WWW.GEOLGYIRAQ.COM 



٤٦١

 

١- حوسەین شێخ حەسەن، تەموزى ٢٠١٧.
٢- مامۆستا شێروان محەمەد غەریب، ە ى شوباىت ٢٠١٧.

٣- مڵکۆ ئەحمەد کەریم، ٩ى نیساىن ٢٠١٧.
٤- داود سەرکەىل، نیساىن ٢٠١٦.

٥- پشتیوان عبدالکریم، بەڕێوەبەری گشتی گەشتوگوزاری گەرمیان ٢٠١٤/٥/٦.
٦- محەمەد سابیر زەنگەنە، ٨ى حوزەیراىن ٢٠١٧.

٧- د جەالل سەعدوڵاڵ، سەرۆکى بەىش زماىن ئینگلیزى،  ١٠/٥/ ٢٠١٣.
٨- جیهاد کەریم حەمید، بەڕێوەبەرى لقى کشتوکاڵى قۆرەتوو نیساىن ٢٠١٣.

٩- جەماڵ ئەکبەر ناوخاس، ڕۆژنامەنوس،  ٢٠١١/١٠/١٣.
١٠– ئیرباهیم حسین، بەڕێوەبەرى ئامادەیی پیشەیى کەالر، ٢٠١٣/٤/١٠.

١١- سۆران عە بدلڕەحامن، بەڕێوەبەرى پەیامنگاى کۆمپیوتەر، نیساىن ٢٠١٢. 
١٢– لوقامن محەمەد ئەمین، بازرگان، ٢٢ى ترشینى یەکەمى ٢٠١٢.

١٣- ڕەشید محەمەد کەریم، بەڕێوەبەرى کارگێڕى زانکۆى گەرمیان، ئاىب ٢٠١٣. 
١٤- جواد وادى سەعید، بەڕێوەبەرى گشتى شارەوانییەکاىن گەرمیان، ئازارى ٢٠١٤.

١٥- مام برایم سەمین زەماوەنگەیی، ئایارى ٢٠١٣.
١٦- پشتیوان عبدالکریم، بەڕێوەبەری گشتی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزار ٢٠١٤/٥/٦.

١٧- ئەرکان محەمەد ڕەشید، تەموزى ٢٠١٣.
١٨- د.بەمۆ پەروێزخاىن دەلۆ، ئاىب ٢٠١٧.
١٩- کامەران محمد فەرەج، ٢٠١٣/٢/٧.

٢٠- عەبدوڵال شێخ ئەنوەر، جێگرى سەرپەرشتیارى ئیدارەى گەرمیان، ٢٠١٢/١/٧.
٢١- مامۆستا ئەحمەد محەمەد قادر،  ٢ / ٩/ ٢٠١٣



٤٦٢

١- ئیدارەى گەرمیان.
٢- زانکۆى گەرمیان.

٣- بەڕێوەبەرایەىت ئامارى گەرمیان.
٤- بەڕێوەبەرایەىت گشتى شارەوانییەکاىن گەرمیان.

٥- شارەواىن کەالر.
٦- بەڕێوەبەرایەىت گشتى کشتوکاڵى گەرمیان.

٧- بەڕێوەبەرایەىت گشتى کاروبارى  شەهیدان و ئەنفال کراواىن گەرمیان.
٨- بەڕێوەبەرایەىت گشتى گەشتوگوزارى گەرمیان.

٩- بەڕێوەبەرایەىت ئاوى کەالر.
١٠-  بەڕێوەبەرایەىت گشتى تەندروستى گەرمیان.

١١- قایمقامیەىت قەزاى کەالر.
١٢- پەیامنگاى تەکنیکى کەالر.

١٣- پەیامنگاى کۆمپیوتەر.  
١٤- بەڕێوەبەرایەىت پەروەردەى کەالر.

١٥- بەڕێوەبەرایەىت ڕۆشنبیرى کەالر.
١٦- وێستگەى کەشناىس ئاسامىن کەالر.

١٧- بەڕێوەبەرایەىت ئامارى سلێامىن.
١٨- بەرێوەبەرایەىت باجى خانووبەرەى گەرمیان. 

١٩- بەڕێوەبەرایەىت پۆلیىس کەالر.
٢٠- یاریدەدەرێتى ئاسایىش کەالر.

٢١- پڕۆفایىل قەزاكاىن پارێزگاى سلێامىن و ئیدارەى گەرمیان، ٢٠٠٨.
٢٢- وەزارەىت پەروەردە، بەڕێوەبەرایەىت گشتى پالىن پەروەدەیی، بەڕێوەبەرایەىت ئامار.

٢٣- پارێزگای كەركوك، ئاوەدانكردنەوە و گەشەپێدانی سااڵنی (٢٠٠٢/٢٠٠١).



٤٦٣

ســوپاس زۆرم بــۆ ئــەم بەڕێزانــەى خــوارەوە هەیــە کــە هاوکاریــان کــردم لــە چاپــى یەکەمــى 
ئــەم بەرهەمــەدا :

د.ئومێد بەرزان برزۆ 
د.فرهاد قادر 

د.لیث محمود محمد زەنگەنە 
م. عوسامن عەبدولڕەحامن  

م. ئەحمەد محەمەد قادر 
م. کامەران محەمەد تۆفیق 

سەالح عەبدوڵاڵ
م. حسێن علی محمد

ئــەم بەڕێزانــەى هاوکارییــان کــردم لــە تایــپ کردنــدا بــە تایبــەت جوانەمــەرگ مامۆســتا ســۆران 
ــەم بەرهەمــەدا، ئەفســوس قــەدەر  ــى یەکەمــى ئ ــە تایپکــردىن چاپ ــوو ل ــدوو ب فەهــد زۆر مان
نەیهێشــت ئــەم بەرهەمــە ببینێــت، دووبــارە تایــپ کرایــەوە چاپــى یەکــەم بــە تــەواوى نەمــا، 
زۆر ســوپاس  بــۆ ئــەم بەڕێزانــە لــە تایپکــردىن چاپــى دووەمــدا هاوکاریان کــردم (ســابیر کاکەیی، 
ســامان عوســامن، ســیروان زەنگەنــە، دیاکــۆ عەزیــز، هەڤــاڵ عــارف، ڕێکــەوت، ســێبەر ســاالر)  

زۆر ئازیــزى تــر لــە تایپکردنــدا مانــدوو بــوون نەمتــواىن لێــرەدا ناویــان بنووســم مببــوورن.



٤٦٤

رزگار  حاجى حەمید • 
 لەکەالر لەدایکبووە • 
دەرچووى:  کۆلیژى ئاداب، بەشی جوگرافیا• 
پـیـشـە: مــامــۆســتا• 
لە بوارى ڕاگەیاندندا لەمێژە کار دەکات.• 
گەلێک دیامنەى میدیایی ئەنجامداوە.• 
لــە ڕۆژنامــە و گۆڤــار و باڵوکراوەکانــدا چەندیــن بابــەىت ڕوناکبیــرى و ســیاىس و مێژوویــى • 

و ئەدەبــی باڵوکردۆتــەوە.
چەندیــن کــۆڕى ســیاىس و ڕۆشــنبیرى ســازکردووە لــە شــارەکاىن (کــەالر و کفــرى و • 

خانەقــی). و  دەربەندیخــان  و  خورماتــوو 
دەستەى دامەزرێنەرى ڕادیۆی گەرمیان و تەلەفزیۆىن ئایندە بووە. • 
سەرنووسەرى ڕۆژنامەى (گەرمیان) بووە.• 
ــوارى •  ــە ب ــاپ، ل ــۆ چ ــە ب ــرى ئامادەی ــتنووىس ت ــدووە، دەس ــاپ گەیان ــە چ ــی ب دوو کتێب

جوگرافــی و مێژوویــى و ئەدەبیــدا.
ئەندامى کاراى سەندیکاى ڕۆژنامەنووساىن کوردستانە.• 
ئەندامى یەکێتیى مامۆستایاىن کوردستانە.• 
ئەندامى یەکێتیى هونەرمەندانی کوردستان بووە.• 
بەڕێوەبەرى ڕێکخراوى خاوێن دۆستى ژینگەیە لە کەالر.• 
دەستەی دامەزرێنەری سەنتەری ڕۆشنبیری و ئەدیب و نووسەرانی کەالرە.• 


