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وتەیەك 

خوێنەرى	بەڕێز:
ئەم	کتێبەی	بەردەستت	مێژوو	و	جوگرافیا	و	شوێنەوار	و		كەلەپوور	
و	پێکهاتەی	گەورە	گوندێکمان	بۆ	دەگێڕێتەوە	کە	تەمەنی	زیاتر	لە	
دووسەدو	پەنجا	ساڵە،	بەاڵم	شوێنەوارە	دێرینەکانی	دەریدەخات	

هەرزاران	ساڵ	بەرلەئێستا	ژیان	و	ئاوەدانی	تێدا	بووە.
جوانی	ئەم	کتێبە	لەوەدایە	نەخشەی	جوگرافی	تایبەتی	بۆ	دیزاین	
كراوە،	كنەو	پشكنینی	شوێنەوارناسیی	تایبەتی	بۆ	كراوە،	زیاتر	لە	
پەنجا	پیاو	و	ژنی	نەوەی	پێشوو	بابەتە	جیاوازەکانیان	بە	زارەکی	
گێڕاوەتەوە،	 گوندەکە	 نوێی	 نەوەی	 پسپۆڕانی	 و	 خوێندەوار	 بۆ	
قوتابخانە	 رێبازی	 بەرمەبنای	 زانستيیانە	 و	 بابەتيیانە	 ئەوانیش	
نوێیەكانی	مێژووی	زارەکی	هەرڵسەنگاندنیان	کردووە	و	سەرلەنوێ	

سەرجەم	زانیارییەکانیان	بە	زمانێکی	پاراو	داڕشتووەتەوە.	
هەر	بۆئەوەی	کتێبەکە	تێر	و	تەسەلتر	دەرچێت	و	زانیارییەكانی	
بەر	 ناسراون،	 پێی	 كە	 گلێجاڵییەکان	 كۆدەنگیی	 لە	 گوزارشت	
گوندەکە	 کەسایەتی	 و	 خوێندەوار	 چەندین	 باڵوكردنەوەی	 لە	



8

پێداچوونەوەیان	بۆ	كردووە	و	بەسەرنج	و	زانیاری	دەوڵەمەندیان	
كردووە.		

دەكرێت	بوترێت،	ئەم	کتیێبە	نوسینی	کۆمەڵێک	توێژەری	گلێجاڵیيە،	
كە	پسپۆڕیی	وردیان	لە	بابەتەكان	هەیە،	سەرجەمیشیان	جێگەی	
بەرهەرم	 پڕۆژەکەیان	 دڵسۆزانە	 چەند	 دەزانم	 من	 و	 شانازین	
هێناوە،	بەاڵم	دەکرێت	بڵێين	هەرموو	گلێجاڵییەکان	ڕاستەوخۆ	یان	

ناڕاستەوخۆ	خاوەنی	ئەم	نوسینەن.
ئەوەی	تائێستا	من	بینیبێتم	ئەم	کتێبە	لە	باشترین	ئەو	نوسینانەن	
لەم	بوارەی	مێژووی	ناوچەیی	و	گوند	و	شارۆچكەدا	نوسرابێت،	
بۆیە	ئەگەر	بە	دواکەوتنی	ڕەخنەمان	لێگیرابێت	کە	چۆن	گوندێكی	
خوێندەوارەیە	 هەرموو	 ئەو	 خاوەنی	 كە	 ماڵی	 هەزار	 لە	 نزیك	
کوردستانیان؟	 بە	 نەناساندووە	 نووسین	 بە	 خۆیانیان	 تائێستا	
دڵنیام	بە	خوێندنەوەی	ئەم	کتێبە	ڕەخنەکە	کاڵ	دەبێتەوە	و	دەبێتە	

قەرەبووی	دواکەوتنی	نوسینەکە.

تۆفیق	کەریم
2٠2٩\٠\1
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 پێشەكی
 ەیژكراوێو در رەواوكەالمحلي( ت خی)التار ەییناوچ یژووێم
 ەل ەگوزارشت ەژوویم ەرۆج مەئ ەندەرچەه ،ییەگشت یژووێم

 مەاڵب ،ەوەانۆیخ یدێو ز یوەز ەب یكانەرەنوس ەییستەواب
 ەچنەد كێو شار و گوند ەناوچ رەه یژووێم یرانۆڵەكێل

 یكێرەدیتەارمی ەك ەوەتەباس و باب ێندەه ەیشیو ر ییاڵقو
 .ەوەتەو ن تاڵو یژووێم یگشت ەینێو یواوكردنەت ۆباشن ب

 ەب دانیگرنگ ،ەییناوچ یژووێم ناەپەل شدایدوا ەیناڵسا مەل 
 ،ەندووەس ەیرەپ رچاوەب یكەیەوێشە" بیكەزار یژووێ"م
 ەوەانێڕو گ یرەوەادەیپشت ب ەك ،ەژووێم ەرۆج مەئ
نوسراو و  یژووێم ەل ییەن مترەك چیه یخیەبا ت،ێستەبەد
 كانڵەتحایەشا ەیو گوت یرەوەریب یيەێوپەب ،ەنامەگەڵب

 ەنوسراو ێڕەد ەل شیجار رۆز عن،یواق ەیوەنگدانەو ر ەنێئاو
  .دراوترنێگر ەوەكێوونتر و پڕ كانەنامەگەڵب یكانەوازەترەپ
 ییەكارێجەبێج یكڵێوەه یەستداەردەب ەل ەینیژێتو ەڵەمۆك مەئ
 ەیبارەل یكەو زار ەییناوچ یوژوێم یرەهون ردووەه ەل
 ەل انیشیمەرجەس ،ەوۆمەب یوێپشتك یگوند ەورەگ

 یشانیناون ەب ەوەتەكراونۆك شداەهاوب یكێكار ەیوێچوارچ
 ". كانداییەرەوەادیو  ەنامەگەڵب ەل ڵجاێڵ"گ

 گرنگیی بابەت
 ستوور بهپشت ئه كىيهوهژينهێتو ەڵەمۆك مجارهكهيه 

 ،ۆمەب یەیناح یندەو ناو ڵجاڵێگ ەیبارەل ،گهڵو به رچاوهسه
 ەجگ ت،ێبكر ەزانستيدا ئاماد كىيهژهڕۆپ ىوهێچوارچ له
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 یوارەنێشو ەیوەنۆڵیكێل كێندەه داەوانەنیژێتو مەل شەوەل
و  ڵجاڵێگ ەیبارەل ووەڕتەخراون یجوگراف ەیخشەو ن
 .ەوەنێبكر واڵب ەمجارەكیە ،ەكەناوچ
 جی هەڵبژاردن و ئامانهۆكار
 نتێمیۆكۆد مووشتەهەل رەب ەكار مەل ییكەرەس یئامانج

 یگوند یزانراو یو كلتور فیرشەئ یكردن و پاراستن
 ەجگ کان،ییەزانست گهەڵب ێیپەب یتیەرەوروبەو د ڵجاڵێگ
و  رانەژێتو یيشتنگهانهڕستو ده یاریزان یبوونەن شەمەل

 ەیەورەگ یكێرەهاند ،ەگوند مەئ رەسەل یاریزانەب ارانیخواز
 ۆستەئ ەل ەركەئ مەئ نەیكەنێشو یكەڵخ ەك ەمێئ ەیوەئ ۆب

 ڵزا كانداەنگەئاست رەسەب نیباشتر بتوان ەمێئ ەنگەر ن،یبگر
 یراپاەس ن،ەیبگ ەكەناوچ یورو كلت نگەرهەف ەو ل نیب
 یتكردنەخزم ؛یەئامانجدا كەڵێمۆك ناوێپەل شەكڵەوەه

 ەیوەکردنڕپ ەل کردنیشدارەب ،ۆمەب یوێو پشتک ەکەگوند
 وتان،ەف ەل ییئاوا یفیرشەئ یرزگاركردن ،ییژوێم یکێنێلەک

و  رانەنێخو ەڵگەل یاریزان یشكردنەو ب یزانستخواز
  .ییو كلتور ییووژێم یتەباب یارانیو خواز ستانۆد

 و كات سنور
و  مارۆ)ت ەارید ەوەكەمەرهەب یمەدوو یشانیناونەل كەو 
 ەیدەس اتریز ەكەوەنیژێتو یینەمەز ەی(، بازنكانییەرەوەریب
لە  ەكانییەرمەف ەمارۆت وەگەڵب یوتنەركەو پاش د مەستیب

 ەیوەانێڕگ ەڵگلە (1900بیستەم )سەرەتای سەدەی 
و  یاریزان یسنور ەك نەمەتەب یكانەڵخ ییکەزار



3 
 

 یرەوروبەماون، د اندایژەل شتاێه ەیوانەئ یكانییەرەوەریب
  .ڵەسا 80_70

 میتۆدی توێژینەوەكە
 ژوو،ێ)م ەوەتێگرەد كێبوار ندەچ ەكەكار ەیوەئ ۆیهەب

 وەشەب رەه هاەوەرە(، هوارەنێشو ر،وپوەلەك ا،یجوگراف
 یكێوازێش ەل اتریز ،ەكراوەئاماد ەوەكێرەژێتو نیەالەل

 مەاڵب ،ەكارهاتووەب داێت انیكەیەوەانێڕو گ شتنڕو دا نینووس
 دىۆ"ميت الیەنە مێژوییەكەی كە بەشی زۆریەتی پشتی بە

سفى شيكارى" "وه یدۆتیم ەڵگە" لژوويىێم ەیوەنۆڵیكێل
 ییندەزبیڕ یچاوكردنەڕ یگشت یكەیەوێشەب ەك ەستووەب
 ڵەگەل كاننەووداوڕ یندنەسەرەپ یدواداچوونەو ب یژووێم
 ۆی.خ كەابردوو وڕ یخۆبارود یناكردنێو ڵیوەه
 كانرچاوهسه 
و  یكورد رمييهفه نامهگهڵو به مارۆت كانداەوەنیژێتو ەل
و  یزانێخ یفیرشەو ئ ۆتۆستنووس و فده كان،ییەبەرەع

 مەل ن،یتەڕەبن ەیرچاوەس كهناوچه كانىڵرى خهوهبيره
 ەیمانید( 50) ەل اتریز ەكار مەب تەبیو تا شداەیەانیم
 ەكەدگون ەیوەرەو د ڵجاێگل یكانڵەتحایەشا ەڵگەل ووەڕوبڕ
 ەل كەڵك هاەروەه نجامدراون،ەئ ادایاجیج یو سات كاتەل
 نداۆكەل ەكەناوچ یكەڵخ یۆییدڤیو  ینگەد یمارۆت
 ۆوخەاستڕ یشەرچاوانەس وەئ مووەه ،ەراویرگەو
 ینگەو د نەه كانداەرچاوەس یستیل ەل كارهاتوونەب
 یینگەد یكێفیرشەئ كەو شیكانڵەحاەتیشا یكراومارۆت

 .زراونێپار
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 : كانەشێو ك گرفت
 ناوەل شكردنیئ ەچونك ،ەگرفت ڕپ ەشیمەه ەیەوێمشەل یكار

 ،ەستیوێپ یرۆز ەیوەو وردبوون یژێكلتور پشوودر
 وەانیكارەورد مەناو ئ ەچوون ەوەشیتیەەاڵمۆك یرووەل
 و ییەشێركەو س سكیر كێرۆج ینگەهاوس یاگرتنڕ

 ەرەه ەیشێك شەوەل ەجگ ت،ێد دواداەب ەیوەكاردان
ورد و  ینوسراو یاریزان یبوونەن كانەتەباب یكەرەس

دوور و  یژووێم رەسەو چاپكراو بوو ل ەاستكراوڕپشت
ى ماوه ەكار مەئ كردیوا شەمەئ رەه ،ەكییەنزيكى ئاوا

 تێبچ ێپ ڕیبچ ڕبچ ەیوەكردنۆك یاریزان ڵسا نجێى پنزيكه
 ترشێپ یكانڵەوەه
 ییتاەرەس كەرەستەیو  ڵوەه كێندەه ەمێئ ەیكار مەل رەب
بوون و  كەڵكەب ەکار مەئ ۆب انیكێندەه ەك بوونەه
كردنن،  ێپ ەئاماژ ینیەشا ەنیشێپ كەو انیتریكێندەه
  :شەوانەئ ینیارترید
 ندەچ (2008) ڵیسا ە( لخانەاڵ)ت ڵاڵبدوەع حمودەم یحاج ـ 
 كەڵێمۆك ەڵگەل ەماركردووۆت یۆییدڤی یكەیەمانید

 اندایژ ەل انیچیه ستاێئ ەك ،ی گلێجاڵ و بەلەسۆڵتحایەشا
مێژووی زارەكی ن بۆ نرخەب یكەیەستەرەو ك ماونەن

بەهۆی كاركردنی لە كردنەوەی  شەوەل ەجگ ،ناوچەكە
 دەربارەی گڵێجاڵ ی بەڵگەنامەییكێفیرشەئ ناحیەی بەمۆ،
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 ەكەلەئاوایی یشینیۆفزەلەت ەیرنامەب ێندەه كۆكردۆتەوە،
 ەرچەم ئەمانەش سەرچاوەی باش بوون. ووە، سكخستێر
 ە(، كۆییسەلەب رزانەب الە)م دەحمەئ بارەج چكردووۆك ـ  
 یوارەندێخو یرێف ۆیخ یتیەرگاەشمێپ یمەردەو س شاخەل

 ڵجاێگل رەسەل یاریو زان فیرشەوتار و ئ كەڵێمۆك ،ەكردوو
 كانداەژنامۆو ر ارۆڤگ ەل یشەوانەل كێندەه ،ەوەتۆكردۆك
ئاواییەكە و  یناساندن ەل، لەم ڕێگەیەشەوە ەوەتۆوكرداڵب

  دیارە.  یستەد ەگێج باس و ناوی گڵێجاڵگرنگیدان بە 
 هاوكارانی تەواوكار

 یرەو ئاسانك رەو هاند ەكار مەئ ەیكۆریب ینەخاو
تا  شەوەل ەجگ ،ـە (میرەك قیفۆ)تكاك  یمەردەب یكانەرەمپەل
 ەتەگرتو یكردنیرشتەرپەو س ەوەداچوونێپ یركەئ ییتاۆك
 ەل ییەدانەیم ەكەوەنۆڵیكێل یرۆز یشەب یشێیەوپەب ،ۆستەئ

 ەمانید یكخستنێر كان،ییەاریزان ەیوەكردنۆك یكانەبوار
 كست،ێت ۆب كانییەنگەد ەلیفا ینۆڕیگ كان،ڵەحاەتیشا ەڵگەل

 ندەچ تر،یتەباب ێندەو ه ەكەبێكت یكانۆپاشك یكردنەئاماد
 ەبوون ك ەكەژۆپر یهاوكار ەبردوان ۆخ ەل كێسەك
: زانێرەبن لە كە بریتی ،ەسوپاس نرخاندن ەیگێج انیكانڵەوەه

 دیمەح ،یلەع دەحمەعوسمان ئ ،یلەع دەحمەئ فانە)م. ع
هەڵەچنی )م. تاریق نامیق كەریم(  هەروەها (، میكەح قیەفا

  زمانەوانیی كردووە.
 ناوەڕۆكی بەش و توێژینەوەكان

 تێكدێپ ۆپاشك كەڵێمۆو ك شەب وتەح ەل ەمەرهەب مەئ
 :ەوەخوار ەیرۆمجەب
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و شوناس  ەیینیبنچ یاریزان كەڵێمۆك :مەكیە یشەب ـ  
 یكانەرەنڵپا ،ەكەگوند یناو ەیشیڕ ؛ڵجاڵێگ رەسەل ەزێئام

 رەوروبەد ەڵگەل ییندەوەیپ ،یكانییەندەتمەبیتا ،یدروستبوون
تا  یكردنەشەگ یكانییەكەرەس ەناغۆق ەڵگەل یكانێو دراوس

  .یەناح یئاست
و  ینیئا یانیژ یوكردنەو ك نەش ەب ەتەبیتا :مەدوو یشەب
 ەیاننامیژ ەیپوخت داەشەب مەل ،یو ئابوور یتیەاڵەمۆك
باسكراون،  كانیییەتیەەاڵمۆك ەارید نیقترەو ز كانێقەف الوەم
 یكانەرچاوەو س كەڵخ یوێبژ یبار ەیوەوونكردنڕ ەڵگەل

 ەل انیستەد یكار وەشیو پ انیژ یوازێداهات و ش
 .ابردووداڕ یكانەمەردەس
 ییژوێم یگگرن ەرەه ەیستگێو ێس رەسەل :مێیەس یشەب

 الەم ی: كوشتنەل نیتیبر ەك كاتەد ەستێوەڵه ەكییەئاوا
و  نكردناڵتا ەل ییدوا یكانەو رووداو ڵجاڵێگ یوسفی

 ییئاوا یزراندنە، پاشان دام1946 ەل ەكییەئاوا یكردنەئاوار
 شۆڕش یمەردەس یكانەرووداو ەڵگەل 1956 ەل عداواەس

 یناڵساەل یراقێع یمێژڕ یچنگ ەل ەكەناوچ یادبوونو ئاز
 .1978 ەل یاگواستنڕتا  یكانەستەش
 یشتوانیدان ەیژمارەب ەورد یكێرەگوز :مەچوار یشەب

 ییەانگارۆڕگ هاەروەه كان،ییەرمەف ەئامار یكۆرەو ناو ییئاوا
 ەگاتەتا د انیكردنڤەاڕو  ەوەكردنیش ەڵگەل كانێڕییەكارگ

 داەشەب مەل رەه ن،یەاەڕز یردوگاۆئ ۆاگواستن بڕ یناغۆق
 ەیوەو پاشان كردن ەكەگوند ەیوەدانبوونەئاو ێنوەرلەس



7 
 

 ێڕییكارگ یسنور رەس ۆب ەوەانەڕو گ ۆمەب یەیناح
  .ووەڕتەخراو ەبجەڵەه یزگاێپار

 ،ەوەتۆڵێكەد ەكییەئاوا ینۆك یژووێم ەل :مەنجێپ یشەب
پشت  ەب كاتەد یكانەماوێجەو ب نیرێد ەوارەنێشو یراغۆس
 وەب یدكردنراورەو ب یدانەیم ینیپشكن وەكن ەب ستنەب

كوردستاندا  یتر یكانەناوچ ەل ەك ەیوانێهاوش ەوارەنێشو
 كێلەگەپشت ب شداییەدانەیم ەكار مەل ،ەوەتەزراونۆد
 یكانەڵخ یو بۆچووناڕو  ۆییو ناوخ یانیب ەیرچاوەس

 .ەستراوەب زاەشار
 ەل ەیگێپ ،ڵجاڵێگ یایجوگرافەب ەتەبیتا :مەشەش یشەب
 ەڵگەل ،ەبجەڵەه یزگاێكوردستان و پار یمێرەه ەیخشەن

پێكاتەی خاكەكەی و سنوری  و ایگرافۆبۆخاك و ت یرۆج
گرنگیی ئەم بەشەش لەوەدایە یەكەم  ،یكانێدراوس لەگەڵ

 یدانی و جوگرافییە كە پشت ئەستورەتوێژینەوەی مە
بەنەخشەی تایبەت و نوێ زۆر الیەنی زانستی جوگرافیای 

 سنوورەكە روون دەكاتەوە. 
 ەكۆریو چ رهاتەسەو ب پورەلەك :مەوتەح یشەب
 ەناغۆق ییژاێدرەب تێگرەد ۆخ ەل ییئاوا یكانەمەماودەد
و  میۆدیو ئ ندەپ وەئ یووەڕخستن ەڵگەل كان،ەاوازیج

 ستاشێو تا ئ وناڵب ڵجاڵێگ یكەڵخ یزار رەسەل ەیداستانان
 ێت. كاردەب
سوپاسی سەرجەم هاوكاران و دڵسۆزان و  داییتاۆكەل

ەڵگەنامەی گڵێجاڵ و خەڵكانی خاوەن بیرەوەری و ب
دەوروبەری دەكەین كە بەسنگی فراوان یارمەتیدەربوون 
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باڵوبوونەوەی  لەسەركەوتنی ئەم كارە بەتایبەت لەسەردەمی
وەها ئەوانەی بەهەڵەچنی و پێدانی پەتای كۆرۆنا، هەر
سەرچاوە  دەستخستن و پێشنیاركردنیزانیاری و رێنمایی و 

 یارمەتیدەربوون. 

 ۆب ەكڵێوەه یەستداەد رەبەل ەیارك مەئ تێبوتر ەماو
 ەكەگوند و ناوچ ەیبارەل یاریزان یكێنێلەك ەیوەكردنڕپ
 ەب ت،ێبەه یشیكییەواوەو نات ڕییموكوەو ك ەڵەه رەه رەگەئ
 ،یەرچووندایب ەل وەڵەه ەیگێر ەل ۆڤو مر ەبووەن ستەبەم
دواتر و  یكانەناغۆق ەل تێبەه شیكڕییەموكوەك تێكرەد

 ەكەكار ەیەوەئ شەمێئ یوایه ،ەوەتێبكرراست  تردا یكانەچاپ
بەتاییەت لەو  تر ەیوێهاوش یكار ەیوەئ ۆب كێرەهاند ەتێبب

گوندانەی پەراوێزخراون و وەك پێویست تیشكیان 
 .نەخراوەتە سەر
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 مێژووی دامەزراندن: 
گڵێجاڵ گوندێكە لە شێوەی شارەدێ لە نزیك خاڵی سنوریی 

لە باشووری پارێزگای  "بەمۆپشتە و دەڤەری "پشتكێوی 
ییەكە ئاوا شوێنەوارەكانی. ئەگەرچی بنكۆڵكاریی  )1 ("هەڵەبجە

ی لە سنوری ئێستای ئەم ئاواییە، دەریدەخات ژیان و  ئاوەدان
، بەاڵم باوەڕ )2(نیدەگەڕێتەوە بۆ سەردەمەكانی پیش زای
اتە و ناوەی ئێستای وەهایە سەرەتای بنیاتنانەكەی بەم پێكه

، ئەمەش ز( 1800) نۆزدەسەدەی  سەرەتاكانی بۆ بگەڕێتەوە
بە لێكدانەوەی ناوەندی تەمەنی "باوكانی دامەزرێنەر"ی 

ئێستان. كانی خێڵ و بنەماڵەهۆز و ئاوایی كە باپیرانی 
لەبارەی ڕیزبەنديی و زنجیرەی زەمەنیی كۆبوونەوەی 
خەڵكیش لە گوندەكە، بۆچوون و لێكدانەوە و حیكایەتی 

باوترینیان خاوەندارێتی زەوییەكانی جۆراوجۆر هەن،  
دەوروبەری ئاوایی و سەرچاوەكانی ئاوە، بەتایبەت كانیاوی 

كە سەرچاوەی سەرەكی ئاوی خواردنەوە و   )3(ن(گەچێ)

                                                
(1) Cambridge university press 2013, map4 Ancient and modern frontiers of   
 suleymanieh1836  .؛to illustrate major rawlison route from zuhab to xuzistan in map   
كە تایبەتە بە شوێنەوارەكانی گڵێجاڵ لەم  شەشەمبڕوانە بەشی   ( 2)

 كتێبە.  
؛  2020 /7/ 2چاوپێكەوتنی عەزیز محەمەد ئەحمەد، گڵێجاڵ،   ( 3)

؛  2020 /6 /12چاوپێكەوتنی ئەحمەد سۆفی كەریم، هەڵەبجە، 
 .  2020 /6 /5اوپێكەوتنی مەحمود مستەفا نادر، زەڕایەن، چ
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هۆكاری كۆبوونەوەیان بووە لەم  ئاودێریی گوندەكە بووە و
 جێگەیەی ئێستا.  

ی لە نیوەی دووەمی سەدەی ڕابردوو، گڵێجاڵ لەڕووی ژمارە
% گوندەكانی تری كوردستان 95دانیشتوانەوە، هاوشێوەی 

،  )4(كەس 500بووە، چونكە دانیشتوانەكەی كەمتر بووە لە 
بەاڵم بەپێی ئامار و ڕووبەر گلێجاڵ گەورەترین گوندی 
پشتكێوی بەمۆ بووە، هەروەها یەكێك بووە لە گەورە گوند 

كاری ، ڕەنگە بەشێك لە هۆ)5(زاى هەڵەبجەو نشینگەكانی قه
ئەمەش بۆ شێوە و پێكهاتە چیاییەكەی بگەڕێتەوە كە ئاسایش 
و ئارامی زیاتری تێدا بووە، هەندێك دوور بووە لە زەوییە 

كشتوكاڵییەكان و لە دامێنی چیادا بووە، ئەمەش تایبەتمەندیی  
زۆرێك لە گوندە قەرەباڵغ و گەورەكانی ناوچەكە و واڵتانی 

 .  )6(ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە

 گڵێجاڵناوی 
هیچ زانیارییەكی پشتڕاستكراوە لەبەردەستدا نییە لەبارەی 
ناوی "گڵێجاڵ"، لە هەندێ دۆكێومێنتی فەرمیشدا بە "گلە جاڵ" 

                                                
خەلیل ئیسماعیل و ئەیوب خەلیل: جوگرافیای دێ نشینی..    ( 4)

 .   143، ال 2012كوردستانی عێراق وەك نمونە، هەولێر، 
 لەبەشی چوارەمی ئەم كتێبە.  1977و  1957بڕوانامە ئامارەكانی    ( 5)
 .  33_ 29یوب خەلیل: سەرچاوەی پێشوو، ال خەلیل ئیسماعیل و ئە   ( 6)
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، بەاڵم ناوە ڕاستەقینەكەی هەر )7 (یان "گڵیجان" ناوی هاتووە
ە، دیارە ئەو گۆڕانكارییەش بەهۆی نەشارەزایی ـ  "گڵێجاڵ" 

ووە كە كێشەیەكی سەرەكی ب نووسینی دروستی ناوەكەوە
. كۆمەڵێك  )8(سی عەرەبیوناوە كوردییەكانە بۆ ڕێنو

لێكدانەوە و هاوناوی گڵێجاڵ لەسەر زاری خەڵكەكەی هەن؛ 
بەاڵم  ی جوان(عێل) ،(كەنەجاڵ)، (اڵكاڵی ج)، (گڵی جوان)

زۆربەی بۆچوونەكان لەسەر ئەوەن ناوی "گڵێجاڵ" پەیوەندی 
لێكدانەوە  وبەری ئاواییەكە،بە گڵی جوانەوە هەیە لە دەور

ئەم گڵە لە قوڕكاريی  زمانەوانییەكانیش هەر لەسەر ئەمەن،
كارهاتووە، كانەكەشی پێی وتراوە بە سواقدانو خانوو 

، شوێنی ئەم گڵە جوانەش لە بەشی )9((كەنەجاڵەكە)
قەدپاڵی چیای خوشک، بەپێی  گوندەکەدایە لە سەرەوەی

ەنیش، بەوهۆیەوە پێشتر گێڕانەوەی هەندێ لە پیاوانی بەتەم

                                                
هەندێك لە ڕەگەزنامەی باری شارستانی خێزانەكانی ئەم گوندە لە  ( 7)

لە  3564بە "گلە جاڵ" هاتووە ؛ بڕوانە وقایعی عێراقی لە  1942ساڵی 
 بە "كلیجان" ناوی هاتووە.  1955 /2/  14

ن ناوەكە هەر هەندێك دەستخەتی مەالكانی گڵێجاڵ لەبەردەستدا  ( 8)
"گڵێجاڵ" ـە، ئەمە جگەلەوەی لەسەر زاری خەڵك و دانیشتوانەكەی دەیان 

، لە تۆمارە فەرمییەكانیشدا دواتر ساڵە هەر بە "گڵێجاڵ" هاتووە
ڕاستكراوەتەوە و هەر بە گڵێجاڵ )كلیجال( تۆماركراوە بەتایبەت ئامارە 

 . 1977و  1957فەرمییەكانی 
؛  2020 /7 /3حمان حەمەساڵح، زەڕایەن، چاوپێكەوتنی عەبدولڕە  ( 9)

 . 2020 /7 /12چاوپێكەوتنی فەتاح محەمەد )زێبا(، گلێجاڵ، 
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گوندەكە ناوی "كەنەجاڵ" بووە، دواتر وردە وردە بووە بە 
 . )10(گڵێجاڵ

 پێكهاتە
 خێڵ و بنەماڵەی جیاجیا پێكدێت هۆز و گڵێجاڵ لە كۆمەڵێك

حاجی  حەمەوەیس، ڕەحیم، خەلیفە،هەسەن،  كە بریتین لە:
ی، مەال محەمەدی ئەسپەر ،ڕەزا وەیس وەستا قادر، وەیس،

: بنەماڵەیەكیترهەیگەیی، لەگەڵ چەند ی سپێوەری، نەكاشێخ
 محەمەد،مام فەتاح، حەمەی سۆفی قادر )زەریفێ(، سەید 

براخاس، عەبدواڵ سەیدە و عەلی مستەفا، ئەوڕەحمانی 
، هەریەك لەو پێكهاتانەش چیرۆكێكی  )11(ئاڵتووندێ  حەمەی

تایبەتی هەیە لەبارەی كۆچ بۆ ئەم گوندە و ڕەچەڵەك و 
بنەڕەتییان، ڕیشەی هاوبەشی  پێشتر و نیشتمانی

ی ناوچەی سەالسعێلی گەورەی جاف و زۆربەشیان؛ 
لە ڕۆژهەاڵتی  ەو دەوروبەری شاری جوانڕۆی باوەجانی

 كوردستان. 
ئەگەرچی مێژووی هاتنیان بۆ ئاواییەكە  بنەمااڵنەئەم خێڵ و  

جیاوازی هەیە، بەاڵم زۆربەی هەرە زۆریان گڵێجاڵ بە 

                                                
؛ فەتاح 2020 /7 /10، هەولێر، عەبدولقادرچاوپێكەوتنی عەباس   ( 10)

 سەرچاوەی پێشوو.   محەمەد )زێبا(،
 /9/  26چاوپێكەوتنی عەزیز مەحمود محەمەد ئاوایی گڵێجاڵ،   ( 11)

؛ 2020 /6 /12اوپێكەوتنی ئەحمەد كەریم عەبدوڵاڵ، سیروان، ؛ چ2015
 .2020 /5/  29چاوپێكەوتنی حاجی محەمەد یوسف حەمە، دەربەندیخان، 
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، بەشی هەرە زۆری )12(كی خۆیان دەزاننناسنامەی سەرە
خەڵكی گوندەكەش بەهۆی ژن و ژنخوازییەوە تێكەڵ بوون 
و خزمی یەكترین و لە دەوری ناوی گڵێجاڵ كۆبوونەتەوە، 
لەو دەستخەت و نوسراوانەشی كە لە مەال كۆچكردووەكانی 

، لەو )13(گڵێجاڵ بەجێماون، هەر نازناوی "گڵێجاڵی" هەیە
، )14(یانە هەر بە "گڵێجاڵی" ناسراونجێگایانەشی خوێندوو

دەكرێت ئەمەش وەها بخوێنرێتەوە كە خێڵ و بنەماڵە 
جیاوازەكانی گوندەكە هەر پێشینە و ڕەچەڵەكێكیان 
هەبووبێت، لە پاش گیرسانەوەیان لەم ئاواییە لەگەڵ ئەو 

تە بوون كە لەم گوندە پێكەوەژیان و خزمایەتییە نوێیەدا ئاوێ
 . دروست بووە

 ن گوند و عەشیرەتلە نێوا
هەرچەندە مانا عەرەبییەكەی عەشیرەت جەخت لە هاوخوێنی 

ك ڕەگەزناسی عێراقی ، بەاڵم وە)15(و یەك باوانی دەكاتەوە
ڕونیكردۆتەوە لەناو كورددا چەمكی  عەباس عەزاوی

                                                
؛ ئەحمەد 2020 /6 /5چاوپێكەوتنی باوا ساڵح ئەحمەد نادر، زەڕایەن،  ( 12)

 كەریم عەبدوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو. 
سەعید، مەال مەحمودی فەرەج،  هەندێك لەو دەستخەتانە كە هی مەال  ( 13)

 مەال یوسفن لە ناوەندی كوردستانی زانكۆی سلێمانی ئەرشیفكراون.  
؛  2020 /6 /19چاوپێكەوتنی مەال عەلی كۆكۆیی، هەڵەبجە،   ( 14)

؛ 2020 /6 /27چاوپێكەوتنی مەال حەمەئەمین سەراوی، هەڵەبجە، 
 .2020 /6/  29چاوپێكەوتنی حەمە تۆفیق دەروێش ئەبوبەكر، هەڵەبجە، 

جامعة بیرزیت، األنطولوجيا العربية، عشيرة،  (15)
/https://ontology.birzeit.edu( ،22  /6/ 2020 .) 

https://ontology.birzeit.edu/
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عەشیرەت بەجۆرێكی ترە، زیاتر كۆمەڵگایەكی بچووكە بۆ 
باوانیان  كۆمەڵێك خێزانی هاوئاست كە مەرج نییە یەك

هەبێت، ئەم خێزانانە پاش كۆچ و ڕەو هەندێكیان بەناوی 
نیشتمانی نوێوە ناسراون، هەروەها ڕیشە و سەرچاوەی 
یەكەمی خۆیان لە بیركردووە، ئەم جۆرە عەشیرەتانەش 
بەرجەستەكردنی مانای مامەڵە و پێكەوەییە لە زمانی عەرەبی 

عەشیرەت بەواتا . لەالیەكی تریشەوە  هەندێكجار،  )16((رشةالع  )
بەرفراوان و سەردەمیيانەكەی بۆ ئەو گرووپە گەورانەش 

، )17(كە خاوەنی یەكگرتووییەكی بەهێزن بەكارهاتووە
ەبووە، لەگەڵ بەتایبەت ئەو كۆمەڵە مرۆڤانەی تەوتەمێكیان ه

، )18( و یەكگرتویی لەنێوان ئەندامەكانیان خاكێكی هاوبەش
وبەشیان بەیەكێك زەوی و خاكی هاهەندێك لە شارەزایانیش 

لە بنەماكانی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی داناوە لە بری رەچەڵەكی 
( و leach)، هەندێكی وەك  )19(هاوبەش و هاوخوێنی 

(Rudolph یش بێ سڵەمینەوە عەشیرەت بەدەستەیەكی )
 ،)20(سیاسی دەزانن كە مەرج نییە وەك تایفە خزمی یەكتر بن

ڵدا جێبەجێ نەش بەسەر گڵێجائەم پێوەراتێكڕای ئەگەر 

                                                
، موسوعة عشائر العراق، الدار العربية للموسوعات، بيروت _ بغداد ( 16)
1/ 137 . 
وم اجتماعی )انگلیسی ـ فرانسە ـ فارسی( بیرو،  آلن ، فرهنگ عل (17)

  433. ال 1380ترجمە ، باقر ساروخانی، چاپ چهارم، تهران ، كیهان، 
 جامعە بیرزیت، سەرچاوەی پێشوو.   (18)
   . 150، ص 1972طبعة شفيق، بغداد، األكراد، م  ( 19)
مارتین ڤان برونەسن، ئاغا و شێخ و دەوڵەت، وەرگێڕانی، كوردۆ  ( 20)

 . 110، ال 2010دەزگای چاپ و پەخشی حەمدی، سلێمانی، عەلی، 
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لە چەشنی خاكی هاوبەش و یەكڕیزی و  ، زۆربەیانبكەیت
و ڕەنگە بارتەقای نەبوونی لەم گوندەدا هەن  تێكەڵی

ت كە خزمایەتی خزمایەتی هاوخوێنی )باوان( بكەنەوە، بەتایبە
 زۆرە،  هاوسەرگیرییان زۆر

خەڵكی گەورە گوندی گڵێجاڵ هەر لەم روانگانەشەوە 
ەت زانیوە، لە قسە و زۆرجار خۆیان بە عەشیر

، بەوپێیەی )21(ئاخاوتنەكانیشیاندا بەزۆری بەكاریدەهێنن
ئەگەرچی ناچنەوە سەر یەك باوان وەك ڕەچەڵەك، بەاڵم 
پەیوەندییەكی قووڵ و هەمەالیەن بەیەكتریانەوە 
دەبەستێتەوە؛ ژن و ژنخوازی، هاوگوندی، زەوی، مێژوو،  

ەناو هەر بە دۆستایەتی ...هتد. لە دەرەوەی خۆشیان ناوب
هێشتا هەر  ئەمەشسەرباری بەاڵم  ،)22(عەشیرەت ناسراون

شوناسی گوند و ئاوایی بۆ گڵێجاڵ  هەر هەیانە
بەوپێیەی هەندێك لە بنەماڵەكانی پێیانوایە  )23(بەكاردەهێنێت

هیچ ، درێژكراوە و خزمیان لە دەرەوەی ئاواییەكە هەیە
نەبووە وەك لەسیستمی  كاتیش یەك سەرۆكیان

 . تایەتی كوردستاندا باوە عەشیرە

                                                
لەو قسانەی زۆر لەسەر زار باوە، نزاكردنە بۆ سەالمەتی "قەوم و  (21)

عەشرەت"، یان سوپاسكردنی "قەوم و عەشرەت" ـە لەكاتی بەدەمەوەچووندا، 
 یان یەكترناسین پاش دابڕانی زۆر. 

بۆ برایانی عەشیرەتی  بڕوانە مەال عومەر عەبدولعەزیز الحسیني، ( 22)
"نامەی دەستخەت"، وێنەی لە ناوەندی كوردستان،  2003 /10/  20گڵێجاڵ، 

 زانكۆی سلێمانی هەیە. 
عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو؛ فەتاح محەمە )زێبا(،  ( 23)

 سەرچاوەی پێشوو. 
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 ەڵكپاڵنەرەكانی كۆبوونەوەى خ

وێژینەوە جوگرافییەكانی پەیوەست بە دابەشبوونی ت
دانیشتوان و پێكهاتنی گوندەكان، ئاماژە بە چەند هۆكارێكی 
هاندەر دەكەن بۆ كۆبوونەوەی خەڵك و دروستبوونی گوند 
لە كوردستان لەوانەش: بەرزونزمی خاك و هەڵكەوتە، 

هەوا، سەرچاوەی ئاو لەگەڵ فاكتەری مێژوویی كە كەشو
، ئەگەر )24(زیاتر پەیوەندی بە ئاسایش و ئۆقرەییەوە هەیە

ئەم پێوەرانەش بەسەر ئاوایی گڵێجاڵدا جێبەجێ بكرێت بەشی 
زۆری هەن، هەڵكەوتەكەی لە دامێنی چیایە و بەردەمی 
دەشتە كە بۆ كشتوكاڵ و ئاژەڵداری گرنگە، هەروەها 

اوەكەی؛ گەچێن، كانیاوە، ئەمەش الی خەڵك سەرچاوەی ئ
پەسەندە بەوپێیەی فێنك و سازگار و بەردەوامە، جگەلەوەش 
كەشوهەواكەی لەبارە بۆ كشتوكاڵ و هاوشێوەی و زۆرێك 
لە گوندەكانی تری كوردستانیش تاڕادەیەك ئاسایشی تێدا 

 بەباشی دابینكراوە بەهۆی ئەوەی پشتی لە چیا بووە. 
 وسێكاندراشوناسی 

ئەگەرچی گڵێجاڵ لە پشتكێوی بەمۆیە، بەاڵم بەشێكیشە لەو 
ڕووبەرە جوگرافيی و كلتوورەی پێی دەوترێت "ئەوبەری 
سیروان"، لەم ناوزەدكردنەشدا هەڵەبجە و دەربەندیخان 

                                                
خلیل اسماعیل محمد، السكان والمسألة السكانیة فی كردستان العراق،  (24)

 . 77_ 72، ص 2010ە صالح الدین، أربیل، جامع
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بەسەنتەر گیراوە، چونكە ئەم ناوچەیە دەكەوێتە بەشی 
 . )25(ئەوبەری ڕاڕەوی ڕووبارەكەوە بۆ هەردوو شارەكە

گڵێجاڵ لە باکوورەوە هاوسنورە لەگەڵ گوندی قەڵپ 
و میركی و گۆو(، لە ڕۆژهەاڵت و  سادات )تێكەڵەیەكن لە

كانی گمە )تاوگۆزی( باکووری ڕۆژهەاڵتیشەوە لەگەڵ گونده
بنەماڵە(، لە بەشی باشووری  11و، پشتە )تێكەڵەیەكە لە 

ا گڵێجاڵی( تێدهەندێك ماڵی لەگەڵ گوندی بەلەسۆ )باوایی و 
رە لەگەڵ ونیشتەجێیە، لە بەشی ڕۆژئاواوە هاوسنو

گوندەكانی ناحیەی مەیدانی سەر بە گەرمیان )زیاتر شەرەف 
بەیانین(. هەروەها لە ڕێگەی گمە و بانی بۆاڵنەوە 

گەڵ ناوچەی تاوگۆزی كە پردی پەیوەندیی لەهاوسنوریشە 
نێوان گڵێجاڵ و ڕووباری سیروانە لەسەر ڕێگای هەڵەبجە 

. لەبەری ڕۆژهەاڵتى كوردستانەوە )26( كم( 70)نزیكەی 
)شێخ  ی بەمۆ دراوسێی سەالسی باوەجانی)ئێران(، پشتكێو

ناوچەكانی دەوروبەری جوانڕۆیە. سەالس لە  و (سێڵە
ڕۆژئاوای پارێزگای كرماشانە، هاوسنورە لەگەڵ گوندی 

 250پشتەی دراوسێی گڵێجاڵ، ئەم ناوچەیە كە لە نزیكەی 
دایە،  ـ  نێوان چیاکانی بەمۆ و گاڕێ  گوند پێكهاتووە لە

ناوەندەكەی شارۆچكەی تازاوایە، زۆرینەی هەرە زۆری 

                                                
ئەوبەری سیروان ناوێكی زارەكی و دەماودەمە، بەاڵم لە هەندێ   (25)

یاداشتنامەشدا هاتووە، بڕوانە: مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، ڕۆژگاری 
 .  199، ال 2015ژیان، چاپ و انتشارانی كوردستان، 

ركز قضاء حلبجة، مقاطعة (، م1954 /4 /10بڕوانە خريطة كادسترو )  ( 26)
46. 
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ڕاست و شێوەزاری خەڵکەكەی جافن و بە كرمانجى ناوه
جافیيانە قسە دەكەن، بەگشتی مسوڵمان و سوننە مەزهەبن، 
بەاڵم هەندێك گوندیان سەر بە یارسانن )قەڵخانی( و بە 

بەگشتی پێكهاتەی زۆرینە و  کەلهووڕی، قسە دەكەن.
ن هەر  ـ  گی بەرباڵوی سەالس: باوەجانی، قوبادی، وەڵەدبه

، جگە لەوانەش: لەبەرئەمەش پێی دەوترێت سەالس )سێ(
ی تێدا نیشتەجێیە، لەوانەش: تاوگۆزی، چەند عەشیرەتی تر
كە درێژكراوەیان لە پشتكێو هەیە،  )27(.میرکی و باوایی 

لەسەر جاف ئەژمار دەكرێن كە سەرجەم ئەم عەشیرەتانەش 
چەتری كۆكەرەوەی خەڵكی بناری بەمۆ و دیوی ڕۆژهەاڵتە. 

 پەیوەندیی لەگەڵ دەوروبەر
بەپێی ئاماژە و گێڕانەوەكانی بەردەست سیمای زاڵ و 
بەردەوامی پەیوەندیی خەڵكی گڵێجاڵ لەگەڵ 

بووە، لەگەڵ ئەمەشدا  وبەرەكەیاندا دۆستایەتی و تەباییدەور
ەندێك پێشهات لەمەودای كورتدا بڕێك گرژیی ناوبەناو ه

لەگەڵ  )28(" 1946 هەرایدروست كردووە، بۆ نمونە لە 
ئەم  و بەشی ئێرانیبەشێك لە تاوگۆزی ئەودیو سنور 

                                                
عەلی قەنبەری، ناساندنی پارێزگای كرماشان،  (27)

http://www.brwska.net/articles/item/672 (22/3/2012 .) 
لە بەشەكانی دواتر لەسەر ئەم ڕووداوە ئەوەستین كە موریدانی   (28)

ە لە سەالسی باوەجانی و گوندەكانی شێخ سێڵە و بانەبۆر و شێخی بیار
دەوروبەرییەوە هێرشیان كردوەتە سەر گڵێجاڵ. چاوپێكەوتنی حەمە عەلی 

 .  2020 /7 /4سۆفی محەمەد، زەڕایەن، 

http://www.brwska.net/articles/item/672
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، ئەوكاتەشی كە ملمالنێی )29(عەشیرەتەدا كەوتوونەتە كێشە
لە پارتی و شیوعی گەشتووە بە ناوچەكە لەگەڵ هەندێ 

 سیاسییەوە دابەشبوونیبەهۆی  نووناكۆك ب باواییەكاندا
 ، بەاڵم ئەم گرژییانە زۆر درێژەیان نەكێشاوە و)30(

زاڵ بووە، تەنانەت لەو وێستگانەشی  دۆستایەتی سەرەنجام
ئاماژەی بۆ كرا هەرجارە و بەجۆرێك هاوكاریی لەگەڵ 

 1946دەوروبەر هەبووە، بۆ نمونە لە هەراو تااڵنی 
، لەبەری ئێرانەوە ەبەدەستی الیەنگرانی شێخانی بیار

 ێجاڵیان داوەڵنی بەلەسۆ و چوارداران یارمەتی گباواییەكا

، جگەلەوەش خێزانە ئاوارەكانیان بەسەر گوندەكانی )31(
، ماوەیەكیش لە )32(نن و پەنا دراودەوروبەردا دابەش بوو

ەتە نێوانیانەوە وكە خراپ لێكگەیشتن كەوتو (1963) ساڵی
هۆی دۆزینەوەی تەرمێكەوە لەگەڵ هەندێك لە باواییەكان بە

لە نزیك سنوری گڵێجاڵ، تاوگۆزییەكان نێوانگيرییان كردووە 
و بەئاشتەوایی كۆتایی بە ساردی نێوانیان هێناوە تا دواتر 

 . )33(خەڵكی گوندێكیترەدەركەوتووە بكوژ 

                                                
عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو؛ حەمە عەلی سۆفی محەمەد،   ( 29)

 سەرچاوەی پێشوو.   
 در، سەرچاوەی پێشووعەباس عەبدولقا  ( 30)
؛ چاوپێكەوتنی مەحمود 2020 /6 /10عەزیز بەلەسۆیی، زەڕایەن،  ( 31)

 .  2020 /6 /5مستەفا نادر، زەڕایەن، 
وێستگە مێژوییەكانی ئەم كتێبە و تەوەری  سێیەم؛ بڕوانە بەشی (32)

 ئاوارەبوونی گڵێجاڵ.  
 عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو.  (33)
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لەناو گلێجاڵ و باوایی و تاوگۆزییەكاندا ژن و ژنخوازی و 
ئەوانیش تێكەڵییان  لەدوای خاڵ و خوشكەزای زۆر هەن،
ڕێگای هاتوچۆی گڵێجاڵ بۆ  لەگەڵ قوایی و باوەجانی زیاترە،

هەڵەبجە بە ناوچەی تاوگۆزیدا گوزەر دەكات، بەرەو چیای 
بەمۆ و سەرتەكیش بەناو سنوری باواییەكان و هەمیشە 

لەوەڕگا و مەرعە و  ،هاتوچۆیان بەسەر یەكتردا هەبووە
ماڵی گڵێجاڵیش لە  زەوییەكانیان هاوسنورن، هەندێك لە

گوندی بەلەسۆ دەژین و تێكەڵن، هەندێك جاریش كۆمەڵێك 
لە پیاوانی گڵێجاڵ بۆ بەهاناوەچوونی تاوگۆزییەكانی 
گوندەكانی سەالسی باوەجانی چەند كەسیان سنوریان بڕیوە 

 .  )34(و چەند ڕۆژ لەوێ ماوەنەتەوە
گوندەكانی ئەوبەری سیروان )لیوا دیالە(  (1975) لە ساڵی

ماڵ لە ( 30) ەر ڕاگواستن كەوتوون، دەوروبەریب
گوندەكانی هۆرێن و كوێرەك كە لەنیوە زیاتریان هۆرێنی 

انیان بوون، بەهۆی ئەوەی ئاژەڵداربوون ئۆدروگا و شارەك
 لە گلێجاڵ نیشتەجێبوون تا ساڵی ،پێ خۆش نەبووە

پێكەوە ڕاگوێزراون، لە ماوەی ئەم سێ هەموویان  ز(1978)
دۆستایەتی و تێكەڵی لە نێوان  زۆریندییەكی ساڵەشدا پەیوە

ئەو خێزانانەدا دروست بووە، هەر بەهۆی ئەم 
ڕاگواستنەشەوە هەندێ لە منداڵەكانی ئەو گوندانە 

                                                
اوا قادر، حەمەی تەاڵخان، كەریمی ئەوڕەحیم بوون. ب دیارترینیان( 34)

 هەمان سەرچاوە. 
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لەدایكبووی گڵێجاڵن و گەورەكانیشیان یادگارییان لەگەڵ 
 . )35(خەڵكی ئاواییەكە هەیە

 تایبەتمەندیی ئاواییەكە
باسیان كردووە، تا وەك زۆرێك لە ڕۆژهەاڵتناسان 

ناوەڕاستی سااڵنی حەفتاكان، پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان لە 
كوردستان لەسەر بنەمای خێزان و سەرۆك هۆز و بنەماڵە 

ش، پەیوەست بووە بە ـ  ئاغا بنیاتنرابوون، الیەنی ئاینیو 
شێخ و پیر و سۆفی و دەروێشەكانەوە، دەسەاڵتی شێخەكان 

رەبەگەكان بەهۆی كاریگەریی درێژخایەنتر بووە لە هی دە
، بەاڵم ئەم ڕێسایە، لە گوندی (36)دەسەاڵتە ئاینییەكەوە 

گلێجاڵی پشتكێوی بەمۆ هەندێ گۆڕانكاریی بەسەردا هاتووە، 
لەالیەك گوندەكە ئاغای تیا نەبووە، لەالكەی تر دەسەاڵتی 

. (37)(1946) ڕاستەوخۆی شێخ  تەنها سێ مانگ هەڵیكردووە
( لە بناری 1958_1921پاشایەتی )بەدرێژایی سەردەمی 

ەكانی پشتكێودا، دوو جەمسەری سەرەكی هێزی دبەمۆ و گون
ئاینيی و كۆمەاڵیەتی هەبوون، كە وەسمان بەگی عەبدوڵاڵ 

یە كە ئەوكات بەگی شەرەفبەیانی و شێخانی نەقشبەندی بیارە
. لەم نێوانەشدا ڕابەریان بووە عەالئەدینی زیائەدینشێخ 

                                                
 . 2020 /7 /5محەمەد ئەمین مەحمود، زەڕایەن،  ( چاوپێكەوتنی35)
مارتین فان برونەسن، ئاغاو شێخ و دەوڵەت، وەرگیڕانی كوردۆ عەلی،   (36)

(، 1999دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، بەرگی یەكەم چاپی دووەم، )
دیرك كینن، الكرد وكردستان، ترجمه صالح عرفان، كوردولوجی، ؛  20_17

 . 22، ص 2010السلیمانیة، 
ی لە بەشی پێنجەم كە تایبەتە بە وێستگە مێژوییەكانی گڵێجاڵ، وردەكاری  (37)

 باسكراوە.  1946لەسەر هاتنی شێخ و هەرای 
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كەوتووەتە  )38( گوندی پشتكێوی بەمۆیە گڵێجاڵ كە گەورە
بەرداشی ملمالنێی ئەم دوو جەمسەرە و هەرالیەك بەالی 

الش لەسەر زەوی گڵێجاڵ و، هەردو)39(خۆیاندا ڕایانكێشاوە
شەڕە سكااڵی  ناكۆكیان هەبووە و گەشتووەتە ڕادەی

ی بەشی هەرە زۆری زەوییەكانی یاسایی، بەهۆی ئەوە
ت ڕازیی نەبووە سەرجەمیان ن و دەوڵەـ  گوندەكە ئەمیری

لەسەر دەرەبەگ و شێخەكان تاپۆ بكات، خەڵك زەوییەكانی 
 .  )40(خۆیان بۆ كشتوكاڵ بەكارهێناوە

سیستمی بەڕێوەبردن و نوێنەرایەتی گوند لە ئاوایی گڵێجاڵدا، 
لە دوای گەیشتنی تۆمار و دەسەاڵتی میری بەناوچەكە 

و كوێخایی  ، موختاريیلەدوای بیستەكانی سەدەی رابردوو
، بەم پێیەش سەرۆك عەشیرەتی تێدا نەبووە، هیچ )41(بووە

 .)42(كاتیش ئاغا لە گوندەكەدا نەبووە
موختارەكانی گڵێجاڵ هەمیشەیی نەبوون و گۆڕاون،  

، دیارترین )43(هەریەك لەوانەش لە بنەماڵەیەكی جیاواز بووە
                                                

رية، (: الموسوعة اإلحصائية عن التقسيمات اإلدا1962وزارة الداخلیة ) (38)
 في الجمهورية العراقية، مطبعة اإلدارة المحلية، بغداد

 . 2020 /7 /2چاوپێكەوتنی عەزیز محەمەد ئەحمەد، گڵێجاڵ،    ( 39)
 /5 /29چاوپێكەوتنی مەال عەبدوڵاڵ حمە حەمە وەیس، دەربەندیخان،   (40)

  ؛ ئەحمەد كەریم، سەرچاوەی پێشوو. 2020
 ێشوو.  مەحمود مستەفا نادر، سەرچاوەی پ (41)
مەال عەبدولاڵ حەمە حەمەوەیس، سەرچاوەی پێشوو؛ عەباس   (42)

عەزیز محەمەد ئەحمەد، سەرچاوەی عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو؛ 
 پێشوو.

؛ چاوپێكەوتنی 2020 /6 /9چاوپێكەوتنی ئەمنە شێخ عارف، زەڕایەن،  (43)
 . 2020 /6 /10حاجی محەمەد قادر عەزیز، زەڕایەن، 
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 ،وسەین محەمەد مستەفاموختارەكانیش بریتی بوون لە: 
 هۆزی)، مستەفا عەلی فەتاح ،ێن ـ سەفای وسەین مستەفا حس

 عەزیزی ئەحمەد و غەفوری عەزیز و مەال، هەسەن(
حاجى مەال حەمە ساڵح و  ،ڕەحیم( خێڵیمەحمودی غەفور )

 خێڵی، مەال محەمەدی شەل ))44(حمەوەیس( خێڵیمحەمەد )
خەلیفە(، ئەمەش جۆرێك لە دەستاودەستی نوێنەرایەتی 

یراتگری خێاڵیەتی كە لەسەر دەردەخات، جیاواز لە م
، ئەوەی جێگەی سەرنجیشە دامەزراوەپشتاوپشت سیستمی 

هیچ كام لەو كوێخایانە بەهۆی پێگەكانیانەوە دەوڵەمەند 
نەبوون و سەرجەمیان ژیانێكی ئاسایی وەك خەڵكی 

 . )45(ئاواییەكەیان هەبووە
موختارەكان دەم سپی و هۆكاری پەیوەندی نێوان خەڵك و 

، خەڵك بۆ میوانی ڕووی لێ ناون یان بۆ حكومەت بوون
نێوانگری، دیارترین و ماوەدرێژترین موختارەكانیش 

كە لە سەردەمی پاشایەتیدا موختار  (46)غەفوری عەزیز بووە
، هەروەها بە )47( (1958بووە تا كۆتایی ئەم قۆناغە )

ێنەر یاد و ڕكی چاكەخوازی سەركردە و كارهەڵسوكەسێ
و كاتیشدا بەتەنگی خەڵكی باسی هەیە، لە زۆر بۆنە 

                                                
؛ ئەمنە 2020 /6 /5ی باوا ساڵح ئەحمەد نادر، زەڕایەن، چاوپێكەوتن  (44)

شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو ؛ محەمەد قادر، سەرچاوەی پێشو؛ 
 . 2020 /7 /3چاوپێكەوتنی عەزیز ئەحمەد عەزیز، زەڕایەن 

 فەتاح محەمەد )زێبا(، سەرچاوەی پێشوو.     ( 45)
خاسێ(، عەزیز بەلەسۆیی، سەرچاوەی پێشوو؛ محەمەد قادر ) ( 46)

 سەرچاوەی پێشوو.    
 عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو.   (47)
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ئاواییەكەوە هاتووە و میوانداریی ڕێبوارانی كردووە و 
 . (48)هەوڵیداوە ئاسانكاریی بۆ خەڵك بكات

خاوەندارێتی گڵێجاڵ بۆ بەشی زۆری زەوییەكانیان حاڵەتێكی 
تایبەت نییە لەسەر ئاستی كوردستان، چونكە سەرچاوەكان 

نا دەسەاڵتی شێخ ئەوە دەخەنەڕوو لە هەندێك گونددا لە پە
و دەرەبەگەكاندا، وردە جوتیار و موڵكداری زۆری سەربەخۆ 

هیچ  نیوەكاریهەبوون، كە سااڵنە تەخمینی خۆیان داوە و 
 .)49( یەكێك لەو دوو دەسەاڵتە نەبوون

 وەك ناونیشانی نوێ بەمۆ
گڵێجاڵ گوندی  می پاشایەتی و دواتریش كۆماریدا،لە سەردە

تری دەوروبەری لە ژمارەی بە بەراورد بە گوندەكانی 
بووە، لە دوای گەورەتردانیشتوان و ڕووبەری زەوییەكانیدا 

و گوندانە بووە كە بە ( لە پێشەنگی ئه1991ڕاپەڕین )
بووەتەوە، سەرەتای هاوینی  قەرەباڵغییەكی زۆر ئاوەدان

خێزانی ئاواییەكە كە لە ئۆردوگاكانی ئێران  دەیانهەمان ساڵ 
نیشتەجێ بوون لەناو كەپر تی گڵێجاڵ گەڕاونەتەوە و لە دەش

، دواتر وردە وردە بە كۆمەكی ڕێكخراوە مرۆییەكان ئاواییان 
كۆتاییەكانی سااڵنی نەوەدەكان،  .  لە )50( دروستكردووەتەوە

                                                
ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو ؛ عەزیز ئەحمەد عەزیز،  ( 48)

 سەرچاوەی پێشوو.     
جعفر خیاط، القرية العراقية، دراسة في أحوالها و إصالحها، المجمع  (49)

 . 53، ص 1950العلمي العراقي، 
 . 53، ص القرية العراقية جعفر خیاط، (50)
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ئەم گوندە پەرەسەندنێكی گەورەی بەخۆیەوە بینیوە بەهۆی 
 .)51(ئەوەی كرایە مەڵبەندی ناحیەیەك بەناوی بەمۆ 

گوندەكەی بردە قۆناغی شارەدێ و بوو  ،بەناحیەبوون
بەهۆكاری ئەوەی بە قەرباڵغی بمێنێتەوە. هەر لەم قۆناغەشدا 

لەكاتێكدا گڵێجاڵ گڵێجاڵ بووە هەڵگری ناوی شاخی بەمۆ 
 ی دەستەخوشكی بەمۆدایە.  خۆی لە دامێنی چیای خۆشكى

دیارترین سیمای سروشتییە لە ناوچەكە و شاخی بەمۆ 
شە بۆ ئەو كۆمەڵە گوندەی كەوتوونەتە ناونیشانێكی هاوبە

پشت ئەم چیایەوە، ، ئەم زنجیرە شاخەش سنوری 
 جیاكەرەوەی ناوچەكانی دەوروبەری هەڵەبجە و ناوچەكانی

ڕانەوە و بیروباوەڕی ێسەر بە قەزای خانەقینە، هەندێ گ
كۆنیش ئاماژە بەوە دەكەن لەسەر چیاكە تەرمی پیرخدری 

باپیرانی ساداتی ڕ وەهایە باوەشاهۆ ئەسپەردە كراوە كە 
، بەاڵم ئەم قسەیە  )52(بنەماڵەكانی جاف بێتتاوگۆزی و 

لە بەرزی و پاڵپشتییەكی بەهێزی نییە، گرنگی بەمۆش تەنها 
كە لە  (ەترەم1842بەرزترین لوتكەی زنجیرەییەكەیدایە )

هەردوو دیوەوە و لە هەردوو بەری باشوور و ڕۆژهەاڵتی 
و لەبەر  ەكترەوە دەبەستێتەوەكوردستان كۆمەڵێك گوند بەی
وەك جێگەیەكی ستراتیجی گرنگیی ئەم شاخەش 

 داسەرسنوری ئێران لە نەخشەیەكی سەربازیی عوسمانی

                                                
(، بڕیاری ژمارە 1999 /11 /4سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران )    (51)

 بە ئیمزای كۆسرەت ڕەسوڵ عەلی )ئیدارەی سلێمانی(.  280
سیسیل جۆن ئیدمۆندیز: كورد تورك عەرەب، وەرگیڕانی: حامید   (52)

 .202و  112، ال 2004گەوهەری، دەزگای ئاراس، 
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، زۆر گێڕانەوەیتری مێژویی  )53(گرنگیی پێدراوە (1915)
هەن لەسەر ئەوەی لەسەردەمی هاتنی ڕووسەكاندا بۆ ئێران 

 بووە.  ڕۆژهەاڵت پەناگەی هۆزەكانی 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ڵیسا ،یعوسمان ینگەج یگشت یرکانەئ ەیچاپخان ەل نەخشەكە  (53)

ە، بوو كانییەربازەس ەئامانج یكردنیارید ێیل ستەبەم وە، چاپ کراو١٩١٥
 وێنەیەكیشی لە ئەرشیفی د. جەبار قادر هەیە. 
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 نی و تەریقەت و حوجرە و مەالكانژیانی ئای
لە گڵێجاڵدا ئاینپەروەريی و ئاینداری سیما و مۆركی زاڵی 
گوندەكە بووە ئیتر چ ئاینداری سۆفیگەری و تەریقەت بێت 

ی" و خۆڕسك و حوجرەیی. هۆكاری یان "ئیسالمی كۆمەاڵیەت
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ چاالكییە ئاینییەكانی ناو ئاوایی و 

 گوندەكانی تری دەوروپشت. 
یەكەم خانەقای شێخانی نەقشبەندی هەورامان، بەر لە 
دروستكردنی خانەقای بیارە، لە گوندی )گمە(ی دراوسێی 

لەالیەن شێخ  ز(1890) گڵێجاڵ، لە دەوروبەری ساڵى
، شێخانی نەقشبەندی (54)ری زیائەدینەوە دروستكراوەعومە

، شێخ (55)بەردەوام سەردانی ئەم خانەقایان كردووە
نەجمەدینی شێخ عومەر زۆری ژیانی لە پشتە و گمە و 

، لە پاش شێخ نەجمەدینیش (56)پشتكێوی بەمۆ بەسەر بردووە
، دواتر شێخ ساحێبی (57)شێخ عەالئەدین پێی لە گمە نەبڕیوە

، لە پشتە نیشتەجێ بووە، ز1952ینی لە شێخ نەجمەد
 ز1978اگواستنی تا ڕ خانەقای خۆی ئاوەدان كردووەتەوە

(58) . 

                                                
مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، یادی مەردان، كۆڕی زانیاری كورد،  ( 54)

احب، كوانوی خەبات، تاران، ؛ شێخ مەحمود شێخ ص161 /2، 1970بەغدا، 
 .15_14، )پێشەكی(، ال 2020

؛ شێخ مەحمود، 2/161ردانمەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، یادى مه  (55)
 . 15_14سەرچاوەی پێشوو، ال 

 . 287_ 284 /2ردان ، مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، یادى مه ( 56)
 .  129مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، ڕۆژگاری ژیان  ( 57)
 .    15_14(  مەحمود نەقشبەندی، سەرچاوەی پێشوو، ال 58)
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شێخەكان لەگەڵ هاتنیاندا بۆ ناوچەكە پەیوەندییەکی باشیان 
خەڵکی گڵێجاڵدا دروستکردووە و مورید  زۆربەیلەگەڵ 

مردووە(  1942، سۆفی عەزەمی باپیر )(59)بەیعەتیان پێداون
اودارترین سۆفییەكانی شێخ نەجمەدینی شێخ عومەر یەك لە ن

بووە لە ئاواییەكە و ناوبانگی لە سنوری گڵێجاڵ دەرچووە، 
و پابەندیی ئەم سۆفییە  زوهدچیرۆك و گێڕانەوە لەسەر 

. جگە لە ئەویش لە گڵێجاڵ مورید و مەنسوبی (60)بەرباڵوە
شێخانی نەقشبەندی باڵوبوون و ناوبەناو هاتوچۆی 

گمە و پشتە و بیارەیان كردووە، لەوانەش  خانەقاكانی
حەمە یوسفی  عەبدوڵاڵی وسەین و عەبدوڵاڵی ئەحمەد و

چەرمەڵ و كاكە هەسەنی دۆعاگۆ كە وەها باوە نزای هەمیشە 
 . (61)... هتد قبوڵ بووەو

هاوكات لەگەڵ ئەمەشدا بەهۆی شێخانی قادریی ناوچەی 
لە  سەالسی ڕۆژهەاڵتی كوردستانەوە، تەریقەتی قادری

ئامادەیی هەبووە، خەلیفە مارف،  گڵێجاڵ جۆرێك لە
هەبووە و  ۆژهەاڵتڕدۆستایەتی و تێكەڵیی لەگەڵ شێخانی 

لە  ئەوەش باڵوەخەلیفەی شێخ ڕەسوڵی خانەشوور بووە، 
، لە پەنا ئەم دوو تەریقەتەشدا (62)تەكیەی هەبووە گڵێجاڵ

مەالی خوار  چەند مەالیەك و بەدوایاندا كۆمەڵێك فەقێ و
                                                

 عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو.    (59)
 چاوەی پێشوو . مەعەلی سۆفی محەمەد، سەرحه ( 60)
؛ چاوپێكەوتنی 2020 /6 /9چاوپێكەوتنی خاسێ حەسەن، زەڕایەن،   (61)

 .2020 /6 /7مریەم فەتحوڵاڵ یوسف، زەڕایەن، 
ەمەد ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ مەحمود عەلی محەمەد، (  عەزیز مح62)

 سەرچاوەی پێشوو.  
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دەكرێت بوترێت لە گڵێجاڵ دەركەوتوون كە عیلم"  12استی "ئ
بوون، ڕۆڵ و كاریگەریی مەالكانیش لە  مسوڵمانی حوجرەیی

بەشێوەیەكی زەقتر لە جاران پەرەی  ز(1945ساڵی ) دوای
سەندووە، چونكە مزگەوت لە گڵێجاڵ دروستكراوە  و 
بەدوایدا حوجرە بۆ پێگەیاندن و خوێندن و حەواندنەوەی 

 . (63)یان فەقێ
ی و پیاوماقووڵ و مەالكان وەك چاكەخوازی كۆمەاڵیەت

دادوەری شەرعی لە  ئاواییەكە و لە پشتكێوی بەمۆ ڕۆڵیان 
، )مامۆستا( مەال سەعیدە ینیوە، كۆتا مەالی ئەم زنجیرەیەشب

سەرەڕای ئەركە ئاینییەكانی مەالیەتی بەهاوكاریی  كە
رفتەكانی ئەركی چارەسەركردنی كێشە و گ پیاوماقوواڵن

خێزانەكان و ناكۆكییەكانی پەیوەست بە زەوی و زار و 
مامەڵەی ڕۆژانەی خەڵكی هەڵسوڕاندووە، هاتوچۆی لەگەڵ 

هەفتانە چ خۆی بە تەنها  (64)گوندەكانی دەوروبەریش هەبووە
یان لەگەڵ فەقێكانی سەردانی گوندەكانی كردووە بۆ ڕێنمایی 

 .(65)ئاینی 
ەمەزانان و مانگەكانی تردا بە مەال و فەقێكانی گڵێجاڵ لە ڕ 

و  كردنو سەاڵ دانزۆر ئاوایى تردا باڵوبونەتەوە بۆ بانگ
لە گوندەكانی  ،(66)مەوعیزەی ڕەمەزانانخوێندنەوەی 

                                                
(  حەمەعەلی سۆفی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ ئەمنە شێخ عارف، 63)

  سەرچاوەی پێشوو.
 ێشوو.  پمەوەیس، سەرچاوەی مەال عەبدوڵاڵ حمە حه ( 64)
    .2020 /6 /10چاوپێكەوتنی مەال محەمەد مەال سەعید، زەڕایەن،  (65)
 لە بەشی كۆتایی ژیاننامەی مەالكاندا ئاماژە بەو گوندانە هەیە.     ( 66)



32 
 

دەوروبەرەوە، خەڵك هاتوون بۆ بەشداریكردنی نوێژی 
لە ينى گڵێجاڵ، هەندێ لە ژنانی بەتەمەنی گڵێجاڵیش هه

 .(67)حوجرەكەدا بەشداریی جومعەیان كردووە
و ئاهەنگی تایبەتی  ەولە گڵێجاڵ یادەكانی مەولود بەرز ڕاگیرا

بۆ سازكراوە، ئەم نەريتەش تا كۆتایی هەشتاكان لە هەندێك 
پارێزگاریی لێكراوە، لەوانەش ماڵی لە خێزانەكانی ئەم گوندە 

لەسەر كاسێت تۆمار كراون، لە  حاجی تۆفیقی مام فەتحە و
چوون بۆ بەجێهێنانی  ئەوانەیرەوەری ژیانی گوندەكەشدا بی

بە دەف و دایرە و سەاڵواتدان لە دووری ئاوایی  حەج
، هەندێك لە پیاوانی (68)و پێشوازی كراون بەڕێكراون
حاجی   ؛وانەشلە هەیە، ئاینییان موناجاتی گوندەكەش

یش  (1978لەپاش راگواستنی ) ،(69) عەزیزی مام ئەمین
فەرزی  بەكۆمەڵ یشژمارەیەكی زۆری خەڵكی گڵێجاڵ

   . . (70)و بوونەتە هەڵگری نازناوی حاجی حەجیان بەجێهێناوە
 

                                                
مەوەیس، سەرچاوەی پێشوو ؛ مەال محەمەد مە حهمەال عەبدوڵاڵی حه  (67)

 مەال سەعید، سەرچاوەی پێشوو.  
 خاسێ حەسەن، سەرچاوەی پێشوو.     (68)
كراوە و باڵویش الوانەوەو موناجاتەكە لەسەر كاسێتی تەسجیل تۆمار  (69)

 ttps://bit.ly/2ERkTvfhكراوەتەوە: 
ەبەشێك لە ماڵەكاندا تا ئێستاش وێنە و یادگاری حاجییەكان ل (70)

 پارێزراون. 

https://bit.ly/2ERkTvf
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 مەالكانی گڵێجاڵ
 )گەورە(  ـ مەال یوسف

ژیاوە، زانیاریی ز(  1850لەپاش )مارفە،  كوڕی خەلیفە
لەبارەی خوێندن و پێگەیشتنی لەبەردەستدا نییە، بەاڵم مەال 

لە ، (71)عەبدولكەریمی مودەڕیس وەك مەال ناوی هێناوە
 ە لەوانەشفەقێی هەبوو كسەردەمی خۆیدا لە گڵێجاڵ هەندێ

كوڕی و رابیعەی  مەال فەتاحی برای، خەلیفە ئەحمەدی
یەكیشی دەربارەی پێویستیی دەركردنی زەكات فەتوا )72(كچی

 . هاوژینەكەی )مەلەكێ عەزیز()73(لە قەرەخەرمان باڵوە
، خۆیشی زیاتر لەناوچەی سەالسی )74(قوبادییەعەشیرەتی 

باوەڕ ، )75(باوەجانی ناسراو بووە وەك مەالیەكی دیندار
 ( كۆچی دوایی كردبێت و1925وەهایە لەدەوروبەری )
ناسراوە بۆ جیاكردنەوەی لە مەال  بەمەال یوسفی گەورەش

 . كە هاوناوە یوسفی كوڕەزای

                                                
 . 199رۆژگاری ژیان، ال  ( 71)
 فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی پێشوو.   ( 72)
بەپێی نەرێتی جوتیارەكان زەكاتی بەروبووم و دانەوێڵە لەپاش دروێنە  ( 73)

انەوە دەماودەمانەی لەگڵێجاڵدا هەیە، مەال دەردەكرێت، بەاڵم بەپێی ئەو گێڕ
یوسف رەخنەی لە خەلیفە مارفی باوكی گرتووە كە قەرەخەرمان دەكات و 
دەیخوات لەكاتێكدا بەسەوزی دروێنە كراوە و هێشتا نەبووەتە دان و زەكاتی 
لێ دەرنەكراوە، ئەمەش بۆچوونی هەندێ لە شەرعزانەكانی ئیسالمە كە 

 گەنمەكە ئەژمار بكرێت بۆ زەكات. بڕوانە:  پێیانوایە دەبێت لەگەڵ
(، هل في الفريكة زكاة، 2019 /4 /14) د. سائد حسني دراغمة

https://www.youtube.com/watch?v=BZ4mLk0XGlg . 
 فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی پێشوو.   ( 74)
 حمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو. عەزیز مە ( 75)

https://www.youtube.com/watch?v=BZ4mLk0XGlg
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 مەال محەمەدی ئەسپەری
مەالیە كە یەكێكن لە پێكهاتەكانی گڵێجاڵ، بەپێی  خیڵیباپیری 

ناوەندی تەمەنی نەوەكانی، دەبێت لە دەوروبەری سااڵنی 
ژیابێت، بەپێی ئەو گێڕانەوانەشى لەبارەی  بەدواوە ز1850

 یهەن لە گوندى ئەسپەری ناوچەی سەالس باپیرانییەوە
بەهۆى گرانى و قات و قڕی  ،)76 (ەوە هاتووننزیك لە گڵێجاڵ

ناوچەى خۆیان بەجێهێشتووە و لە گلێجاڵ گیرساونەتەوە 
 كردووەدەوروبەری كانیاوی سماقەیان ، لەدوای ئەمەش )77(

 .)78(بە باخ و تەڕەكاڵ
ووە، هەتا کۆچی كردووە مەالیەتى کرد ،مەال محەمەد 

عیلم" ی هەبووە، ئەگەرچی لە گڵێجاڵدا  12مۆڵەتی مەالیەتی  "
، بەاڵم ئەم جێگەی پرسی خەڵك ئەوكات مزگەوت نەبووە

، پەیوەندییەكی بەهێزی لەگەڵ تەریقەتی نەقشبەندی  )79(وەبو
و شێخانی بیارە هەبووە، دەگێڕنەوە جارێك شێخ عەالئەدینی 

دەسپێكی ئاوایی لە زیائەدین هاتووەتە گڵێجاڵ، لە نەزرگەی 
واڵغەكەی دابەزیوە، كە لێیان پرسیوە بۆچی؟ وتویەتی: چۆن 

 . )80(دێت بە پیریمەوەدانابەزم مەال محەمەدی ئەسپەری 

                                                
 .  2020 /25/5چاوپێكەوتنی عەبدولڕەحمان فەتحوڵاڵ، زەڕایەن،   (76)
 سەرچاوەی پێشوو.    (77)
 فەتاح محەمەد )زێبا(، سەرچاوەی پێشوو.    (78)
 /6 /23چاوپێكەوتن لەگەڵ حاجی عەبدولڕەحیم عەزیز، زەڕایەن، ( 79)

 وەی پێشوو. ؛ عەبدولڕەحمان فەتحوڵاڵ، سەرچا 2020
   عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو.   (80)
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هاوژینەكەی ناوی )خۆرشە( بووە، بەپێی ئاماژەكان مەال 
لە  ،لەكۆتایی بیستەكان كۆچی دواییكردووە محەمەد

دە كراوە كە گۆڕستانی ئیمام محەمەدی گلێجاڵ ئەسپەر
 لەخۆ دەگرێت. زۆربەی پیاوە دێرینەكانی گڵێجاڵگۆڕی 

 
 ی خەلیفەمەال فەتاح

كوڕی خەلیفە مارفە، بەپێی ئاماژەكان، لە مەال فەتاح 
 كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدە و لە نیوەی یەكەمی سەدەی

لە زۆر شوێن فەقێیەتی كردووە لەوانەش  ،بیستەم ژیاوە
)81(هەڵەبجە  گوندی پریس لە دەڤەری حوجرەی

لەگەڵ ، 
وە و داوەریی گەڕانەوەیدا بۆ گڵێجاڵ كاری مەالیەتی كردو

ە و حوجرەی مارە بڕیوبۆ خەڵك  خەڵكی كردووە و ژنی
، وەها باڵوە لە گڵێجاڵ كە مەال فەتاح جگە )82(ەفەقێی هەبوو

لە مەالیەتی خۆی كاری جوتیاريی و كشتوكاڵی خۆی 
دەستوخەتێكی  بەپێی ئاسەوارەكانی خاوەن. )83(كردووە

و لەو كەشكۆڵەی زانستە شەرعییەكان كە بووە  جوان
، )84(نووسیبوی ناوی "فەتاح خەلیفە زادە"ی بەكارهێناوە 

و حوجرەی هەبووە  هەروەها وانەی بە كۆمەڵێك فەقێ وتووە
لە  كە دواتر ئاماژە بە هەندێكیان دەكرێت و ،(85)لە گڵێجاڵ

 كردووە. سییەكان كۆچی دوایی  سااڵنی
 

                                                
مەال عومەر عەبدولعەزیز الحسیني، نامەیەك بۆ برایانی عەشیرەتی  (81)

 "دەستخەت" 2003 /10/  23گلێجاڵ، 
   عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو.   (82)
 وە. .. هەمان سەرچامەال عومەر عەبدولعەزیز الحسیني، نامەیەك ( 83)
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  ی گڵێجاڵیەال یوسفم 
، ەلیفەی ئەحمەدی مەال یوسفی گەورەیكوڕی خەمەال یوسف 

خوێنەواریی لەدایكبووە، باوكی  1915دەوروبەری ساڵی 
 . (86)بووە بێژێكی ڕەوانقورئان خوێنهەبووە و 

لە  و سەرەتا الی مەال فەتاحی مامی لە گڵێجاڵ مەال یوسف
و نیوەی  لە سااڵنی سییەكانزۆر حوجرەی تری كوردستان 

خوێندوویەتی لەوانەش: یەكەمی چلەكانی سەدەی رابردوو 
، فەقێ (89)، عەبابەیلێ(88)، گوندی چنار(87)هەڵەبجەناو شاری 

گێڵدەرەی  ،(93)، پریس(92)، تەوێڵە(91)، پێنجوێن (90)جنە
هەروەها باسی ئەوەش هەیە چووبێتە شاری  (94)شارباژێڕ

نی لە سنەی ڕۆژهەاڵتی كوردستان و مزگەوتی شێخی گەیال
                                                

 .. هەمان سەرچاوە.مەال عومەر عەبدولعەزیز الحسیني، نامەیەك  (84)
      عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو. ( 85)
 مەوەیس، سەرچاوەی پێشوومە  حهمەال عەبدوڵاڵ حه ( 86)
؛ 2006 /12 /9مە ی مەال كەریم، سلێمانی حه چاوپێكەوتنی( 87)

مە تۆفیق سەرچاوەی پێشوو؛حه سەرچاوەی پێشوو؛ مەال عەلی كۆكۆیی،
 دەروێش ئەبوبەكر، سەرچاوەی پێشوو. 

 مەال عەلی قادر كۆكۆیی، سەرچاوەی پێشوو.  ( 88)
 2008تەمموزی  23مە ی مەالفەرەج، زەڕایەن، لەگەڵ حه چاوپێكەوتن( 89)

 ؛ باوا ساڵح ئەحمەد نادر، سەرچاوەی پێشوو. 
تەمموزی  24ی تازە، چاوپێكەوتنی زینەت ئەحمەد یوسف، هەڵەبجە (90)

2008 . 
حوزەیرانی  16چاوپێكەوتن لەگەڵ مەال سەید ئەحمەد تاوگۆزی،  ( 91)

2005   . 
 ریم، سەرچاوەی پێشوو "چاوپێكەوتن".    مە ی مەال كەحه (92)
 مەال عومەر عەبدولعەزیز، سەرچاوەی پێشوو، "نامە".     (93)
     .  15/5/2020چاوپێكەوتنی تەها محەمەد، زەڕایەن،  (94)
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، لە كۆتا وێستگەی فەقێیەتیشدا لە سەردەستی (95)بەغدا
كەسایەتی و زانای ناسراوی دەڤەری هەڵەبجە مەال ساڵحی 

مۆڵەتی مەالیەتی ز( 1945) گەورە، لە گوندی تریفە لە ساڵی
 (.96)وەرگرتووە

مەال یوسف هاوفەقێ و هاوڕێی مەال مەجیدی دەوڵەتئاوای 
انی، شارەزایی و ، جگە لە شەرعز( 97)جوانڕۆ بووە

، (98)ڕۆشنبیری گشتی لە زانستە كۆمەاڵیەتییەكان هەبووە
خاوەن بۆچوونی تایبەتی خۆی و كەسێكی چاوكراوە و 

، وەك مەال مەحمودی گەاڵڵەی بەڕێوەبەری (99)زیرەك بووە
پێشووی كتێبخانەی ئەوقافی سلێمانیش ئاماژەی پێكردووە، 

بەرە منەوەرە لە دەمی خۆیدا كاریگەر بووە بە بەرهەمی ڕێ
وەكو  چاكسازیخوازە ئیسالمییەكانی قوتابخانەی میسری

، چەند مانگێك لە پاش (100)ڕەشید ڕەزا و محەمەد عەبدە
مۆڵەت وەرگرتنی و لە دەمی گەڕانەوەیدا بۆ گڵێجاڵ بە 
میوانی لەالیەن خزمەتكاری ماڵی شێخ زاهیدی شێخ عەالدینی 

ز(  1946) نەقشبەندییەوە بەناوی حەمە چەتە لە هاوینی

                                                
بەرزان ئەحمەد، مەال یوسف چۆن لەالیەن شێخێكی هەورامانەوە   (95)

 .19_14، ال 2008(، حوزەیرانی 25تیرۆر كرا؟!، گۆڤاری )ستاندەر( ژمارە )
  .2020 /6/ 5، سلێمانی، ورهى گهچاوپێكەوتنی مەال جەالل مەال ساڵح  (96)
  حەمە تۆفیق دەروێش ئەبوبەكر، سەرچاوەی پێشوو.  (97)
 مەال جەاللی مەال ساڵحی گەورە، سەرچاوەی پێشوو.   (98)
 شوو. مە ی مەال كەریم، سەرچاوەی پێحه (99)
( ئاراس محەمەد ساڵح، مامۆستا شێخ محەمەدی خاڵ لە كۆمەڵە 100)

 . 35، ال 2015دیدارێكی ڕۆژنامەنووسیدا، سەنتەری زەهاوی، 
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لەپاش ، (101)لە هەڵەبجە ئەسپەردە كراوە  ، پاشانكوژراوە
و لەبەر  خۆی هەندێ دەستخەت و فۆتۆیەكی لێ بەجێماوە
تێكڕای ، ئەوەی هاوسەرگیریی نەكردبوو هیچ نەوەیەكی نییە

ەڵك بە "ساڵی هەراكە" ئەم بەسەرهاتەش لەسەر زاری خ
 كە لەبەشی دواتردا دێینە سەری.  بەناوبانگە

 ەال سەعید )مامۆستا(مـ 
لە ئاوایی  ز(1910) ساڵیكوڕی مستەفای خەلیفە مارفە، لە 

گڵێجاڵ لەدایكبووە. لە تەمەنی مناڵیدا باوك و دایكیشی كۆچی 
دواییان كردووە، سەرەتا خوێندنی حوجرەی الی مەال 

ش ئەوەی مامی ، لە پا(102)فەتاحی مامی دەستپێكردووە
ەو مەدرەسەكانی هەڵەبجە و بەر كۆچی دوایی كردووە،

. لە قۆناغی "تصریف (103)هەورامان ڕێگای گرتووەتە بەر
الزنجاني" بووە، ڕوویكردۆتە مەدرەسەی بیارە، لەو 

حوجرە و مەدرەسەی  اوەیەشی لەوێ بووە، هەندێ كات لەم
تر خوێندوویەتی وەك مەدرەسەی گوندی پریس الی مەال 

ەیەكیش ، ماو(104)عەبدولعەزیز لە ناوچەی نەورۆڵی
اڵتى ك لە مەریوانی ڕۆژههـ  ـ  ڕۆشتووە بۆ گوندی بال

كوردستان و لەبەردەستی مەال باقری بالەك شەش مانگ 

                                                
 .19_14بەرزان ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو، ال  (101)
 مریەم فەتحولاڵ، سەرچاوەی پێشوو.   (102)
 مەال محەمەد مەال سەعید، سەرچاوەی پێشوو.  (103)
مەال عومەر  ؛199مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، ڕۆژگاری ژیان، ل( 104)

 عەبدولعەزیز، سەرچاوەی پێشوو. 
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، هەروەها ماوەیەكیش لە مەدرەسەی تریفە (105)فەقێ بووە
 . (106)خوێندوویەتی

مۆڵەتنامەی مەالیەتی "اإلجازة  (ز1945ك/  1364) لە ساڵی
مەال عەبدولكەریمی  العلمیة" ی لە بیارە لەسەردەستی

هەر ئەویش بە "مەالیەكی خاوەن  ،وەمودەڕیس وەرگرتو
. هەر ئەو ساڵەش (107)ئاكاری باش" باسی كردووە

نوێژی و  ۆ ئاوایی گڵێجاڵ لە پشتكێوی بەمۆگەڕاوەتەوە ب
بناری بەمۆ بە نازناوی "مامۆستا"  هەینی دامەزراندووە، لە

مامۆستای ناسراوە بەوپێیەی سااڵنێكی زۆر مودەڕیس و 
بابەتە شەرعییەكان بووە، ماوەیەكیش لە گوندی هۆرێن 

، بەاڵم لەو دەستخەتانەی لێی بەجێماوە (108)مەالیەتی كردووە
 . (109)خۆی نازناوی "هەژار"ی بۆخۆی بەكارهێناوە

جار هاوسەرگیری كردووە، یەكێك لە  سێمەال سەعید 
گۆزی نەوەی مەولەوییە هاوسەرەكانی لە ساداتی تاو

. لە پاش ڕاگواستنی گوندەكانی بناری بەمۆ بۆ ەخان()فاتم
(، سەردەمێك وتاربێژی 1978ئۆردوگای زەڕایەن )

مزگەوتی گەورەی شارۆچكەكە بووە، لە سااڵنی كۆتایی 
                                                

 مەال محەمەد مەال سەعید، سەرچاوەی پێشوو.  (105)
 و. ەی پێشو، سەرچاوورهمەال جەالل مەال ساڵحى گه (106)
 . 199، رۆژگاری ژیانمەال عەبدولكەریمی مودەڕیس،  (107)
مەال محەمەد مەال سەعید، سەرچاوەی پێشوو ؛ باوا ساڵح ئەحمەد،  (108)

 سەرچاوەی پێشوو. 
هەندێك لەو دەستخەتانەی لە ناوەندی كوردستان، زانكۆی سلێمانی   (109)

 (.   52 /1ئەرشیفكراوە )هاتوو
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تەمەنیدا بەهۆی جەڵتەوە باری تەندروستی تێكچووە و 
 ز(1988) ى ئایاری27كەوتووەتە سەرجێگا، لە ڕۆژی 

لە گۆڕستانی گشتیی كەی ، گۆڕەكۆچی دوایی كردووە
 .(110) یەشارۆچكەی زەڕایەن )وارماوا(

 گڵێجاڵی مەال مەحمود

و لەبنەماڵەی مەال  ەمەال فەرەج حمود كوڕیەال مەم
لە ز 1920ساڵی لە دەوروبەری  محەمەدی ئەسپەرییە،

پێی وتراوە لەدایكبووە، باوكیشی هەر ئاوایی گڵێجاڵ 
، )112(گڵێجاڵی" بووەهەڵگری نازناوی " خۆی ، بەاڵم)111(مەال

سەرەتای خوێندنی حوجرەی الی مەال فەتاحی خەلیفە بووە 
زۆر شوێن گەڕاوە لەوانەش شاری ، دواتر )113(لە گڵێجاڵ

هەڵەبجە و لەوێ لە مزگەوتی تەكیە ماوەیەك لەگەڵ مەال 
، )114 (یوسف الی مەال محەمەدی عەبابەیلێی خوێندوویانە

نی سلێمانی سەردەمێكیش لە مزگەوتی بن تەبەقی عیرفا
، هەروەها چووەتە گوندەكانی قاینەیجەی )115 (بووە

شارەزوور، باوەخۆشێنی نزیك دەربەندیخان، بێلولە و 
                                                

 سەعید، سەرچاوەی پێشوو.    مەال محەمەد مەال  (110)
 عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو( 111)
حاشیەی دەستخەتەكانی كتێبەكانی فەقێیەتی مەال مەحمود، ناوەندی ( 112)

 كوردستان ـ زانكۆی سلێمانی.
 عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو. ( 113)
 حەمە تۆفیق دەروێش ئەبوبەكر، سەرچاوەی پێشوو.  ( 114)
ەراوێزی دەستخەتی عەوامیل و كتێبەكانی فەقێیەتی، وێنەی لە پ ( 115)

 ناوەندی كوردستان، زانكۆی سلێمانی هەیە. 
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، دواتر پاوە، بیارە، جوانڕۆ، گەڕاوە، )116(تەكیەی قەرەداغ
مۆڵەتی لەسەر دەستی مەال شێخ عەبدولوەهاب  پاشان

. لە دوای )117(مەالیەتی وەرگرتووە لە ئاوایی نێرگزەجاڕ 
وەك كادرێك  ز(1961) هەڵگیرسانی شۆڕشی ئەیلول لە
، و بوەتە بەرپرسی ناوچە بەشداریی كردووە لە بناری بەمۆ

، هەندێ )118(یەكێك بووە لە پەیڕەوانی تەریقەتی نەقشبەندی
بەجێماوە كە ئاماژەن لەسەر ئەوەی  لێدەستخەتی مەالیەتی 

لە زمانەكانی عەرەبی و فارسی شارەزایی هەبووە، هەندێ 
وانەی فەقێیەتیشی بۆ مەال مەحمودی غەفور 

 . )119(نووسیووەتەوە

جگە لە خوێندی مەالیەتی، مەال مەحمود كەسایەتییەكی 
كۆمەاڵیەتی  بووە، شارەزای دابونەريت و ڕابردووی 
ئاواییەكە بووە، خەڵك بۆ پرس و زانیاری وەرگرتن 

زانیاری و لێكدانەوەكانی  كەڵكیان لەگەڕاونەتەوە سەری و 
.  وەك ژیانی تایبەتیش كوڕێكی تاقانەی )120(گرتووەوەر

                                                
حاشیەی دەستخەتەكانی كتێبەكانی فەقێیەتی مەال مەحمود، ناوەندی  ( 116)

 كوردستان ـ زانكۆی سلێمانی. 
هەندێ لە دەستخەتەكانی سەردەمی فەقێیەتی مەال حمود، ئەرشیفی  ( 117)

ژیاننامەی مەالمەحموود گڵێجاڵی، (، 2020 /5 /13اڵە؛ پۆرتاڵی ڕووداو )بنەم
https://www.facebook.com/watch/?v=543052049688287  :29)بەردەستە 

/ 6/ 2020.) 
 سەرچاوەی پێشوو.   ( 118)
نی كتێبەكانی فەقێیەتی مەال مەحمود، ناوەندی حاشیەی دەستخەتەكا ( 119)

  كوردستان ـ زانكۆی سلێمانی.
 مەال محەمەدی مەال سەعید، سەرچاوەی پێشوو.    (120)

https://www.facebook.com/watch/?v=543052049688287
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هەبووە هەر بە منداڵی كۆچی دوایی كردووە، چوار كچیشی 
لە شارۆچكەی زەڕایەن  ز(2005) لە پاش بەجێماوە، لە ساڵی
 .)121(خاك سپێردراوەهەر لەوێ بەكۆچی دوایی كردووە و  

 ێجاڵحوجرەی گڵ

ە بۆ مێژووی خوێندنی حوجرە لە گڵێجاڵ دەگەڕێتەو
 مارف كە مەال فەتاحی خەلیفە سەرەتاكانی سەدەی بیستەم

ای ، شوێنی حوجرەكە لەجێگەی ئێستمامۆستای بووە
دەوروبەری مزگەوتی كۆنی ئاواییەكە بووە، هەندێكجاریش 

( فەقێی تێدابووە كە هەندێكیان لە سەالسی باوەجانی و 10)
 یمەالیانەجگە لەو ، )122(ناوچەی تاوگۆزی ئێرانەوە هاتوون

مەال مەحمود(،  ئاماژەیان پێكرا )مەال یوسف، مەال سەعید،
خوێندوویانە و  گڵێجاڵ الی مەال فەتاحلەوانەی لە یترهەندێك

 : ئەمانەی خوارەوەنزانیاری لەبارەیانەوە بەردەستە 

  محەمەد نادرمەال  

ە، لە هۆزی هەسەنە، قادرناوی تەواوی مەال محەمەد نادر 
مەال فەتاحی بەردەستی ، لەسەرەتاكانی سەدەی بیستەم

خەلیفە لە گلێجاڵ قورئان و وردە كتێبەكانی زمانی عەرەبی 
و شەرعزانیی خوێندووە، لەپاش هاوسەرگیریكردن 
)رەیحان(، چووەتە گوندی كەوزەیناڵی و لەوێ مەالیەتی بۆ 

                                                
 هەمان سەرچاوە. ( 121)
  عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو. ( 122)
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لە كۆتایی  ( و دەكە)كردوون، پاشان چووەتە گوندی 
كچێكی هەبووە، پەنجاكان كۆچی دوایی كردووە. كوڕ و 

، ژیانئاوایی كردووەلە هەرزەكاریدا  )عوسمان( كوڕەكەی
 .  )123(ی )مینا( لە دەربەندیخان گیرساوەتەوەشكچەكە

 مەال محەمەد مەحمود 

دایكبووی سااڵنی بیستەكان ، لەمحەمەدەكوڕی مەحمودی  
 سەربازییخزمەتی بەهۆی گیرانی بۆ ەدواوەیە، ب

ی حوجرە قێیەتی و خوێندنوازی لە فە لەسەردەمی پاشایەتی
تا كۆتایی ژیانی و  بووە قورئانخوێن و بانگبێژ. (124)هێناوە

شارۆچكەی  ( لە2010دوای ) لە ،ناسراوە "بە "مامۆ مەال
 . زەڕایەن كۆچی دواییكردوە

 ساڵح یكەریم

(ـە، ماوەیەك فەقێیەتی كردووە لە 1905) ساڵی لەدایكبووی
ی گڵێجاڵ، هەندێك یادەوەری و بەسەرهاتی لەگەڵ حوجرە

مەال فەتاحدا بۆ نەوەكانی گێڕاوەتەوە، لە سەعداوا ناوبەناو 
لە زەڕایەن كۆچی  ز( 1979لە )كاری بانگبێژیی كردووە و 

 .  (125)دوایی كردووە

                                                
مەحمود مستەفا نادر، سەرچاوەی پێشوو؛ باوا ساڵح ئەحمەد، ( 123)

  سەرچاوەی پێشوو. 
 عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو.   (124)
چاوپێكەوتنی تۆفیق ؛ (  عەبدولڕەحمانی فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو125)

 .  2020 /7 /25كەریم، هەڵەبجە، 
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 ێكردنەوەی حوجرەی مزگەوت و دەستپدروستكردن
ماوەیەك  1930لەسااڵنی  لە پاش كۆچی دوایی مەال فەتاح

، مەال سەعید كە فەقێی بووە حوجرەی گڵێجاڵ وەستاوە
چووەتە بیارە، مەال یوسف بۆ هەڵەبجە، مەال محەمەدی نادر 

، مەال مەال محەمەد مەحمود بۆ سەربازیی ،بۆ شێخان
، بەاڵم لە (126)كەریمی ساڵحیش دابڕاوە مەحمود بۆ قەرەداغ،

ی مەال سەعید و مەال یوسف مۆڵەت( كە 1945ساڵی )
كەپر و جێگا لە ، "اإلجازة العلمیة" یان وەرگرتووەمەالیەتی 

ینی دەكراون بۆ كردنەوەی مەدرەسەی ئادەشتی گڵێجاڵ ئاما
تا پێشوازی لە فەقێ بكات لە گوندەكانی دەوروبەرەوە، بەاڵم 
هەرای كوشتنی مەال یوسف و تااڵنكردنی گڵێجاڵ دوای 

ی ئەو دۆخە، ، لە پاش هێوربوونەوە(127)خستووە و تێكیداوە 
مزگەوت و لە پەنا ئەوەشدا حوجرە لەسەر بەرزاییەكی 

، كە پێش تەوەناوەڕاستی گوندەكە )كەوەلەكە( دروستكراوە
هەر حوجرە بووە، پاشان بووەتە  لەوەی ببێتە مزگەوت

ێ و یەكتر بینینی شوێنی كۆبوونەوەی ئێواران و دەمەتەق
 . (128)پیاوانی ئاوایی

                                                
مەال محەمەد مەال سەعید، سەرچاوەی پێشوو؛ عەزیز مەحمود (  126)

   محەمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ مریەم فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو. 
 مریەم فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو.      (127)
حەمە عەلی سەید محەمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ ئەمە شێخ عارف،  (128)

 سەرچاوەی پێشوو.  
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حوجرەكە قۆناغی دووەمی ا"ی مەال سەعید بووەتە "مامۆست
كە تایبەت بووە بە فێركردنی زانستە شەرعییەكان و جگە لە 

لە دیوی ڕۆژهەاڵتی  وەك جاران فەقێی ئاواییەكە
كوردستانیشەوە فەقێ لە قۆناغی جیاجیا ڕوویان 

، تەنانەت سەردەمێك موستەعیدەكانی (129)تێكردووە
ەی حوجرەی گڵێجاڵ خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان و ناوچ

سەالس و دەوروبەری جوانڕۆ بوون. ئەم حوجرەیە بووەتە 
ەكانی تری دگونبەشێك لە بۆ  مەال پێگەیاندنیسەرچاوەی 

بناری بەمۆ، بەتایبەت لە مانگەكانی ڕەمەزان كە پێویستیان 
 . (130)بە بانگ و سەاڵكردن و ئامۆژگاریكردن هەبووە

و  مزگەوت و حوجرەكە بوونەتە جێگای كۆبوونەوەی خەڵك
خوێندن و فێربوون، هەندێكیش لەبیریانە كە لەسەر كۆڵەكەی 
ناو مزگەوت هەندێ بەروار و یادەوەری تایبەت بە 
ڕووداوەكانی گڵێجاڵ نوسرابوون لەوانەش "ساڵی هەراكە" و 
كوشتنی مەال یوسف و تا ساڵی ڕاگواستن بۆ زەڕایەن 

، ئەمەش لەكاتێكدا بووە كە خەڵك (131)( هەر مابوون1978)
انزانیوە بە دروستی ساڵنامە چییە و كات كەیە و لەبری نەی

 (132)ئەوە بە ڕووداوەكان كاتەكانیان جیا كردووەتەوە 

                                                
مە حەمەویس ؛ حاجی محەمەد قادر عەزیز، مەال عەبدوڵاڵ حه  (129)

 سەرچاوەی پێشوو.       
مە حه ( مەال محەمەد مەال سەعید، سەرچاوەی پێشوو؛ مەال عەبدوڵاڵ130)

 مەوەیس. حه
 . 2020 /6/  5چاوپێكەوتنی مەحمود عەلی محەمەد، زەڕایەن،   (131)
 .  2015 /6 /4چاوپێكەوتنی عەزیز مەحمود محەمەد،  (132)
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وەك"ساڵی هەراكە" و "ساڵی بەورە سوور" و" ساڵی 
 هەرەسی كورد".  

جگە لە قورئان، ئەو كتێبانەشی لە حوجرەی گڵێجاڵ 
ني  و خوێنراون زیاتر بریتی بوون لە: عەوامیلەكان )الجرجا

البركوي(، ئونموزەج، تەسریفی مەال عەلی و تەسریفی 
زنجانی... ئەمانەش سەرچاوە سەرەتاییەكانی فێربوونی 
ڕێزمانی عەرەبین وەك دەسپێك بۆ تێگەیشتن لە 

 . (133)سەرچاوەكانی شەرعزانی

سەرچاوەی كۆمەككردنی حوجرەی گڵێجاڵ خەڵكی ئاواییەكە 
ەریبەكان دابین دەكر بوون، كە نان و خۆراكیان بۆ فەقێ و غ

، بەم (134)بەپێی دابونەریتێك كە پێی دەوترێت "ڕاتبەی فەقێ"
پێیەش فەقێكان دەگەڕان بۆ كۆكردنەوەی نان و بەروبووم و 
هەركەس چێشت و خواردنێكیشی هەبوایە ئەینارد بۆیان و 
ئەمەیان بە ئەركی خۆیان زانیوە، هەم وەك خێر و 

میی خوێندنیش لە چاكەكردن، هەم وەك پاڵپشتی بەردەوا
 حوجرەكە. 

 یترمەال و فەقێكان

لە حوجرەی گلێجاڵدا زۆر كەس خوێندوویانە، زۆرێك 
لەوانەش تا ئاستی جیاجیا ڕۆشتوون و دواتر وەك 

                                                
 مەوەیس، سەرچاوەی پێشوو. مە حهمەال عەبدوڵاڵ حه (133)
 ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو.     (134)
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قورئانخوێن و بانگبێژ بەردەوام بوون یان هەر وەك 
خوێنەوارێكی سەردەمی خۆیان ماونەتەوە، كە بەسەر دوو 

ێی ئاواییەكە و میوانەكانی فەقگرووپدا دابەش بوون كە 
  دەوروبەرن. 

 ئاوایی فەقێ و مەالكانی
 )حاجی مەال( مەال محەمەد ئەحمەد ـ 

 تاى خوێندنى لهرهسهدایكبووە، گڵێجاڵ لە لە 1935ساڵی 
گیراوە بۆ  1955لە  دەستپێكردووە، حوجرەی گڵێجاڵ

عالة" بەخشراوە لە بەپێی "قانون اإل 1956سەربازیی، لە 
الی ستی كردوەتەوە بە خوێندنی حوجرە و دە (135)سەربازی

وردە كتێبەكانی تەواوكردووە، پاشان بۆ  تا مەال سەعید
رویكردووەتە زۆرێك لە حوجرەكانی بە خوێندن درێژەدان 

گەرمیان و هەڵەبجە و دەوروبەری سلێمانی لەوانەش؛ 
ابەیلێ، تەوێڵە عەب، كوڵەجۆ، خانەقین، كەركوك، پیرەمەگرون

، بەم هۆیەشەوە پەیوەندییەكی بەرفراوانی پەیدا و بیارە
روو لەگەڵ شيشى سهرهگوندەكانى ده لەكردووە، ماوەیەك 

ى سيروان الی مامۆستا شێخ فاى نزيك ناحيهپى سهته
. دووجار بووەتە زانى خوێندوویەتیزيزى پاڕەلعهبدوعه

 1968حەفتاكان، لە  لە سااڵنی شەستەكان و گڵێجاڵكوێخای 
 "حاجی مەال"فەرزی حەجی بەجێهناوە و لەوە بەدوا بە 

ەتی ناسراوە. لە گوندەكانی دەوروبەری هەڵەبجە مەالی
دواتر هەر لە  لەمانگەكانی رەمەزان، بەتایبەت كردووە

                                                
 ەد "دفتر الخدمة". پەڕاوی سەربازیی حاجی مەال محەم (135)
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كڕین و  كاری نیشتەجێ بووە و سەرقاڵ بووە بەهەڵەبجە 
كۆچی  2016، لە كۆتا رۆژی ساڵی فرۆشتن و دوكانداریی

كردووە، لەبارەی ژیانی تایبەتییەوە سێ جار دوایی 
هاوسەرگیری كردووە كە یەكێكیان نەوەی مەوالنا خالیدی 

 . (136)نەقشبەندییە
 

 مەال محەمەدی خەلیفە ـ  

و كوڕەزای مەال  برای مەال یوسفكوڕی خەلیفە ئەحمەد و 
 لەدایكبووە، (1935) دەوروبەری، یوسفی گەورەیە

 ێجاڵ قورئان و وردە كتێبەكانی خوێندووە،لەحوجرەی گل
ماوەیەك لە جێگای مەال سەعید وتاری جومعەی داوە، لە 
زەڕایەن بانگبێژ و و قورئانخوێن بووە تا خانەنشین بوونی، 

 .(137) كۆچی دوایی كردووە ز(1996ساڵی ) لە

 

 

 

                                                
؛ نەجمەدین 2005 /7/7چاوپێكەوتنی حاجی مەال محەمەد، هەڵەبجە،  (136)

 . 24/8/2020حاجی مەال، هەڵەبجە، 
باوا ساڵح ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو ؛ هەندێ دەستخەتی مەال   (137)

 محەمەد خۆی "ئەرشیفی بنەماڵە".     
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 ەمینمەال مەجید ئ  

لەدایكبووە،  (1938ساڵی )، كوڕی مام ئەمین ئەحمەدە
نی لە گوندەكاحوجرەی گڵێجاڵ بووە، لەفەقێ سەرتەڵەكانی 

 گوندی دەسێردی ئێرانو  دەوروبەری گلێجاڵ )كانی پاشا(
یەتی لە مزگەوتی گەورەی سلێمانی فەقێ ،مەالیەتی كردووە

جە و الی مەال چووەتە هەڵەب پاشان،  ز(1957كردووە )
ەمەزان ، هەندێ ڕ(1959) خوێندوویەتی ی گەورەساڵح

. (138)ری قەرەداغ بۆ مەالیەتیبنا هاتووە بۆ شارەزوور و
بەكەسێكی خاوەن ئەزموون و جگە لە خوێندنی حوجرە، 

لە   (1996) لە ساڵی ناوی هەیە، و كۆمەاڵیەتیقسەخۆش 
 .  (139)زەڕایەن كۆچی دوایی كردووە

 دی شەلمەال محەمە

قۆناغی سەرەتایی فەقێیەتی  كوڕی مەال فەتاحی خەلیفەیە،
بڕیووە، سەردەمێكیش لە جێگای مەال سەعید وتاری هەینی 
پێشكەش كردووە، ناوبەناویش لەكاتی ڕەمەزان لە 
، گوندەكانی دەوروبەری گڵێجاڵ )مۆرتكە( مەالیەتی كردووە

                                                
وو ؛ باوا ساڵح مەوەیس، سەرچاوەی پێشمە حهمەال عەبدوڵاڵ حه (138)

ئەحمەد نادر، سەرچاوەی پێشوو؛ عەبدولڕەحمان فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی 
 پێشوو. 

  عەبدولڕەحمانی فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو.  (139)
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سەردەمێكیش كوێخای گڵێجاڵ بووە و دەوروبەری سااڵنی 
 . (140)دواییكردووە شەستەكان كۆچی

 مەال مەحمودی غەفور  

جگە لە گڵێجاڵ، ماوەیەك لە چلە،  یلەدایكبووی سااڵن
لە  حوجرەی(، زانیاریی 1957سلێمانی فەقێیەتی كردووە )

، دواتر لە سەعداوا (141)مەالمەحمودی مەالفەرەج وەرگرتووە
گەكانی ڕەمەزان مەالیەتی و هەندێ گوندی شارەزوور، لە مان

(، بەر لە 2019) وەلە زەڕایەن كۆچی دوایی كردو كردووە،
 . (142) كوێخای ئاواییەكە بووەكۆتا راگواستنی گڵێجاڵ 

 مەال عەبدوڵاڵ یوسف  

 ،یە 1932ی وولەدایكبكوڕی سۆفی یوسفی حەمە چەرمەڵە، 
قەسیدەی  هەمووكات قورئان خوێن بوو، لە مەولودەكانیشدا

 وردە كتێبەكانی حوجرەی خوێندووە، خوێندووەتەوە،
سەردەمێكیش هاتووەتە شارەزوور بۆ مەالیەتی و لە گوندی 
                                                

مەوەیس، سەرچاوەی پێشوو؛ حاجی محەمەد مە حهمەال عەبدوڵاڵ حه (140)
قادر، سەرچاوەی پێشوو؛ مەال محەمەد مەال سەعید، سەرچاوەی پێشوو؛ 

اوا ساڵح ئەحمەد نادر، سەرچاوەی پێشوو؛ عەزیز ئەحمەد عەزیز، ب
 سەرچاوەی پێشوو.    

( مەال مەحمود هەندێ زانیاری ڕێزمانی عەرەبی بۆ مەالمەحمودی 141)
فەرەج بەخەتی خۆی نووسیوە كە لەبەردەستدان و وێنەیان لە ناوەندی 

 كوردستانی زانكۆی سلێمانی هەیە.  
ا ساڵح ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ سەرچاوەی پێشوو؛ باو (142)

 عەبدولڕەحمانی فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو. 
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قورئانی  لەگلێجاڵ و سەعداوا سەعداواش مەالیەتی كردووە،
كۆچی هەڵەبجەی شەهید لە بەكۆمەڵێك فەقێ خەتم كردووە،

 . (143)( و لەزەڕایەن ئەسپەردە كراوە2010) دوایی كردووە

 مەوەیسمە حهحه مەال عەبدوڵاڵ   

بڕیوە و كتێبە سەرەتاییەكانی شەرعزانی  قۆناغی سوختەیی 
خوێندووە و فەقێی مەال سەعید بووە، ماوەیەكیش لە هەڵەبجە 

، دواتر لە دەربەندیخان درێژەی بە خوێندنی حوجرە داوە
 . (144)نیشتەجێ بووە

 مەال سەعیدمەال محەمەدی 

بەردەستی مەال  سەرەتا لە، سەرەتاكانی پەنجایە لەدایكبووی
گڵێجاڵ خوێندوویەتی، پاشان لە هەڵەبجە لە  ی باوكیسەعید

 1974زۆر حوجرە و مزگەوت گەڕاوە، لە ساڵی 
 . (145)لەسەردەستی مەال ساڵحی گەورەی مۆڵەتی وەرگرتووە

 

 

 
                                                

مەال عەبدوڵاڵ حەمە جەمین، سەرچاوەی پێشوو؛ عەبدولڕەحمان  (143)
 یوسف، سەرچاوەی پێشوو.  

 مەوەیس، سەرچاوەی پێشوو.مە حهمەال عەبدوڵاڵ حه  (144)
 مەال محەمەد مەال سەعید، سەرچاوەی پێشوو.   (145)
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 ـ  مەال عەزیز عەلی فەتاح

لەدایكبوی سااڵنی پەنجایە  ،وڕی كوێخا عەلی فەتاحەك
"فتح القریب" و  قورئان و وردە كتێبەكانی شەرعزانی وەك
 . (146)عەوامیلەكانی لە حوجرەی گڵێجاڵ خوێندووە

سەعید  حاجی محەمەدی كاكە هەسەن، موتەرجیمی مەال ـ 
، هەروەها حاجی محەمەد سەعید بووە لە نوێژەكانی جومعە

 . (147)سەردەمێك بانگبێژ و موتەرجیمی جومعە بووە

 ر خوێندوویانە،ێجاڵ ماوەیەكی زۆڵزۆر فەقێی تر لە گـ 
یان تا  اوەی كەم جوزئی عەمە و تەبارەكهەشیانە م

لەوانە: عەزیزی مەحمود،  خوێندووە یانی )حم( ەكانسورەت
شێخ حەسەن  و قادری مام سەعید، فەتاح محەمەد عەبدوڵاڵ

 . (148).... هتدتەهای مەال محەمەد و و عەلی محەمەد سەعید،

                                                
 /27/8عەزیز عەلی فەتاح، هەڵەبجەی تازە، چاوپێكەوتنی مەال  (146)

2020 .   
باوا ساڵح ئەحمەد  اوەی پێشوو؛ مەعەلی سۆفی محەمەد، سەرچحه( 147)

 نادر، سەرچاوەی پێشوو.     
عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو ؛ فەتاح محەمەد )زێبا(، ( 148)

      سەرچاوەی پێشوو.  
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 فەقێ و مەال میوانەكانی گڵێجاڵ:
رزا، مەال مەحمودی لهۆنی، مەال مەال عەزیز عەلی می ـ  

حەسەن ئەحمەد حمەئەمین، مەال عەزیزی شاوازی، مەال 
تایەری كوێرەكی، مەال عەبدوڵاڵی ڕوانسەری، مەال عەزیزی 

 . (149)چەمە نزار

كە میركی بوون و  ،مەال وەلی، دوو مەال مەجید ناو  ـ  
لەگەڵ مەال مەحمودی  خەڵكی دەوروبەری جوانرۆ بوون

 . (150)ئەمین
ەیەك لە حوجرەی گڵێجاڵ شێخ ناسری سۆاڵوە، ماو ـ  

، مەال خوێندوویەتی، مەال حەسەنی عەلی نادری بەلەسۆ
 . (151) و...هتد. عومەری حاجی ساڵح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 مەال سەعید، سەرچاوەی پێشوو.   مەال محەمەد  (149)
 حاجی محەمەد قادر، سەرچاوەی پێشوو (150)
فەتاح محەمەد )زێبا(، سەرچاوەی پێشوو؛ فاتمی مەال فەتاح،  ( 151)

 سەرچاوەی پێشوو. 
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 ژیانی كۆمەاڵیەتی
ەوشی كۆمەاڵیەتی و بژێوی لە گڵێجاڵ بەدەرنەبووە لە ڕ

تێكڕای گوند و دێهاتەكانی كوردستان كە مۆركی خیڵەكی و 
ووری گوندنشینی بەسەریدا زاڵ بووە. نەرێتەكانی و ئابوداب

تری كوردستان و عێراقی  وەك زۆربەی گوندنشینەكانی
سەردەمی پاشایەتی ژیان لە گڵێجاڵ و لە تێكڕای بناری بەمۆ 

 و خزمەتگوزارییەكی میری لە سەخت بووە، هیچ موچە
، بەپێی سەرچاوەكان تا كۆتایی (152)ناوچەكەدا نەبووە

عێراقدا بەوانەی  چلەكان لە تێكڕای گوندەكانی
% هەوڵ و كۆشش بۆ دابینكردنی 70كوردستانیشەوە 

% ماوەتەوە بۆ شتی ڕواڵەتی و 30وە و وخۆراك ڕۆیشت
 .  (153)بەرگونیشتەجێبوون و جل

ی و شێوازی يبەهای كۆمەاڵیەت كلەم بەشەدا ئاماژە بە هەندێ
بژێوی خەڵك كراوە بەر لە گواستنەوە بۆ "گوندە 

 ن دەوترا ئۆردوگای زۆرەملێ.  ێیاكە پ ،هاوچەرخەكان"
 و گیانی هاوكارییتەبایی 

وشتن و كحاڵەتەكانی گڵێجاڵدا  شایەتحاڵەكانی بیرەوەری لە
لەسەر كێشەی زەوی و زار و  ئاوارەبوون و پەالماردان

وش و پاوان نە لەناو ئاواییەكە و نە لەگەڵ وسنور و پ

                                                
لە خانەی  1962و  1957( تۆمارە فەرمییەكانی ئاماری 152)

 خزمەتگوزاریدا ئاماژەیان بەمە كردووە. 
 . 42ابق، صجعفر خياط، مصدر س ( 153)
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اش ئەمەش ئاستێكی ب ،(154)پێشینەی نییەگوندكانی دراوسێ 
 لە تەبایی و ئۆقرەیی كۆمەاڵیەتی دەردەخات، لەالیەكی

ئاواییەكەدا زۆر باوی هەبووە،  تریشەوە كاری هەرەوەز لە
چ بۆ ئەو كەسانەی وەڕوێڕكە یان مناڵی زۆریان نەبووە، یان 

وەز هبۆ مامۆستای مزگەوتی ئاوایی، یان بەپێی نۆرە هەر
وێنە كە دوو )گەل( یان بۆ یەكتر كردووە لەكاری كێاڵن و در

 .(155)قورسترین و ماوەدرێژترین ئەركی جوتیار بوون
 گەپ و خۆشی  

و گەپ و كەیف و  هاوكات لەگەڵ پابەندی ئاینی، گیانی گاڵتە
گڵێجاڵدا هەبووە، بەشێكی  سەفا بەشێوازی تایبەت لە

بەرچاوی گلێجاڵییەكانیش بەهرەی قسەی نەستەق و گۆرانی 
یشیان باڵوە،  "لۆتی"یەكان وتنیان هەیە و حیكایەتی هەندێك

لە ڕۆژهەاڵتی كوردستانەوە هاتوونەتە ئاواییەكە بۆ ئاهەنگ 
و بەزم سازكردن و لەگەڵ خۆیاندا مەیمونیان هێناوە، 
بەرامبەر هەندێك پارە خەڵك تەماشایان كردوون و كاتی 

 شلە پیاوە ڕی كهەندێ .(156)خۆشیان لەگەڵدا بەسەر بردوون
مەیان پێ حەاڵڵ نەبووە، سپی و دیندارەكانیش كە ئە

دەرەوەی  ناڕەزاییان دەربڕیوە، جاریش هەبووە كەسێك لە

                                                
ئەحمەد كەریم  عەبدولرەحمان حەمە ساڵح؛ سەرچاوەی پێشوو؛ ( 154)

 عەبدوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو. 
 شێخ محەمەد عەبدولڕحمان، سەرچاوەی پێشوو. ( 155)
، سەرچاوەی پێشوو؛ حاجی محەمەد قادر، محەمەدعەزبز مەحمود   (156)

 سەرچاوەی پێشوو. 
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ئاواییەكە شتێك پارەیان پێداون بۆئەوەی نەیەنە ناوەوە بۆ 
 . (157)بەزم سازكردن

 شایی و زەماوەند  
گڵێجاڵ و دەوروبەری بۆ زەماوەند خاوەن کولتوورێکی 

وندەکانی تایبەت بوون، ئەگەر شاییەك هەبوایە، هەموو گ
دەوروبەر بانگهێشت كراون، لە سەربانەکاندا بەڕە ڕاخراوە 

ك خەڵك كە ێکۆمەڵ و یكردنو خەڵک دانیشتوون بۆ تەماشا
، لەم بۆنەیەدا خواردن (158)هەڵپەڕکێیان كردووە

نکە ودروستكراوە، خەڵک دەستە دەستە نانیان خواردووە، چ
ر لە شاییەكانیش زیات .(159)دەفر  و قاپ و كەوچك کەم بووە

ڕۆژێكیان پێ ئەچوو، هەڵپەركێی زۆری تیاكراوە و هیچ كات 
 ش لە. شمشاڵ ژەنی(160)بەیەك ڕۆژ كۆتایی نەهاتووە

 . 161)كە شمشاڵیان لێداوە ەبووندا هئاواییەكە

ئەوانەشی ی و هەڵپەڕكێ سازكراوە، يە شاییەكاندا گۆرانل
 چەند كەسێك بوون، لەوانەش: شێخ ناوبەناو گۆرانیان چڕیوە

، (162) مەحمود جەنگە عارف، عەلی حەمەجەمین، عەلی شێخ
ماین و ئەسپ لە گۆڕەپانەكانی ناو ئاوایی غار غارێنیان پێ 
 كراوە، قسەیەكیش لەسەر زاری گڵێجاڵییەكان باڵوە كە لە

                                                
   عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو.  (157)
 عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو.    (158)
 عەبدولرەحمان حەمە ساڵح، سەرچاوەی پێشوو. ( 159)
 .   2020 /7 /5شێخ محەمەد عەبدولڕحمان، گڵێجاڵ، ( چاوپێكەوتنی 160)
 ، سەرچاوەی پێشوو.  محەمەدعەزبز مەحمود  ( 161)
 ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو.     (162)
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گێڕان وتویانە گدوای هەموو هەڵپەركێ و زەماوەندێك ئاهەن
، ئەمەش دوور نییە (163)"سینەی بێ كینە، محەمەد سەاڵوات"

دیندارییە كۆمەاڵیەتییەی بەگشتی لە كوردستاندا  لەو
 . (164)هەبووە

مام ، هەبوون قسەخۆش كۆمەاڵیەتی و گلێجاڵ پیاوی لە
جگە لەوەی  فەتاح بەناوبانگترینی ئەوانەیە كە حسێن

كۆمەڵێك بەسەرهات و  بووە، راوێژپیاوماقووڵ و خاوەن 
كە سنوری ئاواییەكەی  یشی هەیە،حیكایەت و قسەی خۆش

، جگەلەوەش (165)ڕاندووە و لەوبەری سیرواندا باڵوەتێپە
تر بووە لەوانەی لە ئاوایی وەك قسە  فەرەجی عەزیز یەكێكی

و بەسەرهاتەكانی تا  خۆش ناوی دێت، هەندێ لە قسە
ئەویش حاجی  هەر لەخزمانیو  ئێستاش لەسەر زار ماون

                                                
باڵوە  عەبدوڵالی وسەین كۆچكردوو كافیەیزاری ( ئەم قسەیە لەسەر 163)

 لەناو گڵێجاڵییەكانی نیشتەجێی گوند.  
، باس لەوە دەكات 1820تەنانەت ڕیچ لە گەشتەكەیدا بۆ سلێمانی لە ( 164)

ى حوزەیران لە بەر هاتنى مانگى ڕەمەزان بە شەو ئاهەنگێکیان ١٥لە 
باشترین ئاوازیشیان سازکردووە، دوو بلوێرژەنى کورد، بلوێریان لێداوە و 

". گۆرانییەک بووە بە  ناوى "لەیلێ گیان"، گۆرانییەکى تریش بە "ئەز دەناڵم
، و. 1820کلودیوس جیمس ڕیچ، گەشتى ڕیچ بۆ کوردستان  بڕوانە: 

 .154، ل1992محەمەد حەم باقى، تەورێز، 
 خوێندكارێكی سااڵنی نەوەدی زانكۆ كە ئێستا مامۆستای ئامادەییە؛( 165)

لە سااڵنی نەوەدەكان كە خوێندكار بووە، بەشی هەرە  ،یم محەمەدئیبراه
زۆری ئەو حیكایەتانەی تۆماركردووە بەسەرپەرشتی د. شوكریە ڕەسوڵ 
وەك باسی دەرچوون لە بەشی كوردی كۆلێژی ئادابی زانكۆی سەالحەدین 

"، بەاڵم بەداخەوە دەستخەت و حسێنی فەتاحبەناونیشانی "حیكایەتەكانی 
  . تۆمارە لەبەرەستدا نەماوە وێنەی ئەو
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، عەزیزی مام ئەواڵ بەهەمانشێوە قسەی خۆشی هەبووە
 هەمانشێوەبە خۆرشە و فەتاحی مستەفا هەروەها عەلی دێ

و بەسەرهاتی تەنز  هەیە بۆ قسە خۆشی زۆر ناویان
 . (166)ئامێز

 پرسە و شیوەن 
كاتێك كەسێك بمردایە لە ئاوایی خەڵك دەستیان لە 
ئیشوكاری خۆیان هەڵگرتووە بۆ بەشداریی پرسەكە تا 

و جووت  كۆتایی دەهات، تەنانەت لە وەرزەكانی دروێنە
، ەڕۆژ بوو 7_ 3پرسە گیڕانیش لە گلێجاڵ لە ، (167)یشداكردن

بەڵكو هەر  ،ى ئێستا باوهوهئهلە مزگەوت دانەدەنیشتن وەك 
ى نانى كهسوكارهو كه ن پرسه، خاوه(168)ماڵ بووە لە

 بووايهى نهشى نانى پرسهوهيان دروست كردووە، ئهكهپرسه
كرد، هاوكارييان ئه كهڵكى گونده، خهستى كورت بووايهو ده

، ئەمەش امهرحه عيد وتویەتی نانى پرسهال سهمه ميشههه
كانی گڵێجاڵیشدا پرسه كاریگەریی لە الوازكردنی هەبووە، له

 ، بەاڵم لە(169)بووەنه شێوەی قوڕپێوانلە  ڵ گیڕانكۆته
پرسەدا جلوبەرگی مردوو یان كوژراوەكەیان داناوە  كهەندێ

بۆ مردنی خەڵك لە . (170)و وەك یادەوەری بەسەریدا گریاون
نوێنەرایەتی ئاوایی  گوندەكانی دەوروبەر چەند كەسێك بە

                                                
 ( فەتاح محەمەد، )زێبا(، سەرچاوەی پێشوو. 166)
 . 2020 /27/6( چاوپێكەوتنی محەمەد قادر یوسف، زەڕایەن، 167)
 ( حاجی محەمەد قادر، سەرچاوەی پێشوو. 168)
( عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو ؛ عەبدولڕەحمانی حەمە 169)

 ساڵح، سەرچاوەی پێشوو.  
 مریەم فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو.  ( 170)
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 ڕۆشتوون بۆ سەرەخۆشی، بەمەش گلەیی لەسەر خەڵكی
و مەرج نەبوو تاك تاك بچن بۆ  .تری ئاوایی كەوتووە

 .(171)بەشداری و فاتیحا خوێندن

 جەژن 

 كەيماڵی خۆی سینی کەسێك لە لە جەژنەكاندا هەموو
دووە بۆ مزگەوت و پێکەوە لەوێ نانی جەژنیان خواردنی بر

كردووە، دوای  ىخواردووە، پاشان گەردن ئازادیان لەیەكتر
لەوە بەدوا كوڕو كاڵ لەسەر  (172)ئەوەش باڵوەیان لێكردووە

كەوەلەكە كۆبوونەتەوە وهەڵپەڕكێیان كردووە و شادیان 
)بڕوانە  (173)دەربڕیوە، منااڵنیش یارییە باوەكانیان كردووە

 كۆی ئەم كتێبە بۆ ناوی یارییەكان(. پاش
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
ئەحمەد كەریم  عەبدولرەحمان حەمەساڵح؛ سەرچاوەی پێشوو؛ ( 171)

 عەبدوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو. 
 عەبدولڕەحمان حەمەساڵح، سەرچاوەی پێشوو.     ( 172) 
    تۆفیق كەریم، سەرچاوەی پێشوو.   ( 173) 
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 ژیانی ئابووری و باری بژێوی
 

( جۆرێك لە ز1941سەرەتای چلەكان ) بۆ یەكەمجار لە
كە زیاتر شەكر و چا  ،گڵێجاڵ تهكۆبوونی خۆراك هاتووە

گوێنی خواردنەكانیان كردووە  هەندێ خەڵكی ئاوایی بووە،
وە، و ڕانك و لەكاتی ڕێكردندا خشەی هاتو بە چۆغە

. (174)دروستكراوە  قەمسەڵە و پاڵتاوهەندێكجاریش لە گوێنی 
بۆ هاڕینی گەنم خەڵك روویان كردووەتە شێخ سێڵەی ئێران، 
دواتر یەكەم ئاشی گاز هاتوەتە پشتكێوی بەمۆ، لەبەر گرانی 
نرخەكەشی دەوروبەری هەشت كەس لە گڵێجاڵ و بەلەسۆ 

 یحاجە: بەشدارییان كردووە لە كڕینی، كە بریتی بوون ل
 اڵبدوەمحمد ع ن،ەسەد کاکەمەمح یحاج ،ی مەال فەتاحقیفۆت
 د،ەحمەئ یحاج د،یشڕە یحاجە، فیلەد خەمەمح الەم وسف،ی

، وەدانرا ۆسەلەبەل ەکەئاشو كەسێكیتر،  مەزەع یلقادرعەبدو
ی نڕیها یقەهەلوەرگرتووە  انەیمز ،كردووە یشیئ گازەب

 یگاز یئاش ی شێخ نەجمەدینبێساح خێش وانەئ یدوا ،گەنم
 . (175)هێناوەتە گوندی پشتە

خواردن ئاشنا نەبوون  كهەندێ ەبتا كۆتایی پەنجاكان خەڵك 
و ئەو  ەڵ، خواردنەكانیش زیاتر دانەوێ(176)وەك فاسۆلیا

                                                
 ( حاجی محەمەد یوسف، سەرچاوەی پێشوو.    174)
 . 30/8/2020پێكەوتنی ئەحمەد عەلی عەبدوڵاڵ، گڵێجاڵ، چاو( 175)
( عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو ؛ حاجی محەمەد 176)

یوسف، سەرچاوەی پێشوو؛ چاوپێكەوتنی عەبدولڕەحمان فەتحوڵاڵ یوسف، 
سەرچاوەی پێشوو؛ مەحمود عەلی محەمەد، چاوپێكەوتن، سەرچاوەی 

 پێشوو. 
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نیسك،  :بەرهەمانە بووە كە بەهێزی بازوو پەیداكراون وەك
ێژەی زۆركەم و ڕك )ونۆك، قەرەخەرمان، پاقلە، چەڵتو

ار گۆشت خوراوە كە پایز و دانسقە بووە(. سااڵنەش دووج
بەهاربوون لەكاتی سەربڕینی بەری نوێی مااڵت، لەوە 

. (177)نەبووە دابەدواوە گۆشت فرۆشی و قەساب لە ئاواییەكە
ساوەر، قەلەخەرمان، قەیسی،  كوه لەبری ئەوەش خواردنی

هەڵوژە، نۆک، نیسک، خورماو ڕۆن، هێلکە و ڕۆن، سیر و 
گۆشت لە بۆنەكاندا  ، برنج و(178)ماس، ترشاو باوبوون

، ئەگەر (179)خوراون و زۆربەی كات بەردەست نەبوون
كەسێك شەكر و چا یان خواردنی چەند ڕۆژێكی هەبوایە 

لەیەك ئاستدا بوون و لەبەرئەوەی زۆربەی  ،دڵخۆش بووە
ڕكابەریكردن لەسەر شتی ڕواڵەتیی نەبووە، قەناعەت و 

 .  (180)دڵخۆشی زیاتر بووە
، زۆر بەكەمی (181)او سەڵتە باو بوونبۆ جلوبەرگ زیاتر كەو 

و ڕانكێكی  و ڕانك هەبوون " ئەگەر كەسێك چۆغە چۆغە
خەڵكی  دەڵێی وت بڕوانەگولەبەر بكردایە ئەیان

، گرنگ لە جلوبەرگدا جۆری قوماش و (182)سلێمانییە"

                                                
، سەرچاوەی پێشوو ؛ عەزیز مەحمود محەمەد مەحمود مستەفا نادر ( 177) 

 . 2020 /6 /7؛ سەرچاوەی پێشوو، چاوپێكەوتنی خاسێ حەسەن، زەڕایەن، 
 ( عەبدولرەحمان حەمە ساڵح، سەرچاوەی پێشوو.     178)
 ( مەحمود مستەفا، سەرچاوەی پێشوو؛      179)
( ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو؛ شێخ محەمەد عەبدولڕەحمان، 180)

 رچاوەی پێشوو.    سە
 حەمەعەلی سۆفی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو.   (181) 
 ( عەزیز مەحمود محەمەد؛ سەرچاوەی پێشوو. 182)
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عەیب و  ىداپۆشینی شوێن ودیزاینەكەی نەبووە، بەڵك
ردە دوای پەنجاكان وردە و ، لە(183)پۆشتەكردنەوە بووە

 لهمنااڵن ڕانك و كراسیان لەبەر كردووە، پاش چەند ساڵێك 
انك ، دواتریش چۆغەو ڕتەمەن دەبوو جامانەش ببەستنەوە

 . (184)لەناو گەنجەكاندا بووە باو
خەڵك ساڵی جارێک یان دووجار شەکر و چایان دەکڕی،  تا 

بووە، بەاڵم  سااڵنی شەستەكانیش، کیلۆیەک چا بە یەک دینار
ڕوبعە دینارێک و بزنێكی زۆر باش دوو دینار و گیسکێک بە 

.  ڕەوشی ژیان لە (185)بووە مەڕێك ئەوپەڕی سێ دینار
كۆتایی پەنجاكان و  ێجاڵ و تێكڕای دەڤەرەكە زیاتر لەڵگ

هاوكات لەگەڵ سەردەمی كۆماریدا هەندێ گۆڕانكاریی 
 بۆ كرێكاری ىبەسەردا هاتووە، لەم سەردەمەدا خەڵك

دەربەندیخان، لەوێ بوونەتە خاوەن بۆ بەنداوی  ڕۆيشتوون
، (186)سیماكانی شارستانیەتی نوێ ئاشنابوون داهات و بە

 پەرەسەندندا بووە، لە جگەلەوەش هەڵەبجە بەردەوام لە
سەرەتای شەستەكان و لەگەڵ كردنەوەی ناحیەی سیرواندا 

 ز(1963ساڵی ) تە ناوچەكە، لەووهئامار و بەدواداچوون هات
راوەتە لولە و حەوز و خەڵك لە ۆژەی ئاوی گەچێن كڕپ

خواردنەوەی ئاوی گەرم و جۆگا ڕزگاریان بووە، 
                                                

 حاجی محەمەد یوسف، سەرچاوەی پێشوو.  ( 183) 
 ( عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو 184)
حەمە عەلی سۆفی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ عەباس   ( 185) 

 پێشوو.   عەبدولقادر، سەرچاوەی
حاجی مەحمود عەلی، سەرچاوەی پێشوو ؛ ئەمنە شێخ عارف،  (186) 

 سەرچاوەی پێشوو. 
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دیناری ئەوكاتی بۆ تەرخانكراوە، بەلمی  500ۆژەكەش ڕپ
هەڵەبجەوە  ێجاڵ و هێنانی بۆری لەڵبناری چیای خۆشك لە گ

دروستكراوە، حاجی محەمەدی عەزیز و سەید حەمەعارفی 
اسەواری حەوز و ێندەری بوون و تائێستاش ئڵگمەیی بە

 . (187)ۆژەكە لە گەچێن ماوەڕپ
بەپێی گێڕانەوەكانیش لە دەمی قات و قڕیدا عەلی فەتاح و 
ئەمین ئەحمەد لە كۆمپانیای رێگاوبان و دارستان دامەزراون، 
دواتر عەلی فەتاح بووەتە چاوساغ بۆ خەڵكیتری ئاواییەكە 

 . (188)روو بكەنە كۆمپانیاكە بۆ ئیشكردن
دووکانێکی گەورە و بازاڕی نەبووە، جگە لە  لە گڵێجاڵدا هیچ

و  شتنی مااڵن، هەجێجی یان دێوەرەرۆشەكر و چایی ف
هاتوون و خواردن و کااڵیان هێناوە، بە پارە یان بە كەالیی، 

گۆڕینەوە فرۆشتوویانە، سامانی ئەوکاتەش زەوی و ئاژەڵ 
هەندێ كەس لە گڵێجاڵ زیاتریان هەبووە، لەوانە:  ،بووە

الیوسف، یوسفی عەبدوڵاڵی مەەزەم، محەمەدی ع
فەتاح، دێ ئامینی هاوژینی  حسێنمام حەمەچەرمەڵ، 

اڵی یوسف، حەمەی مەحمود و محەمەدی کاکەسەن ڵفەتحو
، لە ساڵەكانی حەفتاشدا (189)تری ئاواییەكە و چەند كەسێكی

لەكاری كڕین و فرۆشتن هەندێ كەس كەوتوونەتە جموجوڵ 
حاجی محەمەد  حاجی محەمەد عەزیز لە هەڵەبجە، و لەوانەش

                                                
( حاجی مەحمود عەلی، سەرچاوەی پێشوو ؛ باوا ساڵح ئەحمەد، 187)

 سەرچاوەی پێشوو. 
 . 2020 /25/8ئەكرەم عەلی فەتاح، زەڕایەن، ( 188)
 ( عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو.  189)
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اوا ساڵح ئەحمەد، ساڵحی بەیجان، حاجی تۆفیقی مەال عەلی، ب
 . (190)و حەمەی دێ ئاڵتوون فەتاح

 ئامێر و داهێنراوە نوێیەكان

دەوترێت یەكەم كەس كە ڕادیۆی هێناوەتەوە ئاوایی كوێخا 
ادیۆی كەروجاش(، خەڵك لێی ڕعەلی فەتاح بووە )

كۆبوونەتەوە و سەریان سوڕماوە ئەم ئامێرە بێگیانە قسە 
مەی ئایش خەڵكی فێری هاوی ح، پیاوێكیش بەن(191)ئەكات

چاندنی توتن كردووە، ئەحمەدی بەگزاد یەكەمجار مەكینەی 
، هەندێكیتریش دەڵێن حاجی (192)خەیاتی هێناوەتە گوند

 مەحمودی دێ مەنیج لە ،(193)تۆفیقی مەال فەتاح بووە
سەربازییەوە سەعاتێكی دەستیی هێناوەتەوە و بووەتە 

. (194)كەی سوڕاوەجێگای سەرنجی خەڵك كە میلی كاتژمێرە
وەهاش باس ئەكرێت ئەوڕەحمانی عەلی محەمەد كە 

بووە یەكەم كەسە بانگ كرابێت بۆ  ز(1920) لەدایكبووی
سەردەمی پاشایەتی و ئەوكاتەی  كردن لە سەربازی

 هەندێكی .(195)ڕۆشتووە كەس بەتەمای گەڕانەوەی نەبووە
تر باس لەوە دەكەن ئەحمەدی ئەوڕەحمان یەكەم كەسە 
                                                

 .2020 /26/8ی محەمەد ئەمین ئەحمەد، گڵێجاڵ، چاوپێكەوتن( 190)
( حەمەعەلی سۆفی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو ؛ عەزیز مەحمود، 191)

 سەرچاوەی پێشوو.   
 محەمەد یوسف، سەرچاوەی پێشوو.     ( حاجی192)
 ئەحمەد عەلی عەبدوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو. ( 193)
 ( فەتاح محەمەد )زێبا(: سەرچاوەی پێشوو.     194)
 جی محەمەد یوسف: سەرچاوەی پێشوو.      ( حا195)
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پاش گەڕانەوەی باسی  سەربازیی لە كەركوك و لەچووبێتە 
، هەروەها (196)شتە نوێیەكانی سەردەمی خۆی كردووە

ڕێنمایی خەڵكی كردووە چۆن خۆیان لە هێرشی فڕۆكە 
 . (197)بپارێزن

ك روههه، حەمام و سەرئاو ز1978 هەتا ڕاگواستنی 
لە گوندەكانی پشتكێوی كانى ترى كوردستان واوى گوندهته

ی زۆپا و بر، هەروەها لە(198)بوون لەوانەش گلێجاڵبەمۆدا نە
ۆژنە بەكارهاتووە وەك دوكەڵكێشی ئاگر، ڕگەرمكەرەوە كاڵو

تا لە سااڵنی دوایی بەر لە باركردندا زۆپای دار پەیدا 
وری واڵخ وخانووەكانی جارانیش نیشتمانێك و ژ .(199)بووە

و ژووری مەڕ و بزن و ژوورێكی كا بووە، هەندێ جار 
بۆ پاراستنی ئاژەڵەكانیان لە ژووری سەرووی ماڵەكان 

 . (200) خۆیان دایانناون

 و خانەقین كاروانیی بۆ هەڵەبجە

هەموو  پشتكێوی بەمۆ، گیرفانێكی جوگرافیی داخراوە، لە
الیەكەوە بە چیا )خۆشك و بەمۆ( و ڕووبار )سیروان( 

بەردەم خەڵك لە  گەمارۆدراوە، بەاڵم ئەمە نەبووەتە ڕێگر لە

                                                
( ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو ؛ فاتم مەال فەتاح، سەرچاوەی 196)

 پێشوو. 
 ( مریەم فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو. 197)
 ( ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو.  198)
 ( ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو. 199)
 . ( فاتم مەال فەتاح، سەرچاوەی پێشوو200)
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شاری خانەقین و هەڵەبجە پێداویستی خۆیان دابین  هەردوو
بكەن لە ڕێگای كاروانییەوە، بۆ گەیشتن بە هەڵەبجە 

كاتژمێر ڕێگەبڕین و پەڕینەوە لە ڕووبارەكە  9دەوروبەری 
. (201)پێویست بووە، بۆ خانەقین دەوروبەری سێ ڕۆژ و شەو

دار و و  مريشك و هێلكهخەڵكی گڵێجاڵ ئاژەڵ و خەڵووز و 
كەرەستەی كەپر و خانوویان بردووە بۆ  گۆچان و هێش و

هەڵەبجە و خانەقین و دەربەندیخان، لەوێشەوە زیاتر شەكر 
 و چا و خورما و جلوبەرگ و پێاڵو و كەرەستە پێویستەكانی

تری ژیانی ڕۆژانەیان هێناوەتەوە و شەكرەكەش میسری 
مانگێدا خەڵك توانیویانە دوو كاروانی بكەن  ، لە(202)بووە 
چونكە هەریەكیان هەفتەیەك یان زیاتری پێ  ،و خانەقینبەرە

وزكردن وچووە و هەفتەیەكیش خەریكی داربڕین یان خەڵ
 . (203)ەكەيبوون بۆ كاروانی

لەوكاتەدا نرخەكان زۆر نزم بوون، بەهۆی دەگمەنی 
زیاتر شمەك بەشمەك باو بووە، بۆ نمونە هێش و  ،دراوەوە

و  و هەڵەبجە زیان بردووە بۆ خانەقینودەسەک و خەڵو
چایان  بەرامبەردا شەکر و زۆری لە دەربەندیخان، بە

تی بزن كە سامانی سەرەكی خەڵك و. جو(204)هێناوەتەوە

                                                
( حاجی عەبدولڕەحیم عەزیز، سەرچاوەی پێشوو ؛ حاجی مەحمود 201)

 عەلی، سەرچاوەی پێشوو ؛ حەمە عەلی سۆفی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو. 
( مەال عەلی قادر كۆكۆیی، سەرچاوەی پێشوو ؛ مەال حەمە ئەمین 202)

 سەراوی، سەرچاوەی پێشوو. 
 ( شێخ محەمەد عەبدولرەحمان، سەرچاوەی پێشوو. 203)
 ( مەحمود مستەفا نادر، سەرچاوەی پێشوو. 204)
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، مەڕ بە سێ دینار و گیسكێك (205)بووە بە چوار دینار بووە
بە یەك دینار كە بەزۆری بە پێشوەختە )سەلەم( 

بۆ  6 نێوان . فەردەی خەڵووز لە هەڵەبجە لە(206)فرۆشراوە
پەنجایی فرۆشراوە و نرخەكەش چەند فلسێك كرێی خان  8

 .   (207)و حەوانەوەی هاتوەتە سەر
كاروانییەكان جاربەجار بەرەو سەرپێڵی  ،جگە لە هەڵەبجە
بەاڵم لەبەر دووری  ،و جوانڕۆ ڕۆشتوون زەهاو یان ئەزگڵە

، ئەم كاروانیانەش (208)ئەم جۆرە كاروانیانە كەمتر بوون
نەبوون و جار هەبووە بەهۆی بەفر  و گرفت هەروا بێ كێشە

یان دووچاری جەردە و رێگر  و بارانەوە كێشەی تێكەوتووە،
كۆمەڵێك لە  كاروانييانەشدا وكێك لهيه له هاتوون،

چوونەتە خانەقین  مام فەتاح عەبدولقادرگڵێجاڵییەكان لەگەڵ 
ڕۆژ بەهۆی بەفرەوە ڕێگەی گەڕانەوەیان لێ  18ماوەی 
 . (209)گیراوە
كۆندا زیاتر بۆ بژێوی پشتیان بە  نشینەكانی پشتكێو لەگوند

وە، لە گوندەکانەوە جامباز و وی و کشتوکاڵ بەستيئاژەڵدار
قەساب دەهاتن و لە گوند مەڕ و مااڵتیان دەکڕی، خەڵکی 
گوندیش دانەوێڵە، پاقلەمەنی، گۆچان، دەستەك و خەڵووزیان 

کە  بردووە بۆ هەڵەبجە بۆ فرۆشتن، لەوێ شوێنێک هەبوو

                                                
 ( عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو.  205)
 ( شێخ محەمەد عەبدولرەحمان، سەرچاوەی پێشوو. 206)
 ( فەتاح محەمەد )زێبا(: سەرچاوەی پێشوو.  207)
 ( قادر فەتاح ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.    208)
     ( فەتاح محەمەد )زێبا(: سەرچاوەی پێشوو.  209)
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وەکو هۆتێلی ئێستا وابووە، پێیان وتووە )خان(، شوێنی 
ئاژەڵ و حەوانەوەی ڕێبوار و كاروانچی تیابووە بەرامبەر 

. بۆ گەیشتن بە هەڵەبجە پێویست بووە لە (210)چەند فلسێك 
، لە هڕووباری سیروان بپەڕنەوە، هیچ پردێکیش نەبوو

ەر تەنکترین شوێنەوە پەڕیونەتەوە کە ئاوەکە تاوەکو س
سینگ هاتووە، فەتحوڵاڵی عەبدوڵاڵی ئەحمەد، فەردە ئاردی 

بۆ گڵێجاڵ، لەکاتی پەڕینەوە  وهتهلە هەڵەبجە بە كۆڵ هێناوە
بووە فەردە ئاردەکە بە هەردوو دەستی  لە سیروان ناچار

 .(211)بەرزبکاتەوە بۆئەوەی تەڕ نەبێت
لە سااڵنی شەستەكانیشدا كە دەربەندیخان پەرەی سەندووە 

ەی كردووە لە پاش كردنەوەی بەنداوەكە، هاتوچۆ و و گەش
كاروانییەكان زیاتر بەرەو ئەوێ بوون، هەندێ ماڵی 
گڵێجاڵیش هەر بەرەو ئەم شارە نوێیە بەیەكجاری كۆچیان 
كردووە وەك حاجی محەمەدی یوسف و حاجی عەلی 

 . (212)ئەحمەد 
 پیشە و كاری دەست

چەكردار و پەر ،شتێكی زانراوە كە بەربەرەكانێی سروشت
وەاڵمدانەوە بەدوای خۆیدا دەهێنێت، لەم میانەیەشدا خەڵكی 

 ی و دەست ڕانەگەیشتنیان بەيئاوایی گڵێجاڵ بەهۆی دوور
 ىئیشی دەست و ئامێری پێشكەوتوو، خۆیان بە كەرەستە

پێداویستی خۆیان دابینكردووە، جگەلە كۆمەڵێك ئاشی گەنم 

                                                
 ( عەباس كەریم عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو     210)
 ( هەمان سەرچاوە.      211)
 ( محەمەد یوسف، سەرچاوەی پێشوو      212)
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پێچی ئەم كتێبەدا هاڕین كە ناو و شوێنەكانیان لە لیستی هاو
انە زیاتر بریتی بوون لە يو كارە دەستی هەیە، ئەم پیشە

ستن و چنین، لەم بوارەشدا ئەوانەی ناویان ڕو  دارتاشی
لە وەستا قادر و نەوەكانی كە دەستڕەنگین  هەیە بریتین

 یکەسەپ ینجەرەف و رگەجل وب ،الجەه حمودەم بوون،
لە دەستێكی بااڵی هەبووە  فەتحوڵاڵی یوسف ،(213)ەویچن

لە داری ژاڵە هاری برنج  (،214)دەستڕەنگینی و پیشەوەری
وە ودار دروستكرد كڕەكردنی دروستكردووە، عەرەبانەی لە

بۆ شمەك گواستنەوە، ئەمە جگە لە شەن و سێلك و 
و  كەرەستەكانی جوتیاری وەك هێش و دەستە كەوشە

ئەویش  دوای لە .(215)و بێشكەی مناڵ و ....هتد ەڵقونگ
جگە پێداوە،  یانسۆفی یوسف درێژەلەوانەش كوڕەكانی 

هەر  ،(216)عەلی مامۆ قادر دەستی دارتاشی هەبووە لەوانیش
دەستێكی  جگە لەسوارچاكی، لەم بوارەشدا مام نوری فەتاح

، لە (217)بووە هە و بەهرەمەندیی بااڵی لە ئیشی دەست
سەعداواش سەید عەلی و سەید محەمەد لەكاری دەستی و 

 . (218)یشەوەریدا بەرهەمیان هەبووەپ

                                                
 عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو( 213)
 ( مریەم فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو    214)
( فەتاح محەمەد )زێبا(: سەرچاوەی پێشوو؛ ئەحمەد سۆفی كەریم، 215)

 ەرچاوەی پێشوو. س
 چاوەی پێشوو.  مەعەلی سۆفی محەمەد، سەر( حه216)
   عەبدولڕەحمان حەمە ساڵح، سەرچاوەی پێشوو. ( 217)
   تۆفیق كەریم، سەرچاوەی پێشوو.   ( 218)
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هەروەها هەندێ لە ژنەكان تەونیان هەڵخستوە بۆ  
دروستكردنی گڵێم و ڕاخەر و ئەو شتانەی كەرەستەی 

ئامینی   :پێویستن و زیاتریش ئەوانە بریتی بوون لە
 ێنحس بدوڵاڵعهئامینە   ین،هحس بدوڵاڵعه، کافیە  الفەرەجهم

،  فاتمە کریم ساڵح، كاكەسەنخاسێ ،  یز، خاسێ قادر عەز
ئامینه عەزیز ، فور عەزیزهڕەعنا غ ال، هئامینە عەزیز م

ئاڵتونی فەتحوڵاڵ یوسف، كە زۆر  لەگەڵ عەزیز، زێبا ئەحمەد
ئیشی دەستییان كردووە وەك قاڵی، گڵێم، خوێیان، بەرماڵ، 

و هیزە، چیخ، حەسیر، تەون،  ڕەشکەی کا، مەشکە، کونە
، لەم دواییانەشدا (219)و دەواری جافی دەواری شەش هەسون

ژنە گەنجەكان فێری كاری دەستڕەنگینی بوون وەك 
دروستكردنی جۆرەكانی كاڵو و نەخش لێدان و هۆندنەوەی 
جەمەدانێ و یازمە و لەم بوارەشدا غەریبەی ئەحمەد حەمە 

 .(220)شەریف

 ەكان یڕەوشی تەندروستی و نەخۆشی

لە گوندی  لە سەردەمی پاشایەتی بنكەیەكی تەندروستی
 شۆڕشی پاش لە م بنكهئهپشتەی نزیك لە سنوردا هەبووە، 

دینار  (1000بە گوژمەی هەزار )ز 1958
تری  ، بەاڵم لە گڵێجاڵ و گوندەكانی(221)نۆژەنكراوەتەوە

                                                
 ( عەزیز محەمەد ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو. 219)
  عەبدولڕەحمانی حەمە ساڵح، سەرچاوەی پێشوو. ( 220)
، ناوەندی 1968ی ڕۆژنامەی "الحوداث"  لە ساڵی السليمانية، پاشكۆ( 221)

 كوردستان، زانكۆی سلێمانی
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هیچ خزمەتگوزارییەكی تەندروستی میری لە پشتكێوی بەمۆ، 
 ،ئاواییەكەدا نەبووە، بنكەكەی پشتەش سادە و الواز بووە

ی و شارەزایی يیە خەڵك پشتیان بەداودەرمانی كوردەواربۆ
ە بۆ چارەسەری نەخۆشییەكانیان، وخەڵكانی بەتەمەن بەستو

بۆ ئەوانەشی شكان و دەرچوونی ئێسك بوایە حەمەئەمین 
عەزیز جەڕاحێكی بەناوبانگ بووە، عەبدوڵاڵی مەالیوسفیش 

، دوای ئەوانیش مام دەستی برینپێچی و جەڕاحی هەبووە
، (222)فەتاح جگە لە جەڕاحی كاری دانكێشانی كردووە نوری
ناوچەكە بەكارهاتوون  ەو چارەسەرانەشی لەئ ىزۆربه

كالسیك و میللی بوون وەك سەربڕینی گیسك یان ئاژەڵ 
یان گرتووە"  ـ   بەسەر سنگی نەخۆش بۆ ئەوانەی "هەاڵوردە

، (223)بۆئەوەی خوێنە گەرمەكەی بەسەر سنگیدا بڕوات
گەرمیان لەسەر داناوە، بۆ برین پڕوز و  نەی ئاویهجەو

یان بڕیوە،  ـ  ، بۆ تاو لەرز و تاوتێ (224)خوێیان بەكارهێناوە
ئەگەر ئەمانەش  .(225)نی مناڵ چلەوڕیان بڕیوەوبۆ لەدایكبو

چارەسەریان نەكردایە خەڵك ڕوویان لە گوندی پشتە 
كردووە بۆ ماڵی شێخ ساحێبی نەقشبەندی كە هەندێ 

، ناوبراو (226)و كوردەواری بەكارهێناوەچارەسەری پزیشكی 
دوای نیشتەجێبوونی لە پشتە سەالجەی نەوتی هێناوەتە  لە

                                                
(  حەمە عەلی سۆفی محەمەد؛ سەرچاوەی پێشوو ؛ قادر فەتاح 222) 

 ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.  
 ( حەمە عەلی سۆفی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو.   223)
 ( حاجی محەمەد یوسف، سەرچاوەی پێشوو.224)
 د، سەرچاوەی پێشوو.    ( قادر فەتاح ئەحمە225)
 ( مریەم فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو.   226)
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چارەسەری  كناوچەكە، دەرزی مار و دووپشك و هەندێ
و تێیدا پاراستووە و خەڵكی ناوچەكە ڕوویان تێكردووە 

یەكێك لەو جارانەی  ، لە(227)كەڵكیان لێوەرگرتووە 
خانەقای گوندی پشتە،  هاتوچۆكردنی نەخۆشەكانیش بۆ

نەخۆشی گیانی سپاردووە  عەلی عەبدوڵاڵی مەال یوسف بە
( و هەر لە گۆڕستانی "مچە باشە"ی سنوری نێوان ز1958)

 و گڵێجاڵ ئەسپەردە كراوە.  پشتە
هەندێكجاریش خەڵك ڕوویان كردووەتە شارەكانی ئێران و 
كرماشان بۆ چارەسەر، لەوانەش شێخ عەبدوڵاڵی سەعداوا 

سااڵنی شەستەكان مار گەستوویەتی  اش ئەوەی لەكە پ
براوەتە ئێران و لە كرماشان گیانی سپاردووە و هەر لەوێ 

، 1974ساڵی  ، جگە لە ئەویش  لە(228)ئەسپەردە كراوە
حەسەن عەلی ڕەعنا كە بە تەقەمەنی بریندار بووە لە گڵێجاڵ، 

كۆڵ و سواری واڵغ براوەتە ئاوایی بەڕوێن بۆ تیمار و  بە
سەر لەوێشەوە بۆ قەسری شیرین و پاشان چارە

نەخۆشخانەی شیرین خورشید لە كرماشان و زیاتر لە پێنج 
، هۆكاری ئەمەش دابڕان و (229)مانگ لەژێر چارەسەردا بووە

دوورە دەستی بووە لە خزمەتگوزارییە تەندروستییەكانی 
حكومەتی عێراق و دابڕانی ناوچەكە بووە بەهۆی شۆڕشی 

 ئەیلولەوە. 

                                                
 ( شێخ مەحمود شێخ صاحب، سەرچاوەی پێشوو.     227)
 ( ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو.      228)
 . 2020 /7 /8( چاوپێكەوتنی حەسەن عەلی، گڵێجاڵ، 229)
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كە  تەقلیدییەكانیشدای و يمیانەی چارەسەرە میللهەر لە
هەیە، سۆفی كەریمی  انئەفسانەیی یشەیەكیڕهەندێكیان 

عەبدوڵاڵی عەزیز لە ئاوایی سەعداوا ڕێگەیەكی تایبەتی 
مشتێك  ناوبراولەرزی منااڵن،  و هەبووە بۆ چارەسەری تاو

دەنگی بەرز  خوێ و دوو نانی هێناوە لە ئێواران شیعرێكی بە
"هەسارەی  :يهمهئه ، كهوایی خوێندووەتەوەو لە ناوەڕاستی ئا

، ئاشی ماشی باالر، بیكە بەخاتری ئەو (سێره)هه بەر هەسارە
سوارە، بەشەو ئەیگری بەڕۆژ بەریدە، بەڕۆژ ئەیگری بەشەو 
بەریدە"، پاشان خوێكەی ڕشتووە و نانەكەی بۆ سەگەكان 

بۆ  فڕێداوە بەو هیوایەی دەرد و نەخۆشییەكە بڕوات
 . (230)نسەگەكا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 تۆفیق كەریم، سەرچاوەی پێشوو. ( 230)
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 (ز1946كردنی گڵێجاڵ )كوشتنی مەال یوسف و تااڵن

 : شێخ و دەرەبەگ

زەوی گوندەكانی پشتكێوی بەمۆ و  یەملیكسەردەمێك ت
ەتە جێگەی مشتومڕ و ملمالنێی ودەوروبەری هەڵەبجە بو

ێخەكان، هەردووالش هەوڵیانداوە لە بەگ و هەندێ لە ش
گوندی گڵێجاڵ جێگە پێی خۆیان قایم بكەن و زۆرترین 

 . لە ساڵی(231)وبەری زەوی بكەن بەناوی خۆیانەوەڕو
هەریەك لە شێخ عەالئەدینی زیائەدین، ماڵی شێخ ز(  1954)

 عەینەدینی شێخ نەجمەدین، وەسمان بەگی شەرەفبەیانی تانە
 ەمەلیككردنیدگا كردووە بۆ تدا و سكااڵیان پێشكەش بە

( دۆنم زەوی گڵێجاڵ )بان مەیدان و دەشت(، 1198زیاتر لە )
ەتكراوەتەوە لە ڕسەرەنجامیش داواكاریی هەر سێ الیان 

بەرژەوەندی وەزارەتی دارایی عێراق كە نوێنەرایەتی خەڵكی 
، ئەم ناكۆكییەی شێخانی بیارە، لەگەڵ (232)ئاوایی كردووە 

ژن لە كاتێكدایە اپۆكردنی زەوییەكان وەسمان بەگ لەسەر ت
و ژنخوازی و پەیوەندی هاوبەش لە نێوان هەردووالیان 
هەبووە؛ یەكێك لە خێزانەكانی شێخ عوسمانی سیراجەدینی 

اڵ بەگی شەرەفبەیانییە، هەروەها كچی ڵیەكەم، كچی عەبدو

                                                
 ، سەرچاوەی پێشوو. دەعەزیز محەمەد ئەحم   (231)
، ملحق، لواء 1955شباط  14، 3564بڕوانە: الوقائع العراقیة، العدد   (232)

 )كليجان(.  46السليمانية، قضاء حلبجة، ڕقم المقاطعة 
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وەسمان بەگی شەرەفبەیانی  كوڕی شێخ عەالدین، هاوسەری
 .  (233)بووە

 19نتە فەرمییەكان، شێخ عەالئەدینی بیارە، لە بەپێی دۆكیۆمێ
ێگەی حكومەتی بەغدای ڕلە  ز(1940) تشرينى دووەمی

پارچە زەوی گوندی گلێجاڵی  11، سەردەمی پاشایەتییەوە
ی  46لە كەرتی  42_ 31) ەملیك كردووەلەسەر خۆی ت

قەزای هەڵەبجە(، بەپێی نەخشەی كادسترۆ و ڕووپێوی 
دۆنم، ناڕەزایی  281كاتە زیاتر لە كشتوكاڵ، ئەم ڕووبەرە دە

ساڵ درێژەی  19و ناكۆكی لەسەر ئەم تاپۆكردنە، بۆماوەی 
دۆسییەكە گەیشتووەتە دادگای  1959كێشاوە و لە 

 . (234)تەمیز

هەرچی دەرەبەگی بناری بەمۆیە، وەسمان بەگی 
شێوەی شێخەكان،  بووە، ئەویش بەهەمان شەرەفبەیانی

ێجاڵ و دەوروبەری چاوی لەسەر بەشی زۆری زەوی گڵ
بووە، بۆ ئەم مەبەستەش لە ڕێگەی دادگاوە هەوڵی خۆی 

هەندێ  خەڵكی گوندەكە دەگێڕنەوە، جگەلەوەش (235)داوە
و ڕێگر پشتیوان بە وەسمان بەگ، یان بەناوی  جەردە

                                                
، 32_31 /2بڕوانە مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، یادی مەردان،    (233)

154 ،284 ،314 ،315 . 
 1285 /55؛ بڕیاری تەمیزی 1955 /2 /14، 3564وقائع العراقية، ال  (234)

 . 1959 /4 /15لە 
، ملحق، لواء 1955شباط  14، 3564بڕوانە: الوقائع العراقیة، العدد   (235)

ز، )كليجان(؛ بڕیاری دادگای تەمی 46قم المقاطعة رالسليمانية، قضاء حلبجة، 
 . 1959 /4 /15، لە 1285 /58
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ئەوەوە، وەك ئامرازی گوشار ناوبەناو هاتوونەتە سەر 
گوشارانە  ملیان بۆ ئەم، بەاڵم خەڵكەكە (236)ماڵەكانی گڵێجاڵ

كەوتوونەتە  مردووە(  1968) نەداوە و لەگەڵ وەسمان بەگدا
ی و ملمالنێیەكی توندەوە، لەم كێشمەكێشەدا قسەیەكی يناكۆك

ناوبانگە بەرامبەر وەسمان بەگ باوی عەبدوڵاڵی ئەحمەد بە
دێین  ـ پترس بۆرگ ـ وتویەتی " تا پەتری پۆگ كە

هەواڵی مەرگی ، هەروەها ئەوەش زۆر باڵوە كە (237)لەسەرت"
مژدانە براوە بۆ وەسمان بەگ  فەتاح ئەحمەد )پەریزاد( بە

بەهۆی پشوو درێژی لە بەربەرەكانێی هەوڵەكانی پەلكێشانی 
 . (238)بەرەو گڵێجاڵ

ی گوندەكەیان رخەڵكی گڵێجاڵ توانیویانە زۆرینەی هەرەزۆ 
لە دەرەبەگ بپارێزن، بەاڵم ئەمە بەبێ باجدان و هەروا سانا 

یانەی لە بەلەسۆ بوون بەشێكیان يو ماڵە گڵێجاڵنەبووە، ئە
لەژێر گوشاری وەسمان بەگ، ناچار بە كۆچكردن و 

عەبدوڵاڵی  :گەڕانەوە بۆ ناو ئاوایی گڵێجاڵ كراون، لەوانەش
خەلیفە  ،، فەرەجی پیروەیسوسەین، ڕەحیمی وەستا قادر

، جگەلەوەش سنوری (239)... هتدرەمەزانی محەمەد ئەحمەد،
واییەكە بچوك كراوەتەوە لە ملە خەرمانانی زەوییەكانی ئا

                                                
حەمە عەلی سۆفی  قادر فەتاح ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو؛   (236)

 محەمەد، سەرچاوەی پێشوو. 
فەتاح محەمەد )زێبا(، سەرچاوەی پێشوو؛ عەزیز ئەحمەد عەزیز،   (237)

 سەرچاوەی پێشوو. 
  عەزیز ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.   (238)
 قادر فەتاح ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.    (239)
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 (240)وە بۆ سنوری ئێستای گڵێجاڵە بچكۆلەـ  كانی وەیسكێ 
 وەسمان بەگ ز(1951) و بەپێی بڕیارەكانی تەسویە لە

دۆنم زەوی لە بەلەسۆی تەنیشت گڵێجاڵ لەسەر  (526)
 . (241)خۆی تۆماركردووە

 ڵبۆ گڵێجا عەالئەدین شێخزاهیدی گواستنەوەی 

، یەكێك لە كوڕانی شێخ ز(1946) تاییەكانی بەهاریكۆلە 
كە دایكی باوەجانیی  ،عەالئەدینی نەقشبەندی بەناوی زاهید

بەری ڕۆژهەاڵتی كوردستانە، لە هەورامانەوە ماڵی 
هێناوەتەوە گوندی گڵێجاڵ، ئەم هاتنەی كوڕی شێخی بیارە، 

ەتە دوای ئەوەی كە شێخ عەالئەدینی وشەش ساڵ كەوتو
( دۆنمی دەشتی گڵێجاڵ لەسەر خۆی تاپۆ 281باوكی )

هەوڵی  كردووە، هەروەها لەكاتێكدا بووە كە شێخ لە
تردا بووە لە دەشت و  دۆنمی (1198) تاپۆكردنی زیاتر لە

نزیكەكانی شێخ عەالئەدین باس لەوە ، (242)شاخی گڵێجاڵ
تری  دەكەن، شێخ زەوییەكانی گڵێجاڵی لە پای زەوی

                                                
ی وەیسكێ كۆیادەوەری گلێجاڵییەكاندا وەها باوە كە سنوری كان لە   (240)

گوشاری وەسمان بەگ  زەوی و موڵكی خەڵكی گڵێجاڵ بووە، بەاڵم لە
سنورەكەی بچوككراوەتەوە بۆ ئەوەی ئێستا، تەنانەت لە نەخشەی 

( گڵێجاڵە بچكەلە لەسەر خاكی گڵێجاڵ البراوە. قادر 1954كادسترۆشدا )
فەتاح ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ فەتاح محەمەد )زێبا(، سەرچاوەی 

  پێشوو.
 بەلەسۆ.  43وێنەیەك لە بڕیاری تەسویەی كەرتی    (241)
، ملحق، لواء 1955شباط  14، 3564بڕوانە: الوقائع العراقیة، العدد   (242)

ز، )كليجان(؛ بڕیاری دادگای تەمی 46قم المقاطعة رالسليمانية، قضاء حلبجة، 
 . 1959 /4 /15، لە 1285 /58
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، بەاڵم بۆ (243)وا وەرگرتووەلەكیسچوو لە گوندی ئەحمەدئا
ی و يتر هیچ زانیار دۆنمەكەی( 1198) هەوڵی تاپۆكردنی

 پاساوێك تا ئێستا لەبەردەستدا نییە. 

بەپێی گێڕانەوەكان، زاهیدی شێخ عەالئەدین، دوو پیاوی 
خزمەتكار )حەمەچەتە و حەمەجوڵە(، هاوژینەكەی و كوڕە 

لە كۆتایی تری خزمەتكاری ماڵ،  مناڵەكەی، لەگەڵ دوو ژنی
هاتوون بۆ هاوینە هەواری دەشتی  1946بەهاری 

سەرەتا لەالیەن كۆمەڵێك لە شێخی میوان  ،(244)گڵێجاڵ
خەڵكی ئاواییەكە ڕێزی لێ گیراوە، كەپر و ساباتیشی بۆ 

، هەندێ گێڕانەوەش هەن باس لەوە دەكەن (245)دروستكراوە
كۆمەڵێك لە خەڵكی گڵێجاڵ خۆیان داوایانكردووە لە جیاتی 

خمینی ڕاستەوخۆی میری، شێخ عەالئەدین زەوییەكانیان تە
بەكرێ بگرێت و ئەمانیش سااڵنە بە ماڵی شێخ بدەن وەك 

، بەاڵم تا ئامادەكردنی ئەم (246)ری جوتیار و حكومەت ينێوانگ
توێژینەوەیەش بەشی زۆری خەڵكی ئاوایی بێ ئاگان لە 

 مەسەلەی تەملیكی هەندێ پارچە زەوی ئاواییەكە. 

                                                
 . 228لۆژگاری ژیان، ڕ  (243)
ەمەئەمین سەراوی، سەرچاوەی پێشوو؛ فاتم مەال فەتاح، مەال ح   (244)

سەرچاوەی پێشوو؛عەبدولرەحمان فەتحوڵاڵ یوسف، سەرچاوەی پێشوو، 
 مەحمود عەلی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو. 

ێكەوتن.. سەرچاوەی پێشوو ؛ مریەم پمحەمەد یوسف، چاو   (245)
سەرچاوەی  فەتحوڵاڵ، چاوپێكەوتن، سەرچاوەی پێشوو؛ مستەفا قادر محمد،

 پێشوو. 
محەمەد یوسف، چاوپێكەوتن، سەرچاوەی پێشوو ؛ مریەم فەتحوڵاڵ،   (246)

 چاوپێكەوتن، سەرچاوەی پێشوو؛ مستەفا قادر محمد، سەرچاوەی پێشوو. 
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بەناوی ماڵی شێخەوە باسی لەوە كردووە، شێخ  قسەكەرێك
عەالئەدین بۆ ڕزگاركردنی ناوچەكە لە چەپۆكی وەسمان 
بەگی عەبدوڵاڵ بەگی شەرەفبەیانی، زاهیدی كوڕی خۆی 
ناردووەتە گڵێجاڵ، كە مورید و مەنسوبی خۆی تێدا بووە، 
بەتایبەت كە وەسمان بەگ سۆفی و موریدانی شێخانی 

، بەاڵم ئەم (247)ۆ هەراسانكردووەبیارەی لە بناری بەم
ژن و ژنخوازیی  ە لەالیەك ناجۆرە لەگەڵ پەیوەندیبانگەشەی

تر لەگەڵ هەوڵی  كیيهلەالبنەماڵەی شێخ و وەسمان بەگ، 
زەوی  تر لە شێخ عەالئەدین بۆ تاپۆكردنی دەیان دۆنمی

 . (248)دا نایەتەوە1954_  1940نێوان سااڵنی  گڵێجاڵ، لە

كە ناوبەناو سەردانی ئاواییەكەی  مەال یوسفی گڵێجاڵ،
كردووەتەوە لەگەڵ زاهیدی شێخ عەالئەدین كەوتووەتە 

، شێخی میوان وەك كانوهپێى گێڕانهبهكێشەوە، چونكە 
( و پشكی خۆی لە كمالخاوەن زەوی مامەڵەی كردووە )

هەموو بەرهەمەكان وەرگرتووە، ئەویش ئەوەی پێ قبوڵ 

                                                
(: مێژوو 2008باوكی وافی، لەجیاتی بنەماڵەی شێخ، )تەمموزی    (247)

دەزگای  (،34)ژماره ،(ستاندەر)بەئاوەژۆیی نابێتە ئاوێنەی واقیع، گۆڤاری 
( چەواشەكاری و 2009 /7/  14و  7؛ موفتی، موحسین ) ستاندەر، هەولێر

بێ بنەمایی لەو تۆمەت و بوختانەی بە شێخانی هەورامان كراوە، ڕۆژنامەی 
 ، بەشی یەكەم و دووەم. 11ال  (،38)،  11، ال (37) :ستاندەر، ژمارەكانی

، ملحق، 1955شباط  14، 3564 بڕوانە: الوقائع العراقیة، العدد   (248)
 )كليجان(؛ بڕیاری دادگای 46قم المقاطعة رلواء السليمانية، قضاء حلبجة، 

 . 1959 /4 /15، لە 1285 /58تەمیز، 
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هاوسەردەمەكانی مەال ، جگە لەوەش هاوڕێ و (249)نەكراوە
یوسف دەگێڕنەوە  ئەوكاتانەی لە هەڵەبجە و دەوروبەری 
فەقێ بووە، كێشەی زۆری لەگەڵ شێخانی بیارە هەبووە 
لەسەر موڵكانە و تاپۆكردن و ڕەخنەی زۆری لە 

 .(250)هەنگاوەكانیان هەبووە

پاش ماوەیەك لە هاتنی شێخ بۆ گڵێجاڵ، سێ مەالی  
ەرەج، مەال سەعید، مەال یوسف ئاواییەكە؛ مەال مەحمودی ف

بۆ گەیاندنی هەندێ گلەیی و گازندە، چوونەتە ماڵی زاهید 
شێخ عەالئەدین، لەوێ لەكاتی گفتوگۆ پەیوەندی مەال یوسف 
و زاهیدی شێخ عەالئەدین تێكچووە، دانیشتنەكەش بە گرژیی 

، بەپێی ئەو (251)هاتووە نێوان ئەو دوو كەسەدا كۆتایی لە
ال یوسف ڕەخنەی لە شێخ گرتووە، كە ، مەهەنگێڕانەوەی 

جگە لە زەكات وەرگرتنی خۆی، هیچ بەتەنگ 
ڕەقی توندى و  كەموكوڕییەكانی ئاواییەكەوە نییە، ئەویش بە

ەتە ووەاڵمی داوەتەوە و لەوە بەدوا بەتەواوی گرژی كەوتو
 . (252)نێوانیانەوە

نزیكەوە مەال یوسفیان ناسیوە دەڵێن بۆچوونی  ئەوانەشی لە
وە، ئەگەر خەڵك زەكاتی خۆیان لەبەر خوا بدەن، وەهابو

                                                
عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو؛  فەتاح محەمەد عەبدوڵاڵ   (249)

 )زێبا(، سەرچاوەی پێشوو.   
ی پێشوو؛ حەمە تۆفیق مەال حەمە ئەمین سەراوی، سەرچاوە   (250)

 دەروێش، سەرچاوەی پێشوو
 مەحمود مستەفا نادر، سەرچاوەی پێشوو.     (251)
 هەمان سەرچاوە     (252)
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پێویست ناكات بیدەنە شێخ، چونكە ئەو هیچ خاوەن موڵك و 
، ئەم قسەیەشی بە ڕاشكاوی بە (253)زەوییەكان ماف نییە لە

خەڵكیشی  ، بە(254)شێخ و پیاوانی باجگری شێخ وتووە
مانای نییە، هیچ ڕاگەیاندووە زەوییەكانتان موڵكی میرییە، 

مەی ه، بەپێی قسەی ح(255)شێخەكان كەی بدەن بەموڵكانە
مەال كەریم، مەال یوسف، زەكات دانی بە شێخ بەپێچەوانەی 

. هاوڕێكانیشی دەگێڕنەوە (256)دادگەریی ئیسالم زانیوە
 ـ  ئەوكاتانەی لە عەبابەیلێ موستەعید بووە "بەرامبەر شێخە 

هەندێك نەفسی هەبووە"، بەالیەوە قورس  ـ  موڵكدارەكان 
ئەو شێخانەی خۆیان  بهە خەڵك زەكاتی خۆیان بدەن بوو

كردبوویە خاوەن زەوی ئاوایی، هەر لەم میانەیەشدا زەكات 
خەڵكی گڵێجاڵ زۆر پێ ناخۆش بووە و  وەرگرتنی شێخی لە

 .  (257)"ندژ هانداو خەڵكی لە

و تاپۆیەش، مەال  دەرەوەی ئەو مشتومڕەی موڵكانە لە
ووی كتێبخانەی ی بەڕێوەبەری پێشيمەحمودی گەاڵڵە

دەمی  ئەوقافی سلێمانی باسی لەوە كردووە، مەال یوسف لە
خۆیدا كاریگەر بووە بە بەرهەمی ڕێبەرە منەوەرە 

)محەمەد  چاكسازیخوازە ئیسالمییەكانی قوتابخانەی میسری

                                                
 محەمەدی مەال فەرەج، سەرچاوەی پێشوو.     (253)
 عەبدولڕەحمان فەتحولاڵ، سەرچاوەی پێشوو.    (254)
 زینەت ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.    (255)
 یم، سەرچاوەی پێشوو. حمەی مەال كەر    (256)
مەال حەمە ئەمین سەراوی، سەرچاوەی پێشوو ؛ عەباس     (257)

 عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو.   
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، هەروەها مەالكانی (258)عەبدە و محەمەد ڕەشید ڕەزا و...(
تییەكی تێدا ی و ئازایەيهاوسەردەم و هاوڕێی دەڵێن بوێر

، لەناو (260)و بڕوای بە توانای خۆشی هەبووە (259)بووە
 خەڵكی گلێجاڵیش چەندین قسەوباس هەن، لەسەر ئەوەی لە

پاش وەرگرتنی مۆڵەتی مەالیەتی خەریكبووە لە وەزیفەیەكی 
میریدا لە هەڵەبجە دەستبەكار ببێت، لەبارەی ئەم پۆستەشی 

عاریف تر دەڵێن مە هەندێك دەڵێن دادگا، هەندێكی
ێن كارگێڕیی و ناو قایمقامیەت ڵتر دە )پەروەردە(، هەندێكی

و قسەو باسانەی نین لە، ئەم گێڕانەوانەش دوور (261)بووە
 ەوترێتدبەتایبەت كە لەبارەی ژیانی مەال یوسفەوە هەن 
"وصي"  چوونەتە الیلەگەڵ شاندێكی شاری هەڵەبجەدا 

نێوان  كە لە( 262)عەبدولئیالهی خاڵی مەلیك فەیسەڵ عێراق
 دەمڕاستی پاشای عێراق بووە.  1953_ 1939

 

                                                
 ئاراس محەمەد ساڵح، سەرچاوەی پێشوو.    (258)
 مەال جەاللی مەال ساڵحی گەورە، سەرچاوەی پێشوو.      (259)
 مەال حەمە ئەمین سەراوی، سەرچاوەی پێشوو.       (260)

فاتمی مەال فەتاح، چاوپێكەوتن.. سەرچاوەی پێشوو ؛     (261)
عەبدولرەحمان فەتحولاڵ، چاوپێكەوتن.. سەرچاوەی پێشوو ؛ باوا ساڵح، 

 سەرچاوەی پێشوو؛ مەحمود عەلی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو. 
موحسین موفتی، چەواشەكاری و بێ بنەمایی.. سەرچاوەی پێشوو،     (262)

 .11، ال 36
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 كێشەی تەملیكی گوندەكان
ناجۆریی مەال یوسف لەگەڵ ماڵی شێخ عەالئەدین و تەملیكی 

ەتەوە، لەوكاتەدا لەناو وزەوی گوندەكان كە گڵێجاڵیشی گرتو
و فەقێكانی هەڵەبجەدا باڵوبووە، هەندێك لە  بەشێك لە مەال

هەڵەبجە هۆكاری ئەمەیان گیڕاوەتەوە بۆ  مەال دێرینەكانی
گۆڕانی تەریقەت لە ڕێنمایی ئاینییەوە بۆ دەرەبەگایەتی و 
هۆكارێك بۆ دەسكەوت چنینەوە، ئەگەرنا پێشتر پەیوەندیی 

، ئەم ناڕەزاییە لە ڕەفتاری هەندێك (263)هەردووال خۆش بووە
لە شێخەكان لەناو فەقێكانی مزگەوتی تەكیە كە مەال یوسف 

تری لێ بووە زەقتر  و كۆمەڵێكی  مەجیدی دەوڵەتئاواو مەال
 .( 264)بووە

مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، دەگێڕێتەوە كە مەسەلەی 
ناڕەزایەتی مەالكان لە تاپۆكردنی زەوی گوندەكان لەالیەن 

سەردەمی شێخ محەمەد بەهادینی  شێخانی هەورامانەوە، لە
وە، ئەم مردووە( دەستیپێكردو 1880برای شێخ عومەرەوە )

تاپۆكردنانە لەناو مەالكاندا بووەتە جێگەی مشتومڕ و 
"گەلێكیان پێی ڕازی نەبوون"، هەر لەم میانەیەشدا مەال 

مردووە( كە باوكی  1938اڵی عەبابەیلێ ) ڵعەبدو
مامۆستاكەی مەال یوسفە )مەال محەمەد(، نامیلكەیەكی لەسەر 

ان نادروستی و حەرامیی ئەو تاپۆكردنانەی زەوی گوندەك

                                                
، "دەستخەت"، 2008 /3 /12ەتیفی بامۆكی، ژیاننامە، مەال ل    (263)

 ئەرشیفی بەرزان ئەحمەد.  
 حەمەتۆفیق دەروێش ئەبوبەكر، سەرچاوەی پێشوو.     (264)
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لەالیەن شێخ و دەرەبەگەكانەوە نووسیوە، مەال قادری 
گەورەی بیارەش بۆچوونەكەی پەسەند كردووە و لەسەر 

است و موتابیقی شەرعە"، بەاڵم ڕنامیلەكەكە نووسیویەتی "
هۆشداریی ئەوەشی پێداوە كە  كردنەوەی ئەم باسە لەو 

 .(265)ڕۆژەدا خراپەی زیاترە

ەوی و تەسویە، هەندێك هەر لەسەر مشتومڕی تاپۆكردنی ز 
 كلە شێخانی نەقشبەندی هەورامان، بەكردەوە لەگەڵ هەندێ

و بەرەنگارییەوە لەوانەش، مستەفا  مەال كەوتوونەتە شەڕ
بەم ، (266)لە بیارە فەقێ بووە 1943زەڵمی كە خۆی لە 

هۆیەشەوە مەال مستەفا بە گێرەشێوێن و بە شیوعی 
ینەوەش بەڕووی هەڕەشەو لێپێچوتۆمەتباركراوە، ڕو

بە مونكیر تۆمەتبار  ديكه كراوەتەوە، هەروەها هەندێ مەالی
 . (267)كراون

 

 

 

                                                
 85 /2، 1979بڕوانە یادی مەردان، كۆڕی زانیاری كورد، بەغدا،     (265)

 .    576_  575 /2و  88_ 
نووسینگەی  ،نم، چاپی سێیەمموستەفا ئیبراهیم زەڵمی، كاروانی ژیا    (266)

 .     447_  444، ال 2018تەفسیر، هەولێر، 
      . 447_444موستەفا ئیبراهیم زەڵمی، سەرچاوەی پێشوو، ال     (267)
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 ی گڵێجاڵی كوژرانی مەال یوسف
دەوروبەری سێ مانگ پاش گواستنەوەی زاهیدی شێخ 

، لەكاتێكدا (268)1946عەالئەدین بۆ گڵێجاڵ و لە هاوینی ساڵی 
 ،(270)، مەال یوسف كوژراوە(269)میوانی لە گڵێجاڵ بووە بە
یەك  تی كوشتنەكەش سەرجەم گێڕانەوەكانارەی چۆنییەلەب

لەوەی حەمەچەتەی خزمەتكاری شێخ، لە جێگایەك  دەگرنەوە
پێدەوترێت )تەنگەكە( بۆسەی بۆ داناوە و بە چەند فیشەكێكی 

، بۆ دڵنیابوونەوەش لە (271)و كوشتویەتی چەكی بڕنە
، (272)شا دەماری دەستەكانی بڕیوە بڕقەڵەمكۆتاییهاتنیشی بە 

دوای ئەم ڕووداوەشدا لەالیەن خزمانی مەال یوسفەوە، بە
كەپری ماڵی زاهیدی شێخ عەالدین سوتێنراوە، ژن و كوڕە 

                                                
ز 1946ك/  1365مەال سەعید ساڵی كوژرانی مەال یوسفی بە     (268)

تۆماركردووە، مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس بەهەمانشێوە ڕۆژگاری ژیان، 
 بەرگی مغني المحتاج، ناوەندی كوردستان.  ؛  228ل

 . 2008 /22/7چاوپێكەوتنی محەمەد سبحان قادر، زەڕایەن،     (269)
؛ مەال  288لمەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، ڕۆژگاری ژیان،     (270)

سەعیدی گڵێجاڵ، پەراوێز لەسەر بەرگی "مغني المحتاج"، ئەرشیفی 
 بنەماڵەیی. 

 حمە، سەرچاوەی پێشوو ؛ فاتم مەال فەتاح؛ مەال عەبدوڵاڵ   (271)
سەرچاوەی پێشوو؛ محەمەد یوسف حمە، سەرچاوەی پێشوو؛ 
عەبدولرەحمان فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو؛ زینەت ئەحمەد یوسف، 

 سەرچاوەی پێشوو. 
 محەمەد سبحان قادر، سەرچاوەی پێشوو.     (272)
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لەالیەن هەندێك لە خەڵكی ئاوایی  پەل پەلە ێخ بەمناڵەكەی ش
 .(273)لە ئاگرەكە ڕزگاركراون

هەندێك دەڵێن لەوكاتەدا زاهیدی شێخ عەالئەدین خۆی لەناو  
تر  بەاڵم شایەتحاڵی ،(274)بووە شتگه ەئاواییدا نەبووە و ل

هەرچەند مامەكانی مەال  ،(275)هەن باس لەوە دەكەن بینیویانە
یوسف لەهەندێ ماڵی دۆستانی پێشتری بەدوایدا گەڕاون 

خەلیفە ئەحمەد كە باوكی مەال یوسفە  (276)نەیاندۆزیوەتەوە
بوو، بە سواری واڵخەكەی خۆی خێزانی  و كوڕەكەی كوژرا

و مناڵەكەی، بردووە  )زینەت خان( الئەدینزاهیدی شێخ عە
ئەم ، (277)بەرەو خانەقای شێخانی بیارە لە گوندی گمە

ستایشی  هەیە و شێخیشنزیكەكانی ماڵی گێڕانەوەیە الی 
، دایكی مەال (278)گاوەی باوكی مەال یوسفیان كردووەئەم هەن

یوسف و خوشكەكانی )وەنەوش محەمەد( لەگەڵ تەرمەكە 
                                                

 .    2020 /11/6چاوپێكەوتنی زەریفێ قادر، زەڕایەن،     (273)
موحسین موفتی، چەواشەكاری و بێ بنەمایی لەو تۆمەت و    (274)

 7، 37 بوختانەی بە شێخانی هەورامان كراوە، ڕۆژنامەی ستاندەر، ژمارە
   سەرچاوەی پێشوو.   ، محەمەد ؛ عەزیز مەحمود11ال  2009 /7/  14و 

حەمە عەلی سۆفی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ ئەمنە شێخ عارف،    (275)
 ەرچاوەی پێشوو. س

 عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو.    (276)
زەریفێ قادر، سەرچاوەی پێشوو؛فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی      (277)

پێشوو؛مریەم فەتحولاڵ، سەرچاوەی پێشوو؛خاسێ حەسەن، سەرچاوەی 
پێشوو؛عەزیز مەحمود، سەرچاوەی پێشوو؛مستەفا قادر، سەرچاوەی 

 پێشوو. 
ر(، ، گۆڤارى )ستاندهین موفتی، چەواشەكاری و بێ بنەماییموحس   (278)
 . 11، ال (37) ژماره
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ەوێ ڕۆشتوون بۆ بنكەی پۆلیسی پشتە، ماوەیەكی زۆر ل
ی بەدیارییەوە باوەشێنیان كردووە، تا ئەوكاتەی ڕەوانە

و دواتر لەوێ ئەسپەردە  هەڵەبجە كراوە بۆ لێكۆڵینەوە
، خەڵكی ئاواییەكەش كەوتوون بەسەر رووداوی (279)كراوە

 تااڵنكردن و هێرشی الیەنگران و خەزوورانی شێخدا. 

 تااڵنكردنی گڵێجاڵ
ووتانی كەپری ڕۆژی كوشتنی مەال یوسف و س پاش لە

ر بۆ  وشێخدا، لەشكرێك لە گوندەكانی ئێرانەوە لەسەر سنو
پشتیوانی زاهیدی شێخ عەالئەدین و تۆڵەكردنەوەی 

 وتاندنی كەپرەكەی هاتوونەتە سەر ئاوایی گڵێجاڵ، بەوسو
، ئەم (280)دروست بووەیەكی گەورە و ئاژاوە شەڕ هۆیەشەوە

ەكانی لەشكرە بێگانەیە كە موریدان و عەشایەری گوند
رە نێوان خۆیاندا بەمجۆ ، ئەركەكانیان لە(281)سەالس بوون

یان كۆكردۆتەوە، لە  ـ دابەش كردووە، بەشێك زیندەماڵ
 چەشنی مەڕ و بزن و گا و مریشك و قەل و قاز، بەشێكی

تری لەشكرەكە، مەردە ماڵی وەك چیخ، دەوار، هیزە ڕۆن،  
                                                

زینەت ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی    (279)
 پێشوو.  
؛عەبدولڕەحمان 2020 /5/6چاوپێكەوتنی مستەفا قادر حمە،    (280)

پێشوو؛ خاسێ فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو؛ ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی 
، سەرچاوەی پێشوو؛ محەمەد حەسەن، سەرچاوەی پێشوو؛ عەزیز مەحمود

زەریفێ قادر، چاوپێكەوتن، سەرچاوەی پێشوو؛ مستەفا قادر محەمەد، 
 سەرچاوەی پێشوو؛ مەحمود عەلی، سەرچاوەی پێشوو.

 حەمە عەلی سۆفی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو.    (281)
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مەال بەدوای بنەماڵەی  ىديكه كەل و پەلی ماڵ، بەشەكەی
 . (282)یوسفدا گەڕاون بۆ گرتن و سزادانیان

بەپێی شایەتەحاڵەكان لەشكری هێرشبەر هیچ مەڕ و بزن و 
مانگایەكیان نەهێشتووە لە ئاوایی كە دەستیان پێی 

تر دەڵێن ئەو ئاژەاڵنەی پیادەبوون  ، هەندێكی(283)گەشتبێ
دراونەتە بەر، ئەو كەل و پەالنەشی بگوازرێتەوە 

نێوان  ێ ئەوەی جیاوازی بكەن لەبەب ( 284)بردوویانن
، تەنانەت ساوەر و گەنم و بڕوێش، كە (285)خاوەنەكانیان

دەست لەشكرەكە  هۆكاری سەرەتایی ژیانی ئەوكات بوون لە
، هەمان شتیش (286)قوتار نەبووە و لەگەڵ خۆیان بردوویانە

. بەهۆی (287)بۆ پەلەوەر و مریشك و جووجەڵەی مااڵن
ا بووە كە وەرزی پاش دروێنە ئەوەشی تااڵنییەكە لە هاویند

و هەڵگرتنی بەروبووم دەكات، خەڵكی ئاواییەكە مایەپووچ 

                                                
و؛ فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی سەرچاوەی پێشومحەمەد یوسف،    (282)

، محەمەد پێشوو؛خاسێ حەسەن، سەرچاوەی پێشوو؛ عەزیز مەحمود
 سەرچاوەی پێشوو. 

 سەرچاوەی پێشوو.مەال عەبدوڵاڵ یوسف،    (283)
محەمەدی مەال فەرەج؛ سەرچاوەی پێشوو؛مەحمود مستەفا،    (284)

 سەرچاوەی پێشوو.
ادر، سەرچاوەی باوا ساڵح، سەرچاوەی پێشوو؛زەریفێ ق  )285 (

پێشوو؛مەحمود مستەفا نادر، چاوپێكەوتن.. سەرچاوەی پێشوو، حمەی مەال 
 فەرەج، سەرچاوەی پێشوو. 

سەرچاوەی پێشوو؛فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی خاسێ حەسەن،   )286 (
 پێشوو.

 زینەت ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.   )287 (
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 450_ 400ێجاڵدا بوون )ڵبوون و ئەو خەڵكەی لە گ
 . (289) ( ، هۆكار و پێداویستی ژیانیان لەدەستداوە(288)كەس

ئەركی لەشكری هێرشەبەر تااڵنكردن بووە، پاساو و 
ئاواییەكە بووە كە  هاندەریشیان بەبێ دین زانینی خەڵكی

، ئەوەشی لەمپەری بۆ (290)كەپری شێخی تێدا سووتاوە
دروستكردوون لە وێرانكردنی گڵێجاڵ بەیەكجاریی، كوژرانی 
عەلی ناوێك بووە لە هێرشبەران كە ئامۆزای كوێخا مستەفای 
ڕێكخەری لەشكرەكە بووە، ئەم كەسە پێشتر مامەڵەی كڕین 

سفی مامی مەال یوسفدا و فرۆشتنی لەگەڵ عەبدوڵاڵی مەال یو
، بەمەبەستی پاراستنی خۆی داوە بەسەریدا بۆ (291)هەبووە

ێكانییەوە ڕهۆیەوە لەالیەن هاووبەرگری لێكردنی، بە
، باوەڕیش وەهایە ئەگەر ئەم كوشتنە (292)كوژراوە

ناوخۆییەی ناو هێرشبەران نەبوایە، ئەوە قەسابخانەیەكی 
                                                

ساڵێك بەر كەس بووە،  405دانیشتوانی گڵێجاڵ  1957( لە ساڵی 288)
كەس ئاواییەكی نوێ ـ یان دروست كردووە؛ سەعداوە. بڕوانە:   74لەوەش 

لعامة الجمهورية العراقية، وزارة الداخلية، مديرية التسجيل االحوال المدنية ا
، مطبعة شركة دار 1965الفنية، دليل التعداد العام للسنة   مديرية  الشعبه

 .89الجمهورية ـ بغداد، ص
خاسێ حەسەن،  شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو؛ئەمنە    (289)

 حاجی مستەفا قادر، سەرچاوەی پێشوو. سەرچاوەی پێشوو؛
 ئەحمەد سۆفی كەریم، سەرچاوەی پێشوو.   (290)

عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ عەزیز بەلەسۆیی،   )291 (
 سەرچاوەی پێشوو؛ حەمە عەلی سۆفی محەمەد، سەرچاوەی پێشوو. 

مستەفا نادر، سەرچاوەی پێشوو؛ محەمەدی یوسف، مەحمود   (292)
سەرچاوەی پێشوو؛خاسێ حەسەن، سەرچاوەی پێشوو؛ عەبدولڕەحمان 

 فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو. 



91 
 

ە ، كەس( 293)خراپتریان لە ئاوایی دروست دەكرد
كوژراوەكەش بەر لە گیان دەرچوونی هاواریكردووە 

كوشتنی من نییە،  "گڵێجاڵی كوڕ كوژراوی تااڵنكراو، ئاگای لە
 .(294)من گۆڕی خۆم گواوی ناكەم"

هەر لە دەرەنجامی سووتانی كەپرەكەی شێخ، مامێكی مەال 
 یوسف، بەناوی قادری مەال یوسف دەستگیركراوە، پاشان لە

تەمومژو و گوماناویدا گیانی  بارودۆخێكی زیندان لە
و  (295)سپاردووە و تەرمەكەی نەگەرێنراوەتەوە بۆ گڵێجاڵ

 ،(296)ناردووەتەوە بەرماڵێكیانلەبری ئەوە مشكی و تەزبیح و 
تری عەبدوڵاڵی مەال یوسف، كە فیشەك بەر  مامەكەی

ناوشانی كەوتبوو، بەسەختی بریندار بووە، پاش چەندین 
واری پێكرانی لەسەر چارەسەر، تا مردنی هەر ئاسە

ڕەوانەی هەڵەبجە  ،هتەرمی مەال یوسفرچى هه، (297)ماوە
كراوە و پاش سێ ڕۆژ لە كوژرانی لەالیەن هاوڕێكانییەوە لە 

                                                
ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو؛ محەمەدی مەال سەعید،   (293)

 سەرچاوەی پێشوو. 
 محەمەد یوسف، سەرچاوەی پێشوو.   (294)
ەد، سەرچاوەی پێشوو. ئەمنە شێخ عارف، مەحمود عەلی محەم  (295)

 سەرچاوەی پێشوو.  
  خاسێ حەسەن، سەرچاوەی پێشوو.   (296)
عەزیز بەلەسۆیی، سەرچاوەی پێشوو؛فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی  (297)

پێشوو؛ئەوڕەحمانی فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو؛حاجی مستەفا، 
 سەرچاوەی پێشوو. 
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، (298)گۆڕستانی شێخ ئیسماعیل ئەسپەردە كراوە
كەسوكارەكەشی جگەلە باوكی لە هەڵەبجە زیندانی 

 . (299)كراون

ڵێجاڵ كە لە دەمی هێرشەكەدا دووكەس لە خەڵكی گ
بەڕاكردن محەمەدی رەمەزان و فەرەجی عەزیز بوون، 

چوونەتە سەر قوتی بارام بۆ ئەوەی بەچەك بەرگریی 
لەئاوایی بكەن، بەاڵم دیویانە لەشكری هێرشبەر زۆرە و 

هەموو ئەم ، (300)دەرەقەتیان نایەن، دەستیان نەكردووەتەوە
لە تۆڵەی  یشو مەرگەساتی ئاوایی گڵێجاڵ رپەرچەكردا

پەلی ماڵی زاهیدی شێخ عەالئەدین وتاندنی كەپر و كەلوسو
بەرگریكارانی شێخی بیارە، بۆ هێرشەكەش بووە، پاساوی 

بەاڵم ،  (301)سووتانی قورئانێكە لەناو كەپرەكەی ماڵی زاهید
 لەهەندێ لە خەڵكی گڵێجاڵ باس لەوە دەكەن كەپرەكە 

بنەڕەتدا دارو گەاڵ و شمەكەكانی ناویشی هەر هی خەڵكی 
ئەوان بنیاتنراوە، ئەگەرنا  كەرەستەی ندەكە بووە و بەگو

                                                
ێشوو؛ مەال حەمە ئەمین سەراوی، حەمەی مەال كەریم، سەرچاوەی پ  (298)

 سەرچاوەی پێشوو.  
خاسێ حەسەن، سەرچاوەی پێشوو؛ فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی   (299)

 پێشوو  
    . ووفەتاح محەمەد، سەرچاوەی پێش  (300)

 (  عەزیز محەمەد ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو. 301)
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زاهیدی شێخ و خزمەتكارەكانی بەدەستی بەتاڵ هاتوونەتە 
 . (302) ئاواییەكە

 ئاوارەبوونی گڵێجاڵ
ترسی  گڵێجاڵ لەالیەك لە پاش تااڵنكاریی، ماڵەكانی لە

تر بەهۆی لەدەستدانی خۆراك و ى كيهتر و لەال هێرشی
ناچاربوون گوندەكە چۆڵ بكەن، بەروبوومەكانیان، 

بنەماڵەكان هەركەس بەرەو گوندێك هەڵهاتوون كە خزم و 
ناسرا و یان دۆستایەتییان هەبووبێت، ئەو گوندانەشی خەڵكی 
گڵێجاڵ و بنەماڵەكان پەنایان بۆ بردوون بریتی بوون لە: 

 (307)، هۆرێن (306)، قەڵپ(305)، پشتە (304)، گمە (303)بەلەسۆ
بەاڵم بنەماڵەی مەال یوسف، لەژێر ، ( 308)قەساڵن لە شێخان

پارێزگاریی مەفرەزەیەكی گەڕۆكی پۆلیسدا لە ئاوایی گڵێجاڵ 

                                                
رچاوەی ( خاسێ حەسەن، سەرچاوەی پێشوو؛ فاتمی مەال فەتاح، سە302)

 پێشوو؛ عەزیز محەمەد، سەرچاوەی پێشوو. 
مەحمود عەلی، سەرچاوەی پێشوو؛  عەزیز بەلەسۆیی، سەرچاوەی ( 303)

 پێشوو؛  باوا ساڵح، سەرچاوەی پێشوو.     
محەمەد یوسف، سەرچاوەی پێشوو؛  مەال عەبدوڵاڵ یوسف،  ( 304)

 سەرچاوەی پێشوو.    
   ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو.  ( 305)
 فەتاح محەمەد )زێبا(، سەرچاوەی پێشوو.  ( 306)
 مەحمود مستەفا، سەرچاوەی پێشوو.   ( 307)
 عەزیز محەمەد ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.    ( 308)
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، هەندێكیشیان وەك تۆفیقی مەال فەتاح، ( 309)هێڵراونەتەوە
لەگەڵ  هاوكاریی هەندێ خێزانی باوایی لەترسی گرتن، بە

لە ئەزگڵەی ئێران  خاڵوانیهەڵهاتووە بۆ ناو  دایكی )حەلیم(
لە ژێر پاسەوانی كۆمەڵێك  1973ساڵ و  27پاش  و

چەكداری خەڵكی گڵێجاڵدا توانیویەتی بگەرێتەوە بۆ ئاواییەكە، 
حمەی ،  حسێنی فەتاحمام هەندێك لەوانەش بریتی بوون لە: 

ەتاح محەمەد، مەحمودی كاك ، فئەحمەد تەاڵخان، باوا قادر
مەال  ،ئەمینی سلێمان ،هەسەن هەسەن، محەمەدی كاك

 . (310)و...هتد ئەلی نادر لە بەلەسۆ، لیفەمحەمەدی خە
خێزان و  لە كهێوربوونەوەی گرژییەكانیش هەندێ دواى

ی و بە تكا، يناسراو بنەماڵەكانی گڵێجاڵ لە خانەقای گمە بە
، لەم (311)ئاژەڵی خۆیان یان هەندێ سەریان لێ گێڕاوەتەوە

ف ئوتەنگانەی گڵێجاڵیشدا ئەفسەرێكی پۆلیس بەناوی شێخ ڕە
بووە و فەرماندەی مەفرەزە گەڕۆكەكە  كە خەڵكی كەركوك

، ئەم ئەفسەرە (312)بووە یارمەتی زۆری خەڵكی ئاوایی داوە

                                                
خاسێ حەسەن، سەرچاوەی پێشوو؛ زینەت ئەحمەد، سەرچاوەی ( 309)

فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی پێشوو؛ مستەفا قادر یوسف،  پێشوو؛
 و.     سەرچاوەی پێشو

خاسێ حەسەن، سەرچاوەی پێشوو؛ فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی ( 310)
   پێشوو. 

ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو؛ فاتمی مەال فەتاح،  ( 311)
 سەرچاوەی پێشوو.

خاسێ حەسەن، سەرچاوەی پێشوو؛ زینەت ئەحمەد، سەرچاوەی ( 312)
وسف، پێشوو؛ فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی پێشوو؛مستەفا قادر ی

 سەرچاوەی پێشوو.     
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هاوسەرگیری لەگەڵ ژنێكی ئاواییەكەش كردووە )دێ مینای 
و چاكخواز و دەستپاك  باشهۆخە(، هەروەها وەك كەسێكی 

، هاوكات لەگەڵ ئەمەشدا ڕیش سپی و (313)ناوی هەیە
ا، عەبدوڵاڵی وەیسی )چوارداران(، پیاوماقوڵی عەشیرەتی باو

و مااڵتی خزمانی  بۆماوەی ساڵێك هەندێك لە ئاژەڵ و مەڕ
مەال یوسفی پاراستووە و هاوكاری خەڵكی گڵێجاڵی 

 .(314)كردووە
دۆخی شڵەژاوی ئاوایی گڵێجاڵ، هەروەها دەورانی ئاوارەیی  

و دەربەدەری خەڵكی گوندەكە، دەوروبەری ساڵێكی 
ردە وردە ژیان لەناو گوندەكە ئاسایی خایاندووە، پاشان و

الیەك ڕۆشتبن ر ، بەاڵم لەوە بەدوا بەرەو هە( 315)بووەتەوە
بۆ كاروانی یان سەردان، وەك مونكیر و خراپەكار 
تۆمەتباركراون بەتۆمەتی ئەوەی ماڵی شێخیان سووتاندووە، 

، یەكێك (316)سااڵنێكی زۆریش لەسەر ئەم كەپرە باجیان داوە
هۆیەو لەسەر پشتیوانیكردنی مەال  لەوانەشی هەر بەم

بووەتەوە محەمەد  هەراسانكردنیوسف، دواتر دووچاری 

                                                
خاسێ حەسەن، سەرچاوەی پێشوو؛ محەمەد یوسف، سەرچاوەی ( 313)

 پێشوو. 
مەحمود مستەفا،  ، سەرچاوەی پێشوو؛محەمەد عەزیز مەحمود( 314)

 مستەفا قادر یوسف، سەرچاوەی پێشوو.    سەرچاوەی پێشوو؛
 عەزیز بەسەلەسۆیی، ، سەرچاوەی پێشوو؛محەمەد عەزیز مەحمود ( 315)

، سەرچاوەی محەمەد مەحمود عەلی، عەزیز مەحمود سەرچاوەی پێشوو؛
 پێشوو.   

عەزیز محەمەد ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو؛ خاسێ حەسەن،  ( 316)
 سەرچاوەی پێشوو، فاتمی مەال فەتاح، سەرچاوەی پێشوو.   
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خۆی بنەماڵەكەی زۆر  رەمەزان محەمەد بووە كە
لەگەڵ  خۆی پشتیوانییان لە مەال یوسف كردووە، هەروەها

مام ئەمینی ئەحمەددا زۆر لە مەال یوسف نزیك بوون و 
 . (317)ڵییان كردووەئەوكاتانەی بەمیوانی هاتوەتەوە هاوە

 كوشتنی مەال یوسفلێكەوتەكانی 
كوشتنی مەال یوسف و ڕووداوەكانی پاش ئەوە كۆ 

و ناخۆشی لە گوندی گڵێجاڵ  یادەوەرییەكی مەرگەسات
وە، ڕووداوەكە بووەتە مێژووی دیاریكردنی زۆر ودروستكرد
تر، دەنگدانەوە و لێكەوتەكانیشی سنوری پشتكێوی  ڕووداوی

دووە، مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس كە بەمۆی تێپەڕان
ئەوكات مامۆستای حوجرەی بیارە بووە، باس لەوە دەكات 

و ئاشوبێكی نالەبار  بەهۆی كوشتنی مەال یوسفەوە "فیتنە
 لەوبەری سیرواندا بەرپا بووە"، ئەمەش یەكێك بووە لە

هۆكارەكانی بەجێهێشتنی بیارە لەالیەن كاتب و موعتەمەدی 
عەالئەدین كە سەید مەزهەری  چەندین ساڵەی شێخ

 .(318)كاتبە
ینیدا زۆر كەس يناوەندی ئا دەرەوەی خانەقای بیارەش لە لە

، بەاڵم (319)هكوشتنی مەال یوسفیان پێ ناخۆش بوو
ئاشكرا هیچ بڵێن، جگە لە مەال عەزیزی  نەیانتوانیوە بە

                                                
 عەزیز مەحمود محەمەد، سەرچاوەی پێشوو.  (317)
 هەمان سەرچاوەی پێشوو.   (318)
 تۆفیق دەروێش ئەبوبەكر، سەرچاوەی پێشوو.      (  حەمە319)
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، لەكاتی گواستنەوەی گۆڕی مەال یوسف لە (320)پریس
(، 1982ە بۆ گواڵنی هەڵەبجە )یلەوعسمائيگۆڕستانی شێخ 

وە، زۆرێك لە مەالكانی هەڵەبجە هبەهۆی بەركەوتنی جاد
ئامادەی مەراسیمەكە بوون و ناخۆشییەكە نوێ 

دۆخی سەردەمی پاشایەتی وبار لەسایەی، (321)بووەتەوە
یەی كوشتنی مەال یوسف و بەسەرهاتی يئەوكاتیشەوە، دۆس

شتووە بە هیچ يگە، نەگڵێجاڵخزمانی و تااڵن و ئاوارەكردنی 
ئەنجامێك و لەپای كوشتنەكە و تااڵنەییەكەش هیچ كەس سزا 

یەكە بەبێ ئەنجام ينەدراوە و سەرباری سكااڵی زۆر دۆس
، دەگێڕنەوە هەركاتێك باسی سوڵح و (322) ماوەتەوە

ەحمەدی باوكی مەال خەلیفە ئ رابێت لە كێشەكە،ئاشتەوایی ك
گەر مە "بەمۆ و هەورامان لەیەكتریان داوە"یوسف وتویەتی 

 . (323)و بەخەڵك ناكرێت خوا سوڵحی بكات و یەكالیی بكاتەوە
 
 
 

                                                
  مەال عومەر عەبدولعەزیز، نامەیەك.. سەرچاوەی پێشوو.   ( 320)
  مەال عومەر عەبدولعەزیز، نامەیەك.. سەرچاوەی پێشوو.   ( 321)
چاوپێكەوتن، سەرچاوەی پێشوو؛ محەمەدی مەال عەزیز بەلەسۆیی،  ( 322)

  سەعید، سەرچاوەی پێشوو.  
 . ، سەرچاوەی پێشووزیز مەحمود محەمەدعە ( 323)
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 دامەزراندنی ئاوایی سەعداوا

ئەم گوندە بەشێكە لە پەرەسەندنی گڵێجاڵ، لە ساڵی 
، لەالیەن بەشێك لە ماڵەكانی گڵێجاڵەوە ز(1956)

ێگای ئەم دامەزرێنراوە كە یەك بەرەباب و بنەماڵە نین. ج
استەی خۆرهەاڵتدا، ڕئا ری گڵێجاڵ، بەوگوندە دەكەوێتە باكو

كم دوورە لە گوندی  1.8هەوایی و لەسەر نەخشە  بە
ری زەوییەكانی ئاواییەكە تێكەڵە لەگەڵ ودایكەوە، سنو

زەوییەكانی گڵێجاڵ، ماڵەكانیشی سەرجەمیان هەر گڵێجاڵین 
ە؛ ئیمام بنەڕەتدا، گۆڕستانی سەرەكیشیان هەر یەك شت لە

 محەمەد. 
گێڕانەوەكان لەسەر ئەوەن هۆكاری دامەزراندنی ئەم گوندە 
دەگەڕێتەوە بۆ گەشەكردنی دانیشتوان و ئەركەكانی ئاوایی 

سااڵنی چل و سەرەتای پەنجاكان، لەكاتێكدا كە  گلێجاڵ لە
هیچ خزمەتگوزارییەكی میری پێ نەگەیشتبوو، ئەمەش 

سڕگەی ئاژەڵی  وە،وبارگرانی بۆ خەڵكەكەی دروستكرد
 ئاوایی كە پاشەڕۆی ئاژەڵی تێدا فڕێ دەدرا كەڵەكە بووە، لە

ترسی لە هێرشی دز و باندی دزیكردن بەتایبەت لەبەری 
، ئەمەش (324) یەكتر ئێرانەوە خانووەكان زۆر نزیك بوون لە

                                                
 قادر فەتاح ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.    ( 324)
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وایكردووە شێوازی دروستكردنی خانووەكانی گلێجاڵ 
 .  (325) تراكمي" بێت ـ  "كۆوەبوو 

ربازبوون لەم قەرەباڵغییە، مەال مەحمودی مەال فەرەج بۆ دە 
كە ئەوكات مەال و كەسایەتییەكی پیاو ماقوڵ بووە، پێشنیازی 
كردووە، ئاواییەكە باڵوەی لێ بكات و ئەوەندەی دەكرێت 
چەند لقێكی لێ جیاببێتەوە، بەدوای ئەمەشدا هەندێك ماڵ 
چوونەتە )سەوەردە( لە دامێنی خۆشك، هەندێك ماڵیش 
چوونەتە )سەعداوا(ی ئێستا، ماڵەكانی سەوەردە نەیانتوانیوە 

جێگای خۆیان  زۆر بمێننەوە، بەاڵم ئەوانەی سەعداوا لە
، هۆكاری (326)ماونەتەوە و توانیویانە بەردەوامبن

شكستهێنانی هەوارگەی سەوەردەش بارینی بەفری زۆر و 
تەقینی زەوی ژێر ماڵەكان بووە لەو ساڵەدا، بەتایبەت 

 . (327)دامێنی چیادایە جێگاكە وەهایە كە نزارە و لە سروشتی
وەها باڵوە كە ناونانی گوندە نوێیەكەش )سەعداوا( لەسەر 

ی مەال ئەوڕەحمانی سان ئەحمەدی شەمێرانی بووە زپێشنیا
كە ئەوكات بانگخوازی شێخی بیارە بووە. لە فەرهەنگە 

ەاڵم ب (328)كوردییەكاندا واتایەكی دیاریكراو نییە بۆ )سەعداوا(

                                                
ئەمەش سیمای زۆرێك لە گوندە شاخاوییەكانن یان ئەوانەی بۆ  ( 325)

داكۆكی لەخۆیان وا دەكەن یان لەدەوری سەرچاوەیەكی ئاو كۆدەبنەوە. 
 .  146بڕوانە حەلیل ئیسماعیل و ئەیوب خەلیل، سەرچاوەی پێشوو، 

مەال عەبدولاڵ حەمە حەمەوەیس؛ سەرچاوەی پێشوو، باوا ساڵح  ( 326)
 ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو. 

 عەبدولڕەحمان فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو.  ( 327)
لە هەمبانە بۆرینەی هەژاری موكریانیدا هاتووە سەعداوا: گوندێكی  ( 328)

تی سەعداوای كوردستانە، بەعس وێرانی كرد، بەاڵم ڕوون نییە ئاخۆ مەبەس
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خەڵكی ئاواییەكە باس لەوە دەكەن ناوەكە هێمایە بۆ دڵخۆشی 
قەاڵی گەرمیانیش گوندێك بە هەمان  ، لەسەر(329)و سەعادەت

 ناوەوە هەیە. 
هۆكارە شی زۆری ئەو هبەهەمان شێوەی گڵێجاڵ ب

هاندەرانەی بۆ كۆبوونەوەی خەڵك و دروستبوونی گوند، لە 
اك و هەڵكەوتە، چەشنی: بەرزونزمی خ ش هەیە لەاسەعداو

، گوندەكە لە دامێنی بەرزیدایە، بەردەمی )330(سەرچاوەی ئاو 
لەوەڕگا و تاڕادەیەك تەختاییە، سەرچاوەی ئاوی هەبووە، 

سەردەمی ئاڵۆزییە  مەرعەی پێویستی لە دەور بووە، لە
سیاسییەكان و كێشەی دەرەبەگیشدا دوور بووە لە كێشە و 

ە گوندی گڵێجاڵدا گەور چاودێری و هەندێ ملمالنێ كە لە
 .(331)هەبووە

 
گێڕانەوەكان ئەوە دەخەنەڕوو كە ماڵی شێخ عارفی شێخ قادر 

 ،اڵی یوسف و مناڵەكانی )یوسفڵو ئامینی هاوسەری فەتحو
(، لە پێشەنگی ئەو مااڵنە بوون كە ، ئەحمەدعەبدولڕەحمان

، بەدوای ئەوانیشدا (332)چوونەتە گوندە نوێیەكەی سەعداوا
، ئەمین ساڵح ئەحمەد نادرباوا وەك تری  كۆمەڵێك ماڵی

                                                
گلێجاڵە، یان سەعداوای گەرمیان كە سەر بە ناحیەی سەرقەاڵی قەزای 
كفرییە. بڕوانە: هەمبانە بۆرینە لە ڤەژین بوكس، 

def/henbaneborinehttps://lex.vejinbooks.com/ck/ 
 ئەمنە شێخ عارف، سەرچاوەی پێشوو.   ( 329)
 . 77_ 72خلیل اسماعیل، المصدر السابق، ص  (87)
 باوا ساڵح، سەرچاوەی پێشوو.    ( 331)
 مریەم فەتحولاڵ، سەرچاوەی پێشوو.     ( 332)

https://lex.vejinbooks.com/ck/def/henbaneborine/%D8%B3%DB%95%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7
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مەوەیس، سۆفی كەریم، سەید همە حهئەحمەد، عەلی ح
براخاس ئەوڕەحمانی كوڕەكانی محەمەد سەید عەبدوڵاڵ، 
بەهۆی  ،، چوونەتە ئەم گوندە نوێیە)ئەحمەد، عەزیز، مەحمود(

ئەوەشی شوێن و جێگاكەی لەبار و گونجاو بووە، بیرۆكەی 
دوای ئەوانیش  . لە(333)سەریگرتووەدامەزراندنی گوندەكە 

ێخ عەلی، شێخ بنەماڵەی شێخەكان چوونەتە گوندەكە؛ ش
 ورده دواتريش ورده كەریمی ساڵح، ،عەبدوڵاڵ، شێخ ساڵح

 بەپێی ساڵەكان ژمارەكە هەڵكشاوە و گەورە ماڵەكان ماڵی
 . (334)تریان لێ جیابووەتەوە

 نی سەعداوادا، ئاماری گشتیلە سەروبەندی دروستبوو
لە عێراقدا كراوە، بەاڵم بەهۆی دووبنەیی ماڵەكان  ز(1957)

و بەهێزیی ڕایەڵەكانی سەعداوا و گڵێجاڵ، هەر وەك یەك 
 20گوند ئەژماركراون و پێكەوە تۆماركراون، بەپێی ئاماری 

 خێزان(12كانی )ى خێزانهژماره (1977ساڵ دوای ئەوەش )
 .(335) س بووه(كه74شى )كهدانيشتوانهى بوون، كۆى ژماره

دوای دروستكردنی ئاوایی، مزگەوت لە سەعداوا  ماوەیەك لە
. سەرپەرشتیاری دروستكردنی (336)(1957كراوەتەوە )

مزگەوتەكەش مەال ئەوڕەحمان بووە كە ئەوكات وەك 
بریكاری شێخی بیارە )عەالئەدین و سیراجەدینی دووەم( لەو 

                                                
 عەبدولڕەحمان فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو.  ( 333)
 شوو.    مریەم فەتحولاڵ، سەرچاوەی پێ ( 334)
، الحهاز المركزى لالحصاء، نتائج ترقيم المباني الجمهورية العراقيه ( 335)

 .409، 1977 تشرين االول السليمانية، لمحافظه 1977 وحصر السكان لسنة
 باوا ساڵح ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.  ( 336)
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پاش ئەوەی  كردووە، لەناوچەیە گەڕاوە و كاری 
پەیوەندیشی لەگەڵ شێخ عوسمانی شێخ عەالئەدین تێكچووە 
و لە كچی شێخ عەالئەدین )شیرین خان( جیابووەتەوە، 
پەیوەندی لەگەڵ سەعداوا و هەندێ خێزانی ئەم گوندەدا هەر 

. (337) نەبچڕاوە و پێگەی خۆی الی ئەوان هەر پاراستووە
یەتی لەم مزگەوتەدا سەردەمێك مەال مەحمودی غەفور مەال

، (338)كردووە، سەردەمێكیش مەال عەبدوڵاڵی یوسف
هەرچەندە لە مزگەوتی سەعداوا مەالی جێگیر نەبووە، بەاڵم 
کەریمی ساڵح و شیخ عارف و سۆفی كەریم و سۆفی 
ئەوڕەحمانی فەتحوڵاڵ، ناوبەناو بانگیانداوە و سەروكاریی 

خەڵكی  نيشيههكاروباری مزگەوتەكەیان كردووە، بۆ نوێژی 
، هەفتانەش (339)ڕوویان كردووەتە مزگەوتی گڵێجاڵ ئاواییەكە

مەال سەعید سەردانی كردوون بۆ ئامۆژگاریكردن و لە ماڵی 
پوری )دێ ئامینی فەتحوڵاڵ( خەڵك لە دەوری 

 . (340)كۆبوونەتەوە
تۆمارەكاندا گوندێكی سەربەخۆیە،  ئەگەرچی ئەم گوندە لە

یەكترن، سەعداوا جگە لە  بەاڵم لەگەڵ گلێجاڵدا تەواوكەری
ئاواییەكە، سنوری زەوییەكانی تێكەڵە لەگەڵ زەوییەكانی 

ماڵەكانی زەوییان لە دەشتی گڵێجاڵدا  گڵێجاڵ و هەندێ لە
دا ز( 1977) هەیە، لە دۆكیۆمێنتە فەرمییەكان و لە ئاماری

                                                
 عەبدولڕەحمانی فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو   ( 337)
 ەرچاوەی پێشوو. باوا ساڵح ئەحمەد، س ( 338)
 (  عەبدولڕەحمانی فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو  339)
 (  عاصمە مەحمود نادر، سەرچاوەی پێشوو. 340)
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و (ی قەزای هەڵەبجەن 46هەردووكیشیان هەر كەرتی )
لە  كهەروەها هەندێ سنوورەكەیان جیانەكراوەتەوە،

خێزانەكانی گڵێجاڵ بەسەر هەردوو گونددا دابەشبوون، لە 
ر وشایی و شیوەن و جەژنەكانیشدا هەر پێكەوە بوون، كلتو

، لەم گوندەدا (341)و یادەوەری و باپیرانیان تێكەڵ و هاوبەشە
موختار و كوێخای فەرمی نەبوون، بەاڵم زیاتر ئەحمەدی 

سپی ئاواییەكە ڕۆڵی ئەوڕەحمان وەك چاوساغ و دەم 
 . (342)بینیوە

 سەردەمی شۆڕش 
 شۆڕشی كورد دژی ڕژێمی عێراق بە ز(1961) لە ئەیلولی

سەرۆكایەتی عەبدولكەریم قاسم، بەخێرایی سەرجەم 
تا خانەقین گرتەوە، ههناوچەكانی كوردستانی لە زاخۆوە 

شتر هیچ بەتایبەت ناوچە سنورییەكان، ئەمە لەكاتێكدا پێ
ناوچە كوردییەكان تێپەڕی  3 /1تری كوردی لە  ڕاپەڕینێكی
، لەم شۆڕشەدا پشتێنە شاخاوییەكان بوونە (343)نەكردبوو 

"ناوچەی ئازادكراو"، لەوانەش بناری بەمۆ و گوندەكانی 
 پشتكێوی بەمۆ و ئاوایی گلێجاڵ. 

                                                
عەبدولڕەحمان فەتحوڵاڵ، سەرچاوەی پێشوو ؛ باوا ساڵح ئەحمەد،   (341)

 سەرچاوەی پێشوو. 
 تۆفیق كەریم، سەرچاوەی پێشوو.    (342)
ة، هوية وطنية، دراسة في عصمت شریف وانلي، كردستان العراقي  (343)

 .  178، 2012، ترجمه سعاد محمد خضر، ژین، السليمانية، 1961ثورة 
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سەرەتا بنكەكانی شۆڕش لە گوندی شمشێركوڵ و لە 
نراون، ناوچەكە بەسەر دوو میحوەردا دەربەندی بێلولە دا

كە یەكێكیان لە سەرتەك و بێلولە بووە، ئەویتری  ،دابەشبووە
 ، لە(344)دیوی كەرگەمل كە عەلی عەسكەریی تێدا بووە لە

بەرپرسەكانی شۆڕش خۆیان ، یشز( 1962) دوای ساڵی
گەیاندووەتە ئەم ناوچەیە بۆ هاندانی خەڵك 

وایی گڵێجاڵ، لەوانەش ئا تهچوونه شدايهچوارچێوهلەو
نوسەر و خەباتگێڕ، ئەنوەر مایی و  حیملی عەلی شەریف. 
ئەم سەركردانە، گوتاری كوردایەتی و دروشمەكانی 

وەتەوە و گفتی دابینكردنی وشۆڕشیان بەناو خەڵكدا باڵوكرد
 . (345)كارەبا و باشتركردنی ڕەوشی ژیانیان بە خەڵك داوە

ترین كادیر ربووەتە دیا فەرەج مەال لە گڵێجاڵ مەال مەحمودی
و مەحمود مستەفا نادر بە بەرپرسی  و عەزیزی مەحمود

، دواتر مەال مەحمود (346)ڕێكخستنەكانی گوندی گڵێجاڵ
، ئەمەش بۆ (347)بەرپرسیارێتی ناوچەی پێ سپێردراوە

 بووە لە ناوچەكە.  ی بەرپرسیارێتیئەوكات پلەیەكی بااڵ
نەتە ڕیزەكانی ژمارەیەكی زۆر لە خەڵكی گڵێجاڵ چوو

شۆڕش چ وەك پێشمەرگە و چ پاڵپشت، ئەمانەش زیاتر 
جوتیارانی سەربەخۆی نیشتمانپەروەر بوون و دووربوون 

و سەرۆك هۆزە ناسراوانەی كە  كاریگەریی ئەو ئاغا لە

                                                
 . 2020 /7 /2چاوپێكەوتنی باوا یاسین فەتاح، گڵێجاڵ،   (344)
 ، سەرچاوەی پێشوو.  محەمەدعەزیز مەمحمود   (345)
 مەحمود مستەفا نادر، سەرچاوەی پێشوو.     (346)
 رچاوەی پێشوو.   باوا یاسین فەتاح، سە  (347)
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بەخۆیان و  وكات هەندێكیان بۆ مەرامی تایبەتئە
 .  (348)تێكەڵ بە شۆڕش بوونگوندەكانیانەوە 

حەمە و بەرپرسەكانی شۆڕش لەوكاتەدا  رگەپێشمەديارترين 
و حەمەی تەاڵخان ، مەساڵحهحەسەنی ح ، باوا قادر،غەدارە

تر پێشمەرگەیان لەگەڵ  ژمارەیەكی بوون، مەحمود رەحیم
كە جگە  حسێنی فەتاحمام فەتاح،  وەك باوا یاسین بووە

، لەچەكی خۆی كۆمەڵێك چەكی بۆ گەنجەكان كڕیوە
لە  ە پێشمەرگە گڵێجاڵییەكانل 20ەلەوانیش نزیكەی گج

لەوانەش: فەتاح ، (349)ئەشكەوتی سماقە بارەگایان داناوە
 سدیق حەكیم، محەمەد عەبدوڵاڵ، عەبدوڵاڵ محەمەد عەبدوڵاڵ،

ئەحمەد عەبدوڵاڵ، حەمە سەعیدی لەیلێ، فەتاح رەحیم، فەتاح 
محەمەد ئەحمەد،  ئەوڕەحیم، قادر سەعید فەتاح، عەزیز كەریم

چەكەكانی ئەوكاتەش هتد،  ڕەشید.. حمە، ئەمین فەتحوڵاڵ
بۆ  ز(1969) ی و سادە بووە، لە ساڵیيزیاتر تفەنگی ئینگلیز

 . (350)كراونەتە بڕنەو  یەكەمجار چەكی پێشمەرگەكان
پێشمەرگەكانی خەڵكی گڵێجاڵ بەشداریی زۆر شەڕی 
ئەوكاتەیان كردووە؛ زمناکۆ، زۆزک، بانی خۆشک، بەمۆ، 

، لە یەكێك لەو شەڕانەشدا لە (351)پەروێزخان و ڵچەمچەما
 سەرپەلێكی وەك( حەمەی تەاڵخان كە 1974نزیك قاشتی )
شەڕی دەستەویەخەدا گیانی سپاردووە،  ، لەئازا ناوی هەیە

                                                
 .    192_  188لعصمت شریف وانلي، سەرچاوەی پێشوو،   (348)
 نادر، سەرچاوەی پێشوو.    مستەفامەحمود   (349)
 باوا یاسین فەتاح، سەرچاوەی پێشوو.     (350)
 .  2020 /7 /19چاوپێكەوتنی سلێمان فەرەج عەزیز، گڵێجاڵ،   (351)
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پاشان لە مەراسیمێكی گەورەدا تەرمەكەی لە هەڵەبجەوە بە 
ئەسپەردە وێ راوەتەوە بۆ گڵێجاڵ و لەزاسواری واڵغ گو

لە پێشمەرگەكانی گڵێجاڵیش چوونەتە  كهەندێ، (352)كراوە
شاخی كۆڕەك و لەوێ بەشداریی شەڕەكانی شۆڕشیان 

و باوا  ئەحمەدی تەاڵخان و باوا یاسینی فەتاحكردووە وەك 
، هەندێكیتریشان وەك باوا قادر لە (353)یاسین بریندار بووە

یان كردووە و یجوێن و ناوچە دوورەكانیتر پێشمەرگایەتپێن
 . (354كێوی بەمۆ چوونەتە دەرەوەلەسنوری پشت

 ناكۆكییەكانی ناو شۆڕش
ملمالنێی باڵی مەكتەبی سیاسی و باڵی مەال مستەفاشدا  لە
ئەم ناوچەیەش بەر ئەو دابەش بوونە كەوتووە، ( ز1964)

ئەوەش باڵوە كە ئەوكاتەی مام جەالل هاتوەتە ناوچەكە، مەال 
ێكردووە، سەعید و مام حسێن فەتاح چوونەتەالی و داوایان ل

، (355)هەوڵ بدەن ناوچەكە بەدووربێت لەو ملمالنێ ناوخۆییە
ساڵح )حەسەن گڵێجاڵی(  مەهح حەسەنهەر لەو كاتەشدا 

ەتە سلێمانی، بەاڵم لەوێ لەالیەن باڵی وو چو چەكی داناوە
 ی لێكراوە بەمەبەستی گەڕانەوە بۆمەكتەبی سیاسی تەكلیف

ڵ كۆمەڵێك لە سیاسی، دواتریش لەگەكاری پێشمەرگایەتی و 

                                                
و؛ محەمەد قادر یوسف، مەحمود مستەفا نادر، سەرچاوەی پێشو   (352)

 سەرچاوەی پێشوو. 
 باوا یاسین فەتاح، سەرچاوەی پێشوو.     (353)
    ساڵح ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو. باوا   (354)
 محەمەد ئەمین ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.   (355)
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گلێجاڵییەكان گەڕاوەتەوە بۆ سنوری پشتكێوی بەمۆ، بەاڵم 
خەباتی دەست  باڵی مەال مستەفا لەناوئەمجارە 

لەگەڵ وەك سەرپەل  ز(1966) لەپێكردووەتەوە و 
، ناوبراو جگە (356)دەستبەكاربووەگڵێجاڵییەكانی هاوڕێی 

لەپێشمەرگایەتی وەك كەسێكی بە ئەزموون و چاوكراوەو 
ردە ناسراوە، لەدوای راپەڕین گەڕاوەتەوە بۆ سەرك

 كردووە.  كۆچی دوایی  2012 پێشمەرگایەتی و لە
  :و ملمالنێكان لەگەڵ شیوعی شەڕ

سااڵنی شەست و حەفتا،  لە سەردەمی شۆڕشی ئەیلولدا لە
حیزبی شیوعی لە گوندەكانی دراوسێی بەلەسۆ و چوارداران 

جوڵ، و پشتە، كەوتوونەتە چاالكی و جمو و گمە
بەاڵم  ،ناوچەكە، ڕوویداوە هۆیەشەوە، هەندێ گرژی لەوبە

یەكێك لەو  . لە(357)ەتە ئاستی بەریەككەوتنوشتوينەگە
"عەبەی شەریف" كە ییانەدا كەسێك بەناوی ژرگ

 ۆفەرماندەیەكی شیوعی بووە، لەشكری كۆكردۆتەوە ب
 حسێن فەتاح، مام گڵێجاڵ ئەوەی هێرش بکاتە سەر

گڵێجاڵی كردووە بۆ سەرپەرشتی چەكدارانی 
 ، بەاڵم گەمارۆدانەكە بە ڕێككەوتن كۆتاییبەرەنگاربوونەوەی

، هەر لەو شەڕ و (358)بەناوبژیوانی تاوگۆزییەكان ەوهاتو
 بە  ز(1963) ملمالنێیانەشدا پێشمەرگەی پارتی لە

                                                
 .     2020 /7 /10چاوپێكەوتنی محەمەد حمە ساڵح، گڵێجاڵ،   (356)
ی پێشوو؛ مەحمود مستەفا نادر، عەباس عەبدولقادر، سەرچاوە  (357)

 سەرچاوەی پێشوو.      
 سلێمان فەرەج، سەرچاوەی پێشوو.        (358)
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سەرکردایەتی عەلی عەسکەری، شەڕێکی گەورەیان لەگەڵ 
_  پشتكێوگای شیوعییەكان كردووە لە كەرگەملی سەرە ڕێ

دەربەندیخان، سەرەنجامیش شیوعییەكان شكاون و تا 
 .  (359)قەرەداغ پاشەكشەیان كردووە

( كاتێك كە شیوعییەكان زۆر ز1963)هەر لەو سااڵنەدا 
ناوچەكە، هەڕەشەیان لە مەال سەعید کردووە  بەهێزبوون لە

لەبەر چاالكییە ئاینییەكانی، چەند پیاوێکی گلێجاڵیش بۆ 
ی و ئێشكگریی يیانی تا دوو مانگ چاودێرپاراستنی گ

كەریمی ئەوڕەحیم،  ئەوانەی بیرماون،ماڵەكەیان كردووە كە 
خان، ئەوڕەحیمی دێ ئامین، باواقادر و اڵهحەمەی ت

، (360)تر بوون مەحموودی مستەفای نادر و چەند پیاوێکی
یوانی پشت ،لەم بەربەرەكانێیەدا مام حسێنی فەتاحهەروەها 

 .  (361)عید كردووەزۆری لە مەال سە
 تۆپباران و ئاوارەبوون 

ارەگا سەرەكییەكانی شۆڕش لە بێلولە و سەرتەك بوون، ب
بەهۆی ڕق و توڕەیی ڕژێمیشەوە لەو ناوچە سنورییە 

 ز(1974) ئازادكراوانە، بەدرێژایی سااڵنی شەشت تا
بەردەوام دووچاری تۆپباران و هێرشی فڕۆكە بووەتەوە و 

 شێخ صلە ڵە و بانی فەقێ وخەڵكەكەی ئاوارەی ئەزگ
، هەندێك جار بەتەواوەتی ئاواییەكە  (362)سەرسنور بوون

                                                
 سەرچاوەی پێشوو.         (359)
 عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو.        (360)
 محەمەد ئەمین ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.      (361)
 مەساڵح، سەرچاوەی پێشوو.   همحەمەد ح  (362)
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. لە (363)ز(1974) و ز(1963) چۆڵكراوە بەتایبەت لە سااڵنی
شدا، دوو پێشمەرگەی گەرمیانی لەناو هتۆپباران ویەكێك لە

 . (364)گڵێجاڵ گیانیان سپاردووە
ەكان لە ۆكڕلە دوا ساڵەكانی شۆڕشدا تەقەمەنی بەجێماوی ف

دەوروبەری ئاوایی گڵێجاڵ، بوونەتە هۆی كوشتنی سێ 
وانیان برابوون )جەمال و جەاللی وئاواییەكە كە د یگەنج

تر )نوری  عەبدوڵاڵی حەمە شەریف( لەگەڵ كەسێكی
جار ناو  لەمەش چەندین ، جگە(365)مەحمودی دێ ئامك(

ان كەوتوون و ئاوایی چۆڵ بووە و ماڵەكان بەر تۆپبار
، هەر لە تۆپبارانیشدا محەمەد حەمە گەیشتووەزیانیان پێ

و لە بارەگای سەرتەكی شۆڕش  ساڵح عەزەم بریندار بووە
 . (366)تیمار كراوە

، ژمارەیەك ز(1975) ساڵى پاش نسكۆی شۆڕش لە لە 
و  خێزانی گڵێجاڵ ئاوارەی ئێران و پاشان فەلوجە

پارێزگاكانی باشووری عێراق بوون، ئەم خێزانانە دواتر 
و پێیان وتراوە )عائدون(،  اونەتەوە بۆ هەڵەبجەگەڕێنر

تر  بەشێك لەوانە پاش دەرچوونیان لە گڵێجاڵ، جارێكی
تر بوون  انیكهنەگەڕاونەتەوە بۆ ئاوایی و پەرتەوازەی شار

                                                
 عەباس عەبدولقادر، سەرچاوەی پێشوو.         (363)
 سلێمان فەرەج، سەرچاوەی پێشوو.        (364)
 حەسەن عەلی، سەرچاوەی پێشوو.         (365)
 /8 /25محەمەد حەمە ساڵح محەمەد، دەربەندیخان، چاوپێكەوتنی    (366)
2020 .   
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لەو . (367)دا ڕاگواستنی بەسەردا هاتووەز( 1978) و دواتر لە
خێزانانەی ئاوارەبوون بۆ باشوری عێراق یان نەفی كراون 

حاجی  بۆ ئەوێ: عەلی فەتاح مستەفا، عەزیز عەلی فەتاح،
 نوری شێخ عەبدوڵاڵ، ،ئەحمەد شێخ تۆفیق ئەمین،مام عەزیز 

مەحمود مستەفا نادر، ئەحمەد عەلی  ،مام ئەواڵعەزیز 
، بەیجان اڵ، محەمەد قادر مەال یوسف، حاجی ساڵحعەبدوڵ
ان، لەیلێ سلێماڵی عەبدوڵاڵ، كەریم ساڵح، ئەمین فەتحوڵ

عەبدوڵاڵ، ئەمین فەتحوڵاڵ، محەمەد ئەوڕەحمان مەحمود، 
مان ئەلی محەمەد عەبدولرەحمان )رەعنا(، عەبدولڕەح

محەمەد، محەمەدی مەنیج، سلێمان فەرەج، قادر سەعید، 
مەحمود ڕەحیم، فەتاح ڕەحیم، شێخ كەریم، محەمەد ئەحمەد 

 ودعەزەم، عەلی ئەحمەد عەزەم، محەمەد ئەوڕەحمان مەحم
 . (368)....هتدو حمە ساڵح محەمەد مستەفا..

 
 
 
 
 
 
 

                                                
مەحمود مستەفا نادر، محەمەد قادر یوسف، سەرچاوەی پێشوو؛   (367)

 ەرچاوەی پێشوو.س
محەمەد قادر یوسف، ؛ مەحمود مستەفا نادر، سەرچاوەی پێشوو  (368)

 . سەرچاوەی پێشوو
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 نلە هەڵەبجەوە بۆ دەربەندیخا
( گوندی 1918ـ 1869لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانیدا )

 وهڕووى كارگێڕييه گڵێجاڵ و ناوچەكانی دەوروبەری له
م ، ئهن( بووبجهڵه)ههرنبهزاى گوڵعهندى قهناوه ر بهسه

ى ڕابردوو دهنجاكانى سهتا كۆتايى پههه يهم شێوهبه تهحاڵه
يان ڵ دهگهگڵێجاڵ له 1960، لە ساڵی )369(وام بووهردهبه

دابڕێنراون و خراونەتە  زاكهرى قهنتهسه دا لهگوندى ديكه
، بەاڵم دواتر ڕژێمی بەعس )370(ى نوێی سیروانسەر ناحيه

گوندەكانی لەگەڵ  6/1/1978رسومێكى كۆمارى لە مه به
ى و يمێران و تاوگۆزكانى شهناوچه له كهسنوورهتری 

، ئەم )371(ئيمامى لكاندوونی بە قەزای دەربەندیخانەوە
ی گوندەكە و پشتكێوی ساڵی ڕاگواستن هەمان گۆڕانكارییە لە

( 1991) و بەو جۆرە ماوەتەوە تا دوای ڕاپەڕینیبەمۆدا بووە
 ەكە. سەرلەنوێ ئاوەدانبوونەوەی گوند و

                                                
الجمهورية العراقية، وزارة الداخلية، مديرية النفوس العامة، مجموعة    (369)

، لوائى السليمانية وكركوك، مطبعة العنى ـ 1957االحصائية لتسجيل عام 
 حلة الحدود بين الدولة العثمانية و ايران،خورشيد باشا: ر؛  234بغداد، ص

 . 293ص ، 2008، قاهرة، المركز القومى للترجمة، 1ت.مصطفى زهران، ط
-1921د.عبدالله غفور: التشكيالت االدارية  في جنوبي كوردستان) 370

 .203، 140، ص2008، اربيل، 2(، ط2007
ئەحمەد بە ئیمزای  1969( لە ساڵی 68مەرسومی كۆماریی ژمارە )   (371)

  حەسەن بەكر.
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 ئامارەكانی دانیشتوان و خێزان
بەپێی ئامارەكانی سەردەمی پاشایەتی و كۆماریش گوندی 

كێك ها يهروهو، هه كێو بووهتترين گوندى پشورهگلێجاڵ گه
زاى قه ر بهكانى سهو گرنگه ورهگه گونده له بووه

( 1957رین ئاماری عێراقدا )، لە بەناوبانگت)372(هەڵەبجە
كەس، لەكاتێكدا  400ژمارەی دانیشتوانەكەی زیاتر بووە لە 

بۆ ئەو كاتە تێكڕای قەبارەی گوند لە كوردستانی عێراقدا 
كەس بووە، لە حەفتاكانیشدا دوو هێندەی ئەم تێكڕایە  117

، بەاڵم لە وێنە گشتییەكەدا )373 (زیاتر دانیشتوانی تێدا بووە
% گوندەكانی تری 95شێوە بووە لە چوونیەك و هاو

كوردستان، كە سەرجەمیان دانیشتوانیان كەمتر بووە لە 
 .)374(كەس 500

                                                
، وزارة الداخلية)مديرية الداخلية العامة(، الجمهورية العراقيه: ڕوانهب   (372)

الموسوعة االحصائية عن التقسيمات االدارية في الجمهورية العراقية، 
خالل ثالث سنوات في العهد الثورة المباركة، مطبعة  والمشاريع المنجزه

ـ بغداد،  خلية، الجمهورية العراقية، وزارة الدا ؛ 143، ص1962االدارة المحلية 
ـ ديرية الشعبة الفنية، دليل التع داد العام مديرية تسجيل االحوال المدنية العامة 

ية ؛ الجمهور 90-84، مطبهة شركة دار الجمهورية ـ بغداد، ص1965للسنة 
 العراقية، وزارة التخطيط، الجهازى المركزى لالحصاء، هيئة التعداد العام

 1977المبانى والحصر السكان لسنة والدراسات السكانية، نتائج ترقيم 
كانى فور: گوندهبدوڵاڵ غهد.عه ؛ 411-404لمحافظة السليمانية، ص

رژمێرى دانيشتوانى سه كانى باشوورى كوردستان لهكوردستان ـ گونده
-145، ل2005ولێر، ى ئاراس، هه، باڵوكراوه2، چ2(، ب1957عێراقدا)

155. 
 . 142خەلیل ئیسماعیل و ئەیوب خەلیل، سەرچاوەی پێشوو،   (373)
 . 142خەلیل ئیسماعیل و ئەیوب خەلیل، سەرچاوەی پێشوو،    (374)
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 1957ئاماری 

ەكێكە لە ئامارە بنەڕەتییەكانی عێراق، بەپێی ئەم ئامارە، ی
( 191( نێر و )214ن كە )كەس بوو 405دانیشتوانی گڵێجاڵ، 

ەكانی گرانی ئەمەش یەكێك بووە لە هۆكار ، )375 (مێ بووە
 /11كە ڕۆژی  ئەم ئاماره دۆزینەوەی هاوژین بۆ گەنجەكان،

لەالیەن فەرمانگەی گشتی ڕەگەزنامەوە  1957 /10
ی یبنەڕەت سەرچاوەی پشت پێ بەستراویجێبەجێكراوە، 

سەرجەم حكومەتەكانی عێراق بووە لەبەرئەوەی دروستترینە 
سااڵنى  كانیئەوانەی پێش خۆی كە ئاماره راورد بهبه به

(، كۆی 1957بوون، لەم ئامارەشدا ) 1947و 1934و 1927
 . )376(هەزار كەس بووە 538ملیۆن و  6دانیشتوانی عێراق 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
الجمهورية العراقية، وزارة الداخلية، مديرية التسجيل االحوال المدنية    (375)

عة شركة ، مطب1965الفنية، دليل التعداد العام للسنة   العامة مديرية  الشعبه
 .89دار الجمهورية ـ بغداد، ص

، 1957(: إحصاء 2013 /10 /11المدى )   (376)
https://almadapaper.net/view.php?cat=93971  

https://almadapaper.net/view.php?cat=93971
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 : 1962تۆماری 

ى كهمێژووه تى عێراقى كهرپێى تۆمارێكى فەرمی حكومههه
ى دانيشتوانى گڵيجاڵ ، ژمارهوهڕێتهگهده 1962بۆ ساڵى 

 كەس كەمتر ئەكات به 15، ئەمەش )377(س بووە( كه390)
بە پلەی یەكەم  چوار ساڵ پێشتر، هۆكارەكەشی  راورد بهبه

بۆ كۆچی بەشێك لەخەڵكی ئاوایی بۆ سەعداوا دەگەڕێتەوە 
كانى: بۆ شار و ناوچه  ەكۆچ لە گوندەك (، ئەمە جگە لە1956)

، هەروەك لە )378(هەڵەبجە، گەرمیان و دەربەندیخان
ندى ناوه كم( له62)كە گوندى ناوبراو  تۆمارەكەدا هاتووە

ئاو، كارەبا و كانى: و پڕۆژه دووره وهكهكارگێڕييه كهيه
 ێجاڵ لهڵمان ئامار گپێى ههكاتێكدا بهله وهئاودێری نییە. ئه

كانى سنوورى گرنگه گونده دا لهند گوندێكى ديكهپاڵ چه
 .(379)ژماركراوهوكات ئهى ئهبجهڵهزاى ههقه
 

                                                
، وزارة الداخلية)مديرية الداخلية العامة(، الجمهورية العراقيه  (377)

حصائية عن التقسيمات االدارية في الجمهورية العراقية، الموسوعة اال
خالل ثالث سنوات في العهد الثورة المباركة، مطبعة  والمشاريع المنجزه

 .143، ص1962االدارة المحلية ـ بغداد، 
لە هەڵەبجە و دەربەندیخان و گەرمیانیش ژمارەیەك خێزانی    (378)

 . تا ئێستاش لەوێ ئەژینگڵێجاڵی هەبوون و هه
، وزارة الداخلية)مديرية الداخلية العامة(، الجمهورية العراقيه   (379)

الموسوعة االحصائية عن التقسيمات االدارية في الجمهورية العراقية، 
خالل ثالث سنوات في العهد الثورة المباركة، مطبعة  والمشاريع المنجزه

 .143، ص1962االدارة المحلية ـ بغداد، 
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 1977ئاماری 
( 16بەپێی ئاماری ئەم ساڵە گڵێجاڵ بە كەرتی ژمارە )

( بووە، كە 102) تۆماركراوە و ژمارەی خێزانەكانی
ى سەرجەمیان خانووی خۆیان هەبووە، هەروەها كۆى ژماره

. لێرەشدا دەردەكەوێت س بووه( كه437شى )كهدانيشتوانه
لە ماوەی  بەجۆرێك زیادبوونی دانیشتوانی گوند خاو بووە،

بەهۆی كۆچ و  كەس زیادی كردووە، (32) ساڵدا 20
ی سەرباری ئەم هێواشی گەشەكردنه ئاوارەییەوە،

لەوانەش  كە هۆكاری جۆراوجۆری هەیە دانیشتوانی گڵێجاڵ
هێشتا ژمارەكە زۆرە ئەگەر ئەوە  .(380) كۆچ بۆ سەعداوا

ى سيروان كانى ناحيهى خێزانهلەبەرچاو بگیرێت كە ژماره
ى دانيشتوانى سەرجەم ، ژمارهووه( ب4211و ساڵەدا )له

 .)381( كەس بووە 300هەزار و  19ناحیەكەش نزیكەی 
 
 
 
 
 
 

                                                
، الحهاز المركزى لالحصاء، نتائج ترقيم المباني راقيهالجمهورية الع ( 380)

 .409، 1977 تشرين االول السليمانية، لمحافظه 1977 وحصر السكان لسنة
بۆ  بجهڵهزاى ههى قه، خشتهبجهڵهى ئامارى ههرمانگهفه   (381)

ى ژماره ( كه2010، 2009، 2002، 2000، 1987، 1977كانى)ساڵه
 خات. ردهى خێزان دهارهدانيشتوان و ژم
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 يان:كهى گوندهوهرهكان بۆ دهكۆچى گڵێجاڵييه
ك وه ترين گوندى پشكێو بووهورهگه گلێجاڵ ىوهڵ ئهگهله

م و زۆر كه گەشەكردنی اڵمى خێزان و دانيشتوان، بهژماره
كۆچ  زۆرو جۆراوجۆرن لەوانەش: كانيشهۆكاره، الواز بووه

مردنی مناڵ دەگەڕێتەوە،  ،خراپی باری تەندروستی ،لە الدێ
ئەمە جگەلە ئاوارەبوونی پاش نسكۆی شۆڕشی ئەیلول ساڵى 

، ڕەنگە پێكهاتە چیاییەكەش ڕۆڵی لەمەدا هەبێت كە 1975
هەمیشە ئەو گوندانەی پشتیان بە ئاژەڵداری بەستووە لە 

خاوییەكان پەرەسەندن تێیاندا هێواش بووە، ناوچە شا
، بەاڵم وا )382(بەپێچەوانەی پێ دەشتە كشتوكاڵییەكان

زياتر بريتى دەردەكەوێت هۆكاری ئەو سستی گەشەكردنە 
ى وهرهكانى گوند بۆ دهخێزانه پۆلێكى كۆچ لهشه لهبێت 
كان و و شارهرهشى زۆريان بهى خۆيان، بهكهگونده

 هيچ جۆره كانى تر چونكەبۆ گونده ندێكيشيانهه
 هەروەها خەڵك ،ەكە نەبووەگوند له ی میریكتگوزارييهخزمه

جێهێشتنی ژیانی  هەوڵی ودواى ژيانێكى باشتر ن بهوڕاگه
شتن بەرەو ژیانی شارنشینی، يڕۆ ییان داوە بۆ كشتوكاڵ

بەتایبەت پاش ڕووخانی ڕژێمی پاشایەتی و هاتنی سەردەمی 
 .كۆماری

 ستخستنى كار لهده انەوەكان ئاماژە بەوەدەكەنگێڕ
ى كهڵكى گوندههانى خه بوون كه و هۆكارانهديارترينى ئه

ى خۆيان. كهدهى گونوهرهن بۆ دهنا بۆ كۆچكردن ببهپه داوه
ى دهكانى سهكان و چلهسييه ش لهكردنهپۆلى كۆچ و شهئه

                                                
 . 142خەلیل ئیسماعیل و ئەیوب خەلیل، سەرچاوەی پێشوو، ل )382( 
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گڵێجاڵ  كه 1978ساڵى تا هه ستيپێكردووهده وهڕابردووه
 . وام بووهردهواوى چۆڵكرا بهتهڕاگوێزراو به

ى الى م شێوهى گوند بهوهرهش بۆ دهكهپۆلى كۆچكردنهشه
 :بووه وهخواره

 عداواسه یەكەم ـ
 وهماڵه ڵكى گڵێجاڵ بهخه ندێك لههه ى كهو شوێنانهله كێكيه

لەدوای ناوەڕاستی  عداوا بووهسه ڕوويان تێكردووه
، ئەم كۆچەش كاریگەریی هەبووە لەسەر پەنجاكانەوە

 1977نەوەی ژمارەی دانیشتوانی گڵێجاڵ چونكە لە كەمبوو
ن و لە گڵێجاڵ س بووكه 74خێزان و  12ژمارەی ئەم ئاواییە 

 .(383) دەرچوون
 بجهڵههه  دووەم ـ

 له هومى عوسمانييهردهسه ك پێشتر باسكرا، گڵێجاڵ لهوه
(ى بجهڵهر)ههنبهزاى گوڵعهقه ر بهسه وهڕووى كارگێڕييه

، وهگڵێجاڵه له نزيكترين شاريش بووه بجهڵه، ههوكات بووهئه
ى وهكان بۆ ساغكردنهندێك جار گڵێجاڵييههه ڕاسته

كانى كانيان هاتوچۆى ناوچهكااڵكانيان و كڕينى پێداويستييه
ى سنوورى ئێرانيان ندێك ناوچهن و ههقيرميان و خانهگه

ڵ گهندى و هاتوچۆيان لهيوهاڵم زۆرترين په، بهكردووه
تاى رهكان و سهكۆتايى چله له ربۆيه، ههدا بووهبجهڵههه
ماڵ و خێزانى گڵێجاڵ  كى زۆر لهيهژماره وهنجاكانهپه
دا و شارهن و لهكهده بجهڵههه هۆكارى جياواز ڕوو لهبه

                                                
، الحهاز المركزى لالحصاء، نتائج ترقيم المباني الجمهورية العراقيه   )383( 

 .409، 1977 تشرين االول السليمانية، لمحافظه 1977 وحصر السكان لسنة
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 تا ڕاگواستنى گوندههه كه، كۆچهوهگيرسێنهده
تى عێراقى حكومه ( كه1978كانى كوردستان)سنوورييه

ى مانه، ئهوام بووهردهى ئاسايش بهناوى لێنابوو پشتێنه
دا مێژووييه و ماوهله ى كهو خێزانانهبريتين له وهخواره

جێ كجارى نيشتهيهتيايدا بهو  كردووه بجهڵههه ڕوويان له
 بوون:

 
 ناو زنجيره ناو زنجيره

 تەاڵخان د حمهئه 22 زيز ئەحمەدد عهمهمحه 1
 تەاڵخان حمود مه 23 د حمهد ئهمهمحه 2
 د حمهد ئهمهمحه 24 د حمهلى ئهعه 3
 دحمهلى ئهئوف عهڕه 25  وەستا قادرمستەفا  4
 دحمهتاح ئهقادر فه 26 بدوڵاڵ زيز عهعه 5
 دحمهلى ئهصديق عه 27 محمد د حمهيد ئهسه 6
 بدوڵاڵد عهحمهلى ئهعه 28 تحوڵاڵد فهمهمحه 7
 بدوڵاڵتحوڵاڵ عهفه 29 تاحد فهمهمحه 8
 تحوڵاڵمين فهئه 30 تەاڵخان د مهمحه 9

 تحوڵاڵعارف فه 31 د قادر یوسف مهمحه 10
 ساڵحمهد حهمهمحه 32 عيدقادر سه 11
 ساڵح مهن حهسهحه 33 بدوڵاڵ ين عهحسه 12
 د حمهبدوڵاڵ ئهعه 34 فا د مستهمهمحه 13
 ريم ساڵحكه 35 د مهحمود محهمه 14
 فا نادرحمود مستهمه 36 دحمهئه ليفهخه 15
 بدولقادرعه حەسەن 16

(384) 
 ريمناميق كه 37

                                                
و  بجهڵهشارى هه تهچوونه 1975ى ساڵ ر لهبه مانهموو ئههه   (384)

 .وهتهلێى گيرساونه
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مين شيد ئهڕهمهحه 38 زيزحان عهبدولڕهعه 17
 دحمهئه

 زيزد عهحمهزيز ئهعه 39 زيزحيم عهبدولڕهعه 18
د مهلى محهعهمهحه 40 زيزد عهحمهقادر ئه 19

 (385) مزهعه
 عەلی فەتاح مستەفا 41 فەتاح ئەحمەد عەبدوڵاڵ 20
مام حسێن فەتاح    43 فەرەج فەتاح مستەفا 42

(386) 
 

 نديخانربهده ـسێیەم 
 وهخانهدینربهنداوى دهتاى دروستكردنى بهرهسه له

ى كانى نزيك ناحيهڵكى گوند و دێهاتهخه كى زۆر لهيهژماره
كرد،  يهو شارۆچكهديخان( ڕوويان لهنربهوارماوا)ده

ڵكى گڵێجاڵيش كۆچيان خه شيك لهبه ڵكانهو خهشانى ئهشانبه
 شى كهو خێزانانهديارترين ئه ، لهيهم شارۆچكهكرد بۆ ئه
 :بريتى بوون له كردووه يهم شارۆچكهڕوويان له

 تهچووه كانداتاى سييهرهسه حيم )لهد ڕهحمهسلێمان ئه ـ  1
 نديخان(ربهده تهك، دواتر چووهگوندى كوێره

 دحمهلى سلێمان ئهعه ـ  2
 لى گڵێجاڵى(حمود )حاجى عهد مهحمهلى ئهعه ـ  3
 دى يوسفمهحاجى محه ـ  4
 ندسهشاپه حمودد مهحمهئه ـ  5

                                                
 بجهڵههه هلڕوويان  1978-1975نێوان سااڵنى  له مانهئه    (385)
 جێ بوون.و تيايدا نيشته كردووه
 بجهڵههه هلڕوويان  1978-1975نێوان سااڵنى  له مانهئه   (386)
 جێ بوون.و تيايدا نيشته كردووه
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 )لە تۆڤگە بووەند سهحمودى دێ شاپهزيزى مهعه ـ  6
 . (ونەتەوە دەربەندیخانمناڵەكانیان هاتو

 ندسهد دێ شاپهحمهد ئهمهمحه ـ  7
 ندسههشاپ زيز مەحمودفوور عهغه ـ  8
 ندسهشاپهزيز ين عهحسه ـ  9

 ندسهشاپهزيز ن عهسهحه ـ  10
 يد محەمەد لى سهيد عهسه ـ  11
 حەمەوەیس مهبدوڵاڵ حهال عهمه ـ  12

 رميانگه ـ  ەمچوار
ڵكى گڵێجاڵ ڕوويان خه له شێكى ديكهى پێشوو بهوانهجيا له

 :وانيش بريتين له، ئهرميان كردووهكانى گهناوچه له
كان تاى چلهرهسه له كانى)براو كوڕه زيزد عهحمهئه ـ  1

 ( بردووه
 زيزحمان عهبدولڕهعه ـ  2
 زيزد عهحمهقادر ئه ـ  3
 زيزد عهحمهبدوڵاڵ ئههع ـ  4
 زيزحيم عهبدولڕهعه ـ  5
 ( و مناڵەكانی )تۆفیق دمهزان محهمهحمود ڕهمه ـ  6
 زان و مناڵەكانی مهحمود ڕهد مهحمهئه ـ  7
 شەریف حمە _ عەبدولاڵی8
 _ مەحمود حمە شەریف 9

 سلێمانى ـ  پێنجەم
ند چه ن لهبۆ سلێمانى بريتي كۆچيان كردووه ى كهوانهئه
 :كانيانهناوه وهخواره مانهم و ئهتى و خێزانێكى كهسايهكه
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_ ئەحمەد محەمەد )ئەحە نازە( دواتر چووەتە بەغداو 1
 پاشان بەسرە و نەگەڕاوەتەوە. 

 د مهد قادر محهحمهئه ـ  1
 دمهلى قادر محهعه ـ  2
 دمهحيم قادر محهبدولڕهعه ـ  3
 مەحمود بدوڵاڵحمود عهمه ـ  4
 دمهفا قادر محهمسته ـ  5

 هەندێك لەم خێزانانە دواتر لە سەید سادق نیشتەجێ بوون 
 شەمێرانـ شەشەم 

ابردوودا دوو خێزان لە كۆتایی چلەكانی سەدەی ڕ لە
گڵێجاڵەوە چوونەتە ناوچەی شەمێران بەیەكجاری و ئیتر 

 نەگەڕاونەتەوە ئەوانیش: 
 ەلی سوور(ڕەحیم )ع مەحمود_ عەلی 1
_ فەرەجی پیروەیس و مناڵەكانی )حمە سەعید، ساڵح، 2

 عەلی، حەمە ئەمین(. 
 ئێرانـ  حەوتەم

كۆمەڵێك خێزانی گڵێجاڵ چوونەتە  1974لەپاش نسكۆی 
زۆرینەیان گەڕانەونەتەوە و نەفی  1975ئێران، لەپاش ساڵی 

كراون بۆ باشووری عێراق، هەندێ لەو مااڵنەش هەر لەئێران 
 1991وە و دواتر لە سااڵنی هەشتا و دوای راپەڕینی ماونەتە

 بەشێوەی بچڕ بچڕ گەڕاونەتەوە كە ئەمانە بوون:
 _ مەال مەحمود مەال فەرەج1
 _ محەمەد ئەحمەد موئمین )حەمە غەدارە( 2
 _ عەباس عەبدولقادر ئەوڕەحیم3
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 _ محەمەد حسێن فەتاح4
 _ حەسەن ئەحمەد حەمە شەریف )نەگەڕاوەتەوە(. 5
خ فەرەج فەتاح مستەفا )ئاوارەی ئێران بووە، پاشان _ شێ6

ژیانئاوایی  ماوەتەوە تا راگوێزراوە بۆ هەولێر و لەوێ
 كردووە(. 

لە شەپۆلی كۆچ و ڕەوی خەڵك لەئاوایی  یشبەسەرنجدان
گڵێجاڵ كۆچیان كردەوە بۆ دەرەوە یان ئاوارەبوون زیاتر 

م بوون لەو خێزانانەی لە گوندەكە ماونەتەوە، هەر بە
 هۆیەشەوە گەشەكردنی گوندەكە بە سستی ماوەتەوە. 

 1978بۆ زەڕایەن  اگواستنڕ
یلول لە ناوەڕاستی حەفتاكانى سی شۆڕشی ئهرهدوای هه له

عس پيالنی نوێی ئەوەبوو ى ڕابردوو، ڕژێمی بهدهسه
پێی خواست ی سرووشتی كوردستان بهخشهنوێ نهرلهسه

ربازیی كی زۆری سهتوانایه، (387)و ویستی خۆی داڕێژێتەوە
 رخانكرد بۆ جێبەجێكردنی ئەم پيالنە تا ناوچهو دارایشی ته

ی ناوی پشتێنهكم به 20_ 10قواڵیی  كان بهسنوورییه
ڕابگوێزێت و دانیشتوانەكەی ڕاپێچی ئۆردووگا  وهئاسایشه

عس ناوی لێنابوون"گوندی به ملێكان بكات، كهزۆره
 ەكانی ئەم سیاسەتەش جۆراوجۆر، پاڵنەر(388)رخ"هاوچه

                                                
ر نفال بۆ سهالماری ئهعێراقدا، په دڵ ئیست وۆچ: جینۆساید لهمی  (387)

 .81، ل2004ی تیشك، سلێمانی، ساڵح، چاپخانهمهد حهمهكورد، و.محه
ری نتهكانی كوردستان، گ)سهسنوورییه چیا، ڕاگواستنی ناوچه  (388)
 ؛ مراد 5، ل1993مموزیم، ته(، ساڵی دووه20ی ستراتیژی(، ژ)وهلێكۆڵنه
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رگەوە ڕێگرتن لە بەكارهێنانیان لەالیەن پێشمه نمونهبوون؛ به
ی ربازگهسه مارۆدانیان بهبۆ ڕێكخستن و چاالكی، لەگەڵ  گه

 .(389)سوپایی
یەكەم هەنگاوی ئەم سیاسەتەش لەوبەری سیرواندا لە 
گواستنەوەی گوندەكانی پشتكێوی بەمۆ و ناوچەكانی 

يی و شەمێرانەوە لە سنوری ناحیەی سیروانی قەزای تاوگۆز
ر قەزای دەربەندیخان دەستیپێكرد، ئەمەش هەڵەبجەوە بۆ سه

دا 1978ـ  1ـ  6بەپێی مەرسومێكی كۆماری كە لە رۆژی 
كانی پشتكێوی گونده ئەمنییەكەش له . پشتێنه(390)دەرچووە

 وور لهڕووباری خاپ یشتهگهتا دههه وهبوویهبەمۆوە درێژده
 .(391)زای زاخۆقه
 كهكانی تری ناوچهو شااڵوەشدا گوندی گڵێجاڵ وەك گوندهله
دا كهكاتی پڕۆسهوت، لهملێی ڕاگواستن كهر شااڵوی زۆرهبه

كانیان، تێكدان و سووتاندنی ماڵ و خانووه له جگه
 كان كرا بهڕاگوێزراوه واوى گوندهك تهشيان وهكهناوچه
وه بۆی ڕێتهبوو بگهس بۆى نهكراو و هيچ كهغهدهى قهناوچه

                                                
 تی ڕاگواستنی كورد لهكانی سیاسهتییهاڵیهكۆمه د: ئاكامهمهكیم محهحه

ی ستراتیجی، سلێمانی، وهری لێكۆڵینهنتهعسدا، سهمی بهردهسه عێراق له
 .83؛ میدڵ ئێست وۆچ: س.پ، ل 130-129، ل2004

، ڵهمێژووى كۆمه پكێك لهالل: چه؛ برایم جه 11چیا: س.پ، ل  (389)
 .158-154، ل2011ى ڕوون، انهچاپخ

 .6/1/1978(، 52(، رقم)68مرسوم جمهورى)  (390)
ى عس و سێكوچكهمنى ستراتيجى به: ئهمین قادر مینهئه  (391)

ى وهرى لێكۆڵينهنته، سه2بعيس(، چعريب، تهرحيل، تهعسييان)تهبه
 . 198، ب.ش، ل1999ستراتيجى، 
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 ملێی تازهئۆردووگای زۆره كانی پشتكێو له. گونده(392)
كی رهر ڕێگای سهسه وێتهكهده ن كهڕایهدروستكراوی زه

ی جێكران و بەشو نیشته وهندیخان كۆكرانهربهده ـ  سلێمانی 
 . (393)"زۆریان ئێستاش هەر لەوێ دەژین

ش، سێ مانگ بەر لەو كهشێوازى ڕاگواستنهت بهبارهسه
نوێنەرانی گوندەكە بانگ كراون بۆ نزیك  يهپرۆسه

دەربەندیخان و پالنەكەیان پێ ڕاگەیەنراوە، ئاگاداركراون 
دەغڵ و دان كۆ بكەنەوە و خۆیان ئامادە بكەن، دواتر 
لیژنەیەكی حكومی چوونەتە ناو ئاوایی و ئاماری خەڵكیان 

ون بۆ وكرد باریان ز(1978) ی ئابی18دووە، لە  كر
ن، لە جێبەجێكردنی ئەم پرۆسەیەشدا سەرباز ڕایهزه

چواردەوری ئاواییان گرتووە، هەندێ ماڵی ئاوارەی هۆرێن 
و ئەو ناوچانەش كە پێشتر ئاوارەی گڵێجاڵ ببوون لەو 

، لەگەڵ (394)پرۆسەیەدا جارێكی تر بەر باركردن كەوتوون
خانووەکانیان ڕووخاندوون و ئاگريان  باركردنی خەڵك

ندێك قەرەبوویان بە خەڵك داوە لەگەڵ رداون، بەاڵم ههتێپه

                                                
كی جوگرافی و مێژوویی یهوهلێكۆڵینهساڵح: ڕاگواستن  مزهر ههعومه (392)

، 1(، چنمونه ر بهكانی كوردستان )پشدهملێی گوندنشینه ڕاگواستنی زۆره
فی  ؛ صالح سعدالله: المسألة الكردیة 79، ل2009ی خانی )دهۆك(، چاپخانه

؛ شۆڕش حاجی:  113، ص2003والنشرة،  ، دار المتنبی للطباعة2العراق، ط
، 2002ى شڤان، سلێمانى، ، چاپخانه2تى عێراق، چوڵهده نفالى كورد وئه
 .36ل

 عەبدولڕەحمان حەمە ساڵح، سەرچاوەی پێشوو.  (393)
 عەزیز محەمەد ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.  (394)
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، بڕی قەرەبووەكەش (395)كەالوەیەك لە ئۆردووگاى زەڕایەن
بەپێی  هزاری تێدابوو( هه5000تا هه 1000جیاواز بووە، لە )

 .(396)خەماڵندنی لیژنەكان
 (1991) ئاوەدانكردنەوەی گڵێجاڵ

، گلێجاڵ بەخێرایی (1991) پاش راپەڕینی جەماوەریی لە
ژیانی بۆ گەڕاوەتەوە، سەرەتای هاوینی ئەو ساڵە ژمارەیەك 

ماڵ بوون لە ئۆردووگاكانی  30لە خێزانەكان كە دەورەبەری 
دەشتی گڵێجاڵ  ن گەڕاونەتەوە و لەناو كەپردا لەئێرا

ن نوێ خانوویارلهنیشتەجێ بوون، دواتر لەناو ئاوایی سه
بەهۆی كۆمەكی  (1992) ، لە ساڵیوهدروستكردووەته

ڕێكخراوە مرۆییەكان و هەندێ هاوكاری كشتوكاڵییەوە 
دروست  كهماڵەكان جێگیر بوون و ئاوایی سەرلەنوێ گونده

 .)397 (بووەتەوە
 كردنەوەی ناحیەی بەمۆ:

پاش نۆ ساڵ لە ئاوەدانكردنەوەی گڵێجاڵ و مانەوەی وەك 
 (1999) بەمۆ، لە كۆتاییەكانی گەورە گوندی پشتكێوی

 كرایەلەالیەن حكومەتی هەرێمەوە )ئیدارەی سلێمانی( 
مەڵبەندی ناحیەیەك بەناوی )بەمۆ( لەسەر میالكی قەزای 

، ئەم قەزایەش مەڵبەندەكەی لە ناحیەی مەیدان )398(خانەقین

                                                
 باوا ساڵح ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.   (395)
 عەزیز محەمەد ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو.   (396)
 هەمان سەرچاوەی پێشوو.   (397)
سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران)ئیدارەی سلێمانی(،  بڕیاری   (398)
 .11/1999 /4(، 280ژمارە )
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 بوو، مەرجەعی ئەو گوند و ناوچانەی دیالە بوو كە لە دوای
و لەژێر دەسەاڵتی حكومەتی  ئازادكرابوون ز(1991)

ئیدارەی خانەقین گەڕایەوە بۆ ناو  (2003) هەرێمدا بوون، لە
شارە بنەڕەتییەكەی خۆی لە دیالە و لە سنورەكانی نزیك 
گڵێجاڵ دوور كەوتەوە، ئەمەش سنورەكەی خستە دۆخێكی 
ئیداری شپرزەوە، كە دواتر بە گەڕانەوە گڵێجاڵ بۆ سەر 

 هەڵەبجە چارەسەر كرا. 
ئەم بازدانە  سییەو بەدواداچوونەكانیش دەریدەخاتدۆ

زەمینە ڕەخساوەكان و تایبەتمەندییە  جگە لەگەورەیەش 
 بیرۆكە و پێشنیاری ،مرۆیی و جوگرافییەكانی گوندەكە

بەدواداچوونە ، لەم ئەرك و بووە حاجی مەحمودی تەاڵخان
مام  محەمەد حاجی هەریەك له ،ئاڵۆز و ماوە درێژەشدا

هەر  ،)399(و بەشدار بوون هاوكارود مستەفا نادر مەحم، عەلی
( سەرپەرشتی بەشداریكردنی 2002ئەم سێ كەسەش لە )

بەڵگەو  گڵێجاڵییەكانیان كردووە لە ڤیستیڤاڵی عێلبەگی جاف،
لەدەرەوەی ئاواییەكە اللە گێڕانەوەكانیش دەریدەخات، 

لەرێگەی  ئاسانكاربووە،سەرحەدی خەلیفە یونس پشتیوان و 
سەرۆكی حكومەتی  كۆسرەت رەسوڵ، یەكانی لەگەڵپەیوەندی

 هەرێم )ئیدارەی سلێمانی(. 

                                                
مەحمود مستەفا، سەرچاوەی پێشوو ؛ بەرایی و ئەرشیفەكانی    )399(

 فرمان و داواكارییەكانی ناحیەی بەمۆ. 
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 هەڵەبجە سەرگەڕانەوە بۆ
فەرمانی بە پارێزگابوونی هەڵەبجە  2014لە ساڵی 

، بەدوای ئەوەشدا خواست و داواكارییەكانی (400)دەرچوو
گڵێجاڵ و ناحیەی بەمۆ بۆ گەڕانەوە بۆ سەر ئەو خەڵكی 

ەعە  ئیدارییە دێرینە پەرەی سەند و پارێزگایە نوێ و مەرج
نەك تەنها لە گڵێجاڵ بەڵكە  بووە داواكارییەكی جەماوەریی

و  بەر ڕۆشنایی ئەم خواستە، لەلە گوندەكانی دەوروبەریش
بااڵی ناوچەكە و پاش بەدواداچوونی زۆری ئەنجومەنی 

 و دەوروبەرگڵێجاڵ و ئەنجومەنی گوندەكانی ئەنجومەنی 
لە  ،فەرمانگە حكومییەكان جاڵ و ناوچەكەكەسایەتییەكانی گڵێ

دا جارێكی تر بە فەرمانێكی هەرێمی گڵێجاڵ ( 2015) ئەیلولی
ر سهگەڕێنرایەوە بۆ سەر پارێزگای هەڵەبجە، فەرمانەكەش له

دا ( 2015 ـ  8 ـ  11و ) زيرانەنى وهنجومهى ئهڕاسپارده
رمانێكى كارگێڕى فه ، بەدوای ئەمەشدا به)401(دەرچووە 

( بڕيارى پچڕاندنى 2015 ـ  10 ـ  20رميان )ى گهئيداره
ر ى بۆ سهوهرميان و گواستنهى گهئيداره له كهناحيه

 بوويه كه، بەمەش ناحيه)402(دراوە بجهڵهپارێزگاى هه

                                                
زيران، نى وهنجومهتى ئهرۆكايهوردستانى عێراق، سهكرێمى هه )400 (

ق، كۆمارى عێرا ؛  13/3/20014(، 1694)ن، ژمارهنجومهى ئهتسكرتاريه
 .16/3/2014(، 19)رێمى، ژمارهرمانى ههرۆك(، فهرێمى كوردستان )سههه

رێمى رمانى ههرۆك، فهرێمى كوردستان، سهكۆمارى عێراق، هه  (401)
 .  2015 /9 /1(، 825) ژماره

تى ناوخۆ، زارهزيران، وهوه نىنجومهرێمى كوردستانى عێراق، ئههه  )402 (
 /10 /20(، 2433 /1 /11) رميان، فەرمانى كارگێڕى، ژمارهى گهئيداره
2015 . 
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 كهريهدواى هه له بجهڵهر پارێزگاى ههى سهمين ناحيهچواره
، بەاڵم ئەم بياره كانى خورماڵ و سيروان وناحيه له

گەڕانەوەیە هەروا سانا و بێ كێشە نییە و دووهۆكار ڕێگرن 
 لەوەی ئامانجی خۆیان بپێكن: 

 له ى تاوگۆزى كهڕووبارى سيروان و ناوچه  ـ  1
ندى ڕۆژئاواى ناوه ونهكهندين گوند پێكدێت و دهچه

ى رى پارێزگاكهنتهسنوور و سه له وهبجهڵهپاريزگاى هه
بڕن، ئەم گوندانەش كە پێشتر سەر بە پارێزگای هەڵەبجە داده

بوون، هێشتا هەر لەسەر دەربەندیخان ماونەتەوە، بەم 
 پێیەش ناوبڕی جوگرافی دروست بووە. 

 به كهناحيه كه وخۆ نييهكى ڕاستههيچ ڕێگايه ـ  2
دانيشتوانى  ، بۆيهوهستێتهببه وهرى پارێزگاكهنتهسه

 نديخان ربهده ـ  يدان ى مهناحيه ناچارى ڕێگاى به كهناوچه
ستى بهمههێنن بهكاردهيدصادق بهسه ـ  زوور شاره ـ 
ندى و ناوه بجهڵهسنوورى پارێزگاى هه يشتنيان بهگه

رميان ى گهسنوورى ئيداره بێ بڕۆنهش دهوه، بهپاريزگاكه
سنوورى پارێزگاى  نههتوانن بگنجا دهو پارێزگاى سلێمانى ئه

، ئەمەش بەهۆی نەبوونی پردەوە لەسەر سیروان بجهڵههه
 لەگەڵ ڕێگایەكی وشكانی.
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 :(دا2019ـ 2015)كانى ئاماره مۆ لهى بهناحيه
)گڵێجاڵ( كهندى ناحيهناوه له بەمۆى ناحيهئێستادا  له

و  2(كم137) كهرى ناحيهوبهگوند پێكدێت، ڕو و سيانزه
 له هبريتى بووا د( 2015) ساڵى لهى دانيشتوانيشى ژماره

ى پارێزگاى ر ئيدارهمۆ دواى هاتنى بۆ سهس. بهكه (2100)
ى ڕووى ژماره روو چ لهڕووى ڕووبه چ له بجهڵههه

ڕووى  له كه بچووكترين ناحيه بوو به وهدانيشتوانه
 . بێت اكهپارێزگ ر بهسه وهئيدارييه

ى ( ئيداره2019) ى پێشوو، ساڵىم ئامارانهجيا له
دانيشتوانى  ئامارێكىبە سەرپەرشتی سمكۆ ساالر،  كهناحيه

ى وردى ژمارهتيايدا به ، كهەیان كردووەكسنورى ناحيه
 ڕوو، ئاماره تهى خراوهكهى دانيشتوانهخێزان و كۆى ژماره

ى خێزان و ژماره كان لهيهڕوونى گۆڕانكاريبه كهنوێيه
كە تێیدا گڵێجاڵ  داتكه نيشان دهنى سنوورى ناحيهدانيشتوا

 22كەس، بەدوایدا پشتە:  330خێزانە بەدانیشتوانی  87
كەس، گمە:  83خێزان و  14كەس، بەڕوێن:  182خێزان و 

كەس،  61خێزان و  9كەس، كانی پاشا:  90خێزان و  13
 24خێزان و  5نی وەیسكێ: كەس، كا 20خێزان و  5قەڵپ: 

خێزان  3كەس، بەلەسۆ:  18خێزان و  3كەس، توەوشكێ: 
 10خێزان و  2كەس، هەردوو گوندی چوارداران  16و 

 . (403)كەس 
 

                                                
 .رگيراوهمۆ وهى بهناحيه له م ئامارهئه )403 (
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دا وهەردوو دیو پشتكێوی بەمۆ و لەگەڵیشیدا بنارەكە بە
ێكە لەو پێ دەشت و چیایانەی كوردستان كە النە بەش

ی و يو پڕن لە بەڵگەی مادد نیەكەمینەكانی ژیان
یەكەم تۆماری ئەم  ى، سەرباری ئەوە(404)شوێنەواری

واری عێراقی كە لە وپێوی شوێنهڕوناوچانە دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەنجامدراوە، بەاڵم هیچ لەم  1962_  1940سااڵنی 

كانی وارییهشوێنه تۆمارهله  شوێنەوارانەی بناری بەمۆ
ی كهنیگارینهردهخش یان بهنها نه، تههاتووهناویان نه داعێراق

كانی تۆمارهدا لە 1970 ساڵى لهبێت كه نه ند یبێلولهربهده
شێخان ـ  هۆرێن وەك )المواقع األثرية( و ئەتڵەسەكان ناوی به

 . )405( ناسێنراوە

                                                
404An Introduction to Museum  Swain Hedley, ()

Archaeology, New York, 2007, Pp. 7-9. 
 .1970فی العراق، بغدا مواقع االثریه المحتف العراقی. ال  (405)
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ی گوندی گڵێجاڵ لە نەخشەی ناو و شوێن ١نەخشەی ژ. 

 هەڵەبجە بوون. بە شوێنەوارەکانی ئەو ناوچانەی سەر
لە نزیک گوندی )کانی ژاڵە( دەفرێکی و لەسەر شاخی بەمۆ 

یەکی ناوچەکەوە يبرۆنزی شێوە جام لەالیەن هاواڵت
مۆزەخانەی سلێمانی پارێزراوە، ئەم  ستا لەێدۆزرایەوە و ئ
ی جوان وێنەی یە بەشێوەیەکی هونەريدەفرە برۆنز

 راوە کە قەڵغان و ڕمێکی لەێنسەربازێکی لەسەر نەخش
ن یوەکەی بۆ هەزارەی یەکەمی پێش زایودەستە و مێژ
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 ەگەڕێتەوە، ئەمەش هەبوونی ژیان لەوكاتەدا دەردەخات لەد
 . داناوچەكە

بە گەڕانەوە بۆ گوندی گڵێجاڵ، لە كتێبی )اطلس المواقع 
 وندە لەگەڵ شوێنەوارەكانیفی العراق(دا ناوی ئەم گ ةاالثری

(، ئەمەش ڕەنگە 77لتری سەنتەری هەڵەبجەدا هاتووە )
یەكەم ئاماژە و یەكەم تۆماری شوێنەوارەكانی گڵێجاڵ بێت، 

وپێوی وبەبێ ئەوەی سنوری ئێستای ناحیەی بەمۆ ڕ
شوێنەواریی بۆ كرابێت. لەم سااڵنەی دوایشدا بەرلەوەی 

جە، هەندێ ناوچەی گڵێجاڵ بگەڕێتەوە سەر ئیدارەی هەڵەب
شوێنەواری تى رايهبهڕێوهبهلەالیەن  ىديكه شوێنەواری

هەر لەم  ،)406(گەرمیانەوە خراوەتە ناو تۆمارەكان 
چوارچێوەیەشدا نەخشەی تایبەتی ناوچە شوێنەوارییەكانی 

 ( 2بۆ كراوە )بڕوانە نەخشەی ژمارە 
 

ناوچە  ،  دابەشبوونی بەشێك لە2نەخشەی ژ.            
 وێنەوارەكانی گوندەكە ش

                                                
رایەتی شوێنەوارناس نەوزاد لەتیف، بەڕێوبە ڵگهله (   چاوپێكەوتن406)  

 .7/8/2020 وتن،شوێنى چاوپێكه شوێنەواری گەرمیان،
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وپێوەی توێژەرانی ئەم بەشە لە گڵێجاڵ بە وبەپێی ئەو ڕ
زانیاری خەڵكی شارەزای گوند كردوویانە،  پشتبەستن بە

چەندین پارچە گۆزە و ئامێری بەردینی شوێنەواری لە چەند 
ی و کۆنی يکە بەڵگەی شوێنەوار ،ەوەتهنوشوێنێک دۆزرا

  ژیانی ئەم گوندە دەسەلمێنن
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 شوێنەوارییەكان:جێگا 

 :گردی قەاڵگە

 
 گردی قەاڵگە

ت کە تائێستا ێبە گرنگترین شوێنەواری گوندەکە دادەنر
تە بەشی ڕۆژهەاڵتی ووهدۆزرابێتەوە، جێگاكەی کەوت

ر سهشێكی لهكم(. شوێنەوارەکە به7گوندەکە بە دووری )
ه، دەڕوانێت يكی تاوێرە بەردی سروشتییهكهپۆڵته

وەک شورایەکی سروشتی وایە  كە ،گەاڵقە بەسەر چەمی
و  ی کە گڵێنەی دیكهكهشهبۆ شوێنەوارەکە، به

ی وهکەرەستەی شوێنەواری تێدایە، ڕووی پێشه
گردێكی  له بریتییه یه وكهو گونده وخۆ ڕووهڕاسته
ەكرێت گریمانەی ئەوە واری. تاڕادەیەكی زۆر دشوێنه
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ئەم  ستبهمهبهژیاون،  دابكرێت ئەو خەڵکەی لەم شوێنە
بەوپێیەی جێگایەكی  ،وەوگرد و گوێ چەمەیان هەڵبژارد

ە لە ویەکە بەرزتر بويستراتیژییە، چونکە گردە سروشت
 و بڵندتر یەکە بەهێزتريی و زەويیەکانی دەوروبەريزەو
سەرچاوەی  ەن، هەروەها نزیكە لوە بۆ نیشتەجێبووبو
 ی باش. ێكئاو

پاش گەڕانێکی ورد توانرا کۆمەڵێک پارچە گۆزە و ئامێری  
ی ژیانی وکە کەرەستەی بەکارهاتو ،وهبدۆزرێتهبەردین 

و بەردانە  ن، ئەم پارچە گۆزەوڕۆژانەی مرۆڤی کۆن بو
بەپێی جۆر و پێکهاتەکەیان بەڵگەی ئەوە دەدەن بەدەستەوە 

مرۆڤی تێدا ژیاوە. دیواری  کە ئەم گردە بۆماوەیەکی زۆر
خشت لەسەر گردەكە ئاماژەی  بەردین و هەبوونی پارچە

ئەوە بەدەستەوە دەدات كە مێژووەكەی بۆ سەردەمی 
ئیسالمی یان میرنشینە كوردییەكانی ناوەڕاست بگەڕێتەوە، 

 بۆ ىوهژيرهئەوەیە بەشەكانی  هێزبهبەاڵم ئەگەری 
 . وهڕێتهبگه نیسەردەمی پێش زای

 و یههه مەتر نزیك لەم قەاڵیە، شوێنێكی دیكه(50) ىيكهنز
ن ردوگا( ناسراوە، كه زیاتر قشاڵخ و كەالوەیە، دەتوانیۆ)ئ به

یان بەیەکەوە هەیە، يبڵێن، ئەم دوو شوێنەوارە پەیوەند
د دانیشتوانی سەر گردەکە یاخو شێك لهبهسەردەمانێک 

 تەوترێدستا پێی قەاڵکە لەو شوێنەدا ژیاون کە ئێ ن ناويبڵێ
و ڕەنگە بۆ سەردەمی  توركییەش كهوشه ،ئۆردوگا

 عوسمانییەكان بگەڕێتەوە. 
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گاوە وو ئۆرد اڵگەقه تر( لهمه 400)متر له دووری كه به
 وشێ ناسراوهگۆڕستانی شێخ حه به ، كهیهگۆڕستانێك هه

موو می ئیسالمی، ههردهبۆ سه وهڕێتهگهدهى كهمێژووهو 
ردی به نیشی لهن، كێلی گۆڕەكاگۆڕەكانی ڕوو لە قیبله

 ىكێل كێك لههیچ یه رگیراوه،وه وهكهسروشتی ناوچه
وسین یان هێمای وتا ن كراوهنه و ئاماده تاشراوهكان نهگۆڕه

 ر بنەخشێنرێت. سهله
بەهۆی بەكارهێنانی زەوییەكانی دەوروبەری قەاڵگە بۆ 

زۆری تێكچووە و داڕووخاوە، كشتوكاڵ، بەشی هەرە 
بنەڕەتییەكەی ئەستەمە،  خشهنههۆیەشەوە دۆزینەوەی وبە

پاشماوەی دیوار  كبەشی خواریشەوە هەندێ هەرچەندە لە
بن،  ی قەاڵگەكە ڕەنگە پاشماوە و درێژكراوەی قەاڵكە ،هەن

لەسەر ك ێشتهیچ  بەاڵم بەبێ كاری كنە و پشكنین ناتوانرێت
 ت.قەاڵکە بوترێپێکهاتەی 

 :قەاڵگەهەڵکەوتەی شوێنی گرنگی 
م، پاشان كهی یهپله رزی شوێنی قەاڵگەوە بههۆی بهبه
 ، بەوتنی نییهركهبواری سه وهسێ الیه ی لهوههۆی ئهبه

دا ئەستەمە، يسروشتی سێ الی کەندەاڵنە و سەرکەوتن پێ
ە لە نیشینگەی کۆندا چ سەربازی يئەم هەڵکەوتە جوگرافی

وە، چونکە وان نیشینگەی ئاسایی، زۆر گرنگ ببێت یوبو
 كروهههدروستکردنی شورای کەمتر پێویست بووە، 

 پارێزگاری كەمتریشی پێویست بووە.
 كەرەستەكانی قەاڵكە: 
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دا اڵكهدروستكردنی قه ی لهستانهرهو كه و ماددهئه
 ى، كهخۆیەت كهسروشتین و هی ناوچه كارهاتوونبه

د، خشت و قسڵ کە لە دروستکردنی ربه بریتین لە
، وهيهنەمانی سەقفەکە هۆىبهن، ودیوارەکەدا بەکارهاتو

دڵنیانین چۆن سەری گیراوە، بەاڵم بەراورد بە 
کوردستان،  ترىهاوسەردەمەکانی و شوێنەوارەکانی 

و  قەاڵکان و خانووەكان دارەڕا کراون لەو کەرەستە
م ن، ئەوناوچەکە بەردەست بو لە دارانەی کە

مێژووی کوردستان و عێراقی کۆندا  کەرەستانەش لە
 )407(.بەکارهاتون

پێوانەی بەشێك لە دیواری قەاڵكە دەریدەخات، 
ك یهردی تاڕادهخڕە به پانە، به (سم 50) دیوارەكەی

 به كهشی دیوارهدروستکراوە، لەکاتێکدا ناوكه ورهگه
 .وهتهوردە بەرد و قسڵ پڕكراوه زیخ و

 

                                                
( حسن حميد محمد، البيت العراقي في العصر العثمانى عناصره 407)

 .1982رة. بغداد. المعمارية والزخرفية. ڕسالة  ماجستير غير المنشو
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 کانی سەر قەاڵگەکەالوە

 :مێژووی قەاڵگە
بۆ دەستنیشانکردنی مێژووی شوێنەوارەکە ناچارین پشت بە 
دوو جۆر کەرەستەی دۆزراوە ببەستین، كە یەکەمیان پارچە 
گڵێنە دۆزراوەكانی قەاڵكەیە، چونکە گڵێنەکان کەرەستەی 

ن بەزۆری لەهەمان ناوچەی وبەردەستی ڕۆژانەبو
زانستی  ەشە لەولەبەر ئەبەکارهێنان دروستکراون، هەر 

 ترشوێنەوارناسیدا بۆ زانینی تەمەنی شوێنەوارەکان زۆر
 پشتی پێدەبەسترێت، بەتایبەت بۆ ئەو ناوچانەی کە بۆ

کەرەستەی  (408)ەگەڕێنەوە،دسەردەمی پاش گڵێنەسازی 
بەرد دروستکراوەکان، ئامێرە  ە لە ئامێرە لەيدووەمیش، بریتی

ن پێش دۆزینەوەی وبەردەکان کە بۆ بڕین بەکارهاتو

                                                
. ( بصمه جى، فرج. بحث في الفخار صناعته وانواعه في العراق القديم408)  

 .16. ص1948. 1عدد ، 4سومر. مجلد
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و  پاش بەکارهێنانی کانزاکان بەگشتیكانزاکان، بەاڵم 
پ.ز( لە ١١٠٠بەتایبەت پاش ناسینی بەکارهێنانی ئاسن)

و ناوچەکانی چیاکانی زاگرۆس بەکارهێنانی  میسۆپۆتامیا
 .)409.(کرد  بەرد وەک ئامێر ڕووی لە داکشان

ر قەاڵگە كۆكراونەتەوە ئەگە لەپارچە شوێنەوارانەی ئەو 
بەراورد بكرێن بە هاوشێوەکانیان لە ڕاپۆرت و باڵوکراوە 

ەکان لە ناوچەکانی يی و بیانیيەکانی تیمە عێراقيشوێنەواری
بەشی سەرەوەی  نيئەتوانین بڵێتری کوردستان، 

گەڕێتەوە، دهشوێنەواری قەاڵگە بۆ سەردەمی ئیسالمی 
و پاشان چینەکانی خوارتر بۆ سەردەمەکانی وەک ساسانی 

 ىئامێر بەاڵم بەهۆی دۆزینەوەی کرۆکی بەرد، کە ،ئاسن
دروستکراوە، ئەو بۆچونە بەهێزترە کە  بەردی لێ

شوێنەواری قەاڵگە بەگشتی بگەڕێتەوە بۆ سەردەمەکانی 
ن بۆ سەردەمی کالکیۆلیسیک واتە يەتوانین بڵێد ،پێش ئاسن

 .(410)چاخی بەردینی کانزایی
                                                

(  الجبوري، م.م.رغد جمال محمد غريب. عصور ماقبل التاريخ في 409)  
 . 30_24. ص 2017. بغداد1بالد الرافيدين. ط.

ئەزموونی  اڵگە جگە لەئەم ئەنجامگیرییە لەسەر مێژووی قە  (410)
تر لە شوێنەوارناسانە كە پرسمان  زۆرێكی بۆچوونى، خۆمانوپێوی وڕ

 ،پێكردوون و ڕوونكردنەوەمان پێداون لەبارەی كەرەستە و قەاڵكەوە
 ٤٠ئەوانیش بریتین لە: شوێنەوارناس زوهێر ڕەجەب کە خاوەنی زیاتر لە 

ما کە یە، شین نیشییايساڵ کاری کنەوە و پشکنینی شوێنەوار
یە و ئەزمونێکی نێودەوڵەتی هەیە لە ناسینەوەی گڵێنە يناسێکی یابانرشوێنەوا

زانکۆی  بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، سیمۆنە میوڵ مامۆستایە لە
و پاشماوە  مانیا و شوێنەوارناسێكی چاالكی بواری گلێنەڵمیونخ لە ئە

 و كنە نی لەساڵ كاری مەیدا 10شوێنەوارییەكانەو ئەزموونی زیاد لە 
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 :كانوارییهشوێنه پاشماوه
 

ی ی شكاو، كوپهی گۆزه: پارچهریتین لهكان بپارچه
و كراو.  زۆرێك لهرهوبەرد و خشتی سو ىشكاو، ئامێر

ی خواردنی ورانهگه و كۆپهی ئهپارچه بریتین له پارچانه
ی  يناوخۆ گرنگتره ىمووهه ی لهوهتێدا هەڵگیراوە، ئه

 له ەكەو دیزان گۆزه له كهریههه واته ،كانهبوونی پارچه
ری وروبهتی دهتایبهدروستكراون به كەداخودی ناوچه

 قەاڵكە و هاوردەكراو نین. 
، بەاڵم یهو زیخ هه ردبه كاندا وردهپێكهاتەی گۆزهله 

ئەوەی لێی دڵنیاین ئەوەیە کە ئەو گڵێنە و دەفرانەی لە 
قەاڵگە دۆزراونەتەوە لە دروستکردنیاندا ئامێری 

ە لە وە. واتە قۆناغێکی پێشکەوتوودووچەرخە بەکارهاتو
 دروستکردنی گڵێنەکان بەپێی زانستی شوێنەوارناسی.

و ئامێرە بەردینەکانی  وێنەی گڵینەش وهى خوارهمانهئه
بە هاوشێوەکانیان کە لە  هقەاڵگە و بەراوردکردنیان

 شوێنەوارەکانی تری کوردستان دۆزراونەتەوە:

                                                
كوردستاندا، مستەفا ئەحمەد کە كوردێكی  پشكنین و ڕووپێویی هەیە لە

ەنسا و تایبەتمەندە لە گڵێنەی ڕفە و خوێندکاری دکتۆرایە لە ڕۆژئاوایە
سەردەمی ئیسالمی، لەگەڵ دكتۆر عەبدوڵاڵ زەندی، مامۆستا لە بەشی 

بواری  لەشوێنەواری زانکۆی سەالحەدین كە توێژینەوەكانی بەشی زۆری 
 گڵێنەناسیدایە.
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ردی نێوان دوو پارچە گڵێنەی سەردەمی ئاسن. وێنەی بەراو

لە گردی سەید ئەحمەدان لە قەاڵدزێ  هپارچە گڵینەیەک (١)ژ
ەوە دۆزراوەتەوە يلەالیەن تیمی زانکۆی سکوبای یابانی

 (٢)وێنەی ژ )411 (سەردەمی ئاسن گێڕراوەتەوە تەمەنی بۆ
وێنەی پارچە گڵینەیەکی گردی قەاڵگەی گڵێجاڵە. ئەم جۆرە 

  ناسراون. thickened rimsڵێنانە بە لێوار ئەستور گ

                                                
Akira Tsuneki at el. Excavation at Qalat Siad )   411(  

Ahmadan, Slemani, Iraqi – Kurdistan: First Interim 
Report (2014 Season). AL-RĀFIDĀN Vol. XXXVI 2015. 

Pp. 34-36. 

۲ 
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۳ 
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بەراوردی نێوان هەندێ گڵێنەی سەردەمی ئاسن لە 
گڵینەی سەردەمی ئاسن گردی  ك( لە گەڵ هەندێ2ـ1قەاڵگە)

 )412.(( ٣سەید ئەحمەدانی قەاڵدزێ )

 
لە  بەراوردی نێوان هەندێ گڵێنەی سەردەمی برۆنز

گردی  کی سەردەمی برۆنز کە لە( لە گەڵ گڵینەیە2قەاڵگە)
 )413(.( ١کر تەپەی شارەزوور دۆزراوەتەوە وێنەی )هش

                                                
Akira Tsuneki at el. Excavation at )   412(  

QalatSiadAhmadan, Slemani, Iraqi – Kurdistan: First 
Interim Report (2014 Season). AL-RĀFIDĀN Vol. XXXVI 

2015. Pp.34-36. 
 ShakarTepeTakahiro Odaka. Excavations at )   413(  

2019.Unpublished Report.P.24.  

2 
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بەراوردی نێوان وێنەی کرۆکی بەرد )واتە کوتلە بەردێک کە 
بەهۆی پیاکێشانەوە تەاڵشە بەردی لێدروستکراوە بۆ بڕین 

ری ولە گردی تلکی لە باشو وەک چەقۆ(  وێنەی یەکەم
ڕۆژهەاڵتی بەنداوی وان دۆزراوەتەوە بۆ سەردەمی حەلەف 

، وێنەی دووەم کرۆکە بەرد لە )414(پ.ژ(  ٤٥٠٠ەگەڕێتەوە )د
 قەاڵگەی گڵێجاڵ دۆزراوەتەوە.

                                                
Matthews Roger. The Early Prehistory of )   414(

Mesopotamia 500,000 – 45000 bc.  Subarto V. Brepols. 
2000. Pp 104-105 
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بەردینی نوێ لە شەکر  بەردە چەقۆی سەردەمی (١)وێنەی 

بەردە چەقۆ لە قەاڵگە  (٢)وێنەی  )415(تەپە دۆزراوەتەوە، 
 ىگردی شوێنەواری تانجەرۆ دۆزراوەتەوە، هەر لە

 هەمان سەردەم بۆ هكشارەزوور هەمان بەرد دۆزراوەتەوە 
 . )416( وهڕێتهگهده

                                                
Takahiro Odaka. Excavations at ShakarTepe )  415(  

2019.Unpublished Report.P.21. 
Saber A., Salah Sleman, Kamal Rashed, Simone )  416(  

Mühl,Tow salvage excavation in Southern Kurdistan 
Sulaymaniyah Iraq(Tell Tanjaro season 2008) and (Tell 

Greza season 2003), Mitteilungen der Deutschen 
Orient-Gesellschaft zu Berli, Germany 2014, p. 155. 

2 
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گرێژنەی دەرگا، ئەم بەردانە لە بن داری دەرگاکان دانراون 

لەکاتی کردنەوە و داخستنی دەرگاکە لە شوێن  بۆئەوەی
نی کات و بەهۆی زۆری و، بەاڵم بە تێپەڕبوێتخۆی بوەست

پاش  ،ئەگەڕایەوە بەکارهێنان ناچار بەردەکە هەڵ
جارێکی تر  ن ووبەکارهێنانی ئەم دیو ئەو دیو کون ئەبو
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ەنرا. ئەم تەکنیکە لە زۆربەی دبەردێکی نوێ لە جێگایان دا
و ئەستەمە بتوانین سەردەمی  وهەکارهاتوب داسەردەمەکان

لەبەرئەوەی لە شوێنی  وهكى ديكهاليهلهبەکارهێنانی بزانین، 
ش وهئه ،وەوخۆیدا نەماوە بەهۆی کێاڵنەوە چینەکەی ونب

توانین هیچ سەردەمێک بۆ ئەم ئامێرە نهوە کە ودیسان وایکرد
 دیاری بکەین.

 

      

  
ئەچێ کە  ەک ئامێرن زۆر پێئەو دوو وێنەیە دوو دیوی ی 

وە بۆ دانانی وقاچی کوانو بێ، زۆربەی جار کوانو بەکارهات
 ماڵەکاندا.  خەڵوز  لەناو
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 قەاڵگە دۆزراوەتەوە. پارچە خشتێک لە

 
واتە نزیک  ،سەردەمی ئاسن ىوێنەی چەند پارچە گۆزەیەک

 پ.ز. قەاڵگە ١٠٠٠
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انین سێ پارچە گڵێنەی سەرەوە لە سەردەمەکانیان دڵنی

ساسانی بن، ڕیزی  تەچێد بەاڵم پێ ،بەهۆی بچوکیانەوە
 دووەم سەردەمی ئاسنن.

 (لهبچكه)بچكۆله گلێجاڵه
انەی گڵێجاڵ كە ترە لەو ناوچ یەكێكی بچكۆله گڵێجاڵه

شوێنەواری تێدایە و بەشێكی بنەڕەتییە لە  ىپاشماوه
گوندەكە، لەبارەی ناوەكەشیەوە كە هاوتای ناوی گڵێجاڵە 
چەند گریمانەیەك هەن، دەكرێت نزیكی سروشتەكەی بێت لە 

میش شاخ دەورە دراوە، ئه سروشتی گوندەكە خۆی كە بە
بنەڕەتییەكە، یان  ی گوندههاوشێوه كهوشتێكی بچوپێده

 هۆی گەرمیان و كوێستان كردنی خەڵكی ئاواییەوەئەوەیە به
باربووبێت لهرزێكدا ئەم پێ دەشتە كانی ساڵدا لە وهرزهوه له

ی راوهكهەوارگە و ماویەك لەوێدا مابنەوە، ئیتر بە بچوكبۆ 
یان دانابێت، یان دەكرێت لە سەردەمێكدا ئەویش كهگونده

گوند و هەوارگە بووبێت هاوشێوەی گڵێجاڵ لە تەنیشت و لە 
 نزیكی ئەودا. 
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 اڵی گلێجاڵە بچكۆلەقه
، شتێكی وەهای هبچكۆل ێجاڵهڵاڵی گقه به تهی تایبهوهئه
 ی دیوارەكه وپاشماوه له بریتییه یهی ههوه، ئهوهتهماوهنه
، شوێنی قەاڵكە زۆر لە وهتهەدا باڵوبووو ناوهكانی بهردهبه

و دا كهی ناوچهكانی دیكهر شوێنهسهڕوانێت بهبارە و ده
د نك مامناوهیهی بەرزاییەكی تاڕادهير كۆتاسهله

 اوە. دروستكر
 ێتەوە بۆئەوەی كانی و ئاو لهڕگرنگی ئەم قەاڵیە دەگە

كاتێك  وهشی خوارهبه پاشان له یه،هه وهكانییهنیشتهته
سەركەوتن پێیدا ئەستەمە.  وهسێ الیه له اڵكهبۆ قه ڕۆيتده

ڕووپێوی قەاڵكەش دۆزینەوەی چەند پارچە گۆزەیەكی 
لە  داانن لەو جێگەیەلێكەوتەوە كە سەلمێنەری هەبوونی ژی

پاش کۆکردنەوەی ئەو پارچانەش، دەركەوت  .دێر زەمانەوە
 نەکان سەرێچونكە پارچە گڵ ،لێكۆڵینەوە لە مێژوویان قورسە

ڕێگەیانەوە  یە کە لەيو بنیان نەماوە، هیچ ڕەنگێكیان لەسەر ن
 ش وايكردووهوهئهتوانرێت تەمەنی گۆزەكان دیاری بکرێت، ب

، ێتدیاریكردنی سەردەمی ژیانی ئەم شوێنەوارە ئەستەم ب
بەاڵم ئاماژەكان ئەوە دەردەخەن بۆ سەردەمی ئیسالمی 
بگەڕێتەوە، واتە تەمەنی ژیان لە بەشەکانی سەرەوەی 

 شوێنەواری گڵێجاڵە بچكۆلە دەوروبەری هەزار ساڵێكە.  
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 قەاڵی گڵێجاڵە بچکۆلە

 وردبوونەوە لە ن وپاش هەڵگرتن و پاككردنەوەی پارچەكا
شتینە ئەو يگە  )417(شوێنەوارەكانی قەاڵكە لە وەرزی جیاجیا

 بڕوایەی پارچەكان بۆ سەردەمی )هيلينيستى، پارثی _
ز( دەگەڕێتەوە، هەردوو  224_ پ.ز651ساسانی)

كە شوێنەوارناس )خاتوو سیمۆنە ميول و مستەفا ئەحمەد( 
ت ڕاست هەمان ئەنجامگیرییان پش ەوشوێنەوارەكانیان دیو

 كردەوە. 

                                                
بۆ ئەم  و كاتێكی دیكە سەردانی شوێنی قەاڵكە كراوە لە چەند وەرز  )417  (

دا، ئەو پارچانەشی دۆزرانەوە،  2020هاوینی  لێكۆڵینەوەیە، بەتایبەت لە
هاوكاری بەشی ستۆدێۆی مۆزەخانەی  هەڵگرتن و پاككردنەوەی بەدوای 

 سلێمانی وێنەی پارچەكان لەالیەن شوێنەوارناس )هێمن نوری فەتاح( گیران
 بۆ لێكۆڵینەوەكە. 
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 گڵێنەی قەاڵی گڵێجاڵە بچکۆلە

 

 باخی ئەلیاخە
 چەند كیلۆ مەترێك لەو دەكەوێتە خوارەوەی  گوندەكەوە 

نزیك ئەم  شوێنەواری گەچێنەوە دوورە، هەروەها لە
هامان ناوەوە هەیە، لەم جێگایە  شوێنەوارەوە گۆڕستانێك بە

 داپۆشراوە، چەند پارچەیەكی زەمەنكە بە پوش و 
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جێگەی بایەخ و  پارچانه یەكێك لەو ،شوێنەواری دۆزرانەوە
 چونكە ڕەنگێكی پرتەقاڵی كاڵی هەبوو.  ،گرنگی بوو

 

 
 :پارچە گۆزەكانی باخی ئەلیاخە

بە بۆچوونی شوێنەوارناس، خاتوو سیمۆنە موهی، ئەم ڕەنگە 
پرتەقاڵییە كاڵەش تایبەتمەندی ڕەنگی كورەی ناوچەكەیە، 

نی بكەینەوە مەبەست ئەو ڕەنگە ئەگەریش زیاتر ڕوو
سروشتیەیە كە لە خاكەكەوەیە خۆی ڕەنگیكی پرتەقاڵی باوی 

فڕننانی گڵینەكەش ڕەنگەكە ون ناكات و دوای  هەیە لە
 ەیهێڵێتەوە. دئەوەش هەر وەك خۆی 
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بەپێی ئاماژەكانیش سەردەمی گڵینەی باخی ئەلیاخەش بۆ 
_  232ی )پارث ـ  سەردەمی چاخی بەردینی كۆن، هیلینستی 

 پ.ز(، ئیسالمی دەگەڕێتەوە.  146
 :گۆڕستانەکان

 ا و دوور لەيلە گوندی گلێجاڵدا چەندین گۆڕستانی جیاج
میللەتانی پێش  ىپاشماوهیەكتر هەن، هەندێك لەوانە 

 ئاواییەكەی ئێستان، گرنگترین ئەو گۆڕستانانەش ئەمانەن: 
 یدانگۆڕستانی بان مه ـ  

هۆی بناری چیای خۆشك، به لەدەكەوێتە پشتی گڵێجاڵەوە 
و كانی شكاون كێله زۆرێك له وهڕبوونی كاتهكۆنی و تێپه

وتوون، كێلی یەكێك لە گۆڕەكانی ئەم گۆڕستانە هێمایەكی كه
تری ئاواییەكەدا نییە،  هیچ گۆڕستانێكی لەسەرە كە لە

بە بەرد و وشكە كەڵەك  وگۆڕەكە لە بن دارێكی گەورەدایە 
، جۆری هينی ورهزۆر گه كهی كێلهباره، قهراوهك رژینێكی بۆپه
پێشتر ئاماژەی  كه كەیەردهمان جۆری بهشی ههكهردهبه

 .یهكانی دیكهبرهی كێلی قههاوشێوه پێكرا، واته
 ،پێكهاتووهدوو بڕگه  و لهیدان( وشەیەكی لێكرداوه )بان مه 

 ميشى دووهبڕگه بڵند دێت، ياخود رزمانای بهیەكەمیان به
ی و گۆڕەپان و تەختاییە، يزیاتر شوێنی ڕمباز ،یدان(ە)مه  كه

 كەیەر شاخهسهله ندهرچهههكەش شوێنی گۆڕە جیاوازە
، جۆری بەردەكەشی خت و فراوانهاڵم شوێنێكی تهبه

تریش  خۆیەتی، گۆڕەكانی كهردى ناوچهبه لهو  سروشتییە
هەواوە وی داخوران و كەشوەك خۆیان نەماون و بەهۆ

 فەوتاون و زیانی زۆریان پێ گەیشتووە. 
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 :كانمی گۆڕەردهسه
نها هێمای كان بێت تهر گۆڕەسهی لهوهو نوسین: ئه هێما
میش ، ئهیهكی درێژ ههێی هێڵوهخوارهشى به له كه،یهبازنه

ی خاوەن وهیه بۆ ناسینهوانهو له یهكی سادهك هێمایهوه
ئەم  ،نكهردانی دهسه تری دواوانهەكە كرابێت، بۆ ئهڕگۆ

ینی گەورە دەكرێت و يبۆ كەسایەتی ئا زياتر ئاماژانهجۆرە 
، زۆرجاریش حەوشە یان پەرژینی بۆ دەكرێت، تا بناسرێتەوە

می پەیڕەو سەرەتاكانی سەردەمی ئیسال لە شتهم حاڵهئه
 كراوە.

له  هيبریتی كهی گۆڕەگۆڕەكە: درێژی گشت كێلی یبارهقه
و  هسم(37) نها ته كهاڵم درێژی كێلهسم(، به110)

ی و يوپێووتائێستا هیچ ڕ كهكێله، هسم(17)ی شكهپانییه
تا بخرێتە ژێر لێكۆڵینەوەی ههكنەكردنێك پێی نەگەیشتووە 

 شوێنەواریی. 
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 هێمای سەر کێلێک لە گۆڕستانەكە

 :كهگونده ەیكانی دیكارییهوشوێنه پاشماوه ـ  سێیەم
واری ی شوێنهی پاشماوهوهبۆ دۆزینه گەڕانەکانمان دواى
اڵ و گۆڕستان، و قه ی گردشێوه له كهسنوورى گونده له ديكه

 كه يههه ی دیكهڕن گۆڕستان و  گۆيندچه وتركهبۆمان ده
بۆ سەردەمی ئیسالمی، بەوپێیەی  وهڕێنهگهزۆرینەیان ده

نێژراون.  ىری ئیسالموستوده ن و بهگۆڕەکان ڕوو لە قیبله



159 
 

ی كهناوی باخه به یهی گوندی گڵێجاڵ باخێك ههوهپشته له
 وههۆی الفاوهبه وهكهروو باخهسه صاڵح( لهمهه)مامۆ ح

كە شوێنەوارییە، تا ئەم  ووهوره دەركەوتستاڕێكی گهده
دن(  رده)بهوێڵه كوتینی دانهردی یان بهسااڵنەی دواییش ده

لە گوندەكەدا هەبووە، بەاڵم بەهۆی بیناسازی سەردەم و 
فراوانبوونی ئاواییەكەوە بەردە دنەكان و دەستاڕەكانیش 

 هیچیان نەماون. 
 

.
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 بەردە دەستاڕ
، داویزه له یە و جێگیركراوهورهزۆر گه ستاڕەده ردهم بهئه
 ردهبهم ئه ، واتهڕمانی سروشتی جواڵوهیان دائامێر  بهنها ته
وێت كهى دهكهكونه، یهكهستاڕەی دهی و بنكهيتڕەردی بنهبه

كدا راليههه بهكانی بۆ لێواره وهوێشهلهو  كهردهرى بهنتهسه
 بێت.سم( ده30)

 شوێنەواری گەچێن

 
 

 :گەچێن
وەك  ی و گرنگی گوندەكەیە ويگەچێن شوێنێكی ستراتیژ

و بنچینەیە"، چونكە سەرچاوەی  ێن" ڕیشەڵخەڵكی ئاوایی دە
كانییەكەوە  كۆن و نۆیشدا لە ئاوی خواردنەوەی گوندەكە  لە

بۆ  شوهربارى ئهسه، دايهشوێنههەڵدەقوڵێت كە لەم 
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كشتوكاڵ و تەڕەكاڵ بەكاردێت و سەردەمێك باخی زۆر و 
ەن بەرهەمهێنانی برنجی لێكراوە و چەڵتوكەكەی خاو

 ناوبانگی خۆی بووە بەهۆی فێنكی ئاوەكەیەوە.
لە گەچێندا پاشماوەی گۆزە لە لوتكە یان قوتی گەچێن هەیە، 

 500هەروەها لە )بان مەیدان( گۆڕستان هەیە، لە دووری 
ە ناهێڵێت كە ل هگومانو ئهەش تاڕادەیەكی زۆر ومەترەوە، ئە
 ەبووە. وێنەواری هنشینگەیەكی ش دايهو جێگهلهڕابردوودا 

 
 پاشماوەی گۆزەكانی گەچێن

 
پارچە گۆزەكانی دەوروبەری كانیاوی  ىدوای كۆكردنەوە

 گەچێن و ناو كەالوە بەردەكانی، چەند پارچە گۆزەیەكی
بوون،  نەخشداريان و دانهیەك دو كهترمان دۆزییەوە، 

 ،كونێك هەیە يداناوەڕاست هەروەها بەردێك دۆزرایەوە كە لە
ە تەنها بەشێكی كەمی ماوەتەوە، سەرەتا بەاڵم بەشێكی شكاو



162 
 

بەاڵم بەراورد بەو  ،گومانی گێژەنەی دەرگای لێكرا
 ڕووپێوی شوێنەواری لە پاشماوانەی هاوشێوەی لە

گردی شاملو و گردەكانی  شارەزوور بینراوە بەتایبەت لە
ئامێری بەردین دەچێت كە بۆ پێداویستی  دیكە، دەركەوت لە
ای هەڵگرتن و توێژینەوەش لە . دووهڕۆژانە بەكارهێنرا

بەردەكە دەركەوت كۆی پارچەكان بۆ سەردەمی جیا جیا 
ەوە، بەتایبەتی سەردەمی چاخی بەردینی كۆن ندەگەڕێ

(، ساسانی، Late Calcolithticدرەنگ یان دواكەوتوو )
 .418ئیسالمی

 
 وێنەی بەردەكە

                                                
 .  23.7.2020. لویسیمۆنە م د. شوێنەوارناس (   چاوپێكەوتنی418) 
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 هەڵکەوتەی جوگرافی:
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یە یەك يهگلێجاڵ سەنتەری ناحیەی بەمۆیە، ئەم ناحارەدێی ش
لە ناحیەكانی قەزای ناوەندە لە پارێزگای هەڵەبجە، دەكەوێتە 

ری خۆرهەاڵتی هەرێمی كوردستان و وبەشی باشو
ری پارێزگای هەڵەبجە، ناحیەی بەمۆ بێجگە لە وباشو

 كهسەنتەری ناحیە )گلێجاڵ( لە چەند گوندێكی دیكە پێكدێت 
)بەلەسۆ، گمە، قەلب، پشتە، بەڕوێن،  :وانيش بريتين لهئه

کانی وەیسکێ،  چواردارانی خواروو، ،ی سەرووچوارداران
 (1) (. نەخشەی، حاجیاوا، سەعداواكانی پاشا، تۆوشكێ

یەوە دەكەوێتە سەر يی ئەسترۆنۆموگلێجاڵ لەڕوشارەدێی 
 °45)ر و هێڵی درێژی وی باكو ("59 '58 °34)بازنەی پانی 

ری وشوئەم شارەدێیە لە دامێنی بای ڕۆژهەاڵت. ("00 '48
یەکانی يكۆمێنتە فەرمۆچیای خۆشك هەڵدەکەوێت، لە د

یە لەو ي( پێكدێنێت، كە بریت46تایبەت بە زەوی وزار كەرتی )
انەی خاوەندارێتیان بۆ دانیشتوانی ئەم گوندە يزەوی

نمە. ۆ( د10777بەری ئەم كەرتە نزیكەی )ودەگەڕێتەوە، ڕو
 (.2نەخشەی )

گوندی قەڵپ، لە ورەوە هاوسنورە لەگەڵ وگڵێجاڵ لە باك
ری ڕۆژهەاڵت لەگەڵ گوندی گمە. لە ڕۆژهەاڵت و وباكو
لە بەشی  ،ەوگوندی پشتە هەڵەکەوتو یری ڕۆژهەاڵتوباشو
ری ڕۆژئاوا هاوسنورە لەگەڵ گوندی وور و باشووباش

بەلەسۆ، لە بەشی ڕۆژئاوا هاوسنورە لەگەڵ ناحیەی مەیدانی 
جاڵ لەگەڵ ەکانی شارەدێی گڵێيسنوری زەوی .قەزای خانەقین

هەریەک لە گوندەکانی دەوروبەری بەمشێوەیە 
 (.3جیادەکرێتەوە: نەخشەی )
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ری خۆرئاوا لە لوتکەی وـ سنور لەگەڵ گوندی قەڵپ: لە باکو
استەی ڕباڵەکەڕێ لە چیای خۆشک دەستپێدەکات، بە ئا

ری خۆرهەاڵت بەم شوێنانە تێدەپەڕێت )تاوگەکەی وباکو
گەکە، کوڵەبەرز، کوڵەی شانی باڵڵوکەکان، نەزەر سەرهاڵ،

 ،جۆجار، گەڕاوەکەی سەعداوا، پەلی کەڵەکە، شانی قوڵقوڵە(
لە گاهەڵدێر کۆتای پێدێت و دەگاتە سنوری گڵێجاڵ لەگەڵ 

 یەکانی گمە.يزەو
وری گڵێجاڵ لە ئاوڕێژی ولە باک ـ  سنور لەگەڵ گوندی گمە:

استەی خۆرهەاڵت درێژدەبێتەوە، پاشان بە ڕتارمشێر بە ئا
 .گەڕاوتا دەگاتە سەر چەمی  ێتی پێچکەبزن تێدەپەڕئاوڕێژ

لە خۆرهەاڵت دەستپێدەکات  ـ سنور لەگەڵ گوندی پشتە:
لەگەڵ ڕێڕەوی چەمی پشتە درێژدەبێتەوە تا قەبرسانی 

ر بە شانی بومەسڵی واستەی باشوڕئا مچەباشە، پاشان بە
تا دەگاتە لوتکەی بومەسڵی، بەشانی خواری  تهەڵدەکشێ

 بچکۆلە درێژدەبێتەوە تا لە نزیک قوتی بڵێاڵن دەگاتە گڵێجاڵە
 سنوری گوندی بەلەسۆ.

ورەوە وئەم سنورە لە باش ـ سنوری لەگەڵ گوندی بەلەسۆ:
تا قوتی درێژدەبێتەوە یاڵەقووچ و چەمی سۆڵەكاتەكەوەلە 

بۆ لوتكەی  بڵێاڵن و پاشان گۆڕستانی رەحمان مردوو
 و شۆڕ دەبێتەوە بۆ ملەكەوەلە.  چیاخوگان

لە لوتکەی خۆشک لە  ی لەگەڵ ناحیەی مەیدان:ـ سنور
وری خۆرئاوا بە ووری خۆرئاوا درێژدەبێتەوە بۆ باکوباش

هەریەک لە لوتکەکانی ملە گورگان و لوتکەی هۆرەکە و ملەی 
  ئەسحاب تێدەپەڕی تا لە لوتکەی باڵەکەڕێ کۆتای پێدێت.   
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 :جیۆلۆجیا
نی ناوچەی گڵێجاڵ دەکەوێتە زۆەوە يی تەكتۆنیولەڕو

لە ناوچەی   (High folded Zone) نوشتاوە بەرزەکان
لێواری ناجێگیر کە جوڵەی ئەلپی بەشێوەیەکی بەهێز کاری 
تێکردووە، ناوچەکە بە ستونێکی چینە بەردی ئەستور 

ماوی قوڵی سەردەمە جیولوجیە ی گۆوداپۆشراوە کە نیشتو
 .419) زەکانەاجیاو

زەکان لە هاتنی سەردەمە جیۆلۆجیە جیاوا دایەکيبەدوا
وەکانی ڕووی ناوچەکە وپێکهاتەی چینە بەردە دەرکەوت

بەدیار دەکەوێت. کۆنترین چینە بەردەکانی ناوچەکە بە 
چاخی کریتاسیدا  پێکهاتەی کۆمیتان دەستپێدەکات لە

نیشتووە لە بەشی ڕۆژهەاڵتی ناوچەکە وەک پشتێنەیەک لە 
ور بەدەردەکەوێت، بەهەمان شێوە وورەوە بۆ باشوباک

بەردەکانی چاخەکانی دوای ئەو بەدوای یەکدا دێن بە چینە
یای خۆشک. چینە چاستەی ڕۆژئاوا تا دەگاتە لوتکەکانی ڕئا

 ،ی پێدێتيسنجار کۆتا –بەردەکان بە پێکهاتەی پیالسپی 
شتەنی ئەم پێکهاتە دەگەڕێتەوە بۆ چاخی یوی نومێژ

ئیوسین. بەهۆی جیاوازی چینە بەردەکان لەڕووی  ـپالیوسین
ی و جیاوازی پلەی ڕەقییەتی يتەی کانزایی و بەردپێکها

ی و يڕادەی بەرگریان بۆ پرۆسەکانی ڕاماڵین و کەشکار
ەتەهۆی وەکان جیاوازە، ئەمەش بويڕوداوە سروشتی

                                                
انی عێراق، کۆمەڵێک مامۆستای زانکۆ، جوگرافیای هەرێمی کوردست )419 (  

چاپی یەکەم، کتێبی سەنتەری برایەتی، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردەی 
 .33، ال 1998هەرێمی کوردستان، هەولێر، 
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یەکی ئاڵۆز و جیاواز لە ناوچەکە، يدروستبوونی بەرزونزم
ی يو بەرزا چینە ڕەقە بەهێزەکان  بەشێوەی چیا و گرد

ردە بێهێزەکان دۆڵ و نشێوەکانیان دەبینرێن. چینە بە
 وە. ودروستکرد

یە لەمانەی يەکانی ناوچەکە بریتيگرنگترین پێکهاتە جیۆلۆجی 
 (4نەخشەی ) خوارەوە:

ـ پێکهاتەکانی چاخی کریتاس: ئەو پێکهاتانەی دەگەڕێنەوە 1
ە لە هەردوو پێکهاتەی يبۆ ئەم چاخە لە ناوچەکەدا بریتی

پێکهاتەیە بەشێکی فراوان لە )کۆمیتان و شیرانش(. ئەم دوو 
ن. شاستەی ڕۆژهەاڵتی ناوچەکە دادەپۆڕئا ناوەڕاستەوە بە

پێکهاتەی کۆمیتان لە چینی تەنکی بەردی )جیری( ڕەنگ کاڵ 
 (420))بەالی سپیدا( پێکدێت.

پێکهاتەی شیرانش بەشێوەیەکی سەرەکی چینەکانی لە 
ڕەنگێکی سپی و بەردی مارڵ پێکدێت  كبەردی کلس و هەندێ

ڵەمێشی هەیە بەشەکانی سەرەوەی شێوەی پەڕاوی خۆ
 421)وەرەقی( هەیە.

ـ ئیوسین: لە پێکهاتەکانی ئەم 2 ـ پێکهاتەکانی چاخی پالیوسین 
چاخە )کۆڵۆش، چەرکەس و پیالسپی ـ سەنجار( لە ناوچەکە 
بەدیار دەکەون. ئەم پێکهاتانە لە ناوەندی ناوچەکە بە 

                                                
دینة ( دیار علی محمد المنمی، دراسة کیمیائیة وبیئیة للمیاه الجوفیة فی م 420)

 .6، ال2002السلیمانیة وضواحیها، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، 
(2) Youkhana.R.Y.and Sissakan, V.K. Stratigraphy of 

Shaqlawa-Quwsanjaq area Geol-Soc-Iraq.  vol 9. no 3. 
Baghdad-1986-P143 
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ەون. چینە استەی ڕۆژئاوا بەدوای یەکدا بەدەردەکڕئا
لە لە بەردی لمی و  یەيبەردەکانی پێکهاتەی کۆڵۆش بریت

بەردی قوڕی هەندێک جاریش لە کۆنکلۆمریەت پێکدێت، 
بەردبوون لەم پێکهاتەیە  وێڕای بوونی ڕێژەیەک لە بە

پاشماوەی جوڵەی گیاندارە ئاوییەکان بەدی دەکرێت لەسەر 
 (422)چینە بەردەکانی ئەم پێکهاتەیە.

ە لە بەردە يپێکهاتەی چەرکەس بریتی بەردەکانی چینە
هەڵوەشاوەکانی قوڕینە سورەکان، لە قوڕ و مارل لەگەڵ 

 (423)ردی جبسی لە چینەکانی سەرەوەی پێکدێت.هنی بوبو

پێکهاتەی پیالسپی پێکدێت لە چینە بەردی کلسی و دۆلۆمایتی 
کە ڕەنگی سپی مەیلەو زەردی هەیە. چینە بەردەکانی 

دی جیری سپی و خۆڵەمێشی پێکهاتەی سنجار لە بەر
  .(424)دەوڵەمەند بە مادەی قوڕی پێکدێت.

 :بەرزونزمی
یەوە ناحیەی بەمۆ دەكەوێتە ناوچەی يلەڕوی بەرزونزم

شاخاوی پێچ سادەکان )چیا نزمەکان( ئەم ناوچەیە کەمتر 
ی و چەمانەوەکانیان سادەیە لە يتە بەر جوڵەی زەوووهکەوت

وری ڕۆژئاوا بۆ واکاستەی بڕئا زۆربەی شوێنەکاندا بە
                                                

لتكوين الكولوش في مناطق مختارة  دراسة رسوبية-مؤيد حسن جمعة(  422)
 .38، ال 1992سالة ماجستر،جامعة بغداد،ر-من شمال شرق العراق

ری، علی صادق، جیولوجیة شمال العراق، دار ( فاروق صنع الله العم 423)
 .122، ال1977الکتب للطباعة والنشر، الموصل، 

( علی محمود السورداشی، دراسة صخاریة وسحنیة وبیئیة لتکوین  424)
قة السلیمانیة شمال شرق العراق، رسالة طع المختارة من منطسنجار فی مقا

 .23، ال1988ماجستیر، جامعة صالح الدین ـ اربیل، 
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ری ڕۆژهەاڵت درێژدەبێتەوە، زنجیرە چیاکانی وباشو
بەشێوەیەکی گشتی تەریب لەپاڵ یەکدا دەکشێن لە نێوانیاندا 

و فراوانی ڕووچاڵی ناڕێک و پێک  چەند دۆڵێکی درێژ
  (425)هەیە.

ڕووی زەوی شارەدێی گڵێجاڵ بەهۆی ئەوەی بەشی زۆری 
، دەوروبەری ەکانی حەوزی چەمی گل پێکدێنێتيزەوی

ی دەورە دراوە بەتایبەتی لە يو بەرزا ناوچەکە بە چیا
و  وروو باک ری ڕۆژئاوا و ڕۆژئاواوبەشەکانی باشو

استانە بە ئاڕاستەی ڕۆژهەاڵت ڕوری ڕۆژهەاڵت، لەم ئاوباک
 دەچن.   وهنەویەکان بەرەو نزمبويزەو

ە يدیارترین و بەناوبانگترین زنجیرە چیا لەم ناوچەیە بریتی
کە سنوری ڕۆژئاوای ناحیەی بەمۆ  ،چیای خۆشکلە 
نەوەی چیای بەمۆ وێنێت، ئەم چیایە بەشێکە لە درێژبوههپێکد

چیای  ورەوەوکە سەرتەکی بەمۆ لێکیان جیادەکاتەوە، لە باک
ئەم چیایەش تا بەنداوی  ،دەگاتە چیای زمناکۆ خۆشک

 دەربەندیخان درێژدەبێتەوە. 
ۆژهەاڵتی چیای خۆشك، شارەدێی گلێجاڵ دەكەوێتە بناری ڕ
وەکانی وە چیاییە درێژبيبەشێوەیەک ئەم چیایە و بارستای

ری ڕۆژئاوای گوندەكە. نەخشەی وو باكو دەكەوێتە ڕۆژئاوا
بەرزترین  ،بەرزەكانی ناوچەكەیە (. ئەم چیایە یەك لە چیا5)

وی دەریا. سنوری وئاستی ڕ لە (م1620لوتكەی دەگاتە )
تكەی ئەم چیایەدا تێدەپەڕێ چەندین لو شارەدێی گڵێجاڵ بە

                                                
( هاوڕی یاسین محمەدئەمین، لێکۆڵینەوەیەک لە جوگرافیای هەرێمی 425)

  .63، ال 2014کوردستان، چاپی سێیەم، چاپخانەی کاردۆ، سلێمانی، 
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م، ملەی ئەسحاب (1172لەوانە لوتكەی باڵەكەڕێ )
(م، 1020(م، ملەگورگان )1112(م، لوتەی هۆرەكە )1085)

ری گوندەكەش وبەشی باكو (م. لە1060شك)ۆلوتكەی خ
(م، 795وە، وەک ملەونەزەرگەكە )وچەند لوتكەیەك هەڵكەوت

  .(م785ملەی كولەی جۆجار )
وەكان لەم زنجیرە چیایە گرنگترین وییە درێژبیە چیايبارستا

ان ێنن، لەوانە بان مەیدههبەشی بەرزونزمی گوندەكە پێكد
ەی گوێرەکە هەڵدێر ل(م، قو1103(م، خۆرەتاو )1095)
 (م.820(م، مستەخوان )1087ەی ژاڵەکە )ل(م، قو1145)

دەكەوێتە نزیگ گوندەكە لە  نەی كەياچیا یەك لەو
(م، 1000ەكەی دەگاتە )يبەرزی ەرەوە چیاخووانە كوباشو
ەكی يبەرزای چەند لوتكە ری ناوچەكەش بەوی باشورسنو

لە بەرزای  .(م787تردا تێدەپەڕێ لەوانە، لوتەی بومەسڵی )
تەپەی (م، 900و گردۆڵکەکانی دیکەی ناوچەکە تەرزە کوت )

یان ي(م، تەپی قادر772ەجەو )ڕوتی زەوی (م، ق828بارام )
 (م.780قوتی تەنگەکە )و (م 810(م. پاڵ کەوەلە )765)

یەکان يبەشەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوچەکە ئاستی بەرزی زەو لە
ی دەریا، و(م لە ئاستی ڕو600) ىنزم دەبێتەوە بۆ نزیكە

ری وەكە لە بەشەكانی باشويبەشێوەیەك ڕووی زەوی
ڕۆژهەاڵت بەرزونزمی كەمترە و دەشتی گلێجاڵ پێكدەهێنێت، 

ڵێجاڵە بچکۆلە تاڕادەیەکی ەکانی گيئەم دەشتە لەگەڵ زەوی
 .باش تەختن و لەبارن بۆ چاالكی كشتوكاڵ
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 سامانی ئاو 
هەردوو جۆری  دا،سامانی ئاو لە ناوچەكە سەبارەت بە

، ئاوی سەرزەوی  هەنی و ژێرزەوی( يسامانی ئاو )سەرزەو
پشتی ئاشی، ئەم  )چەمی گل( یە لە چەمی سەرەكیيبریت

ان و بەفردا ئاوی پێدا یە لە وەرزی بارینی باريچەمە وەرز
ن دەبێت. ئەم ودەڕوات و لە وەرزی هاویندا دوچاری وشكبو

یە لە یەکگرتنی چەندین چەمی الوەکی پێکدێت، يچەمە سەرەک
ری ڕۆژئاوا لە یەکگرتنی هەردوو وسەرەتا لە بەشی باشو

 مەئەلی و سماقە چەمی زەردەگڵ پێکدێت بەهچەمی ح
ەكەدا تێدەپەڕێت ری گوندوئاڕاستەی ڕۆژهەاڵت بە باشو

یەکانی دەوروبەری ينەوەی چەمە الوەکولەگەڵ درێژبو
تێدەڕژێ و لەهەر جێگایەك ناوێكی خۆماڵی لەخۆدەگرێ لە 

وری گوندەکە بە چەمی پشتی ئاشی ناودەبرێت وبەشی باش
ستانی مەردەوشکە چەمی کانی قوڵقوڵەی گۆڕلە خوار 

وری واکشان بە چەمی پاراوگە ناودەبرێت، لە با. پتتێدەڕژێ
 ،وان ناودەبرێوستانی شێخ حەوشێ بە چەمی ناوتگۆڕ

یدا  ي، لەکۆتاتو گەرمەوشێی تێدەڕژێ لەوێدا چەمی سەعداوا
دەڕژێتە چەمی پشتە، ئەو و دواتر ێنێت ههچەمی گل پێکد

ری ڕۆژهەاڵت دەڕوات و وئاڕاستەی باكو چەمەش بە
دەڕژێتە چەمی گەڕاو پاشان بۆ چەمی زمكان ئەویش لەگەڵ 

دەبێت پێش گەیشتنی بە دەریاچەی  باری سیروان تێكەڵوڕو
 (.6نەخشەی ) .دەربەندیخان

شارەدێی گلێجاڵ چەندین سەرچاوەی ئاوی سنوری لە 
 ـەگرنگترینیان كانی )گەچێن( نژێرزەوی )كانی( بەناوبانگ هە
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و سەرچاوەی سەرەكی  وری گوندەكەودەكەوێتە باك كە
رترین ئاوی گوندەكەیە. گەچێن یەکێک لە سازگا

ە لە ناوچەکەدا، يو ئاودێری سەرچاوەکانی ئاوی خواردنەوە
ئەم کانیاوە تایبەتە لە بناری شاخی خۆشکدایە و هۆکاری 
سەرەکی نیشتەجێبوون و دامەزراندنی گوندی گڵێجاڵە لەم 
هەوارگەی ئێستای، چونکە تاکە سەرچاوەی سەرەکی ئاوی 

تا ئێستا. ههخواردنەوەی دانیشتوانی گوندەکەیە لە کۆنەوە 
و  ئاوی ئەم کانیاوە جگە لە خواردنەوە بۆ ئاودێری مەرەزە

بەرهەمهێنانی برنجی کوردی و تەڕەکاڵی تر بەکارهاتووە، تا 
( 16ی نەوەدەکان ئەم ئاوە )اڵنسا سااڵنی دوای ڕاپەڕینیش لە

پێی دەوترا  و هی خێزانێک بووە کە هەرپشکە ،پشک بووە
سااڵنەی دواییدا بەهۆی  بەاڵم لەم ،)شەوو ڕۆژێک ئاودێری(
و  هەواوئەنجامی گۆڕانی کەش کەمبونەوەی ئاوەکە لە

زیادبوونی بەکارهێنانی بۆ خواردنەوە، توانای کانیاوەکە بۆ 
و ستا تەنها بۆ خواردنەوە ێئاودێری مەرەزە کۆتایی هات، ئ

ئاودێری تەڕەکاڵ بەکاردێت، ئەمەش یەکێکە لە  كهەندێ
و جیهاندا  ناوچەکە کان کە لەەيلێکەوتەکانی گۆڕانە سروشتی
 بەردەوام لە پەرەسەندندایە.

ئاوی گەچێن لە ڕێگای جۆگاوە دەگەیشتە گوندی  پێشتر
و گرفتی زۆری پیسبوون و گەرمبوونی لە ڕێگا  گڵێجاڵ کێشە

ۆژەیەکی ڕبۆ یەکەم جار پ 1963بۆ دروست دەبوو، لە ساڵی 
ژێر ( دیناری عێراقی، لە500لەسەر دروستکرا بە تێچووی )

چاودێری بەڕێوبەری ناحیەی سیروان بە ڕێوەچوو، بۆ 
بناری  چەو لە ئەنجامدانی کارەکانی ئەم پرۆژەیە لم و
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دروستکردنی حەوز بۆ  ۆخۆشک )هەڕۆژاوەکە( دابینکراوە ب
شاری  سواری واڵغ لە یەکانیش بەيکۆکردنەوەی ئاوەکە، بۆر

هەڵەبجەوە گوازراونەتەوە، ئەمەش دەسپێکی گەیشتنی 
 ،تگوزاری میری بووە بۆ ئەم دەڤەرەی قەزای هەڵەبجەخزمە

و دوورە دەستییەوە لە  کە بەهۆی نەبوونی ڕێگا
خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکانی ژیان بێبەش بووە. بەهۆی 

ی قەدپاڵی چیا ئاوی گەچێن لەناو تاشەبەرد و چەوهەڵقواڵنی 
و سوک و سازگاری هەیە، بەالی خەڵکی  ئاوێکی سارد

تی و دانیشتوانی شارەدێی گڵێجاڵیشەوە بەگش كهناوچە
یە دەگمەنەکان و تا ئاستی يگەچێن یەکێکە لە سەرچاوە ئاو

 ی و بەسەرهات لەبارەیەوە هەیە.  يی و ئەفسانە هۆگريپیرۆز
سنوری شارەدێی گڵێجاڵ دەیان  لە ،بێجگە لە کانی گەچێن

سەوەردە، : گرنگترینیان ،کانی و سەرچاوەی ئاوی تر هەیە
ێکە، کانی هەواس، چنارەکان، قوڵقوڵە، کانی قەرگ کانی هەرم

 ..... هتد
زیاتر بۆ  ەکانی تر لەم ناوچەیە کەيیەک لە سەرچاوە ئاوی

یە لە )هەسێر(، يئاودێری پشتی پێبەستراوە بریت
بەناوبانگترین هەسێرەکانی گڵێجاڵ )هەسێرەکەی سۆفی 
فتاح، هەسێرەکەی وەستا قادر، هەسێرەکەی سەوەردە، 

ی کۆسی کانی توو، هەسێرەکەی سماقە، هەسێرەکە
هەسێرەکەی کانی خۆشک، هەسێرەکەی کانی گورگیل، 

 .هەسێرەکەی چنارەکان، هەسێرەکەی تەنگەکەرێ(
 :ئاووهەوا
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سیستەمی ئاووهەوا لە ناوچەكە هاوشێوەی سیستەمی 
ڕاستە، بەشێوەیەكی گشتی لە دوو ههەوای دەریای ناووئاو

 ێكی ساردی باران ووەرز ،ەووەرزی سەرەكی پێكهاتو
بەفراوی کە وەرزی زستانە، وەرزێكی وشكی گەرم کە 

 ىنی هەردوو وەرزی مام ناوەندووەرزی هاوینە، لەگەڵ بو
هەوا بەپێی ئەم وەرزانە وو پایز، خەسڵەتەكانی كەش بەهار

گۆڕانیان بەسەردا دێت. بەپشتبەستن بە داتاکانی هەردوو 
یكن لە ناوچەكە و دەربەندیخان كە نز بجەهستگەی هەڵێو

بارانبارین لە مانگی تشرینی یەكەم دەستپێدەكات و لە 
مانگەكانی دواتردا بەردەوام دەبێت تا مانگی مایس پاشان 
وەرزی بێ بارانی دەستپێدەكات كە چوار مانگ دەخاێنێت. 

( ملم، 670.2تێكڕای سااڵنەی بڕی باران لە ناوچەكە دەگاتە )
( ملم، 121.2ەم باریوە )زۆرترین بڕی لە مانگی كانونی دوو

 بەشێوەیەكی گشتی زیاتر لە نیوەی بارانی ساڵەكە لە
 .مانگەكانی زستاندا دەبارێت

بەاڵم بەهۆی  ،هەروەها ناوچەكە سااڵنە بەفری تێدا دەبارێت
هەوا پێوانە نەكراوە، لە ڕاپۆرتێکی وستگەی کەشێنی وونەبو

ێكڕا ت چاككردنەوەی ڕێگای گلێجاڵ ئاماژە بەوەكراوە كە بە
 (426) .(سم  بەفر دەبارێت10ئەستوری ) سااڵنە بە

                                                
 426( (Ministry of Construction & Housing, , KRG

Directorate General of Roads & Bridges 
Preliminary Environmental and Social Screening the 
Balasu – Snur - Brwen - Kani Pasha local road, E1311v4, 

March 2008, p22. 
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وەرزی  ( پلەی سەدییە لە20تێكڕای پلەی گەرمای ناوچەكە )
( پلە، 32مانگی تەموز دەگاتە ) ن بەرزدەبێتەوە و لەيهاو

مانگی شوبات  مانگەكانی زستاندا نزم دەبێتەوە و لە بەاڵم لە
و  هەڵەبجەستگەی ێ( پلەیە. هەرچەندە ئەمانە تێكڕای و7.3)

دەربەندیخانە بەشێوەیەکی تەواوی گوزارشت لە 
وەرزی  نمونە پلەی گەرما لە هەوای ناوچەكە ناکات، بۆوكەش

زستاندا نزمترە لەم پلەیە و لەو ڕاپۆرتەی ئاماژەمان پێكرد 
( پلە لەژێر 6رمای زستان لەم ناوچەیە بە )هتێكڕای پلەی گ

 .سفرەوە دانراوە
 ،%(45.6ڕای سااڵنەی دەگاتە )سەبارەت بەشێی ڕیژەی تێك

 لە مانگەكانی زستاندا بەرزدەبێتەوە بەرزترین ڕێژەش لە
%( 73.9ە لە )يمانگی كانونی دووەمدا تۆماركراوە کە بریتی

ا لە مانگی ئابد ،مانگەكانی هاویندا ڕێژەكە نزم دەبێتەوە و لە
( 6لە ناوچەیە دەگاتە ) شڕای خێرای باتێک ،%(23دەگاتە )

 ملم/ چرکە.

                                                
. 



176 
 

 
 
 
، مكتب شمال FAOـ منظمة االغذية والزراعة العالمية 2

محطتي حلبجة العراق، وحدة المناخ الزراعي، بيانات 
 .2003ـ  1995، للفترة ودربنديخان

 خاک
ی و پۆشاکی يسیماکانی بەرزونزمی و کرداری کەشکار

ڕووەکی و پێکهاتەی جیۆلۆجی گرنگترین هۆکاری 
خەسڵەتی خاکن. لە  دروستبوون و کارکردنەکانی سەر

سنوری شارەدێی گڵێجاڵ بەهۆی ئاڵۆزی بارودۆخی 
تۆبۆگرافی بەتایبەتی لێژی، باری سەختی ئاووهەوا کە 
دابارینێکی زۆر بەخۆیەوە دەبینێت، چڕی تۆڕی جۆگا و 
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ئاوڕێژەکان خاکەکەی گەشە ناکات، چونکە ئەم هۆکارانە ڕێگا 
و ئەستوربوونی خاک و زۆربەی  نادات بە گەشە

ەسڵەتەکانی خاکیش کەموکورتی دەبێت و زۆر شوێن خاک خ
 هەر دروست نابێت.

خاکی ناوچەکە بەشێوەیەکی گشتی لە زۆربەی ناوچەکاندا 
قوڵییان کەمە و ڕووی چینەبەردەکان لە دەرەوەن، ڕەنگی 

بەگشتی ڕەنگێکی کاڵە، ڕێژەی کاربۆناتی کالسێوم  یخاکەکە
 وی بارانەوە.ڕێگای ئا تێیدا کەمە بەهۆی داشۆرینی لە

سەبارەت بە جۆرەکانی خاک لە ناوچەکەدا بە پشتبەستن بە 
نکاری )بیورینگ( بۆ خاکی عێراق دوو جۆر خاکی لێپۆ

 .(7ناوچەیەدا بەدەردەکەوێت: نەخشەی )و سەرەکی لە
 خاکی زەوی بەردەاڵنی درزبردووی سەخت:  ـ1

جۆرە خاکە داپۆشراوە،  مزۆربەی سەر ڕووی ناوچەکە بە
ەکان هەربۆیە يناسراوە بە خاکی ناوچە چییایئەم خاکە 

و قەدپاڵەکانی چیای خۆشک  تێبینی ئەوە دەکرێت کە چیا
جۆرە خاکە داپۆشراوە  می و نشێویەکانی ناوچەکە بەيبەرزا

 %( خاکی شارەدێی گڵێجاڵ پێکدێنێت.85نزیکەی ) و
مادەی سەرەکی و بنەڕەتی ئەم جۆرە خاکە پێکهاتووە لە 

ماڵینی ئاوی لە اکەمە بەهۆی کرداری ڕ یيبەردی کلس، قواڵ
ڕێگای دابارین، بەشێوەیەکی گشتی ئەم جۆرە خاکە ناسراوە 

ەی ئۆرگانی ئەمەش یەک لە گرفتە دکەمی ماد بە
 ەکانە کە دوچاری کشتوکاڵ دەبێت لەم ناوچەیە. يسەرەکی

 ـ خاکی بناری قاوەی داپۆشراوە بە پێکهاتەی بەختیاری:2
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ی بچووک دادەپۆشێت لە ناوچەکە، بەرێکوئەم جۆرە خاکە ڕو
%( کۆی 15) ىوبەرەکەی نزیکەوبەشێوەیەک ڕێژەی ڕ

ە نزمەکانی يبەری سنوری شارەدێی گڵێجاڵە. لە زەویوڕو
بەشی ڕۆژهەاڵت لە دەشتی گڵێجاڵ و بەشێک لە گڵێجاڵە 

 بچکۆلە بەدیاردەکەوێت.
بەراورد بە جۆری یەکەم زیاترە ئەم  ئەستوری ئەم خاکە بە

ە بەوە دەناسرێت کە ڕێژەی خوێ و جبسی تێدا جۆرە خاک
ەم بەشەی ناوچەکە بۆ کشتوکاڵ بەتایبەت دانەوێڵە ئکەمە، 

  بەکاردێت.
 پۆشەری ڕووەکی

پۆشی ڕووەکی وسنوری شارەدێی گڵێجاڵ دەوڵەمەندە بە ڕو
سروشتی بەهۆی ژینگە چییایەکەی، ئەمە سەرباری ئەوەی 

و ئاڕاستەی هەڵکەوتەی دەڤەرەکە لە بنار چیای خۆشک 
ری وڕۆژهەاڵت و باکو وبنارەکانی ئەم شاخە بەرە

ڕۆژهەاڵت یارمەتی دەرن بۆ کەمکردنەوەی کاریگەری 
تیشکی هەتاو بەپێچەوانەی بنارەکانی ئەودیوی چیایەکە کە 

وە وژئاوای، ئەمەش وایکردۆئاڕاستەی ڕ و خۆرن بە ڕووە
قەدپاڵی بەرزاییەکانی سنوری شارەدێی گڵێجاڵ بە داری 

 ن.ێڕادەیەک چڕ داپۆشرتا
 لەالیەکی تر بەرزی خۆی کاریگەری هەیە ،ئەمە لەالیەک

ئەمەش خۆی  ،یەيلەسەر گەشەی ڕووەک لەم دەڤەرە شاخاو
دەبینێتەوە لە جیاوازی جۆرەکانی ڕووەک بەتایبەتی 

ونی لەگەڵ بەرزبونەوە لە قەدپاڵەکان تا ودابەشبوونی ست
 لوتکە. 
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ی ناوچەکە دەکرێت بە ەکوبەشێوەیەکی گشتی ڕووپۆشی ڕو
دوو بەشەوە، بەپشتبەستن بە شیکردنەوەی وێنە 

نیشانیان بکەین:  ەکان دەتوانیین بەم شێوەیە دەستيئاسمانی
 (8نەخشەی )

 دارستان:_  یەکەم
ی و چیاکانی سنوری شارەدێی گڵێجاڵ يلە قەدپاڵی بەرزا

فراوانی بەدی دەکرێت، ئەو  دارستانی سروشتی بەڕوو بە
یان يم جۆرە دارستانەی تێدا دەڕوێت لێژناوچانەی ئە

نەوەی ویارمەتیدەرە بۆ ئاوڕێژبوونی ئاوەکانیان و کۆنەبو
خوێ، بەمەش خاکێکی تفت دروست دەکات و ژینگەیەکی 

ەخسێێت بۆ ئەم جۆرە دارستانە، بەشێوەیەک ڕلەبار دە
پۆشە و%( ناوچەکە بەم جۆرە ڕو68نزیکەی ڕێژەی )

 ە داپۆشراوە. يوەکیوڕ
بە دوو بەش،  تیەوە ئەم جۆرە دارستانە دەکرێيچڕوی ولەڕ

یەکان يبەشی سەرەوەی چیا دارستانی چڕ کە لە
وبەری و%( کۆی ڕ27بەدەردەکەوێت ڕێژەی نزیکەی )

ی وێنێت، و دارستانی مام ناوەند لەڕوههناوچەکە پێکد
بەرەکە و%(  کۆی ڕو41ەوە کە ڕێژەی نزیکەی )يچڕی
 ێنێت.ههپێکد

یەی ينکارلێر بەڕووەکان بەپێی ئەو پۆسەبارەت بە جۆری دا
بە پشتبەستن بە  و کراوە لە عێراق،وبۆ جۆرەکانی دار بەڕ

و لە وبەڕ جۆر دار ئاست ڕووی دەریا، دوو بەرزی لە
ناوچەکە بەدیار دەکەوێت: دارستانی بەڕووی وشکی ئاسا: 

Quercus Aegilops ەکانی يدامێنی نزمی چیای ، لە
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(م 750 – 500ی نێوان )يبەرزا ناوچەکە بەدیار دەکەوێت لە
و هەنجیری  و گۆیژ وولەگەڵ دار بەڕ لە ئاستی ڕووی دەریا.

 ی و قەزوان دەبینرێت. يوێک
، Quercus  libaniجۆری دووەم دارستانی بەڕووی دندار  

چونکە لە  ،دەبینرێت كانييهبەرزا ىئەم جۆرەیان لە قەدپاڵ
دارستانە  (م دەڕوێت، ئەم جۆرە1200 ـ 750بەرزی نێوان )

لە چیای خۆشک و قەدپاڵەکانی بەدی دەکرێت، بەهۆی 
ی و ينی ڕێژەی شێ جیاوازی هەیە لە چڕوجیاوازی لە بو

قەبارەی دارەکانی ئەم جۆرە دارستانە، بێجگە لە داری بەڕوو 
ناوچەکەدا  چەندین جۆری دیکە لە داری سروشتی لە

لەوانە )دارەبەن )قەزوان(، سماق، تاوگ،  ،بەدیدەکرێت
وک، کێکف، پەڵک، بایو )چەقالە(، تورەک(. بەدرێژای چەم ڵباڵ

و دەوەنی  یەکانی ناوچەکە چەندین جۆر داريو ڕێڕەوە ئاو
و  لەوانە ژاڵە و بی ،قەراغ سەرچاوە ئاوییەکان دەبینرێت

 .زریسگ
 گژوگیا: _دووەم

ی و گردۆڵکەکانی يلە سنوری شارەدێی گڵێجاڵ بەشە نزما
وەرزی بەهار،  پۆشرێت بەتایبەتی لەدەڤەرەکە بە گژوگیا دادە

وبەری و%( ڕ23ئەم جۆرە گژوگیایە نزیکەی ڕێژەی )
  .ناوچەکە دادەپۆشێت

 



181 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 
 

ۆر و کەلەپووری لاڵتی فۆلکۆژهەڕهەموو گەل و نەتەوەیەکی 
خۆی هەیە و هەموو ئەندامانی ئەو میللەتە تیایدا  تایبەت بە

بەشدارن، هەرچەند لەالیەن کەسێکی بە ئەزموون و 
هەستیارەوە دانراوە، بەاڵم چووەتە قاڵبی ڕۆشنبیريی و 

ی و هەموویان بە مووڵکی خۆیان زانیوە، يبیرکردنەوەی گشت
یش کەلەپوورێکی سادە و لەم مەیدانەدا خەڵكی گڵێجاڵ

و ئاستی  زانیاریخاکەساری تایبەت بەخۆی هەیە و 
بیرکردنەوە و ئەدەبیاتی هەموو دانیشتوانی گوند بووە و 
چێژیان لێوەرگرتووە و ئامۆژگاری یەکیان پێکردووە و 

 پێیەوە پابەندبوون.
 یەکەم ـ  ئەفسانە و ڕاز

راکی عەقڵی بایەخی پێدراوە و کراوەتە خۆ لە ڕابردوودا زۆر
نەوەکان و بێ ئیشى خۆیانیان پێ پڕکردۆتەوە و باوەڕیان 
پێی هەبووە و بەڕاستیان زانیوە، هەربۆیە چەندین ئەفسانەی 
ئەندێشە ئامێزیان ڕێکخستووە و ڕازی هەزار وشەیان 
 ،هۆندووەتەوه، هەست و هزری خۆیانیان پێ تێرکردووە

بوارەشدا چەند لەم وەکو ئیلهامی ئايينى بڕوایان پێ هێناوە، 
ەنگە هەندێكیشیان یەتێكی تایبەت بە گلێجاڵ هەن ڕڕاز و حیكا

 هاوبەش بێت لەگەڵ دەوروبەر، بەنمونە: 
 ئەفسانەی "موڵکەحمەد"

ر)لەدیس وپیاوێکی خەیاڵيی و خاوەن ئازایەتيیەکی بێ سنو
دەرچوو(بووە، موڵکەحمەد سەرقافڵەیە و دەچێت بۆ کاروان 

 قوت مرۆڤ  ژدیهایەک دەبینێو دەگاتە شاخەڕەش لەوێ ئە
ەر لەت و کوتی دەکات، پاشان دەچێت خەنج بە ئەم دەدات
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بۆ بیابان لەوێ دەگات بە نۆ دێو شەڕی دەستەویەخەیان 
لەگەڵدا دەکات و دەیانشکێنێ، دواتر دەچێتە شارێك لەوکاتەدا 
خەڵکی شارەکە باز هەڵدەدەن بۆ هەڵبژاردنی کەسێک ببێتە 

اری ئەو کۆبوونەوەیە دەکات و پاشای شار، ئەمیش بەشد
باز دەنیشێت بەسەریەوە و دەبێتە پاشای ئەو شارە تاج 

 )جقە(ی شاهانە دەکەنە سەری.
 ئەفسانەی جیجیلە و بیبیلە

ەمەش ڕازێکی ترە، گوایە مەڕێک و بزنێکی شەل لە ڕان ئ
نارى چەمێک دەلەوەڕێن پاشان دەپەڕنەوە لە جێماون لە كه

ات و جیجیلە دەچێتە ئەو بەر، دواتر ئاوەکە، بیبیلە ئاو دەیب
بزنەکە ئاوس دەبێت و دوو کاری دەبێت و دەیانبات بۆ ناو 
ئاشە بەردینەیەک بۆئەوەی لە دڕندە بیانپارێزێت، دەرگایان 

ژێ: ئەگەر گورگ هات و داوای کردنەوەی لێ دادەخات، يه
دەرگاکەی کرد دەرگای لێ نەکەنەوە و بێژن تۆ ڕەنگت 

ڕەشە، ئێوە بڵێن دایکی ئێمە سپیە، وتی:  چۆنە؟ وتی ڕەنگم
سپیم، بڵێن دایکی ئێمە سورە و باوەڕی پێ مەکەن، چونکە 
گورگ فێڵزان و درۆزنە و خۆی دەکات بە دایکتان بۆئەوەی 
بتانخوات، هەرچۆن بوو گورگ فرسەتی هێناو کارەکانی 

گووانی پڕ لە شیرەوە گەڕاوە و )جیجیلە( بە خوارد، دایکیان 
ەچکەکانی خوراوە، دەچێت شیرەکەی دەدات بە دەبینێت ب

ئاسنگەر بۆئەوەی دوو شاخی ئاسنینی بۆ دروست بکات، 
بكات، دواتر بزنەکە دەگاتە  تاکو بتوانێت لەگەڵ گورک شەڕ

گورگ و شەڕی لەگەڵ دەکات و سکی گورگەکە دەدڕێ و 
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هێنێتە دەرەوە، بەمشێوەیە بەچکەکانی لەسکی گورگەکە ده
 ەسەر ناحەقدا.حەق سەردەکەوێت ب

چەندین ئەفسانەی تر لەسەر زمانی پیاوە بەتەمەنەکانی 
)سێ برا ە گڵێجاڵەوە بیستراوە و ئەمەش چەند نمونەیەکی تر

کەچەڵەکە، تەوبەی ڕێوی، ڕۆستەمی زاڵ، فاتەی سورەوان، 
  گورگە شەل.......هتد(.

 قارەمانێتی داستانی  دووەم ـ 
و سەرسامكەرە و  ەمەش بەسەرهاتێکی دەگمەن و ناوازەئ

قارەمانێتی کەسێک لەڕووی ئازایەتی یان ئەوینداری 
دەردەخات، کۆمەڵێك داستان و بەسەرهاتی واقیعی و زیندوو 

نەوە و کردوویانە ڕجاڵ ڕوویداوە بەشانازیيەوە دەیگێلە گڵێ
کردن، داستانیش لە گڵێجاڵ دروست  ئازایەتیبە پاڵنەری 

 :جۆراوجۆر بووە، نمونەی
کردن لە شەڕەكانی فەڵەستین چەند پیاوێکی  ـ  بەشداری١

گڵێجاڵی بەشداریيان لەو شەڕانەدا کردووە و دواتر وەک 
داستانی قارەمانێتی بەسەرهاتەکەیان گێڕاوەتەوە وەک: 

ریفی مامۆفەرەج، محمد مەشهحان، حهبدولڕهد عهحمهئه
 د.مهد محهحمهحمود ئه، مه(مەغەدارە)حه دحمهئه
کە چەندین  :رەج(فه الئازایەتی )مامۆ ئەواڵ و مهـ داستانی ٢

بەدوای بەرازدا ڕایان کردووە و بێ ترس و  قۆناغ
ئەوكاتەی  توانیویانە بیگرن و گوێچکەی ببڕنوبوون وماند

حكومەت پاداشتی داناوە لەسەر قەاڵچۆكردنی بەراز و 
پاداشتی خەرجكردووە بۆ رادەستكردنی گوێچكەكەی. مەال 

 ەرەجیش لەم راوەدا ناوی هەیە. مەحمودی مەال ف
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ەش ئەم تفەنگچی، ن یوسفیحموی ڕۆمی یاـ داستانی مه٣
پیاوێکی زیرەک و چاونەترس بووە و توانیویەتی حەوت 
کەسی ڕێگری قەڵخانی ببەزێنێ و باری دزراوی خۆی 
بگێڕێتەوە، یان بۆ بڕینی هەنگ مێخی بە شاخی خۆشکدا 

 نگوینەکەی داگرتووە.داکوتیوە و لە جێگەیەکی زۆر بەرز هە
. ى وەسمان بەگوهڕووبوونهڕووبه ـ داستانی قارەمانێتی٣

ەند جارێک فەتاحی پەریزاد و عەبدوڵاڵی ئەحمەد چکە 
وەستاون و هەڕەشەی شکات  گهبهرهبەرانبەر زوڵمی ئەو ده

کردنیان لێکردووە، تەنانەت ئەگەر چونەتە 
تاحی پەریزادیان بە نی فهپەتریپۆت)پترسبۆرگ(. تەنانەت مرد

 بردوونیەتییەوە. موژدانە بۆ هۆسمان بەگ 
کە خاوەن هێز و قوەتێکی زۆر ـ داستانی مامۆعەمینە ٥

 جیاواز بووە و توانیویەتی حەماڵێک بە تەنها هەڵبگرێت، کە
، جگە لەوەش گۆڕهەڵكەنی شەش پیاو نەیانتوانیوە هەڵیبگرن

حمودی یان مه ئاوایی بووە و كەسێكی بەتوانا بووە. 
کاکەسەن بە تەورێک دوو پۆلیسی چەک کردووە و دەستی 
بەستون بە سواری واڵخەکانیان بردوونیەتەوە بۆ مەرکەزی 

 پشتە و لەسەر ئەو ئازایەتیيە خەاڵت کراوە.
 بەسەرهاتسێیەم ـ   

ەسەرهاتێکی خۆش یا ناخۆشە لە ژیانی خەڵکدا ڕوودەدات ب
 و  ك جار بۆ پێکەنینو واتایەکی جوانی هەیە و هەندێ

 لێزانەوە کەسێکی لەالیەن لێوەرگرتن پەند بۆ جاریش هەندێك
 خەڵکیش چیرۆکخوان، دەڵێن کەسەش وبە و دەگێڕدرێتەوە
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 بۆ زۆرە، چیرۆک گڵێجاڵ لە دەگرن، لێ گوێی بەتاسەوە
 :نمونە

: مامۆ ڕەزاوەیس ئاشەوان بووە، ـ  بانگەکەی ڕەزاوەیس
بەمەبەستی تااڵنکردنی  دێنەسەری چەند دزێک ئێواره

ئاشەکەی، ئەویش بەلێزانی خۆی کولێرەیەکیان بۆ دەبرژێنێت 
دەدەم دواتر  كمن بانگێ تاههو دەڵێت ئێوە ئەوە بخۆن 

و بە دەنگی  كەوەلەكە هەرچیتان ویست بیبەن، دەچێتە سەر
، ئیتر ئەکبەر ئەاڵهو ئەکبەر بەرز هاوار دەکات ئەاڵهو

گەكە دەزانێت و تێ دەگات وسەین بەبان محەمەدی مستەفا
 چییە. 

ئەگەر قسە ئەکەم چەنەمەشکێنن ئەر قسە ناکەم ئاشەکەم 
ئەبڕن. بەم هاوار و بانگدانە خەڵکی ئاوایی تێدەگەن ئاشەوان 
لە چ حاڵێکدایە و فریای ئەکەون و دز لە کولێرە خواردن 

 تەواو نەبوون دەگيرێن.
تی بەلەسۆ ساڵێک دەش فور و چەڵتوکەکە:ـ  چیرۆکی مامۆ غه

فوریش مەرەزەی هۆسمان بەگ دەبێت و کوێخا غه
زەکە، سەرکاری گۆخڵەکان، دوای درەوکردن و کوتانی مەره

فور دەیەوێت هەندێک لە ڕەنجی گۆخڵەکان بە فێڵ کوێخا غه
وەربگرێتەوە پێش ئەوەی هۆسمان بەگ بگاتە سەر خەرمان، 

ەر دەڵێت چوار گا بێنن و هۆڕەکان پڕکەن لە چەڵتوک و ه
م ڕازە گۆخڵەكان لههۆڕێک تاکە کاڵشێکی تێ بكەن، کەس له 

تا سبەی هۆسمان بەگ دەگاتە سەر خەرمان و تێناگەن هه
هەست دەکات بەڵمی مەرەزەکە زۆرە و دانی کەم، گومان 

فور دەکات سوێند دەکات کە دزرابێت، بۆیە بانگی کوێخا غه
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و  بخوات لەم خەرمانە نەبراوە، ئەویش سوێند دەخوات
دەڵێت: سوێند بەخوا شتێ بە کاڵشەوە لەم خەرمانە 
دەرنەچووبێت هیچی لێ نەبراوە، ئەو بەناو پێاڵوی خەرمان 

 شەنکەرەکان تێدەگات و کوێخاش مەبەستی بارەکانە.
 مەال مەحمود و شێخ مەحمود

لەبناری  ەبوو ێقەفجارێك مەال مەحمودی مەال فەرج كە 
وە بۆ ئەو هات ی حەفیدمحمود کیلەم کێژڕۆ ،قەرەداغ

 ژێپاش نو ،وتەمزگچووەتە  سرەع یژێنو ۆبناوچەیە، 
 ەک ،كردوون ێل یاریپرس کیە کیەو  کانێقەناو ف چووەتە

 یکەڵخوەتە سەر ئەم پرسیاری لێكردووە: كوڕم شتەگ ەرەس
 یبنار ەل مڵجاڵێگ ئەویش وتویەتی، قوربان خەڵكی ت؟ێیکو
 ێیپەب ،ەووستیب مڵجاڵێگ یناوئەویش وتویەتی، ئا  شک،ۆخ

 یمووەه ەگوند وەئ یکەڵخ ێبەد تێب تانەکەگوند یناو
، ئەمیش تێب لەکەیهەوب کڕێ ەافیو ق تەگەڵەک یاویپ

هەرچەندە خۆی كەڵەگەت و قایم بوو وتبوی: ئەرەوەاڵ 
قوربان لە گولی و بچوكیا منیان ناردووە بۆ فەقێیەتی. ئیتر 

 ین. نەکێپ یقاقا ەانیدا مووانەه
 :شەهاب کاشیەئاوبێنن بۆ

ێجاڵ، كەسێكی گڵێجاڵی كە ڵجارێك شەهاب دێت بۆ گ
ێژێت بۆ ڕئەحمەدە پالنێك دادە دوڵاڵعەبمام دەوترێت 

هەراسانكردنی ئەم میوانە، دەڵێت، ئێستا شەهاب هات 
تینویەتی و گەرمایەتی من ئەڵێم بە كەسەكەی تەنیشتم جامێ 

ترت، ئەویش  هاورێكەی ێ بەڵئاو بێنن بۆ شەهاب، تۆش ب
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تەاڵق  تری، شەهاب توڕە ئەبێت و بە ێ بە هاوڕێكەیبڵ
  سوێند ئەخوات ئاو لە گڵێجاڵ نەخوات.

 چوارەم ـ   نوکتە و گاڵتەوگەپ

ئەو وتە و کردەوە سەرنجڕاکێشانەیە کە بینەر و بیسەر 
دەخەنە پێکەنین و چێژ و خۆشی پێ دەبەخشن، لەالیەن 

لەم  کەسی گاڵتەجار و نمایش جوانەوە پێشکەش دەکرێت،
بوارەدا گڵێجاڵيیەکان ناویان زیاتر دەرکردووە لە ناوچەکەدا 
بۆ قسەخۆشی و وەاڵمدانەوە لەكاتی خۆيدا، نمونەی ئەو 
پیاوانەی بۆ قسەخۆشی ناویان دەرکردووە، فەتاحی مستەفا 

ێن حس ەها کەسی دیاری ئەم مەیدانەشو کوڕەکانی، هەرو
 ە و چیرۆکنوکت دەیانکە خاوەن  )مامۆ حسەین( فەتاح ـ ـە

و خەڵکی تووشی سەرسامی کردووە و و بەسەرهاتە 
شتووە، قسەی خۆش و يناوبانگیشی بۆ دەرەوەی گڵێجاڵ ڕۆ

  لەوانەش: ،بەسەر زاری خەڵکەوەیە تا ئێستاش نوکتەکانی
ی ـ  جارێك دەرمانی مێش دەکڕێت لە دوکانێک و پارەكه
ێ نادات، دوای ماوەیەک خاوەنی دوکانەکە داوای پارەکەی ل

ويش دەڵێت: پێت نادەم، چونکە مێش لە ماڵی ئێمە دەکات، ئه
کەمی نەکردووە، چەنێک مێشی کوشتووە ئەو دەرمانە 

 ەوە.کەی و نەڕۆشتوونەتعزييهئەوەندەی تر هاتوون بۆ ته
 و کوشتووە مانگایەکی زڕکوڕەکەی کە مانگاکە، شەرعی ـ  

 وەتەوە وون شەرعەکەی برديحسە وە، مامۆکرا پێ شەرعی
 ە.وخاوەن مانگاکە وەرگرتو پارەی مانگایەکیشی لە
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 ێپ ىـ  سواڵکەرە بێ زمانەکە، کەلێی داوە و زمانیش
 .تەوەهدووکر

 پاش  ـ  یا بەزمی چۆغەو ڕانکەکە کەقاتێك بەئەمانەت دەبات
 دوایی دەداتەوە، کە پێی بەشوێنیدا، دێت خاوەنی ماوەیەک

 وە.وب ری تێدادینا پێنج دەڵێ
 انڵیما ەچوبوو باەكار یكێندەكارم شتاكان،ەه یناڵسا ەلـ 

 تۆب رەه ییەچ ەوەئ ەوەتۆهات ۆب رۆز تانەپار یوتبو
ژوور و  ەچوبوو شیوەئ ،ەنارید 30 ەیكڕەو ب ێردرێنابژ

 یاتیجەل ەگرەڵه ەمەئ ەید یوتبو نابووێه تاكێك قاڵی
كرد  تمە: سوعبیوتبو شیوە.. ئەوەرەبد مەیكییەباق وەكەپار
 ..ێریگەئەڵه ۆب نۆچ مڵیقا ەباب ،ییەن ال چتیه

یەكێكیتر لە وانەی قسەو نوكتەی خۆشیان هەیە، محەمەد 
 ئەحمەد عەزەمە كە ئەم بەسەرهاتانەی لێوە دەگێڕنەوە: 

( 10) ەیکەپار کاتەد وانەیح کێندەهجارێك مامەڵەی 
سوێندی خواردووە بەقەرز  تەڵێد ێیکابراش پ ە،مەک ینارید

 کابراە بیتر، کێزۆت مەبیناە، اشب تەڵێدنەیفرۆشێت، ئەویش 
، تەیبدپێ  رزەقەب( دینارم 10ێیە )پ تەپارە کاک ،تەڵێئ

ئەویش پێی دەدات و لەو پارەی لەكابرای قەرز كردووە 
 حەیوانەكان هەر لەخۆی دەكڕێت. 

ی گوتووە، کابراەبۆ، گفتوگ وەقسكەوتووتە  کداێاوێپەڵ گەلـ 
 ێیپ ابراشك و،ئا ەکاتەیدە، خێزانەكەم وەمەبەدی رچەه
ئەگەر هی ئەوبێت تەاڵقی دەدات.. ئەمیش مەبەستی  تەڵێد

 چاو شەكر و سابون و تایت بووە. 
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 : پێنجەم ـ  بەزم و گۆرانی
ۆرانی لە هەست و سروشتی هەموو مرۆڤێکدایە و گ

ڕازونیازی شاراوەی ناو دەروونە و هاتنەجۆشی ناخی 
دنەوە ی و ناخۆشیدا بە شێوازی الوانيمرۆڤە، لەکاتی خۆش

و بالۆرە دەردەبڕێت، لەوکاتەی مرۆڤ گۆرانی دەچڕێ ناخی 
سۆز و شین  نپڕدەبێت لە هەستی خۆشيی و سەرفرازی یا

 کردن بۆ مردوویەک بە دڵێکی پڕ لە خەم و ئاه هەڵکێشان.
لەم بوارەدا گڵێجاڵیيەکان گۆرانی جۆراوجۆریان هەیە و بۆ 

قیعە هەموو بۆنەیەک بە گۆرانیيەک گوزارشتیان لەو وا
کردووە و چەندین کۆپلە گۆرانی بەزمەسات و مەرگەساتیان 
هەیە لەسەر شێوازی هۆنراوە و بەکێش و سەروای خۆماڵی 

 ندەریان بڕیوە، سەروای مەسنەويی و سەروای یەکگرتوو یا
جووت سەروایان بەکارهێناوە. بە زۆری بەیتەکانیان جووت 

ەتار و سەروایە و لەگەڵ ئەمەشدا هۆرەی جافی و مەقامی ق
 ئای ئای و گورانی خاو و شادیان وتووە. 

 :گڵێجاڵ وتراوە گۆرانیانەی لە چەند نمونەیەک لەو
 ـ دووری واڵتان بەگوێ ژنەوتم١

 خواکارێ وایکرد خۆم تیایدا خەوتم
 چلیش وەسواسە ڵـ چل خەم چل خەیا٢

 سێ چل چۆن دەرکەم بەیەک هەناسە
 وە بەخوێنموـ ئەونە هاتووم ب٣

 دڵم بشکێنم با ماچێکم بدەرێ
 ـ ئارێ ئەگڕێ وەچیاخوانۆ٤

 ئەو ئارە من بووم شەو وەالی ڕانۆ
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 لەیرا لەیرا تا سەلیم پیرک ـ هەر٥
 بیرت. دەستم وەدامێن نەچم لە

 و خالقە هەزارو یەکی ناوە ـ خالقە٦
 و هەسون وەساوە ئەو ئاسمانە وەبەرزی بێ چڵە

 من وەدڵ ساڵوم کرد
 وەنازۆ جوابی داوە

 شەرمین چارشێوەکەی هەڵداوە و دڵی بەناز
 عەتر و گواڵوە چاڵێ لەسەر ڕومەتی پڕ لە

 سەد مڵقم لێدا وەاڵ
 هێشتا تاسقم نەشکاوە.

 : شەشەم ـ  مەتەڵ
 و بەشێوەیەکی لێکچواندن دەردەبڕێ و بە سەیەکی ئاڵۆزەق

، تو مەبەستی نازانرێ و بیرکردنەوەی دەوێ ئاسانی مانا
وێ بۆئەوەی بتوانی هونەرێکی ڕەوانبێژی و سەلیقەی دە

 گڵێجاڵ لە مەتەاڵنەمەتەڵێک دروست بکەی، هەندێک لەو 
 باوبووە: زۆرتر

 تاڵێ هەورێشم تا بەغدا ڕایئەکێشم/ جادەـ  ۱
 ژێدوودانەی تەمام/ نو سێ چوارو یەک سێ،ـ  ۲

 سێ گرێی ڕەوشەن فەرزە لەالی عام
زاڵە/ بەسەر سەیدە بەپێ مناڵە، بەتیروکەوان ڕۆستەمی ـ  ۳

 ڕەچسو
 ی بزن، وە فێڵی ژن/ چیغوـ  وە گیای کەژی، وە مو٤
هەشت چوکڵ وەژێری سەری/  ـ  ماینەڕەشی هەشت دەری ٥

 دەوار
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 زین پلەی ئاسنین/ ئەسپ و ـ  قەاڵی گۆشتین،٦
 ێ هەر دەورێ دەورێڵساڵێ سا هەرـ  ۷

 تەورل/ هێلکەجامێ هەریەک لە  دوو ئاو لە
 ەهەر ساڵێ ساڵێ هەر جایە جایـ  ۸

 خۆی ئەمایە/ بنێشت شیر وەبێ هەوێن لە
 تەپە وردیلەی گیا خنجیلە/ سەرـ  ۹

 تەپە ورتەڵەی وە تەپۆ تاشیاوـ  ۱۰
 عێراق و ئێران هاتە تەماشاو/ دەف

 چواری چاوە، هەشتی هەنگاوە، بوەڕی ناوە/ گاجووتـ  ۱۱
 انی ئەگریوچوارچڵەی گوێزێ دوـ  ۱۲

 ێ/ گوانی مانگادووانی ئەلەرزێ، ڕانی دایکی تیا ئەتەز
 دایک پێچپێچین باوک قژنەسەرـ  ۱۳

 لێیان ئەکەوێ شیرن وشەکەر/ دارمێو
 ـ  دایک گڵ و باوک گڵ۱٤

 لێیان ئەکەوێ خەمشە کوڵ/ کاڵەک
 ـ  هەر دەڕوات و ال ناکاتەوە/ چەم۱٥
 ـ  سەگی هار چووە سەر دار۱٦

 پەلوپۆی هێنایە خوار/ تەور
ر، مزرە وەک بەرزە وەک چنار، سەوزە وەک خەیاـ  ۱۷

 هەنار/ ڕێواس
ە مێیی ڕەشە/ ورە، وە کاوڕی سوووە بەرخی سپییە، ـ  ۱۸

 تووڕک
 كهقەاڵی گەچین ڕێی نییە تێی بچین/ هێلـ  ۱۹
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  حەوتەم _ پەند و قسەی نەستەق
 کاریگەرە، پڕمانا و و ڕەوان و جوان وتەیەکی دێڕە 

 کینایە و لە قاڵبی دەوترێت ئامۆژگاری بەمەبەستی
 هەیە، مێژووییان و قووڵ ەگێكیڕ پەندەكان دا،پەردەپۆش

 زیاتر و باڵوە و باو هەندێكیان ناوچەیەك لە هەر بەاڵم
كە زۆر لە گڵێجاڵدا  كوردیيانەش پەندە ئەو بەكاردەهێنرێن،

  بەكارهێنراون ئەمانەی خوارەوەن:
 .ـ  قەوم قیبلەیە١
 .ـ توڵ بە تەڕی ئەچەمێ٢
 .ەوتوـ تەیری گول عاشقى داری ژەقنەم٣
ـ هەرکەس بە تەمای کاسەهاوسێی مااڵن بێ، بێ شێو ٤

 سەرئەنێتەوە.
 بێ کار. وە ـ بڕۆ وە بێگار، دامەنیشە٥
 .ـ دەستی شکا و هەواڵەی گەردن ئەکرێ٦
 .ـ کردەی گایە و خوردەی یابوو٧
 .سێ نەڕوا بۆ کاروانیـ هەرکه٨

 .تێناگا لە سەروبنی ژیانی
 .ـ خزم گۆشتت بخوا ئێسقانت ناشکێنێ٩

 .ـ لە ئاوی شەو پارێزەکا١٠
ـ بۆ ئەوە مەگری ڕۆيشتووە، بۆئەوە بگری کلکی ناوەتە ١١

 .شانۆ
 .ـ هەموو شتێ چاوەڕێی وادەیە، وادە چاوەڕێی هیچ ناکا١٢
 .ـ هەقە هەقدارم، بەشە بەشدارم١٣
 ەترسێ.ئبەنە بازەڵە  ـ  مارانگاز لە14
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 مشت. هەشت، هەشت بگرە لە _ دە بدە بە15
 و تەوەنە هەڕم. ە_ زۆرم هەی16
 _ بشکێم و نەزڕێم.17
سەگ بردی  _ دە بکەمە منداڵ پێستە سەگ نەیبا، کە18

 فایدەی چیە؟
 ._ هێستر خۆی دانی خۆی زیاد دەکات19
_ قەوم هەر قەومە، خەڵک هەر خەڵکە، دار هەردارە، پەڵک 20

 هەر پەڵکە.
 ملە. و ئاخری چلە مەدە لە _ ئەوەڵی چلە21
 ە بەجێ دەمێنێت.ئاگر خۆڵەکەو _ لە22

 هەشتەم ـ  گوزارشت و دەربڕینەکان:
 ـ خوا دەلیلی داماوە، واتە هاوکاری بێ کەس و دەسە.١
ەڕۆ نابێتە ماڵ، واتە چڵێس و كـ گشتی دەبێتە ماڵ س٢

 فرەخۆر نابێتە خاوەنی ماڵ.
 ـ لە بانی چاکی نوێژ بکە، واتە داوێن پاکە.٣
 بەشخوراوە. ـ بەرد ئەکا وە ئاو، واتە زۆر چەوساوە و٤
ـ نەوە کاوڕی تێر شیرم خوارد، نەوە مەڕی تێر گیام خوارد. ٥

 خۆم نەدیوە. واتە خێرم لە
 سەروەشی مااڵن، واتە پرش و باڵوە. ـ ماڵی بووە وە٦
 ـ بووە بە گیای بنی کوانوو، واتە فەوتاوە.٧
_ لە ئاگر خۆڵەکەوە جێدەمێنێت، واتە وەک باوکی نیيە و 8

 ئۆجاخی کوێرە.
 .قەڵەوە زۆر واتە  ،یە موسا ئاخنیویەتیوسا گرتو_ عی9
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واتە دەبێتە  ،_ هەرکەسێ بیکوژێ دەستی سەوز دەبێ10
 سەیدی تەواو.

 .واتە زۆر هەژارە ،بانی پشتی بکەرەوە _ ئاگر لە11
واتە ڕەزیل و  ،بەرماڵی بکەوێ دانی دەشکێ _ کەر لە12

 .نانکوێرە
واتە  ،ەدەق_ هەتا نەیانخستە تەوەق نەیوت ئامەنت و س13

 .و ئینکارە السار
 لە واتە کەمەنم. و لە گورز جگە مەنم دوو من مەنی_ تۆ 14
 .بە دەسەاڵت ترم و ئازاتر تۆ

واتە لەو  ،_ شەش دانگی هاوە دوای فاڵن کەسەوە15
 باشترە.

 ،التی دەکا مەرگی برا ناکا بەس حەز بە _ برا حەز لە16
 واتە حەسودن بەیەکتر.

واتە خۆی  ،رەک ئەو دەبێتە پاڵوبە _ من دەیکەم بە17
 دەیدۆڕێنێ.

واتە  ،_ هەزار جەردە هەژارێکی پێ ڕووت ناکرێتەوە18
  هیچی نیە بیبەن.

  نۆیەم _ داب و نەریت
 پێتەکیـ  ۱

 دیارییەی کە لەالیەن ماڵی باوک و خەاڵت و بریتییە لەو
ڕێزیان  کچەیان کە دەدرا بەشوو، دایکەوە دەبەخشرا بەو

ستی خاڵی بەڕێیان نەدەکرد بۆ ماڵی مێردەکەی و بەدە لێدەنا
: و لەوماڵی خۆیان بەشێکیان پێدەدا، بەشەکەش بریتی ب لە و
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یەک زەوی یان چەند سەر ئاژەڵێک یان گایەک یان ەپارچ
 .هەرشتێکی تر بە پێی توانا

 سوورانەـ  ۲
کوڕ  كی و سەوقاتیانە دەگرێتەوە کە کاتێيئەمەش ئەو دیار

شووی دەکرد خزمانی هەردووال و ژنی دەهێنا یان کچ 
دەرودراوسێ بەدەستی پڕەوە دەچوونە سەردانیان و 

دەکردن، دیارییەکانیش زۆرتر پارە یان  ییان لێاپیرۆزب
ماڵ بوو، وتەیەکی باوی  نی یان کەرەستەی ناوهخواردەم

 .پیروخەڕۆ بن: پیرۆزباییش هەبوو دەوترا
 نۆماڵیـ  ۳

ماڵی خەزور دەژیان  لە سەرەتا بوک و زاوا ماوەیەکی زۆر
یان دەکرد وتا ماڵ و خانو و بوک لەژێر ڕکێفی خەسودا بوو،

 مووهه جیادەبوونەوە و ماڵێکی نوێیان پێکدەهێنا، ئیتر لە و
 دەستباریان، ی وين بۆ هاوکاروالوە کەسوکار دەچو

ن تیانچە، نوێ بەڕە،: بریتی بوون لە نۆماڵیان بۆ پێکدەهێنان کە
  هتد...…ک، گڵێم چکەو و لێف، قوت، کاسە و

 ـ  حەوتم یان)گوێزەوان(
 ئاژەڵێکی حەوتەم ڕۆژی لە دەبوو مناڵیان خانەوادەکان کاتێ 

 و بۆ سەردەبڕی شوکرانەبژێری و پێشوازيی بۆ چاخیان
و ئاهەنگیان بۆ  ە دونیای ئەو منداڵە گۆشتیان لێدەناهاتن

ن بۆ ودەگێڕا، پاشان ژنانی خزم و دراوسێ دەچو
ش زۆری بە ،دیارییان بۆ دەبرد ی ويیی و ڕاساڵکارموبارەکبا

پارە یان النک و دەسرازە، موروو یان  :بريتى بوو له
 .پەڕۆوپاڵە
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 ـ  نۆهەوار.٥
 بکردایەتە باری یان بکردایە تازەی خانوویەکی كخێزانێ هەر 

نە وشەوان خزمان و هاوسێیان دەچو یەکی ترونوخا
 وی يتی پڕەوە دیاربەدەس ،موبارەکی يان بۆنوێكه هەوارگە

 شەونشینیان لەگەڵ دەکردن بە سەوقاتیان بۆ دەبردن و
پێخەف و نوێن و قاپ و قاچاغی ناوماڵ یان  :زۆری

 .کەمالیاتیان بۆ دەبردن
 ـ  باربوو٦
 خەڵکی هەموو زیانلێکەوتندا و لێقەومان لەکاتی ئەمەش 
و هەرکەس الی  ۆست و دەوروبەر دەست دەکەن بەیەکداد

و قەرەبووی کەسی  تمەتی و پیتاک دێنێخۆیەوە یار
لێقەوماو دەکەنەوە و باری سوک دەکەن و لەو نەهامەتییە 

، لەم بوارەشدا ری دەکەن بەبێ پاداشت و بەرامبەرڕزگا
زۆركەس لە گلێجاڵ ناوبانگ و چیرۆكیان هەیە لەوانەش 
محەمەد مستەفا وسەین كە كوێخا بووە، هەروەها عەبدوڵاڵی 

رهاتی بەخشندەیی و خێرخوازیی زۆرە مەال یوسف كە بەسە
 و لە سەرەمەرگدا دەفتەی قەرزەكانی خۆی سووتاندووە. 

 هەیاران و مەیارانـ  ۷
ااڵنی ئاوایی دبێبارانیدا هەموو من لەکاتی وشکەساڵی و

دارێکی  به دەکرد و دەیانکرد پەڕۆ دروست بوکێکیان لە
دەنگی  یدا دەگەڕان بەيئاوا و هەڵیاندەگرت و بەناو بەرزدا

 :وتگوو دەیان بەرز هاواریان دەکرد
 دەغاڵنێ بن ئاوی                  بارانێ بووکە بە

 باران هداكات یاخوا             هەیاران و مەیاران
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 ەقیر و هەژارانف بۆ     بۆ گەنم و جۆکەی جاران 
 كماڵەکە جامێ ،ئەو کۆمەڵە مناڵە بیاندایە بەالی هەر ماڵێکدا

 د بەسەریاندا لەگەڵ هەندی نوقڵ و شیرینی.دەکر يانئاو
 نوبەپیرەوەچوـ  ۸

شوێنێکی دوور بگەڕایەتەوە وەک سەفەری  لە كئەگەر کەسێ
ونبوون ئەوا خەڵکی و حەج یان سەربازی یان کاروانی دوور 

 پیرییەوە بە چەپڵەڕێزان و بهونە وکۆمەڵ دەچ ئاوایی بە
یدە و زۆرجاریش قەس دەیانهێنایەوە ئاهەنگێڕان و

دەخوێنرایەوە بەتایبەتی مەوالیاسەلی، پاشان خواردن و 
 دەکرا. چێشت دروست

 بەڕێکردن و ئەسپاردنـ  ۹
ئاغای  و نی و زانایەکی مسوڵمان یان میريپیاوێکی ئای كکاتێ

بالۆرەی غەمگین و  و بەیت و ناوچەکە بمردایە بە قەسیدە
رد، گۆڕستان و ئەسپەردەیان دەک بۆ ینی دەیانبرديشیعری ئا

هۆزدا کۆتەڵیان  بەناو شیوەن و گریانی بەکوڵیان بۆ دەکرد و
 ەکەیان دەکرد بەوبۆ دەگێڕا)کۆتەڵ واتە جلوبەرگی مردو

و دەکەوتنە شوێنی  ئااڵ هەڵیان دەکرد دارێکدا وەک داهۆڵ و
 .(گریان و شیوەن و ڕۆڕۆ بە

 نترگعازێتی ـ  ۱۰
 کەسێکی كماڵێ ئەمەش عادەتێکی زۆر باو بوو کە هەر

 واتە بە ،)جوانەمەرگ( بووە وتگوگەنجیان بمردایە دەیان
 بۆیە ژنانی نزیکی وەک دایک، ،گەنجی و جوانی مردووە

کچ، خزمی نزیک عازێتیان بۆ دەگرت و تەرکی  خوشک،
پۆشاکی ڕەشیان  گەڕانیان دەکرد و ی و جوانکاری ويخۆش
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پیاوانیش ڕیشیان ، ماڵەوە خۆیان بەند دەکرد لە دەپۆشی و
و دەستیان دەکرد بە ئاخ  پیشیان دەخواردەوە تەوە ودەهێش

لۆغان  وى شای کێشان، زەماوەند و هەڵکێشان و تووتن
تەنانەت ئافرەتی مێرددار  ،قەدەغە دەکرا هەتا وەختانوەخت

 یەوە.ومێردەکەی جیا دەبو قاری لەخۆی دەگرت و لە
 کوێستان گەرمیان وـ  ۱۱

وەرزی  دەکرد، لە هەوای ناچەکە باریانشوبەپێی گۆڕینی کە
بە  گەرمادا دەچوونە کوێستانەکان و کەپریان دەکرد و

كە خانووەكانیش چۆڵ  وت کەپرەهەوارگەگوجێگەکەیان دە
چونکە هۆکارەکانی فێنکەرەوە و  دەبوو پێیان دەوت قشاڵخ،

دا دەگەڕانەوە شئاوساردکردن نەبوو، لەوەرزی سەرما
ری لەوەڕ ەکانیان، زۆرجاریش بە هۆکاوگوندەکان و خانو

 پەیداکردن کۆچیان دەکرد.
 ـ کاسههاوسێ۱۲

چێشت و  وە لەوو دەوریان پڕکرد هاوماڵەکان کاسە
 هەر دراوسێکەیان و بەپێچەوانەشەوە، بۆ ماڵە بردوويانه

گیانی  ئەوەندە وایە بەیەکەوە دەیانخوارد،وخواردنێکیان هەب
ە وە پێیان خۆشبوونێوانیان زاڵبو ی و هاوسۆزی لەيهاوکار

 بن. خواردنی خۆشی یەکتر بەشدار لە
 ـ ڕاتبەی فەقێ۱۳

بۆ خوێندن  ئەو فەقێیانە دەدرا کە واتە بەش و جیرەی
گڵێجاڵیش  شار و گوندەکانی کوردستان دەکرد، ویان لەوڕ

ەوە مزگەوتی تێدا ١٩٤٥دوای سااڵنی  بەوپێیەی لە
 مزگەوت هەبوون، دروستکراوە هەمیشە کۆمەڵێک فەقێ لە
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خاوەن ماڵ دەیخوارد بەشی فەقێ دەدرا لەو خواردنانەش 
 ساوەر، بەرەمەشکە)کەرێ(،نان، ڕۆن، وەک هێلکە،
خێری ئەو زانستەی فەقێ  بەو ئومێدەی لە، دۆینە......هتد

 بەشدار زانیوە لە خۆیان بە كهچون وەریدەگرێت بەشداربێت،
 .داپێگەیاندنی فەقێ

 ـ سەوقاتی١٤
 ،ی دۆست و ئاشنای و خەاڵت بۆ ماڵيی دیارە لە بردنيبریتی
ی نوێ دروست وتازە دێتە شوێنێک یا خانو كماڵێ ێكکات

و  کاتی خوازبێنی بۆ زیادکردنی ڕێز ندەکەن یا
 خەزوران. دڵخۆشکردنی ماڵە خۆشەویستی و

 ـ بێگاری١٥
 نابەدڵ و بێ پاداشت و بە بە ئیش و کارەیە کە ئەو کۆمەڵە

 ،ازۆر بۆ ماڵی ئاغ نگیری یاوسوخرەکێشی و بەڕو
بە دڵێکی  حیزب دەکرێت،گاى بارهشێخ یان  رەبەگ،دە

 ناخۆش و بۆڵەبۆڵ تەواو دەبێت.
 ـ شەریکی شێخ١٦

الیەنەی ئارەزوومەندانەیە کە وەکی دويئەمەش هاوبەشی
دەروێش و موریدەکان بڕیاریان دەدا کە ئەو بەرهەمەی هاتە 

 کار بیکەمە دووبەش لەگەڵ شێخ، بەرخ و لە گۆزەی من لە
رهەمم هەبوو لەو خەرمانە سەری حاساڵت هەرچی بە نیا

 بەشی شێخی تێدابێ.
 ـ کاروانی١٧

نە کاروانی و وپیاوێکی زیرەک و وریا پێکەوە دەچو کۆمەڵە
 ن و هاتنەوەیان پێکەوە بووە،وچو قافڵەیان دەبەست،
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بۆئەوەی ئاگاداری یەکتربن و هامڕاو هاوخەمی یەک بن لەو 
دار و هێش و  ەکانیش خەڵوز ويباری کاروانی گەشتەدا،

لەوێش زیاتر بە کەلوپەلی  ،شار وە بۆوبەرهەمی گوندیان برد
پارە  پێوێست و خواردەمەنی گۆڕدراوەتەوە و کەمتر بە

 کۆمەڵ چوون بۆ باراشکردن. یان بە فرۆشراوە،
 ـ هەقداری١٨

و نزیکترین وئافرەتێکی گەنج مێردەکەی بمردایە دەب هەر
 ستیان دەرنەچێ،دە کەسی پیاوەکەی ژنەکە بخوازێ و لە

ژنەکەش ناڕازی  دتانەی خەڵک هەرچەن ئەگینا دەکەوتنە بەر
و دەیان وت  بارودۆخە ڕازی بێت ە بەووبو ایە ناچاروبو

 "هەقە هەقدارم و بەشە بەشدارم". 
 لێدانـ ١٩

نەکەی ژحەزی لە لێدانی  كپیاوێ زۆرزەمانی پیاو ساالری 
ماڵی  ا لەهەر لەکاتی کچێنید ناحەق، بە حەق و وە بەوکرد

باوکیدا بە زۆر دەدرا بەشوو بەو کەسەی دڵخوازی باوک و 
 لەگەڵ گەیشتنی بە ە،وو پرسیشیان پێ نەکردو وەودایکی ب

زاوا لەسەر جێگەیەکی بەرز دەوەستا پرژێکی  ماڵی زاواش،
 ک لێی بترسێ،وک بەو مەبەستەی بووسەری بو دەدا لە

ژن  ن لەێدال دواتریش هەموو کارێکی قورسیان پێ دەکرد،
ە لە غیرەت وبەشێک بو وری گوند ووکەلت ە لەوبەشێک بو

 ندێك جارهه ژنی خۆی داوە، بۆیە مێرد لە و جوامێری،
 داوە. يانکوهێوەریش لە بوو و وخەس
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 ـ خێاڵیەتی٢٠
خێڵی  دەکران پارێزگاری لە ئەندامانی گوند وەها پەروەردە

و تەنگ کەم  هەمیشە بە خۆیان بکەن و دەمارگیربن بۆی،
کورتی خێڵی خۆیانەوە بن و بەشێوەیەک ڕاهێنرابوون 

 لەو ڕوانگەشەوە وتویانە قەوم قیبلەیە، ەکانی نەبینن،يخراپی
شتی یەکیان بەرنەداوە و خۆیان پلەکاتی خۆشی و ناخۆشیدا 

 شەڕ و مەرافەیان كردووە. لەپێناو خێڵ و خزمی 
 ـ تەخمین٢١

تی سەردەمی پاشایەتی و کا لە واتە مەزەندەکردن،
شیشدا باچاوەش یا کادیری حیزب دەهاتن بۆ ڕشۆ

بەمەبەستی  خەماڵندنی کشتوکاڵ و تەڕەکاڵ و باخ و حەیوان،
 بەشێوەی خۆی حیزبەکەی یان ئاغا بەشی کردنیدیاری

 . رکردنەوەوچاوسو و زۆرداريی
 ـ بەشەئاو٢٢

بنەماڵەکانی گوند هەستاون بە دابەشکردنی سەرچاوەکانی 
دێ بەشە  وە لەوەک کەم کەسێک هەببەشێوەی ،ئاوایی ئاوی

ئاوی نەبێت بەمەبەستی سودمەند بوون لە ئاوی ئاوایی بۆ 
گڵێجاڵیش ئەم  لە بەکارهێنانی لەکاری کشتوکاڵی تەرەکاڵدا،

نمونە کانی ئاوی گەچێن بەسەر  ە بۆویە هەبويدابەشکار
 ،ڕەحیم )هەسەن، بنەماڵەکانیش، بنەماڵەدا دابەشکراوە چوار

ە بەشیان يئەو بنەماڵەنەش لەو کانی، وەیس(مەهح خەلیفە،
ە و ودیان وەرگرتووە لە سەرچاوەی ئاوی دیکە سوونەبو

 ە.ویان کردويخاوەندار
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 ـ نانهسکی۲۳
بەنان  مزوری مااڵن .....هتد( شوانی، واتە ئیش کردن )درەو،

ژیان و  ن لەوو خواردنی ڕۆژانە بەمەبەستی بەردەوام بو
یەی بەسەر ينی و قات وقڕووئاست ئەو نەب خۆنەچەماندن لە

 وە.وواڵتدا هات
 ـ وەرزێری۲٤

ەزەی ماڵی دەوڵەمەند رجۆ و مە واتە دروێنەکردنی گەنم و
پارە یان  ی،ۆبەرانبەر دیاریکردنی پاداشتێک ب داس لە بە

 مەی دروێنەی دەکات.وبەرهەمی ئەو بەروبو
 ـ ماڵەوا۲٥

ێی بەرانبەر کر شوان یا گاوان لە ئەو کەسانەی دەبوون بە
ان کە شوانی یان ڕئەو کارەدا ئێواران ئەو مااڵنە دەگە

 دبەرانبەر چەن یا سێ نان لە ودو ،گاوانیان بۆ دەکردن بۆ نان
و بزن یان مانگا لە مااڵن کۆدەکردەوە و ژیانی ڕ سەر مە

 ی و ماڵ و منداڵی پێ بەڕێ دەکرد.يخۆ
 پرسه: ـ26

بانگ  شتنی هەواڵی مەرگی ئازیزێکدا قوڕپێوان ويلەگەڵ گە
 دەنگی بەرز هاواریان دەکرد و سەاڵ دەستی پێ دەکرد، بە

و هەموو خزمان و هاوگوندان دەهاتن بۆ بەشداری و چەند 
وەکە، وکردنی مرد پێیاوێک دیاری دەکران بۆ شۆردن و کفن

پرسە و ماڵ  گۆڕستان دەنێژراو دەگەڕانەوە بۆ پاشان لە
ەوە و پرسەدا دەمان حەوت ڕۆژ لەو حەوت شەو  دادەنرا،

کار و فەرمانی خۆیان هەڵدەگرت و پێشوازیان  دەستیان لە
 لە میوان دەکرد، لە هەر گوندێکەوە چەند کەسێک بە

نوێنەرایەتی خەڵکی دێکەیان هاتوون و بەناوی کۆی گوندەوە 
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 خاوەن مردوو كردووە، پاش پرسە کۆتەڵ سەرەخۆشیان لە
 ەکەداوبەرگی مردوودەکرد و بەسەر جل ان دەستی پێڕگێ

شیوەنیان دەکرد و خزمان ئاگادار دەکران ڕیش بتاشن و 
و ژنهێنان  کەسی یەکەمیش تا وەختانوەخت عازێتیان دەکێشا

هەموو هۆکارێکی  ،بوو و بەشوودان و خەنەگرتنە قژ قەدەغە
 .دەکرا  و ئەسبابی هونەری یاساغ یخۆش

 ی و زەماوەنديهاوسهرگير ـ27
ەدا، لەبەر کەمی وە لەو ڕۆژگاروکچ بەشوودان زۆر سەخت ب

وری وکلت و وییودواکەوت ،خێڵريتى نهژمارەی کچ و 
بەردەم  کۆمەاڵیەتی یەکێکی تربوون لەو کۆسپانەی لە

سنورێکی بەرتەسکی  وە لەوپرۆسەکەدا، بۆیە کچ ناچار ب
ون چەندین ساڵ وبکات و کوڕانیش ناچاربو کۆمەاڵیەتیدا شو

نەرم دەبوو  تا خاوەن کچ دڵی نهبێگاری ماڵی خاوەن کچ بک
 هێجوو )خوازبێنی( پاشان ،زاوای خۆی بيكات بهڕازی بێت 

 دیاری بووک مارەیی لەسەر زۆر مشتومڕێکی پاش  دەکراو
 گواستنەوە ژن ئەسپ یا ماین بە سواری پاشان دەکرا و
 .دەکرد پێ دەستی

وە کە کەسێک جڵەوی ماینەکە وشێوازی گواستنەوە واب
وک بکەن وێزان یاوەری بچەپڵەڕ و کچان بە انبگرێت و ژن

و کومەڵێک سوارچاک لە گۆڕەپانێکی ئاوایی غارغارێن بکەن، 
سەربانێک  زاوا لە ،شتە ماڵی زاوايک دەگەوبو کە

کیان دەهێنایە بەردەمی ئەویش بە پرژێک وڕادەوەستاو بو
زاوا بترسێ و دواتر  وک لەودەیدا بەسەریدا بەو مەبەستەی ب

 ێئیشی پ وی خەسووە کچی ماڵەخەوور و الوک دەبوبو
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ە خاوەن ماڵ و منداڵی خۆیی بەسەربەخۆیی ودەکرد تا دەبو
 دەژیا.

 مهولوودنامه ـ28
بەدین  ماڵە (د.خ)یکبوونی پێغەمبەر الەد ىمانگی مەولوود لە

ی يزیندوو و ناندارەکان ئاهەنگیان دەگێڕاو ئەو یادەیان بە
و ر دیا مەالو خوێندەوار و پیاوە ڕادەگرت و کۆمەڵێک لە

چێشت و  ،دەکردبانگهێشت ەتەمەنەکانی گوندیان ب
و  خواردنێکی زۆر لێ دەنراو بخوردیان دادەگیرساند

شیرینیان دەهێنا و قەسیدەیان بەسەردا دەخوێند و دواتر 
 وەکو تەبەڕووک دابەش دەکرا.

ننامەی پێغەمبەری اسەرهەڵقەی مەجلیس کتێبی ژی
 کی لەدەخوێندنەوە و وچانێکی دەدا و کەسێکی دی شیعرێ

وانیش بەشێوەی ودەخوێندەوە و ئامادەب داوەسفی پێغەمبەر
 :نمونەی شیعرەکان وتەوە بەدوایدا،گوکۆرس دەیان 

 أبداموالي صل وسلم دائما 
 اعطاك من سبحانیا آمنة بشراك 

 چەندین کۆپلە شیعری دی.
 نهخۆشين ـ29

ندرووستى و وشى تهڕههەرکات کەسێک نەخۆش بکەوتایە 
ە وبو دەرمان ئەوەندە کەم ر وسهچارهپزیشکی  لەسەر 

نەریتی پێشینان  ونی ووشتی دەر وەتە بەروپەنایان برد
 وەک هەبووە، خورافیات شتی بە هەندێك باوەڕیان  و

 هاتنە لەکاتی یا بەدین، و پاک کەسی الی لەرزوتا بڕین
 بە دەدا لەخواترسیان کەسێکی پێاڵوی ئاوی منداڵ دونیانی
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 کەسێک ێكدالەکات منداڵبوون، نیژا بوونی سووک بۆ ژن
 و کردووە برکی دەیانوت ایەوهەبو سکی ئازاری

ان لەسەر سکی سەردەبڕی و دەیانکردە ئاڵەتەوا کەڵەشێرێکی
و قاچ ئێشە شوێنی ئازارەکەیان  بۆی، یا بۆ پشت ئێشە

لەکاتی  ندەگرتە پێستەی حەیوان بۆئەوەی گەرم دابێت. یا
یان سورەتی "والشمس ونبوون یا نەهاتنەوەی مەڕومااڵت

و دەمەکەیان  وضحاها" الی مەالیەک دەخوێند بە چەقۆیەکدا
ویە قوتە وە گوتویندار بوددادەخست یا کەسەکە زۆر 

ی ماڵێک چونەتە الی حسێبگەر و ونەیخۆی، لەکاتی ونبو
ون وو ئەویش ناونیشانی بۆ کرد ەوسۆراغیان کردو
 وە.ویش ڕاست دەرنەچهەرچەند زۆرجار

 و ههرەوەزی گهلکاری ـ30
 نی یەکتروجوانانەی گوند بەدەمەوەچو تر لەو وێنە یەکێکی

ە بەتایبەت بۆ ئەو مااڵنەی وو دەستباری یەکترکردن بو
ل ە لە کاری درەو، گۆووە یا تەنیاباڵ بووکەیان نەبرێوخەب

هەڵدانەوە، خۆڵەبان، قوڕەبان، گێرەکردن، کاکێشان، 
وان بە ومو، بۆیە هەونبوشوێندۆزی حەیوان و واڵخی 

ەتە ون و ئەو وتەیان کردوویەوە بەدەم یەکەوە چويدڵگەرم
 دروشمی سەرزاریان 

 نۆرەی  گەنم تەواو بوو جا /تۆیە منە سبەی لە ئەمڕۆ لە 
 جۆیە

 زیاتر بۆ گوتووە گۆرانيیەکیان کارێکێش جۆرە هەر بۆ 
 .کارەکان بەڕێوەچوونی زوو و یانخۆ دڵخۆشی
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 و مهرافه شهڕ ـ31
گەر  ،ەومترین دڵئێشان و شەڕ دروست بوگڵێجاڵ کە لە

 اوە، زۆر یەکردابێت هەر زوو چارە کیەکیش ڕوويناکۆکی
 و گوند پاراستنی بۆ  هەڵوێست بوون بەرانبەر دوژمن

 ریانوسنو غەوارە کەسی نەبوون ڕازی و لەوەڕگاکانیان
 .ریانوسەر سنو بکاتە دەستدرێژی و داگیر بکات

اڵ بوە بەپێی توانا تەباییان زۆر بوە ئەوەی خاوەن م
هاوکاری کەسانی کەم دەرامەت و هەژاری کردوە، دیاردەی 
کاسەهاوسێ لەنێوانیان زور بەرچاوبوە، ئاگایان لە حاڵی 

لە بوارەشدا گێڕانەوە  یەکتر بوە،هەموان لەیەک ئاستدا بوون.
زۆرە وەك شەڕی چەتەی هەمەوەند و شەڕی 
بەرەنگاربوونەوەی چەتەی قەڵخانی و شەڕی 

 ەنگاربوونەوەی مام برایمی رەمەزان. بەر
 _ ميواندۆستی32

خەڵك میوانداریكردنی غەریب و بەهاناوەچوونی كەسی 
لێقەوماویان بەبەشێك لە ئەركی خۆان زانیوە، لەم میانەیەشدا 

ساڵێكیان بەگزادەكانی باوەجانی لەناو خۆیان دەگێڕنەوە 
د سەید محەمەد سەیبەناوی بووەتە كێشەیان، یەكێك لەوان 

لەگەڵ كوڕەكانیدا ئاوارە، دەبێت و مام  شیرەخان یەعقوب
حسێنی فەتاح و عەلی فەتاحی برای كە ئەوكات كوێخابووە 
لەسەر نامەی سەید جەمیلی تاوگۆزی ئەچین بەدەمیانەوە و 
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چەندین ساڵ لەوێ میوانداری كراون،  انهێنن بۆ گڵێجاڵ،ئەی
یان زۆر كراوە بۆ راستكردنەوەلەو ماوەیەشدا گوشاری 

 بەاڵم بێ ئاكام بووە. 
مەرج نییە سەرجەمیان لە  شئەم داب و نەریتانەسەرجەم 

ن، بەڵكە بەشێكن لە كلتورێكی گشتی بگلێجاڵدا باو بوو
 گوندنشینی كە لەزۆر شوێنیتری كوردستاندا باو و باڵون. 

 ی ئاوایی لەكۆندا دەیەم ـ  یارییە باوەكان

 لووکان هه 3_ قووالن قوول _2  ئاشە تەنورێ _1
 _7مێخ  بنی گورزی _6 چانهه _5 سنجووقان_4

 سێ سینە _9  قەرا( )قەرا  جەڕۆ خە _8  خاڵخااڵن
رز و گو _12 جان جان_11  کێنە فڕ کاڵو 10_  باز

 _15  فسان فسلی_14  خووگانێ خووگ_ 13  خەتان
 کێل_18  گەرمکێ بەرده _17 کاڵوێن، 16  جووت لە تاقمان

 تەڵە_ 21  کە خووکێش _20  لنگسێ سێپاو _19  بەرد و
 حەوت _23  لور مه لور هه _22  شانێن شان _21 ڕێوی و

 .چاڵێن چاڵ _24  نبەردێ
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 و دەرەنجامكۆتایی                       
لە شەش بەشی ئەم كتێبە دەمانگەیەنێتە ئەم ان دەرنجس

 : خوارەوە ئەنجامانەی
باوەڕیش وەهایە  گڵێجاڵ گوندێكە لە شێوەی شارەدێـ  

 پێكهاتە و ناوەی ئێستای بگەڕێتەوە بۆ بنیاتنانەوەی بەم
 دوو. ابرڕسەرەتاكانی سەدەی نۆزدەهەمی 

 ەل ێككیە ەک ،ۆیەمەب یەیناح یرەنتەس ڵجاێگل ێیدەـ شار
 ەتێوەكەد ،ەبجەڵەه یزگاێپار ەل ەندەناو یزاەق یكانیەناح

كوردستان و  یمێرەه یتەاڵرهۆخ یروباشو یشەب
 مەل ۆ مەب یەیناح هەروەها ،ەبجەڵەه یزگاێپار یروباشو
 ن،ێوەڕب ،ەپشت ،ەڵپق ،ەگم ،ۆسەلەب ،ڵجاڵێ)گ تێکدێپ ەگوندان

 (.ێوشكۆپاشا، ت یكان ،ێسکەیو یچوارداران، کان
 یگوند ەڵگەل ەهاوسنور ەوەباكور ەل ڵجاڵێگ ێیدەشارـ 
 ە. لەگم یگوند ەڵگەل تەاڵژهڕۆ یباكور ەو ل پ،ەڵق

 .ەوتوەکەڵه ەپشت یگوند یداتەاڵژهڕۆ یو باشور تەاڵژهڕۆ
 یگوند ەڵگەل ەهاوسنور ژئاواڕۆ یباشور و باشور یشەب ەل
 یەیناح ەڵگەل ەوروهاوسن ژئاواڕۆ یشەب ە، لۆسەلەب
 .نیقەخان یزاەق یدانەیم

 یەکانیيشوێنەوار ناوچهلە انەی بەرمەبنای ئەو کەرەستـ  
چەند  بۆەكە یەکانی گونديژیان لە زەو، وەتەنەوگڵیجاڵ دۆزرا

وه، بە دیاریكراویش ڕێتهگههەزار ساڵێك بەر لە ئێستا ده
بەڵگەی  ێش لەم وادەیەش، پنیهەزارەی یەکەمی پێش زای

 ە.وهەبو دام گوندهکە ژیان لەستدان ردهبهلهحاشاهەڵنەگر 
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سەردەم ژیان  كبەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا لە هەندێـ  ڕەنگە  
 توبێت و مرۆڤەکانی ئەم ناوچەیە کۆچیان کردبێوئەستەم ب

دا يژیان تێ داسەردەمانی دواتر لە نپاشا ،بۆ ناوچەی تر
  .پێکردبێتەوە دەستی

 ەتێوەکەد ڵجاڵێگ ەیناوچ بیناكارییەوە )تەكتۆنی( یووەڕلـ 
 ەکەناوچ(،  (High folded Zoneکانەرزەب ەنوشتاو ینۆز
ی ولەڕوە ـ شراوۆداپ ستورەئ یردەب ەنیچ یکێنوستو ەب

ەوە ناحیەی بەمۆ دەكەوێتە ناوچەی شاخاوی شبەرزونزمی
 .پێچ سادەکان )چیا نزمەکان(

 یمەستیس ەیوێهاوش ەكەچناو ەل واەئاووه یمەستیسـ 
 ەباران ل ڕیب ەیناڵسا یاڕكێت ،ەاستڕناو یایرەد یواەئاوه
 یستورەئەب ەناڵسا اڕكێتە، بملم( 670.2 ) ەگاتەد ەكەناوچ

 ەكەناوچ یرماەگ ەیپل یاڕكێو ت تێبارەد فرەب (سم 10)
 .ییەدەس ەی( پل20)

هۆز و كۆبوونەوەی یزبەندیی و كاتی ڕـ  لەبارەی 
بۆچوون و  وندەكە لەم فۆرمە نوێیەی ئێستایدا،بنەماڵەكانی گ

 بەاڵم رەنگەلێكدانەوە و حیكایەتی جۆراوجۆر هەن، 
هەبوونی  خاوەندارێتی زەوییەكانی دەوروبەری ئاوایی و

كە  )گەچێن( پێوەرێكی دروست بێتكانیاوی پشك لە 
 سەرچاوەی سەرەكی ئاوی خواردنەوە و ئاودێریی گوندەكە

نە و پیرۆزكردن حیكایەتی لەبارەوە تا ڕادەی ئەفسابووە و 
 هەیە. 

 یشۆوپڕ ەب ەندەمڵەوەد ڵجاڵێگ ێیدەشار یوروسنـ 
ەی بەتایبەت کیەاییچ ەنگیژ ۆیه ەب یسروشت یکەووڕ
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ەكە روسنو یاکانیو چ ییرزاەب ڵیدپاەق ەل ،لەبەهاردا
 . تێکرەد یدەب یفراوانەب ووەڕب یسروشت یدارستان

كە  ماڵەی جیاجیا پێكدێتگڵێجاڵ لە كۆمەڵێك خێڵ و بنەـ  
پەیوەندییەكی تێكچڕژاوی ژن و ژنخوازی بەیەكتریانەوە 

، ڕیشەی هاوبەشی زۆربەشیان؛ ناوچەی دەبەستێتەوە
سەالس و دەوروبەری شاری جوانڕۆیە لە ڕۆژهەاڵتی 

 كوردستان. 
گوند دەستیپێكردووە، دواتر  گڵێجاڵ سەرەتا بەناسنامەی ـ  

هەندێك  بووەتەوە كە لەەگەزانەی تێدا كۆڕزۆرێك لەو 
: بۆ چەمكی عەشیرەت لە چەشنی نپێناسە و شیكاردا هە

و تەبایی كۆمەاڵیەتی قووڵ، تەوتەم  پەیوەندیی مێژوو، زەوی،
دا شلە ئێستا و خزمایەتی ژن و ژنخوازی، خەمی هاوبەش و

 لە ئاستی گوندشوناسێكی ناسراوە و  گڵێجاڵئینتیما بۆ 
 ە. ( ماڵ750زیاترە و دەوروبەری )

ـ  بەپێی ئامارە فەرمییەكان و بەپێی ڕووبەرەكەی كە زیاتر 
گەورەترین گوندی ( دۆنمە، گڵێجاڵ 770( هەزار و )10لە )

بووە لە گەورە گوند  یشپشتكێوی بەمۆ بووە، هەروەها یەكێك
تنی ە بەر لە ڕاگواسزاى هەڵەبجقهسنوری و نشینگەكانی 

 ز(، 1978)
كۆبوونەوەی  افییەكانیـ  بەشی هەرە زۆری پێوەرە جوگر 

 لە چەشنیوستبوونی گوند لە كوردستان وخەڵك و در
بەرزونزمی خاك و هەڵكەوتە، كەشوهەوا، سەرچاوەی ئاو 

لە گڵێجاڵدا هەن، زۆرێك لەو  لەگەڵ فاكتەری مێژوویی
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لە گوندە قەرەباڵغ و گەورەكانی تایبەتمەندیانەشی تێدایە كە 
  تدا هەن. ناوەڕاسناوچەكە و واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 

بەشێكە لەو لەهەمانكاتدا پشتكێوی بەمۆیە،  چەقی گڵێجاڵـ   
ئەوبەری )ڕووبەرە جوگرافيی و كلتوورەی پێی دەوترێت 

دەوروبەریشی تێكەڵەیەكی فرەچەشنە لە ، (سیروان
هۆزەكانی جاف لە هەردووی بەری باشوور و ڕۆژهەاڵتی 

رین كوردستانەوە، نزیكیشە لە یارسانەكانی داڵەهۆ، زۆرت
پەیوەندی و تێكەڵی و خزمایەتی گڵێجاڵیش لەگەڵ هەردوو 
عەشیرەتی تاوگۆزيی و باوایی ـ دایە پاشان قوبادی و 

 باوەجانی. 
ـ  لە گڵێجاڵ هیچ كات ئاغایەتی نەبووە، نوێنەرایەتی 
شێخایەتی لە گوندەكە سێ مانگی خایاندووە، بەرێوەبردنی 

كانيش پردی گوندەكە كوێخایەتی و موختاری بووە، كوێخا
پەیوەندی خەڵك و میری بوون، هەرجارە و لە بنەماڵەیەكیش 

 دەست نیشان كروان. 
تى عوسمانى و دواتريش وڵهمى دهردهسه له گڵێجاڵـ 

 ى سيروانناحيه وستبوونىوتا درتى عێراقدا ههحكومه
زاى ندى قهناوه ر بهسه وهڕووى ئيدارييهله ز(1960)

تە سەر ئەم ناحیە نوێیە، لە پاشان خراوە ،بووه بجهڵههه
ز( لەگەڵ دەوروبەرەكەی لكێنراوە بە 1978)

دەربەندیخانەوە، هەر لەو ساڵەشدا ڕاگوێزراوە بۆ ئۆردوگای 
 زۆرەملێی زەڕایەن كە ئێستا شارۆچكەیەكی هاوچەرخە. 

ز( بە كردنەوەی ناحیەی  1999ـ  لە كۆتایی نەوەدەكان ) 
ئاواییەكە بازێكی گەورەی داوە بەمۆ لە گوندی گڵێجاڵ، 
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لەڕووی ئاوەدانيی و دیمۆگرافی و لەمە بەدوا ناوی شاخی 
بەمۆ كە دیاردەیەكی سروشتیی زەقی ناوچەكەیە بووەتە ناو 

 و ناونیشان بۆ شارەدێ نوێیەكە. 
ـ ڕەوشی كۆمەاڵیەتی گڵێجاڵ درێژكراوە و بەشێكە لە ژیانی 

تری كوردستان گوندنشینی لە بناری بەمۆ و زۆر ناوچەی 
كە مەحكوم بووە بە ژیانی كشتوكاڵی و كلتووری 

 خێڵەكيیانەی الدێ.
ـ نەقشبەندییەكانی هەورامان مورید و هەواداری زۆریان 
هەبووە لە ئاوایی گڵێجاڵ، تەریقەتی قادریی لە گوندەكە 
نوێنەرایەتی هەبووە، لە نیوەی دووەمی سەدەی ڕابردووشدا 

ئاواییەكەدا بە زەقی  ڕۆڵ و كاریگەریی مەالكان لە
دەركەوتووە، كە تێكەڵەیەك بوون لە خەڵكانی كاریگەر بە 
تەوژمی سۆفیگەريی و ئیسالمی حوجرەیی خۆجێی و 

 كۆمەاڵیەتی. 
ـ مەالكانی گڵێجاڵ لە حوجرەكانی هەڵەبجە و قەرەداغ و 
سلێمانی و دەوروبەری دەربەندیخان پێگەیشتوون، لە 

لە گڵێجاڵ هەبووە، لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا حوجرە 
دوای ناوەڕاستی چلەكانیشەوە حوجرە و مزگەوت لە 
ئاواییەكە كراونەتەوە كە بووەتە سەرچاوەیەكی سەرەكی 
دابینكردنی خوێندەوار و مەال لە دەڤەرەكە، لە هەندێك گوندی 

ۆژهەاڵتی كوردستانیشەوە فەقێ ڕوویان ڕتری دەوروبەر و 
 تێكردووە. 

ی قازيی و دادوەر و پیاوماقووڵیان ۆڵڕـ مەالكانی گڵێجاڵ 
بینیوە لەپاڵ ئەركە ئاینییەكانی خۆیان، هەندێكیشیان بوونەتە 
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چاالكی كۆمەاڵیەتيی و چاوساغ و هەندێكیش كادیری 
 سیاسي، ناوو ناوبانگیشیان سنوری ئاواییەكەی تێپەڕاندووە. 
ـ شایی و شیوەن و پرسە و مەراسیمە كۆمەاڵیەتییەكانی 

ە و چوون یەكن لەگەڵ كلتووری الدێ نشینی گڵێجاڵ هاوشێو
كوردستان لەگەڵ هەندێ تام و بۆن و ڕەنگی تایبەت بە 
ئاواییەكە بەتایبەت لە شایی و جەژن و بۆنە ئاینییەكانی تری 

 وەك مەولودنامە. 
ـ باری بژێويی و گوزەرانی ئاواییەكە لە سەردەمی پاشایەتیدا 

ە و سەخت و دژوار بووە بەهۆی سادەیی كەرەست
ئامرازەكانی ژیان، هەروەها بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاری 
میريی و كوێرەوەريی و نەبوونی خزمەتگوزاری تەندروستی 

 و دوورە دەستی ناوچەكەوە. 
ـ خەڵكی گڵێجاڵ وەك گوندنشینەكانی تری كوردستان خۆیان 
گونجاندووە لەگەڵ بارگرانییەكانی سروشت و دەوروبەر و 

ین لە ژنان و پیاوان، كەرەستە و هەندێك كەسی دەستڕەنگ
 پێداویستی سادەی خەڵكیان بە ئیشی دەست دابین كردووە.  

ز(  1978ـ چارەسەرە تەندروستییەكان لە گڵێجاڵ بەر لە )
تێكەڵەیەك بوون لە پزیشكی گیایی و میللی و ئاینی و 

 هەندێكجار تێكەڵ بە ئەفسانەش بوون. 
ەر تەملیكی ز( ملمالنێ لەس1940ـ لە دوای سااڵنی )

زەوییەكانی گڵێجاڵ لە نێوان شێخانی بیارە و وەسمان بەگی 
شەرەفبەیانیدا چووەتە قۆناغێكی یاسایی یەكالكەرەوە، لە 

ەتكردنەوەی ئەم پەلكێشانەی هەردووالشدا خەڵكی ڕ
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ئاواییەكە باجی زۆریانداوە هەر كۆمەڵێك و بە ڕێگایەكی 
 تایبەت. 

زاهیدی كوڕی شێخ ـ بەهۆی رەتكردنەوەی مامەڵەكردنی 
عەالئەدینی بیارە وەك خاوەن موڵك لە گڵێجاڵ و لەو 
كێشمەكێشەی لەسەر تەملیكی زەوییەكانی ئاوایی هەبووە، 
مەال یوسفی گڵێجاڵ بەهۆی بەرەنگاربوونەوەی تەملیك و باج 
و خەراج، هەروەها لەسەر بۆچوونی جیاواز و رەخنەو 

ە خزمەتكارەكانی ناڕەزایەتییەكانی لە شێخ، بەدەستی یەكێك ل
 ( كوژراوە. 1946ماڵی شێخ لە هاوینی )

ـ كوشتنی مەال یوسف و دواتر سووتاندنی كەپری شێخ 
لەالیەن خزمانییەوە وەك پەرچەكردار، بووەتە دەسپێك بۆ 
كۆمەڵێك كارەسات و ڕووداوی تری ناخۆشی دژوار لە 
ئاواییەكە كە ئاوارەبوون و تااڵنكاریی و مەرگەساتی بەدوادا 

 تووە.ها
ـ لە نیوەی سەدەی رابردوودا پەرەسەندنی دیمۆگرافیای 
ئاوایی گڵێجاڵ بووەتە هۆی لەدایكبوونی گوندێكی تر لە 

ز(، كە  1956سنوری زەوییەكانیدا بەناوی سەعداوا )
سەرباری هەندێك تایبەتمەندیی تایبەت بەخۆی بەشێكە لە 
 كلتوور و درێژكراوەی گوندی گڵێجاڵ و تەواوكەری یەكترن

 ( ی سنوری هەڵەبجەن. 46و لەسەر كەرتی )
ز( پشتكێوی بەمۆ  1961ـ لە هەاڵیسانی شۆڕشی ئەیلولدا )

بووەتە ناوچەیەكی ئازادكراو، بەم هۆیەشەوە ناوچەكە و 
گڵێجاڵ كەوتووەتە بەر ڕق و قینی ڕژێمی عێراق و 
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 وهتهبووهڕووى ئاوارەبوون و تۆپباران و دەربەدەری ڕووبه
 نەفی كراون بۆ ناوەڕاست و باشووری عێراق. و هەندێكیان 

ـ ژمارەیەكی بەرچاو لە خەڵكی گلێجاڵ وەك پێشمەرگە و 
كادر و هەڵسوڕاو و خۆبەخش بەشدارییان كردووە لە 
شۆڕشدا چ لە بناری بەمۆ و چ لە دەرەوەی سنوورەكە، 
هەروەها ئاوێتەی پەرتەوازەییە سیاسییەكانیش بوون، 

یان وەرگرتووە، هەندێكیشیان لە هەندێكیشیان بەرپرسیارێت
 شەڕەكاندا بریندار بوون و گیانیان بەخشیوە. 

ز( نيشانى  1977ـ 1957تى عێراقى )كانى حكومهـ ئاماره
ن كه سەرباری گەورەییەكەی لە ئاست گوندەكانیتر ی دهده

ندنى سهشهگه ناوچەكە زۆربەی گوندەكانی هەڵەبجە،
پۆلێكی بەهێزی ەهۆی شهبووە، دا خاو بم گوندهدانيشتوان له

 كه.ى گوندهوهرهبۆ ده وهكۆچكردنه
ز( كە سەرچاوەیەكی بنەڕەتی ئامارەكانی 1957ـ لە ئاماری ) 

 214دواترە، رێژەی نێرینە لە گڵێجاڵ زیاتر بووە لە مێینە؛ )
مێ(، ئەمەش بووەتە هۆی گرانیی  191نێر بەرامبەر 

 كاتە. دۆزینەوەی هاوسەر بۆ گەنجەكانی ئەو
 

رميان و ى گهنديخان، ناوچهربه، دهبجهڵهكانى ههـ  شاره
سلێمانی، ڕووگەی سەرەكیی ئەو شەپۆلە كۆچ و ڕەوەبوون 

 له ستي پێكردووهده وه لە گڵێجاڵكانهكە لە كۆتايى سييه
ترۆپك لەپێناو دابینكردنی  يشتووەتەدوای شەستەكانەوە گه

 كردن و ئاژەڵداری.ژیانێكی باشتر لە كشتوكاڵ 



217 
 

كانى كوردستان سنوورييه واوى گوندهك تهـ گڵێجاڵ وه
ى لە ئابی كهر شااڵوى ڕاگواستن، دانيشتوانهبه وتهكه
 ز( راگوێزران بۆ شارەزوور )زەڕایەن(.  1978)

 كهئاواييه ز( جارێكى ديكه 1991ـ لە ساڵی )
ى بۆ گەڕاوەتەوە كهدانيشتوانه شێك لهو به دانكراوەتەوەئاوه

 و وردە وردە پەرەی سەندووە بۆ ناحیە و شارەدێ. 
كانى گڵێجاڵ رمانگهفه شێك له( به1992دواى ساڵى ) ـ له
( دواى 2015ساڵى ) ، لهوهقينهزاى خانهقه به وهستراونەتەبه
و ئەنجوومەنەكانی  كهوڵێكى زۆرى دانيشتوانى ناحيههه

 بجه.ڵهر ههڕێنراوەتەوە بۆ سهگه سنوورەكە جارێكى ديكه
ك گوند، نه ك ناحيه گەڕاوەتەوە سەر هەڵەبجەـ گڵێجاڵ وه

زا، بەمەش بووەتە ك قهش پارێزگا بووە نهبجهڵههه
 ی سەر بە پارێزگای هەڵەبجە. مين و بچووكترين ناحيهچواره

خەڵكی گڵێجاڵ کەلەپوورێکی سادە و خاکەساری تایبەت ـ 
و ئاستی بیرکردنەوە و ئەدەبیاتی  زانیاری كە یەهە انبەخۆی

هەموو دانیشتوانی گوند بووە و چێژیان لێوەرگرتووە و 
 .پێکردووە و پێیەوە پابەندبوون تریانیەک یئامۆژگاری

ـ لە كەلەپووری گلێجاڵدا داستان و ئەفسانە و ڕاز و قسەی 
نەستەق هەن، كاریگەریی تایبەتی خۆشیان بەسەر پەند و 

كوردییە باوەكاندا كردووە لە رێگای زەقكردنەوەی  ئیدیۆمە
بەكارهێنانی هەندێكیان یان گۆڕینی دەربڕینەكانییەوە بە 
شێوەزاری ناوچەیی خۆیان. گوندەكەش خاوەن چەندین 

 پیاوی قسە خۆشی ناودارە لە چەشنی مام حسێنی فەتاح. 
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 لیستی سەرچاوەكان                         
  ن: كاییەكورد

 ڵخا یدەمەمح خێش ستاۆمام ح،ڵسا دەمەئاراس مح ـ
 ،یهاوەز یرەنتەس دا،ینووسەژنامۆر یكێدارید ەڵەمۆكەل

2015.  
 ىكوچكهێعس و سمنى ستراتيجى به: ئهنهیقادر م نیمئه ـ  

م، بعيس(، چاپى دووهعريب، تهرحيل، تهعسييان)تهبه
 .1999چاپ،  ىنێشو ێستراتيجى، ب ىوهينهۆڵكێرى لنتهسه

ى چاپخانه ،هڵمهۆك ژووىێم له كێپكچه الل:جه میبرا ـ  
 .2011 وون،ڕ
.. ینینش ێد یایجوگراف لیلەخ وبەیو ئ لیسماعیئ لیلەخ ـ  

  .2012 ر،ێولەه ،ەنمون كەو راقێع یكوردستان
 ی:انیڕرگەو ب،ەرە: كورد تورك عزیندۆدمیئ نۆج لیسیسـ 

 .2004ئاراس،  یزگاەد ،یرەوهەگ دیحام
ى چاپ راق،ێع تىهڵوكورد و ده نفالى: ئهیحاج شۆڕش ـ 

  .2002 مانى،ێسل ان،ڤى شم، چاپخانهدووه
 ی:انێڕرگەو ،یناسەنیرێد ەیصادق ملک، بناغ یرزادیشهمـ 

 .٢٠١٧ ر،ێولەه قانع، ایور
كانى كانى كوردستان ـ  گوندهفور: گوندهغه ڵاڵبدوعه ـ  

دانيشتوانى  رىێرژمسه باشوورى كوردستان له
 ىوكراوهاڵم، بم، چاپى دووهرگى دووه(، به1957)راقداێع

 .2005 ر،ێولئاراس، هه
 یجوگراف یكهیوهنهۆڵیكێل اگواستنڕ: حڵسا مزهر ههعومه ـ  

 یكاننهیگوندنش ێیمل رهۆز یاگواستنڕ ییژووێو م
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 یخان یم، چاپخانهكه(، چاپى يهنمونه ر بهكوردستان )پشده
 .2009(، كۆ)ده

 یکوردستان یمێرەه یایجوگراف ،ۆزانک یستاۆامم کەڵێمۆکـ 
 ەیچاپخان ،یتیەبرا یرەنتەس یبێکت م،ەکیە یچاپ راق،ێع
 1998 ر،ێولەکوردستان، ه یمێرەه ەیردەروەپ یتەزارەو
 ی:انێڕرگەو ت،ڵەوەو د خێئاغاو ش سن،ەفان برون نیمارت ـ  

 یرگەب م،ەردەس یخشەچاپ و پ یزگاەد ،یلەع ۆكورد
 .1999 م،ەودو یچاپ ،مەكیە
 ،یانێڕرگەو ت،ڵەوەو د خێو ش ئاغا سن،ەبرون انڤ نیمارتـ 

 ،یمانێسل ،یمدەح یخشەچاپ و پ یزگاەد ،یلەع ۆكورد
2010.  

 یتاسهیس یكانهییتهیاڵمهۆك د: ئاكامهمهمحه میكمراد حه ـ 
 یرنتهعسدا، سهبه یمردهسه له راقێع كورد له یاگواستنڕ
 .2004 ،یمانێسل ،یجیاتستر یوهنهۆڵیكێل
 ەینگینووس انم،یژ یكاروان ،یمەڵز میبراهیئ فاەـ  موست 
 .2018 م،ێیەس یچاپ ر،ێولەه ر،یفسەت
نفال ئه یالمارپه راقدا،ێع له دیساۆنی: جچۆو ستیئ ڵدیم ـ  
 یچاپخانه ح،ڵسامهد حهمهمحه :انىێڕرگر كورد، وهسه ۆب
 .2004 ،یمانێسل شك،یت
چاپ و  ان،یژ یژگارۆڕ س،ەڕیمود یمیرەبدولكەع الەم ـ  

   <2015كوردستان،  یانتشاران
 ۆڕیك ردان،ەم یادی س،ەڕیمود یمیرەبدولكەع الەم ـ  

 .1970 غدا،ەكورد، ب یاریزان
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اپى چ زوور،ەشار یكانەوارەنێمحمد. شو زیزەع روانیوشەنـ 
  .2016 یمانێسل ،مكهيه
 یایجوگراف ەل کەیەوەنڵیۆکێل ن،یمەدئەمهمح نیاسی ڕیهاوـ 
 ،ۆکارد ەیچاپخان م،ێیەس یکوردستان، چاپ یمێرەه

 .2014 ،یمانێسل
  :كانییەبەرەع
القرية العراقية، دراسة في أحوالها و  اط،یجعفر خ  ـ  

  .1950إصالحها، المجمع العلمي العراقي، 
الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهازى المركزى  ـ  

يم ة التعداد العام والدراسات السكانية، نتائج ترقلالحصاء، هيئ
 .لمحافظة السليمانية 1977المبانى والحصر السكان لسنة 

الجمهورية العراقية، وزارة الداخلية، مديرية التسجيل  ـ  
الفنية، دليل التعداد العام  االحوال المدنية العامة مديرية  الشعبه

  .ية ـ  بغداد، مطبعة شركة دار الجمهور1965للسنة  
امة، الجمهورية العراقية، وزارة الداخلية، مديرية النفوس الع ـ  

، لوائى السليمانية 1957مجموعة االحصائية لتسجيل عام 
 .وكركوك، مطبعة العنى ـ  بغداد

وال الجمهورية العراقية، وزارة الداخلية، مديرية تسجيل االح ـ  
للسنة  دليل التعداد العام المدنية العامة ـ  ديرية الشعبة الفنية،

 .، مطبهة شركة دار الجمهورية ـ  بغداد1965
، الحهاز المركزى لالحصاء، نتائج ترقيم الجمهورية العراقيه ـ  

السليمانية،  لمحافظه 1977 المباني وحصر السكان لسنة
  .1977تشرين االول 
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لعامة(، ، وزارة الداخلية)مديرية الداخلية االجمهورية العراقيه ـ  
الموسوعة االحصائية عن التقسيمات االدارية في الجمهورية 

خالل ثالث سنوات في العهد  العراقية، والمشاريع المنجزه
 .1962الثورة المباركة، مطبعة االدارة المحلية ـ  بغداد، 

)المسح میالمفاه حیوتوض یالصادق بابا عزيز. مسح األثر ـ  
 .1993 (. تونس.یالوطن العرب یف یثراڵا

 طیدائرة التخط ،یوزارة الزراعة والر ة،یالعراق ةیالجمهورـ 
مرکز قضاء  ،یحقوق االراض تیوالمتابعة، فهرس تثب

 ی( ف3740) ة،یالوقائع العراق یالمنشور ف خان،یدربند
1979/11/11. 

 طةیالمساحة العامة، خر ةیریمد ة،یالعراق ةیالجمهور ـ
 ةیاحقضاء حلبجة، ن ة،یمانیلسللواء ا ة،یالکادسترو، الطبعة الثان

 .1963، سنة 1:10000 اسیالمق ،ڵجاێگل ةیمرکز حلبجة، قر
 .1970بغداد.  ،یالعراق. متحف العراق یف هیالمواقع االثر ـ  
البيت العراقي في العصر العثمانى  ،حسن حميد محمد ـ  

عناصره المعمارية والزخرفية. رسالة ماجستير غير 
 .1982المنشورة. بغداد. 

 یف ةیمحمد، السكان والمسألة السكان لیاسماع لیـ  خل 
 .2010 ل،یأرب ن،یصالح الد ەكردستان العراق، جامع

، خورشيد باشا: رحلة الحدود بين الدولة العثمانية و ايران ـ  
مصطفى زهران، الطبعة االولى، قاهرة، المركز القومى :ترجمة

 .2008للترجمة، 
دستان، ترجمه صالح عرفان، الكرد وكر ن،انیك ركید ـ  

  .2010 ة،یمانیالسل ،یكوردولوج
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رغد جمال محمد غريب الجبوري. عصور ماقبل التاريخ  ـ  
 . 2017. بغداد. 1في بالد الرافيدين. ط.

    .1972ـ  شاكر خصباك، األكراد، مطبعة شفيق، بغداد،  
ة، نيالعراق، الطبعة الثا یف ةیصالح سعدالله، المسألة الكرد ـ  

 .2003والنشرة،  للطباعة یدار المتنب
عباس العزاوي، موسوعة عشائر العراق، الدار العربية  ـ  

 .للموسوعات، بيروت _ بغداد
عبدالله غفور، التشكيالت االدارية في جنوبي  ـ 

 .2008(، الطبعة الثانية، اربيل، 2007ـ1921كوردستان)
وطنية،  وانلي، كردستان العراقية، هوية فیعصمت شر ـ  

، ترجمه سعاد محمد خضر، مؤسسة 1961دراسة في ثورة 
  .ذين، السليمانية

شمال  ةیولوجیصادق، ج یعل ،یفاروق صنع الله العمر ـ 
 .1977العراق، دار الکتب للطباعة والنشر، الموصل، 

فرج بصمه جى بحث في الفخار صناعته وانواعه في العراق  ـ  
 .1948. 1.عدد 4القديم. سومر. مجلد

 .1978ـ  1ـ  6(، 52(، رقم)68مرسوم جمهورى) ـ
(: الموسوعة اإلحصائية عن 1962) ةیوزارة الداخلـ 

التقسيمات اإلدارية، في الجمهورية العراقية، مطبعة اإلدارة 
 .المحلية، بغداد

 
  :كانییەفارس
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ـ   ەـ  فرانس یسی)انگل یآلن ، فرهنگ علوم اجتماع  رو،یبـ 
 هان،یچاپ چهارم، تهران ، ك ،یاروخانباقر سە: ( ترجمیفارس

1380.  
 
 ە و ئەتڵەس:خشەن
(، مركز قضاء حلبجة، 1954ـ   4ـ   10كادسترو ) خريطةـ 

 .46مقاطعة 
هاشم یاسین حداد، سەردار محمد عبدالرحمن، ئەتڵەسی ـ 

هەرێمی کوردستانی عێراق ـ عێراق و جیهان، چاپی دووەم، 
 ،2011چاپخانەی ڕۆتامات، هەولێر، 

 
Cambridge university press 2013, map4 
Ancient and modern frontiers of suleymanieh 

 map to illustrate major rawlison route from ؛
zuhab to xuzistan in 1836.   . 

 نامەی زانستی:
ـ دیار علی محمد المنمی، دراسة کیمیائیة وبیئیة للمیاه 1

ة وضواحیها، رسالة ماجستیر، الجوفیة فی مدینة السلیمانی
 .2002جامعة بغداد، 

ـ علی محمود السورداشی، دراسة صخاریة وسحنیة وبیئیة 2
لتکوین سنجار فی مقاطع المختارة من منطقة السلیمانیة شمال 
شرق العراق، رسالة ماجستیر، جامعة صالح الدین ـ اربیل، 

1988. 
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في  ـ مؤيد حسن جمعةـدراسة رسوبية لتكوين الكولوش3
مناطق مختارة من شمال شرق العراقـرسالة ماجستر، جامعة 

 .1992بغداد، 
 :كانییەرمەف ەرمانەو ف اریڕب
 یارڕی(، ب4/11/1999) رانیزەو ینەنجومەئ یتیەكاۆرەسـ 

 ەیداری)ئ یلەع ڵسوڕە تەسرۆك یمزایئ ەب 280 ەژمار
  .(یمانێسل
 ە، ل1285ـ   58 ،ێراقیى عزیمەت یدادگا یارڕیبـ 
15/4/1959. 
(،  یمانێسل ەیداری)ئرانیزەو ینەنجومەئ یتیەكاۆرەس ـ 
 .4/11/1999(، 280) ەژمار یارڕیب
رمانى (، فهكۆركوردستان )سه مىێرهه راق،ێع مارىۆك ـ 

 .16/3/2014(، 19)ژماره مى،ێرهه
رمانى فه ك،ۆركوردستان، سه مىێرهه راق،ێع مارىۆك ـ 
  .2015/ 1/9(، 825) ژماره مىێرهه
نى نجومهئه تىكايهۆرسه راق،ێكوردستانى ع مىێرهه ـ 

 /13(، 1694)ن، ژمارهنجومهتى ئهزيران، سكرتاريهوه
3/2014. 
زيران، نى وهنجومهئه راق،ێكوردستانى ع مىێرهه ـ  

 ى،ێڕكارگ رمانىەرميان، فى گهئيداره ،ۆتى ناوخزارهوه
 .2015/ 20/10(، 2433ـ   1ـ   11) ژماره
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 ن:كاەتەستخەو د ەنام
ـ دەستخەتی مەالكانی گڵێجاڵ؛ مەال یوسف و مەال سەعید و 
مەال مەحمود لە ناوەندی كوردستان بۆ دۆكیۆمێنت و 

 لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی، زانكۆی سلێمانی. 
 یتەریشەع یانیبرا ۆب ني،یالحس زیزەبدولعەع رەعوم الەم ـ 
 ەل ەینێ"، وتەستخەد ەی"نام 20/10/2003 ،ڵجاڵێگ

 ە.ەیه یمانێسل ۆیكوردستان، زانك یندەناو
 :كانییەنۆتریلكەئ ەڕەپڵما
 almadapaper.netـ ـ  :https، 1957(: إحصاء 11/10/2013المدى ) ـ 
 view.php?cat=93971ـ 
 ،ڵیجاڵێگ حموودەم الەم ەیاننامی(، ژ13/5/2020ووداو )ڕ ڵیرتاۆپ ـ 

https:  ـ ـwww.facebook.com  ـwatch  ـ
?v=543052049688287 2020/ 29/6: ەستەردەب. 

ـ  ـ  :httpsاألنطولوجيا العربية، عشيرة،  ت،یرزیجامعة ب ـ  
ontology.birzeit.edu  ، (2020 ـ  6 ـ   22)ـ.  

ـ  defـ  ckـ  lex.vejinbooks.comـ  ـ  :httpsبوكس،  نیژڤە ـ  
henbaneborine (25  2020ـ  7ـ) 
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 :ارۆڤگ
م، وهدو ڵی( سا20ژ) ،یژیسترات یوهنهۆڵكێل یرنتهسه ـ 

 .1993یموزته
  .2008 یرانەی، حوز25 ەژمار رەستاندـ 
 .2009/ 7 /14، 37 ەژمار ر،ەستاندـ 
 :ەژنامۆڕ
، 1968 ڵیسا ەث"  ل"الحودا ەیژنامۆر ۆیپاشك السليمانية،ـ 

 .یمانێسل ۆیكوردستان، زانك یندەناو
، ملحق، لواء 1955شباط  3، 3557العدد  ة،یالعراق الوقائعـ 

 .)كليجان( 46السليمانية، قضاء حلبجة، رقم المقاطعة 
 ن:كاەوتنەكێچاوپ

 .12/6/2020 ،ەبجەڵەه م،یرەك یفۆس دەحمەئـ 
 .30/8/2020 ،ڵجاڵێگ ،ڵاڵدوبەع یلەع دەحمەئـ 

 .25/8/2020ـ ئەكرەم عەلی فەتاح، زەڕایەن،  
 .9/6/2020 ن،یەاەڕعارف، ز خێش ەمنەئـ 

 . 2020 /8 /6ـ ئیدریس محەمەد ئەمین، گڵێجاڵ، 
  .2/7/2020 ،ڵجاڵێگ تاح،ەف نیاسیباوا ـ 
 .2020/ 5/6 ن،یەاەڕنادر، ز دەحمەئ حڵباوا ساـ 
 .  2020 /25/7 تۆفیق كەریم، هەڵەبجە، ـ

  .5/6/2020 ن،یەاەڕز د،ەمەمح یلەع حمودەم یحاجـ 
 .2020/ 29/5 خان،یندەربەد ،ەمەح وسفی دەمەمح یـ حاج

  .2020/ 23/6 ن،یەاەڕز ز،یزەع میحەبدولرەع یحاجـ 
 .29/6/2020 ،ەبجەڵەه كر،ەبوبەئ شێروەد قیفۆتەمەـ ح
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 .4/7/2020 ن،یەاەڕز د،ەمەمح یفۆس یلەعەمەحـ 
 .9/12/2006 یمانێسل م،یرەك الەم ەیمهحـ 
  .8/7/2020 ،ڵجاڵێگ ،یلەع نەسەحـ 
  .9/6/2020 ن،یەاەڕز ،دۆعاگۆ نەسەح ێخاسـ  

 .23/7/2020. یموه ەنۆمیخاتوو س رۆسیفڕۆـ پ
 .11/6/2020 ن،یەاەڕقادر، ز ێفیرەزـ 
 .2008 /7/ 24 ،ەتاز ەیبجەڵەه وسف،ی دەحمەئ تەنیزـ 
 .19/7/2020 ،ڵجاڵێگ ،زیزەع جەرەف مانێسلـ 
  .5/7/2020 ،ڵجاڵێگ حمان،ڕبدولەع دەمەمح خێشـ 
  .25/7/2020 ،ەبجەڵەنادر، ه فاەمست هعاصمـ 
  .25/5/2020 ن،یەاەڕز وسف،ی ڵاڵتحوەف حمانڕەبدولەعـ 
  .2020/ 7/ 3 ن،یەاەڕز ح،ڵساەمەح حمانڕەبدولەعـ 
 .10/6/2020 ن،یەاەڕز ،ۆییسەلەب زیزەعـ 
 .2020/ 10/7 ر،ێولەه دولقادر،بەع باسەعـ 
 .2015/ 4/6 ،محەمەد حمودەم زیزەعـ 
 2/7/2020 ،ڵجاڵێگ ،ەرمەنەمەح زیزەعـ 
  .2020/ 7/ 3 نیەاەڕز ز،یزەع دەحمەئ زیزەعـ 
 .2020/ 25/5 ن،یەاەڕز تاح،ەف الەفاتم مـ 
 .2020/ 7/ 12 ،ڵجاێ(، گلباێ)ز دەمەمح تاحەـ ف
  .2020/ 10/6ن،یەاەڕز د،یعەس الەم دەمەمح الەمـ 
 .19/6/2020 ،ەبجەڵەه ،ۆییكۆك یلەع الەمـ 
  .2008/ 7/ 17 ن،یەاەڕز وسف،ی ڵاڵبدوەع الەمـ 
 6/2020 /5 ،یمانێسل ح،ڵسا الەم یاللەج الەمـ 
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(، نیمەج ەمە)ح سەیوەمەح ەمهح ڵاڵبدوەع الەمـ 
 .29/5/2020 خان،یندەربەد
 .27/6/2020 ،ەبجەڵەه ،یراوەس نیمەئەمەح الەمـ 

 . 2020 /27/8ـ مەال عەزیز عەلی فەتاح، هەڵەبجەی تازە، 
 .5/6/2020 ن،یەاەڕنادر، ز فاەمست حمودەـ م

ـ محەمەد حەمەساڵح سۆفی محەمەد، دەربەندیخان، 
25/8/2020. 

 .26/8/2020ـ محەمەد ئەمین ئەحمەد، گڵێجاڵ، 
 .2020/ 6ـ  27 ن،یەاەڕز وسف،یقادر  دەمەمحـ 
  .2020/ 10/6 ن،یەاەڕ(، زێ)خاس زیزەقادر ع دەمەمحـ 
  .10/7/2020 ،ڵجاڵێگ ح،ڵسامهحه دەمەمحـ 
 .2008/ 7ـ  22 ن،یەاەڕسبحان قادر، ز دەمەمحـ 
 .2008 /7/ 23 ن،یەاەڕز ج،ەرەف الەم یدەمهمح ـ 
  .5/7/2020 ن،یەاەڕز حمود،ەم نیمەئ دەمەمحـ 
  .2020/ 6/ 7 ن،یەاەڕز وسف،ی ڵاڵتحوەف میەمرـ 

 . 24/8/2020مەدین حاجی مەال، هەڵەبجە، ـ نەج
 یوارەنێشو یتیەراەوبەڕێب ،(وارناسەنێشو)فیتەل وزادەنـ 
 .7/8/2020 ان،یرمەگ

 :كانرمانگهفه
ى ئامارى رمانگهفه ( له2016و  2015) ىڵكانى سائاماره ـ  

 .رگيراوهوه بجههڵهه
 رىبهوهڕێبه له ،ۆمى به(ى ناحيه2019) ىڵئامارى سا ـ  

 .رگيراوهوه ۆمى بهناحيه
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مەال و کەسایەتییە ئاینییەکان

حاجی مەال محەمەدمەال محەمەد خەلیفەمەال مەحمود فەرەجمەال سەعید

مەال یوسفی گڵێجاڵى
مەال مەحمود غەفور و مەال مەجید

 لە سلێامنی 19٥7

حاجى محەمەد کاکەهەسەنمەال عبدالله یوسفمەال محەمەد مەحمودمەال عەبدوڵاڵ حمە حمە وەیس



22٩

حاجی عەزیز عەبدوڵاڵ حاجی ساڵح بەیجانکوێخا غەفور عەزیز مام حسێن فەتاح

حاجى تۆفیق مەال فەتاححاجى تۆفیق فەتاح سۆىف عەىل ئەحمەدمەحمود ڕەحیم

جەبار ئەحمەد 
)مەال بەرزان(

باوا قادر نادرزێبا عەزیزتەاڵخان

حسێن حمە ساڵح عەزیزحسێن عەبدولقادرفەتحواڵ عەبدوڵاڵمحەمەد مەال فەرەج

محەمەد فەتاححاجی محەمەد سەعیدحاجی محەمەد عەبدواڵ حەسەن ئەحمەد مستەفا

كۆمەڵێك لە كەسایەتی و پیاو و ژنە كۆچكردووەكان
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سۆفی كەریم عەبدوڵاڵسۆفی مەحمود ئەحمەدسۆفی یوسف محەمەدحاجی عەلی ئەحمەد

حەمەئەمین عەبدوڵاڵبەیجان کاکەهەسەنحەسەن حمەساڵحسابیر مەحمود

كافیە سبحان قادرحمەصاڵح محەمەدڕەعنا عەبدوڵاڵحەمەسەعید لەیلێ

عەبدولڕەحامن سلێامنعەبدوڵاڵ ئەحمەد کوێخا عەلی فەتاحفاتم قادر مەال یوسف

محەمەد ئەحمەد عەبدوڵاڵشێخ فەرەج فەتاحشێخ كەریم شێخ قادرصدیق حكیم
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مینا محەمەد عەزەممحمد حسین فتاحمحەمەد فەتحوڵاڵ یوسف

ئەحمەد ئەوڕەحامنمەحمود ئەحمەدلەتیف قادر مەال یوسفحمە ساڵح سۆفی محەمەد

ئەحمەد عەزیز ئەحمەدئەحمەد قادر محەمەدئەحمەد مستەفا وسەینئەحمەد عەبدوڵاڵ )تەاڵخان(

محەمەد عەبدوڵاڵ )تەاڵخان(محەمەد شێخ كەریممەحمود عەبدولڕەحامن ئاڵتوون فەتحوڵاڵ

كافیە عەبدوڵاڵ

حاجی محەمەد عەزیز _ هەڵەبجەحاجى محەمەد عەىلنوری فەتاح 
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كردنەوەی ناحیەی بەمۆ و گواستنەوەی بۆ هەڵەبجە 

دەرچوونی 

فەرمانی ناحیە

دەرچوونی 

فەرمانی ناحیە

سەرەتاكانی 

كردنەوەی ناحیە

گەڕانەوە بۆ سەر 

هەڵەبجە
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بەڕێوەبەرەکانى ناحیەى بەمۆ

عومەر فەرەج ئەمین

لە ساڵی 1999 بۆ ماوەی شەش مانگ 

بەوەكالەت بەڕێوەبەری ناحیە بووە

سەروەت 

 200٤ _ 2000

بەڕێوەبەری ناحیە  بووە 

ساڵح محەمەد 

لەنێوان سااڵنی 200٤ _ 2009 

بەڕێوەبەری ناحیە بووە

جەمال ساڵح محەمەد 

لەنێوان سااڵنی 2009 _ 201٤ 

بەڕێوەبەری ناحیە بووە

عادل مەال ساڵح 

201٤ _ 2019 ب

ەڕێوەبەری ناحیە بووە

سمكۆ ساالر موشیر

لەدوای 2019 وە 

بەڕێوەبەری ناحیەیە 
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دەستخەت و بەڵگەنامەكان

فەرمانی كردنەوەی ناحیە

دەسخەتێکى پێشكەشکراو 

بە مەال مەحمود گڵێجاڵی

19٥٤

 كۆمەڵێك شیعری 

پێشكەشكراو بە مەال 

یوسف گڵێجاڵی

سااڵىن چلەکان

نامەیەکى مامۆستا مەال 

عومەر عەبدولعەزیز 

لەبارەی مەالكانی گڵێجاڵ

200٣


