
1

یـــادی كــــه الر                                                                                                                                  47
ر (

ه ال
 ك

ی
ون

بو
ه زا

ه ق
ی ب

ڵه 
سا

 4
ی7

اد
)ی

یادی كەالر
باڵوكراوەیەكی تایبەتە بە ساڵیادی بە قەزابوونی كەالر

ستافی ئاماده كار

شه هاب حاجی ئه حمه د

ساڵەح هەالج

پ.ی.د.دارا حەمید

مستەفا سەعید

بێستون ژاڵەیی

ئەحمەد محەمەد قادر

دیار ڕەشید

دلێر عەبدولڕەحامن

مه ریوان حه سه ن

پشكۆ محه مه د

ديزاين: ئامانج عه لی

تیراژ )500( دانە

ناونیشان : كوردستان ـ گەرمیان ـ كەالر ـ قایمقامیەتی قەزای كەالر
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   لەم ژمارەیەدا ...

ناوی كەالر لە چییەوە هاتووە؟ «

مێژووی كۆنی كەالر لەڕووی بەڵگە شوێنەوارییەكانەوە. «

قەاڵی شێروانە وەك ناوەندی شانشینێكی دێرین. «

مێژووی پەروەردەو فێربوون لە كەالر. «

شاری كەالر ... بزوتنەوەی ژنان و بەشێك لە دەستكەوتەكانیان.  «

كۆمەڵی مەدەنی لە كەالر دا. «

شانۆی كەالر. «

هۆرەو ژیان و دەورووبەر.  «

وەرزش لە كەالر «

زانكۆی گەرمیان و گەشەكردنی پێوانەیی. «

كەالر و خەنەبەندانی 4891. «

گۆڕستانی مندااڵنی كەالر. «

جۆگەی گاور.  «

قوتابخانەی ئەڵوەن و حیكایەتی حەشاردانی دوو پێشمەرگە. «

قایمقامەكانی كەالر. «

شیكردنەوەو كاریگەرییە رسوشتییەكان لەسەر دانیشتوانی كەالر. «

گردەگۆزینەوە. «

وتاری فیستیڤاڵی 64 هەمین ساڵیادی بەقەزابوونی كەالر. «

چاالكییەكانی یەكەمین فیستیڤاڵی46 هەمین ساڵەی بەقەزابوونی كەالر. «

فۆتۆستۆری یەكەمین فیستیڤاڵی 46 هەمین ساڵەی بەقەزابوونی كەالر. «

فۆتۆستۆری كەالر لە چاوی وێنەكانەوە. «
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ناوی كەالر لە چییەوە هاتووە؟
مستەفا سەعید

چەندیــن ڕاوبۆچوونــی جیــاواز هەیــە لەســەر نــاوی كــەالر، مامۆســتا جەمــال بابــان لــە كتێبەكەیــدا )اصــول اســام و 
املــدن واملواقــع العراقیــە( بەرگــی یەكــەم، بەغــداد 1989، ل 256 دا دەڵێــت : 

1ـ ناوی كەالر لە )كەال ـ رێ( وە هاتوە كە مانای گوندێكی دوور لە ڕێگای گشتی یان چەپەڕێ دەگەیەنێت.

2ـ پێی وایە كەالر لە )كەڵ ـ یار( ەوە هاتوە، وەك دەزانرێت ئەم ناوچەیە لە مێژەوە ئاسكی زۆربوە.

3ـ لەبۆچونێكــی تــردا مامۆســتا جەمــال بابــان پێــی وایــە نــاوی كــەالر لــە وشــەی )كــەاڵت( كــە مانــای پەرژیــن یــان 
قــەاڵ یــان شــورە دەگەیەنێــت هاتبێــت ئەمــەش ڕەنگــە لەنــاوی قــەاڵی شــێروانەوە وەری گرتبێــت.

4ـ مامۆســتا جەمــال بابــان ڕای چوارەمــی دەڵێــت وشــەی كــەالر لەزمانــی عەرەبیــدا بەمانــای )كــەالوە( یــان وێرانــە 
دێــت، ئەمــەش ئاماژەیــە بــۆ كاولبــون و وێــران بونــی ئــەم ناوچەیــە چەندجارێــك لەچەنــد ســەردەمێكی جیاجیــادا. 
)ســەبارەت بەمانــای ئــەم وشــەیە لەزمانــی عەرەبیــدا زۆر گــەڕام لــە فەرهەنگــە عەرەبییەكانــی )املنجــدو القامــوس 

املحیــگ( ی فەیــروز ئابــادی و )لســان العــرب، ابــن املنڤــور( وشــەیەكم تیایانــدا نەدۆزیــەوە بەنــاوی كــەالر(.

ــدا دەڵێــت )كــەالر( چەنــد شیشــە توتنێكــی  ــە ل 137، بەرگــی ســێیەمی فەرهەنگــی خاڵ شــێخ محەمــەدی خــاڵ ل
ــاوی دێیەكــە لەناوچــەی كفــری. ــێ، ن زۆرە، كــە وەك خەرمــان لەســەر یــەك دانراب

)كەالرە( دەفرێكی قوڵە لە شیاكە دروست ئەكرێ پوش و پەاڵشی ناوماڵی تێدەكرێ.

هەژار موكریانی لە ل 662 ی هەنبانە بۆرینە وا باسی وشەی كەالر دەكات :

كەالر : لەسەر یەك، دانراوی بڵندەوە بووگ، خاپوور، ناوچەیەكە لە كوردستان.

كەالرە : دەفری لەڕیخی وشكەوەكراو بۆ پشكەڵ تێكردن.

كەالرێ : خاپور، وێران.

ــای وشــەكەی  ــدا مان ــاوی كــەالر هاتــوە بــەم شــێوەیە، بــەاڵم لەهیچكامیان ــدا( چەندجارێــك ن لەلوغەتنامــەی )دهن
لێــك نەداوەتــەوە :

كەالر : بەمانای قازو بۆق )قوڕباغە( هێناوێتی.

كەالر : گوندێكی شاخاوییە لەناوچەی سنجیدی شاری هەروئاباد.

كەالر : كۆمەڵگەیەكە لەخۆراسان.

كەالر : شارێك بوە لە كوێستانەكانی تەبەرستان هەڵكەوتە لەنێوان هەرسێ شاری ئامول و رەی و مازندەران.
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شارى كه الر .... فۆتۆ : محمد صالح

كەالر : گوندێكە كە فەرسەخ و نیوێك لەباشوری پیرشاردایە.

كەالر ئاباد : یەكێكە لە گوندەكانی شاری شەهسوار.

كەالر دەشت : ناوی یەكێك لە ناحیەكانی شاری نەوشەهرە.

كەالر دەشت : ناوی گوندێكی ناحیەی كەالر دەشتی شاری نەوشەهرە.

مامۆستا گیوی موكریانی سەبارەت بەوشەی )كەالرە( دەڵێت :

ــە  ــزم ل ــە ن ــرێ، كاســەی شــكاو، دیوارێك ــی تێدەك ــخ دروســتدەكرێ خشــتوخاڵی نێوماڵ ــە لەڕی ــەالرە : قەرتاڵەیەك ك
ــدا دەكــەن. ــی تێ ــان نان ــە دروســتدەكرێ ژن تەپاڵ

ــە  ــت )kalar in brimmed hat( ب ــەو دەڵێ ــری هەی ــی ت ــەزاز بۆچونێك ــەفیق ق ــەالر( ەوە ش ــەی )ك ــارەی وش لەب
ــەاڵم  ــارساوە، )ب ــتوكاڵی ن ــی كش ــەرەش بەناوچەیەك ــەم دەڤ ــە ئ ــە( دەدات، بۆی ــەی دروێن ــای )كێڵگ ــزی مان ئینگلی
بەبۆچونــی مــن، ئــەم بۆچونــە الوازە چونكــە ئاوەدانكردنــەوەی كــەالر بەســەدان ســاڵ پێــش هاتنــی ئینگلیــزەكان 
ــی  ــت پەیوەندییەك ــان نابرێ ــن گوم ــەك بچ ــاوە لەی ــەڕوی مان ــەوت ل ــەر بەڕێك ــە ه ــراق 1917 ڕەنگ ــۆ عێ ــووە ب ب

ــت(. ــدا هەبێ ــا كوردییەكەی ــەو مان ــتە ئینگلیزییەك ــوان ڕس ــی لەنێ ــتی و مێژووی زانس

نوســەرو ڕۆژنامەنــوس مامۆســتا ئیرباهیــم باجــەاڵن لەبــارەی نــاوی كــەالرەوە دەڵێــت : لــەو سێســەد ســاڵەی دواییــدا 
ــی  ــاوەو نهۆم ــێیەمی ڕوخ ــی س ــتكردنیدا نهۆم ــەر دروس ــاڵ بەس ــەدان س ــی س ــۆی تێپەڕبون ــێروانە بەه ــەاڵی ش ق
دووەمیشــی الربۆتــەوە، جالەنێــو خەڵكــی ناوچەكــەدا بــە )كەاڵتــە الرەوە( نێوبانگــی دەركــردوە، بۆیــە پێدەچێــت 
نــاوی كــەالر لــە )كەاڵتــە الرەكــە( وە هاتبــێ واتــە )قــەاڵی الر( و بەتێپەڕبونــی ڕۆژگار گــۆڕان بەســەر ئــەم وشــەیەدا 

هاتبێــت و خەڵكــی وشــەكەیان ســوك كردبێتــەوە بــۆ )كــەالر( لەبــەر ســوكی لەســەر زمــان.

مامۆســتا عەبدوڵــا حەســەن قــادر پێــی وایــە وشــەی )كــەالر( لــە وشــەی )كــەالوە( وە هاتبێــت، چونكــە لەكۆنــدا 
لەناوچــەی گەرمیــان بــە )كــەالوە( وتویانــە )كــەالرە(.

شارى كه الر له سه ره تای هه فتاكاندا
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مێژووی كۆنی كەالر لەڕووی بەڵگە شوێنەوارییەكانەوە
محەمەد عەلی كەریم ـ شوێنەوارناس

بەپشــت بەســن بــە بەڵگــە شــوێنەوارییەكان، بەشــێوەیەكی زۆر پوخــت بــاس لــە مێــژووی كۆنــی ئــەو جوگرافیایــە 
دەكەیــن كــە ئێســتا پێــی دەوترێــت قــەزای كــەالر، بابەتەكــە ئاماژەیــە بەچەندیــن قۆناغــی جیــاوازی ژیانــی مــرۆڤ 
لەناوچەكــە لــە چاخەكانــی هــەزارەی شەشــەمی پێــش زایینــەوە تاوەكــو ســەدەكانی حەڤــدە و هەژدەیەمــی زایینــی.

كۆنرتیــن مێــژوی دەركەوتنــی بونــی ژیانــی مــرۆڤ لــە ناوچەكــە، دەگەڕێتــەوە بــۆ هــەزارەی شەشــەمی پێــش زاییــن، 
دیــارە دەنگونجــێ كۆنــرت لــەم مێــژوەش مــرۆڤ لــەم ناوچەیــەدا ژیابــێ، بــەاڵم ئێمــە پشــتامن بەبەڵگــە زانســتییەكان 
بەســتووە كــە ئەوانیــش بەڵگــە شــوێنەوارییەكانە، بەڕێوەبەرایەتــی شــوێنەواری گەرمیــان لــە ســاڵی 2012 دا دوای 
دوو وەرز كاری كنــەو پشــكنین لــە )گــردی ڕەحیــم( لەناحیــەی ڕزگاری چەندیــن پاشــاموەی شــوێنەواری دۆزییــەوە 
ــازی  ــی بیناس ــی دەركەوتن ــە گرنگ ــە ل ــەف( جگ ــی )حەل ــە چاخ ــەت ب ــازی تایب ــۆرو بیناس ــەی جۆراوج ــو گڵێن وەك
تایبــەت بەچاخــی )حەلــەف(، هەروەهــا چەندیــن شــێواز لــە نەخشــی ڕەنگاوڕەنــگ لەســەر گــۆڕەكان دۆزراونــەوە 
ــر  لەگرنگرتیــن ئــەو نەخشــانەش وێنــەی چەنــد مرۆڤێكــە لەســەر پارچــە گۆزەیــەك كێرشاوەتــەوە، مرۆڤــەكان زیات
ــە  ــی هەڵپەڕكــێ نیشــان دەدات ئەمــەش دۆزینەوەیەكــی گرنگــە ســەبارەت ب ــە ئافــرەت دەچــن، وێنەكــە دیمەن ل
هەڵپەڕكێــی كــوردی، بــەاڵم ئەمــە یەكــەم دۆزینــەوە نیــە ســەبارەت بەســەماو هەڵپەڕكــێ بەڵكــو پێشــرتیش لەســاڵی 
1960 لەگونــدی )چۆغەمامــی( لــە ناحیــەی )مەندەلــی( چەنــد دیمەنێكــی تــری هەڵپەڕكــێ دۆزراونەتــەوە لەالیــەن 
هــەردوو شوێنەوارناســی ئینگلیــزی )دیڤیــد و جــۆن ئەنســی( ی هاوســەرییەوە، هەروەهــا لــە ئێــران لەگونــدی )تەپــە 

ســیالك( جۆرێكیــرت لــە ســەماو هەڵپەڕكــێ لەســەر گــۆزەكان دۆزراوەتــەوە.

یەكێكیــرت لەگرنگرتیــن دۆزینــەوەكان لەبــواری شــوێنەواردا دەركەوتنــی چەنــد گۆڕێــك بوو لــە گەڕەكی بەردەســووری 
ــە گڵێنــەو كانــزاو مــووروی تێــدا دۆزراوەتــەوە كــە مێژوەكانیــان بــۆ چاخــی )جمــد  خــواروو كــە چەنــد جۆرێــك ل
ــەڕووی  ــات ل ــژوو دەردەخ ــی مێ ــی گرنگ ــەش قۆناغێك ــەوە، ئەم ــن دەگەڕێت ــش زایی ــاڵ پێ ــر 3000 ـ 2800( س الن

ئاســتی پێشــكەوتن لەبــواری پیشــە دەســتییەكان و تێڕوانینــی مــرۆڤ لــە ژیــان و مــردن.

قۆناغێكــی تــری مێژویــی لــە گــردی شــێروانەوە دەســتپێدەكات ئەمــەش كنــەو پشــكنینی ســاڵی 1988 دەریخســت 
كــە چەنــد چینێكــی مێژویــی هەیــە وەك لەچینەكانــی خــوارەوە شــورایەكی بەهێــز دەردەكەوێــت لەگــەڵ چەندیــن 
بەڵگــەی تــری شــوێنەواری كــە مێژوەكانیــان دەگەڕێتــەوە بۆمــاوەی نێــوان ســەدەكانی )1800 ـ 1600( پێــش 
ــان  ــەوە مێژوەكانی ــزای لەگــەڵ دۆزرای ــن گــۆزەو كان ــك لەســاڵی 2012 كــە چەندی ــی گۆڕێ ــن، ئەمــەو دەركەوتن زایی

دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی مێــژوی ئــەو شــورایە.

ــە مێــژوی ناوچەكــە دۆزینــەوەی ئــەو پاشــاموە شــوێنەوارییانە بــوو كــە لــە منونەیەكــی بچووكــی  قۆناغێكــی تــر ل
ــازاڕی ســەنتەری شــار دۆزرانــەوە، پاشــاموەكانیش خــۆی لەچەندیــن جــۆر گلێنــەو بــەردوو گــۆڕ  ــر ب گردەكــەی ژێ
ــا  ــن، هەروەه ــش زایی ــەدەكانی )1600 ـ 1400( پێ ــوان س ــاوەی نێ ــەوە بۆم ــان دەگەڕێت ــە مێژوەكانی ــەوە ك دەبینیی
لەگونــدی )بەرلــووت( لەیــەك شــوێنەوارداو لــە دوو كاتــی جیــاوازدا دوو گــۆڕی ژن و پیاوێــك دۆزرانــەوە، مــردووەكان 
لەتابوتــی گلێنــەی شــێوە هێلكەیــی نێژرابــوون لەگــەڵ چەندیــن پاشــاموەی وەك كانــزاو مــووروو مــۆری بەردیــن، 
كانــزاكان بریتــی بــون لەجــێ ئاوێنــەو كلدانــی ئافرەتــان، هەرچــی مۆرەكانیشــە لەبــەرد دروســتكراون و چەنــد جۆرێك 
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ــش  ــۆ ســاڵی )138 پێ ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەم گۆڕان ــژوی ئ ــراوە، مێ ــان لەســەر هەڵكۆڵ ــی و ئاژەڵی لەنەخشــی ئەندازەی
ــری هاوشــێوە دەركــەوت  ــە گــردی شــێروانە گۆڕێكــی ت ــرتەوە لەســاڵی 2015 دا ل ــن(، لەالیەكی ــۆ 228 زایی ــن ب زایی
كــە چەنــد پارچــە زێڕێكــی شــێوە ســینەبەندی لەگــەڵ نێژرابــوو مێژوەكەشــی هاوســەردەمە لەگــەڵ دوو گۆڕەكــەی 
گونــدی بەرلــووت، لەهەمــان گــردو لەســاڵی 1988 لەچینەكانــی ناوەنــد چەندیــن پاشــاموەی شــوێنەواری دۆزرایــەوە 
لەمنوونــەی گــۆزەو كانــزاو دراوو بیناســازی كــە مێژوەكانیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەدەكانی نێــوان )4 ـ 7( پێــش زاییــن.

ــە  ــارساوە ب ــش ن ــتكر، ئەوی ــەالر دروس ــە ك ــری ل ــی ئاودێ ــی گرنگ ــن پرۆژەیەك ــی زایی ــەدەی حەوتەم ــی س لەكۆتای
)جۆگــەی گاوری( ئــەم جۆگەیــە ئاماژەیەكــی گرنگــە لەبــواری پشــت بەســتنی مــرۆڤ بــە كشــتوكاڵەوە جگــە لــەوەش 
الیەنێكــی دیكــەی بیناســازی نیشــان دەدات بــەوەی توانــراوە لــە ئاســتێكی بــەرزی هونەریــدا ئــەم جۆگەیــە دروســت 
ــەوە  ــك درێژدەبێت ــد قۆناغێ ــتپێدەكات بەچەن ــەوە دەس ــم( ی كۆن ــەی كەری ــی )حەم ــە گەڕەك ــە ل ــت، پرۆژەك بكرێ

تاوەكــو گونــدی )بــان ئاســیاو(.

ســەبارەت بەســەدەكانی )7ـ  10( زایینــی، بەڵگــەی گرنكــی شــوێنەواری دۆزراونەتــەوە گرنگرتینیــان ئــەو پاشــاموانەیە 
ــوێنەوارییەكان  ــە ش ــی بەڵگ ــەدەكانی )10 ـ 15( زایین ــەوە، لەس ــێروانە دۆزراوەت ــردی ش ــەرەوەی گ ــی س لەچینەكان
ــان  ــەری، كۆنرتینی ــەالرو دەوروب ــت لەك ــوری دەبیرنێ ــای شــوێنەواری كەلەپ ــێ بین ــرەوە كۆمەڵ ــەاڵم لێ ــن، ب زۆر كەم
قوللەكانــی نێــوان )كــەالر ـ دەربەندیخــان(ە، ئــەم قولالنــە پێكهاتــوون لــەدوو نهــۆم، شــێوەیەكی لولەكییــان هەیــە بۆ 
چاودێریكردنــی بەشــێك لەســنوری نێــوان )عوســامنی ـ ســەفەوی( لەســەر ڕووبــاری ســیروان دروســتكراوەو ژمارەیــان 
زۆرەو لەگونــدی بەدەرســووری خــواروەوە دەســتپێدەكات بەناوەكانــی )قوللــە برنجــی، ڕازیانــە، وەلــی خنــكاو، مــەال، 
قوللەســوتاو، ســەید مەحمــود، نحتیــات، جنــە، قــاپ شــكێنە، لــەواوان، بانــی خــان، ڕێویلــە( مێژوەكانیــان بەتــەواوی 
ڕوون نییــە بــەاڵم لەدواییــن نۆژەنكردنــەوە دراوێكــی عوســامنی ســەردەمی )ســوڵتا عەبدولحەمیــدی یەكــەم 1255 
كۆچــی ـ 1839 زایینــی( دۆزرایــەوە، ئەمــەش ئاماژەیەكــە بۆئــەوەی كــە مێژوەكانیــان لــەو دراوە كۆنــرتن، هەروەهــا 
بینــای باجگــەی پەیكوولــی هەیــە كــە تاڕادەیــەك نزیكــە لــە دواییــن قوللــە )قوللــە ڕێویلــە( و پێدەچێــت مێژووەكەی 

بگەڕێتــەوە بــۆ هەمــان ســەردەم.

لەناوەنــدی قــەزای كــەالرو لــەدەروازەی شــار )قــەاڵی شــێروانە( دەبیرنێــت كــە یەكێكــە لــە بینــا نــاوازەو گرنگــەكان 
ــك  ــۆم و ژێرزەمینێ ــە دوو نه ــووە ل ــە پێكهات ــتان، قەاڵك ــوێنەوارییەكانی كوردس ــوری و ش ــا كەلەپ ــتی بین ــەر ئاس لەس
بەچەندیــن یەكــەی بیناســازی گرنــگ ڕازاوەتــەوە، لەگــەڵ چەندیــن نەخــش و نیــگاری قەشــەنگ كــە هەنــدێ بەشــی 
قەاڵكــەی پــێ ڕازێرناوەتــەوە، نەخشــەكانیش بریتیــن لــە دیمەنــی ڕوەكــی و ئاژەڵــی و ئەندازەیــی، مێــژووی قەاڵكــە 
بەپێــی زۆر كنــەو ســەرچاوەكان دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی )1866 ـ 1874( كەلەســەر دەســتی )محەمــەد پاشــای جــاف( 

دروســتكراوە.

لــە گونــدی )تــازەدێ( و لەكەنــاری ڕووبــاری ســیروان، كۆشــكێكی ڕێــك ئەنــدازە دەبیرنێــت، كۆشــكەكە بریتیــە لــە 
ــەم دوو  ــەوە ئ ــە بەرامبەریی ــش دەكەوێت ــی خزمەتگوزاری ــۆم و بەش ــە دوو نه ــووە ل ــەرەكی، پێكهات ــی س ــێ بەش س
بەشــە بەپێــی دواییــن لێكۆڵینــەوە دەردەكەوێــت لەســەر دەســتی )مەحمــود پاشــای كــوڕی محەمــەد پاشــای جــاف( 
ــە پاشــای  ــەن حەم ــوان ســاڵەكانی )1874 ـ 1882( هەرچــی بەشــەكەی تریشــە پێشــرت لەالی ەوە دروســتكراوە لەنێ

ــەوە دروســتكراوە.        باوكیی
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كۆشكی محمود پاشای جاف ... فۆتۆ: محمد عه لی

گردی شێروانه...            فۆتۆ: شوێنه واری گه رمیانگردی شێروانه...            فۆتۆ: شوێنه واری گه رمیان

مۆزه خانه ی شارستانی گه رمیان: ... فۆتۆ: شوێنه واری گه رمیانمۆزه خانه ی شارستانی گه رمیان: ... فۆتۆ: شوێنه واری گه رمیان

قولڵه كان.... فۆتۆ: محمد عه لیشوێنه واره كانی به رلوت .... فۆتۆ : محمد عه لی

شوێنه واره كانی به رلوت.... فۆتۆ : محمد عه لی
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قەاڵی شێروانە وەك ناوەندی شانشینێكی دێرین
خالد مەحمود كەریم *

ــی  ــە ڕووی كۆنەناس ــەری، ل ــەالرو دەورووب ــەر وەك ك ــرەوەی، ه ــەی ژێ ــردە گڵینەك ــەردوو گ ــێروانەو ه ــەاڵی ش ق
ــەم  ــتی ل ــە بەگش ــە ناوچەك ــدا ك ــوون، لەكاتێك ــتگوێخراو ب ــی پش ــە كەنارێك ــەوە، هەمیش ــەوەی مێژوویی و لێكۆڵین
ڕووەوە شــایانی اللێكردنــەوەی زیاتــرە، چونكــە وەك دەردەكەوێــت، دەوڵەمەنــدە بەشــوێنەواری دێرینــی ســەردەمە 

ــژوو.  ــی مێ جیاوازەكان

لــە كنــەو پشــكنینە ســەرەتاییەكانی ســاڵی )1988ز( دا دەركەوتــووە، هــەردوو گردی ژێر قەاڵی شــێروانە شــوێنەوارین 
و شــوێنەواری چەنــد شارســتانیەتێكی لێدەركەوتــووە، لەوانــە چاخی ئیســالمی )637-1258ز( و ســەردەمانی ساســانی 
)224-651ز( و ئەشــكانی )247پ.ز-224ز( و كاشــی)1595-1157پ.ز(...هتد. لــە بــاران باریــن و الفاوەكــەی ســاڵی 
)2012ز( دا، لــە چینەكانــی خــوارەوەی گردەكــە، گۆڕێــك و چەنــد پاشــاموەیەكی گڵینــەو كانزایــی دەركەوتــوون، كــە 

مێژووەكەیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ كۆتایــی هــەزارەی دووەمــی پ.ز.

ــە  ــیروان، ك ــاری س ــێروانەو ڕووب ــەاڵی ش ــت ق ــە پێدەچێ ــەن، ك ــەوە دەردەخ ــەكان ئ ــەوە نوێی ــتادا لێكۆڵین ــە ئێس ل
بەتەنیشــتیدا تێدەپەڕێــت، هەردووكیــان ڕەنگدانــەوەو پاشــاموەی نــاوی شــاری سیمورووم-شــیمرووم-ی دێریــن بــن، 
ــزو  ــووە شانشــینێكی وا بەهێ ــوور)2112-2004پ.ز(دا، ب ــەی ســێیەمی ئ ــی بنەماڵ ــاش ڕووخان ــە ســەردەمی پ ــە ل ك
توانــا، كــە بااڵدەســتبووە بەســەر بەشــێكی گرنگــی ناوچەكــەدا، هــەر لــە ســەرپێڵی زەهــاو تــا دەگاتــە دەروپشــتی 

بێتواتــە. 

ــە  ــە ل ــەری )2700پ.ز(، ك ــۆ دەوروب ــەوە ب ــووراكەی، دەگەڕێت ــا ش ــەاڵ ی ــیمورووم و ق ــۆ س ــاژەش ب ــن ئام كۆنرتی
ســەربوردی كردارێكــی ســەربازیدا، كــە لــە دژی ئەنجامــدراوە، هەواڵەكــەی لــە بەندێكــی ســۆمەریدا نوورساوەتــەوە. 
لێكۆڵینــەوەكان ئــەوەش دەردەخــەن، كــە ســیمرووم )هەروەهــا كارخــار( زۆرتریــن لەشكركێشــیان لێكــراوە، چونكــە 
ئــەم دوو شــارە لەســەر ڕێــگای هــەر لەشــكرێك بــوون، كــە ویســتبێتی لــە باشــوورەوە بــڕوات بــۆ باكــوور، واتــە بــۆ 

كوردســتان. 

ســارگۆنی ئەكەدی )2334-2279پ.ز( پەالماری ســیمورووم-ی داوە، لە ســەردەمی دووەم پاشــای بنەماڵەی ســێیەمی 
ــینێكی  ــە نوس ــا ل ــاردراوە. هەروەه ــە پەالم ــەم ناوچەی ــاوی »شــولگی«یە )2094-2047پ.ز(، ئ ــە ن ئوروریشــەوە، ك
ئــەم پادشــایەدا هاتــووە، شــەڕێكی گــەورە لەنێــوان ســیمورووم لەالیــەك و سیامشــكی و ئاموورییــەكان لەالیەكــی 
ــووری،  ــی ئام ــوو شــەپۆلێك كۆچهێن ــووە، تاك ــە ب ــووە. ئامانجــی شــەڕەكە دەستبەســەراگرتنی ناوچەك ــرەوە بەرپاب ت
كــە لــە بیابانەكانــەوە هاتــوون لــەم ناوچــەدا نیشــتەجێبكرێت، بــەاڵم ئیددی)ن(-ســین-ی پادشــای ســیمورووم لــە 

نووســنێكیدا بــاس لــە شــكاندنی هــەردوو ال دەكات.
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سەرچاوەكان :

ــردی  ــوارەوەی گ ــی خ ــە چینەكان ــاموەیەك ل ــد پاش ــك و چەن ــی گۆڕێ ــی دەركەوتن ــان: ڕاپۆرت ــوێنەواری گەرمی * ش
شــێروانە، )2012(.

ــە نیــوەی یەكەمــی هــەزارەی دووەمــی پ. ز. دا، ســلێامنی  * كــۆزاد محەمــەد ئەحمــەد، كوردســتانی ناوەڕاســت ل
)2006(، ل ل 250-204

* كــۆزاد محەمــەد ئەحمــەد، بایەخــی خانەقیــن و گەرمیــان لەبــەر ڕۆشــناییی ســەرچاوە كۆنەكانــدا، كۆڤــاری لڤیــن، 
ژمــارە )1(ی ســاڵی 2009، ل ل10-7.

 * م. لە بەشی زانستە كۆمەاڵیەتییەكان

 زانكۆی گەرمیان ـ كۆلیجی پەروەردەی بنەڕەت                                               

  

 قه اڵی شێروانه...            فۆتۆ: دلێر عه بدولره حامن
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مۆزه خانه ی قه اڵی شێروانه     ...     فۆتۆ: شوێنه واری گه رمیان مۆزه خانه ی قه اڵی شێروانه     ...     فۆتۆ: شوێنه واری گه رمیان
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مێژووی پەروەردەو فێربوون لە كەالر 
سەباح عەلی جاف 

پــەروەردەو فێربــوون وەك یەكێــك لەكایــە گرنگەكانــی ژیانــی مــرۆڤ هــەر كۆمەڵگــەو میللەتێــك بەپێــی قوناغــی 
گەشــەی ژیانیــان گرنگییــان پێــداوە بەتایبــەت لــەم ڕووەوە الیەنــی مەعریفی و ئاســتی هۆشــیاری تاكــەكان كاریگەری 
هەیــە ، كــەالر وەك یەكێــك لەشــارە گرنگەكانــی گەرمیــان و كوردســتان لەئێســتادا و گوندێكــی ئــاوەدان لەڕابــردوودا 
هــەر زوو زۆر الیەنــی ژیــان تێیــدا گەشــەی كــردووە كــە یــەك لــەو كایانــە پەروەردەیــە كــە لێــرەدا تیشــك دەخەمــە 
ســەر الیەنــی مێــژووی و بەشــێوەیەكی بابەتــی و لــە ســۆنگەی مێــژوو بەپێــی بۆچــون و ســەرچاوەكان چەنــد الیەنێــك 

لــەو ڕووە  شــی دەكەینــەوە. 

بــەو پێیــەی كــە كــەالر شــارێكی كۆنــە بەپێــی ســەرچاوە مێژوویــی و شــوێنەوارییەكان كــە لــەم دواییــەدا چەندیــن 
شــوێنەواری ســەردەمەكانی پێــش زاییــن بــە تایبــەت ســەردەمی خوریــەكان و هەروەهــا دۆزینــەوەی ئاوەڕۆیەكــی 
كــۆن كــە درێژێكــەی دوو كیلۆمەتــرە و لەنێــو بــازاڕی شــاری كەالریــش چەنــد پارچــە شــوێنەوارێكی كــۆن دۆزرایــەوە 
كــە بەپێــی پشــكنینە ســەرەتاییەكان بــۆ ســەردەمی پێــش زاییــن دەگەڕێتــەوە كــە بەپێــی زانیارییەكانــی شــوێنەواری 
گەرمیــان ئــەو پارچــە شــوێنەوارییانە كــە نزیكــەی 30 پارچــە دەبێــت مێژووەكەیــان بــۆ هــەزارەی دووەمــی پێــش 
زاییــن دەگەڕێتــەوە، ئەمــەش دەیســەملێنێت كــە هــەزاران ســاڵە لەكــەالر خەڵــك ژیــاوەو بەپێــی ســەرچاوەكان لــە 
ســەردەمی خورییەكانــدا نــاوی شــاری )كراخــار( هاتــووە كــە دەكەوێتــە ســەر ڕوبــاری ســیروان و هەندێــك ســەرچاوە 
ــاوی  ــن ن ــش زایی ــە هــەزارەی ســێیەمی پێ ــە ل ــت ك ــەالر بێ ــان شــاری ك ــەو شــارە هەم ــە ئ ــەن ك ــەوە دەك ــاس ل ب
هاتــووەو لێرەشــەوە دەگەینــە ئــەوەی گــەر كــەالر لەســەردەمی خورییەكانــدا ئــاوەدان بێــت و ئــەو نەتــەوە دێرینــە 
كوردییــەی لــێ  ژیابێــت كەخــاوەن شارســتانیەت و كلتــوری خۆیــان بوونــە ئــەوا خاوەنــی نوســین و پاشــاموەی بــە 

جــێ  مــاون لــەو ڕووەوە. 

پــاش هاتنــی ئیســالم و باوبونــەوەی لەناوچەكانــی كوردســتان و گەشــەكردنی ئــەو ئاینــەو دروســت بوونــی گونــدو 
ــدەواری  ــدن و خوێن ــی خوێن ــەر ڕەوت ــەری لەس ــە كاریگ ــرە ئەم ــەوت و حوج ــی مزگ ــت بوون ــی و دروس ئاوەدان
هەبــووە بەتایبــەت لەناوچــەی گەرمیــان و كــەالرو دروســتكردنی قــەاڵی شــێروانە لەالیــەن حەمــە پاشــای جافــەوە 
ــاش  ــە( و پ ــر هەی ــەوەی زیات ــە لێكۆڵین ــە پێویســتی ب ــەم قەاڵی ــی ئ لەســاڵی 1866 دروســت كــراوە )دروســت كردن
ــا  ــەرچاوەكان ت ــی س ــدەواری و بەپێ ــدن و خوێندن ــان بەخوێن ــی دانی ــەو گرنگ ــەم جێگەی ــاف ل ــتەجێبونی ج نیش
ــڕاوە  ــی باشــیان گێ ــووە كــە ڕۆڵ ــان هەب ــن حوجــرەی فەقێی ــە كــەالری كــۆن چەندی ــردوو ل ســییەكانی ســەدەی ڕاب
لەڕۆشــنبیری و خوێنــدەواری تاكەكانــی ئــەو دەمــەی كــەالرداو ئەمــە لەســەر ژیانــی گشــتیش ڕەنگــی داوەتــەوەو 
ــە، مــەال  ــی كــوڕی مــەال ســەعیدی زەلزەل ــە )مــەال محیەدین ــن لەوان ــك بكەی ــد ناوێ ــاس لەچەن ــرەدا ب ــت لێ دەكرێ
ــی  ــی یەكەم ــاش جەنگ ــۆ پ ــدا ب ــەردەمی نوێ ــەالر لەس ــی ك ــەو ئاوەدان ــە( و ئەم ــەدی دەك ــەال ئەحم ــتەفا، م مس
جیهانــی لەســاڵی 1914 دەگەڕێتــەوە كــە وردە وردە ژیــان لەگونــدی كــەالری كــۆن دەســتی پــێ  كــردووەو وەك ومتــان 
خوێنــدن و خوێنــدەواری لــەم گونــدەدا ســەرەتا لــە ڕێگــەی مزگــەوت و حوجــرەوە بــووە كــە بەپێــی ووتــەی مــەال 
ئەحمــەدی فەقــێ  ڕەشــید كــە دەستنوســێكی الی مــن پارێــزراوە كۆنرتیــن مزگەوتــی كــەالر بــۆ نزیكــەی ســەدەیەك 
بــەر لەئەمــڕۆ دەگەڕێتــەوە بێگومــان لەڕێگــەی ئــەم مزگەوەتــەوە هاواڵتیــان و خەڵكــی ئــەم گونــدە فێــری خوێنــدن 

ــوون. ــدەواری ب و خوێن
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یەكــەم قوتابخانــەی میــری )حوكمــی( لــە شــاری كــەالر ، قوتابخانــەی )كــەالر( بــووە كــە لــە 1931/10/1 لەالیــەن 
حەمــە بەگــی فەتــاح بەگــی حەمــە پاشــای جافــەوە لــەو گونــدە دروســت كــراوە كــە ئــەم پیــاوە بۆخــۆی ئەندامــی 
پەرلەمانــی عێراقــی ئــەوكات بــووەو ماڵەكــەی خــۆی كردوەتــە قوتابخانــەو پاشــرتیش لەباكــوری ڕۆژهەاڵتــی گوندەكە 
ــی  ــرناوە بەزمان ــێ  خوێ ــەرەتایی ل ــی س ــی شەش ــا پۆل ــە ت ــت ك ــت دەكرێ ــە دروس ــۆ قوتابخانەك ــوڕ ب ــەك لەق بینای
عەرەبــی و بەپێــی ســەرچاوەكان یەكەمیــن وەجبــەی قوتابــی كــە لــەو قوتابخانەیــە وەرگیــراوە نزیكــەی 33 قوتابــی 
بــوون خۆشــبەختانە لەیەكەمیــن كاروانــی خوێنــدواری لــەم شــارەدا كچانیــش درێژەیــان بەخوێنــدەواری داوە وەك 
ــەاڵم  ــە ب ــۆی هەی ــۆ خ ــەری ب ــا كاریگ ــت تەنه ــنبیر بێ ــدوارو ڕۆش ــر خوێن ــی نێ ــەر تاكێك ــت گ ــە دەوترێ ــەوەی ك ئ
گــەر تاكێكــی مــێ  خوێنــدوارو ڕۆشــنبیر بێــت ئــەوە واتــا خێزانێــك خوێنــدەوار دەبێــت كــە خۆشــبەختانە لەیەكــەم 
ــە  ــش ك ــن كچانی ــە یەكەمی ــك ل ــوون و یەكێ ــش بەشــدار ب ــەزی مێی ــەم شــارەدا ڕەگ ــدن ل ــی خوێن ســاتەكانی كاروان
چووەتــە قوتابخانــە خاتــوو حەبەخــان )1923ـ  1997( كچــی كەریــم بەگــی فەتــاح بەگــی حەمــە پاشــای جــاف بــووە، 
یەكەمیــن بەڕێوەبــەری ئــەم قوتابخانەیــە مامۆســتا )تۆفیــق عەلــی عەبدولڕەحــامن( بــووە كــە تــا ئێســتا زیاتــر لــە 26 
بەڕێوەبــەری هەبــووەو خوێنــدن تائێســتاش لــەم قوتابخانەیــە بەنــاوی قوتابخانــەی شــێروانەی بنەڕەتــی بەردەوامــەو 
كۆنرتیــن بینــای قوتابخانەیشــە كــە لەســاڵی 1958 دروســت كــراوەو تــا ئێســتاش مــاوەو خوێنــدن تێیــدا بەردەوامــەو 

لەســاڵی 2012 دا ئــەم قوتابخانــە ناوەكــەی لــە شــێروانەوە جارێكــی تــر دەكرێتــەوە بــە كــەالر. 

ڕەنگــە بیــرەوەری خوێنــدن لــەو قوتابخانەیــە الی زۆرێــك لەمامۆســتایان و قوتابیــان هەبێــت و بــۆ خــۆی مێژوویەكی 
تۆمــار كــرد بێــت بــەاڵم لێــرەدا ئامــاژە بەبەشــێك لــە یاداشــتەكانی خوالێخۆشــبوو مامۆســتا مســتەفا نەریــامن )1925ـ  
1994( دەدەم كــە بــۆ خــۆی لــە 1944/10/18 لەكــەالر بووەتــە مامۆســتا كــە ئــەو كات دوو مامۆســتا لــەو قوتابخانــە 
دەوامیــان كــردووە ئەوانیــش مامۆســتایان )زەینــەڵ حســێن بەیاتــی( كــە بەڕێوەبــەر بــووە لەگــەڵ مامۆســتا )عەزیــز 
ــتا مســتەفا  ــووە، مامۆس ــامن ب ــیان تورك ــەوی ترش ــەرەب و ئ ــەوەی ع ــە نەت ــە ل ــە بەٍڕێوەبەرەك ــی( ك ــد بەیات مەجی
یــادگاری تــاڵ و شــیرینی لــەو دەمــەدا لەكــەالر بــۆ تۆمــار كردویــن و دەیگێڕێتــەوە كــە ســەرەڕای ژیانــی مامۆســتای 
ــان كردویــن كــە لێــرەدا مــن تەنهــا هــەوڵ  ــۆ بەی ــە دۆخــی پــەروەردەی ئــەو كات زۆر بیــرەوەری تــری ب و بــاس ل
ــە درێــژەی دەنوســێت »كــەالری ئــەو  ــە یاداشــتەكانیداو وەك ل دەدەم تیشــك بخەمــە ســەر الیەنــی پــەروەردەی ل
ســەردەمە بریتــی بــوو لــە )250( ماڵێــك و مەركــەزی بەگزادەكانــی جــاف بــووە، لەكــەالر پێــش هەمــوو ئاواییــەك 
قوتابخانــە كرابــووە، ژمارەیــی قوتابیــان لــە شــەش پۆلــدا )50 ـ 60( بــوو، هــۆی كەمــی قوتابــی دەگەڕێتــەوە ســەر 
ئــەوەی مامۆســتایان بەتەواوەتــی دەوامیــان نەدەكــردو ڕێگــەی هاتوچــۆی نێــوان كــەالرو كفــری زەحمەت بــوو، هەر 
یەكێكــامن مانــگ و نیــوێ  جارێــك شــارمان دەبینــی و بــەدڵ و بەگیــان دەرســامن دەوتــەوە« و لــە قسەوباســەكانیدا 
بــاس لەدۆخــی قوتابیــەكان دەكات كــە تەمــەڵ و الســار بوونــەو مامۆســتاكان شەخســێتان نەمابــوو الی قوتابیــەكان و 
لەپشــوی نێــوان دەرســەكاندا دەهاتنــە نێــو مامۆســتاكان و دادەنیشــن و ئەمەیــش بــە هــۆی ئــەوەی كــە مامۆســتاكان 
نەیانوێــراوە قســەیان لەگــەڵ بكــەن بەهــۆی ئــەوەی ئەمانــە مناڵــە بەگزادەبوونــەو پاشــان بەهــۆی لێدانــەوە ئــەو 

مندااڵنــە دێنێتــە ســەر ڕێ “. 

مامۆســتا مســتەفا نەریــامن وەك خــۆی باســی دەكات نزیكــەی دوو ســاڵ لەكــەالر ماوەتــەوەو ئــەو ماوەیــە بــەڕۆژە 
خۆشــەكانی ژیانــی دەگێڕێتــەوە كــە لەگــەڵ دانیشــتوانەكەیدا خــۆش ژیــاوە، لەدرێــژەی بەســەر هاتەكانیــدا مامۆســتا 
نەریــامن بــاس لــەوە دەكات »لەكــەالر بــووم بــۆ یەكــەم جار ســاڵی 1945  ئاگری نــەورۆز كرایــەوەو قوتابیــان رسودی 
ــش  ــوو هێمنەكانی ــە بزێ ــك لەقوتابی ــاوی هەندێ ــەت ن ــدا تەنان ــتا لەبیرەوەریەكانی ــدەوە«، مامۆس ــان خوێن نەورۆزی
ــەن( و  ــێخ حەس ــی ش ــەگ و ئیكرام ــم ب ــی كەری ــوەكان )عەل ــە بزێ ــی دەكات قوتابی ــە باس ــە ك ــت لەوان دەهێنێ
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لەبەرامبەریشــدا قوتابیــە هێمنــەكان )ســەردارو دارا( بــەگ بــوون، بــەم شــێوەیە مامۆســتای خوالێخۆشــبوو چەنــد 
دیمەنێكــی ئــەو دەمــەی پــەروەردەو فێربوونــی كــەالری بــۆ تۆمــار كردویــن كــە بەڕاســتی ســودی مێژوویــی گــەورەی 

بــۆ ئەمــڕۆ هەیــە. 

یەكێــك لەكێشــەكانی خوێندنــی ئــەو كات ئــەوە بــوو كەقوتابــی لەقۆناغــی ســەرەتایی دەر دەچــوو دەبــوو بچێتــە 
شــوێنەكانیرت بەتایبــەت كفــری و ســلێامنی بــۆ تــەواو كردنــی خوێندنــی بەرزتــری وەك ناوەنــدی كەئەمەیــش 
دەبــووە ڕێگــر لەبــەردەم پــەروەردەو فێربوونــی وەجبــە ســەرەتاییەكانی قوتابیــان كــە بــەم هۆیــەوە ژمارەیەكیــان 
ــەو  ــاڵی 1970 ئ ــووە لەس ــە ســەرەتا پاشــكۆ ب ــدی ك ــەی ناوەن ــن قوتابخان ــەی یەكەمی ــەو كات ــا ئ ــا ت ــان دەهێن وازی
ســاڵەی كــە بەمەرســومی كۆمــاری و بەئیمــزای ســەرۆك كۆمــاری ئەوكاتــە ئەحمــەد حەســەن بەكــر كــەالر بڕیــاری 
ــی شەشــەمی ســەرەتای  ــدكاری پۆل ــەو ســاڵەداو خوێن ــی مانگــی شــوباتی ئ ــۆ دەرچــووە لەكۆتای ــەزای ب ــوون بەق ب
ــەر  ــە هەمــان ســتاف كــە ئــەوكات بەڕێوەب ــەو پاشــكۆیە ب ــی یەكەمــی ناوەنــدی ئ ــە پۆل قوتابخانــەی كــەالر دەچن
)مامۆســتا كەمــال فــارس عەزیــز( بــووەو لەكۆتایــی هەمــان ســاڵدا یەكەمیــن مــدەڕس لەپســپۆڕی مامتاتیــك بەنــاوی 
ــدی لەكــەالر  ــەی ناوەن ــن قوتابخان ــە، لەســاڵی 1973 یەكەمی ــەو قوتابخانەی ــە ئ ــەوزاد محەمــەد ســاڵەح( هاتوەت )ن
كراوەتــەوە كــە بیناكــەی لەنێــو بینــای ئێســتای پــەروەردەی كــەالردا بــووەو یەكەمیــن وەجبــەی قوتابیانــی نزیكــەی 
حەفتــا قوتابــی بــوون و پــاش نســكۆی 1975 یــش قوتابیانــی كــەالر توشــی دەردەســەری دەبــن و بــۆ تەواوكردنــی 
خوێنــدن ڕوو لەكفــری دەكــەن و تاقیكردنــەوەی وەزاری ســاڵی 1975 قوتابیــان لەهەمــان شــار دەبێــت، لەســااڵنی 
پــاش 1975 ئامادەیــی لەكــەالر دەكرێتــەوەو پێشــرت قوتابیــان بــۆ تەواوكردنــی قۆناغــی ئامادەیــی ڕوویــان لەهەریەكە 
لەشــارەكانی كفــری و دەربەندیخــان و ســلێامنی دەكــرد، لــە 1988/10/1 ئامادەیــی پیشــەیی كــەالر بــۆ هــەر ســێ  
بەشــی )كارەبــا، بازرگانــی، كانــزا( كرایــەوە كــە نزیكــەی 300 خوێنــدكار لــەو ســاڵەدا تێیــدا خوێندویانــەو یەكەمیــن 
بەڕێوەبــەری مامۆســتا )داود شــێرزاد( بــووە كــە ئێســتایش ئــەم ئامادەییــە بەردەوامــە لەخوێنــدن ، گــەر ورد ببینــەوە 
لــەو كەســانەی كــە ئــەوكات لەقوتابخانەكانــدا دەیانخوێنــدو بەخوێنــدەوار دەنــارسان دەیــان كەســی هەڵكەوتوویــان 
تێــدا بــووە لەبــوارە جۆربەجۆرەكانــدا كــە كاریگەرییــان لەســەر الیەنــی ڕوناكبیــری و كۆمەاڵیەتــی شــارەكە هەبــووە. 

لەپــاش ڕاپەڕینــی بەهــاری 1991 ی كۆمەاڵنــی خەڵــك و پــاش ئــەوەی لــە 3/9 شــاری كەالر ئــازاد دەكرێــت بەجۆرێك 
ــی  ــدن دەبێــت بەزمان ــر خوێن ــر گەشــە دەكات كــە زۆرت ــوون لەمشــارەدا زیات ــەروەردەو فێرب ــواری پ لەجــۆرەكان ب
ــاش  ــت، لەپ ــش زۆر بێ ــای قوتابخانەكانی ــە بین ــش وادەكات ك ــاد دەكات ئەمەی ــدكاران زی ــارەی خوێن ــوردی و ژم ك
ــان دامــەزرا كــە یەكەمیــن  ــە 2004/6/26 بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی پــەروەردەی گەرمی ــراق و ل ــازادی عێ پرۆســەی ئ
بەڕێوەبــەری مامۆســتا )عەلــی حســێن عەلــی(  بــووەو ئێســتا ئــەو بەڕێوەبەرایەتیــە لــە شــاری كەالردایــەو پێشــرت 
مامۆســتای كۆچكــردوو مســتەفا ڕەشــید )1952ـ  2012( بەڕێوەبــەری بــووەو لەســاڵی 2012 دا مامۆســتا دارا ئەحمــەد 
ــەدوای  ــان ل ــی گەرمی ــتان ـ لق ــتایانی كوردس ــی مامۆس ــەوەی یەكێت ــە ل ــە جگ ــەری، ئەم ــە بەڕێوەب ــەمین كراوەت س
ڕاپەڕیــن لەســنورەكە هەبــووەو وەك ڕێكخراوێكــی پیشــەیی و تایبــەت بەچینــی  مامۆســتا كاری كــردووە، زەرورەتــی 
ناوچەكــە لــەڕووی پــەروەردەو فێربوونــەوە وایكــرد كــە لەســاڵی 1995 وەك زۆرێــك لەشــارەكانی تــری كوردســتان 
بڕیــار لەكردنــەوەی پەیامنگاكانــی )مامۆســتایان، تەكنیكــی( بدرێــت كــە پەیامنــگای مەڵبەنــدی مامۆســتایانی كــەالر 
بڕیــاری دامەزراندنــی در و ســەرەتا تەنهــا )100( خوێنــدكاری هەبــوو لەگــەڵ شــەش مامۆســتا كــە ئــەم پەیامنگایــە 
ــە  ــوو ك ــگای ســنورەكە ب ــن پەیامن ــگای مامۆســتایانی ســلێامنی یەكەمی ــاش پەیامن ــدارەی ســلێامنیدا پ لەســنوری ئی
بڕیــاری كردنــەوەی دراو یەكەمیــن بەڕێوەبەریشــی مامۆســتا )عــادل یــاوەر( بــووە، پەیامنــگای كشــتوكاڵی كــەالر كــە 
لــە هەمــان ســاڵ بڕیــاری كردنــەوەی دراو دواتــر كــرا بەپەیامنــگای تەكنیكــی و لەســاڵی خوێندنــی یەكەمیــدا واتــا 
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1996 ـ 1997 توانــرا )52( خوێنــدكار دەر بچێنێــت كــە تــا ئێســتایش ئــەم ناوەنــدە ئەكادیمیــە بەردەوامــە لەخزمــەت 
و چەندیــن بەشــی زانســتی لەبەیانیــان و ئێــواران لەخــۆ دەگرێــت بــەاڵم پەیامنــگای مەڵبەنــدی مامۆســتایان لەســاڵی 
2008 ەوە بــە بڕیارێــك كــرا بەكۆلێــژی پــەروەردەی بنەڕەتــی كــە ئێســتا ســەر بــە زانكــۆی گەرمیانــەو پــاش ســاڵی 
ــەم  ــە یەك ــەزرا ك ــەالر دام ــەروەردەی ك ــژی پ ــران كۆلێ ــی وەزی ــەرۆكایەتی ئەنجومەن ــی س ــش بەبڕیارێك 2004 ی
ڕاگــری ئــەم كۆلیــژە دكتــۆر بەهــرۆز جــاف بــووە، ئەمــەو زەرورەتــی ناوچەكــەو زۆری ژمــارەی خوێنــدكارو بڕیــاری 
كردنــەوەی ژمارەیــەك زانكــۆ لــە شــارەكانی كوردســتان لــە 2010/4/14 بــەردی بناغــەی زانكــۆی گەرمیــان لەالیــەن 
دكتــۆر بەرهــەم ســاڵەح ســەرۆكی ئەوكاتــەی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان دراو پاشــان دەســت بەدروســت كردنی 
هەیكەلــی زانكــۆی گەرمیــان لەكــەالر لەناوچــەی بەردەســور كــرا كــە لــە 2011/2/7 فەرمانــی زانكۆیــی بــۆ پێكهێنانــی 
ــژە  ــە كــەالر درێ ــاد( ل ــەروەردە، بنی ــی )پ ــە كۆلیژەكان ــن بــەش لەهەریەكــە ل دەرچــووە كــە ئێســتا لەكــەالر چەندی
بەخوێنــدن دەدەن و هــەر لەكــەالر لەســاڵی 2012 دا بڕیــاری كردنــەوەی خوێندنــی ماســتەر لەبەشــی جوگرافیــا درا 
هــەر چەنــدە پێشــرت لەســەر میالكــی كــەالر چەندیــن ماســتەر و دكتــۆر وەرگیــرا بــوو لەزانكۆكانــی تــرداو تەنانــەت 
زەرورەتــی ناوچەكــە و گرنگــی حكومــەت وایكــرد كــە پەیامنــگای پســپۆڕیش بكرێتــەوەو لەســاڵی )2007(  پەیامنگای 
كۆمپیوتــەری كەالریــش كەســەر بەوەزارەتــی پەروەردەیــە كرایــەوە كــە لــە یەكــەم وەجبــەی خوێندنــدا تەنهــا )50( 
خوێنــدكاری وەرگــرت و ئێســتا ئــەم ناوەنــدە بەردەوامــە لەخزمــەت كــردن و یەكــەم بەڕێوەبــەری ئــەو پەیامنگایــەش 
ــن  ــەوەی یەكەمی ــاری 1991 و كردن ــاش بەه ــدا پ ــواری ڕاگەیاندنیش ــووە، لەب ــادر( ب ــین ق ــیار حس ــتا )ناس مامۆس
ــن  ــورساو چەندی ــرناوو ن ــای بیســرتاوو بی ــان و پاشــان گەشــەكردنی میدی ــۆی گەرمی ــاوی ڕادی ــۆی ســنورەكە بەن ڕادی
باوكــراوەی تایبەمتەنــد بەبوارەكــە لەالیــەن قوتابیــان و خوێندكارانــەوە دەر كــراوە لەوانــە )كەڵیــار، تــۆژەر، پەیامــی 
خوێنــدكار، خوێندنــی نــوێ ، شــكۆفە، تەمــا، الو ... ( و كردنــەوەی چەندیــن لــق و ناوچــە و ناوەنــدی ڕێكخــراوەی 
تایبــەت بەقوتابیــان و خوێنــدكاران و لەبــواری ڕادیۆیشــدا یەكەمیــن بەرنامــەی ڕادیــۆی بەنــاوی بەرنامــەی ) بــەرەو 
پەروەردەیەكــی هاوچــەرخ ( لەســاڵی 2007 ەوە لەڕادیــۆی تــەوارەوە پێشــكەش كــراوەو پاشــانیش لــە هەریەكــە لــە 
ڕادیــۆی یەكگرتــوو و ڕادیــۆی دەنگــەوە بەرنامــەی تایبــەت بەپــەروەردەو فێربــوون پێشكەشــكراوە ئەمــە ســەرەڕای 
بەرنامــەی تایبــەت بەڕێكخراوەكانــی قوتابیــان و الوانــی حزبەكانــەوەو ئەمــەو هەریەكــە لەبەڕێوەبەرایەتــی گشــتی 
پــەروەردەی گەرمیــان ســایتێكی تایبــەت بەخۆیــان بەنــاوی  http://www.pgarmyan.org/  كــردەوە لەگــەڵ ســایتی 
تایبــەت بەزانكــۆی گەرمیــان بەنــاوی http://www.garmianuniv.com/ و گەشــەكردنی شــارەكەو گرنگــی پێدانــی 
ــان  ــە دیس ــەوە ك ــارەكە بكرێت ــی لەش ــەی نێودەوڵەت ــن قوتابخان ــاڵی 2012 دا یەكەمی ــرد لەس ــش وایك هاوواڵتیانی
ژمارەیــەك خوێنــدكار تێیــدا درێــژە بەخوێنــدن دەدەن ، ســەرباری چەندیــن گرفتــی پەروەردەیــی لەشــارەكە بــەاڵم 
بــەردەوام ئــەم كەرتــە لــە بەرەوپێشــچوندایەو لــەم ســااڵنەی دواییشــدا چەندیــن باخچــەو قوتابخانــەو پەیامنــگای 
تایبــەت لەشــارەكەدا كراونەتــەوەو ئایندەیەكــی گــەش چاوەڕوانــی نــەوەی داهاتــوو لــە بــواری پــەروەردەو فێربــوون 

لــە كــەالر ئومێــد دەكرێــت .

سەرچاوەكان : 

-1 مستەفا نەریامن ، بیرەوەری یەكانی ژیانم ، دەزگای رۆشنبیری و باوكردنەوەی كوردی ، بەغدا ، 1994.

2 – حوســێن ئیســامعیل خــان دەلــۆ ، ناوچــەی كفــری لــە نێــوان ســااڵنی 1914 – 1945 ، لــە باوكراوەكانــی كۆمەڵــەی 
روناكبیــری و كۆمەاڵیەتــی كەركــوك ، كەركــوك ، 2010 . 

3 – شــاخەوان فایــەق ئەلیاســی ، مێــژووی نەتــەوە كۆنەكانــی كوردســتان ، چاپخانــەی وەزارەتــی رۆشــنبیری ، هەولێــر 
 . 2008 ،
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4 – صباح عەلی جاف ، پەروەردە و فێربوون گرفت و گۆڕان ، چاپخانەی یاد ، سلێامنی ، 2011 

 .  2011  ، ســلێامنی   ، چــرا  چــوار  چاپخانــەی   ، كــەالر  مێــژووی   ، باجــەاڵن  حەســەن  ســوارە   –  5 

ــەی كارۆ ،  6 – محەمــەد شــاكەلی ، قــەزای كفــری .. شــارەدێی كــەالر و پاســەكەی حاجــی 1961 – 1975 ، چاپخان
 . 2012

7 – مەال ئەحمەدی فەقی رەشید  مامۆستای ئاینی و دانیشتوی كەالری كۆن، دەست نوسی باونەكراوە . 

8 – رێبــەری دەرچوونــی قوتابیانــی : ) پەیامنــگای تەكنیكــی كــەالر – خولــی هەشــتەم 2003 – 2004 ( ، ) پەیامنــگای 
مەڵبەنــدی مامۆســتایان و هونــەرە جوانــەكان – خولــی رزگاری 2002 – 2003 ( . 

9– چاوپێكەوتــن لەگــەڵ  هــە ریەكــە لــە ) مامۆســتا حســین كــەالری ، مامۆســتا شــكور غەفــور ،مامۆســتا ئەنــوەری 
صناعــە ، محەمــەد عەلــی  رەزا – خوێنــدكاری ســااڵنی 1973ز ( .  

/http://www.pgarmyan.org  10– سایتی فەرمی پەروەردەی گەرمیان

/http://www.garmianuniv.com   11 – سایتی فەرمی زانكۆی گەرمیان

/http://xendan.org   12 – سایتی خەندان

 sabahali83@yahoo.com

ئاهه نگی قوتابخانه كانی كه الر له  كۆندا

ئاهه نگی قوتابخانه كانی كه الر له  كۆندا

گه شتی به هاره ی قوتابخانه ی كه الری سه ره تایی ئه رشیف:حه سه ن جاف

م.سابیر حه مید له كاتی وانه  وتنه وه دا... فۆتۆ: دلێر عه بدولره حامن
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شاری كەالر..

 بزوتنەوەی ژنان و بەشێك لە دەستكەوتەكانیان 

تابان گەرمیانی 

  ڕەنگــە قســەكردن لەســەر مێــژووی خەباتــی توێژێــك لەچوارچێــوەی شــارێكی وەك كــەالردا، لەهەندێــك ڕووەوە 
هاوشــێوەی ژنانــی ناوچەكانــی تــری كوردســتان بێــت، بــەاڵم لێرەدا لــەڕووی ژینگەی سیاســی و ئابــوری و كۆمەاڵیەتی 
و پەروەردەیــی و جوگرافیاییشــەوە، بڕێــك جیــاوازە، جیــاوازە لــەوەی ژنــان بتوانــن بەكەفمرتیــن ماندووبــوون و دوور 
لەتوندوتیــژی خەباتــی مەدەنییانــەی خۆیــان بكــەن و دەســتەبەری ئــەو مــاف و داواكارییانــە بــن كــە وەك ســەرەتاو 

دروشــم هــە ڵیانگرتــووەو لەســایەیدا خەبــات بكــەن.

ــە لێــرەدا دەبێــت لەمێــژووی شــاری كــەالرەوە باســی بزوتنــەوەی ژنانــی شــارەكە بكەیــن، چونكــە ئــەم شــارە  بۆی
بەهــۆی بەپیتیــی خاكەكــەی و هەڵكەوتــە جوگرافییەكەیــەوە لەســەر ئاســتی كوردســتانی گــەورەو هەرێمــی 
كوردســتانیش وا كەوتۆتــەوە كــە دوا ســنوری نێــوان كوردســتانە لەبــەری هــەردوو دەوڵەتــی عێــراق و ئێــران، ئەمــەش 
وایكــردەوە بــەردەوام ڕووبــەڕووی سیاســەتی ڕاگواســن و بەعەرەبكــردن ببێتــەوەو هەمیشــە شــارێكی نائــارام بێــت 
ــەتی   ــی سیاس ــت، كاریگەری ــەردەوام بێ ــدا ب ــد، تیای ــی و.. هت ــی و كۆمەاڵت ــی و دەروون ــی مرۆی ــی دۆخ و زیانەكان
ــەڕۆژی  ــەم شــارە ل ــن ئ ــوو ئەزانی ــت. هەم ــەوە دەردەكەوێ ــەالر خۆی ــی ك ــەزا( كردن ــە )ق ــژووی ب ــش لەمێ تەعریبی
ــرا  ــراق  ك ــاری عێ ــە مەرســومێكی ســەرۆكایەتی كۆم ــازار ب ــی 11 ئ ــاش ڕاگەیاندن ــارە )137( لەپ )1970/2/28( بەژم
بەقــەزا لەســنوری پارێــزگای كەركــووك، بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی كــەالر خــۆی گەورەتریــن قــەزای كــوردی بــوو، تــرس 
ــەڕۆژی )  ــس ل ــە بەع ــرد ك ــەش وایك ــەم ترس ــكات، ئ ــاد ب ــوك زی ــتان لەكەرك ــای كوردس ــەوەی دیمۆگرافی ــوو ل هەب
1975/11/6( بــە مەرســومێكی تــرو بــە ژمــارە )608( ی ســەرۆكایەتی كۆمــار شــارەكە لەپارێــزگای كەركــوك داببڕێــت 
ــدی  ــدا وەك ناوەن ــەاڵتی كوردی ــەردەمی دەس ــر لەس ــلێامنی، دوات ــزگای س ــەر پارێ ــەوە بیخاتەس ــەڕووی ئیداریی و ل

ــان. ــدارەی گەرمی ــە ســەنتەری ئی ناوچەكــە ببێت

بەپێــی ئــەم مێــژووە بێــت، كــەالر، وەك شــار، شــارێكی كۆن نییــە، لەگەڵ ئەوەشــدا بەردەوام سیاســەتی ســتەملێكردن 
ــێری  ــكی ش ــدا پش ــااڵوەكانی ئەنفال ــی ش ــاڵی )1988( دا لەتاوان ــن لەس ــووە، وەك دەبینی ــەر ب ــانەوەی لەس وچەوس
قوربانییــان بــەر ســنوری فراوانــی ئــەم شــارەو گوندەكانــی دەروبــەری  كەوتــووە، ئەوانەشــی كــە بــەر ئــەم شــااڵوە 
كەوتــن زۆرینەیــان ژن و منــداڵ بــوون چ وەك قوربانــی و چ وەك كەســوكاری قوربانــی، بۆیــە دەبێــت مێــژووی ژن 
ــن. پێــش ڕاپەریــن ژن ئەنفــال و  ــژووی پێــش ڕاپەریــن و دوای ڕاپەری ــە مێ ــە دووبەشــەوە، وات ــن ب لەكــەالردا بكەی
دەربەدەركــراوە، دوای ئەنفالیــش دەبینیــن هــەر خاوەنــی قوربانییــەو ژن لەپرۆســەی ڕاگواســتندا زۆرتریــن زیانــی 
بەردەكەوێــت، هــاوكات لەكوردایەتیشــدا بەشــداربووەو لەخەباتــی پێشــمەرگایەتیدا هاوشــان و پشــتیوانی بــاوك و 
ــەوە  ــیی خێزانەكانیان ــدی و كاری سیاس ــۆی پەیوەن ــدان ژن بەه ــر چەن ــەوەش زیات ــە، ل ــەرەكانیان بوون ــراو هاوس ب

لەدامودەزگاكانــی بەعســدا، زیندانــی كــراون.

لــەدوای ڕاپەرینــی ســاڵی )1991( ی خەڵكــی كوردســتانەوە، قۆناغەكــە گــۆڕاوە، دەرفەتــی ئازادیــی سیاســی هاتــە 
ئــاراوە، ژنانــی كەالریــش توانیــان لەپــاڵ بەشــداریی سیاســییان، خۆیــان لەنــاو چەندیــن ڕێكخــراوی جۆراجــۆردا ڕێــك 
بخــەن و شــاری كەالریــش یەكێــك بــووە لــەو شــارانەی چەندیــن ڕێكخــراو و گــروپ و دەســتەو ناوەنــدی هاوبەشــی 
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بــۆ ژنــان تێــدا دروســت دەبێــت، كۆمەڵێــك ژنــی بەتوانــاش لەنــاو ڕێكخراوەكانــدا دەســتبەكاردەبن لەڕێكخراوەكانــی 
ــەی  ــووی خوشــكانی ئیســالمی و كۆمەڵ ــی كوردســتان و یەكگرت ــی ئافرەتان ــی كوردســتان و یەكێت ــی ژنان وەك یەكێت
ــە  ــاو حزب ــەوەی لەن ــە ل ــە جگ ــەوەی خوشــكان، ئەم ــان و بزوتن ــری ژن ــی كوردســتان و ســەنتەری رووناكبی ئافرەتان

سیاسیەكانیشــدا كۆمەڵێــك ژن هەڵكەوتــن. 

ــەالردا  ــاری ك ــوون و لەش ــەش ب ــدا هاوب ــك خاڵ ــییەكانیان لەكۆمەڵێ ــە سیاس ــەرەڕای جیاوازیی ــە س ــەم ڕێكخراوان ئ
پێكــەوەو بەجیــا كاریــان بــۆ دابینكردنــی مافەكانــی ژن كــردووە، ئەویــش لەڕێــگای كــۆڕو كۆبوونــەوەو كۆنفرانــس و 
ســیمنار و دەركرنــی بەیاننامــە و یاداشــت، بــەوەش قۆنــاغ بەقۆنــاغ ژنانیــان بــە مــاف و ئەركــە سیاســی و كۆمەاڵیەتی 
ــوو، نەهێشــتنی  ــە دوو ب ــدا پل ــی تێ ــە ژن ــی یاســاكان ك ــۆ گۆڕین ــە كاركــردن ب و یاســاییەكانیان ئاشــنا دەكــرد، لەوان
ــان و  ــودانی كچ ــەزۆر بەش ــان ب ــردن، ی ــاردەی خەتەنەك ــی دی ــان، نەمان ــوتاندنی ژن ــن و خۆس ــن و خۆكوش كوش
دیــاردەی ژن بــە ژن، هەروەهــا بەردەوامبــوون لەخوێنــدن و خوێنــدەواری و، هاندانــی ژنــان و كچــان بــۆ كاركــردن و 

بەدەســتهێنانی ســەرچاوەی ئابــوری تایبــەت بــۆ خۆیــان و گرنگیــدان بــە دەســتڕەنگینی و كارە دەســتییەكان. 

جگــە لەوانــە، هاندانــی ژنان بــۆ بەشــداریكردن لەهەموو كارە هونەرییەكاندا وەك شــانۆو شــێوەكاری و پەیكەرتاشــی 
و میوزیــك، هاندانــی ژنانــی شــارەكە بــۆ بەشــداریی لــەكاری میدیایــی ونوســین و خوێندنــەوە، پاڵپشــتیكردنیان بــۆ 
بەشــداریی زیاتــر لەحزبــە سیاســیەكاندا، كاركردنیــش بــۆ باشــكردنی الیەنــی دەروونــی و یاســایی  ژنانــی كەســوكاری 

ئەنفــال، هەروەهــا ڕۆشــنبیریی دایــكان لەبــواری پەروەدەیــی هتــد..

ئەمــڕۆ خۆشــبەخانە، دەرئەنجامــی زۆرێــك لــەم هــەوڵ وكۆششــانە بەدەركەوتــوون. ژنانــی كــەالر توانیــان بگــەن بــە 
بەرزتریــن ئاســتی دەســەاڵتی یاســادانان و حكومەتــە خۆجێییــەكان. هــەر لەنــاو كــەالردا دوو ژن بوونەتــە ئەندامــی 
پەرلەمانــی كوردســتان و یــەك ژنیــش بۆتــە ئەندامــی ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێامنی، بــۆ یەكەمجــار لەســەر ئاســتی 
ــارەوانی و  ــەرۆكی ش ــە س ــش بووەت ــور، ژنێكی ــەی باوەن ــەری ناحی ــە بەڕێوەب ــك بووەت ــتانیش ژنێ ــراق و كوردس عێ
چــوار ژنیــش بوونەتــە بەڕێوەبــەری كتێبخانەكانــی كــەالر و باوەنــور و ڕزگاری كــە هــەر  ســەربە كــەالرن، لــە كــۆی 
ــان  ــە ژن ــی دژ ب ــەوەی توندوتیژی ــە بەرەنگاربوون ــت ب ــەت بێ ــی  تایب ــەك بەڕێوەبەرایەت ــش  ی )36( بەڕێوەبەرایەتیی
ــت و دوو ژنیــش  ــان هەبێ ــی ژن ــە داڵدەدان ــەت ب ــت، هــەر لەكــەالردا شــەڵتەرێكی تایب و ســێ  نوسینگەشــی هەبێ

بەڕێوەبــەری بــن لەشــارەكەدا یەكێكیــان لەبەڕێوەبەرایەتــی كشــتووكاڵ و ئەویرتیــان لــە بانكــی كــەالر.

ــان،  ــەت بەژن ــی وەرزشــی تایب ــی مەلەوانگــە، گەرمــاو، هۆڵ ــە خاوەن ــی كــەالر بۆت ــی كاریشــدا، ئەمــڕۆ ژن لەمەیدان
ــی  ــان لەكــەالر خاوەن ــرناوو بیسرتاویشــدا، ژن ــورساوو بی ــای ن ــواری میدی ــی. لەب ــەو دوكانداری چێشــتخانە،  نانەواخان
ــەم  ــی یەك ــوو، خاوەن ــتان ب ــراق و كوردس ــتی عێ ــەر ئاس ــە لەس ــەوار( ك ــاوی )ت ــوون بەن ــان ب ــوی ژن ــەم ڕادێ یەك
ــی  ــار و ڕۆژنامــەو باوكراوەكان ــن(. لەتێكــڕای گۆڤ ــا( و )نەوژی ــاری ژن( و )پاری ــاوی )كەن ــراوەی ژنانیشــن بەن باوك
گەرمیانیشــدا لەســتافی نووســیندا ژنانــی كــەالر بوونیــان هەیــەو هەبــووە، لەســەرجەم ڕادیــۆو تەلەفزیۆنــە 
ــزی  ــدا هێ ــواری سەربازییش ــەن، لەب ــووەو ه ــاز هەب ــەرو هەواڵس ــژەرو دەهێن ــی بێ ــدا ژنان ــی كەالریش لۆكاڵییەكان
پێشــمەرگەی ژنــان هەیــە، لەبــواری هێزەكانــی ناوخۆیــش چەندیــن ژن لەهاتووچــۆ و پاســەپۆرت هــەن، ئەمانــەو 

ــەالر. ــاری ك ــن لەش ــەوەی ژنان ــی بزووتن ــە بەرهەم ــتكەتیرت ك ــن دەس چەندی
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لێــرەدا پرســیارێك دێتــە ئــاراوە، ئایــا ئــەم دەســتكەوتانە كەمــن؟ ئەگــەر ئــا، هــۆكارەكان چیــن و بــۆ كــەم و لەئاســت 
ــەوە  ــەوا بەدڵنییای ــش زۆرن، ئ ــن؟، ئەگەری ــەالردا نی ــی ك ــی ژن ــراوەكان و چاالكوانان ــی ڕێكخ ــات و ماندووبوون خەب
دەبێــت شــانازییان پێــوە بكەیــن و ڕۆڵ ودەستپێشــخەری ئــەو ژنانــەش لەمێــژووی شــاری كــەالردا لەبەرچــاو 
بگیرێــت كــە ڕۆژێــك لــەڕۆژان بونەتــە ڕچەشــكێن و دابونەریتــە خراپەكانیــان شــكاندووەو توانیویانــە گۆڕانكاریــی 

كۆمەاڵیەتــی لەژیانــی ژنانــی شــاری كــەالردا بكــەن.

بزاوتی ژنان ... فۆتۆ: گروپی مه ستوره 

بزاوتی ژنان ... فۆتۆ: دلێر عه بدولره حامنبزاوتی ژنان ... فۆتۆ: دلێر عه بدولره حامن
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كۆمەڵی مەدەنی لە كەالر دا
بێستون ژاڵەیی

ســەرەتای جموجوڵــی مەدەنــی لەكــەالردا پەیوەســتە بــەوەی بەگــزادە جافــەكان لــەم شــارەدێیەدا بــوون و زۆر زوو 
قوتابخانــە و نەخۆشــخانە و بنكــەی پۆلیــس و پۆســتەخانەیان هێناوەتــە ئێــرە و هــەر خۆشــیان ئەنگێــزەی سیاســی 
و ژیانــی شــاریان هەبــووە ، داودبەگــی جــاف و حەمــە بەگــی جــاف لێــرەوە بــۆ چەندیــن خــول نوێنــەری ناوچەكــە 

بــوون لــە پەرلەمانــی عێراقــدا.

پێــش ئــەوەش بــە ئەنگێــزەی ئاینــی عەشــیرەتەكانی كــەالر لەشــەڕی شــوعەیبیەی ســاڵی 1915دا لەپــاڵ لەشــكری 
ــەڕی  ــاڵی 1931 دا لەش ــە س ــر ل ــی ت ــیرەتانە جارێك ــەم عەش ــەر ئ ــگاون و ه ــز جەن ــوددا دژی ئینگلی ــێخ مەحم ش
ــتان وەك  ــازادی كوردس ــراوی ئ ــش ڕێكخ ــووە ، كاتێكی ــزدا گرت ــە دژی ئینگلی ــەڕ ل ــێخیان لەش ــتی ش ــدا پش ئاوباریك
دەركەوتەیەكــی ژیانــی مەدەنــی لــە كۆتایــی بیســتەكاندا دادەمــەزرێ حەمەبەگــی جــاف و چەندیــن پیــاوی 
تیرەكانــی جــاف تیایــدا جموجــوڵ وچاالكــی دەكــەن . لەســاڵی 1939 كــە حیزبــی هیــواش دامــەزرا كەالرییــەكان لــە 
كۆڵەكەكانــی حیزبەكــە بــوون، هــەر ئەمــەش وایكــرد كــە كۆبونــەوەی دوو باڵــە ناكۆكەكــەی هیــوا لەســاڵی 1944دا 

ــۆ ئــەو كاتــە جوڵەیەكــی مەدەنــی و سیاســی بەرچــاو بــوو. ــە كــەالر ئەنجــام بدرێــت، كــە ب ل

ــی و  ــی مەالی ــەردوو باڵ ــی ه ــە و ناكۆكییەكان ــەندنی كێش ــی پەرەس ــە كات ــدا ل ــەدەی ڕابردووش ــتەكانی س لەشەس
جەاللــی لەنــاو پارتیــدا،  گونــدی كــەالری كــۆن كــە ئێســتا گەڕەكێكــی شــارەكەیە، ناوەندێكــی گرنگــی جموجوڵــی 
مەدەنــی و سیاســی باڵــی مەكتەبــی سیاســی پارتــی )جەاللــی( بــووە و چەندیــن كۆبوونــەوەی گرنگیــان لــە گوندەكــە 

ئەنجامــداوە.

هــەروەك جەنگاوەرانــی هۆزەكانــی كــەالر بەشــێكی كارای لەشــكری شۆڕشــەكەی ئیرباهیــم خانــی دەلــۆ بــوون كــە 
لــە 22 ی ئابــی 1922 دا كفرییــان لــە چنگــی داگیركەرانــی ئینگلیــز ئــازاد كــرد و ئیدارەیەكــی كوردییــان لــە پیاوانــی 

هــۆزەكان تێــدا دامەزرانــد.

لــەوە بــە دواش كــە حیزبــی شــیوعی و پارتــی دیموكــرات و یەكێتــی نیشــتیامنی و حیزبــە كوردســتانیەكانی تریــش 
ــزە  ــەم هێ ــی ئ ــی و خوێندكارییەكان ــە و قوتاب ــە و ژنان ــراوە گەنجان ــە و ڕێكخ ــەم حیزبان ــەكان ل ــەزران كەالریی دام
ــدا  ــەی خەبات ــەم ڕێگای ــان ب ــام داوە و زۆرێكی ــان ئەنج ــی مەدەنیی ــا جموجوڵ ــوون و جۆرەه ــی ب ــیانەدا تەڤل سیاس

ــان بەخشــیوە. گیانی

ئەگــەر بــەوردی بــەدوای چاالكیەكــی مەدەنــی بەرچــاودا لــە كــەالر بگەڕێیــن ، وەك دەســتپێك بــۆ ئــەم جــۆرە لــە 
جموجــوڵ ئــەوا دەبــێ بگەڕێینــەوە بــۆ ســاڵی 1984 و دەورانــی موفاوەزاتــی ڕژێمــی بەعــس و یەكێتــی نیشــتیامنی 
ــك هــەر  ــان، بەجۆرێ ــك زۆر چــووە ب ــی خەڵ ــە جــۆش و خرۆشــی میلل ــەو مفاوەزات ــاوەی ئ ــە م كوردســتان، ئەڵبەت
لــەو ســەروبەندەدا و لەمانگــی یەكــی 1984 دا قوتابــی و خوێنــدكاران و چیــن و توێژەكانــی تریــش دەڕژانــە ســەر 
ــوڕ و  ــەرم و گ ــا دەهــات گ ــەوە، خۆپیشــاندانەكان ت ــەری بەعســیان دەوت ــی و دژی داگیرك جــادە و دروشــمی میلل
پــڕ جــۆش و خرۆشــرت دەبــوون، ســەرەنجام بارودۆخەكــە لــە ژێــر كۆنرتۆڵــی هێــزە ئەمنییەكانــی بەعــس لــە كــەالر 
دەرچــوو، ڕۆژی 17 ی كانونــی دووەمــی 1984 كــە خۆپیشــاندانی چیــن و توێــژەكان لــە كــەالردا گەیشــتبووە ترۆپــك 
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ڕژێــم كاروانێــك ئەمــن و ئیســتخبارات و تــەواری لــە ســلێامنیەوە هێنــا بــۆ ســەركوتكردنی خۆپیشــاندانەكان، ئــەو 
ــاندەرێك  ــەرەنجام خۆپیش ــردن، س ــێ ك ــان ل ــی و تەقەی ــاندەرانی مەدەن ــی خۆپیش ــە گیان ــە بەربوون ــزە دڕندان هێ
بەنــاوی جمعــە ڕۆســتەم شــەهید بــوو، كــە دواتــر تەرمەكــەی بــە خۆپیشــاندانێكی جەمــاوەری گــەورە بەپــێ برایــە 
گۆڕســتانی بەرلــوت و لــەوێ بەخــاك ســپێردرا، ناشــتنی تەرمــی ئــەو شــەهیدە لــە قەدەرێكــی ســەیر و دووبــارەدا 
ــەم كاوە گەرمیانــی دەچــوو كــە نزیكــەی ســی ســاڵ دوای ئــەوە  زۆر لەمەراســیمی ناشــتنی تەرمــی شــەهیدی قەڵ
شــەهیدكرا و لــە 6 ی كانونــی یەكەمــی 2013 دا بەمەراســیمێكی پــڕ توڕەیــی وجــۆش وخــرۆش بەخــاك ســپێردرا و 
ــار بــوون بــە تیرۆركردنــی كــە ئەوكاتــە ئەوەنــدە پــاك وپیــرۆز بــوون لــە چــاوی  لــەو شۆڕشــگێڕانەی 1984 تۆمەتب

خەڵكــدا ، بەئاماژەیەكیــان ســەدان كــەس ئامــادەی خــۆ بەكوشــتدان بــوون.

ســاتەوەختی ڕاپەڕینــی بەهــاری 1991 یــش جوڵەیەكــی مەدەنــی جەمــاوەری بــوو، كــە حیزبــە تەقلیــدی و چاالكیــە 
تەقلیدیــە پێشــمەرگانەكانی تێپەڕانــد و تــەواوی دەنــگ و ڕەنــگ و چیــن وتوێــژەكان بوونــە بەشــێك لــەم جۆشــان و 
خرۆشــانە میللیــە، ئــەم ســاتە مێژووییــە یەكالیــی كەرەوەیــە كــە لــە كــەالردا كەوتــە 9 ی ئــازاری 1991 دەرگایەكــی 

فراوانــی ژیانــی مەدەنــی كــردەوە

كــۆڕەوە ملێۆنیەكــەی كۆتایــی ئــازاری 1991 یــش كــە هەمــوو كەالرییــەكان تیایــدا بەشــدار بــوون و هەمــووان مــاڵ 
و حاڵــی خۆیــان بــەرەو ســنورەكان جێهێشــت، ئەمــەش بایكۆتكردنێكــی مەدەنــی جەمــاوەری ملیۆنــی مەدەنــی بــێ 
ــە بەعــس دام  ــی، ك ــە ئاوارەی ــك ل ــەوەی خەڵ ــەدواش و دوای گەڕان ــرە ب ــوو. لێ ــژووی كــوردی باشــوور ب ــەی مێ وێن
ودەزگاكانــی لەكوردســتان كشــاندەوە ، بۆشــاییەكی ئیــداری لــە كەالریــش دروســت بــوو، لــەو ســەروبەندەدا ئیدارەی 
تــازەی بــەرەی كوردســتانی توانــای دابینكردنــی تەنانــەت پێداویســتیەكانی كتێــب و قیرتاســیەی قوتابیانیشــی نەبــوو، 
هــەر ئــەوكات ژمارەیــەك مامۆســتا و چاالكوانــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئایینــی دەســتەیەكیان بــۆ كۆكردنــەوەی 
كۆمــەك بــۆ دابیــن كردنــی پێداویســتیەكانی قوتابــی و خوێنــدكاران پێكهێنا، دەســتەكە لەڕێی هەڵمەتــی كۆكردنەوەی 
كۆمــەك بەچاالكــی جەمــاوەری جیاجیــا توانــی نزیكــەی 36000 دینــاری ســویرسی كــۆ بكاتــەوە، كــە 12000 دینــار 
لەوپارەیــە بەبانگــەوازی مامۆســتایانی ئایینــی لــە مزگەوتــەكان كۆكرایــەوە، دواتــر پارەكــە لەڕێــی لیژنەیەكــەوە درایــە 

پێداویســتیەكانی تەلەبــە و بەســەریاندا دابــەش كــرا.

هــەر لەســاڵی 1991یشــدا چاالكیەكــی مەدەنــی سەرنجڕاكێشــی تــر لــە كــەالر ئەنجــام درا ، ئەویــش خۆپیشــاندان 
و پێكهێنانــی دەســتەیەكی مەدەنــی بــوو بــۆ ڕووبــەڕوو بوونــەوەی دیــاردەی ئاودیوكردنــی كەرەســتەكانی ژێرخــان 
لەالیــەن بەرپرســانی حیزبــە دەســەاڵتدارەكانەوە ئەنجــام ئــەدرا ، ئــەوەی ئەوكاتــە چاالكوانــەكان و خەڵكــی هێنایــە 
ــەن چــەن بەرپرســێكی یەكێتــی و  ــۆ ئاودیوكــردن لەالی ــوو ب ــەری هێلكــە ب ــی ئامێرێكــی هەڵهێن ســەر جــادە هێنان
سۆسیالیســتی ئــەو كاتــەوە، دەســتەی ناڕەزایەتیەكــەی ڕووبــەڕوو بوونــەوەی ئاودیوكــردن خۆپیشــاندانێكی گــەورەی 
ــارەگای  ــە ب ــام دا ك ــە ئەنج ــت قوتابخانەك ــاوایانی پش ــەی س ــۆ الی باخچ ــمەوە ب ــەی لەیالقاس ــەردەم قوتابخان لەب
یەكێتــی بــوو ، پاشــرتیش دەســتەكە دەیــان بەرپرســی بــۆ لێكۆڵینــەوە لــە دۆســیەی ئاودیــو كردنەكــە بانــگ كــرد . 
ڕوداوێكــی مەدەنــی بەنــاو و دەنگــی ســەروەختی ڕاپەڕینیــش خۆپیشــاندان و مانگرتنــی كۆتایی 1991 بــوو لەبەردەم 
ــووان  ــوو، داواكاری مانگرت ــدا ب ــی تێ ــەو دەم نوێنەرایەتیەكــی ڕێكخــراوی یوئێن ــی مســتەفا بەگــی جافــدا، كــە ئ ماڵ
لەخــواردن ئــەوە بــوو كــە كــەالر بخرێتــە نــاو هێڵــی 36 ی دژەفڕینــەوە و لەالیــەن هاوپەیامنانــەوە لــە پەالمارەكانــی 
بەعــس پارێــزراو بێــت، ڕۆژانــە ســەدان كــەس لــە ژنــان وقوتابیــان و هونەرمەنــدان و چیــن و توێژەكانــی باوەنــور 
ــە شــوێنی خۆپیشــاندانەكە و چاالكــی جــۆراو  ــوان دەهاتن ــە ڕێپێ ــوان ب ــە مانگرت ــۆ پاڵپشــتی ل و دەربەندیخانیــش ب
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جۆریــان ئەنجــام ئــەدا.

ســاڵی 1993 لەكــەالر شــایەدی دوو چاالكــی مەدەنــی جــۆری بــوو، كــە لەیەكەمیانــدا دەســتەیەك چاالكــوان لەســەر 
ــەوە و یاداشــتێكی  ــەو ســاڵەدا گردبوون ــی ئ ــە هاوین ــك ل ــی خەڵ ــێ كارەبای ــای كــەالر و ب ســوتانی وێســتگەی كارەب
ــۆ یەكەمجــار  ــا و ب ــۆ چاككردنــەوەی وێســتگەكە دان ــان ب ــان ئاراســتەی مــام جــەالل كــرد و مــاوەی 15 ڕۆژی توندی
زاراوەی »بــە پێچەوانــەوە ڕێوشــوێنی تــر ئەگرینــە بــەر« یــان بــەكار هێنــا ، بەكــردەوەش لــەو ماوەیــەدا وێســتگەكە 
ــت و  ــە كۆمەنیس ــە ك ــە دژی پەكەك ــدا ل ــی وپارتی ــەڕی یەكێت ــی ش ــە كات ــاڵەدا و ل ــەو س ــەر ل ــەوە، ه ــاك كرای چ
ــەی شــوێنی دانیشــتنی  ــە چایخان ــی ل ــن ت ــی ئێ ــك ت ــەدا، بڕێ ــان ئەنجــام ئ ــەم شــەڕە چاالكی ــەكان دژی ئ نەتەوەیی
چــەپ و قەومیەكانــدا تەقیــەوە و مەجیــد ســاڵەحی تێــدا برینــدار بــوو، ئاسایشــی هاوبــەش بــە دانانــی تەقینەوەكــە 
تۆمەتبــار كــرا. هــەر لــەو ســااڵنەدا بەهــۆی نــا عەدالەتــی لــە دابەشــكردنی بایەعیــدا بەجۆرێــك ژمارەیــەك خێــزان 
ــەك  ــد هاواڵتیی ــدا چەن ــە ئەنجام ــدرا و ل ــراوان ئەنجام ــاندانێكی بەرف ــەالر خۆپیش ــوەوە، لەك ــۆ نەهاتب ــان ب بایەعی

ــوون. بریندارب

ــەالر  ــە ك ــان ل ــش پەیامنێری ــی حیزبی ــی و ڕۆژنامەیەك ــی لۆكاڵ ــۆ و تیڤیەك ــد ڕادی ــن چەن ــەرەتای ڕاپەڕی ــااڵنی س س
هەبــوو كــە ئــەم كەنااڵنــە و ڕۆژنامەنووســەكانیان ڕۆڵــی بەرچاویــان لــە فراوانكردنــی پەراوێــزی ژیانــی مەدەنــی ئــەو 
كاتــی كــەالردا هەبــوو، هــەروەك كــۆڕە سیاســی و ڕوناكبیریەكانــی هۆڵــی هونەرمەنــدان و كۆمەڵــە و تیپــە هونــەری 
وشــانۆیی و ڕوناكبیریەكانیــش بەشــێك بــوون لــە ســیامی جموجوڵــی مەدەنــی ئــەو ڕۆژگارە، كــە دیوێكــی تــری ئــەم 
پەراوێــزی مەدەنــی بوونــەی نــەوەدەكان ئــەو كەســایەتیە كۆمەاڵیەتــی و ئاینییانــە بــوون كــە لەكاتــی شــەڕەكانی 
حیزبەكانــدا هەوڵــی ســوڵح و ئاشــتەواییان لەنێوانــدا ئــەدان. الپەڕەیەكــی تــری ژیانــی مەدەنــی ئەودەمیــش 
ــان نەخشــاند كــە  ــە و ئیغاســە و زۆری تریــش دەی ــل و ڕابیت ڕێكخــراوە كۆمــەك بەخشــەكانی كــرا و كــرۆ و قەندی

خزمەتــی مەدەنــی و خێرخــوازی و خۆبەخشــیان دەكــرد.

لــە دوای پرۆســەی ئــازادی عیراقیشــەوە كۆمەڵــی مەدەنــی لــە كــەالردا هەنگاوێكــی تــری بەرچــاوی نــا ، لــە كــەالر 
ــە چەشــنی »دەســتەی  ــەزران ل ــۆ دام ــن جــی ئ ــن ڕێكخــراوی ئێ ــی دەرچــوون ، چەندی ــەی لۆكاڵ ــن ڕۆژنام چەندی
هەنــگاو ، ڕێكخــراوی شــەفافیەت بــۆ نەهێشــتنی گەندەڵــی ، پەیامــی خەڵــك ، كۆمەڵــەی داكۆكــی لــە قوربانیانــی 
ئەنفــال ، چــواردەی چــوار« و چەندانــی تــر ، لەپــاڵ ڕێكخــراوە لۆكاڵیــە خێرخوازیەكانــی » ژیــان ، دۆســتان ، پــرۆژە 

، ســۆز » هــی تریشــدا.

ئابــی 2005 جوڵەیەكــی مەدەنــی جیاتــر لــە كــەالر كــرا، كــە چەنــد گەنجێــك كۆمەڵــەی بەمەدەنیكردنــی )كــەالر ـ 
ڕزگاری( یــان دامەزرانــد و سەرپەرشــتی خۆپیشــاندانی تونــد و جــدی و بــێ پێشــینەی 7ی ئەیلولــی 2005 یــان كــرد، 
كــە بــۆ داخوازیــە ســەرەتاییەكانی ئــاو و كارەبــا بــوو، بــەاڵم بەكارهێنانــی توندوتیــژی لەالیــەن هێــزە ئەمنیەكانــەوە 
بەرامبــەر خۆپیشــاندەران بــووە هــۆی برینداربوونــی ژمارەیــەك خۆپیشــاندەر. هەروەهــا لــە 2006/8/8 جارێكیــرت 
گەنجانــی كــەالر لەبەرامبــەر كەمــی خزمەتگوزاریــدا خۆپیشــاندانی جەماوەرییــان لــە نــاو بــازاڕی ســەرەكی كــەالر 
ئەنجامــدا و دیســان هێــزە ئەمنییــەكان بــە گوللــە ڕووبــەڕووی خۆپیشــاندان بوونــەوە بــەو هۆیەشــەوە گەنجێــك 
بەنــاوی )ئاریــان مەحمــود( شــەهید بــوو ژمارەیــەك خۆپیشــاندەری تریــش برینــدار بــوون،  وەرچەرخانێكــی مەدەنی 
تــر لــە گەرمیــان پێكهێنانــی ناوەنــدی كاری هاوبەشــی ڕێكخراوەكانــی گەرمیــان بــوو لە ســاڵی 2006 دا ، ئــەم ناوەندە 
كــە لــە ڕێكخــراوە پیشــەییەكانی حیزبــەكان پێكهێــرنا زۆر دۆســیەی مەترســیداری گەندەڵــی ئاشــكرا كــرد و میدیــا و 



23

یـــادی كــــه الر                                                                                                                                  47
ر (

ه ال
 ك

ی
ون

بو
ه زا

ه ق
ی ب

ڵه 
سا

 4
ی7

اد
)ی

ڕای گشــتی لــەدژ هێنایــە ســەرخەت و گەندەڵكارانــی زۆر ترســاند ، دواتریــش لەگــەڵ خۆپیشــاندانەكانی شــوباتی 
2011 دا كــە ڕۆژی 25 ی شــوباتی ئــەو ســاڵە دیســان هێــزە ئەمنیــەكان خۆپیشــاندەرانیان لــە خوێنــدا گەوزانــد و 
دوو شــەهید و دەیــان برینــداری لــە كــەالر لــێ كەوتــەوە ، هــەر ئەوكاتیــش كۆمەڵێــك گەنــج گروپــی كاری مەدەنــی 
25 ی شــوباتیان بــۆ چاكــەی گشــتی دامەزرانــد، لەوێــوە گرتــن و ئەشــكەنجەدان و ترســاندنی گەنجــان و چاالكانــی 
مەدەنــی بەربــاو و ڕێكخــراو و توندتــر كــرا، ئــەو ڕۆژانــە پەیامنێرانــی میدیــای ئەهلــی و ئۆپۆزســیۆن ڕۆڵــی دیاریــان 
لــە جموجوڵــی میدیایــی مەدەنیــدا دەبینــی ، هــەر ئــەو حیراكــەش دامەزراندنــی ڕادیــۆی دەنگــی لێكەوتــەوە كــە 
ســەرەڕای بەئامانــج كردنــی لەســەرەتاوە بــەاڵم ڕۆڵــی بەرچــاوی لــە باوكردنــەوەی كەلتــوری مەدەنیــدا بینــی ، تــا 
كار گەیشــتە تیرۆركردنــی یەكێــك لــە ڕووە دیــار و گەشــەكانی ئــەم نەوەیــە شــەهید كاوە گەرمیانــی لــە 5 ی كانونــی 
یەكەمــی 2013 دا ، شــەهادەتی كاوە لــەوە بــەدوا بــووە هەوێنــی زۆر چاالكــی مەدەنــی كاریگــەر لەالیــەن هــاوڕێ 

و هاوپیشــەكانیەوە.

هــەر  لــە درێــژەی كاروچاالكــی مەدەنــی لــە كــەالر لــە 10 ی ترشینــی یەكەمــی 2015 دا دوای ئــەوەی كۆبوونــەوەی 
الیەنەسیاســییەكان بــە بنبەســت گەیشــت و قەیرانەكانــی هەرێــم ناهاتنــە چارەســەر، لــە شــاری كــەالر گەنجــان و 
چیــن و توێــژە جیــاوازەكان خۆپیشــاندانێكیان بــۆ بــەردەم لقــی 22 ی گەرمیانی پارتــی ئەنجامدا و دواتر خۆپیشــاندان 
گوســرتایەوە بــۆ بــەردەم ناوچــەی كــەالری پارتــی لــە گەڕەكــی شــۆڕش و دواتــر بەهــۆی بەرپەرچدانــەوەی پاســەوان 
و چەكدارانــی ناوچــە بــە گوللــە دوو گەنــج بــە ناوەكانــی )ئــارام بایــز عوبێــد( و )عوســامن عەدنــان( شــەهید بــوون 

و ژمارەیەكــی تریــش برینــدار بــوون.

ــی  ــی مەدەن ــاندان و ناڕەزایەت ــەی خۆپیش ــەو فۆرم ــی 2016 ل ــە كۆتای ــی ل ــەی مەدەن ــتگەی كاروجوڵ ــن وێس دوای
مامۆســتایان و فەرمانبەرانــدا بــوو كــە هێــزە سیاســی و ڕێكخــراوە تەقلیدیەكانــی تێپەڕانــد و خۆپیشــاندەران خۆیــان 
خۆیــان ڕێكخســت و تەنیــا خۆیــان نوێنــەری خۆیــان بــوون و لەجیاتــی خۆیــان قســەیان كــرد ، لەكۆتایشــدا گرنگــە 
ئــەوە بڵێــم كــە ئێمــە لــەم وتــارەدا قســەمان لــە ڕوبەرێكــی بــێ ســەرچاوە و قســە لــێ نەكــراو كــردووە ، كــە ئیشــی 
واش بــە دڵنیاییــەوە پــڕە لــە كەموكــوڕی ، چاوەڕێــم لــە ئێــوە هەڵەكانــم بــۆ ڕاســت كەنــەوە و ئــەو نەوتراوانــەش 
لەســەر جموجوڵــی مەدەنــی لەكــەالر بڵێــن ، كــە مــن پەیــم پــێ نەبــردووە ، سوپاســی زۆریشــم بــۆ مامۆســتا ئەحمەد 
ــووس  ــەر و ڕۆژنامەن ــەد و نووس ــی ئەحم ــت حاج ــد سەربەس ــن و هونەرمەن ــێن محێدی ــن و دادوەر حس نیزامەدی

مەجیــد ســاڵح و چاالكــوان ڕێبیــن تەهــا كەڵكــم لــە زانیاریەكانیــان وەرگــرت.

خۆپیشاندانی 2005... فۆتۆ: ئارام ئیكرام خۆپیشاندانی 2006... فۆتۆ: جه زا محمدخۆپیشاندان و مانگرتنی 1991
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شانۆی كەالر  
محەمەد سابیر كەمەر

ــت، شــانۆ لەســەردەمی  ــان( دەگەیەنێ ــای )كار = فرم ــووە مان ــاوە  هات ــە لەوشــەی درام شــانۆ .. وشــەیەكی یۆنانیی
یۆنانییەكانــی كۆنــەوە ســەریهەڵداوە وەك وشــەی شــانۆو كاری شــانۆیی، دیــارە پێشــرتیش لەســەردەمی ســەرەتاكانی 
مێــژوی مرۆڤایەتــی هەمــوو جــۆرە یارییەكیــان ئەنجامــدەدا بــۆ بۆنــەو ئاهەنگەكانــی لەدایكبــون و زیاتریــش بــۆ نــاو 

كۆشــكەكانی پاشــاكان بــەاڵم ناویــان لێنەدەنــا شــانۆ.

ــارو  ــوو ش ــارە لەهەم ــەوە،  دی ــانۆی كوردی ــژوی ش ــەرو مێ ــاو هون ــە ن ــەدەی 16 هات ــای س ــانۆ لەتوركی ــەی ش وش
ــراوە  ــا نەك ــی كاری تی ــێوەی ئەكادیم ــان بەش ــروپ ی ــتەوخۆ وەك گ ــانۆ ڕاس ــانۆو ســەرهەڵدانی ش ــارۆچكەكان ش ش
بەڵكــو هــەروەك پێــش ســەرهەڵدانی شــانۆ لەیۆنــان كــە بــۆ بۆنــەكان ئەنجــام دەدرا لــە كوردســتانیش بەهەمانشــێوە 
بــوو، لەهــەر شــارێك لەشــارەكانی كوردســتان بــاس بكەیــن منایشــی الكــۆاڵن و دیوەخــان و قوتابخانــەكان هەبــوەو 
ئەنجامــدراوە لەكەالریــش لــە ســاڵەكانی ســییەكان لەكــەالری كۆنــەوە چەندیــن منایــش پێشــكەش كراوە بۆ مەبەســتی 
یــادی نــەورۆزو یادەكانــی تــرو لــە قوتابخانــەی كــەالری كــۆن لەالیــەن خۆینــدكاران و پیــاوان و گەنجانــی كــەالرەوە 

چەندیــن منایــش و چەندینجــار كاری هونــەری نوانــدن ئاســا كــراوە. 

بــەاڵم ئــەوەی وەك تیپــی هونــەری و شــانۆی ئەكادیمــی باســی بكەیــن ســاڵی 1983 لەالیــەن چــەن خوێندكارێكــی 
ــگا   ــی پەیامن ــون،  دوای تەواوكردن ــدن ب ــتە لەخوێن ــۆ ئەومەبەس ــلێامنی ب ــە لەس ــەالرەوە ك ــی ك ــەرە جوانەكان هون
ــوو  ــار ب ــەش كــە جێدەســتیان دی ــد كەســێكی ڕۆشــنبیری شــاری كــەالر ئەوان ــان دروســت كــرد لەگــەڵ چەن تیپێكی
لــە دامەزراندنەكــە بریتــی بــوون لــە سەربەســت ئەحمــەدو كەریــم حســین و محەمــەد حەســەن، دواتریــش چەنــد 
كەســایەتی و مامۆســتایەك هــەم ئاهەنگیــان بــون تیپەكەشــیان ناونــا )تیپــی شــانۆو مۆســیقای گەرمیــان( كــە یەكــەم 
تیــپ بــوو لەســەر ئاســتی شــاری كــەالرو لــە مانگــی حوزەیرانــی ســاڵی 1986 دامــەزرا، هەمــان ســاڵ 1986، تیپــی 
شــانۆی ســیروان دامــەزرا لەالیــەن مەجیــد ســاڵەح و كامــەران فایــەق و عوســامن عەبدولقــادرو چەندكەســێكی تــرەوە، 
بــەدوای ئەویشــدا تیپێكــی تــری شــانۆیی دروســت دەبێــت بەنــاوی )تیپــی شــانۆی پێشــڕەو( بــۆ زیاتــر خزمەتكــردن 
ــارس، عوســامن  ــەد ن ــۆ )مەحمــود محەم ــەوە ب ــەی دەگەڕێت ــەی دامەزراندنەك ــەری شــانۆ لەشــارەكەو بیرۆك بەهون
ســەید حســێن، ئەكــرەم عەبدوڵــا، رزگار حاجــی حەمیــد، كامــەران عەلــی تۆفیــق، شــێخ لەتیــف( لەپــاش ئەوانیــش 
ــی  ــد منداڵێك ــەزراو چەن ــەوە دام ــامن گەرمیانیی ــەن عوس ــاڵی 1993 لەالی ــان لەس ــی گەرمی ــانۆی مندااڵن ــی ش تیپ

لــەدەور كۆبــوەوە كــە لەســاڵی 1997 ەوە بەنــدە ســەرۆكی ئــەو تیپەیــە.

ســەرەتای ســاڵی 1990 لقــی كــەالری كۆمەڵــەی هونــەرە جوانەكانــی كــورد بــارەگای خــۆی دەكاتــەوەو لێــرە 
بــەدواوە بەشــێكی زۆری كارە شــانۆییەكان لەالیــەن ئــەو كۆمەڵەیــە لەگــەڵ تیپــی ســیرواندا پێشكەشــكراوە، 
لــەدوای ڕاپەڕینیشــەوە بەرهەمــە شــانۆییەكان لەكــەالر فــۆرم و شــێوازی نوێــی بەخۆیــەوە بینــی، بەرهەمــی زیاتــرو 
ــانۆگەری  ــەی 200 ش ــتا نزیك ــەوە تائێس ــروپ و تیپەكان ــە، لەســەرەتای گ ــە مەیدانەك ــر هاتونەت ــدی زۆرت هونەرمەن

ــراوە. ــش ك ــااڵن منای ــەورەو من گ

چەندیــن  فیســتیڤاڵی هونــەری كەركــوك لەالیــەن وەزارەتــی ڕۆشــنبیری و یەكێتــی هونەرمەندانــی كوردســتان 
ــاڵ(  ــری، چەمچەم ــان، كف ــەالر، دەربەندیخ ــانۆییەكانی )ك ــە ش ــداری تیپ ــازكراوە بەبەش ــەدواوە س ــاڵی 1993 ب لەس
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ــە  ــەالر  توانیویان ــانۆكارانی ك ــراوەو ش ــكەش ك ــتیڤاڵەدا پێش ــەو فیس ــر ل ــان زیات ــك ی ــەالرەوە بەرهەمێ ــااڵنە لەك س
ــتبهێنن.  ــۆر بەدەس ــچ و  دەق و دیك ــەری ك ــوڕو ئەكت ــەری ك ــان و ئەكت ــی دەرهێن ــوارە جۆربەجۆرەكان ــش لەب خەاڵتی

شــانۆی قوتابخانــەكان بەشــێكی شــانۆی كــەالر پــڕ دەكاتــەوە بەبەردەوامــی بوونــی هەبــووە بەشــێوەیەك لەپــاش 
ــااڵنە  ــەری س ــی هون ــی چاالك ــان لەبەش ــەروەردەی گەرمی ــتی پ ــی گش ــەن بەڕێوەبەرایەت ــەالر لەالی ــن لەك ڕاپەڕی
فیســتیڤاڵی هونــەری شــانۆ پێشــكەش كــراون و لەســاڵی 2013 شــدا لەسەردەســتی عەبــاس عەبدولــڕەزاق بەڕێوەبەری 
ــان بەشــێوەیەكی بەرفــراوان هەماهەنگیكــرا لەگــەڵ بەشــی چاالكــی بەڕێوەبەرایەتــی  ڕۆشــنبیری و هونــەری گەرمی
ــتیڤاڵی  ــاوی )فیس ــتیڤاڵێكدا بەن ــوی فیس ــەكان لەچوارچێ ــانۆیی قوتابخان ــی ش ــان و 14 بەرهەم ــەروەردەی گەرمی پ

شــانۆی پــەروەردەی كــەالر( منایشــكرا.  

ــی  ــانۆی پەروەردەكان ــداری لەش ــتان بەش ــتی كوردس ــەر ئاس ــان لەس ــەروەردەی گەرمی ــتی پ ــی گش بەڕێوەبەرایەت
كوردســتاندا هەبــووەو دەرهێنانــی شــانۆییەكانی بەشــدار بــوو لــەو فیســتیڤااڵنەدا شــانۆكارانی كــەالر بــووەو لەگــەڵ 

مامۆســتایانی هونــەر بەشــی شــانۆ.

ــەن  ــدراو لەالی ــی شــانۆیی مۆڵەتپێ ــەو نزیكــەی 7 گــروپ و تیپ ــژەی هەی ــا ئێســتایش درێ ــی شــانۆ لەكــەالر ت كاروان
ــانۆی  ــی ش ــەالر،  تیپ ــی ك ــورد ـ لق ــی ك ــەی هونەرەجوانەكان ــە وەك )كۆمەڵ ــان هەی ــەالر بونی ــنبیرییەوە لەك ڕۆش
ســیروان، تیپــی شــانۆی مندااڵنــی گەرمیــان، گروپــی هونــەری ئەســتێرەكان، گروپــی شــانۆی بەهــرە، تیپــی شــانۆی 
بنكــورە، گروپــی شــانۆی بوكەڵــە( هــاوكات نوســینگەی گەرمیانــی ســەندیكای هونەرمەندانــی كوردســتانیش لەكــەالر 
هەیــە كەبــەم تیپانــەوە پێكــەوە لەكــەالر بەردەوامــن لەكاركــردن لەبــواری شــانۆدا، هونەرمەندانــی كــەالر لەڕابردوودا 
بەشــێكی زۆریــان لەدرامــاو زنجیــرەی تەلەفزیۆنــی لەسەرئاســتی كوردســتان بەشــدار بــوون لەوانــە )ڕەشــەی پۆلیــس، 
ــە ســینەما كــردووەو  ــان ل ــی كــەالر ڕوی ــە هونەرمەندان ــی كەركــوك(، هەروەهــا بەشــێكیرت ل ــول، الپەڕەكان گەردەول
توانیویانــە لــەم ڕووە كاری خۆیــان بكــەن و جــێ پەنجەیــان دیــار بێــت  و كاریــان بــۆ چەندیــن كورتــە فیلــم كــردوەو 
ــەت  ــی تایب ــی هۆڵ ــی و نەبون ــی بنەڕەت ــن كەموكورت ــون، ســەرباری چەندی ــش بەشــدار ب هەندێكجــار وەك ئەكتەری

بەشــانۆكاران، بــەاڵم هونــەری شــانۆ لەكــەالر ئومێــدی كاری باشــرتو زۆرتــری لێدەكرێــت.

شانۆی بێ ناسنامه كان  ...  فۆتۆ: دلێر عه بدولره حامنچاالكی شانۆی كۆن ...                    ئه رشیف: كۆمه ڵه ی هونه ره  جوانه كان
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شانۆی گاڵته گێڕی چاك و گاڵته گێری خراپ... فۆتۆ:دلێرعبدالرحامنچاالكی شانۆی كۆن ...ئه رشیف: كۆمه ڵه ی هونه ره  جوانه كان
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هۆرەو ژیان و دەورووبەر 
م. عەبدوڵاڵ حەسەن قادر   

ــە دێــر زەمانــەوە هاوبەشــی ژیانــی خەڵــك بــووە لەگــەڵ ئاینــدا ڕەگ و ڕیشــەی تێــك ئااڵنــدووە ، ڕاســتە  هــۆرە ل
ــەو  ــە تــەك هەمــوو بۆن ــووە ، ل ــك ب ــە هــاو خــەم و هــاودەردی خەڵ ڕێــگای گوزەرانــی شــەق كــردووە ، كاریگەران
ــە ئامــرازی هێوركردنــەوەی ژان و ئازارەكانــی  ــاوە، ڕاســتەوخۆ بووەت هــەورازو نشــێوی ڕۆژگاردا ڕۆیشــتووەو هەڵزن

ــەی خــوارەوەن :  ــە ڕووداو و كارەســاتانە ئەمان زەمــان ، ل

1.  جەنگ :

ــدا ،  ــەردو هێرشــكردنی دوژمن ــەو نەب ــە تەنگان ــەدا ، ل ــەو دەســڕێژی گولل ــڵ تەقق ــە گەرمــەی شــەڕدا ، لێ  هــۆرە ل
لەگــەڵ هەڵمەتــی شۆڕەســواراندا ، جەنــگاوەری هــۆرە چــڕ بــە هەوایەكــی )حەماســی( كاریگــەر لــە نــاو شــەڕەكەوە 
ــا  ــەرن ت ــەت ب ــن و هەڵم ــر بجەنگ ــی ئازات ــە ڕۆحێك ــان دەدات ب ــەڕكەران هانی ــەر ش ــە ب ــی دەخات ــۆرەو ئازایەت ه
ــە ئاوازێكــی )هەوایەكــی( تایبــەت دەیچــڕێ.  ــەم شــیعرانەدا دەردەكەوێــت كــە هــۆرە چــڕ ب ســەردەكەون وەك ل

ترنگەی تەپڵێ تێ پا وە جەنگەوە  

تا مەردیەل تێە دن دڵ وە تەنگەوە  

ترنگەی تەپڵێ تێ لە تەركە بانان

بییە ڕشت كوللەی زەڕین سوواران

جەنگ وگاوو شیر ، هەم شێرانی نەڕ

كەفتووە لە مەیدان لەشە وە بێ سەر

هاوكوڕەیل خاس ، جور فڕەی فەنەر 

ئیسەنگەر گرتن ، چوین وە ئەو سەنگەر 

دەنگ شینكەر دێت لەی هۆس و لەو هۆس

نام تەپڵە جەنگە ، پا زەڕەی ناقوس

2. غه ریبی

بۆنــە  لــە زۆربــەی زۆری   ، نەكــردووە  ژیانــی كوردەواریــدا كەمــی  گــەڵ ڕەوڕەوەی  لــە  )هــۆرە( هەمیشــە 
كۆمەاڵیەتییــەكان و بوارەكانــی گوزەرانــی ڕۆژانــەدا بەشــداری كــردووە ، لەكۆنــەوە تــا ئەمــڕۆ هــاوڕێ و هاودەمــی 
مرۆڤــی كــورد بــووە ، خەمەكانــی الواندوەتــەوە ، هەســت و خەمــی پەنگخــواردووی دەروونیانــی بــە دەم بــاوە داوە 
، ئازارەكانــی هێــور كردوونەتــەوە و بــاری گرانــی ســەر شــانییانی ســوك كــردووە ، غەریبــی و دەربــەدەری میراتــی 
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زەمانــەو ڕۆژگار بــووە بــۆ میللەتەكەمــان ، بۆیــە پەنایــان بردووەتــە بــەر هــۆرەو خۆمــان و دەوروبەرمانــی دووانــدوە 
ــەم شــیعرانەی هــۆرەدا دەردەكەوێــت  : ــە هــەوای )كەساســی( و )غەریبــی( چــڕ وەك ل ب

  غەریبی شاران ، كارێ پێم كەردەن 

چەپ چەپ زوڵفانم ، بای شەماڵ بەردەن 

غەریبێ مەردەن ، لە دەر دەروازە 

 بێ گۆڕ ، بێ كفن ، بێ بەر جەنازە 

غەریبی شار یەل ، پەی یەكێ خاسەن  

نەزانێت ماوای خەم لە چ ڕاسەن

خەم لە الی مەردم وەكەفتە رەفتە

خەم الی دڵەكەم وەرخەروار خەفتە 

خەم حەڵقەی داوە ، لە دەورە دڵم 

جینایەلیتەم ، بییە منزڵم 

خەم برات مبرێ ، مەرتۆ برامی 

وەهەرجا مەچم ، ڕەفیقی رامی

غەریبی شاران كارێ پێم كردەن 

بێزارم جەگیان، رازیم وە مەردەن

یادتان وەخەیر دوورە واڵتان 

بومە كەموتر ،با مە رای التان

قەریب قەریب كەن پای قەریب وەدەر

قەریب كەس نییە لە خۆم زیاتەر

غەریبی شاران كارێ پێم كردەن 

چەپ چەپ زڵفانم بای شەماڵ بەردەن

سیروانە شێتەی دەل ودێوانە 



29

یـــادی كــــه الر                                                                                                                                  47
ر (

ه ال
 ك

ی
ون

بو
ه زا

ه ق
ی ب

ڵه 
سا

 4
ی7

اد
)ی

بێ نەجاتم دە لەی غەریبسانە 

من وە ڕێواری دامە لەی ڕێیە 

مەر غەریب لەبەر شارەكەس نییە

3. پیری

پیریــش ڕووبــەر و پانتایەكــی تــری لــە )هــۆرە( دا داگیــر كــردووە ، هــۆرە چــڕ بــە ئــاوازی دڵ تەنــگ بــە شــیعری 
ــەن داخ  ــازار ســەری تێدەك ــی و ئ ــدا نەخۆشــی نەتوانای ــی پیری ــە تەمەن ــە ل ــدەدا ك ــدا هەڵ ــن بەســەر خۆی غەمگی
كەســەر و ئەســەف بــۆ ئــەو ڕۆژگارە دەخــوات كــە لــە هەڕەتــی الوێتیــدا لــە گــەڵ جوانانــدا دڵــداری كــردووە و دڵ و 
دڵخــوازی بــووە ، وەصــڵ و ژووانــی خۆشەویســتەكانیان بیــر دەكەوێتــەوە ، داخ و خەفــەت بــۆ ئــەوە دەخــوات چــۆن 
كاروانــی ژیــان لــە هــەر مەنزڵێــك هاوڕیێــەك هاوتەمەنێــك بەجــێ دەهێڵێــت و بــەرەو دووریانــی جیابوونــەوە كــۆچ 
دەكــەن. وێــڕای ئەوانــە باســی كــەم دەســتی ، گــەدای ، پیــری  دەكات ، ئەمەمانــە هەمــووی لــە شــیعرانەی هــۆرەدا 

ڕەنگیــان داوەتــەوە .: 

پیریی بەد بەخت بای ، چەتوای لە هاڵم 

كەم زەڕەم كردی شكانی باڵم 

كەم زەڕەمكردی فامم سەندییە 

بیخ بنچینەم ، وەبن كەندییە 

ئەوسا جوان بیم ، لە سەودای دڵ بیم 

وەالی نازداریەل ، چوین پەڕەی گوڵبیم

پیر بیم ، كامل بیم ، پیرچووم گرتە دەس 

فەلەك شیشەی عومر، جوانییم شكەست

پیریی ، كاملیی ، گایی ، كەمدەسی ، 

هەرچوار وەیەكۆ هەواڵمی پرسی

پیربیم ، كامیل بیم ، مامەوە بێكەس 

چەن هاوكوڕەیل خاس ، هەموو دام لە دەس

فەلەك بەدبەخت ، یە چ كارێك كرد

جوانییەكەم چویی ، پیریی شوێنی گرد4
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4.دڵداری

شــیعری دڵداریــش لــە )هــۆرە( دا جێگــەی تایبەتــی خــۆی هەیــە هــۆرە چــڕی عاشــق ، بــە دەنگــی بــەرزو دڵگیــر ، 
خۆشەویســتەكەی دوانــدووە ، ڕازو نیــازی دڵــی خــۆی بــە گوێــدا داوە ، ژووان ، دەردە دڵ ، دووری ، خەفــەت ، مــاچ 
، دەســت بــازی ، وەســفی بــااڵو قــەدو قیافــەت ، زوڵــف ، خــت و خــاڵ ، ســینەو مەممــك ، تیــری برژانــگ ، لــەش 
و الری گۆشــن، بەژنــی باریــك و زەراف ، جــل و بــەرگ ، شــكار و ڕاو  ئەمانــە هەمــووی بونەتــە هەوێنــی شــیعری 

دڵــداری لــە هــۆرەدا وەك : 

ئەبرۆ پر پشن ، چەوێل سیازاغ 

ناو سینە سپی ، چیو وەفرە ئێاخ 

ئەبرو پرپشن ، چەوێل سیا زاغ

مەنیتە سیفیك ، چەنیاویت لە باخ 

پاچەی برژانگ ، سەوزەی بااڵ بەرز

وەردان لە گیانم ، موچڕكەو تەولەرز

كافر ، بێ مروەت ، دڵ لە سەنگ خار 

شەو لە ماڵەكەم ، چوی گری قەرار

خۆ من نەخۆش نیم ، خۆم زانم چەمە 

كوشیاوم وەتیر ، ئەو پرتقاڵ دەمە 

فیدای زوڵفەكەی قەیچی پاچت بام

گژنیژەی عەرەق جێگەی ماچت بام

جۆردز بسۆرێم ، شەو لە ماڵەكەت 

سەر بنێم وەبان نەرمی باڵەكەت 

فیدای خاڵەكەی بان زنجت بەم 

فیدای مەممكەیل ، قومچە وقنجت بام

من دۆسێ توام ، دوس كەس نەوت 

مەممكەیل قنج ومنج دەسخواردوو نەوت 

فرە ئەزیزی كزەی دڵەكەم 

بەو بنیش وەالم ، تاقە گوڵەكەم
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5.سوارچاكی

ســوارچاكی و شــۆڕە ســواری خەســڵەتێكی دی نــاو كۆمەڵگــەی كوردەوارییــە ، لــە بۆنــەو شــای زەماوەنــدا ســواران 
ــە  ــد دەبوون ــووی شــایی و زەماوەن ــی بەشــدار ب ــان كــردووە ، خەڵكان ــاو تاوینی ــاژ و ت ــل و ق ــەو قی ــازی و تەق رەمب
ــە  ــرد وەك ل ــەمەرەیان دەك ــەیرو س ــاری س ــردن زۆر ی ــان دەك ــان دەداو ئافەرینی ــا هەڵی ــە بااڵیان ــەیركەریان ، ب س
گەرمــەی تــاودا هەڵگرتنــەوەی بــەرد لــە زەوی ، یــان ڕانــەك لــە پێكــردن لــە ســەر پشــتی زیــن بــە دەم غاردانــەوە 
یــان ســوڕخواردن لــە ســەر پشــتی ئەســپەوە ، هەڵەڕانــەوە لەژێــر ســكی ئەســپەوە ، شــتی تریــش ، ســەرەڕای ئەمانــە 
لــە جەنگــدا جەنــگاوەر بــە ســواریی بەشــداری شــەڕی دەكــردوو هەڵمەتــی دەبــردە بــەر دوژمــن و دەیشــكاندن و 
ســەنگەری پــێ چــۆڵ دەكــردن  ، بــە دیلــی دەیگرتــن و ئــااڵی ســەركەوتنی بــەرز دەكــردەوە ، ئەمانــە هەمــووی بــە 

هــەوای هــۆرە دەچــڕان  وەك لــەم شــیعرانەی خــوارەوەدا : 

 ئیمڕۆ چوم وەبار قەورەمەزاران 

دووان پەی كاروان چاپوك سواران 

چاپوك سواران لە مەیدان جەنگە 

جەنگ گاورشێر ، بەورو پڵنگە 

چاپوك سواران هان لە شوڕو شەڕ

لە ئەرزەی مەیدان سیوێڵ مەدەن جەڕ

شۆڕە سواران دەس لە دەم وەردان 

چەند جەبەی قەواخ لە سەنگەر پەڕدان

شۆڕە سواران جور فەرەی فەنەر 

ئی سەنگەر چۆڵكرد ، نیشت وە ئەو سەنگەر 

ئیمڕۆ لە مەیدان دیمەت وە مەردی 

یەك یەك سواران بەردەست مە كەردی
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وەرزش لە كەالر
كامەران یاروەیس

ئاشــكرایە ئەمــڕۆ شــاری كــەالر، بەیەكێــك لــە شــارە گرنگەكانــی هەرێمــی كوردســتان دادەنرێــت، لــەڕووی چاالكــی 
وەرزشــی و بوونــی ژێرخانــی وەرزشــی و وەرزشــكارو یاریــگاو دامــەزراوەی وەرزشــی.

گرنگــی و بوونــی ئــەم چاالكییــە وەرزشــییانە لەشــاری كــەالر دەرئەنجامــی ماندووبوونــی چەندیــن ســاڵەی 
وەرزشــكاران و سەرپەرشــتیارانی وەرزشــییە لەشــارەكە, هەرلەكۆنــەوە گونــدی كــەالری كــۆن كــە بنچینــەی ئێســتای 
قــەزای كــەالرە چاالكــی وەرزشــی تێــدا هەبــووەو ســەرەڕای كــەم دانیشــتووانی ئەوكاتــەی بەبــەراورد بەشــارەكانی 
ــە  ــی ناوچەك ــەڵ تیپەكان ــدە لەگ ــەم گون ــی ئ ــی پێ ــی تۆپ ــتەكان تیپ ــااڵنی شەس ــەوال، لەس ــن و جەل ــری و خانەقی كف

ــووە. ــەالر ب ــی ك ــی خەڵك ــەی دڵخۆش ــان مای ــردووەو ئەنجامەكانی ــان ك یاریی

بــەاڵم ســەرەتای ڕاســتەقینەی پەرەپێــدان و فراوانبونــی چاالكــی وەرزشــی لەمشــارە دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵەكانی 1977 
بــەدواوەو هاتــن و نیشــتەجێكردنی خەڵكــی گوندەكانــی ئەوبــەری ڕوبــاری ســیروان و گوندەكانــی نزیــك شــارەكەو 
زۆربونــی دانیشــتوانەكەی و كردنــەوەی چەندیــن خوێندنــگاو قوتابخانــەو ئەنجامدانــی پاڵەوانێتــی ســااڵنەی 

ــەكان و فیســتیڤاڵی ســااڵنەی وەرزشــی. قوتابخان

ــتی و  ــە وەرزش بەگش ــراوان ڕووبكەن ــێوەیەكی ف ــارەكە بەش ــی ش ــە الوان و گەنجان ــردووە ك ــە وایانك ــەم چاالكییان ئ
تۆپــی پــێ بەتایبەتــی و لەماوەیەكــی كورتــدا چەندیــن تیپــی میللــی تۆپــی پــێ دامــەزرا وەكــو تیپــی كــەالری كــۆن و 
حەمــەی كەریــم و مەهابــادو كوردســتان و هیــواو برایەتــی و نــەورۆزو هــاوكاری، كــە هەرتیپێــك ســەر بەگەڕەكێكــی 

شــارەكە بــووە.

ــەكان  ــودی تیپ ــی خ ــەر ئەرك ــە لەس ــەم تیپان ــۆی ئ ــی ناوخ ــوو پاڵەوانێتییەكان ــاڵی 1991 هەم ــا س ــااڵنەوە ت لەوس
بــووەو بەشــێوەی كۆكردنــەوەی بڕەپارەیــەك لەهــەر تیپێــك، هەروەهــا دابینكردنــی كەرەســتەی وەرزشــی لــە تــۆپ و 

ــووە. ــان ب ــەكان و یاریزانەكانی ــودی تیپ ــی خ ــەر ئەرك ــێوە لەس ــگا بەهەمانش ــەرگ و یاری جل وب

ــەزرا،  ــن دام ــی خانەقی ــەی وەرزش ــدا یان ــەدوای ئەویش ــەزراو ب ــێروانە دام ــی ش ــەی وەرزش ــن یان ــاش ڕاپەڕی لەپ
ــۆ  ــە لەشــارەكە گوڕوتینێكــی زۆرتــری دا بەچاالكــی وەرزشــی و لەشــێوەی میللییــەوە گــۆڕا ب بوونــی ئــەم دوو یانەی

دامەزراوەیــی.

ئێســتاش لەگــەڵ فراوانبونــی شــاردا چاالكــی وەرزشــی و دامــەزراوەو تیپــی میللــی زۆر زیادیكــردوەو شــاری كــەالر 
ــا وای لێهاتــوو چەنــد وەرزشــكارێكی ئەمشــارە  ــا ت ــۆ پەیداكردنــی وەرزشــكاری بەتوان ســەرچاوەیەكی زۆر گرنگــە ب

بگەنــە ئاســتی هەڵبــژاردەی عێــراق وەكــو یاریزانــان )عەلــی تەهــا( لەبالــەو )هەڵكــەوت عــادل( لــە تۆپــی پــێ.

ــان  ــادی خۆی ــای م ــوون و توان ــەوڵ و ماندووب ــان بەه ــە توانیی ــن ك ــانە لەیادنەكەی ــەو كەس ــتە  ئ ــدا پێویس لەكۆتایی
ــل  ــتا )خەلی ــبوو مامۆس ــێ خۆش ــوو، خوال ــم( ی قۆرەت ــەهید نەج ــو )ش ــەن وەك ــارەدا بك ــی لەمش ــی وەرزش خزمەت
ــی(، مامۆســتا )ســاڵەح  ــی(، كاك )ڕزگار مەشــەیی(، كاك )حەمــەی حاجــی مەحمــود(، مامۆســتا )دڵشــاد برایەت وەل

ــەن(.    ــناو حەس ــتا )خۆش ــەعدوڵا(، مامۆس ــەت س ــم(، كاك )تەلع ــەی كەری ــم حەم ــتا )ئیرباهی ــاوكاری(، مامۆس ه

شارى كه الر .... فۆتۆ : محمد صالح
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 زانكۆی گەرمیان و گەشەكردنی پێوانەیی 
 پ.ی. د. دارا حەمید محەمەد

 زانكــۆی گەرمیــان لەئەمــڕۆدا بااڵتریــن ناوەنــدی ئەكادیمــی  گەرمیانــە ، هێامیەكــی بڵنــدی شارســتانییەتی و 
ســەرچاوەیەكی گرنگــی گەشــەپێدانی  مرۆیــی ناوچەكەیــە ، ســەكۆی بەیەكگەیشــتنی توانــا زانســتی و ئەكادیمــی و 
كلتــوری و ڕۆشــنبیرییە جیاوازەكانــە كــە ئامانجیــان خزمەتكــردن و گەشــەپێدانی كۆمەڵگایــە بەگشــتی و گەرمیانــە 

ــەوە. ــتیی و پەروەردەییەكانیان ــا زانس ــارەزایی و توان ــی ش ــی ئاڵوگۆڕكردن ــی لەڕێ بەتایبەت

بــەردی بناغــەی ئــەم زانكۆیــە لــە 2010/4/14 دا دانــرا ، لــە 2011 بەفەرمــی وەك ناوەندێكــی ئەكادیمــی كرایــەوە 
ــەروەردە  ــی پ ــە كۆلێج ــە ب ــەم زانكۆی ــەی ئ ــەرەتا و بناغ ــوون ، س ــت بەكارب ــەرۆكایەتییەكەی دەس ــتەی س و دەس
ــە 2005  كۆلێجــی ئادابــی خانەقیــن كرایــەوە، هــەردوو  ــر و ل ــە 2004 لەكــەالر كرایــەوە، دوات دەســتیپێكرد ، كــە ل
كۆلێجیــش ســەر بــە زانكــۆی ســلێامنی بــوون ، لــە ســااڵنی )2007 ـ 2008( كۆلێجــی پــەروەردەی بنــەڕەت لــە كــەالر 
و لــە )2008 ـ 2009( كۆلێجــی وەرزش لــە خانەقیــن كرانــەوە ، هــەر لــە 2011 دا ســەرجەم  ئــەو كۆلێجانــە خرانــە 

ســەر زانكــۆی گەرمیــان .  

زانكــۆی گەرمیــان لەماوەیەكــی كەمــدا گەشــەكردنێكی پێوانەیــی و  بەرچــاوی بەخــۆوە بینــی، هــەر لــە كردنــەوەی 
ــە  ــەكان ك ــۆ تاقیگ ــكەوتوو ب ــری پێش ــتنی ئامێ ــە و بەردەستخس ــەوەی تاقیگ ــوێ، كردن ــتی ن ــی زانس ــج و بەش كۆلێ
لەگــەڵ ڕەوتــی زانســت و تەكنۆلۆژیــای پێشــكەوتوی ســەردەمدا هاوتەریــب بــن، هەروەهــا دروســتكردنی باڵەخانەی 
خوێنــدن و بەشــە ناوخۆییــەكان، دابینكردنــی ســتافی پســپۆڕ بــۆ بەشــەكان و كردنــەوەی خوێندنــی بــااڵ )ماســتەرو 
ــی  ــۆ تەواوكردن ــازی ب ــەی تواناس ــی بەرنام ــدكار بەپێ ــەك خوێن ــی ژمارەی ــەكان و ناردن ــك لەبەش ــە زۆرێ ــۆرا( ل دكت
ــادی زانســتی و  ــە بەژێرخانــی گرنگــی بونی ــەم هەنگاوان ــارە ئ ــد، دی ــكا ... ت ــا و ئەمری ــی ئەوروپ ــە واڵتان ــدن ل خوێن
ــان  و  ــۆی گەرمی ــەرۆكایەتی زانك ــتەی س ــی دەس ــاژە بەڕۆڵ ــەوە ئام ــی لێرەش ــی خۆیەت ــت، جێ ــی دادەنرێ ئەكادیم
بەشــێك لەڕاگرایەتــی و بەشــە زانســتییەكان بكەیــن لەگەشــەكردن و بونیادنانــی ئــەم زانكۆیــە، كــە بەبــەراورد لەگــەڵ 
تەمەنــی كەمــی  شــەش ســاڵیدا بــەاڵم قۆناغــی بــاش و گرنگــی بڕیــوە ، لەبەجێهێنانــی ئەركــە ئەكادیمــی و زانســتی و 

ــدا و پێگەیاندنــی كادری پســپۆڕ لەهەڵگرانــی بڕوانامــەی بەكالۆریــۆس و ماســتەر و دكتــۆرا.  پەروەردەییەكانی

 ئەركــی ســەرەكی زانكــۆ شانبەشــانی ئەركــە زانســتی و ئەكادیمییەكــەی هەنگاونانــە بــۆ بەدیهێنانــی پێویســتییەكانی 
ــە  ــرەودان ب ــووە لەب ــی بەرچــاوی هەب ــەوە ڕۆڵ ــان لەســەرەتای دامەزراندنیی ــۆی گەرمی ــەم ڕوەوە زانك ــە، ل كۆمەڵگ
ســەرجەم كایــە ئابــووری و ڕۆشــنبیری و مەعریفــی و كۆمەاڵیەتییەكانــدا لــە گەرمیــان، ئەمــەش لەڕێــی ڕەخســاندنی 
ــەڵ  ــی لەگ ــی هەماهەنگ ــۆپ و فەراهەمكردن ــان ۆركش ــتی و دەی ــی زانس ــن كۆنفرانس ــازدانی چەندی ــكارو س هەلی
ــت و  ــان بەمەبەس ــی لەگەرمی ــی مەدەن ــی كۆمەڵ ــنبیری و ڕێكخراوەكان ــی ڕۆش ــی و ناوەندەكان ــودەزگا حكوم دام

ئامانجــی زیاتــر خزمەتكــردن بــە ناوچەكــە.
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ــاری، یاســا، زمــان و  ــەڕەت، زانســت، ئەندازی ــەروەردەی بن ــەروەردە، پ ــج )پ ــان )9( كۆلێ  لەئێســتادا زانكــۆی گەرمی
زانســتە مرۆڤایەتییــەكان، وەرزش، كشــتوكاڵ( و زیاتــر لــە )27( بەشــی زانســتی بەیانیــان و ئێــواران،  ســەدان مامۆســتا 
لەهەڵگرانــی بڕوانامــەی دكتــۆرا و ماســتەر و ســەدان فەرمانبــەر و هــەزاران خوێنــدكار لەخۆدەگرێــت ، هــەر بۆیــە 
بــووە بــە جێــی ئومێــدی گەرمیانییــەكان و چاوەڕێــی ئــەوەی لێدەكرێــت لــە داهاتــودا ڕۆڵــی زیاتــری هەبێــت لــە 
گەشــەپێدانی ناوچەكــە و وابەســتەبوونی بەبــازاری كارو پێگەیاندنــی كادرو پســپۆڕی پێویســت لەكایــە جیاوازەكانــی 

وەك ئابــوری، زانســتی، پەروەردەیــی، سیاســی، كۆمەاڵیەتــی ... تــد.

 زانكۆی گه رمیان... فۆتۆ : دلێر عه بدولره حامن

زانكۆی گه رمیان... فۆتۆ :دلێر عه بدولره حامنزانكۆی گه رمیان... فۆتۆ :دلێر عه بدولره حامنزانكۆی گه رمیان... فۆتۆ : دلێرعه بدولره حامن
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كەالر و خەنەبەندانی1984
دیار ڕەشید 

شــاری كــه الر هه رچه نــده  لــه  رووی كارگێرییــه وه  وه ك قــه زا مێژوویه كــی دووری نیــه  وه لــێ به حوكمــی هه لكه وتــه ی 
جوگرافێكــه ی كــه  بۆتــه  ناوه ندێكــی گــه وره ی ئاوه دانــی لــه  ده ڤــه ری گه رمیــان و ســنوری هه رێمــی كوردســتان لــه  
ــگاوی  ــۆی هه ن ــی خ ــه ژن و ته مه ن ــه  ب ــه وه  بااڵترل ــان و ژیاریی ــه ی ژی ــه  زۆر كای ــن ل ــت بڵێ ــراق ده كرێ ــی عێ ــه ڵ ده وله ت گ
پێشــه نگی هاویشــتووه  , هــه ر ئه مه شــه  كــه وای كــردووه  چه رده یــه ك به ســه رهات و حیكایه تــی جۆراوجــۆری لــه  دوو 
ــدا  ــه  داســتانه  نه ته وه ییه كان ــی ل ــازی رۆڵه كانێت ــی گیانب ــش سه ركوزشــته  و چیرۆك ــان زه قرتی ــه  هه مووی ــه  ل ــێ , ك ــدا هه ب توێ
ــه م  ــی ئ ــه  رۆڵه كان ــه وه ن ك ــاهیدی ئ ــورد ش ــی ك ــه  نه ته وه ی ــژووی بزاوت ــی مێ ــێكی زۆری الپه ره كان ــه  به ش ــنێك ك ــه  چه ش , ب
ــاری  ــی ش ــیفی رووداوه كان ــه ی ئه رش ــه  هه گب ــن ,ل ــتان و نه به ردێكان ــه ره كی داس ــه ری س ــه وه  كاره كت ــه  دێهاته كانی ــاره  ب ش
كــه الردا ده گه ڕێنــه وه  بــۆ 33 ســاڵ پێــش ئێســتا , وردتــر... لەســەرەتای ســاڵی 1984 دا كاتێــك ســوپای عێــراق رۆژ دوای ڕۆژ 
لەبەرامبــەر ســوپای ئێرانــدا توشــی شكســت دەبــوو، لەوالشــەوە لەگــەڵ یەكێتــی نیشــتامنی كوردســتان و پارتــی دیموكراتــی 
كوردســتان و حزبــی شــیوعی كوردســتان و حزبــی سۆسیالیســت دیموكراتــی كوردســتان لەشــەڕدابوو، بەناچــاری پەنــا دەباتــە 
بــەر گفتوگــۆ لەگــەڵ یەكێتــی نیشــتامنی كوردســتان و لــەو سەروبەندەشــدا جەمــاوەری شــاری كــەالر بــۆ خۆشــی دەربڕیــن 
دەڕژێنــە ســەر شــەقامەكان و ئاهەنــگ و خۆشــی دەگێــڕن، بــەاڵم لەالیــەن ســوپای عێراقــەوە لــە گەڕەكــی )حەمــەی كەریــم( 

تەقــە لــە  هاوواڵتیــان دەكرێــت و هاوواڵتیــەك بەنــاوی )جمعــە ڕۆســتەم قــادر( شــەهید دەكرێــت.

ــوو، بەعــس  ــوان شــۆڕش و ڕژێمــی بەعــس ب ــی »ســاڵی 1984 دانوســتانی نێ ــەو ڕووداوەوە گوت ــارەی ئ ســاڵەح هــەالج لەب
ــۆی دەنگــی  ــەڵ شۆڕشــدا، ســەركرایەتی شــۆڕش لەڕێگــەی ڕادی ــەی لەگ ــی ڕێككەوتنەك ــە بەڵێنەكان ــەوە ل ــە خــۆ دزین كەوت
گەلــی كوردســتانەوە داوای لــە جەمــاوەری كوردســتان كــرد ڕاپەڕینــی ئاشــتییانە بكــەم بــۆ پشــتگیری لــە داواكانــی خەڵكــی 
ــەرەتا  ــت، س ــامن داڕش ــەی ڕاپەڕین ــەالر بەرنام ــەش لەك ــرا، ئێم ــن ك ــتان ڕاپەڕی ــارەكانی كوردس ــەی ش ــتان، لەزۆرب كوردس
لەگەڕەكــی لیــوا كۆنەكــە مــن و ئەمیــن حاجــی ڕەشــید پااڵنــی و ســامیلی مــەال عەبــاس و ڕەحــامن خانــی و شــەهید ســەاڵحی 
بــرام و كۆمەڵــێ كەســی دیكــە دەســتامن بەڕاپەڕیــن كــرد و بــە هیدفــۆن و مســەجەلێكەوە ڕومانكــردە گەڕەكــی 500 ســەد 
ماڵەكــەو لەوێشــەوە بــۆ گەڕەكــی حەمــەی كەریــم، لــەوێ لەگــەڵ برادەرانــی ئــەو گەڕەكــە تێكــەڵ بویــن و تادەهــات ئاپــۆرای 

جەمــاوەر زۆرتــر دەبــوو ئــەو شــەوە تادرەنگانــی شــەو گەنجانــی شــار دروشــمیان دەوتــەوە«.

ــان  ــدەوە كــە زۆرینەی ــوو بەهێزێكــی دڕن ــزگاری ئەوكاتــەی ســلێامنی كــە شــێخ جەعفــەر ب ــر پارێ ــۆ ڕۆژی دوات گوتیشــی »ب
هێــزە تایبەتەكــەی ســەددام حســێن بــوون هاتــن بــۆ كــەالر بــۆ چاوشــكاندنی جەمــاوەر، بــەاڵم گەرمیانییــەكان وەك پیشــەی 
نەبەردییــان لەســەر شــەقامی كــەالر ـ دەربەندیخــان و لەبەرامبــەر گەڕەكــی حەمــەی كەریــم بەبــەردو دار پەالمــاری 
هێزەكەیانــداو ئەوانیــش دەســتیان كــرد بەتەقەكــردن بەنــاو خەڵكیــداو لــە ئەنجامــدا گەنجێكــی خوێنگــەرم بەنــاوی جمعــە 

ڕۆســتەم قــادر شــەهید بــوو چەنــد كەســێكی دیكــەش برینداربــوون«.

ــتانی  ــە گۆڕس ــدا ل ــتەو جەماوەری ــمێكی شایس ــە ڕێوڕەس ــە ل ــەهید جمع ــی ش ــر تەرم ــۆ ڕۆژی دوات ــردەوە »ب ــەالج ڕونیك ه
ــی ئیســتخباراتی  ــەوە وت ــە الم ــەك هات ــەدا برای ــی، لەوكات ــارو شــیعرو دروشــمی كوردایەت ــووت بەخــاك ســپێردراو بەوت بەرل
كــەالر لــە بازگەكــە هێزێكــی زۆریــان كۆكردوەتــەوەو منیــش بــە ئاســۆی مەحمــود بەگــی جافــم گــوت كــە ئــەوكات ئەندامــی 

ئەنجومەنــی عێــراق بــوو وتــی هیــچ مەترســن مــن خــۆم پێشــتان دەكــەوم«. 

»لــەم ئــان و ســاتەدا خــوا لێخۆشــبوو ئاواتــی عەبدولغەفــور كــە ســەرۆكی لیژنــەی تەنســیقی ســلێامنی بــوو، ئــەوكات ئەندامی 
ناوەنــدی كۆمەڵــەی ڕەنجدەرانــی كوردســتان بــوو هــات بــۆ ئامادەبوونــی بەخــاك ســپاردنی تەرمــی شــەهید جمعــە، منــی 
بینــی بانگــی كــردم وتــی هــەر ئێســتا بــڕۆ بەنــاوی تەنســیقەوە هەرچــی پێشــمەرگەو دەســتەیەكی پێشــمەرگە لــە شــارەكانی 
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شەهید جمعە رۆستەم قادر 

ساڵی 1954 لە گوندی مەحمود قەجەر لە دایكبووە

لە 1984/1/17 لە خۆپیشاندانەكەی گەڕەكی حەمەی كەریم )سەركەوتن(

لەالیەن جەلالدەكانی حزبی بەعسەوە شەهیدكرا.

ــوار  ــز شاس ــەر عەزی ــام تای ــبوو م ــەڵ خوالێخۆش ــش لەگ ــن، منی ــار دەربچ ــا لەش ــەرەوە ب ــاگادار بك ــە ئ ــری هەی ــەالرو كف ك
خاڵــۆی شــەهید مــەال ئەحمــەد كــەالری و مســتەفای ســەید ســلێامن و ســەید محەمــەد ســەید ســلێامن و مــالزم لوئــەی كــە 
ئەفســەری ئیســتخبارات بــوو لەكــەالرەوە بــەرەو كفــری كەوتینــە ڕێ و لەســەر ڕێگاكــە ڕەبایــەی ســەربازی بەمبــەرو ئەوبــەری 

شــەقامەكەدا زۆربــوو مــالزم لوئــەی ئــاگاداری دەركردنــەوە كــە لیژنــەی تەنســیقین و كارمــان هەیــە«.

مامۆســتا عەزیــز عەبــاس بــڕوای وایــە »حكومەتــی بەعــس بەئەنجامدانــی دانوســتان لەگــەڵ الیەنــە كوردییەكان ســێ ئامانجی 
ــداو  ــەڕنەبێت لەگەڵی ــەرقاڵی ش ــەوەی س ــوو بۆئ ــزی ب ــی بەهێ ــە هاوپەیامن ــڕی ك ــران داب ــە ئێ ــی ل ــەك یەكێت ــوو لەالی هەب
ــردو  ــۆی ك ــی گفتوگ ــەڵ یەكێت ــە لەگ ــە تاكالیەن ــەوە چونك ــە كوردییەكان ــاو حزب ــی خســتە ن ــی تریشــەوە دووبەرەك لەالیەك
بەوهۆیــەوە شــەڕوپێكدادان لەنێــوان یەكێتــی و حزبــی سۆسیالیســتدا دروســتبوو ژمارەیــەك هاوواڵتــی لەهــەردووال كــوژران، 
هەروەهــا لــەم گفتوگۆیــە ئەنــدام و الیەنگرانــی یەكێتــی بــۆ ئاشــكرابوو كاتێــك هاتنــە ســەر شــەقام بــۆ خۆشــی دەربڕیــن«.

عەبــاس ئەوەشــی گــوت »كۆتایــی ســاڵی 1983 و ســەرەتای 1984 ڕۆژ دوای ڕۆژ باســی گفتوگــۆ گەرمــرت دەبــوو بۆیــە شــەوی 
ــگ و  ــەقام ئاهەن ــەر ش ــەو لەس ــی ش ــو درەنگ ــەقام و تاك ــەر ش ــە س ــەالر ڕژان ــاری ك ــاوەری ش ــك و جەم 1984/1/17 خەڵ

ــڕا«. خۆشــییان گێ

ڕەحــامن خانــی كــە لــە خۆپیشــاندانەكەدا بەشــداربووە ڕونیكــردەوە »ئەوانــەی لەقۆڵــی لیواكــەوە خۆپیشــاندانیان دەســتپێكرد 
بریتــی بــون لــە شــەهید ئەمیــن حاجــی ڕەشــید پااڵنــی و ئیســامعیلی ســەید عەباســی گەرمكــی و شــەهید ســەاڵح هــەالج و 
مــن و چەنــد گەنجێكــی تــر، بەكۆمەڵــێ دروشــمی كۆمەڵــەوە لەبەرامبــەر ئیــدارەی گەرمیانــی ئێســتا بــەرەو بــازاڕ بەڕێكەوتین 
ــە  ــەوە ب ــوو قۆڵەكان ــە هەم ــرت ل ــیرەكەوە، ئی ــاو مەس ــە ن ــر دەهاتن ــی زیات ــات خەڵك ــمەوەو تادەه ــەوەی دروش ــەدەم وتن ب
ــدە هیــچ  ســەماعەو ســەیارە ســوڕانەوە بەســەر شــەقامە ســەركییەكاندا دەســتی پێكــردو شــار بەتــەواوی خرۆشــا، هەرچەن
ئەمرێــك نەبــوو بــۆ خــۆ دەرخســن بۆئــەوەی ڕێكخســتنەكان كەشــف نەبــن بــەاڵم خەڵــك خــۆی پــێ نەدەگیــراو دەڕژانــە 

ســەر شــەقامەكان«.

ڕەحیــم محەمــەد نــارساو بــە ئەبــو چۆمــان وەك بەشــداربوویەكی خۆپیشــاندانەكە ئامــاژەی بــەوەدا »دروشــەكامنان لەوكاتــەدا 
ــام جــه الل و  ــوردان م ــەی ك ــان ده وێ ئ ــی كوردســتان ... كێت ــه خۆی ــوردان ســه رب ــەی ك ــان ده وێ ئ ــە )چیت ــون ل ــی ب بریت

ــین(. ــێداره ناترس ــه س ــین ل ــه وه ی ماركس ــه ن ــه... ئێم ــه ریش ــن ل ــاش دەردێنی ــه ج ــه ڕیش ــزی مام ــه هێ ــیروان ... ب ــه وش ن

ــه  هــه ر ســوچ و  ــی و نیشــتیامنییه كانی كــورد ل ــه  كــه  خواســته  نه ته وه ی ــه  تاڵه ی ــه و راســتی ی ــه  ده رخــه ری ئ ــه م گێرانه وه ی ئ
كه له به رێكــی ئــه م جیهانــه دا زۆرجــاران خه نه به ندانه كانــی لــه  خوێنــدا ژة نــراون له الیــه ن ناحه زانــه وه  , وه لــێ روحــی 
ــێ هــووده   ــه  نه گریســه كانیدا ب ــژاوی پالن ــه  گێ ــی ل ــه  شــه وه  زه نگــی تاریكــی داداوه  و دوژمن ــی ب ــه دان هه میشــه  دڕن كۆڵن

هێشــتۆته وه  .
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گۆڕستانی مندااڵنی كەالر

»مێژوەكەی بۆ سااڵنی پەنجاكان دەگەڕێتەوە«
دلێر عەبدولڕەحامن 

مردنــی یــەك بــەدوای یەكــی منداڵەكانــی خێزانێكــی دانیشــتوی شــاری كــەالر، دەبێتــە بناغــەی دروســتبونی 
گۆڕســتانێكی تایبــەت بەمنــدااڵن لەســااڵنی پەنجاكانــداو لەئێستاشــدا گــۆڕی زیاتــر لــە 200 منداڵــی تێدایــە 
ــاو  ــتان لەن ــی گۆڕس ــەوەدەدات كەبون ــاژە ب ــی ئام ــی دەروون ــن، توێژەرێك ــان لەبنەماڵەیەك ــەی 15 منداڵی كەنزیك
ــتایەكی  ــرۆڤ، مامۆس ــی م ــەر دەرون ــی لەس ــەری نەرێن ــی كاریگ ــت بون ــۆی دروس ــە ه ــاردا دەبێت ــی ش گەڕەكەكان
ــتانێك  ــتنەوەی گۆڕس ــتی بەگواس ــدووەكان پێویس ــی زین ــی گرنگ ــەر پرۆژەیەك ــەوە گ ــت لەوەدەكات ــش جەخ ئایینی
هەبێــت لــەڕوی شــەرعییەوە ئاســاییە گــۆڕەكان بگوێزرێنــەوەو ســەرۆكی شــارەوانیەكانی گەرمیانیــش رایدەگەیەنــێ 

ــرێ. ــرت بك ــر فراوان ــتانە لەوەزیات ــەو گۆڕس ــادەن ئ ــە ن رێگ

نامیــق محیەدیــن محەمــەد كەپیشــەی مامۆســتایەو باوكــی یەكێــك لــەو مندااڵنەیــە لــەو گۆڕســتانەدا نێــژراوە بــۆ 
ــەو  ــش كەل ــن منداڵی ــەوەو یەكەمی ــاكان دەگەڕێت ــااڵنی پەنج ــۆ س ــتانەكە ب ــژووی گۆڕس ــی »مێ ــەالر( گوت ــادی ك )ی
گۆڕســتانەدا نێــژراوە بــرای مــن بــوە، ئــەوەش دوای ئــەوە هاتــوە كەباوكــم بەهــۆی نەخۆشــیەوە منداڵــی بــۆ نەماوەو 
ــتوكاڵ و  ــەی كش ــەرقاڵی بەپیش ــل و س ــی ئۆتۆمبێ ــارەكەو نەبون ــتانی ش ــۆی دوری لەگۆڕس ــدا بەه ــەو سەردەمەش ل

ــە گۆڕســتانی شــار«. ــی ببات ــوە تەرمــی منداڵەكان ــەو نەیتوانی ئاژەڵداری

ــدوە  ــی ڕاگەیان ــش پێ ــردوە ئەوی ــی ك ــتایەكی ئایین ــیاری لەمامۆس ــەردەمەدا پرس ــەو س ــم ل ــی »باوك ــا گوت هەروەه
كەدەتوانــێ تەرمــی منداڵەكانــی لەنزیــك ماڵــی خۆیــدا بنێژێــت و ئــەوەش بۆتــە بناغــەی دروســتبونی ئەو گۆڕســتانە«.

ئــەو مامۆســتایە ڕونیشــیكردەوە »جیــا لەتەرمــی منداڵێكــی خــۆم نزیكــەی 15 تەرمــی منداڵــی بنەماڵەكەمــان لــەو 
ــۆ دێنــن و لەفراوانبوندایــە«. گۆڕســتاندایەو لەئێستاشــدا بەبەردەوامــی تەرمــی منداڵــی دیكــەی ب

عەبــاس مەحمــود توێــژەری كۆمەاڵیەتــی بــۆ )یــادی كــەالر( گوتــی »بونــی گۆڕســتان و ئــەو شــوێنانەی رەشــبینی و 
ئومێــد بەمــرۆڤ نابەخشــن و توشــی ڕەشــبینی دەكــەن باشــرتە لەشــوێنی هاتوچۆكردنــی مــرۆڤ و شــوێنە گشــتیەكان 
بەدووربــن، چونكــە ڕۆژانــە مــرۆڤ پێویســتی بەوەیــە چــاوی بــەو شــوێنانە بكەوێــت ئاســودەیی و خۆشەویســتی و 

میهرەبانــی پێدەبەخشــن«.

گوتیشــی »بوونــی گۆڕســتان لەگەڕەكەكانــی شــارو لەنزیــك ماڵــەكان كاریگــەری نەرێنــی لەســەر دەرونــی مرۆڤــەكان 
دادەنــێ و بەتایبەتیــش لەســەر ئــەو كەســانەی نەخۆشــی دەروونییــان هەیــەو زۆرجــار دوچــاری خەمۆكــی و 

ــەن«. ــۆ خــۆ كوشــن بب ــا ب ــرێ پەن ــان دەكات و گوماندەك ــی و دڵەڕاوكێی بێتاقەت

ــدااڵن  ــە من ــتكراوەو ڕۆژان ــەك دروس ــتیەوە قوتابخانەی ــوە كەبەتەنیش ــوێنێك هەڵكەوت ــەكان لەش ــتانی پەپول گۆڕس
ــێ  »گۆڕســتان دەبێــت  ــەوە دەڵ ــە لەوبارەی ــژەرە دەرونی ــەو توێ ــە، ئ ــە قوتابخان ــەو گۆڕســتانەدا دەچن بەتەنیشــت ئ
ــیمی  ــی مەراس ــتادا لەكات ــەوە لەئێس ــەاڵم بەداخ ــێ، ب ــداڵ نەیبین ــەوەی من ــت بۆئ ــت بێ ــوێنێكی دوورە دەس لەش
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ــە دروســتدەكات«. ــەو منداڵ ــۆ ئ ــی خــراپ ب ــی دەروون ــەوەش حاڵەتێك ــرنێ ئ ــداڵ دەبی ــتنی تەرمەكانیشــدا من ناش

مامۆســتا كامــەران عەلــی یەكێــك لەمامۆســتایانی ســەرای ئــازادی شــاری ســلێامنی لەبــارەی دروســتكردنی گۆڕســتان 
ــە  ــت نی ــی مرۆڤیشــەوە دروس ــق و زەوق ــەڕوی مەنتی ــەڕوی شــەرعەوەو نەل ــردەوە »نەل ــارەكاندا جەختیك ــاو ش لەن
ــاو شــارەكاندان پێشــرت لەپــەڕی  ــاو گەڕەكەكانــی شــاردا دروســتبكرێ، ئــەو گۆڕستانانەشــی ئێســتا لەن گۆڕســتان لەن
ــدا  ــی گەڕەكەكان ــتوانی و فراونبون ــی دانیش ــەڵ زۆربون ــە لەگ ــراوە بۆی ــار نەك ــی ش ــبینی فراوانبون ــون و پێش ــار ب ش

ــاو شــارەكانەوە«.  ــە ن كەوتونەت

بەگوتــەی ئــەو مامۆســتا ئایینیــە »ئەگــەر پرۆژەیەكــی خزمەتگــوزاری زینــدووەكان لەســەر گۆڕســتانێك پەكــی كەوتبێ 
ئــەوا لــەڕوی شــەرعەوە ئاســاییە گۆڕســتانەكە بەسەرپەرشــتی لیژنەیــەك لەمامۆســتایانی ئایینــی و دانیشــتوانی ئــەو 
گەڕەكانــەی نزیــك گۆڕســتانەكانن بگوێزرێتــەوە بــۆ شــوێنێكی دیكــە كەگونجــاو بێــت، بەپێچەوانەشــەوە درووســت 

نیــە بەبونــی پاســاوی ئــەوەی نابێــت گۆڕســتان لەنــاو شــاردا بێــت گۆڕســتانەكان بگوێزرێنــەوە«.

جــەواد وادی ســەعید ســەرۆكی شــارەوانیەكانی گەرمیــان لەبــارەی گۆڕســتانەكەوە رونیكــردەوە »گۆڕســتان بەشــێكە 
ــن  ــن و ڕێگــە نادەی ــن و ســیاجی بۆدەكەی ــەو گۆڕســتانە دەكەی لەشــارەوانی، لەوچوارچێوەیەشــدا ئێمــە دیراســەی ئ

لەوەزیاتــر فــراوان بێــت«.

هەروەهــا گوتــی »پێشــرت پێشــنیارێك هەبــوە بۆئــەوەی گۆڕســتانێك لــەدەرەوەی شــارو لەبەردەســوور دروســتبكرێت 
ــتانێك  ــە گۆڕس ــنیارێك هەی ــدا پێش ــەوە، لەئێستاش ــوێنە ڕەتكراوەت ــەو ش ــان ل ــۆی گەرمی ــی زانك ــۆی بون ــەاڵم بەه ب
لەنزیــك گۆڕســتانی دێبنــە لەشــارەدێی ڕزگاری دروســت بكرێــت چونكــە گۆڕســتانەكانی نــاو شــارەكە بــواری 

ــاوە«. ــان نەم فراوانبونی

 گۆڕستانی مندااڵنی كه الر ... فۆتۆ : دلێر عه بدولره حامن
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جۆگەی گاور
ساڵەح هەالج

ــری  ــی ئاودێ ــەن بەڕێوەبەرایەت ــوو، لەالی ــەالر دەرچ ــۆ ك ــتوكاڵی ب ــری كش ــرۆژەی ئاودێ ــاڵی 1977 پ ــەرەتای س س
)ڕەی( ســلێامنی سەرپەرشــتی دەكــرا، ئەندازیارێــك بەنــاوی )عەبــاس ڕۆســتەم( سەرپەرشــتی دەكــرد، منیــش وەكــو 

ــووم.  ــاوكاری ب ــری كار ه چاودێ

پرۆژەكــە ســەرەتا لــە ســەر ڕووبــاری ســیروانەوە بەرامبــەر چــوار ڕێیانەكــەی نــاو بــازاڕی كــەالر دەســتی پــێ  دەكــرد 
بــەرەو شــوێنی ئێســتای تەلەفزیۆنــی ئاینــدە ڕاســتە و ڕاســت بــەرەوە چەمەكــەی گردەگۆزینــە.

ســەرەتا دوو ســێ  ڕۆژ بــە كاری ئیــداری فەرمانگەكەمانــەوە ســەرقاڵ بویــن، لەگرتنــی شــوێن و دامەزراندنــی كرێــكار 
و جێگــە و ڕێگــە بــۆ شــۆفێری شــوفڵ و گرێــدەر و حەفــارەو كــۆگا بــۆ چیمەنتــۆو ئــەو پێداویســتیانە.

ــت و  ــەوەك بەربەس ــێ  ن ــەوە دیارب ــن تالێامن ــان بكەی ــی كارەكەم ــن ڕووپێوێك ــی بابچی ــاس وت ــان كاك عەب جارێكی
ــوو. ــەنگینیش ب ــارەزا و س ــوون و ش ــی بەئەزم ــاس پیاوێك ــتی كاك عەب ــە ڕاس ــەر ب ــان، ه ــە بەركارەكامن ــری بێت ڕێگ

گەڕەكــی بنگــردی ئێســتا ئــەوەی دەكەوێتــە خــوار بــازاڕەوە زەوی كشــتوكاڵی بــوو لــە نــاو پرۆژەكــەی ئێمــەدا، بەپێــی 
نەخشــەكەمان ڕۆیشــتین و چــوار كرێكارمــان لەگــەڵ خۆمــان بــرد، چــەن مەترێــك و خاڵێكــامن دیــاری دەكــرد، تــا 
ــە، لەپاینــی  ــاوی هەی ــاران ئ ــی ب گەیشــتینە ســەر چەمــی )خڕەشــێت( كــە چەمێكــی وشــكە تەنهــا لەزســتان و كات

ســەرەوەی گردەگۆزینــەوە دەرِژێتــە ڕووبــاری ســیروانەوە.

لەنــاو چەمەكــەدا ئاســەواری هەنــدێ  دیوارمــان بینــی كــە بــە قســڵ و بــەرد درووســتكرابوو، لــە ڕاســتیدا مــن هیــچ 
زانیاریــم لــە ســەر ئــەو شــتانە نەبــوو.

پاشــان گەڕاینــەوە لــە هەنــدێ  شــوێن كۆنــە جۆگــەی گــەورە مابــوو، بەپێــی زانیــاری كاك عەبــاس ئــەو ڕێڕەوەمــان 
هێنــا بــۆ شــوینی ئێســتای ژینگــەی كــەالر،  لەشــەقامە قیرەكــەی كــەالری كــۆن پەڕینــەوە بــەرەوە خۆرئــاوای گەڕەكی 
فەرمانبــەران، ئــەوكات نــە گەڕەكــی فەرمانبــەران هەبــوو نەماڵەكانــی پــاڵ ئێســتای یاریــگای یانــەی شــێروانە، ئەوكاتە 

لەونــاوە جۆگەكــە تــەواو دیــار بــوو هەتــا ســەر چەمــی حەمــەی كەریــم خەڵكــی پێیــان دەوت جۆگــەی گاور.

لەنــاو چەمەكــە ســیفۆنێكی ترمــان بینــی بــەاڵم الفــاو كاریگــەری خراپــی لــە ســەر كردبــوو. گەڕاینــەوە بــۆ 
فەرمانگەكەمــان.

كاك عەبــاس ڕۆژی شــەمە دەهــات بــۆ كــەالر و پێنــج شــەمە دوای كار دەگەڕایــەوە بــۆ ســلێامنی چونكــە خەڵكــی 
ســلێامنی بــوو. ئەمجارەیــان ڕۆژی چوارشــەممە گەڕایــەوە بــۆ ســلێامنی، ســەری بەڕێوەبەرایەتــی شــوێنەواری 
ــارەزای  ــێكی ش ــد كەس ــك چەن ــەن ڕۆژێ ــوون، دوای چ ــیفۆنانەی بۆكردب ــە و س ــەو جۆگ ــی ئ ــوو، باس ــلێامنی داب س
بــواری شــوێنەوار لــە ســلێامنیەوە هاتــن بــۆ كــەالر، چوینــە ســەر ســیفۆنە كۆنەكــە و بــە هەمــان شــوێنی ئێمــەدا 
ئــەوان كەوتنــە كنــەو پشــكنین، ئەمجــارە لەشــەقامی كــەالر پەڕینــەوە بــەرەو گەڕەكــی گازینــۆ و ڕووبــاری ســیروان 
هەڵبــەت خەڵكــی ئــەو گەڕەكــە جــاران پێیــان دەوت گونــدی حەمــەی وەلــی، لــە ڕووبــاری ســیروان بــن كاژەكان 
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ــوو . ــژ ب ــی گــەورەی هەڵكۆڵراومــان بینــی زۆر درێ كون

لیژنەكــە ڕاپۆرتــی خۆیــان نووســی و گەڕانــەوە. پــاش چەنــد ڕۆژێــك ڕاپۆرتێكیــان بۆمــان نــارد كــە باســی مێــژووی 
ــاوەی دەكــرد بەمجــۆرە. ــەو پرۆژەئ درووســتكردنی ئ

جۆگــەی گاور, پرۆژەیەكــی ئاودێــری بــووە، بنەوانەكــەی لــە بــن تەالنەكانــی خــوار بەردەســوورەوە بــووە، بەنــاو ئــەو 
كوونانــەدا ئاوەكەیــان ڕاكێشــاوە، ئەوجۆگــە لــە ســەردەمی ساســانیەكاندا كــراوە,  نزیكــەی 2500 ســاڵ پێــش ئێســتا 
درووســتكراوە لەدەشــتی شــێروانە. كــە بــەدوو ســیفۆنی ژێــر ئــاوی, ئاویــان گواســتۆتەوە بــۆ زەویــە كشــتوكاڵییەكانی 
خــوارووی كــەالر, ســیفۆنێكیان كەوتۆتــە ســەرووی گەڕەكــی حەمــەی كەریــم, ئەویرتیــان لــە ســەرچەمی گردەگۆزێنە. 
ئــەم پــرۆژە ئــاوە كەوتۆتــە نێــوان ســەدان دۆنــم زەوی كشــتوكاڵی, پــاش هاتنــی ســوپای ئیســالم بــۆ ئــەم ناوچەیــە 

ئــەم جۆگەیــش وەك ســەدان شــوێنەوار و گۆرســتانی كوردســتان دەســتەواژەی )گاور( ی بــە ســەردا ســەپێرناوە.

پاشــرت و دوای چەندیــن ســاڵی لقێكــی تــری و جۆگــەی كارێــزی ژێــر زەوی دۆزراوەتــەوە كــە بــۆ ئاودێــری یــان هــەر 
مەبەســتێكی تــر بــەرەو گردەگۆزینــە ئاویــان گواســتۆتەوە، بەپێــی قواڵیــی شــەش مەتــر لــە ژێــر خاكــدا بــووە. 

ــان شــێوە و  ــە هەم ــرد ب ــە دروســتامن دەك ــی گردەگۆزین ــە لەچەم ــش ك ــوو ســیفۆنەكەی ئێمەی ــان ســەیر ب ئەوەی
ــە 2500 درووســتكرابوو. ــر ل ــش زیات ــانییەكان پێ ــە ساس ــوو ك ــەو ســیفۆنە ب ــدازەی ئ ئەن
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قوتابخانەی ئەڵوەن و حیكایەتی حەشاردانی دوو پێشمەرگە
دیار ڕەشید

ــی  ــن لەپارچــە جیاجیاكان ــان بكەی ــێ و حەشــارگەكانی شۆڕشــگێڕانی میللەتەكەم ــەر باســی جێدەســت و شــوێن پ گ
كوردســتان، خۆمــان لەبــەردەم ئەركێكــی قــورس و گــران دەبینینــەوەو پێدەچێــت بســت بەبســتی دەشــت و شــاخ و 
ئەشــكەوتەكانی كوردســتان بپێویــن و بــۆ هــەر بســتێك چەندیــن چیــرۆك و داســتانی قارەمانــی مێــژوی بەرخــودان 
ــوازی  ــی رزگاریخ ــەختانەی بزاڤ ــەو رۆژگارە س ــتەقینەی ئ ــی راس ــن وێنایەك ــە نەتوانی ــەوەش رەنگ ــینەوە كەب بنوس
میللەتەكەمــان نیشــانی نــەوەی ئاینــدە بدەیــن، ئــەوەی لێرە مەبەســتامنە گێڕانــەوە چیرۆكێكــی راســتەقینەی خەباتی 
رۆژە دژوارەكانــی میللەتەكەمانــە لەســنوری گەرمیــان و وردتــر شــاری كــەالر لەپــاش پرۆســەی ئەنفــال كەهەوڵێكــی 
شكســتخواردوی جینۆســایدكردنی میللەتەكەمــان بــوو لەالیــەن رژێمــی پێشــوی عێــراق لەســاڵی 1988 كەئــەوكات 

هێشــتا فرمێســكی دایكانــی كــورد بــۆ شــەهیدانی كیمیابارانكردنــی هەڵەبجــە وشــك نەبووبــوو.

لــەو رۆژگارەدا خــاك و خەڵكــی باشــوری كوردســتان لەوپــەڕی بێهێــزی و نەهامەتیــدا بــوو هێــزی پێشــمەرگە بەهــۆی 
روخاندنــی گونــدەكان و بێسەروشــوێنكردنی خەڵكەكــەی كەجێــی حەوانــەوەو پاڵپشــتی ســەرەكی هێــزی پێشــمەرگە 
بــون توشــی ئاوارەیــی ئێــران و پەرتەوازەیــی و النــەوازی بوبــون. بــۆ چارەســەركردنی ئــەم دۆخــە و خــۆ حەشــاردان و 
ــوو، ســەركردایەتی  ــتانی تەنیب ــەوكات كەســەراپای كوردس ــی بەعســی ئ ــی رژێم ــون لەســەربازگەو زاڵگەكان دەربازب
ــاك و  ــەر بەخ ــون بەرامب ــەك ب ــزو بەئەم ــی پارێ ــا كەنهێن ــاری بەكاردەهێن ــتنەكانی ناوش ــی رێكخس ــۆڕش بەنهێن ش

نیشــتامن و هەرگیــز لەڕاپەڕاندنــی چاالكیەكانیانــدا ســڵیان لەمــردن نەدەكــردەوە.

ــن  ــارساو بــە )خەلیفــە( كەیەكەمی ــود ئەمیــن رۆســتەم( ن ــرەوە دەســتپێدەكات )محەمــەد مەحم چیرۆكەكــە لێ
ــتنەكانی  ــەر بەرێكخس ــەوكات س ــتایە، ئ ــی ئێس ــوەن( ی بنەڕەت ــاران و )ئەڵ ــە( ی ج ــەی )الحری ــوزاری قوتابخان كارگ
ناوشــاری یەكێتــی نیشــتامنی كوردســتان بــو، وەك خــۆی دەیگێڕێتــەوە لەگــەڵ چەنــد برادەرێكــی دیكــەدا 
پەیوەندیــامن بــە )نەرسەدیــن ئەحمــەد( ەوە بــو لەبەرنهێنــی پارێــزی و دوور لەچــاوی جــاش و ســیخوڕەكانی بەعــس 
ــان بەئامــاژە، ڕۆژێــك )ســەید ئەحمــەد(  زۆرجــار لــەدوری چەنــد مەترێكــەوە گفتوگۆمــان لەگــەڵ یەكــرت دەكــرد ی
ــا  ــەم ت ــان بك ــۆ الم خزمەتی ــرێ ب ــمەرگە دەنێ ــەدوو پێش ــاردم ك ــی بۆن ــو هەواڵ ــە ب ــەوانی قوتابخان ــەوكات پاس كەئ
هەلێكیــان بــۆ دەڕەخســێت و لەڕوبــاری ســیروان دەپەڕنــەوەو دەگەنــە ســنوری ئێــران، بــۆ ناسینەوەشــیان ناونیشــانی 
تــەواوی پێشــمەرگەكانی پێــدام و منیــش بــۆ راپەڕاندنــی ئــەم ئەركــە بــێ ســڵەمینەوە رازی بــوم و خــۆم بــۆ ئامادەكــرد.

كات هاوینــی ســاڵی 1989 بــو تادرەنگانــی شــەو خەڵــك بەدەرەوەبــون، پێشــوەخت بــۆ جێبەجێكردنــی ئەركەكــەم 
ئامادەكاریــم كردبــوو لەئامادەكردنــی خــواردن و جێگەی حەوانــەوەو تەنانەت پالنی هەاڵتنیشــیانم دانابــوو لەحاڵەتی 
ئاشــكرابونیاندا، ئەوشــەوە هــەر لەپــاش نانخواردنــی ئێــوارە كەومتــە دەرودەشــتكردن و چاودێــری كۆاڵنەكــەم دەكــرد، 
ــرەوە ســاوم  ــەدوری چــوار مەت ــەك ل ــش گەشــتنامن بەی ــن و پێ ــەو شــەوە دوو پێشــمەرگەكە هات ــر 11 ی ئ كاتژمێ
لێكــردن و پــاش وەاڵمدانــەوە بەپێــی ئــەو نهێنیانــەی پێــم درابــوو ناســینمەوەو بردمنــەوە بــۆ ماڵــەوەو خزمەتــم كــردن 
ــەو نزیكــەی  ــاو پێنجــی و دوو ڕمان ــان چەكێكــی كاشــینكۆفی حەفت ــو، هەریەكەی ــەران( ب ــاوی )كام ــان ن كەیەكێكی
500 فیشــەكیان پێبــوو، هەمــوو چــەك و تەقەمەنیەكانــم لــێ وەرگرتــن و خســتنمە نێــو گوێنیەكــی بەتاڵــی برنجــی 
تایلەنــدی ئــەوكات و درەنگانێكــی ئــەو شــەوە لەنێــو ئــەو دالێیــەدا كەلەپشــتەوەی پۆلەكانــەوە كردبــوم شــاردمنەوە، 
ئــەو شــەوە هیــچ روی نــەدا دیــار بــو پێشــمەرگەكان زۆر مانــدو بوبــون پــاش دڵنیابــون بەئارامــی و بێخــەم نوســن 
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ــی  ــد مەترێكــەوە پێ ــەدوری چەن ــن ئەحمــەد( ل ــدا )نەرسەدی ــی چێشــت لێنان ــەری كات ــرو لەدەوروب ــۆ رۆژی دوات ب
ــۆ  ــن ب ــەوالوە دێ ــەن و جەل ــی دووزو زەڕای ــێ قۆڵ ــی لەهەرس ــی عێراق ــەربازەكانی حكومەت ــبەی س ــدم كەس راگەیان
ــە  ــەم هەواڵ ــۆ پشــكنین بەردەكەوێــت، بەبیســتنی ئ ــەكان هــەر ماڵێــك 7 كەســی ب پشــكنینی شــارو بەپێــی زانیاری

لەبەرخۆمــەوە دەمگــوت خــوا لەحكومەتــی بەعــس گەورەتــرە، خــوا یاربــێ )خەلیفــە( تەكبیرێكــی بــۆ دەكات.

بۆیــە پــاش نانــی نیــوەڕۆ پێشــمەرگەكانم لەهەواڵەكــە ئاگاداركــردەوەو كەومتــە تەكبیركــردن تاگەشــتمە ئــەو 
ــان  ــی گوم ــەو جێ ــی حكومی ــاریان دەم كەدەزگایەك ــەدا حەش ــی قوتابخانەك ــۆگای كتێب ــەژوری ك ــەی كەل قەناعەت
نیــە، پــاش نیــوەڕۆی ئــەو رۆژە كەومتــەڕێ بــۆالی مامۆســتا حەســەن كەئــەوكات ماڵیــان لەگەڕەكــی بنگــرد بــو بــۆ 
ــرد،  ــكرا نەك ــۆ ئاش ــەم ب ــی كارەك ــرت و نهێن ــم وەرگ ــت لێ ــك بێ ــەر فێڵێ ــەكان و بەه ــۆگای كتێب ــی ك ــی كلیل وەرگرتن
دواتــر هــەر ســەرلەئێوارە خــواردن و ئــاوی ســاردو پانكەیەكــی زەویــم بــردە ژورەكــەو ئامادەمكــرد تــاكات گەیشــتە 
كاتژمێــر 12 ی شــەو، ئیــرت دوو پێشــمەرگەكەم ئاگاداركــردەوە كەلەحاڵەتــی ئاشــكرابونیاندا دەســت لەســەربازەكانی 
رژێــم نەپارێــزن و لەكاتــی بەدیــل گرتنیانــدا كەئەگەرێكــی چــاوەڕوان نەكراوبووهیــچ وشــەیەك نەدركێنــن و ئەوانیــش 

ــن. ــی نەدركێن ــش نهێن ــدا كەتامردنی ــە بەڵێنیان جوامێران

بەمــەش یــاوەری هــەردوو پێشــمەرگەكەم كــرد بــۆ شــوێنی مەبەســت و دەرگام لەســەر داخســن، ئــەو شــەوە لــەوێ 
مانــەوە كــەرۆژ بویــەوە ســەربازەكانی بەعــس لەگەڕەكــی )پێنــج ســەد ماڵەكــە( دەســتیان بەپشــكنین كــردو هەرلــەو 
ــیروان(  ــی )س ــەی لەگەڕەك ــوەن بەوپێی ــەی ئەڵ ــێوەیەش قوتابخان ــاو بەوش ــان هێن ــان بەكارەكەی ــەش كۆتایی گەڕەك
ــی  ــن هەرچ ــم وت ــاڵ و پێ ــەوە م ــمەرگەكەم هێنای ــار دوو پێش ــەوەی ش ــارام بون ــاش ئ ــكنین و پ ــەر پش ە نەكەوتەب
ــەوكات  ــۆ ئ ــەاڵم ب ــرد ب ــكەكانیان ك ــی خوش ــش داوای بینین ــەم، ئەوانی ــێ دەك ــان جێبەج ــە بۆت ــتیەكتان هەی پێویس
ــە  ــان هەی ــەاڵم هەرچیەكت ــادەم ب ــان پێن ــەی ئەوكارەت ــم رێگ ــە وت ــو بۆی ــەت ب ــەوە زۆر زەحم ــۆی بارودۆخەك بەه
لەنامەیەكــدا بینوســن دەیگەیەمنــە دەســتی كەســوكارتان، پاشــان لــەدوای دڵنیابــون لەگــوزەرو كۆاڵنــەكان یاوەریــم 
كــردن تاكەنــاری روبــاری ســیروان و خواحافیزیــم لێكــردن، بــەاڵم بەداخــەوە دواترهەواڵــی شــەهید بونــی ئــەو دوو 

ــدا پێگەیشــت. ــتانێكی قارەمانێتی پێشــمەرگەیەم لەداس
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قایمقامەكانی قەزای كەالر 
2017-1970

مستەفا سەعید:

1ـ جالل بیالل 1970 ـ 1971

2ـ عبدالستار طاهر رشیف 1972 ـ 1973

3ـ محمد امین عبدالله احمد 1973 ـ 1974 

4ـ صالح الدین سعید بابان 1974 ـ 1975

5ـ معاذ اسامعیل حقی خرض 1975 ـ 1976

6ـ سعید عزالدین حمودی 1976 ـ 1978

7ـ محمد مجید قادر 1978 ـ 1979

8ـ هوشمەند مصطفی فتاح  1979 ـ 1981

9ـ عبدالجلیل حسن حسین 1981 ـ 1985

10ـ كامل حسن كەڵەمێرد 1985 ـ 1986

11ـ ابراهیم كریم عزیز 1987 ـ 1988

12ـ بورهان الدین عبدالقادر 1988 ـ 1990

13ـ اسامعیل حقی تقی 1991 ـ 1992 لیژنەی تەنسیق

14ـ رستیپ محمد امین 1992 ـ 1994

15ـ عمران یاور قادر 1995 ـ 1996

16ـ حمە لطیف حسن حامد 1997 ـ 1999

17ـ عمر حفید 1999 ـ 2000

18ـ علی شامار امین 2001 ـ 2004

19ـ طارق رشید علی 2004 ـ 2005

20 ـ جالل نوری عبدالقادر 2007/12/9 ـ 2015/5/10

21ـ شهاب احمد محی الدین 2015/5/10 تا ئێستا

  

ناوی قایمقامەكان بەوەكالەت:
1ـ محمود احمد محمود.

2ـ رفعت علی مشیر.

3ـ عمر میرزا علی.

4ـ عبدالله انور عبدالله.

5ـ عبدالله محمد سلیامن.

عبدالستار طاهر شه ريف

محمد أمین عبدالله
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سعید عزالدین حمودی محمد مجید قادر هۆشمه ند مصطفى

ابراهیم كریم عزیز

عمران یاوه ر قادرحه مه  له تیف حه سه ن حامدعمر حه فید

كامل حه سه ن كه ڵه مێردسه رتیپ محمد أمین جاف
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طارق ر شیدعه لی شامار

شهاب احمد محي الدينجالل نورى عبدالقادر
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شیكردنەوەو كاریگەرییە رسوشتیەكان لەسەر دانیشتوانی شاری كەالر                   
ڕزگار حاجی حەمید

بــۆ دەرخســن و خســتنەڕووی شــێوەی ڕووی زەوی شــاری كــەالر پێویســتە كــۆی فاكتــەرە رسوشــتییەكان شــیكاری و 
رشۆڤــەی بۆبكــرێ  ، ئەمــەش بەنەخشــەو خشــتە دەكرێــت , بەداخەوەتەرخانكردنــی چەنــد الپەڕەیــەك بۆ ئــەم بابەتە 
ــە و بەشــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ  ــان بەیەكــەوە هەی ــدی پتەوی ــە پەیوەن ــەم هۆكاران ــج ناپێكــێ  , چونكــە ئ ــچ ئامان هی
كارتێكردنیــان لــە ســەركۆی كایەكانــی دابەشــبوون وزیادبوونــی دانیشــتوان و چاالكــی ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و .. 

هتــد هەیــە، بــۆ ئــەم مەبەســتەش  تەنهــا دەتوانیــن بەپێــی دەرفــەت ئــەم خااڵنەبخەینــە ڕوو :

1ـ شوێن و پێگەی شاری كەالر

ــە ســنووری شــارەوانی شــار دەگرێتــەوە،  ــات دەنرێــت وات ــەو ڕووبــەرەی كــە شــاری لەســەر بنی ــە ل  شــوێن بریتیی
ــارەوە,   ــەكردنی ش ــەرو گەش ــە بەدەووروب ــەو پێگەی ــدی ئ ــەوە، پەیوەن ــەری دەگرێت ــارو دەووروب ــە( ش ــەاڵم )پێگ ب
ــژی  ــی درێ ــوان هێڵ ــوور و نێ ــەی باك ــی )56، 38، 34، 45، 35، 34( پل ــەی پان ــوان بازن ــە نێ ــەالر دەكەوێت ــاری ك ش
ــەڕووی  ــراوە كــە بەرزیەكــەی ل ــاد ن ــەی ڕۆژهــەاڵت لەســەر ڕووبەرێكــی تەخــت بونی )10، 16، 45، 18، 21، 45( پل
دەریــاوە لەنێــوان )200 ـ 255( مەتردایــە , كــەالر وەك ناوەنــدی ئیــدارەی گەرمیــان دەكەوێتــە دووری )250كــم( لــە 
پایتەختــی هەرێمــی كوردســتانەوە، هەروەهــا )160كــم( لەشــاری كەركــوك دوورەو )140كــم( لەشــاری ســلێامنیەوە 
دوورە ، هەروەهــا )180كــم( لەشــاری بەغــدادەوە دوورە، لەســنووری ئێرانــەوە و لەمــەرزی پەروێزخــان )35( كــم 
دوورە كــەالر دەكەوێتــە ناوچــە نیمچــە شــاخاوی هەرێمــی كوردســتان لەناوچــەی بــان و گردەكانــی كەركــوك واتــە 
دەكەوێتــە باشــووری ڕۆژهەاڵتــی هەرێمــی كوردســتان لــە ڕووی كارگێریــەوە هاوســنوورە لەگــەڵ ســێ  قــەزای دیكــە، 
لــە باشــوورو ڕۆژئــاواوە هاوســنوورە لەگــەڵ قــەزای كفــری و لــە ڕۆژهەاڵتــی قــەزای خانەقینەو، لــە باكــوورەوە قەزای 
دەربەندیخانــە, كــەالر پانتایــی و ڕووبەرێكــی فراوانــی هەیــە شــوێنەكەی لەبــارو گونجــاوە بــۆ زیاتــر گەشــەكردن و 
فراوانبــوون،  لەســەر ڕوبەرێكــی تەختایــی بنیــات نــراوە دەشــتێكی پــان و بەریــن دەگرێتــە خــۆ، ڕووبــاری ســیروان 
بەتەنیشــتیوە تێدەپــەڕێ  كــە ئەمیــش كاریگــەری هەیــە لەســەر شــارەكە ، یەكێكــە لــە قــەزا گرنگەكانــی هەرێمــی 
كوردســتان دەكەوێتــە ناوچەیەكــی نیمچــە شــاخاوی و دەكەوێتــە باشــووری ڕۆژهەاڵتــی هەرێمــەوە،  شــاری كــەالر 
ناوچەیەكــی تەختایــی لــە ڕۆخــی ڕوبــاری ســیروان و لــە دامێنــی زنجیــرە چیاكانــی بەمــۆ و قەرەداغــەوە ، شــاخەكانی 
ــن و  ــری و خانقی ــی ) كف ــەڵ قەزاكان ــوك لەگ ــی كەرك ــان و گردەكان ــە ناوچــەی ب ــازۆخ( بەردەســوور شــاكەل ، ل )م
دەربەندیخــان و جەلــەوال ( هــاو ســنوورە ئــەم شــارە دەكەوێتــە ســەر هێڵــی ئۆتۆمبێلی )ســلێامنی ـ كــەالر ـ بەعقوبە  
ــەوە  ــە ڕۆژهەاڵت ــە كەركوكــەوە، ل ــەوە دە بەســرتێتەوە ب ــە ڕێگــەی كفری ــاوا وە ل ــوی ڕۆژئ ــە دی ـ بەغــدا ـ كــەالر( ل
ــی ســنووری  ــدە بەپێ ــە )قەرسشــیرین( ەوە, هــەر چەن ــەوە دەبەســرتێت ب ــی ســنووری پەروێزخان ــەی خاڵ ــە ڕێگ ل
ــا دێــی  ــە باشــوورە وە ت ــا دێــی شــاكەل كەتەنهــا)8( كــم دوورە ل ئۆتۆنۆمیــە كارتۆنیەكــە ســنوورەكانی ڕۆژئــاواوە ت
ــە قــەزای كفریــن دواتریــش دوای دروســتكردنی ناحیــەی كوڵەجــۆی  ــە ســەر ب شــێخ لەنگــەر )9( كــم دوورە ئەوان
ــەی  ــنووری ناحی ــەی س ــە زۆرب ــە ئەمان ــپی ك ــش ئاوەس ــان( دواجاری ــۆ )خ ــەی ب ــی ناوەك ــان ، دوای گۆڕین حەمەج
)تیلەكــۆ(ی كۆنــن ئەمیــش بــەم شــێوە خرایــە ســەر قــەزای كفــری ، لەگــەڵ ئەمانەشــدا ســنوورەكانی لەباكــوورە وە 
ناحیەكانــی شــێخ تەویــل ، پێبــاز كــە ســنوورێكی فــراوان لەخــۆ دەگرێــت، بنكەیەكــی ســرتاتیژی و گرنگــی بــواری 
بازرگانــی و هەلــی كار كــردن بــوون هــەر بۆیــە تــا دێ  ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ گەشــەیەكی زۆری بــە خۆیــەوە بینیــوە لــە 
شــارۆچكەكانی دەوروبــەرو لــەو دوایەشــدا لــە پارێزگاكانــی ناوەڕاســت و  خــوارووی عێراقــەوە ڕووی تێدەكــەن و 
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جگــە لــە جموجۆڵــی كاتــی تیــادا نیشــتە جــێ  بــوون , ڕۆژانــە لــەم مــەرزەوە هــەزاران كەرەســتە و بەرهەمــی جــۆراو 
جــۆر لــە ئێرانــەوە دەهێرنێتــە دیــوی هەرێمــی كورســتانەوە لێــرەوە بــەرە و شــارەكانی تردەبرێــن ، پێگــەی كــەالر 
لــە ڕووی كشــتوكاڵەوە بــڕی )291197( دۆنــم كــە شــیاوە بــۆ كشــتوكاڵكردن )285018( دەیمــی كاڵــە )6179( دۆمنــی 
بــەراو )569518( دۆمنــی بەردەاڵنــە, ڕووبــەری كــەالر لــە ســاڵی1977دا دەگاتــە )  364 (كــم2 , ژمــارەی دانیشــتوان 
24824چــڕی دانیشــتوان  )68 كەس/كــم2( بەڕێــژەی )13,4 %( لــە كــۆی گشــتی ڕووبــەری گشــتی پارێــزگای ســلێامنی 
پێــك دێنێــت , لەســاڵی )1987( دا ڕووبەرەكــەی  دەگاتــە )332(كــم2, دانیشــتوانی ناوەنــدی قــەزای كــەالر 82004 
كەســە و چڕییەكــەی دەگاتــە )247( كــەس , ڕووبەر/كــم2, لــە )2012( ەدا ژمــارەی دانیشــتوانەكەی دەكاتــە 184973 
ــەری  ــێ  و )14%( ڕوب ــك دێن ــلێامنی پێ ــزگای س ــۆی پارێ ــە ك ــژەی )14،8%( ل ــش )1750،75(كم2بەرێ ــەس ڕووبەری ك

گشــتی لــە ئیــدارەی گەرمیــان، ئێســتاش كــەالر ناوەنــدی ئیــدارەی گەرمیانــە

دعبداللە غفور ,كوردستان )دابەشی كارگێری و تریتوری1927-19997(چ2,سلێامنی ,2003  .1

صربی الهیتی و صالح فلیح حسن ،جغرافیا املدن ،مدیریە دار كتب لگباعە والنرش،املوصل1986  .2

رزگار حاجــی حەمید،كــەالر میژویەكــی دێریــن و جوگرافیــای شــارێكی زیندوو،چاپخانــەی یاد،چاپــی یەكەم   .3
ســلێامنی،2015 

خاك :

ــوان  ــە نێ ــی داپۆشــیوە و ئەســتوویەكەی ل ــی بەردین ــە تاوێرەكان ــە چینێكــی تەنكــی هەڵوەشــاوە ك ــە ل خــاك بریتی
ــە مــاوەی چەنــد ســاڵێكی كورتــدا دروســت نابێــت بەڵكــو  چەنــد ســانتیمەترێك یــان چەنــد مرتێــك داییــە خــاك ل
چەندیــن ســەدەی پێویســتە ، بــۆ منونــە دروســتبونی ) 5.2 ( ســم لــە خــاك پێویســتی بــە ) 300 بــۆ 900 ( ســاڵ هەیــە 
، بــە پــێ  ی ئــەو پۆلینــەی كــە زانــای هۆڵەنــدی ) بیورنــگ ( بــۆ خاكــی عیــراق لــە ســاڵی ) 1960 ( ئەنجامــی داوە 
ســەیری نەخشــەی ژمــارە )1( بكــە، خاكــی ناوچــەی كــەالر لــە جــۆری خاكــی ) قاوەیــی ئەســمەرە ( كــە خاكێكــی 
بــە پێتــە بــۆ كشــتووكاڵ ، بــە تایبەتــی كشــتوكاڵی دانەوێڵــە چونكــە رێــژەی مــادەی ئۆرگانــی تێــدا دەكاتــە نێــوان ) 
1 – 2% ( بــەاڵم چینێــك لــە كلــس كۆبووەتــەوە لــە قوواڵیــی      ) 25 – 30 ( ســانتیمەتردا هەیــە ، لێكۆلینــەوە كــراوە 
لــە ســەر هەمــوو پێدوانــەكان لــە ڕوانگــەی مۆرفۆلۆجــی و فیزیایــی و كیمیاییــەوە ، ئەنجامــەكان كاریگــەری گــەورەی 
ــتووری  ــەالر و جــۆری ئاســۆكان ، ئەس ــی ناوچــەی ك ــە ســەر گەشــەكردنی خاكەكان ــەش و هــەوای دەرخســت ل ك
خاكەكــەی ، جــۆری ئاســۆ نیشــانەكان ، كــە بریتــی یــە لــە ئاســۆكانی ســەرەوە ) epipedons ( وە ئاســۆكانی ژێــرەوە 
) endo pedons  ( هەروەهــا ئەنجامــەكان كاریگەریــی كــەش و هەوایــان دەرخســت لــە ســەر بــڕو دا بەشــبوونی 
ــە ، مل ، گڵ ، بەتێكــڕای )  ــوو : لیت ــەی هەب ــەم رێزبەندیی ــی خــاك ، خاكــی ناوچــەی كــەالر ل ــە پێكهاتەكان ــك ل زۆرێ

1.235.357.3.407 )  گــم / كگــم خــاك بــە دوای یەكــدا ..
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هەروەهــا خــاك بــە یەكێــك لە گرنگنرتیــن لە دەرامەتــە رسوشــتیەكان دادەنرێت ، چونكــە ڕۆلێكی كاریگــەری دەبینێ 
لــە بەدەســت هێنانــی ئاسایشــی خــۆراك ، چونكــە پەیوەندییەكــی ڕاســتەوخۆی بــە بەرهــەم هێنانــی كشــتوكاڵەوە 
ــەوە  ــەو لێپررساویەتی ــە ســەر ئ ــی خــۆراك ل ــز و دابینكردن ــی هێ ــە پێدان ــە ڕەگەزێكــی گرنــگ دانەنرێــت ل ــە ب هەی
ــی  ــتهێنانی خاك ــۆ بەدەس ــتیدا ، ب ــەڕ و ئاش ــی ش ــە كات ــەی ل ــەر گەلەك ــتۆ ، بەرانب ــە ئەس ــە واڵت دەیگرێت ــت ك دێ
ــە  ــەت ، چونك ــۆ دەوڵ ــتین ب ــامانی رسوش ــن س ــە گرنگرتی ــاو ل ــێ  ئ ــی دەرامەت ــەڵ بوون ــن لەگ ــراوان و بەرهەمهێ ف
مــرۆڤ ڕاســتەوخۆ یــان بــە ناڕاســتەوخۆ پشــت دەبەســتێت ، بــە جۆرێكــی خــۆراك جــا ڕووەكــی بێــت یــان ئاژەڵــی 
، هەروەهــا خاكــی ناوچــەی لێكۆلینــەوە دەكــــەوێتە نــاو پشــتێنەی ڕێــرەوی ناجێگیــر ) anstable shelf ( بــۆ ڕوون 
كردنــەوە بــە دیــاری كــراوی لــە پشــتێنەی شــوێنە كــەم نزمــەكان ) low foldedzone  ( كــە ناوچــەی گــرد لــە خــۆ 
دەگرێــت ، هــەروەك دەكەوێتــە بەشــی باشــوری ڕۆژهەاڵتــی عیــراق كــە بــە ناوبانگــە بــە كەمــی ژمــارە و بەشــەكانی 
تــری هەرێــم درێــژ بوونەوەیەكــی تــری ســەرەكی لــە خــۆ دەگرێــت لــە باشــووری  ڕۆژئــاوا  و باشــووری ڕۆژ هــەاڵت 
ئەمــەش بــە پشــتێنەی زاگــرۆس دەنارسێــت كــە لــە ژێــر كاریگەریــی جووڵــە ئالییــەكان كــە دەكاتــە ئــەو بــەری لــە 

ســەردەمی مایۆســینی گــەڕاو بــۆ كانــی جیۆلۆجــی ســێەم . 

بەپێی لێكۆڵینەوەی بیۆرینگ خاكی ناوچەی لێكۆڵینەیان لە قەزای كەالر بەم شێوەیە دیاری بكەین: 

1- خاكی قەزای كەالر لەجۆری خاكی قاوەیی ئەسمەر دەدەنرێت ،كە خاكیكی زۆر بە پیتە 0

2- خاكی ئەم ناوچەیە كونیلە دارە ڕێكە بە ئاو دەدات بچێتە خوارەوە .

3- ڕێژەی ماددەی ئۆرگانی گونجاوی تێدایە كە دەكاتە )%2-1(.

4- ئەستوری جیاوازە لە ناوچەیەكەوە بۆ ناوچەیەكی تر .

5- بونی چینێكی كلسی لە قواڵیی )25- 35(سم 

6- ڕێژەی شۆرەكاتی كەمە لەهەندێ ناوچەی بچوكدا نەبێت .

7- ڕێژەی مەوادەكانی كانزایی زیاترە لە مەوادی ئۆرگانی .

علی حسن الشلش جغرافیا الرتبە،جامعە البرە،بدون سنە،  )1

لیلــی قارەمان،كتێبــی جوگرافیــای هەرێمــی كوردســتانی عیراق،چاپخانــەی وەزارەتــی پەروەردە،چ1،هەولێــر   )2
 1998

د.سامل نعمت،كێوماڵكردن و پۆلێنی هەندێ  خاك لە كوردستان سلیامنی ساڵی 2006  )3

نەخشــان محمــد ڕۆســتەم خــان، جیمورفولوجیــە منگقــە كالر، دراســە تگلبیقیــە ، جامعــە ســلیامنیە، رســالە   )4
ــە، 2010 ــی الجغرافی ــورە ف ــر منش ــتیر ، غی ماجس
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ڕووەكی رسوشتی

ــە خــۆوە دەڕوێــن. ــە دەگرێتــەوە كــە ل ــارە ئــەو ڕووەكان  ڕووەكــی خۆڕســك )رسوشــتی( هــەروەك لەناوەكــەی دی
دەشــتوانین بڵێــن بــاران هــۆكاری كارایــە لەدابــەش بوونــی  ڕووەكــی  خۆڕســك لەهەرێمــی كوردســتاندا، هەرچەنــدە 
ــاش  ــە جیاوازییەكــی هاوت ــوان ئاووهــەواو ڕووی زەوی هەرێمــدا هەی ــە كارلێكــی نێ رووەكــی خۆڕســك بەگشــتی ل
ــە  ــای دەشــتەكاندا ب ــاكان و گژوگی ــرە و چی ــوان لێ ــەش لەنێ ــەم جیاوازیی ــت، ئ ــەدی دەكرێ ــی خۆڕســكدا ب لەڕووەك
ڕوونــی دیارە,ســەبارەت بــە ڕووەكــی رسوشــتی ناوچــەی كــەالر دەكەوێتــە چوارچێــوەی گیــای ســتێپی شــێدارەوە كــە 
بارانــی ســااڵنەی لــە نێــوان )300-500 ملــم( دایــە ڕووەكە كورتــە بااڵو تەمــەن  دارەكان وەكــو تەروو،كونار،شــەبەالح، 
عاگــوڵ، هەروەهــا ڕووەكــە وەرزییەكانــی وەكــو، جــۆ ، كێویلــە، كنگــر، تۆڵەكــە، بەیبــوون، گیــاوو دركــی جۆراوجــۆری 
لــێ  دەڕوێت،ئەمــە جگــە لــەوەی لــە كەنــار ڕووبــاری ســیروان چەندیــن جــۆرەداری وەكــو )بــی، پەڵــك، تــوڕك و ژاڵە( 
دەڕوێــت، بوونــی دارو درەخــت و ســەوزایی لەچەندیــن ڕووەوە ســود بەشــارەكان دەگەیەنێــت، لەالیەكــەوە هــەوای 
پیــس و دووكەلــی كارگــە و ئۆتۆمبیلــەكان پــاك دەكاتەوە،لەالیەكــی تریشــەوە هاوســەنگی پلــەی گەرمــی ڕادەگرێــت 
و لەهاوینــدا ئاووهــەوا فێنــك دەكاتــەوە. بەتایبەتــی بــۆ شــارێكی وەكــو كــەالر  كــە هاوینەكــەی زۆرگەرمــە، بوونــی 
ــەاڵم شــار  ــەوە، ب ــك دەكات ــەكان فێن ــاو ماڵ ــا ن ــە كارەب ــا پێویســتە چونك ــاو و كارەب ــی ئ ــو بوون دارو ســەوزایی وەك
بەگشــتی گەرمــرت دەكات هەرچــی ســەوزاییە پلــەی گەرمــی هەمــوو شــارەكان  فێنــك دەكاتەوە,لــەم ناوچەیەدائــەم 
ڕووەكانــە ســوودیان لێوەرگیــراوە، چ وەك ســەرچاوەییەكی ووزە چ وەك لــەوەڕگای ئاژەڵ،وێــڕای ســوود لێوەرگرتنییــان 
ــە هەرێمــی ئاووهــەوای  ــەوە دەكەوێت ــەن خەڵكــی ناوچەكەوە،ناوچــەی لێكۆڵین وەك ســەرچاوەیەكی خــۆراك لەالی
نیمچــە وشــكی ڕاگــوازراوی نێــوان ئاووهــەوای شــێداری باكــوور و ئاووهــەوای وشــكی بیابانــی لەباشــوورداو بەهــۆی 
ــر جــۆرو چــڕی ڕووەكــی رسوشــتی دەگۆرێــت  ــۆ شــوێنێكی ت ــە شــوێنێكەوە ب ــڕی بارانــی داباریــوەوە ل ــاوازی ب جی
بەگشــتی تاوەكــو لــە باشــورەوە بــەرەو باكــوور هەڵكشــێن چــڕی و درێــژی ڕووەكەكــە و جۆرەكانــی زیــاد دەكات, 
گرنگرتیــن ڕووەكەكانــی ئــەم ناوچەیــە بریتیــن لــە ڕووەكــی كورتــە بــااڵو تەمــەن درێــژەكان وەك )تــەرو , عاگــوڵ 
ــن  ــەدا دەڕوێ ــەم ناوچەی ــدا ل ــە لەبەهاران ــەكان ك ــەن كورت ــە تەم ــە وەرزیی ــا ڕووەك ــار( هەروەه ــەپەاڵح , كون , ش
وەك )جۆكێویلەیــە , كنگــر , تۆڵەكــە , گواڵڵەســورە , گواڵڵــە زەردە , بەیبــوون , چاوبازەلەگــەڵ هەنــدێ دڕك و 
ــاری ســیرواندا چەنــد جۆرێــك ڕووەكــی تایبەتــی دەڕوێــن  ــاری ڕووب ــە كەن گیایــی بەهــارەی تــر جگــە لەمانــەش ل

گرنگرتینیــان )داربــی , دارپەڵــك , دارژاڵــە , قامیــش و زەل( . 

 1-    جەزا توفیق تالیب ،جوگرافیای هەرێمی كوردستانی عێراق،كۆمەڵێك مامۆستای زانكو،چ 2،ساڵی 1999

2 –دەربازمحەمەد ، كەالر لە الدێوە بۆ شار،چاپخانەی چوارچرا،چ2 ، سلیامنی 2010
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گردە گۆزینە
ئەحمەد محەمەد قادر

ناوی گردەگۆزینە 

ــا گــردێ گــۆزەی   بەنــاوی گردێكــەوە ناونــراوە كــە تورەكــە ڕێــژە و گــۆزە و خشــتی ســوورەوە كــراوی تێدایــە )وات
تیدابــێ(.

شوێنی گردەگۆزینە لە كۆندا

ئــەم گــردە بەنزیكــی 50 مەتــر, دەكەوێتــە الی ڕۆژهەاڵتــی ڕاســتە شــەقامی )كــەالرـ  جەلــەوال( وە, الی ڕۆژهەاڵتیەوە 
چەمــی ســیروانە و گەرمكیــك كــە ســەرچاوەكەی لەبنــی گردەكــەوە هەڵدەقوڵــێ ئاوێكــی پــاك و ســازگار و شــیرینی 
ــاوو  ــێ  : ئ ــووە )كــورد دەڵ ــاوەوە هەب ــەم كانی ــدی ب ــۆ نیشــتەجێبون, پەیوەن ــەم شــوێنەش ب ــی ئ ــە , هەڵبژاردن هەی
ئاوەدانــی( ئــەم كانیــاوە بێشــومار ماســی تێدابــوو, خەڵكــی ناوچەكــە دوازدە مانگــە ڕاوەماســییان لێدەكــرد, 
ــوو  ــاوی ســیروانەوە, شــوێنێكی گەشــتیاری رسوشــتی ب ــە ئ ــوو, دەڕژای ــر دەب ــەك كیلۆمەت ــەی ی ــەی نزیك درێژییەك
ئەمبــەرو ئەوبــەری داربــوو, نزیكــەی 3 مەتــر قــواڵ بــوو, هێنــدە ڕۆشــن بــوو بنــی دیاربــوو, بەچــاوی خــۆم ماســیم 
ــە  ــتا ب ــدا دەكرد..,ئێس ــان تێ ــەبەتە ڕاوی ــتی و س ــۆڕی دەس ــوالپ و ت ــوو, بەق ــۆ دەب ــەی 20 كیل ــوە نزیك ــدا بینی تێ
ــەوەش  ــێ  و كەڵكــی خواردن ــە دەگمــەن ماســی تێداماب ــۆ ڕاو پێدەچــێ  ب ــی جــۆراو جــۆر ب ــراب و دەرمان هــۆی زێ
بگــرێ  ... گۆڕێــك لەســەر ئــەم گردەیــە بەنــاوی )خولــە شــێت( خەڵكــی بــۆ شــیفای ژان و بــا ســەردانیان دەكــرد و 
ــە   ــا. گازینــۆی بەگــزادەكان بــە دووری 50 مەتــر دەكەوێتــە باكــوری ئــەم گــردەوە ل ــان لەســەر دادەن ــان و میوەی ن

ــووە و ئێســتاش مــاوە.. ــەوە بونــی هەب حەفتاكان

قــەاڵی شــێروانەوە بــە نزیكــی )2( كیلۆمەتــر دەكەوێتــە باكــوری ئــەم گــردەوە، پــردی گردەگۆزینــە كە لەســەروبەندی 
شــەڕی )عێــراق ـ ئێــران( دروســتكراوە لــە هەمــان شــوێنی پردێكــی كــۆن , كــە بــە )پاكۆپــری( نــارساوە مێژوویەكــی 
نادیــاری هەیــە, شــێروانە بەبنكــورەوە دەبەســتێ , واتــە ئەمبــەرو ئەوبــەری ســیروان, درێژییەكــەی نزیكــەی )600( 
ــەدا حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان  ــەم ڕێكەوت ــدەوە, ل ــەم گون ــە باشــوری ڕۆژهەاڵتــی ئ ــر دەبێــت, دەكەوێت مەت

خەریكــی بەدووســایدكردنیەتی.

كێ  بەردی بناغەی ئەم گوندەی داناوە ؟

ئــەم گونــدە لەســەر دەســتی بنەماڵــەی خوالێخۆشــبوو )كوێخــا حەســەن( كــە ســێ  برابــوون, بــە ناوەكانــی )حەســەن, 
ــەی شــێخ محەمــەدی  ــەوە , پێدەچــێ بنەماڵ ــاوەدان كراوەت ــە ئ ــە عەشــیرەتی زەنگەن عەبدولرەحــامن, محەمــەد( ل

شــێخ وەســامن و بنەماڵــەی )ســید خەلیــل( یــش لەســەروبەندی ئــەم ئاوەدانكردنــەوەدا بووبــن.

ــە دایكبــوون و  ــە ناوەڕاســتی ســییەكان و لەتەمەنــی )70( ســاڵیدا كۆچــی دوای كــردووە, شــوێنی ل باپیــرەی مــن ل
كۆچــی دوایــی لــەم گونــدە بــووە, ســەربە تیــرەی زەنگەنــە بــووە, بۆیــە پێدەچــێ مێــژووی ئــەم گونــدە دەوروبــەری 

)150( ســاڵ پێــش ئێســتا بــكات.

پاشــان بەهــۆی زۆربوونــی ژمــارەی خێزانەكانــەوەو بەرتەســكی شــوێنەكە, گواســتویانەتەوە ئەوبــەری )خــڕە شــێت( 
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ــاڵی )1975( ی  ــكۆی س ــۆی نس ــورە بەه ــەی بنك ــتنی ناوچ ــا ڕاگواس ــە, ت ــی گردەگۆزین ــارە دێ ــتا و ش ــوێنی ئێس ش
شۆڕشــەوە عەشــیرەتەكانی زەنگەنــە , ســەید ) ســەید پاســاری خــۆر( , گەاڵڵــی لــەم گونــدە بــوون, نزیكــەی )50 بــۆ 
60(ماڵێــك بــوون. ئێســتا شــارەدێیەكی گەورەیــە و نــەك عەشــیرەت بەڵكــو نەتــەوەی جیاوازیشــی تێــدا نیشــتەجێیە.

*لــە كۆتایــی حەفتاكانــدا )بوژانــەوەی الدێــكان( هەبــوو , تیمێكــی وەرزشــی ســەردانی ئــەم گوندەیــان كــرد ,پــاش 
ڕاوێــژ , تەنهــا خانوویەكیــان لەســەر شــەقامەكە دەستنیشــان كــرد و هەمــوو پێداویســتیەكانی )تۆپــی پــێ( یــان هێناو 
دوو ڕاهێنــەر یەكێكیانــم بیــرە نــاوی )م.شــكر( بــوو، هەڵەنەبم لــە جەلــەوالوە دەهاتن, هەفتــەی دووجــار ڕاهێنانیان 
ــتی  ــەو ژوورەی پێداویس ــرد. ئ ــامن دەك ــەكان یاری ــوێن خەرمان ــۆاڵن و ش ــە ك ــە ل ــەوكات ئێم ــا ئ ــن ت ــێ دەكردی پ
وەرزشــی تێــدا بــوو خوالێخۆشــبووان )محەمــەد شــەریف ـ حەمــە دێــز( و )نامــق عەلــی شــوان( پاســەوانی بــوون. 
پاشــان هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا دووبــواری دیكــە زیادكــران, بــواری پەلــەوەر و باخــداری , ئــەم بەشــەی بوژانــەوە 
ــم(, نزیكــەی )100( مریشــكی ســوری  ــاوی )م.ئیرباهی ــوو بەن لەالیــەن كشــتوكاڵی كــەالرەوە نێردرابــوون كەســێك ب
مەســڵەحەیان هێنــا و بــە پێداویســتی و خواردنــی پێشــكەوتووەوە لەماڵــی خوالێخۆشــبوو )حاجــی محەمــەد ســاڵەح( 
كــە موختــاری گونــد بــوو, ژوورێكیــان بــۆ گــرت و هەفتانــە ســەردانیان دەكــرد, بــۆ ئــەوەی ئــەم كەرتــە چــاالك بكــەن 
ــەردودا كاتێكــت  ــر دارو پ ــە ژێ ــەوكات مریشــك ل ــە ئ ــەوە ,چونك ــوارەوە هۆشــیار بكەن ــەم ب ــد ل و دانشــتوانی گون
دەزانــی بــە النــێ  جوجكــەوە دەهاتنــە دەر ,بەبــێ  ئــەوەی خــاوەن مــاڵ ئــاگای لــێ  بێ ..ئێســتا دەیــان كێڵگــەی بــە 

خێوكردنــی مریشــك لــە دەورو بــەری ئــەم گونــدەدا هــەن.

ــان  ــی باخداریی ــرد و هۆشــیاری و دەواودەرمان ــان دەك ــی گوندەكەی ــەم تیمــە ســەردانی خــاوەن باخەكان ــان ئ هەم
ــە  ــا ل ــان هێن ــی پرتەقاڵی ــدا بەشــداربووم, نزیكــەی )100( نەمام ــە ناشــتنی نەمامەكان ــەو خۆیشــم ل ــێ, بیرم دەدان
زەوییەكــی خوالێخۆشــبوو )جەبــار جــواد( لــە بــەری كارێــزە, لەســەر  بنەمایەكــی زانســتی ناشــتیان, بــۆ ئــەوەی ئــەم 
ــەوە، كــە ئێســتا  ــدا نەمێنیت ــە ســنوری خێزانی ــا ل ــە شــێوازیكی زانســتی پێشــبخەن و بەرهەمــەكان تەنه ــەش ب كەرت

دەیــان بــاخ لــە دەورو بــەری ئــەم گونــدە هــەن.

لــەم ســێ كەرتــەدا )وەرزشــی, پەلــەوەر, باخــداری ...( تیپــە وەرزشــێكە و چەنــد كەســێكی دیكــە بەشــدار بوویــن 
وایــان ڕاهێنایــن كــە ببینــە چاوســاغ و وشــیاری بگەیەنیــن نزیكــەی دوو ســاڵ ئــەم بووژانەوەیــە بــەردەوام بــوو دواتر 
بەشــە وەرزشــێكەیان گواســتەوە كــەالری كــۆن و مریشــكەكانیان بــۆ خــاوەن ماڵەكــە و درەختــی پرتەقاڵەكانیــان بــۆ 
ــۆ مێــژوو  ــە بــووم )ئــەم شــاهێدیە ب خــاوەن باخەكــە بــە جێهێشــت, بەنــدە بەشــدار بوویەكــی كارای ئــەو بوواران
ــە  ــوو , كاریگــەری خــۆی لەســەر دانشــتوانی گوندەك ــە ســودی وشــیاری ب ــاش و ب ــە ســەرەتایەكی ب دەدەم(,..ئەم
بەجێهیشــت تــا ئێســتاش ئــەو بوارانــە برەویــان هەیــە، ئێســتا )18( تیپــی وەرزشــی تۆپــی پــێ  لــەم گونــدە هــەن و 
دەیــان كێڵگــەی پەلــەوەرو ئاژەڵــداری جۆراوجــۆرو, ســەدان پارچــە بــاخ و باخچــە, ژمــارەی دانیشــتوانی ئــەم گونــدە 

ئێســتا )3 هــەزار( مــاڵ و نزیكــەی )15 هــەزار( كــەس دەبــن.

كارێزەكانی ئەم گوندە 

ناوچەكــە بــە گشــتی و ئــەم گونــدە بەتایبەتــی بــە پــێ  دیاریــدەكان هــەزاران ســاڵ پێــش ئێســتا ئــاوەدان بــووە و پــێ  
دەچــێ  قــەاڵی شــێروانە مەڵبەنــدی فەرمانڕەوایــی ئــەم ناوچەیــە بووبێت.

ــیروانەوە  ــاری س ــە ڕووب ــان ل ــا( ئاوی ــا كون ــوورەوە )كون ــی بەردەس ــك گەڕەگ ــە نزی ــێ  ل ــێ دەچ ــە پ ــك ك 1ـ كارێزێ
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ترازاندبــێ  ,بــۆ ناوچەكانــی زەنگابــاد , چونكــە لەچــەم و خڕێكــی نزیــك گەڕەكــی ئەندازیــاران بەڕوونــی دەردەكــەوێ  
و حكومەتــی هەرێــم بــە كاڵ و كرچــی نۆژەنــی كردۆتــەوە, چونكــە بــە هــۆی دەركەوتــن و الفــاوەوە داڕوخابــوو, 
ــە )خــڕە شــێت كۆكــە ڕەشــە(  ــە خــڕی پونگڵ ــر كــەالردا گــوزەردەكا جارێكــی دیكــە ل ــە بەژێ ــزە ك ــەم كارێ هــەر ئ
ــكرایی  ــی و ئاش ــە ڕون ــرت ب ــر، جارێكی ــەك كیلۆمەت ــەدوری  ی ــەوە ب ــاوای گردەگۆزین ــوری ڕۆژئ ــە باك ــە دەكەوێت ك
ــەم  ــرەوی ئ ــەردەكان و شــێوەی هەڵبەســن و ڕێ ــژی ب ــی و درێ ــەردو قســا دروســتكراوە, پان ــەوە, لەب دەردەكەوێت
ــەو  ــەرنجە ئ ــێ س ــەوەی ج ــیوەتەوە، ئ ــانداوەو نوس ــەوە پێش ــە وێن ــرو ب ــە وردت ــێروانە ب ــاری ش ــە گۆڤ ــزەم ل كارێ
بەردانــەی كــە پایەكانــی پاكۆپریــان لــێ دروســتكردوە ,لەگــەاڵ ئــەو بــەردە تاوێرانــەی بــۆ بەرگــری لــە ئــاوی ســیروان 

ــێ  درووســتكردوون. ــان ل ــەم كارێزانەی ــەن كــە ئ ــەم بەردان ــون , هەمــان ئ ــەكار هات ــری ب وســەالمەتی پاكۆپ

2-كارێزێكــی دیكــە كــە بــە ژێــر ماڵــی )جەمــاڵ حســێن حەســەن( دا تێدەپــەڕێ  بــە قوڵــی نزیكــەی )5( مەتــر كــە 
ناوبــراو لــە كاتــی هەڵكەندنــی بیــری ئــاودا ڕێكەوتــی ئــەم كارێــزەی كــردو بەرێكــەوت تەرمێكــی لــە كارێزەكــەدا 
ــی  ــە كەناڵ ــەم وردەكاریــەش ل ــوو، ئ ــەوە كــە ڕاكشــابوو ئێســكو پروســكەكەی وەك و خــۆی و بــێ  شــكان ماب دۆزی
ــرەوو  ــە ڕێ ــرازاوە ك ــیروانەوە ت ــە س ــزەش ل ــەم كارێ ــارە ئ ــەوە. دی ــۆی باوكرای ــی خ ــاك( وەخت ــان خ ــات ی )كوردس

ــێ . ــر دەب ــان نزیكــەی )250( مەت ــی ســیرواندا نێوانی ــەڵ تەریب ئاڕاســتەكەی لەگ

ــی خوالێخۆشــبوو )ســەعید  ــك ماڵ ــە, لەنزی ــە ناوەڕاســتی گردەگۆزین ــزەش دەكەوێت ــەم كارێ ــە, ئ ــا كەمتیارەك 3-كون
مامەخــان( بــە دووری چەنــد مەتــرێ , دەمــی ئــەم كارێــزە نزیكــەی )5( مەتــر لــە ســیروانەوە دورە ,ئێســتا ئاســتی 
ســیروان نزیكــەی )7 بــۆ 8( مرتلــە ئاســتی دەمــی ئــەم كارێــزە نزمــرتە، بــەم پێیــە ئــاوی ســیروان ســەر چاوەیەكــی 

گرنــگ بــووە بــۆ ئاوەدانــی ناوچەكــە.

سەوزەی گردەگۆزینە :

ــە  ــێ  ل ــوون بەش ــار ب ــی ناچ ــەت , خەڵك ــە تایب ــتان ب ــراق و كوردس ــەر عێ ــوری س ــارۆی ئاب ــن و گەم ــاش ڕاپەڕی پ
حەوشــەكەیان بكەنــە ســەوزە , دواتــر شــارەزایی و پێداویســتی خەڵــك ئــەم كارەی فروانرتكــرد )وەك دەڵێــن پێویســتی 
ــوو  ــرت هەم ــن , ئی ــدەن و هەڵكەن ــتوكاڵیەكاندا لێب ــە كش ــە زەویی ــور( ل ــوازی )ناع ــری ئیرتی ــە(, بی ــی داهێنان دایك
ــە ڕووی چۆنیەتــی و چەندایەتیــەوە ســەوزەی گردەگۆزینــە  ــاوای لێهــات ل جــۆرە ســەوزەیەكیان لــێ  دەوەشــاند , ت
ناوبانگــی دەركــردو دەگەشــتە زۆربــەی شــارو پارێزگاكانــی دەوروبــەر, تەنانــەت ســەوزەكانی شــوێنەكانی دیكــەش 
هــەر هاواریــان لــێ  دەكــرد ســەوزەی گردەگۆزینــە , چونكــە بــە ئــاوی پــاك و لــە زەوی بەپیتــدا بەرهــەم دەهــات، 

بەجۆرێــك بــووە ســەر چــاوەی بژێــوی و گوزەرانــی هــەزاران خێــزان , بــە ئێستاشــەوە.

قۆناغەكانی فراوان بوونی گردەگۆزینە :

1-بەهۆی ڕاگواستنی گوندەكانی قەزای خانەقین , پاش تیاچونی شۆڕشی 1975 .

2-دوای پرۆسەی ئەنفال و ڕوخاندن و چۆڵكردنی الدێكان.

ــەراوی  ــاش و ب ــدە زەوی ب ــەم گون ــراق , چونكــە ئ ــوری ســەر عێ ــارۆی ئاب ــی بەهــاری 1991 و گەم 3-دوای ڕاپەرین
ــان تێدەكــرد. ــان ڕووی ــۆ ژی هەبــوو ,خەڵكــی ب
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4-دوای ڕزگار كردنــی عێــراق لــە ســەر دەســتی هاوپەیامنــان و پاشــرت هاتنــی تیــرۆر و دواتــر داعــش. ئەمانــە بوونــە 
هــۆی كۆچــی خەڵكــی ناوەڕاســت و ناوچــە مەترســی لەســەرەكان بــۆ ئــەم ســنوورە بەتایبــەت گونــدی گردەگۆزینــە, 
چونكــە هەلیــكارو ژیانــی تــا ئاســتێك تێدابــوو, لــە ڕووی ئیداریشــەوە بــە بــەراورد لەگــەڵ شــارەكان گرفتــی ئیــداری 

كەمرتبــوو بــۆ ئــاوارەكان.

جوگرافیای گردەگۆزینە :

- دەكەوێتە سەرشەقامی كەالر ـ جەلەوال .

- لە ڕۆژهەاڵتیەوە ئاوی سیروان بە تەنیشتیدا دەڕوا.

ــەی )3(  ــە نزیك ــە( ك ــدی )دێبن ــارساوەو و گون ــوك( ن ــە بچ ــە )جەوەڵ ــە كەب ــە تەپۆڵك ــەوە زنجیرەی ــە ڕۆژئاوای - ل
كیلۆمەتــر لێــوەی دوورە..

 -بەدوری )2( كیلۆمەتر دەكەوێتە باشووری قەاڵی شێروانەوە.

ــدە  ــەم گون ــن.. ئ ــك ب ــۆ 60( ماڵێ ــەزۆری عــەرەب نشــینن و ڕەنگــە )50 ب ــژەكان )ب ــدی گێ ــە باشوریشــەوە، گون -ل
)گردەگۆزینــە( نزیكــەی )2( كیلۆمەتــر لــە ســنووری پارێــزگای دیالــەوە دوورە, لــە ڕووی ئیدارییــەوە وەك گەڕەكێــك 
لــە گەڕەكەكانــی قــەزای كــەالر مامەڵــەی لەگەڵــدا دەكرێــت, گەرچــی شــارەوانی تایبــەت و بنكــەی تەندروســتی و 

بنكــەی پۆلیســی تێدایــە.

دیمه نێك له  گرده گۆزینه 
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وتاری یه كه مین فیستیڤاڵی 46 هه مین ساڵیادی به قه زابوونی كه الر 

ئەگەرچی دڵی سەردەمی الویم                                             بڵێسەی بەرزی كوردستانم بوو

بازووی بەهێزو چنگی خوێناویم                                          نیشانەی زەبری تێكۆشانم بوو

بەاڵم پیرییەكەم سوتێنەرترە                                               چونكە نەك هەر دڵ بوونم ئاگرە

بەناوی خوای گەورەو میهرەبانەوە

ئامادەبوانی خۆشەویست، خوشك و برایانی بەڕێز

بەناوی لیژنەی ئامادەكاری یەكەم فیستیڤاڵی بەقەزابوونی شاری كەالر فرە فرە بەخێربێن ...

ئامادەبوانی بەڕێز

46 ســاڵ پێــش ئێســتا لەوەهــا ڕۆژێكــدا ئــەم شــارە لــە دووســێ گونــدی دوورە دەســتەوە، وەكــو )كــەالری كــۆن و 
بنگــردو حەمــەی كەریــم( زیاتــر هیچــی تــر نەبــوو، بــەاڵم لەنــاكاو لەالیــەن دەســەاڵتدارانی ئەوكاتــەی عێراقــەوە، 
بەبڕیارێكــی فەرمــی بەنــوورساوی ژمــارە )37( مــادەی )5( لــە یاســای پارێــزگاكان ژمــارە )159( ســاڵی )1969( كــرا 

بــە قەزایەكــی ســەربەخۆ و ناویشــی لێــرنا قــەزای كــەالر.

دەبــێ بپرســین هــۆكاری پــێ بــوو كــە كــەالر بكرێــت بەقــەزا و شــارێك لــەم ناوەنــدەدا قــوت بكرێتــەوە، دەبێــت 
ئــەوەش لەبەرچــاو بگریــن و بزانیــن ئــەم گونــدە دوورە دەســتانە بــۆ كــران بــە قــەزاو لەمەبەســت و نیازەكانــی ئــەو 

بڕیــارە بكۆڵینــەوە.

ــە  ــتوانەكەی ل ــارەی دانیش ــدوو، ژم ــی زین ــەو جوگرافیایەك ــی پێگ ــارێكە، خاوەن ــەالر ش ــتا ك ــاڵ ئێس ــەدوای 46 س ل
دووســەد هــەزار كــەس زیاتــرەو مێژوویەكــی پــڕ لــە ڕووداوی جۆراوجــۆری ســااڵنی ڕابــردووە، بەپێویســتامن زانــی 

ــەردی بناغــەی ڕۆژی كــەالر. ــن بەب ــەم ڕۆژە بكەی ــدا ئ ــە فیســتیڤاڵێكی تایبەت لەوەهــا ڕۆژێكــدا ل

ســااڵنی شەســتەكانی ســەدەی ڕابــردوو، شۆڕشــی ئەیلولــی خەڵكــی باشــوری كوردســتان و ڕووداوە جەمــاوەری و بیــری 
ــوو بەڕاســتییەكی  ــوو ب ــاو دڵــی زۆربــەی خەڵكیــداو الی دۆســت و دوژمنانــی كــورد ب نەتەوایەتــی و نیشــتامنی لەن
ــازە هاتبوونــە ســەر دەســەاڵت و لەچەنــد مانۆڕێكــی  چەســپاوو گشــتگیر، ڕژێمــی لەناوچــووی بەعســی عێراقــی، ت
گــەورەی ســەربازیدا، بەرانبــەر بــە شــۆڕش و هێــزی پێشــمەرگەو خەڵكــی كوردســتاندا شكســتی گەورەیــان خــوارد، 

هەربۆیــە كەوتنــە بیركردنــەوە لــە گەمــەی سیاســی و فریودانــی جەمــاوەری دڵســۆزی كوردســتان.

ــەالر  ــدی ك ــی گون ــاری بەقەزاكردن ــی بڕی ــردوو دەركردن ــەدەی ڕاب ــە 1970/2/28 ی س ــدا ل ــەم كاردانەوەیان لەیەك
بــوو، بەنیــازی گاویــان ســڕینەوەی شــارەكانی كفــری و خانەقــی بەهەمــوو گونــدو ناحیەكانییــەوە، لــە تۆبۆگرافیــای 
هەرێمــی باشــوری كوردســتان و لەســەر نەخشــەی كوردســتان نەمێنــێ و وەكــو ناوچەیەكــی عــەرەب نشــین بلكێــن 

ــەوە. بەعێراقــی عەرەبیی
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ــەركردایەتی  ــی س ــی ئەنجومەن ــی فەرم ــە دوای 11 ڕۆژ بەبڕیارێك ــە ڕۆژی 1970/3/11 وات ــان ل ــەو بڕیارەی دوای ئ
ــاوەی  ــارساوە، م ــازار ن ــازدەی ئ ــی ی ــە بەبەیان ــتاندا، ك ــوری كوردس ــی باش ــی گەل ــا بەماف ــی ن ــراق، دان ــی عێ بەعس
چوارســاڵ گفتوگــۆو دانوســان لەالیــەن ســەركردایەتی كــوردو ڕژێمــی فاشســتی عێراقەوە درێــژەی كێشــا، لەوماوەیەدا 
دەســەاڵتدارانی عێــراق ســەدان گەمــەی سیاســی و تیــرۆرو تۆقانــدن و نانبڕیــن و دەربەدەركــردن و هەڵخەڵەتاندنــی 
كەســانی بەرژەوەندخــواز، دژی گەلــی كــوردو شۆڕشــەكەی ئەنجامــدا، تــاكار گەیشــتە مانــۆڕی سیاســی نێودەوڵەتــی 
دژی ئــەم گەلــە ســتەمدیدەیە، دوای ســاڵێكی تــری پــڕ خەبــات و شۆڕشــی چەكــداری و قوربانــی ســەرەنجام 
بەنێوەندگیــری ئەمریــكا لەمانگــی ئــازاری 1975 لــە كۆنگــرەی ئۆپێكــدا كــە نــارساوە بــە )پەیامنــی جەزائیــر( لەنێــوان 
ســەدام حســێن كــە ئــەو ســەردەمە جێگــری ســەرۆك كۆمــاری عێــراق بــوو، لەگــەڵ محەمــەد ڕەزا شــای پەهلــەوی 

ئێــران و هــەواری بۆمیدیــان ســەرۆكی ئەوكاتــەی جەزائیــر، شۆڕشــی كوردســتان تووشــی داڕمــان و نســكۆ هــات.

ــی  ــی خەڵك ــن، بەتایبەت ــری و خانەقی ــارەكانی كف ــۆ ش ــەوە ب ــران نەگەڕێن ــاو شــۆڕش ناچارك ــگێڕی ن ــی شۆڕش خەڵك
ــەرەكان«  ــە لەس ــە كێش ــن »ناوچ ــی دەڵێ ــتاش پێ ــە ئێس ــەی ك ــی و ئەوناوچان ــەی خانەق ــی ناوچ ــەو گوندەكان ناحی

ــوو. ــیان كردب ــداری شۆڕش ــە بەش ــراق ك ــوری عێ ــت و باش ــۆ ناوەڕاس ــەوە ب ــیان دوورخران ــەزاران خێزانیش بەه

ســاڵی 1976 كاتــێ بڵێســەی شۆڕشــی نوێــی باشــوری كوردســتان هەڵگیرســا، لەژێــر فشــاری ڕێكخســتنەكانی شــۆڕش و 
ــاو  ــارەكانی بەن ــۆ ش ــەوە ب ــدات بگەڕێن ــراوەكان ب ــە دوورخ ــە بەخەڵك ــوو ڕێگ ــم ناچارب ــمەرگەدا، ڕژێ ــزی پێش هێ
ئۆتۆنۆمــی كوردســتان، كــە قــەزای كــەالر بەشــێك بــوو لــەو ســنوورە جوگرافیایــەی ناوچــەی ئۆتۆنۆمــی، هەڵبەتــە 

خەڵكــی ناوچــەی گەرمیــان و گەرمەســێر هاتنــە كــەالر كــە نزیكرتیــن شــوێن بــوو لەناوچەكانــی خۆیانــەوە.

هاتنــەوەی ئــەو ژمــارە زۆرەی خەڵكەكــە كــە قــەزای كــەالری كــرد بەشــارێكی گــەورەو پــڕ جمووجوڵــی سیاســی و 
كۆمەاڵیەتــی و ئابــوری، لەبیرمــان نەچێــت ئــەو خەڵكــەی لــەم شــارەدا نیشــتەجێكران زیاتــر خەڵكانێكــی هەڵقــواڵوی 
ــتنەوەی  ــوای خۆڕێكخس ــرت بەهی ــی، جارێكی ــی زۆری خەڵك ــە ژمارەیەك ــوون، هەربۆی ــی ب ــۆڕش و كوردایەت ــاو ش ن
ــری  ــەی بی ــارە بەپێچەوان ــەم ش ــتنەكانەوە، ئ ــمەرگەو ڕێكخس ــزی پێش ــردەوە بەهێ ــان ك ــورد پەیوەندیی ــی ك ناوماڵ
شــۆڤێنی بەعســییەكان بــوو بەســەنگەری پێشــەوەی شــۆڕش و كوردایەتــی و پەلوپــۆی هاویشــتە ناوچــە داگیركــراوو 
زەوتكراوەكانیــان، لەالیــەك دەســتی پێشــمەرگە دەگەیشــتە ئەوپــەڕی ســنووری خــوارووی كوردســتان واتــە 
بەرزاییەكانــی حەمریــن و ڕێكخســتنەكانی دەگەیشــتنە تــاك بەتاكــی ماڵــە كوردەكانــی بەغــداو ناوەڕاســت و خوارووی 

عێراقیــش، بینیــامن ئــەم شــارە بــوو بەچقڵــی چــاوی بەعــس و سوپاكەشــی.

ــەكان  ــەاڵم كەالریی ــی، ب ــۆزانی كوردایەت ــی دڵس ــن و ڕاودوونان ــرد لەكوش ــان نەدەك ــییەكان درێغیی ــی بەعس گەرچ
ــەزار،  ــان ه ــەوە دەی ــاوی ئەمان ــەت بەبەرچ ــوون، تەنان ــازی و ڕاب ــان ب ــات و گی ــمی خەب ــەر دروش ــووربوون لەس س
ــی و  ــتی كوردایەت ــدانی هەس ــر جۆش ــۆی زیات ــوو بەه ــەوە ب ــرد، ئ ــان ئەنفالك ــەی گەرمیانی ــڤیلی ناوچ ــی س خەڵك

ــان. ــەر داوا ڕەواكانی ــووربوون لەس س

ــرو  ــی ئاگ ــوو بەبوركان ــارە ب ــەم ش ــتاندا، ئ ــمەرگەی كوردس ــزی پێش ــەو هێ ــە جەماوەرییەك ــاڵی 1991 لەڕاپەڕین س
بەرخــودان، شــوێن پێــی داگیركەرانــی هەتاهەتایــە لەناوچەكــەدا ســڕییەوە، بــۆ چەندیــن ســاڵیش ســەنگەری 

ــی. ــەواوی عێراق ــی ت ــەی ئازادكردن ــا پرۆس ــوو، ت ــراوەكان ب ــە ئازادك ــەوەی ناوچ پێش

پێشــەنگی  ئــەم شــارە بەخەبــات و بەقوربانیدانیــان  بەبەرچــاوی هەموومانــەوە كــوڕە گیانبازەكانــی  ئەوەتــا 
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شــەهیدبوونیان لەهەمــوو جەنگەكانــدا دژی داعــش و داگیركەرانــی كوردســتان، نــاوی كەالریــان گەیاندووەتــە 
لوتكــەی هەڵوێســتی مرۆڤایەتــی و پێكەوەژیــان.

ســەرەڕای ئەمانــەش كــەالر بــوو بەشــوێنێكی ئــارام و نیشــتەجێبوونی هــەزاران خەڵكــی ئــاوارەو لێقەومــاوی 
ناوچەكانــی تــری كوردســتان و عێــراق، تــاوای لێهــات كــەالر لەگوندێكــی ســادەو بچكۆلــەوە ببێــت بەشــارێكی ئــاوا 
ئــاوەدان و بنكــەی بازرگانــی و بووژاندنــەوەی ناوچەكانــی تــری كوردســتان، ئێســتا شــاری كــەالر لەپێگــەو نەخشــەی 
ــراق و  ــوان عێ ــی نێ ــی دەروازەی بازرگان ــش دەكات، خاوەن ــی تری ــی پارێزگاكان ــارە، ملمالنێ ــی دی ــدا ناوێك جیهانیش
دەوڵەتــی ئێرانــە، جگــە لــەوەش ئێســتا ئەم شــارە بــووە بەئیدارەیەكــی ســەربەخۆو بەڕێوەبــەری هەمــوو بەڕێوەبەرە 

ــان. گشــتییەكانی دەڤــەری گەرمی

وەكــو دروشــمی لەوەپێشــامن دەبێــت ســووربین لەســەر ئــەوەی كــە كــەالر بكرێــت بەناوەنــدی پارێــزگای گەرمیــان و 
ئەویــش مافێكــی ڕەوای خەڵكەكەیەتی.

ئامادەبوانی بەڕێز

گەرچــی ئەمســاڵ بەهــۆی داڕمانــی ئابــوری و نەبوونــی داراییــەوە، نەمانتوانــی بەكامــی دڵ، چاالكییەكامنــان گــەورەو 
ــنبیران و  ــۆزی ڕۆش ــی دڵس ــی و هەوڵ ــاڵ بەخۆبەخش ــەوە، ئەمس ــارەكەمان بڕازێنین ــی ش ــن، نەمانتوان ــراوان بكەی ف
هونەرمەنــدان و خەڵكــە دڵســۆزەكەی هەرئەوەندەمــان پێكــرا، ویســتامن ئــەوە بســەملێنین كــە كەالرییــەكان 
ــەم ڕۆژە 2/28  ــاواش ئ ــارەكەمان، ئ ــی ش ــووە لەجوانرتكردن ــتامن هەب ــرت دەس ــۆن پێش ــو چ ــەوە، وەك بەهەموومان

ــەالر... ــاری ك ــااڵنەی ش ــی س ــن بەنەریت ــاڵی بكەی ــوو س هەم

لەگەڵ ڕێزی بێ پایانی 

لیژنەی ئامادەكاری فیستیڤاڵ

سوپاس بۆ ئامادەبوونتان سوپاس بۆ گوێ گرتنتان

   2016/2/28
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چاالكییەكانی یەكەمین فیستیڤاڵی )46( هەمین ساڵەی بەقەزابوونی كەالر

دلێر عەبدولڕەحامن

بەدروشــمی )كــەالر ناوەنــدی بووژانــەوەو گەشــەكردنی گەرمیــان( و بەچاودێــری شــەهاب ئەحمــەد محــی 
ــە  ــەك ل ــەری ژمارەی ــان و بەڕێوەب ــدارەی گەرمی ــتیاری ئی ــی سەرپەرش ــەالرو ئامادەبوون ــەزای ك ــی ق ــن، قایمقام الدی
بەڕێوەبەرایەتــی و فەرمانگــەو دامــودەزگا حكوومییەكانــی گەرمیــان و كــەالر، ڕۆژی 2016/2/28، لەهۆڵــی ناوەنــدی 
وەرزش و الوانــی كــەالر چاالكییەكانــی یەكەمیــن فیســتیڤاڵی 46 هەمیــن ســاڵەی یــادی بەقەزابوونــی كــەالر 

دەســتیپێكرد.

ســەرەتای مەراســیمەكانی یەكەمیــن فیســتیڤاڵی 46 هەمیــن ســاڵەی بەقــەزای بوونــی كــەالر بــە كردنــەوەی 
ــر  ــید و دلێ ــار ڕەش ــەن )دی ــتیپێكرد كەلەالی ــەوە( دەس ــاوی وێنەكان ــەال لەچ ــاوی )ك ــی بەن ــنگایەكی فۆتۆگراف پێش
ــۆی  ــارەكە 46 فۆت ــی ش ــاڵەی بەقەزابوون ــن س ــۆ 46 هەمی ــەك ب ــو ئاماژەی ــوو وەك ــامن( ەوە ئامادەكراب عەبدولڕەح
ســەردەمە جیاوازەكانــی شــارەكەی لەخۆگرتبــوو لەهەمــوو بوارەكانــی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و پەروەردەیــی و 

وەرزشــی و هونــەری و خزمەتگــوزاری.

ــتیڤاڵی 46  ــن فیس ــادەكاری یەكەمی ــەی ئام ــاری لیژن ــەالج وت ــاڵەح ه ــەالر س ــی ك ــی وەرزش و الوان ــە هۆڵ ــر ل دوات
هەمیــن ســاڵەی بەقەزابوونــی كــەالری خوێنــدەوەو تێیــدا هاتبــوو »46 ســاڵ پێــش ئێســتا لەوەهــا ڕۆژێكــدا ئــەم 
ــر  ــر هیچــی ت ــم( زیات ــە دووســێ گونــدی دوورە دەســتەوە، وەكــو )كــەالری كــۆن و بنگــردو حەمــەی كەری شــارە ل
نەبــوو، بــەاڵم لەنــاكاو لەالیــەن دەســەاڵتدارانی ئەوكاتــەی عێراقــەوە، بەبڕیارێكــی فەرمــی بەنــوورساوی ژمــارە )37( 
مــادەی )5( لــە یاســای پارێــزگاكان ژمــارە )159( ســاڵی )1969( كــرا بــە قەزایەكــی ســەربەخۆ و ناویشــی لێــرنا قــەزای 

كــەالر«.

لەبەشــێكی تــری وتارەكــەدا ئامــاژە بەوەدرابــوو كــە » ســاڵی 1991 لەڕاپەڕینــە جەماوەرییەكــەو هێــزی پێشــمەرگەی 
ــەدا  ــە لەناوچەك ــی هەتاهەتای ــی داگیركەران ــرو بەرخــودان، شــوێن پێ ــی ئاگ ــوو بەبوركان ــەم شــارە ب كوردســتاندا، ئ
ســڕییەوە، بــۆ چەندیــن ســاڵیش ســەنگەری پێشــەوەی ناوچــە ئازادكــراوەكان بــوو، تــا پرۆســەی ئازادكردنــی تــەواوی 
عێــراق، ئەوەتــا بەبەرچــاوی هەموومانــەوە كــوڕە گیانبازەكانــی ئــەم شــارە بەخەبــات و بەقوربانیدانیــان پێشــەنگی 
شــەهیدبوونیان لەهەمــوو جەنگەكانــدا دژی داعــش و داگیركەرانــی كوردســتان، نــاوی كەالریــان گەیاندووەتــە 

ــان«. لوتكــەی هەڵوێســتی مرۆڤایەتــی و پێكەوەژی

لــە وتارەكــەدا جەخــت لەوەكرابــووەوە »گەرچی ئەمســاڵ بەهــۆی داڕمانی ئابــوری و نەبوونــی داراییــەوە، نەمانتوانی 
بەكامــی دڵ، چاالكییەكامنــان گــەورەو فــراوان بكەیــن، نەمانتوانــی شــارەكەمان بڕازێنینــەوە، ئەمســاڵ بەخۆبەخشــی و 
ــەوە  ــتامن ئ ــرا، ویس ــان پێك ــۆزەكەی هەرئەوەندەم ــە دڵس ــدان و خەڵك ــنبیران و هونەرمەن ــۆزی ڕۆش ــی دڵس هەوڵ
بســەملێنین كــە كەالرییــەكان بەهەموومانــەوە، وەكــو چــۆن پێشــرت دەســتامن هەبــووە لەجوانرتكردنــی شــارەكەمان، 

ئــاواش ئــەم ڕۆژە 2/28 هەمــوو ســاڵی بكەیــن بەنەریتــی ســااڵنەی شــاری كــەالر«.

دواتریــش قایمقامــی قــەزای كــەالر وتارێكــی پێشكەشــكردو پاشــانیش لەالیــەن مامۆســتا ئەحمــەد بــاوەڕ ســیمینارێك 
ــەو  ــە ناحی ــوون ب ــژووی ب ــەالرو مێ ــاری ك ــتبوونی ش ــاژە بەدروس ــدا ئام ــوو تێی ــەالر بەڕێوەچ ــژووی ك ــەر مێ لەس
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ــەك كەســایەتی شــارەكە. ــاوی ژمارەی ــی شــارەكە درا لەگــەڵ ئامــاژەدان بەن بەقەزابوون

دواتریــش لەالیــەن تیپــی مۆســیقای ســەنتەری چاالكــی گەنجانــی كــەالر ژمارەیــەم بەرهەمــی هونــەری پێشكەشــی 
ئامادەبــووان كــرا.

پاشــنیوەڕۆی هەمــان ڕۆژ لەســەر قــەاڵی شــێروانە بەئامادەبوونــی ژمارەیــەك بەرپرســی حزبــی و حكوومــی پــەردە 
لەســەر ماكێتــی قــەاڵی شــێروانە الدرا كەلەالیــەن هونەرمەنــد )پشــكۆ محەمــەد ڕۆســتەم( ەوە ئامادەكرابــوو، 

ــازكرا. ــوێندا س ــان ش ــی لەهەم ــتنێكی ئەدەب ــش دانیش دواتری

پاشــنیوەڕۆی هەمــان ڕۆژ لەیاریــگای ناحیــەی ڕزگاری، یاریەكــی دۆســتانە لەنێــوان تیپــی ڕۆژنامەنووســانی بیــرناوی 
ــە )3(  ــەر ب ــە )5( گــۆڵ بەرامب ــە ب ــان ئەنجامــدراو یارییەك ــی ســنووری گەرمی ــەری فەرمانگەكان ــان و بەڕێوەب گەرمی
لەبەرژەوەنــدی تیپــی بەڕێوەبــەری فەرمانگەكانــی ســنوورەكە كۆتاییهــات و لەكۆتایــی یارییەكەشــدا خــەاڵت بەســەر 

یاریزانانــدا دابەشــكرا.  

ــە  ــەری ل ــەوەدیدارێكی هون ــەالردا، ش ــی ك ــاڵەی بەقەزابوون ــن س ــی 46 هەمی ــا چاالك ــەوی 2016/2/28 لەكۆت ش
ــازدرا. ــور( س ــاڵەحی كەلەپ ــەی )س مۆزەخان
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فۆتۆستۆری یه كه مین فیستیڤاڵی 46 ساڵه ی به قه زابوونی كه الر
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فۆتۆستۆری كه الر له  چاوی وێنه كانه وه 

پشتیوانی جه ماوه ری كه الر له مانگرتوانی ساڵی 1992... ئه رشیف: ئازاد عه لی

پشتیوانی جه ماوه ری كه الر له مانگرتوانی ساڵی 1992... ئه رشیف: ئازاد عه لی

ئاهه نگی نه ورۆز ساڵی هه فتاكان

تیپی هه ڵبژارده ی كه الر ساڵی 1981... 

فیستیڤاڵی سااڵنه ی چاالكی قوتابخانه كانی كه الر 1993

ئاهه نگێكی جه ماوه ری له سه ر قه اڵی شێروانه  1996فلكه ی ماسیه كه  2007... فۆتۆ بیالل سعید

تیپی كۆنفۆی كه الر  ... ئه رشیف: وریا عه لی هاجه ر

ئاماده كردن و كۆكردنه وه ی: دیار ره شید
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ئاهه نگی نه ورۆز ساڵی هه فتاكان

قه اڵی شێروانه  پێش نۆژة نكردنه وهمامۆستایانی قوتابخانه ی كه الری سه ره تایی

قه اڵی شێروانه  پێش نۆژه نكردنه وه

مامۆستایانی یه كه م قوتابخانه ی ناوه ندی له كه الر 1971... ئه رشیف: حه سه ن جاف هه ندێ له  ڕۆژنامه كانی كه الر ... فۆتۆ: دلێر عه بدولره حامن

تیپی مۆسیقاو شانۆی كه الر ... ئاهه نگی نه ورۆز 1989.. ئه رشیف:احمد میكایل

یه كه مین فیستیڤاڵی فۆلكلۆری گه رمیان ساڵی1998      ئه رشیف:م.جه مال سعیدیه كه مین فیستیڤاڵی فۆلكلۆری گه رمیان ساڵی1998      ئه رشیف:م.جه مال سعید

ئاهه نگێكی جه ماوه ری له سه ر قه اڵی شێروانه  1996

تیپی كۆنفۆی كه الر  ... ئه رشیف: وریا عه لی هاجه ر




