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ژمارەی)١٤(یوەرزیهاوینیگۆڤاریشیکار،دروستلەکاتیخۆیدادەگاتەدەستی
ئێوەیهێژا.مەخابنئەموەرزەشدرێژەیقەیرانەولەبارودۆخێکیسیاسیوئابووری

وکۆمەاڵیەتینالەبارداژیانبەرێدەکەین.
بارودۆخمانئایرۆنییەکیسەیردەخاتەڕوو!

کەسەد ئامانجەی ئەو بەدیهێنانی بۆ لەبارن نێودەوڵەتییەکان دەرفەتە الیەکەوە لە
سەدان و هەڵگیرساندووە پێناویدا لە شۆڕشمان چەندین و تێدەکۆشین بۆی ساڵە
هەزارشەهیدمانبۆیداوە،ئەویشدامەزراندنیدەوڵەتیسەربەخۆیکوردستانە،لە
الیەکیتریشەوە،کێشەناوخۆییەکانمان،کەناتەباییهێزەسیاسییەکانیکوردستانو
شپرزەییناوماڵیکوردویەکنەبوونیگوتاریسیاسیودرێژەیقەیرانیئابووری،
نەکهەرئەودەرفەتەلەباردەبەن،بەڵکولەسەروبەندیشپرزەترکردنیماڵیکوردنو

تەنانەتخەتەروئەگەریپارچەپارچەترکردنیواڵت،لەئارادایە!
کەشێکی دروستکردنی بۆ ئەرێنی چەند هەلومەرجەدا لەم کوردی رۆشنبیری کایەی
هاوسەنگیسیاسیهەڵسوڕاون؟مەخابنهەمانپارچەپارچەبوونلەگوتاریرۆشنبیری
پەیوەستبەسیاسەتلەمکایەیەشدابەدیدەکرێت،بۆیەدیسانمەخابن،لەبازنەی

قەیرانیفیکرییشداسوڕانەوەیەکیبێئەنجام،دەبینین.
شۆڕشگێرانمان مەبەستە ئەم بۆ بێگومان فیکرییە، شۆڕشێکی بە پێویستمان ئێمە
تەسکی بیرکردنەوەی لە دوور و هەبێت نەتەوەییان مرۆڤانەی دیدگایەکی پێویستە
حیزبایەتی،هاوسەنگیبکەنەتەوەریسەرەکیوهاوتەریبلەگەڵبەرژەوەندیبااڵی

نەتەوەییکاریبۆبکەن.
دۆزینەوەیدەرگایەکلەوبازنەداخراوەدەشێئاساننەبێت،بەاڵمدوورەلەمەحاڵەوە.
ویستیمرۆڤوباوەڕبەتوانایخۆبوونمەحاڵناناسێتولەگەڵحاڵدامامەڵەدەکات.
و بایەخدار و ئازاد تیایدا کورد تاکی کە هەیە، نوێ دنیابینییەکی بە پێویستمان
بەرهەمهێنەربێت.پێویستمانبەمرۆڤبینییەکهەیەوابکاتبەهەمووجیاوازییەکانەوە
مرۆڤیەکتریخۆشبوێت.هیومانیزمپێویستهخاڵیدەستپێکیبیرکردنەوەیمرۆڤی
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ئازاوئازادبێت،ئێمەلەکوێیهیومانیزمین؟ئایاهەنگاوێکمانلەمرێگایەداناوە؟زۆر
پرسیاریجەوهەریلەمچوارچێوەیەداخۆیاندەسەپێننوپێویستهبیرمانبوروژێننبۆ
دۆزینەوەیچارەیکێشەکان،نەکبەپیچەوانەوەکێشەدروستکردنبۆچارەسەرییەکان،

وەکلەگۆڕەپانیسیاسیورۆشنبیریئێمەدادەرکیپێدەکرێت.
بدۆزینەوە رێگا و بکەین ئەوخەونانەساز بەدیهێنانی بۆ زەمینە هیواینخۆمان بە
بۆهەنگاوەکاننەکبەبێرێگاهەنگاوبنێین.هەنگاوبنێنبەرەوئامانجیگشتیو
بااڵ،بەدەوڵەتبوونیکوردستان،بەاڵمهاوکاتحوکمڕانییەکیباشبۆئەودەوڵەتە.
بە پیویستمان وایە. کاکڵ بێ گوێزێکی وەک باش، حوکمڕانییەکی بێ بە دەوڵەت
فەلسەفەیەکەبۆژیان،ئێمەهێشتانازانینچۆنبژین؟کورددەبێچۆنبژی؟چۆن
ژیانبکاتەکارگەیبەهرەوبەرهەمیمانەویوماددی؟چۆندادپەروەریویەکسانی
داڕشتنی بە پیویستیان ئەمانە ژیانەدا؟ فەلسەفەی لەو بیرکردنەوەی تەوەری بکاتە

چەندینتیۆرییورێکاریپراکتیزەکردنیانەلەسەرزەمینیکوردستان.
وێڕایرێزوخۆشەویستیمان،بەناوەڕۆکوبابەتەکانیگۆڤاریشیکارتاندەسپێرینو

بەهیوایخوێندنەوەیەکیباشوبیرکردنەوەیەکیداهێنەرانەبۆهەمووتان.
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نووسینی ژنانە

حەمەسەعید حەسەن
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کاتێکژنلەدەرگەیماڵیزمانیدا،لەمێژبووپیاوخاوەنیماڵیزمانبوو،لەمێژبوو
دەکرد، سەرکوت ژنیان هەموویان جیاوازەکان کولتوورە دەچەوساندەوە. ژنی زمان
لەوپەڕیدلۆڤانیاندا،ژنیانپەراوێزدەخست،ئاخرلەکنهەمووکولتوورەکان،پیاو
و داروینوشۆپنهاوەر و لەسوکراتوپالتۆن ئاخرهەر بوو، ئاوەزوژنجەستە
نیتشەوە،تاعەققاد،ژنیانپێنوقسانبوو.بودلێردەیگوت:)ئەیمێ/ئەیشاژنی
واڵتیگوناه/ئەیشکۆمەندیینزم/ئەیشەرمیبااڵ.(بەاڵممەیزەیادەدەبێژێت:
)ئەیپیاو!تامنبەدەستتۆوەزەلیلبم،تۆیشزەلیلدەبیت،تامنئازادنەبم،

تۆیشئازادنابیت.(

ژن)شەهرەزاد(کەدێتەنێوزمانەوە،لەڕێینووسینەوەنا،لەڕێیگێڕانەوەوەدێت.
هێشتاهەژموونینێرهێندەبەسەرزماندازاڵە،لەنووسینیهەردووفێمینیست،)نەوال
سەعداویوغادەسەممان(یشدا،هەندێکجارلەنائاگایییەوە،جێناوییەکەمیبگۆ،
لێ ئەوەم زمان )پێکهاتەی دەنووسێت: مارکسیست ئەلعەزمی جەالل سادق نێرە.
دەخوازێت،بەفۆرمینێر،بدوێموبنووسم.(کەعەلیمەحموودتەها،شیعرێکبە
ناونیشانی)هيوهو()وێوئەو(ەوەباڵودەکاتەوە،نازکئەلمەالئیکەیمێ،ئەوە
عەرەبیدا، زمانی دەنووسێت:)لە و دەدات قەڵەم لە نێرە ئەوشاعیرە بۆ بەهەڵە
ڕیزبەندییەکەوەهایەکەبنووسینهووهي،چونکەهەمیشە،جێناوینێرپێشهیمێ

دەکەوێت،هیچپێویستناکات،ئەوەڕێسایەبگۆڕین.(

لەکنعەرەبژنوازلەجێناویخۆیدەهێنێت،لەخۆرئاواژندەستبەرداریپاشناوی
خۆی،کەڕابردوویخۆیەتی،دەبێت.لەزمانیئینگلیزیدا،زۆرجارژنبەهۆیپیاوەوە،

)wo-man, hu-man, man-kind(:بوونیهەیە،وەک
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مان،پیاوەوومانژن،هومان،بەمانایئینسانیدێتومانکایندیش،توخمیئینسان.
لەڕوانگەیکارڵیۆنگەوە،)ئانیموس(جێناوینێرانەیەلەناومێدا،ئاخرئەوپێیوایە
لەناوهەموومێیەکدا،نێرێکولەناوهەموونێرێکدا،مێیەکهەیەوئەمجووتتوخمییە
بە ئێستێس کالریسا دەروونناس، خاتوونە داوە. مەاڵس خۆی هەموواندا نەستی لە
سوودوەرگرتنلەیۆنگ،دەڵێت:)لەناوهەموومێیەکدا،هێزێکیدەروونیومەعنەویی
نێرانەهەیە،بۆدەربڕینیهەستوسۆزیخۆی،بۆداهێنانوبۆخۆگونجاندنلەگەڵ
دەوروبەرداکۆمەکیدەکات.ئانیموسگەڕانەوەیەبۆالیجێناوینێرلەزماندا،نێرایەتی
هەملەقوواڵیییزمانوهەملەناخیمێچکایەتیشداهەیەولەکاتیپێویستداخۆی

نمایشدەکات.(

ژنبەکۆمەکیئانیموسلەڕێیزمانەوەتەعبیریلەخۆیکردووە،ئەوەبۆیەجۆرج
ساندوجۆرجئەلیەتکەدووژندەبن،بەپردیناووجێناویپیاوانەوە،بۆدونیای
نووسیندەپەڕنەوە.مارگرێتتاچەرکەسەرکردەیەکیبەهێزبوو،وەکپیاودەرکەوت
نەکژن،ئاخرئەوژنەئاسنینەهیچیوای،بەمێچکایەتیوبەکولتووریژننەبەخشی.
تاچەرهەرکەلەکابینەکەی)ئیدواردهیس(دادەبێتبەوەزیریپەروەردە،دەستبەجێ
شیریبەالشیمندااڵنیقوتابخانەدەبڕێت،ئەمڕەوتارەیشیهیچلەگەڵمێچکایەتیدا
کۆیناکاتەوە،ئاخرژنیبەخشندە،ئەوشیرەیلەجەستەیەوەهەڵدەقوڵێت،بەمنداڵی

بێگانەیشیدەبەخشێت.

نێر سەرەتاوە لە هەر و داهێناوە زمانی پیاو وابێت، پێمان نییە، سرووشتی ئەوە
سەروەریزمانبووە،ئەوەڕێیتێدەچێت،هەردووتوخمەکەیئینسان،نێرومێ
هەردووکیانزمانیگوتنیانبەرهەمهێنابێت،بەاڵمبەدرێژاییدیرۆک،پیاوسەروەری
زمانینووسینبووەوژندرەنگدەستیبۆقەڵەمبردووە.ئەگەرلووتکەیبیرکردنەوە
بەزمان،لەفەلسەفەداخۆینواندبێت،ژنبەدەگمەنلەدەرگەیئەوبوارەیداوە.
فەیلەسووفانیگریک،خۆیانزۆرلەمێپێبااڵتربووە،پێیانشەرمبووەکەلەهەناوی
ژنەوەبەرەوبوونهاتوونوئەوەیانبەگونجاوزانیوە،ژنوەکخەاڵتپێشکەشبە
تراژیدیایسۆفۆکڵێسە،ژن ناودارترین کە لە)ئەنتیگونا(دا بکرێت. ئازا جەنگاوەری

چونکەلەڕێسایپیاویاخیدەبێت،زیندەبەچاڵدەکرێت.
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لەڕوانگەینێرساالرانەوە،مێلەپێناویورووژاندنینێرداخوڵقاوە.عەققاددەڵێت:
)ژنبۆیەجوانخوڵقاوە،تاچاویپیاویپێڕوونببێتەوە،(سەرمایەدارانیشوەک
کەلوپەلبۆجەستەیژندەڕواننوبازرگانییپێوەدەکەن.سەروەختێکلەفەرەنسا،
بەپێییاسا،شێتوژن،بەهاوواڵتیهەژمارنەدەکران.لەئەمریکاهەرگۆڤارێکی
ژنان،وەکجەستەلەژننەڕوانێت،لەڕیکالمبێبەشدەکرێتوزۆرێکلەژنانیش
ملکەچیئەوکولتوورەنێرساالرەدەبن،تەنانەتلەوێپۆڕنۆگرافی،هونەرەوبەگوێرەی

دەستووردەکەوێتەخانەیئازادییدەربڕینەوە.

داروینوایبۆدەچوو،مێبەهۆیخوێنلەبەرڕۆییشتنیمانگانەوەولەسۆنگەی
ئەوەوەلەدەزگەیەکیبەرهەمهێنانیمنداڵدەچێت،لەڕوویچلۆنایەتییەوەگەشەی
نەکردووە.فرۆیددەیگوت:مێهەرلەمنداڵییەوە،هەستدەکاتئەندامێکینوقسانە،
ئەمگرێیەلەتواناعەقڵییەکانیکەمدەکاتەوەوهەوڵیژنبۆخستنەوەیوەچەیش،
بەتایبەتیکوڕ،هەربۆقەرەبووکردنەوەیئەونوقسانییەیە.گوتەیەکهەیە،دەڵێت:
الی کەواتە دەبێتەوە.( بەر لێی پێ، سەر هەڵسایە کە کۆشیدایە، لە ژن )عەقڵی
بابساالران،ژنچونکەنوقسانە،بۆیەپێویستیبەپیاوە،هەمسەروەریبێتوهەم
نوێنەریشی،هەمئاگایلێیبێت،هەمبەناوییەوەبدوێتوهەملەبارەیەوەبنووسێت.
تاقەمافێککەپیاوبەژنیڕەوابینی،مافی)گێڕانەوە(یچیرۆکبوو،بەکۆمەکی

جەستەی.

الی گوتەیە ئەم دەمیدایە.( لەناو ژن )شمشێری دەڵێت: هەیە، سوێدی گوتەیەکی
ئینگلیزدەبێتبە:)دوائەندامیجەستەیژنکەدەمرێت،زمانیەتی.(نێرساالران
قەڵەمبەئەندامێکینێرینەدەزاننولەکنیانتەنیازمانچەکیژنانەوعەرەببەژنی
زماندرێژوزمانبزماراویدەڵێت:)فحلة(هەرچەند)فحل(بەماناینێردێت،ئیدینێری
ئینسانبێتیانئاژەڵ.ئەگەرچیژنبەتوخمینەرمونیانوجوانناویڕۆییشتووە،
ئەوە ناشیرینە، دەڵێت:)ژنخۆی و نابینێت ڕەوا ئەوەیشیپی کەچیشۆپنهاوەر
تینوویەتییپیاوەبۆسێکس،وادەکاتژنجوانبێتەبەرچاو.(بانگخوازیئیسالم،
شێخعەلیتەنتاوی)١٩٠٩- ١٩٩٩(دەڵێت:)نێرلەهەمووقۆناغەکانیژیانیدا،ئیدی
مێردمنداڵبێت،الوبێت،ڕیشماشوبرنجبێت،یانپیرەمێرد،هەرجوانە،بەاڵممێ
لەدوایجحێڵییبەماوەیەکیکەم،دەژاکێتوبەرەوسااڵنینائومێدیملدەنێت.(
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ئەو)زانا(ئایینییەناودارەپێیوایە،)لەنێوئاژەڵوباڵندەیشدا،نێرلەمێجوانترە
وتەنانەتلەچێشتلێنانیشدا،پیاوانلەژناندەستڕەنگینترن.(

لەکولتووریبابساالریدا،هەرچەندەژنکەدەبێتبەدایک،ڕێزیلێدەگیرێت،بەاڵم
هەرئەودایکەکەدەبێتبەخەسوو،سووکایەتییپێدەکرێت.لەکولتووریدێرینی
ببڕێتەوە. لەسەرزەوین تۆویان ئەوەی بۆ زیندەبەچاڵدەکران، بۆیە عەرەبدا،کچان
بدات، لەخۆی نیشانەیەکیسوور ڕۆییشتندا،دەبوو لەبەر لەسەروەختیخوێن ژن
نەکپیاودەستیبەریبکەوێوپیسببێت!هەنووکەیشلەهیندستان،بۆیەژمارەی
نێرلەهیمێهەڵکشاوترە،چونکەزۆرلەدایکانکەزانییان،ئاولەمەینێوپزدانیان
مێیە،لەباریدەبەن.مێبەردەواملەژێرهەژموونیترسوتیرۆروتۆقاندندابووە،
تەنانەتژنەنووسەرێکییاخیبوویوەک)ڤیرگینیاۆڵف(یشلەترسیسانسۆرینێر،
نەیتوانیوەلەبارەیجەستەوەئازادانەبنووسێت،بەپێچەوانەی)جیمسجۆیس(ەوەکە
هەرچیخواستبێت،بێترسوبەوپەڕیمتمانەبەخۆبوونەوەنووسیویەتی.ئەحالم
موستەغانمیدەڵێت:)بۆمنئەوەئاسانترەبەجێناویپیاوەوەبنووسموبەزمانی
پیاوەوەبدوێم،چونکەئەوسائەوەیناوێرموەکمێبیدرکێنم،بەناوینێرەوەدەیڵێم.(

خاوەنی هەمیشە ژن پیاو، بە بووە تایبەت ئەدەبی، ئازایەتیی دەڵێن پێی ئەوەی
ترسیئەدەبیبووە،ژنهەمیشەخودیزەوتکراوەوئەگەرچیرۆکیژیانیخۆیشی
بگۆ، تاکی بەجێناوی نەبردووە، بوێرییئەوەیشک لەترسیکۆمەڵ، گێڕابێتەوە،
بینووسێتەوە،هەمیشەهانایبۆجێناویتاکیبزربردووە،ئاخرچۆنبوێرێتبەناوی
بووە، نێر ئەوە هەمیشە دابێت؟ ئابڵووقەی ترس کاتێک بنووسێت، خۆیەوە خودی
مەرجەکانیخۆیبەسەرمێداسەپاندووە،ئەوەتاچونکەنێرشەیدایژنیناوقەدباریکو
بەژنزراڤە،مێدژبەپێویستیوخواستیخۆی،لەئەنجامیخۆپاراستنەوەلەخواردن،
تووشینەخۆشییئانۆرێکسیادەبێت.ئەوەتامێکەدەنووسێت،دەڵێنقەیرەیەوبە
دەنووسێت. بۆی مێردەکەی دەڵێن هەبوو، مێردیشی ئەگەر دەگەڕێت، مێرددا دوای
سیمۆندیبۆڤواردەڵێت:)ژننەجەوهەریهەیە،نەسرووشتێکیتایبەتبەخۆی،
ژنهەرمێژوویهەیەوئەوەکۆمەڵەهەمیشەئەوقاڵبەیبۆدیاریدەکاتکەبە

ناچاریدەبێت،تێیدابژی.(



Analytical, academic, quarterly Magazine15 هاوینی  ٢٠١٦ 14

لەکولتوورینێرساالریدا،نەمرۆڤایەتی،نێرومێدەگرێتەوە،نەبەئینسانبوون،ژنو
پیاو،ئاخرمەبەستلێیان،هەربەتەنیاپیاوە.چۆنباوەڕبکەین،ئینسانهەمنێرەو
هەممێ،لەکاتێکدازمانونووسینلەبنهەژموونیپیاودابن،نێرکولتووردابڕێژێت
وقەتیەکسانیلەنێوانئەودووتوخمەداسەروەرنەبووبێت؟کارەساتئەوەیە،مێ
دێتودەسەاڵتیپیاودەسەپێنێت،کاتێکبەچەمکیئینسانفریودەخوات.گۆڤاری
)الکاتبة(کەلەلەندەندەردەچوو،بانگەشەیبۆبەئینسانیکردنیزمانوئەدەبی
ئینسانیدەکردوتێزینووسینیژنانەیڕەتدەکردەوە،وەکخەریکیبەپیاوکردنی
ژنوبەنێرکردنیزمانبێت،تەنانەتخاتوونەنووسەرێکزاتیکرد،بڵێت:)ئیحسان
عەبدولقودوس،چاکترلەژن،تەعبیرلەخودیژندەکات،(وەکبخوازێت،ئیدیژن

بێدەنگبێتونێرلەبریمێبدوێت.
بتوانێت ئیدی بوو، مێ بگۆ کە بەسە ئەوە تەنیا )ئایا دەپرسێت: فیڵمان شۆشانا
یان هەیە، ژنەوە بایۆلۆژیی باری بە پێوەندیی مێ، گوتنی باشە بدوێت؟( ژن وەک
زادەیڕامانێکیتیۆرییە؟ئایابۆقسەکردنلەبارەیمێبوونیژنەوە،پیاودەتوانێت
لەژنلێهاتووتربێت؟واقیعپێماندەڵێت:پیاوهەوڵیداوە،ژنبخوێنێتەوە،بەاڵم
سەرکەوتوونەبووە،چونکەپاشخانیکولتوورینێرانەی،بۆئەوەکۆمەکینەکردووە،
توانایلەژنتێگەییشتنیهەبێت.هۆکاریسەرەکییجیابوونەوەیمێردلەژن،زادەی
بەدحاڵیبوونیپیاوەلەژن،ئاخرژنئەومەخلووقەنییەکەپیاولەزەینیخۆیداوێنەی
کێشاوە،بۆیەکەپیاوهەستدەکات،ژنئەوەنییەکەئەمبۆیچووبوو،هانابۆ
جیابوونەوەدەبات.بەشێکیئەمبەدحاڵیبوونەیپیاولەژن،پێوەندییبەوەوەهەیە،
پیاوئەوەیبۆهەرسناکرێت،ژنلەماڵوخێزاندا،خاوەنیهەماندەسەاڵتیپیاو
بێت،ئاخردداننانبەدەسەاڵتیژندا،مەسەلەیەکەکەمتازۆر،بەهەمووکولتوورەکان

نامۆیە.
وەکووچۆنژن،ناتوانێتخودیخۆیبەتەواویفەرامۆشبکاتوپیاوانەبنووسێت،
پیاویشتوانایئەوەینییەوەکوومێبنووسێت.هێشتائەدەبێکسەریهەڵنەداوە،
هیچپێوەندیبەجێندەرەوەنەبێتوژنهەتاژنانەبنووسێت،متمانەیبەخۆیوەک
مێیەکبەهێزتردەبێتوهێدیهێدیدەگاتەئاستێکمێبوونی،بەالیەنیبەهێزیخۆی

بزانێت،نەکبەپاژنەیئاخیلیخۆی.

)*(عبداللەمحمدالغذامي،المرأةواللغة،المرکزالثقافيالعربي،الطبعةالرابعة٢٠٠٨بیروت.
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کۆتا له نێو دوو دیدی جیاوازدا
کنێر عه بدوڵاڵ
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 Affirmative((لەڕوویمێژووییەوەسەرچاوەیسەرەكیكۆتادەگەڕێتەوەبۆچەمكی
action((كەبۆیەكەمجارلەالیەنوواڵتەیەكگرتووەكانیئەمریكابەكارهاتبەمەبەستی

قەرەبوكردنەوەیكەمینەوكۆمەڵەبەشخوراوەكان.
بەاڵملەالیەندەسەاڵتەحكومیوخاوەنكارەكانەوەلەكەرتیتایبەتدالەبنەڕەتەوە
بۆ كە ڕەشپێستەكانەوە بە پەیوەستە و مەدەنییەكانە مافە بزوتنەوەی هەڵقواڵوی
سەرەتای لە جونسون پاشان و بەكاریهێنا ١٩٦١ ساڵی كیندی سەرۆك یەكەمجار
دانانی بە كرد ناچار الیەنەكانی كۆتا شێوەیەسستمی بەو بەكاریهێنا ١٩٦5 ساڵی
ڕێژەیەكیدیاریكراولەوخوێندكارانەیسەربەكەمینەیەكندوابەدوایئەوەجونسون
بەدواداچوونیبۆكردلەبەرنامەكەیداكەنوێنەرایەتیبەشێكلەجەنگیهەژاریدەكات
لەسەرەتایساڵی١٩٦5كەبووەهۆیجێبەجێكردنیبەشێكیڕێژەییكەالیەنەكان
پابەنددەكاتبەدابینكردنیڕێژەیەكیدیاریكراولەخوێندكارانیوەرگیراوتیایداكە

ئینتمایانبۆكەمینەكانهەیە.
بەاڵمقسەكردنلەسەركۆتایژنانوەكداخوازییەكیمافیخۆیانلەبەستنیكۆنگرەی
چوارەمیژنانیجیهانهەڵقواڵلەبیجینغساڵی١٩٩5كەبڕیاریلێدراوەكمەبدەئێكی
جیاكاریئیجابیكەیارمەتیدەردەبێتلەچاالككردنیبەشداریژنانلەژیانیگشتیدا,
بۆبەدیهێنانیگەیشتنبەڕێژەیەككەمترنەبێتلە٣٠%لەسنوریساڵی٢٠٠5دا.

لەوكاتەوەئەوچەمكەبەپلەیەكیزۆربەكارهاتبۆئاماژەكردنبەدیاریكردنیڕێژەیان
ژمارەیەكیدیاریكراولەكورسییەكانیدەستەهەڵبژێردراوەكانی

زامنكردنی بەمەبەستی ئەوەش ژنان، بۆ شارەوانییەكان( وئەنجومەنی )پەرلەمان
گەیشتنیژنانبۆناوەندەكانیتەشریعوبڕیارسازی.

لەوڕوانگەیەیكۆتایەكێكەلەچارەسەرەكاتییەكانیكەوواڵتانوكۆمەڵەكانپەنای
بۆدەبەنبۆبەهێزكردنیبەشداریژنانلەژیانیگشتیدا.

پاشئەوەلەالیەنبزوتنەوەكانیژنانەوەداخوازیلەسەركراوبەوشێوەیەلەوواڵتانی
ترداتەشەنەیسەندكەتیایداكەمینەكانهەستدەكەنبێبەشنلەمافەكانیان.

چەسپاندنیكۆتالەڕووییاساییەوەسستمیكۆتادەتوانرێتبەسێجۆرلەنێوەندی
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یاسادابچەسپێت،ئەوانەشبریتینلە:
١.دەقەدەستورییەكان،وەكئەوەیدەوڵەتیعێراقلەیاسایبەڕێوەبردنیدەوڵەتی
یاسای چەسپاندنی بەردەوامدا عێراقی دەستوری و گواستنەوە قۆناغی بۆ عێراقدا
بەڕێوەبردنیدەوڵەتیعێراقیبۆقۆناغیگواستنەوەودەستوریبەردەوامیعێراقی،لە
ماددەی٣٠بڕگەیجتیایداهاتووە»كۆمەڵەینیشتمانیڕێژەیەكبۆنوێنەرایەتیژنان
هەڵدەبژێرێتكەكەمترنەبێتلەچارەكیئەندامانیكۆمەڵەینیشتمانی،هەروەهادەقی
دەستووریكەڕەزامەندیلەسەردرالەالیەنزوربەیگەلیعێراقەوەلەڕاپرسییەكداكە

لە٢٠٠5/١٠/١5ئەنجامدرا.
لەماددەی٤٧/چوارەمداهاتووەكەیاسایەكیتایبەتبەهەڵبژاردنەكانەبەشێوەیەك
»ڕێژەینوێنەرایەتیژناننابێتلەچارەكیئەندامانیئەنجومەنینیشتمانیكەمتربێت

واتە٢5%كەمترنەبێت«.
٢.یاسایهەڵبژاردنیعێراقیژمارە١٦یساڵی٢٠٠5كەلەالیەنكۆمەڵەینیشتمانی
دەرچوولە١٢/ئەیلولی٢٠٠5داجەختلەسستمیكۆتایژناندەكاتەوەلەئەنجومەنی
نیشتمانیدابەپێیئەودەقەیلەدەستورەكەداهاتووە.بۆیەلەماددەی١١داهاتووە
»لەلیستێكدادەبێتالیەنیكەملەنێوسێپاڵێوراوداژنێكهەبێتهەروەكلە
نێوشەشپاڵێوراودادووژندەبێتبونیانهەبێتبەالیەنیكەمەوەوبەوشێوەیە
تاكۆتاییلیستەكە«گرنگبوونیڕێژەكەیەكەلە٢5%كەمترنەبێت،خۆئەگەرژنان
لەهەرهەڵبژاردنێكدابەڕێژەیەكیزیاترلەوەدەرچووندەتواننوەكمافێكیخۆیان

بونیانهەبێت.
دەرچووە هەڵبژاردنەكانەوە سەربەخۆی بااڵی کۆمسیۆنی لە والئحەكانی سستم .٣
ومەبەستلێیئەوسستمانەیلەالیەنکۆمسیۆنیبااڵیسەربەخۆیهەڵبژاردنەكانەوە
دەرچووەبەپێیماددەی٢٩لەیاسایهەڵبژاردنكەدەسەاڵتیتەواویداوەبەمفەوەزیەكە
بۆدەركردنییاسایتایبەتبەهەڵبژاردنەكانكەتیاداڕەچاویمەسەلەیكۆتایژنانی
كردووەبەپێینیزامیژمارە٩یساڵی٢٠٠5كەلەبەشیچوارەمی)م٤/ف١-٢(
داهاتووە»لەلیستیپاڵێوراواندا،مەرجەلەهەرلیستێكدادەبێتالیەنیكەمژنێك
هەبێتلەنێوەندیسێپاڵێوراوییەكەمدابەوشێوەیەتاكۆتاییلیستەكە«هەروەها
نیزامیژمارە١٧یساڵی٢٠٠5كەتایبەتەبەدابەشبوونیكورسییەكانبەدەقێكلە
ماددهی٣دەڵێت»لەكاتیمردنیپاڵێوراوێكدایانالبردنیلەلیستیپاڵێوراوداپێش
دابەشبونیكورسییەكانكێلەدوایپاڵێوراوەكەوەهاتووەلەلیستەكەدائەوكەسە

دەچێتەبری«
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هەڵوەستەكانسهبارهتكۆتایژنان
لەڕوویفقهەوە:دووهەڵوێستیجیاوازیانلەخۆگرتووە:

بێگومانهەرالیەنێك و پێچەوانەكەی ئەویتریان و ژنان یەكەمیانالیەنگرانیكۆتای
یانڕایەكلەوهەڵوێستانەبەپێیتێڕوانینیخۆیانپشتئەستورەبەكۆمەڵێكبەڵگەو

سەلماندنیجۆربەجۆركەهەریەكەیانباوەڕیانپێیەتی.
لەڕوویتەشریعییەوە:بەهەمانشێوەبەسەردووڕایجیاوازدادابەشبووەلەنێوان
لە ژنان، بۆ هەبێت كۆتا كە ڕەتیدەكەنەوە زوربەیان كە پێچەوانەكەیدا و الیەنگران
ڕوانگەیئەوەیدوورەلەبیروباوەڕییەكسانییەوە،لەوانەتەشریعاتی١٤وواڵتلهوانه:
تونس،جەزائر،یەمەن،لوبنان،كوەیت،سعودیە،قەتەر،بەحرین،ئیمارات،عەممان،
موریتانیا،میسر،سوریا،ئەمریكا،هند،ئوسترالیاوكەنەدا.بەاڵمنموونەیهەندێلەو

وواڵتانەیالیەنگرنبۆبوونیسستمیكۆتایژنانبریتینلە:
یاسای بە ناونرا و ٢٠٠٠م ساڵی نیوەیی، بە سەپاند كۆتای سستمی كە فەرەنسا:
وەكیەكیبەوشێوەیەپەرلەمانیفەرەنسیپێكهاتووەلەوەكیەكینێوانژنانوپیاوان.
هەروەهاسستمیكۆتالەكاریسیاسیچەسپالەچوارچێوەیحزبەسیاسییەكاندا،
ئەوەشبەدیاریكردنیڕێژەیەكیدیاریكراولەناوەندیسەركردایەتیحزبەسیاسییەكان
وڕێكخراوەجەماوەرییەكانیژنان،ئەزموونیپێشترهەیەلەمبوارەداوبەتایبەتیلە

حزبەچەپەكانونێوەندیئەوروپییەكاندا.
ئەڵمانیا:حزبیسەوزكاریبەكۆتاكردلەساڵی١٩٨٠موەئیشتراكییەدیموكراتەكان
لەساڵی١٩٨٨موحزبیدیموكراتیمەسیحیلەساڵی١٩٩٦م،بەاڵملەسویدحزبی
چەپكۆتایحزبیپێشخستلەساڵی١٩٩٠وحزبیدیموكراتیمەسیحیشلەساڵی

١٩٩٣م.
مەغرب:٣٠كورسیلەكۆی٣٢5كورسیلەبەرلەماندا.

ئەردەن:٦كورسیبەپێیگۆڕینییاسایهەڵبژاردنیژمارە١١-ساڵی٢٠٠٣.
سودان:ڕێژەیەكلەنێوان١٠- ٣5كورسیبۆژنان.

عێراق:چارەكیكۆیژمارەیكورسییەكانیپەرلەمانكەدەكاتە٢5%لەكۆی٢٧5 
ئەندام.

بە سەبارەت ٢٠٠5 ساڵی ٩ی ژمارە هەڵبژاردنی یاسای ٤ی ماددەی فەلەستین:
نوێنەرایەتیژناندەڵێت«دەبێتهەرلیستێكلەلیستەكانیهەڵبژاردنژمارەیژنان

دابنێبەشێوەیەككەمترنەبێتلەیەكژنلەنێوانهەریەكلە:
-سێناوییەكەمیلیستەكە.
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-چوارناویدوایئەوسێناوییەكەمە.
-هەرپێنجناوێكلەدوایئەوەوەبەردەوامدەبێتبەبوونیژنێك.

میسر:پەرلەمانیمیسریسستمیكۆتایژنانیبەیاسایژمارە٢١یساڵی١٩٧٩م
چەسپاندبەبوونیهەركورسییەككەنوێنەرایەتیژنانیلەپەرلەمانداچەسپاندبە

ڕێژەیكەمترنەبێتلە٣٠كورسییەكلەهەرپارێزگایەكداالیەنیكەم.
لە دی بەخۆوە گەورەی بازدانێكی میسری پەرلەمانی م ١٩٧٩ ساڵی لە وە 
نوێنەرایەتیكردنیژنانبەشێوەیەكژنان٣5كورسیانبەدەستهێناوبووە٣٦كورسی

لەساڵی١٩٨٤م.
وێڕایئەوەیشۆڕشی٢5ینایربەشدارییەكیچاالكانەیژنانیمیسریبەخۆوەدی،بەاڵم
دەرئەنجام بەوەش ئیلغاكردەوە. ژنانی كۆتای سستمی شۆڕش پاش تەشریعاتەكانی
میسر كە پەرلەمانییەكاندا لەهەڵبژاردنە هێنایەكایەوە ژنانی كەمی نوێنەرایەتییەكی
بەخۆیەوەدیلەودواییەدابەشێوەیەك٩ژنتەنهاسەركەوتنونوێنەرایەتیكردنەكەڕێژەی
زیاترنییەلە٧و١%یكورسییەكانیپەرلەمانیلەئێستادا.هەڵوێستیڕێكەوتننامەو

كۆنگرەنێودەوڵەتییەكانسەبارەتبەكۆتایژنان.
كاتی بە ئەگەرچی ژنانن، كۆتای الیەنگری نێودەوڵەتییەكان ڕێكەوتننامە لە هەندێ
ناوزەندیدەكەنكەمەبەستلێیبەدیهێنانییەكسانییەلەنێوانژنانوپیاواندایان

بەئامانجیپەلەكردنلێیلەوانە:
ڕێكەوتننامەنێودەوڵەتییەكانبۆلەناوچوونیهەمووشێوازێكیتوندوتیژیڕەگەزیدژی

ژنان.
ماددەی٢١یڕاگەیاندننامەیجیهانیكەدەقەكەیدەڵێت»هەمووتاكێكمافێهەیە

لەبەڕێوەبردنیكاروباریوواڵتەكەیبەگشت«.
-هەمووكەسێكمافییەكسانیهەیەلەڕادەستكردنیوەزیفەگشتییەكانلەوواڵتەكەیدا.
-لەماددەی٢5یپەیماننامەینێودەوڵەتیتایبەتبەمافەمەدەنیوسیاسییەكان
دەڵێت»هەمووهاواڵتییەكسوودوچێژلەمافودەرفەتەكانوەردەگرێتبێهیچ

جیاكارییەكیناوبراولەماددەی٢وبێهیچكۆتوبەندێكیدژبەئەقڵ.
-بەشداربێـتلەبەڕیوەبردنیكاروباریگشتییانڕاستەوخۆیانبەهۆینوێنەرانی

هەڵبژاردەبەشێوەیەكیئازادانە.
-لەڕێیدەنگدانیگشتییەوەهەڵبژێردرێتوهەڵبژاردنیهەبێتلەهەڵبژاردنێكیپاككە

بەشێوەیەكیدەوریڕووبدات.
ڕێكەوتننامەنێودەوڵەتییەكانبۆبەگژاچونەوەیهەمووجۆرەشێوازێكیڕەگەزیلە
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ماددەی)5(دادهڵێت«وواڵتانیدەوروبەرپەیماندەدەنبەڕەتكردنەوەیجیاكاری
جیاكاری بێ هەمووان مافەكانی زامنكردنی وە شێوەیەك، بەهەموو وبەگژاچونەوەی

لەسەربنەمایڕەگەز،ڕەنگوڕەچەڵەكینیشتمانی...
لە بەشداریكردن مافی لەوانە كردووە سیاسییەكان مافە بە ئاماژەی هەروەها
هەڵبژاردنەكاندا-واتەدەنگدانوپااڵوتنبۆهەڵبژاردنەكان-بەدەنگدانیگشتییەكسان
ومافیبەشداریكردنلەحكومەتوبەڕێوەبردنیكاروباریگشتیلەسەرهەرئاستێك
وڕادەستكردنیوەزیفەگشتییەكانلەگەڵهەركەسێكیتربۆهێنانەكایەییەكسانی.

بەپێیڕێكەوتننامەیبەگژاچونەوەیهەمووجۆرەشێوازێكیجیاكاریدژبەژنان
ماددەی٧«وواڵتانیدەوروبەرڕێوشوێنیگونجاودەگرێتەبەربۆبەگژاچونەوەیهەموو
شێوازێكیتوندوتیژیدژبەژنانلەژیانیوواڵتانیسیاسیوگشتیدا،ئەوەزامنییەكسانی
ژناندەكاتلەگەڵپیاواندا،مافیدەنگدانلەهەڵبژاردنەكاندا،ڕاپرسییەگشتییەكان
بە هەڵدەبژێرێن ئەندامەكانی دەستەكانی هەموو بۆ پااڵوتن بۆ ئەهلیەتی و بەگشتی

دەنگدانیگشتی«.
ئەهلیەتی ژنانماددەی٢»ژنان بەمافەسیاسییەكانی تایبەت بەپێیڕێكەوتننامەی
پااڵوتنیانهەیەبۆگشتدەستەكانكەئەندامەكانیبەدەنگدانیگشتیهەڵدەبژێرێنوە
لەسەربنەمایتەشریعینیشتمانیبونیادنراوەبۆپێشكەوتنییەكسانیلەگەڵپیاواندا

بێهیچجیاكارییەك«.
پۆستە وەرگرتنی بۆ هەیە ئەهلیەتیان »ژنان دەڵێت دەقەكەی ٣ ماددەی بەاڵم
تەشریعی بنەمای لەسەر بەگشتی گشتییەكان وەزیفە مومارەسەكردنی و گشتییەكان
نیشتمانی،بەمەبەستیبەرەوپێشبردنییەكسانیلەگەڵپیاواندابێهیچجیاكارییەك«.

پەیوەستنامەیئەفریقیبۆمافەكانیمرۆڤوگەالنلەماددەی١٣دادهڵێت:
»هەرهاواڵتییەكمافیهەیەلەئازادیبەشداریكردنلەحكومەتیوواڵتەكەیدا،گەر
ڕاستەوخۆبێتیانبەهۆینوێنەرانیهەڵبژاردنێكیئازادانەبەپێیحوكمەكانییاسا«.
وەلەڕێكەوتننامەیئەمریكیبۆمافەكانیمرۆڤ،لەماددەی٢٣مافیبەشداریلە
حكومەتداهاتووه:»بەشداریكردنلەبەڕێوەبردنیكاروباریگشتیگەرڕاستەوخۆبێت

یانبەهۆینوێنەریهەڵبژاردنیكیئازادبێت«.
بەاڵمڕاگەیاندننامەیئەمریكیبۆمافەكانیمرۆڤوئەركەكانی»ڕێگەبەهەركەسێك

دەداتئەهلەیەتییاساییهەبێتبەوەیبەشداربێتلەحكومەتیوواڵتەكەیدا«
مرۆیی مەودای كۆنگرەی تایبەت ١٩٩٠ ساڵی كۆبنهاگن كۆبونەوەی پەیماننامەی
پەیماننامەیكۆبنهاگنبۆوواڵتانیبەدواداچووبۆڕێكخراویئاسایشوهاوكاریئەوروپی
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OSCEوەلەماددەی٧بڕگەی٢ڕێگەدەداتبەملمالنێبۆگشتكورسییەكان
لەژورێكیدەستەیتەشریعیبەالیەنیكەمبەشێوەیەكملمالنێیەكەئازادانەبێتبەهۆی
دەنگدانیگەللەكاتێكدا)بڕگەی5(ڕێزلەمافیهاواڵتیاندەگرێتلەوەرگرتنیپۆستە
سیاسیەكانیانگشتییەكانگەروەكخۆییاننوێنەریحزبیانڕێكخراویكیسیاسی

بێتبێجیاكاری.

كۆتالەنێوانالیەنگرانونەیارەكاندا
بیروباوەڕودهربڕینهکانسهبارهتسستمیكۆتابووەجێبایەخوگفتوگۆیجیاوازی
نێوانیاساناسەكانوڕۆشنبیرانوسیاسییەكانوئاینخوازان،تەنانەتلەالیەنخودی
کوردستانیشی باشوری توێژهکانی و چین سهرجهم تێڕوانینه ئهم بێگومان ژنانەوە.

گرتهوهکهههمیشهبۆچونهکانلهنێودوودیدداخۆیدهبینییهوه:
یهکهم:كۆتالەدیدینەیارەكانییەوە

مەبدەئی جەستەی لەڕووی خەوشییەك دروستكردنی هۆی دەبێتە كۆتا سستمی -
یەكسانیلەنێوانهاواڵتیانداوەكیەكێكلەگرنگترینبیروباوەڕیدەستوری.

-دەبێتەهۆیسڕینەوەیدەنگیپااڵوتووبەشێوەیەكیجزئی.
-بێبەشبوونیكەسایەتیپیاوانلەونێوەندانەیكاربۆجێكردنەوەیژناندەكەنبۆ

گەیشتنیانبەپەرلەمان.
-پاڵنەردەبێتبۆكەرتەكانیدیكەبەداواكردنیبەشێكلەكورسییەكانیپەرلەمان
دەبێتە كە دیكە پەرواێزكراوەكانی و كاسبكار بازرگان، مامۆستایان، گەنجان، وەك
بە دەگۆڕێت پەرلەمانی كاری وە دیموكراسی پرۆسەی ناوەڕۆكی لەناوچوونی هۆی

نوێنەرایەتیكردنیتوێژەكانبەدەرلەنوێنەرایەتیمیللەت.
وناوەندی پەرلەمان بگەنە ناتوانن ژنان كە دەكات لێكدانەوەیەك -سستمەكەجۆرە
و دەستوری دەقە بە دەبەستێت پشت و خۆییەكانیانەوە توانا لەڕێی بڕیارسازی

یاساییەكانەوە.
-سستمیكۆتابەجۆرێكلەجیاكاریناوزەنددەكرێتوناكرێتجوانكاریووێناكەی

بگۆڕێتلەكاتێكدابەجیاكاریئیجابیناویلێنراوە.
-وێڕایئەوەیسستمیكۆتاوالەژناندەكاتبەشداریبكاتوبگاتەناوەندەكانی
بڕیارسازیلەڕێیدەقەدەستوریویاساییەكانەوە،بەاڵمناتوانێتچارەسەریواقعی

ژنانبكاتوەككیانوبەشدارییەكیكۆمەاڵیەتیوئابوریوسیاسی.
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دووهم:كۆتالەدیدیالیەنگرانییەوە
هەروەها ژناندا، و پیاوان نێوان لە دەنگدان مەودای بەسەر زاڵبوون بۆ ئامرازێكە -
ئامرازێكیخێراوچاالكەبۆچۆنێتیمامەڵەكردنلەگەڵكێشەینوێنەرایەتیكەموكورتی

بۆژنانلەپەرلەمانوحكومەتدا.
-الیەنێكیمافیژناندابیندەكات.

-یارمەتیدەرەلەبەهێزكردنوچاالككردنیڕۆڵیژنانلەكۆمەڵدابەشێوەیەكیگشتی
وژیانینوێنەرایەتیكردنبەشێوەیەكیتایبەتی.

-یارمەتیدەرەبۆخوڵقاندنوئامادەكردنیكادریژنانیهەڵكەوتوووجیاوازلەبواری
كاریپەرلەمانیدا.

-كاردەكاتبۆنەمانوالبردنیبەربەستەكانینێوانپیاوانوژنان.
-جێبەجێكردنیكۆتانابێتەهۆیجیاكارینێوانپیاوانوژنان،بەڵكودەستەبەری
بەشێكلەمافەكانیژناندەكات،چونكەژنانمومارەسەیپااڵوتنودەنگداندەكەن

بێجیاكاری.
-سستمیكۆتادەرفەتدەخاتەبەردەمژنانیپااڵوتووكەپێشبڕكێبكەنلەسێبەری
بارودۆخیكیهاوسەنگبەشێوەیەكیڕێژەییتایبەتبەكورسییەكانیبۆیانتایبەتكراوە.
-هەڵبژاردەییەكەمەبۆچاككردنیئاستیگەیشتنیژنانبەناوەندەكانیبڕیارسازی

لەسەرئاستینزیكوناوەند.
-جێبەجێكردنیكۆتابەشێوەیەكیكاتیونائاساییدەبێتبۆبەڕێكردنیبەربەستەكانی

ڕوبەڕوویبەشداریژناندەبێتەوەلەژیانیگشتیدا.

جۆرەكانیكۆتا
جورهکانیکۆتازۆرنلهوانه:

-دامەزراندن:پەیوەستەبەئیرادەیسیاسی)بڕیاریسیاسی(
-تەشریعی:گۆڕانكاریدەستوریویاساییدەخوازێت.

جێبەجێكردنەوە لەڕووی بونیادیدەنێن سیاسییەكان كیانە -خۆبەخشی:دامەزراوەو
بەشێوەیەكیخۆبەخشی.

-ڕێكخراوەیی:لەڕێیجێبەجێكردنیسیاسەتوپالنیگشتیوكەرتەكانەوەبونیاد
دەنرێتلەڕێیڕێكخستنیكارەكانییەوە.
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شوێنەكانیجێبەجێكردنیسستمیكۆتا
یاسادانان، جێبەجێكردن، دەزگاكانی جومگەیەكی هەموو لە قیادییەكان: شوێنە -

دەستەیڕاویژكاری،دادوەریولیژنەكانلەئاستیناوەندوناوخۆییدا.
-دەستەقیادییەكانیحزبوڕێكخستنەسیاسییەكان.

ئەنجومەنە و پەرلەمانی )سەرۆكایەتی، گشتییەكاندا هەڵبژاردنە لە پااڵوتن -
ناوخۆییەكاندا(

-سەركردایەتیكردنیچاالكییەسیاسیومەدەنیوكۆمەڵگەییەكانەوە.

سستمیکۆتالهباشوریکوردستان
ڕاستهلهئێستادالهباشوریکوردستانسستمیکۆتاکاریپێدهکرێتوبهڕێژهیله
٣٠%کهمترنهبێتلهپهرلرمانیکوردستانوبهڕێژهی٢5%کهمترنهبێتلهئهنجومهنی
پارێزگاکاندابهاڵمبێگومانتێڕوانینهکانلهمهڕکۆتالهکوردستاندابهههمانشێوهله

دووڕایدژبهیهکدهسوڕێتهوه،واتهلهنێوانالیهنگرانونهیارهکاندا.
بهبڕوایمنژنانلهباشوریکوردستانتوانیانلێیسودمهندبنوکاریگهریشی
ئهوهشچونی بهڵگهی بدات، ژن به دهنگ بتوانێت تا تاک لهسهرهۆشیاری ههبوو
ژنانێکبوولهدواههڵبژاردنهکاندابۆپهرلهمانیکوردستانبێکۆتاوبهدهنگیخۆیان،
بهاڵمئهوهیگرفتهتائهمڕۆزۆرجارژنانێکبهکۆتاسهردهکهونیانبههۆیکۆتاوه
و توانا ڕووی له بهداخهوه که بهتوانا پیاوێکی جێگرهوهی دهبنه یاخود دادهنرێن
شارهزاییهوهالوازهکهئهمهشبهشێکیزۆریدهگهڕێتهوهبۆبێپالنییانبێپێوههری

ڕاستودروستلهمهڕههڵبژاردوکاندیدیکهسهکاندا.
بۆیهگرنگهکهلهداهاتووداکاربۆنههێشتنیکۆتابکرێتوڕێبهمرۆڤهبهتوانا
وشارهزاوپسپۆرییهکانبدرێتوئیدیخهڵکیشبههۆشیارییهوهدهنگبهکهسه
شیاوهکانبدهنبێلێکدانهوهیئهوهیسهربهچالیهنیانبنهماڵهیاخودتهکهتولێکه

یاننا!
ئهمهویڕایگرنگیچهسپاندنیکۆتابۆنێوهندیحزبسیاسییهکانلهکوردستانداله

ئێستاداگرنگێتیوپێویستهوهکناوهندێکیگرنگیبڕیارسازی.

Kner_abdullah@yahoo.com
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لە 
ئافرەتە ناودارەکانی کورد

 ئاشیناز بارزانی 
رەزا شوان  
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و گەورە مامۆستای و دانا و زانا جوولەکە، کوردی ناودارەکانی ئافرەتە لە یەکێک
ناوداریکوردمان،خاتوو)ئاشینازبارزانی:١5٩٠ـ١٦٧٠ز(کەلەشاری)مووسڵ(ی

کوردستانیلەباشووریکوردستانلەدایکبووە.
کوردستانلەکۆنەوەتائەمڕۆ،النکەیئـازادیوفـرەئاینیومەزهەبیوپێکەوەژیان
وئاشتیبووە..نەیارانیکوردستانپێشدۆستەکـانماندانبەئەمراستییەدادەنێن..
بەهـائی.. کاکـەیی، ئێـزیدی،مەسیحی،جوولەکە، ئیسالم، زەردەشـتی، ئاینی وەکو
لەکوردستاندا،توندڕەویودەمارگیرییئاینینەبووەونییەوکوردهەردەمگەلێکی
کوردستاندا لە کەم رێژەیەکی بە ئەمڕۆش تا کە ئاینانەی لەو یەکێک بووە.. کراوە
ئـازادییەوە، ئەوپەڕی بە ئاینە، ئەم بـاوەڕدارانی جوولەکـەیە.. ئاینی هەیە بوونی
ئـازادنلەجێبەجێکردنیرێورەسمیئاینیوجەژنەپیرۆزەکانیان،لەئەمڕۆدازیاترلە
)٤٠٠(خێزانیکوردیجوولەکەلەکوردستانداهەن..بەشێوەیەکیفەرمیشحکوومەت
بە پێنانو..)شێرزادعومەرمامسانی(کرا دانی باشووریکوردستان وپەڕلەمانی
دووشەممە رۆژی لە کوردسـتاندا.. ئەوقافی وەزارەتی لە بەڕێوەبەریجوولەکەکان،
)٣١ی/نۆڤەمبەری/٢٠١5(بۆیەکەمینجاریشلەپارکیشانەدەرلەشاریهەولێر،
بەغـداکرایەوە.. تراژیدیـایسەربڕینیجوولەکەکـانی یادی باشووریکوردستاندا، لە
لەیەکەمینودووەمینرۆژیمانگی)یۆنیۆ/١٩٤١(دا،لەشاریبەغدا، ئەوەبوو
)١٠٠(جوولەکەیـانسەربڕیوکوشتیانو،سەروەتوسامانیشیانتااڵنکـردن..ئەم
و پەڵەیەکیشەرمەزاری هەتایە تا کە ناودەبرێت.. )فەرهــود( بەسەربڕینی تاوانە
قێزەوەنەبەنێوچەوانیحکوومەتوسوپایعـێراقەوە.لەسااڵنیدواتریشبەتاوانی

سیخوڕیکردن،رژێمیعێراقژمارەیەکجوولەکەیلەسێدارەدا.
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بێگومانبەشیهەرەزۆریجوولەکەکانیکوردستان،بەرەسەنکوردنوکوردستانین..
کوردنوبەئارەزوویخۆیانچوونەتەسەرئاینیجوولەکە..بەشێکیشیانئەوجوولەکە
رەسەنانەن..کە)٢٨٠٠(ساڵبەرلەئێستا..لەالیەنئاشوورییەکانو،لەشااڵوەکانی
یەخسیرکردنودوورخستنەوەیجوولەکەکانلەالیەن)بابلییەکان(ەوە،بەتایبەتیش
جوولەکەکانیان زۆرداری، و زۆر بە کە نەسر( )نەبوخەز بابلی شای سەردەمی لە
بە لە)جوولەکەستان..ئیسرائیل(ەوە،هێنایانیانبوعێراقو، لەواڵتیخۆیانەوە
زۆریشبۆکوردستان..جوولەکەکانلەهەمووشارەکانیکوردستاندابوونیانهەبوو،
جوولەکەکانلەشارەکانیکوردستاندا،پەرستگایئاینیوگۆڕستانیتایبەتیخۆیان
هەبوو..لەوشارانەشلە:مووسڵ،کەرکـوک،هەولـێر،سلێمانی،دهۆک،زاخۆ،ئامێدی،
مێردین، ئۆرفە، ئامەد، ئاکرێ،خانەقین،قووش، رەواندوز، بارزان، پێنجوێن، کۆیە،
سلۆپی،قامیشلو،سنە،ورمێ،کرمـاشان،هەمەدان،نەغەدە،شنۆو..لەچەندێنشار
وشارۆچکەودێهاتەکانیتریکوردستانداجوولەکەهەبوون..جوولەکەکانیکوردستان
بەزمانیکوردیو،بەزمانیئارامیدەدوان..بەپێیجۆروستایلیجلوبەرگیژنانو
پیاوانیئەوشوێنانەیکەلەکوردستاندالێیدەژیان،جلوبەرگیکوردییانلەبەردەکرد..
بەخشڵیزیووبەتەتکەومووروویکوردەواریشخۆیاندەڕازاندەوە..نەریتو

رەوشتیکۆمەاڵیەتییانکوردەواریبوون..زۆربێوەیبوون.
بەشێکلەوخشڵوملوانکانەولەوجلەکوردییانەیانەیکەجوولەکەکـانیکوردستانلە
بەریاندەکردنوخۆیانپێدەڕازاندەوە،لەگەڵکۆمەڵێکوێنەیفۆتۆگرافییانو،لەگەڵ
کۆمەڵێککەرستەبەکارهێنراوەکانیان..لەئێستادالەمۆزەخانەیشاری)ئۆرشەلـیم(

یپایتەختیئیسرائیلدا،دانراون.
منقوتابیبووملە)قوتابخانەیشۆڕیجەیسەرەتایی(لەکەرکوک،لەدووریسەد
مەترلەباکووریقوتابخانەکەمانەوەگوڕستانێکیجوولەکەکانهەبوو،گۆڕەکانیشیانلە
شێوەیەکیشەشپاڵـوویسەنووقیدابوون،لەگەچوقایەدروستکرابوون..بەداخەوە
لەساڵی)١٩٦٣(دا،لەالیەنرژێمیبەعسیشۆڤینییەوەئەوگۆڕستانەیانبەشۆفڵ
کەرکوک(کەبە)گەڕەکیجوولەکەکان( تەختکرد..تائەمڕۆشلەگەڕەکی)پیریـادیـ
ناویاندەبرد..کەگەڕەکێکیجوولەکەوکوردنشینبوو،هەندێلەخانووەکانی یش
جوولەکەکانتائەمدواییەشمابوونەوەوتێکنەدرابوون،کەهونـەرونەقشسازیو
لە من قوتابخانەیەی ئەو بەڵکو دیاربوون.. پێوە جوولەکەکانیان تایبەتی بیناسازی
سەرەتاییلێمدەخوێندلەگەڕەکی)شۆڕیجەـکەرکوک(،لەنزیکیگەڕەکیپریادی
و دیـوار لەسەر نەبوو.. نێوانیاندا لە دیوار بوون جوولەکەکان خانووی دوو بوو..
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کەرکوک جوولەکەکانی زۆربەی بوون.. بەسەرەوە جـوانیان نەقشی کۆڵەکەکانیاندا،
وشارەکانیتریکوردستانلەساڵی)١٩٤٨(دا،کەدەوڵەتیئیسرائیلدامەزرا،
لەالیەنحکوومەتیعێراقـەوە،فشارخرایەسەرجوولەکەکانیکوردستانوعێراق..
کـرد.. ئیسرائیل بۆ بەجێهێشتنوکۆچـیان ماڵوسامانودوکانوخانووەکانیان
بەشێکیزۆریجوولەکەکـانیکوردستانحەزیانناکردکۆچبکەن،پێانخۆشبووکە
لەکوردستاندابمێننەوە..تائەمڕۆشچەندینخـێزانیکوردیجوولەکـەیکوردڕەسەن
و،جوولەکەڕەسەن،لەشارەکانیرۆژهـەاڵتیکوردستانداماونەتەوە..ژمارەیەکیزۆر

کەمیانبوونبەئیسالم.
لە هەندێ گۆڕی و پەرستگا شوێنەواری کوردستاندا، شارەکانی لە ئەمڕۆش تا
لەسەر پێغەمبەر گۆڕی)دانیال( لەوانەش ماونەتەوە، جوولەکەکان پێغەمبەرەکانی
قەاڵکەیشاریکەرکوک،هەربەتەنیشتیگۆڕێدانیالەوە،گۆڕێپێغەمبەر)شادراخ(
یا)حەنین(هەیە..گۆڕییۆنان)یونس(پێغەمبەرلەشاریمووسڵ..گۆڕی)ناحـوم(
پێغەمبەرلەشارۆچکەیقـووش..گۆڕی)ناسانیل(و،گۆڕی)شمۆئیلالویبـارزانی(لە
شاریئامـێدی،)گەڕەکیجوولەکەکان(لەشاریسلـێمانی،)ئاستەر(و)مۆردوخای(
لەهەمەدان،)حەباکۆک(لە)تویسرکان(،)دووپەرستگا(شلەشاریسنە،...هتد.
جوولەکەکانزۆرئیشکەروچاالکودەسترەنگینبوون،دانامانوهەمووئیشێکیان
دەکرد..کشتوکـاڵ،وشوانکاری،بازرگـانی،ئاژەڵـداری،پیشەزای،دارتاشی،دوکـانداری،
بەرگدوووری،رستنوچنینوتەونکاری،...هتد.تێیانداهەبووفرۆشیاریگەڕۆکبوون،
بابەتیمندااڵنوژنانیاندەفرۆشتنو،بەسواریئەسپدێبەدێیکوردستاندەگەڕان
و،شتەکانیانبەپارەوگەنموجۆدەفرۆشتن،پێیاندەوتن)دێـوەرە(..جوولەکەکانی
کوردستان،گەورەتـرینرەوەنـدیجوولەکەبوونلەجیهانـدا،لەدەرەوەیئیسرائیل
دا.بەشێکیتریلەوجوولەکانیکەلەکوردستاندامابوونەوە،لەسەرەتاینەوەتەکانی
سەدەیرابردوودابەشێکیتریانچوونبۆئیسرائیل..لەئێستادازیاتـر)٢5٠(هـەزا
کوردیجوولەکەلەشارەکانیئیسرائیلدادەژین..لەمژمـارەیەش)١٢5(هـەزاریـان،
لەشاری)ئۆرشەلیم(یپایتەختیئیسرائیلدەژین..تائەمڕۆشبەتەمەنەکانیانبە
زمانیکوردیوئارامیلەماڵەوەدادەدوێنو،لەسەردابونەریتیرەسەنیکوردی
ماونەتەوەو،سااڵنەشبەجلوبەرگیکورییەوە،ئاهەنگیجەژنینـەورۆزدەگێڕنو،
گۆرانیوبـەزموهەڵپەڕکێیکوردیسازدەکەنو..خواردنیکوردیشیانزۆربەالوە
پەسەندە..شانازیشبەکولتووروبەنەریتیکوردیو،بەیادەوەرییەکانیکوردستانەوە
دەکەن..شایەنیباسیشەبەدەیانسەرکردەیپایەبەرزوپلەبااڵو،ناوداریخـاوەن
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کوردەجوولەکانەن لەو جوولەکەکان، ناسراوی و و،سیاسەتمەدار دکتۆرا بڕوانامەی
لیدوانێکیداوتی: کەلەکوردستاندالەدایکبوونە..سەرۆکیدەوڵـەتیئیسرائیل،لە
)جوولەکەکـانیکوردسـتانلەئیسرائیلدا،شارەزاترینهۆزیجوولەکەنلەکشتوکاڵدالە
هەمووجیهاندا..(بەشێکیزۆریکوردەجوولەکەکانیئیسرائیلحەزدەکەنبگەڕێنەوە

بۆکوردستان.
دێینەسەرسەرناویباسەکەمان،زۆربەکورتیئافرەتێکیناوداریکوردیجوولەکەتان
پێدەناسێنین..کەناوی)ئاشینازبارزانی(یە..لەسەرچاوەعەرەبییەکاندابە)ئاسینات

بارزانی(ناویانبردووە.
لە مووسڵ شاری لە ژیاوە.. ١٦٧٠ز( )١5٩٠ـ ساڵی لە کە بارزانی ئاشیناز خاتوو
باشووریکوردستانلەدایکبووە..ئاشیناز،کچیزاناوداناومامۆستایبەناوبانگ
رابـی)شمۆئـیلناسانیلالویبـارزانی(یە..کەکوردێکیجوولەکەبوو،پیاوێکیزۆر
ئـازابوو،دانـابوو،زانایەکیزۆربەناوبانگو،مامۆستایەکیشارەزابوولەئاینولە
شەریعەتەکانیجوولەکەدا..لەبارەیکتێبیتەوراتیپیرۆزوتیلمودا،زۆرشارەزابوو،
)تیلـمود:لەدوایتەورات،گرنگترینکتێبیئاینیجوولەکەیە،کەکۆمەڵێکرێنماییو
شەریعەتودەستوورونەریتەباوەکانیجوولەکەو،فەلسەفەیئاینیوژیانیلەخۆ
بارزانی ئاینیجوولەکە(..شمۆئیل بنەماکانی تیلمودکتێبێکەبۆفێرکردنی گرتووە،
سەرۆکوخۆشەویستیهەمووجوولەکەکانیکوردستانبوو،دامەزرێنەری)یەشیبا(
یەکەمین و یەکەمینسەرۆک لەشاریمووسڵ، بوو قوتابخانەی)تیلمودی( واتە ی
مامۆستایقوتابخانەکەشبوو.شمۆئیلیزاناومامۆستا،کەرابەرێئاینیجوولەکەکانی
کوردستانبوو،زۆربەشاروبەشارۆچکەکانوبەدێیەکانیباشووریکوردستاندا
جوولەکەکانی رێنماییکردنیان.. و جوولەکەکان بەسەرکردنەوەی بۆ دەکرد.. گوزەری
کوردستانشمۆئیلبارزانیانزۆرخۆشدەویستو،زۆررێزیانلێدەگرت،بەمیریخۆیان

دەزانی.گۆڕیئەمزاناکوردەجوولەکەیەلەشاریئامێدییە.
)ئاشینازشمۆئیلبارزانی(کچێکیجوانو،شیریندووبوو،زۆرزیرەکووبلیمەت
و، نووسین و خوێندنەوە فێری باوکییەوە شمۆئیلی لە ئاشیناز بوو.. زانا و دانا و
بنەماکانیئاینیجوولەکەو،خوێندنەوەیتـەوراتوتیلـمودوبوو..فێریشیکردنەوە
و رووحـانی بیروباوەڕێکی )کاباال: بوو کاباال نهێنییەکانی و پەند لێکدانەوەی و
هانی کە بڕوانـامەیەکە، شیدەکاتەوە، خـواوەنـدی و گـەردوون و ژیـان فەلسەفیـیە،
مرۆڤدەداتبۆکارکردن،یادینداریکردن،یاشتێکیلەمبابەتانە..(،ئاشینازوەکو
زیرەکترینقوتابیهەرلەقوتابخانەکەیباوکیدادرێژەیبەخوێندندا..لەباوکییەوە



Analytical, academic, quarterly Magazine33 هاوینی  ٢٠١٦ 14

فێریزانیارییەکیزۆربوو..تارادەیەککاریگەرییباوکیلەژیانیدارەنگیدایەوە.
حاخام)یاکوبئابراهاممیزراحیئامێدی(یکورەمامیئاشیناز،کەخەڵکیئامێدی
)قوتابخانە(ی یەشیبا مامۆستای و سەرۆک بوو.. گەورە زانایەکی و مامۆستا بوو،
ئامێدیبوو..خوازبێنیئاشینازیلەباوکیکـرد..باوکیئاشیناز،مەرجیرازیبوونی
بۆدانـا..مەرجەکەشیئەوەبوو،کەنابێتئاشینازیکچیبەکارو،بەماڵدارییەوە
سەرقاڵبکرێت..پێویستەدرێژەبەخوێندنەکەیبداتو،کابـاالوتیلمودبخوێنێتەوە،
بەوانەوتنەوەشخۆیسەرقاڵبکات..ئاشینازبەممەرجەشوویبە)یاکوبئامێدی(
یپسمامیکرد..کوڕێکوکچێکیانبوو..حاخام)یاکوبئابراهـامئامێدی(بووبە
سەرۆکیقوتابخانەی)یەشیبا(یتیلمودیلەشاریمووسڵدا..ئاشینازیهاوسەریشی

لەهەمانقوتابخانەدابووبەمامۆستاو،وانـەیدەوتەوە.
لەتەمەنێکیبچووکدا)یاکوبئابراهامئامێدی(کۆچیدواییکرد..ئاشینازبەرپرسێتی
خێزانیکەوتەئەستۆ..بووشبەسەرۆکییەشـیبایمووسڵ.ئاشینازیەکەمینئافرەت
بوولەمێژوویهەمووجوولەکەکانیجیهاندا،کەبۆیەکەمینجارلەکوردسـتاندا،بوو
بەسەرۆکییەشیبایتیلمودیبەناوبانگ.ئاشینازقوتابخانەکەیزۆرپێشخستو،بوو
لەسەر قوتابی لەکوردستاندا،چەندین بـەرزیجوولەکەکان ئاینی زانستگایەکی بە
دەستیئاشینازپێگەیشتنو،کارگەرییلەسەریانهەبوو..لەدوایمردنیباوکیشی،

ئاشینازهەمووکارەئاینییەکانوزانستییەکانیباوکیبەڕێوەدەبرد.
ئاشینازبەیەکەمینئافرەتیمامۆستایتەوراتلەکوردستانداناسراوە.

ئاشیناز،مامۆستایەکیگەورەوزانایەکیبلێمەتوشارەزایەکیبەتوانابوولەراڤەکردنی
تەوراتوتیلمودو،لەشەریعەتەکانیئایینیجوولەکەکاندا..بۆچارەسەرکردنیگرفت
وکێشەئاینییەکانیان،راوێژیانپێدەکرد..ئامۆژگاریورێنماییوچارەسەریپێویستی

بۆدادەنـان.
ئاشینازوەکوباوکی،بێئەوەیگوێبەمەترسیو،بەسەختیرێگاکانبدات،سەردانی
زۆربەیشاروشارۆچکەو،ئەودێیانەیباشووریکوردستانیکرد،کەرێژەیەکیزۆری
و، دەکردن ئاینییەکانیانی قوتابخانە و پەرستگاکان سەردانی لێبوون.. جوولەکەیان
ئاشینازیانخۆشدەویست زۆر جوولەکەکان دەکردن. پێویستی رێنمایی و ئامۆژگاری
و،زۆربەگەرمیوشکۆداریو،بەئەوپەڕیرێزەوەپێشوازیشایستەیانلێدەکردو،

بەخێرهاتنیانلێدەکرد.
شاری سەردانی جوولەکەکانەوە، ساڵی سەری )جەژنی بۆنەی بە بارزانی ئاشیناز
جوولەکەکانی پایتەختی بە ئامێدی شاری کرد.. کوردستان باشووری لە )ئامێدی(
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لە کرد.. ئاشیناز لە گەرمیان پێشوازییەکی ئامێدی خەڵکی ناودەبرا.. کوردسـتان
لەبەرتریفـەیمانگەشەودا..بەبەشداری ئامێدیلەشەویجەژنیجوولەکەکاندا،
خاتووئاشیناز،جوولەکەکانیشاریئامێدی،بەجلوبەرگیکوردییەوە،ئەوشەوەتا
بەیانیزەماوەندوئاهەنگێکیشایستەوزۆرخۆشیانلەگەڵخاتووئاشینازداگێـڕا..
گۆڕیباوکوگۆڕیباپیریئاشیناز،هەرلەپەرستگایشاریئامێدیدایە..بەاڵم
زانیارییەکم دایە..هیچ لەکوێ ئاشینازوگۆڕەکەی دەربارەیشوێنیکۆچیدوایی

بەرچـاونەکەوت..لەوانەیەهەرلەشاریمووسڵدا،کۆچیدواییکردووبێت.

شایانیباسیشە)ئاشینازبارزانی(شاعیرێکیبەتواناشبوو،لەشاعـیرەئافرەتەهەرە
لەپێشینەکانە..ئاشینازبەزمانیئارامیشیعرەکانیدەنووسی)ئارامیزمانیبەشێک
لەجوولەکەکانیکوردستانبوو..زمانیئارامیپڕەلەوشەیتێکهەڵکێشیکوردیو
عیبریوفارسیوعەرەبی(ئاشینازبەمزمانەشیعرێکیدرێژیالواندنەوەینووسیوە..
نەکهەرلەکوردستاندا،بەڵکولەهەموورۆژهەاڵتدا،لەوسەردەمەدا،ئەوەشتێکی
دەگمەنبووە،کەئافـرەتببێتبەشاعـیرو،شیعربنووسێتو..باڵویبکاتەوە.

جوولەکەکاننازناوی)تەنائیب(یا)رابی(یانبەئاشینازبارزانیبەخشی..)تەنائیب:
واتەمامۆستایتەورات،زاناوبلیمەت،توێژێنەرو،شارەزایتیلمود،ئاینـزانیئاینی
مێژوویهەموو لە ئافرەتیجوولەکەیە، یەکەمین ئاشینازیکوردستانی، جوولەکە(..
نازناوەتەنها نازنـاوەیـانپێبەخشیبێت..چونکەئەم جوولەکەکانیجیهاندا،کەئەم
بۆرابینەپیاوەکان)بۆمامۆستایانیزاناوبااڵیئاینیجوولەکە(قورخکرابوو..ئەو
شتێکیجیاوزودەگمەنبوو..کەئاشینازشایانیئەمنازناوەبااڵیەبێتوپێیببەخشن..
تائێستاشتەنهائافرەتەتیجوولەکەیەلەهەمووجیهاندا،کەئەمنازناوەیپێدرابێت.

رەزاشوان
نەرویـج:)5/5/٢٠١٦(
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شارى کەالر و سیماى خوێندن
1981 - 1931

لێکۆڵینەوەیەکى مێژوویى – پەروەردەییە
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کەالرشارێکىنوێلەئەمڕۆدابەماناىشار،دێرینوکۆنبەپێىسەرچاوەمێژوویى
وشوێنەوارییەکان،لێرەدادەکرێتسەبارەتبەمێژوووشوێنەواروواتاىناوەکەىو
جوگرافیاىشارەکەپاشانسیماىخوێندنلەکەالردابدوێین،وەکووتمانکەالربەپێى
شوێنەوارەمێژوویەکانبۆدێریندەگەڕێتەوەبەهۆىکنەوپشکنینلەشوێنەوارەکان
بەردەوامزانیارىنوێلەمرووەدەردەکەون،لەکەالرچەندینشوێنەوارىسەردەمى
خوریەکانهەروەهائاوەڕۆیەکىدووکیلۆمەترىسەردەمىساسانیەکانودۆزینەوەى
چەندشوێنەوارێکلەنێوبازارىکەالرداکەلەنزیکەىبیست)٢٠(پارچەپێکهاتبوو
مێژووەکەىبۆهەزارەىدووەمىپێشزایندەگەڕێتەوە،گەواهىراستىدێرینىبۆکەالر
دەدەن)١(،لەبەڵگەنامەمێژوویەکاندائاماژەبەشارى)کراخار(دراوەولەسەرچاوە
بسماریەکاندائەمناوەهاتووەکەوتوەتەسەرروبارىدیالە)سیروان(،ئەمشارەلە
هەزارەىسێیەمىپێشزاینناوىبراوە،بەبۆچونىفازڵقەرەداغى)کارخار،کراخار(
ئەم بەردەوامەکان بەدۆزینەوەىشوێنەوارە بێت ئێستا رەنگەهەمانشارىکەالرى
دەگێڕنەوە کۆن سەردەمى بۆ مێژووەکەى و دەکەنەوە راست پشت زیاتر بۆچونانە
)٢(،لێرەیشەوەبەپێىئەوسەرچاوانەبێتبەوراستیەدەگەینکەالرلەسەردەمى
بەهەزارانساڵە و بووە ئاوەدان نەتەوەیەکىخاوەنشارستانى( خورییەکان)وەک

خەڵکلەسەرئەمخاکەدەژین)٣(.
پێشباسکردنلەمێژووىنوێىئەمشارە،دەکرێتچەندبۆچونێکسەبارەتبە
ناوى)کەالر(بخەینەرووەلەوانەیش،شێخمحەمەدىخاڵلەمرووەدەنوسێت»چەند
شیشەتوتنێککەوەکخەرمانلەسەریەکدانرابێ،ناوىدێیەکەلەناوچەىکفرى
»ومامۆستاگیوىموکریانىهەمانراىشێخىخاڵدووپاتدەکاتەوە،رایەکىتر
هەیەدەڵێتلە)کەالوە(ەوەهاتووەوگوندىکەالرکەالوەبووەوئاوەدانکراوەتەوە،
دیدێکىترپێىوایەبەهۆىئەوەىخەڵکەکەىبەکشتوکاڵوئاژەڵداریەوەخەریک
بوونلەریخىئاژەڵ)کەالرە(یاندروستکردووە،هەندێکىترپیانوایەلە)کەاڵت(
ەوەواتاقەاڵوەهاتبێتکەئەمناوچەیەلەقەاڵىشێروانەوەنزیکە)٤(،مامۆستاجەمال
بابانیشلەسەرزۆرشوێنوجێگەىکوردستانقسەىکردووەسەبارەتبەناوىکەالر
پێىوایەئەمناوەپێدەچێتلە)کەال-رێ(ەوەهاتبێتواتائەمشوێنەدوورەدەست
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ودوورلەئاوەدانىبووە،یاندەنوسێتناوەکەرەنگەلە)کەڵیار(ەوەهاتبێتکە
ئاماژەیەبەبوونىئاسکوکەڵەئاسکلەسنورەکەداواتالەمسنورەدائاسکزۆربووە،
روو)5(،بەمشێوەیە ترىوەک)کەاڵت،کەالوە(یشىخستەوەتە بۆچونەکانى یان
دەردەکەوێتسەبارەتبەناوىکەالربۆچونىجوداهەیە،لەمروەیشەوەپێویستمان
بەلێکۆڵینەوەىولەسەروەستاىزیاترهەیەبەشێوەیەکبۆچونىتازەیشبەردەوام
دەخرێتەروولەوانەیشباسلەوەدەکرێتلەئێرانیششارێکىگەورەىگەشتیارىهەیە
بەناوىکەالردەشت،ئەمەولەئێرانزۆرناوىتربەناوىکەالرەوەهەیەلەوانەیش
)گەڕەکێکبەناوىکەالرلەتاران،شاخىکەالرلەپاریزگاىشەهرکورد،ناوچەیەکى
ووشکبەناوىکەالرلەناوچەىجوادار...(ئەمەلەزۆرشوێنوجێگەىترىجیهان

ناوىکەالربەرچاودەکەوێتبەتایبەتلەپاکستانوهندستاندا)٦(.
بۆچونەکانسەبارەتبەمێژووىنوێوئاوەدانىکەالرئەوەمانبۆرووندەکەنەوە
بەرلەسێسەدساڵبەرلەئەمڕۆئەمشارەئاوەدانبووەوپاشانئەمشارەىئەمڕۆ
لەگوندى)کەالرىکۆن(ەوەدەستىپێکردووەکەهەوارىزستانەىبەگزادەکانى
جافبووە،کەالرخاوەنىقەاڵیەکىمێژوویەبەناوى)قەاڵىشێروانە)٧(،ئەمگوندە
دووەمینئاوەدانکردنەوەىدەگەڕێتەوەبۆهۆزەدێرینەکانى)گێژ،رۆژبەیانى،زەند
وپااڵنى(وپاشئەمانیشهۆزىگەورەىجافدەستیانلەژیانىکۆچەرىهەڵگرت
ولەمهەرێمەدانیشتەجێبوون)٨(،ئاوەدانکردنەوەىئەمگوندەبەجۆرێکلە
جۆرەکانمایەىزۆرترلەسەروەستانەبەاڵمزۆربەىسەرچاوەکانلەسەرئەوەکۆکن
کەوائەمگوندەلەنیوەىیەکەمىسەدەى)١٩(دالەالیەنبنەماڵەیەکىهۆزىکێژەوە
ئاوەدانکراوەتەوەکەپێشترئاسەواروکەالوەىدێیەکىکۆنتربووەوبەمشێوەیە
رۆژبەرۆژزۆرتردەرکەوتووەبەتایبەتدواىئەوەىبەگزادەکانىجافلەسااڵنى
زیاتر بۆچونى )٩(،سەربارى دەبن جێ نیشتە تێیدا و تێدەگەن روى ەوە )١٨٧٠(
لەسەرسەرەتاىئەوەدانکردنەوەىکەالربەمشێوەیەبەگزادەکانىجافرۆڵىگرنگیان
لەگەشەوبنیادنانىگوندىکەالرىکۆنداگێڕاوەبەتایبەتلەسەردەمىحوکمڕانى
پاشایەتیدا١٩٢١–١٩5٨(کەهەریەکلەحەمەبەگىجافوداودبەگىجافبوونەتە
پەرلەمانتارونوێنەرىناوچەکەلەسەرلیواىکەرکوکئەمەیشگرنگوکاریگەربوە
هەرلەکردنەوەىقوتابخانە،کردنەوەىبنکەىپۆلیسوهێنانىهێڵىتەلەفۆنلەکەالر
لەساڵى١٩5٢وهێنانىکارەبا،بەمشێوەیەئەمگوندەرۆژبەرۆژگەشەىزیاترى
دا لەساڵى١٩٣٤ز لەحوکمىکۆمارى بەر لەمگوندەدا بینوە)١٠(هەر بەخۆوە
بنکەىتەندورستىتێداکراوەتەوەولەدەوروبەرىساڵى١٩55داباخىرازاوەىتێدا
بووە،هاوکاتلەودەمانەدالەرێگەىپاسەکەىحاجىحەسەنەوەئەمگوندەپەیوەندى
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لەگەڵدەوربەرداکردووە)١١(،پاشترلەسەردەمىدەساڵتىکۆماریەکانلەعێراقئەم
گوندەلەگەشەکردنوەستابەاڵملەگەرمەىشۆڕشىکوردابەمەرسومىکۆمارىلە
١٩٧٠/٢/٢٨کەالرکرایەقەزاولەساڵى١٩٧٦لەسەرپارێزگاىکەرکوکالبراوخرایە
سەرسلێمانىوهەریەکەلەناحیەکانى)تیلەکۆ،پێباز(خستەسەرى،یەکەمقائیمقامى
قەزاىکەالر)جەاللبیالل(بووەتاساڵى١٩٨١هەشتقائیمقامئیشوکارەکانىئەم
قەزایەیانبەڕێوەبردووە)هۆشمەندمستەفا(لەنێوانسااڵنى١٩٧٩–١٩٨١کارە

ئیداریەکانىئەنجامداوەولەقەزاکەداماوەتەوە)١٢(.
پێگەىکەالرلەرووىجوگرافیاییەوەدەکەوێتەنێوانبازنەىپانى)٣٨،٣٤–
باکور،هێڵىدرێژى)١٦،٤5–١٨،٢١(پلەىرۆژهەاڵت،نزیکەى ٣5،٣٤(ىپلەى
)٢٠٠-٢5٠(مەترلەرووىدەریاوەبەرزە،کەالرهاوسنورەلەگەڵهەریەکەلە)کفرى،
کەالر هەواى و ئاو ە، بەغداد( رێگەى)سلێمانى– لەسەر دەربەندیخان( خانەقین،
سەرژمێریە پێى بە کەالر دانیشتوانى ژمارەى ،)١٣( گەرمەسێرە هەرێمى ئاوهەواى

فەرمیەکانکەلەعێراقداکراوەبەمشێوەیەیە)١٤(:
خشتەىژمارە)١(

ژمارەىدانیشتوان ژساڵ
١- ١٩٤٧ -١٠٦٤کەس
٢- ١٩5٧ -١٢٨٦کەس
٣- ١٩٧٧ -٩٢٧٤کەس

کەالرىگوندتاحەفتاکانوگەشەکردووکردنىبەقەزابەمەرسومىکۆمارى
ژمارە)١٣٧(لە٢٨ىشوباتى١٩٧٠گەلێککەسىبیانىوعێراقىوکوردلەسەریان
لەوانە)سیسیلجۆن کراوە، بۆ ئاماژەى لێکۆڵینەوەیەدا لەم بەشێکى کە نوسیووە
ئیدمۆنس(و)محەمەدهادىدەفتەر،عەبدوڵاڵحەسەن(و)عەباسعەزاوى(،ئەمە
لە گوندە ئەم ناوچەکەدا و کوردستانى کەسى چەندین بیرەوەرى لە لەوەى جگە
بیرەوەرىئەوانداتۆمارکراوەلەوان)مستەفانەریمان،عەبدولستارتاهر(،ئیدمۆنزلە
کتێبەکەیدا)کوردتورکعەرەب(دالەگەلێکشوینقسەلەسەرکەالردەکاتودواى
ئەوەىلەهەڵەبجەوەبۆسنورىگەرمیاندەکەوێتەرێلەالیەنکەریمبەگەوەپێشوازى
لێدەکرێتبەشێکلەبیرەوەریەکانىبەمشێوەیەدەگێڕێتەوە»کەریمبەگوبراکانى
لەگەڵژمارەیەککوێخاکەلەباکوروباشورکۆىکردبوونەوە...پێکەوەچوینە)کەالر(
نشینەکان ئەندامانىهۆزەخێڵ و کوێخا بووکەگشت ئەوە کارە لەم ئەو بۆچونى
بەچاوىخۆیانببیننکەجێگرىحاکمىسیاسىمیوانىدەبێ»لەبەشێکىتردا
چیمەن بۆ چوین بەگ کەریم لەگەڵ کەالر لە مانەوەم رۆژ یەک دواى « دەنوسێت
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کۆپرى»وهەرلەوگێڕانەوەیەداباسىگردىشێروانەىتۆمارکردووە)١5(،خەسرەو
جافیەکێکلەنوسەروئەدیبەدیارەکانىکوردستانلەکەالرلەدایکبووەوخۆى
گۆتەنىتاپۆلىشەشەمىسەرەتاىلەوگوندەتەواوکردووەبەمشێوەیەلەکتێبى
تاریخىجافداباسىکەالرمانبۆدەکات»لەسەرەتاوەخێزانىبەگزادەکانلەقەاڵى
شێروانەدادەژیانوەکهەوارگەىزستانانیانبەاڵمدواىکوژرانىحەمەپاشاىجاف
بچوکترینکوڕىحەمەپاشاکەفەتاحبەگبووەوباپیرەىگەورەى)نوسەر(هەمیشە
نیشتەجێىقەاڵبووە...دێىکەالرلەپێشدائاوەدانکرابویەوەلەالیەنجەماعەتى
حەمەىحاجىئەڵماسەوەئیتربووبەجێگەىبەگزادەکانىگەرمیان«،لەشوێنێکى
کوردستان، دیکەى الدێیەکى هەر وەک بوو دێیەک کۆن، کەالرى دەنوسێت» تردا
بەندە)خوسرەوجاف(لەودێیەداهاتومەتدنیاوە.لەودێیەداشەشىسەرەتایمتەواو
کردووە.لەمکتاوەیدا)مێژووىهۆزىجاف(ناکرێتکەالرورۆڵى)کەالر(ماملەبیر

بچێت...«)١٦(.
لەمێژووىنوێىکەالرداسیماىخوێندنوخوێنەوارىبۆسەرەتاىسەدەىرابردوو
دەگەڕێتەوەئەویشبەدروستکردنىمزگەوتلەمگوندەدا،سەربارىئەوەىخوێندنى
تایبەتلەالیەنبەگزادەوهۆزەکۆچەریەکانىسنورەکەوەهەبووەبەاڵمبەشێوەیەکى
جێگیرپاشدروستکردنىمزگەوتژمارەیەکىزۆرترلەخەڵکىلەگوندەکەفێرى
خوێندنوخوێنەوارىئەودەمەبوونە،پاشترلەساڵى١٩٣١دایەکەمقوتابخانەى
میرىلەمگوندەدابەرووىمندااڵندادەکرێتەوەژمارەیەکىتارادەیەکباشروولە
خوێندندەکەنوتەنانەتلەبەرایەکانىخوێندنکچانلەمقوتابخانەیەدەچنەبەر
خوێندنکەئەمەبۆئەودەمەىخوێندنىکچانلەکوردستانشتێکىگرانونامۆ
بووە،بەمشێوەیەدەردەکەوێتهەریەکەلەمزگەوتوقوتابخانەکەىکەالربوونەتە
مەنزڵىخوێندنوخوێنەوارىدەڤەرەکەبۆماوەیەکىزۆر،لەکێبى)عێراقىباکور(دا
ئاماژەبەقوتابخانەوخوێنەوارانىئەمسنورەدەداتولەمرووەنوسویانە»گوندى
کەالریەکێکەلەگوندەجوانوپاکوخاوێنەکان...قوتابخانەیەکىسەرەتاىکوڕانو

فەرمانگەىپۆستەوتەلەفۆنىتێدایەو)٣٠٠(خانووە...»)١٧(.
وەکدەرکەوێتلەسنورەکەدالەپاشقەزاىکفرىلەگوندىکەالربۆیەکەمین
رۆڵى ناوچەکەدا مندااڵنى کردنى خزمەت لە و دامەزراوە مزگەوت و قوتابخانە جار
ترەوە جێگەکانى لە مەال و مامۆستا چەندین هۆیەوە بەم هەر هەبووە، بەرچاوى
هاتونەتەئەمگوندەوخزمەتیانکردووە،لەسەرژمێرىساڵى١٩5٧داهەریەکەلە
مزگەوتوقوتابخانەکەىگوندىکەالروەکشوێنێکىدیارئاماژەیانبۆکراوەلەگەڵ
کراوە تۆمار هەڵە بە ناوەکەیان کەالر( )بنگرد، لە هەریەکە کە دانیشتوان ژمارەى
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نوسراوە)نیکرد،کالو(کەژمارەىدانیشتوانىبنگردبریتىبووەلە)١5١(کەسو
بریتیە دانیشتوانى ژمارەى جێگەوە هەردوو بە پێکەوە کەس )١٠٨٦( کۆن کەالرى
لە)١٢٧٣(کەس،لەرووىئیداریەوەسەربەناحیەىشێروانەبووەلەقەزاىکفرى
لەسەرلیواىکەرکوک)١٨(،ئەممزگەوتوقوتابخانەیەلەکەالرتاساڵىحەفتاکان
لەخزمەتکردنبەردەوامبووەنەوەکتاکەسەرچاوەىزانستوپەروەردەبەاڵمبە
قەزاکردنىکەالرلەالیەنحوکمەتىعێراقەوەژمارەیەکقوتابخانەومزگەوتىترلە
بەشێوەیەکپاشتر زیاترگەشەىکرد شارەکەدادروستکرانوالیەنىپەروەردەیى
قوناغىناوەندىودواناوەندىکراوەتەوەوژمارەىقوتابیانیشزیادىکردووە)١٩(.

١-ناوەندەئاینەیەکانوشێوازىخوێندن:
دەوربەرىساڵى لە تازەدا لەسەدەى پێىسەرچاوەکان بە کەالر گوندى لە     
١٨٧٠زئاوەدانکراوەتەوەوخەڵکىتێداژیاوە،وەکزۆربەىناوچەکانىترلەکەالربە
هۆىپابەندبوونبەئاینىئیسالملەریگەىحوجرەومزگەوتوخوێندنىتایبەتەوە
ببنە توانیویانە سنورەکە مندااڵنى رێگەوە لەم و باڵوبووتەوە خوێنەوارى و خوێندن
خوێنەوارلەوسەردەمەدا)٢٠(،خەڵکىکەالربەزۆرىپەیوەستنبەئاینىئیسالمەوەو
هەرلەکۆنەوەخەڵکىئەمناوچەیەبوونەتەموسڵمان،زۆربەىدانیشتوانىکەالرلەسەر
مەزهەبىسوننەنوبەشێکىکەمىلەسەرمەزهەبىشیعەن،وەکدەزانرێتمەزهەبى
سونىبۆسەرهەرچوارمەزهەبدابەشدەبێتکەخەڵکىکەالرشافیعىمەزهەبنبە
زۆرى،بوونىهەردووتەریقەتى)قادرى،نەقشەبەندى(لەکەالردارەنگىداوەتەوەو
زۆربەىخەڵکىکەالرلەسەرتەریقەتىقادرینشوێنکەوتوانیانبە)دەروێش(ناسراوە،
لەگەڵئەمەیشداپەیڕەوانىنەقشەبەندىکەبە)ێۆفى(ناسراونلەسنورەکەداهەن
)٢١(،سەبارەتبەدەستکردنبەخوێندنىحوجرەوبنیادنانىمزگەوتبوچونو

راىجوداهەیەدەکرێتلێرەداتیشکىبخەینەسەر.
بەپێىسەرچاوەوگێڕانەوەىکەسەکانبێتلەگوندىکەالردوومزگەوت
لە مزگەوت کۆنترین یان یەکەم مزگەوتى یەکەمدا، لەپێشجەنگىجیهانى هەبووە
کەالربۆدەوربەرىساڵى١٩٠٢یان١٩٠٤دەگەڕێتەوە،محەمەدىمەالمستەفالەزمانى
باوکیەوەدەیگێڕیتەوە»مزگەوتەکەىکەالرپانزە)١5(ساڵپێشهاتنىروسەکانبۆ
کەالرلەساڵى١٩١٧هەبووە،مزگەوتەکۆنەکەىکەالریشئەوکاتەدەکەوتەخۆرئاواى
شاکەل سەعیدى شێخ کۆنە مزگەوتە ئەم بیستومە باوکمەوە لە وەک کەالرەوە...،
باپیرەگەورەىشاکەلیەکانپێشبەرپابوونىشەڕىیەکەمىجیهانىدروستىکردووە
»)٢٢(بەمشێوەیەدەردەکەوێتلەسەرەتاىسەدەىبیستەوەلەکەالرمزگەوتوەک
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ناوەندێکىگرنگىئاینىهەبووەبۆمەبەستەئاینیەکانوالیەنىخوێنەوارىوپەروەردە
سودىلێوەرگیراوەبەاڵمبەدروستکردنىمزگەوتێکىترلەکەالردەردەکەوێتکە
ئەممزگەوتەزۆرتەمەنىنەکردووەکەهۆکارەکەىرووننیەبەاڵمبەدروستکردنى
لێ سودى و بوبێت کاتى جێگەیەکى وەک مزگەوتە ئەو پێدەچێت تر مزگەوتێکى

وەرگیرابێت.
پاشدروستکردنىکۆنترینمزگەوتلەکەالرکەئێستاشوێنەوارىنەماوە،
لەدەوربەرىساڵى١٩٠٨–١٩٠٩دامزگەوتىگەورەىگوندىکەالرىکۆنلەالیەن
سلێمانبەگىجافەوەدروستکراوەئەوکاتسلێمانبەگلەوگوندەدانیشتەجێ
بووە)٢٣(،مەالئەحمەدىفەقێرەشیدلەدایکبووىساڵى١٩٣٣لەکەالرىکۆنلە
بارەىکۆنترینمزگەوتىکەالرکەمەبەستمزگەوتىدووەمەبەمشێوەیەباسىدروست
بوونىدەگێڕێتەوە»دەوربەرىساڵى١٩٠٦مزگەوتىکەالردروستکراوە،دایکىباوکم
بەکۆڵخشتىبۆئەومزگەوتەهێناوە،مەالئەحمەدیەکەممەالىئەممزگەوتەبووە
پاشئەویشمەالمستەفاىماممهاتوەتەمزگەوتەکەتاساڵى١٩5٦تێیداماوەتەوە
)٢٤(،ئەومزگەوتەمنارەىهەبووەبەاڵمئێستانەماوە»،هەرلەمبارەیەوەمەال
حەمەئەمینکەالرىباسلەوەدەکاتهەرچەندەپێشترلەکەالرمزگەوتهەبووەبەاڵم
لەالیەنسلێمانبەگىجافەوەلەساڵى١٩٠٨مزگەوتێکىتردروستکراوە)٢5(.

لەگوندىکەالروەکدەردەکەوێتلەساڵى١٩٠٢ەوەکۆنترینمزگەوتوپاشان
مزگەوتىگەورەىگوندەکەلەدەوربەرىساڵى١٩٠٨زدادروستکراوە،یەکەمپێش
نوێژى)مەالئەحمەد(ناوێکبووەمەالىدوانزەعیلمنەبووەبەاڵمبانگىداوەوپێش
نوێژىکردووە،پاشئەممەالیەیشچەندینمەالىترهاتونەتەئەممزگەوتەوخزمەتى
خەڵکیانکردووە،لەوانەیش)مەالمحەمەدجوانڕۆى()٢٦(،لە٧ىتشرینىدووەمى
١٩٣١کوڕەکەىئەم)عەبدوڵاڵ(یەکێکدەبێتلەیەکەمینوەجبەىقوتابیانىوەرگیراو
لەقوتابخانەىکەالرىسەرەتاى،ئەوکاتماڵیانلەدەککەبووەولەپەڕەکەیداهیچ
نمرەیەکتۆمارنەکراوەولەوقوتابخانەوەبۆخانەقینگواستراوەتەوە)٢٧(،حاجى
مەالمحەمەدىجوانڕۆىلەسەرداواىکەریمبەگىجافهاتووەتەمزگەوتىکەالر،وەک
محەمەدىمەالمستەفادەیگڕێتەوەلەسەردەستىئەممەالیەباوکى)مەالمستەفا(
خوێندویتىوئیجازەىمەالیەتىالىئەووەرگرتووە،لەپاشجوانڕۆى،مەالمستەفا
ووتارخوێنوپێشنوێژىئەممزگەوتەبووە)٢٨(،لەپاشئەمیشمەالئەحمەدى
دەککەهاتووتەئەومزگەوتەوخزمەتىکردووە،جگەلەمانەیشمامۆستایانىترلەم
مزگەوتەدابوونەوەک)مەالمستەفاىتایشەیی،مەالئەحمەدىهۆرێنى،مەالمحەمەد
لەجەلەوال،مەالئەحمەدى ئەوڕەحمانىکەرکوکى،مەالئەحمەد فەقێرەشید،مەال
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فەقێمستەفا...()٢٩(.
لەیاداشتەکانىشێخئەحمەدىشاکەلدازۆرباسوخواسىئاینىسەردەمى
خۆیمانلەکەالربۆتۆماردەکاتبەتایبەتهاتنىشێخانىبیارەبۆئەوگوندە،شێخ
ئەحمەد)١٩٠٢–١٩٨٢(هەربەمنداڵىدەخرێتەبەرخوێندنىئاینىوفێرىوانە
ئاینیەسەرەتایەکانوبۆستانوگۆڵستانىسەعدىشیرازىدەبێتالىمامۆستایانى
کەالرلەوانە)مەالئەحمەدىکەالر،مەالقادرىسۆفى(وپاشانبۆوەرگرتنىبڕوانامەى
زانستىدەچێتەسلێمانى)٣٠(،بەمشێوەیەدەردەکەوێتلەسەرەتاوەلەمزگەوتو
حوجرەىکەالردامندااڵنخۆێندویانەوتوانیویانەپلەکانىخوێندنبەباشىببڕنو
ئەوحوجرەیەلەبوارىپەروەردەداخزمەتىخەڵکىکردووە،پێشکردنەوەىیەکەمین
کەالر دەمەى ئەو فەقێى و مەال الى لە گوند مندااڵنى زۆربەى کەالر لە قوتابخانە
دەیانخوێندوفێرىقورئانىپیرۆزدەبوون،لەمرووەلەبیرەوەرىخەلیفەمەحموددا
کەلەساڵى١٩٢٧هەرلەوگوندەلەدایکبووەتا)جزعمە(ىلەالىمەالئەحمەد
شەمێرانىخوێندووە)٣١(،قادرحەمەساڵحیەکێکىترەلەومندااڵنەىئەودەمەلە
حوجرەىمزگەوتەکەىکەالرلەالىمەالمستەفاخوێندویەتىوتوانیویەتىچوارپێنج
کتێبىئەودەمەبخوێنێتوگەیشتوەتە)گوڵستان(،بەهۆىئەوەىخەڵکىئەودەمە
زۆرترپێیانخۆشبووەمنداڵەکانیانلەخوێندنىئاینىبخوێنتوببێتەمەالچونکە
لەناوخەڵکیدارێزىمەالزۆردەگیرالەالیەنخێزانەکانەوەهاوکارىمندااڵنکراوەلەم

رووەوە)٣٢(.
لەحوجرەومزگەوتىگەورەىکەالرداژمارەیەکفەقێخوێندویانەهەندێکیان
توانیویانەئیجازەىمەالیەتىوەربگرنوببنەمەالیانلەبوارىئاینیداخزمەتبکەن
لەوانە)مەالخالدىتازەدێوحەسەنمحە،مەالئیسماعیلئیبراهیم،مەالعەبدولقادر
عەلى،مەالحسێنىملەسورە،مەالحەمەنەجیبىبەرلوت»١٩٣٢–١٩٩٦«،مەال
سەیدعەبدوڵاڵىکفرى،مەالمحەمەدىفەقێرەشید،مەالفەتاحىئەحمەدىوەڵەد
و مزگەوت کە دەردەکەوێت شێوەیە بەم  ،)٣٣( لەرزانە( ئەحمەدى مەال بەگى،
حوجرەىکەالرىکۆنبەردەوامفەقێوقوتابىهەبووەبەشێوەیەکبەردەواملەنێوان
)5–١٠(فەقێتێیدابەخوێندنەوەخەریکبوونە،ئەمفەقێومەالیانەئەرکوبژێوى
ژیانیانلەسەرخەڵکىگوندەکەبووە،فەقێیەکانلەسەر)راتبەىفەقێ(دەژیانلەگەڵ
ئەوەیشدالەالیەنبەگزادەکانەوەهاوکارىدەکرانولەگەڵئەمەیشدائەوکەسانەلە
زەکاتوسەرفترەبەشداردەبوون،جگەلەومەالیانەىناومانبردنبەووتەىمەال
قادرى مەال شەمێران، محەمەدى )مەال وەک ترى کەسانى رەشید فەقێ ئەحمەدى
قەساڵنى،مەالقادرومەالغەفور(لەممزگەوتەداخوێندویانەوبوونەتەمەال)٣٤(.
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مزگەوتىگەورەىگوندىکەالرلەرووىپێکهاتەىبیناوودروستبوونەوەلە
خشتىکاڵوقوڕدروستکراوە،سەربانەکەىداروقامیشوگڵبووە،روبەرىگشتى
بریتىبووەلە)٩٦٠(مەتردووجالەهۆڵێکىگەورەبۆنوێژکردنبەرهەیوانێکودوو
ژوورپێکهاتبوو)٣5(،فەقێوقوتابیانىئەممزگەوتوحوجرەیەوەکمندااڵنى
ترىکوردستانوانەکانىئەودەمەیاندەخوێندوبەپلەکانىخوێندنىئاینیداتێپەر
دەبوون،ئەمناوەندەئاینیىوفەرهەنگەیەلەکەالردابەردەوامفەقێىهەبووەومندااڵن
رویانلێکردووەبۆبوارىخوێندنوخوێنەوارىوگەلێککەسکەباسمانکردن
لێرەوەپێگەیشتونوتەنانەتلەممزگەوتەدابڕوانانەىزانستىبەقوتابیانبەخشراوە،
ئاماژەبەمەالمەحمودىگۆبان بڕوانامەببەخشندەکرێـت لەومەالیانەىتوانیویانە
بدەینکەلەمرووەرۆڵىبەرچاوە)٣٦(،لەپەنجانداولەپاشتریشداوەکنەریتێک
لەحوجرەومزگەوتىکەالربەتایبەتلەوەرزىهاوینداژمارەیەکىزۆرلەمندااڵنبۆ
خوێندنوفێربوونىقورئاندەخرانەبەرخوێندن،ئەودەمانەمەالمستەفاعەلىپێش
نوێژوووتارخوێنىمزگەوتەکەبووەجگەلەومندااڵنە)٦–٧(فەقێلەحوجرەى
ئەومزگەوتەخوێندویانەهەندێکیانلەپلەى)موستەعید(وبەشێکىتریانلەپلەى
)سوختە(دابوونە،یەکلەوفەقێیانە)حەمەنەجیببەرلوتى(بووەبەمندااڵنوانەى
ووتوەتەوە،یەکلەوانەشێخمحەمەدشاکەلىبووەلەالىئەوهەردووبەشىقورئان
کوردەوارى مۆرکێکى دەمە ئەو مەالیەتى و تبارک(ىخوێندووە،حوجرە عمە، )جز
پێوەدیاربووومەالوفەقێیەکانىئەودەمانەسەردانىیەکتریاندەکردوپەیوەندى

کۆمەاڵیەتیانبەهێزبووە)٣٧(.
لەحوجرەومزگەوتىکەالرداگەلێککەسخوێندیانەوپێگەیشتونجگەلە
مەالوفەقێدەکرێتئاماژەبەکەسانىتربدەینبەتایبەتبەگزادەکانزۆرسودیان
و مەال ترەوە لەجێگەى داوە هەوڵیان زۆرجاران تەنانەت و بینووە لەمحوجرەیە
زاناىئاینىباشىبۆبهێنن،شاعیرىکەالروگەرمیان)مینەجاف()٣٨(یەکێکە
دەمە ئەو مەالى الى لە خوێندویەتى کەالردا لەحوجرەى منداڵى بە کەسانەى لەو
ئەوانیشهەریەکەلە)مەالمحىدینومەالئەحمەدىکەالر(بوونوشارەزاىزانستە
ئاینیەکانبووەوپاشانبۆخۆىپەرەىبەخوێنەوارىخۆىداوەودەستىداوەتە
شیعرنوسینولەورووەلەگەرمیانکەسێکىناسراوبووە)٣٩(،ئەمشاعیرەلە
رێگەىشیعرەکانیەوەهانىخەڵکىداوەبۆخوێندنوخوێنەوارىبەتایبەتهاندانى
نەکردنى تەواو یان کردن رێگرى بۆ ناڕەزاى دەربڕینى یان کەسەکانىخۆى منداڵى
خوێندن،بەمشێوەیەدەردەکەوێتخەڵکىئەدیبورۆشنبیرىگوندەکەتامەزرۆبوونبۆ
ئەوەىمندااڵنىئەمگوندەیشوەکمندااڵنىتربتواننبخوێننولەکاروانىخوێنەوارى
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دوانەکەونبۆئەوەىلەداهاتوداخزمەتبکەن،ئەوەتالەساڵى١٩٣٧شیعرێکىبۆ
منداڵەبەگزادەکاننوسیوەکەنەیانتوانیوەلەکفرىوبەعقوبەوسلێمانىخوێندنتەواو
بکەن،لەبەشێکىئەوشیعرەدامینەجافبەمشێوەیەخەمخۆرىخۆىدەردەبڕێتو

ئەوروداوەمانبۆتۆماردەکات)٤٠(:
کوانەتیجەىمەکتەبوتەحسیلوکردوکارەکەت
پێمبڵێچىبووحوسوولىزەحمەتوئازارەکەت
بۆچىواتزانیوەعرفانتەرکىنوێژورۆژووە

یابەمەبووىبەمونەووەرالریکەىسیدارەکەت...
بەمجۆرەدەردەکەوێتمزگەوتىکەالروەکناوەندێکىئاینىوفەرهەنگىوابووە
وزۆرباسوخواسىئاینىودنیاىتێداکراوە،جگەلەبابەتەئاینیەکانشیعرو
ئەدەبیاتىکوردىلەومزگەوتەداتاوتوێکراوەومەالوفەقێودەروێشوسۆفیەکانى
بەدەنگىخۆشیانزیکروتەلیلەیانتێداکردووەوشیعرىشاعیرەبەرزەکانىکوردى
بەردەوام و نەبڕاوە لێ فەقێى هەرگیز کەالر مزگەوتى حوجرەى خوێندوەتەوە، تێدا
فەقێىهەبووەکەلەنێوان)5–١٠(فەقێلێىخوێندویانە،وەکزۆربەىناوچەکانى
ترىکوردستانئەوانەىپلەکانىخوێندیانتەواودەکردلەمەراسیمێکدابەئامادەبوونى
چەندمەالیەکىناسراوئیجازەىمەالیەتىپێدەدرا)٤١(،ئەممزگەوتەتاسەرەتاى
هەشتاکانیشرۆڵوکاریگەرىخۆىهەبووەوبەردەواممندااڵنبۆخوێندنىقورئان
روویانلێکردووە،لەمرووەمەالئەحمەدىفەقێرەشیدباسلەوەدەکاتلەوەتەى
فامىکردووەلەومزگەوتەداخزمەتىکردووەولەمرووەگەلێککەسالىفێرىخوێندنى
قورئانبوونەوتەنانەتوانەىبەفەقێشووتووە،بەووتەىخۆىفێرخوازەکانىلە

)٢٠٠(تێپەڕبووە)٤٢(.
لەکەالرتاپاشبەقەزاکردنىشارەکەئەممزگەوتەتاکەشوێنىئاینىبووەلە
بوارىئاینىوخوێندەواریداخزمەتىخەڵکىکردووەبەاڵمپاشفراوانبوونىقەزاکەلە
ساڵى١٩٧٨زلەنێوبازارىکەالرداسێیەمینمزگەوتدروستکراولەهەشتاکاندائەم
مزگەوتەگەورەوفراوانکرا،لەممزگەوتەداهەریەکەلەممەالیانەخزمەتیانکردووە
)مەالمحەمەدفەقێرەشید،مەالمەحمودىقەساڵنى،مەالحەمەئەمینکەالرى(،لە
کرا دروست ئیبراهیم مزگەوتىحاجىشێخ بنگرد گەڕەکى لە هەشتاکاندا سەرەتاى
بەرلوتى»١٩٣٢  تێیداخزمەتیانکردووە)مەالحەمەنەجیب لەممەالیانە هەریەکە
–١٩٩٦«،مەالرەوفعەبدوڵاڵ،مەالوەهابحسێن،مەالیاسینعیسا،مەالتاهر
قەمەرحسێن(،ئەومزگەوتانەیشجگەلەخزمەتکردنلەبوارىئاینیدارۆڵیانلە
بوارىخوێندەوارىوفێربوونىخەڵکیداهەبووەبەتایبەتفێربوونىقورئانىپیرۆزلە
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الیەنمندااڵنىدەوروبەریەوە،وەکدەردەکەوێتلەکەالروەکزۆرناوچەىترمەالو
زاناىئاینىباشىهەبووەدەکرێتسەربارىئەوانەىکەناومانهێنانئاماژەبەچەند
مەالیەکىترىشارەکەبدەینلەوانە)مەالرەوفعەبدوڵاڵمەعروف»١٩٢١–٢٠٠٦»،
مەالمستەفاىکەالر»١٨٩٧–١٩٦٩»،مەالمەحمودىگۆبان»١٩١١–١٩٨٦ 

.)٤٣()«

٢-قوتابخانەفەرمییەکانىدەوڵەت١٩٣١–١٩٨١:
کەالریەکێکلەوشوێنانەىگەرمیانوکوردستانلەبوارىخوێندنوپەروەردا
جێگەىدیارەولەمرووەتارادەیەکمێژوویەکىبۆخۆىتۆمارکردووە،پاشئاوەدان
کردنەوەىئەمگوندەوفراوانبوونىبەهەوڵوهیمەتىکەسەدڵسۆزەکانىتوانراوە
نێوانسااڵنىجەنگى لە بکرێـەوە، مندااڵندا رووى بە گوندەدا لەم قوتابخانە یەکەم
جیهانىیەکەمدا)١٩١٤–١٩١٨(وپاشئەمجەنگەژمارەىدانیشتوانىئەمناوچەیە
رووىلەزیادبوونکردووە،لەگەڵیشیدالەرووىئابورىوسیاسىورۆشبیرییەوەروو
لەگۆڕانوگەشەکردنبووەبەتایبەتکەقوتابخانەىلێکراوەتەوەلەساڵى١٩٣١،
یەکەمخوێندکارىکچى)ئەختەرمحەمەدبەگ(بوە)٤٤(،سەربارىئەوەىهەندێک
کەسلەسەریەکەمقوتابخانەىکەالریاننوسیووەولەمرووەئاماژەیانبۆکردووەبەاڵم
بەشێکیانبەهەڵەداچوونمێژوویىدروستبوونىبۆساڵى١٩٢٧زدەگێڕنەوەیانباس
لەخوێندنىیەکەمخوێندکارىکچدەکەنلەمقوتابخانەیەوەکلەسەرەوەئاماژەمان
بۆکرد،هاوکاتلەکتێبى)چەردەیەکىمێژوویىدەڤەرىگەرمیان(هاتووە»لەساڵى
١٩٢٧قوتابخانەلەگوندىکەالرىکۆندامەزراوەلەالیەنحەمەبەگىجافەوەوداواى
لەخەڵکىگوندەکەکردووەمنداڵىخۆیانبخەنەبەرخوێندن،یەکەمکەسبووەلە
کەالرکچىخۆىخستوەتەبەرخوێندن»)٤5(،لەنوسینێکىتردابەهەڵەهەندێک
زانیارىترتۆمارکراوەئەویشبەوەىلەساڵىدووەمىخوێندنلەمقوتابخانەیەداچوار

کچخوێندویانەواتالەساڵى١٩٣٢بەداخەوەئەمەیشهەڵەیە)٤٦(.
پێکراو، باوەڕ و رەسەن سەرچاوەى بۆ بگەڕێینەوە دەکرێت رووە لەم        
ئەویشتۆمارىگشتىقوتابیانەخۆشبەختانەتائەمڕۆلەکارگێڕىقوتابخانەىکەالر
)شێروانەىپێشوو(پارێزراوە،لەتۆمارىگشتى)قیدعام(ىژمارە)یەک(لەنێوان
ساڵى)١٩٣١–١٩٤١(لەژمارە)١–١٧5(ە،بەمشێوەیەزانیاریەکانلەپەرەى
یەکەمدالەسەرئەمقوتابخانەیەووەرگرتنىقوتابیانوناویانتۆمارکراوەزۆربۆچون
وراىکەسانىترلەسەرئەمبابەتەیاننوسیووەپشتراستدەکاتەوە،یەکەمقوتابى
ئەیلولى لەبەروارى)٢٩ى ناوىنوسراوە)ئەحمەدمحەمەدفەتاح(ە لەمتۆمارەدا
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)٣٢( ناوى دوایدا بە یە، )١٩١٨( ساڵى بووى دایک لە کراوە تۆمار ناوى )١٩٣١
قوتابىترپێکەوەدەکاتەسىوسێ)٣٣(قوتابىتۆمارکراوەکەچوار)٤(لەو
قوتابیانەکچن،سیانلەوقوتابیانەلەیەکرۆژداناویانتۆمارکراوەناوىیەکەمیانلە
تۆمارەکەدا)ئەختەرمحەمەدبەگ(ەولە)١ىمارسى١٩٣٢(ناویانتۆمارکراوە،
قوتابى قوتابخانەیەدا٣٣ ئەم یەکەمىخوێندنى لەساڵى دەردەکەوێت بەمشێوەیە
خوێندویانە٤یانکچبوونەبەاڵمهیچبەڵگەیەکىراستلەبەردەستدانیەکاملەوانە
بەیەکەمکچدابنرێتکەخوێندویانەچونکەلەیەکرۆژداسێکچیانپێکەوەناویان
تۆمارکراوەولەهەمانساڵخوێندویانەنەکساڵىدووەمکەبەهەڵەئەمزانیاریەلە

هەندێکسەرچاوەدانوسراوە)٤٧(.
بەپێىسەرچاوەکانئەمقوتابخانەیەبەهەوڵى)حەمەبەگىجاف()٤٨(
بووە، هەژاران پاڵپشتى و خوێنەوار و مەال و رۆشنبیر هاوڕێى هەمیشە کراوەتەوە،
یەکەمنوێنەرىجافبووەلەپەرلەمانویەکەمکەسبووەجلوبەرگى)ستارخانى(
بۆ و فەقێیان و ومەال رۆشنبیران کفرىدەچووەالى لە کردووە، لەبەر لەناوچەکە
کوردایەتىهانىدەدان،یەکەمکەسبووەقوتابخانەىلەکەالرکردوەتەوەو)رەوف
بەگىجەالل(ىوەکمامۆستابۆهێناوەوخانوبەرەىبۆدابینکردووە)٤٩(،بە
پێىسەرچاوەکانحەمەبەگلەسەرەتاوەماڵەکەىخۆىکردوەتەقوتابخانەوهانى
خەڵکىداوەبۆخوێندنوخوێنەوارى،لێرەدابۆبەرچاوروونىزیاترلەمخشتەیەدا
ناوىیەکەمینوەجبەىقوتابیانلەگەڵهەندێکزانیارىدەیخەینەبەردەست)5٠(:

خشتەىژمارە)٢(
تێبینى: پۆلەکانىخوێندن هاتنىبۆقوتابخانە لەدایکبوون ژناوىقوتابى

گوازراوەتەوە ١٩٣5/٦/١ لە پێنجەمىسەرەتاى ١٩٣١/٩/٢٩  ١٩١٨ ١-ئەحمەدمحەمەدفەتاح
بۆقۆتابخانەىکفرى

لە١٩٣5/٦/١گوازراوەتەوە پێنجەمىسەرەتاى ١٩٣١/٩/٢٩  ١٩١٨ ٢-خالدرەزابەگ
وازىهێناوەبەهۆىئیشو چوارەمىسەرەتاى ١٩٣١/٩/٢٩  ١٩٢5 ٣-عەبدوڵاڵمحەمەدفەتاح

کارىماڵەوە
چوارەمىسەرەتاى ١٩٣١/٩/٢٩   ١٩٢٦ ٤-حەسەنحەیدەرسادە

لە وازى هەژاریەوە هۆى بە یەکەمىسەرەتاى ١٩٣١/٩/٢٩        ١٩٢5 5-عەلىرەحیمنازە
خوێندنهێناوە

خەڵکىسەرقەاڵ نمرەىتۆمارنەکراوە ١٩٣١/٩/٢٩  ١٩٢٦ ٦-عەبدولباقىئەکبەرخان
بوەوهەرئەوساڵەوازىهێناوە

١٩٣١/٩/٢٩پێنجەمىسەرەتاىلە١٩٣٦/١٠/١٠   ١٩٢5 ٧-سەعیدمحەمەدبەگ
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گوازراوەتەوەبۆکفرى
٨-حسینمحىدین١٩٢٤   - ١٩٣١/٩/٢٩پێنجەمىسەرەتاى

بەهۆىئیشوکارىماڵەوەوازىهێناوە سێیەمىسەرەتاى ١٩٢٢ ٩ئیبراهیمشێخحسن
گوازراوەتەوە ١٠-محەمەدعەلىشێخحەسەن١٩٢٣ -١٩٣١/٩/٢٩پێنجەمىسەرەتاى

لە١٩٣٦/١/١گوازراوەتەوە سێیەمىسەرەتاى ١٩٣١/٩/٢٩ ١١-عەلىشامە١٩٢٣ 
وازىهێناوەبەهۆىهەژاریەوە سێیەمىسەرەتاى ١٩٣١/٩/٢٩  ١٩٢٣ ١٢-مەحمودوەستارەشید

چوارەمىسەرەتاىلە١٩٣٤/١٢/٢٣بەهۆىهەژاریەوەوازى ١٩٣١/٩/٢٩  ١٩٢٢ ١٣-حەمەئەمیننەریمان
هێناوە

لە١٩٣5/١٠/١لەقوتابخانە چوارەمىسەرەتاى ١٩٣١/٩/٢٩  ١٩٢٠ ١٤-نورىعەبدوڵاڵجوال
جیابوەتەوە

وازى هەژاریەوە هۆى بە پێنجەمىسەرەتاى ١٩٣١/٩/٢٩  ١٩٢5 ١5-قادرمحەمەدێاڵح
هێناوەلە١٩٣٨/١٠/١ 

کۆچیانکردووەبۆالدیلە ١٩٣١/٩/٢٩نمرەىتۆمارنەکراوە  ١٦-محەمەدئەمینعەبدوڵاڵ
 ١٩٣١/١٢/١١

بۆ ١٩٣٦/١٠/١ لە پێنجەمىسەرەتاى ١٩٣١/١٠/١  ١٩٢٠ ١٧-کەریممەحمودقادر
قوتابخانەىکفرىگوازراوەتەوە

هۆى بە هێناوە وازى سێیەمىسەرەتاى ١٩٣١/١٠/١  ١٩٢٠ ١٨-موساپیروەیس
کاروبارىئاژەڵداریەوە

وازى بەخێوەکەرەکەى داخوازى دووەمىسەرەتاىلەسەر ١٩٣١/١٠/٣  ١٩٢٤ ١٩-قادرعەولمحەمەد
هێناوە

بۆ کۆچکردنیان هۆى بە لەیەکدەرنەچووە ١٩٣١/١٠/٣  ١٩٢٣ ٢٠-ئەحمەدعارف
گوندوازىهێناوە

وازى هەژاریەوە هۆى بە ١٩٣١/١٠/٤لەیەکدەرنەچووە  ١٩٢٣ ٢١-محەمەدرەشیدمحەمەد
هێناوە

بەهۆىهەژاریەوەوازىهێناوە چوارەمىسەرەتاى ١٩٣١/١٠/٤  ١٩٢5 ٢٢-حسێنسۆفىفەتاح
نمرەىتۆمارنەکراوەلە١٩٣٢/٣/٢5بەهۆىهەژاریەوەوازى ١٩٣١/١٠/٤  ٢٣-کاکەعەبدوڵاڵسەمین

هێناوە
لە١٩٣٦/١٠/٤گوازراوەتەوە چوارەمىسەرەتاى ١٩٣١/١٠/١٢  ١٩٢5 ٢٤-مەحمودرەزابەگ

بۆکفرى
گوندى دانیشتنى شوێنى نمرەىتۆمارنەکراوە ١٩٣١/١٠/٧  ٢5-عەبدوڵاڵمەالمحەمەدجوانڕۆى

دەکەبووەووازىهێناوە
هۆى بە ١٩٣٢/٦/٩ لە نمرەىتۆمارنەکراوە ١٩٣١/١٠/٢١  ٢٦-محەمەدفەقێمەحمود
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هەژاریەوەوازىهێناوە
لە١٩٣٧/١٠/١وازىلەقوتابخانەهێناوە پێنجەمىسەرەتاى ١٩٣١/١١/١  ١٩٢٢ ٢٧-مەحمودمحەمەدحاجى

سێیەمىسەرەتاى ١٩٣٢/٣/١  ١٩٢٦ ٢٨-ئەختەرمحەمەدبەگ
باوکىمامۆستابووەولەکفریەوەهاتوە چوارەمىسەرەتاى ١٩٣٢/٣/١  ١٩٢٤ ٢٩-وەفیقەتۆفیقئەفەنى

کۆچکردنبۆگوندلەساڵى١٩٣٤ چوەتەپۆلىدووەم ١٩٣٢/٣/١  ١٩٢٤ ٣٠-قەدریەوەستاحەمید
لە١٩٣٢/٦/١٦بەهۆىهەژاریەوەوازى نمرەىتۆمارنەکراوە ١٩٣٢/٣/١٢  ٣١-رەعناحەیدەر

هێناوە
وازىهێناوە چوارەمىسەرەتاى ١٩٣١/١١/٤  ١٩٢5 ٣٢-محەمەدفەقێرەشید

بەهۆىهەژااریەوەوازىهێناوە سێیەمىسەرەتاى ١٩٣١/١١/٤  ١٩٢٢ ٣٣-حەبیبحەمەخان
لێرەدادەکرێتبەپێىتۆمارىگشتىئەمزانیاریانەدەستبخەینلەبارەىقوتابیان
ونمرەوساڵىتەمەنوخوێندنیانەوەتۆمارکراوە)5١(،سەرجەمىقوتابیانلە
ساڵىیەکەمىخوێندنى١٩٣١–١٩٣٢دابریتینلەسىوسێ)٣٣(قوتابىبیستو
نۆ)٢٩(یانلەرەگەزىنێرنوتەنهاچوار)٤(یانلەرەگەزىمێن،بەاڵملەبیرەوەرى
قوتابیانىئەودەمەداباسلە)٢٤(قوتابىدەکرێـتولەمرووەقوتابىقادرحەمە
ساڵحکەلەژیاندایەئەمەپشتراستدەکاتەوەبەاڵمئەوزانیاریانەبەپێىبیرەوەرى
ئەواندروستنیە)5٢(،دوانزە)١٢(خوێندکارکەوتوە)راسب(بووە،شەش)٦(
سەرەتاداى سااڵنى لە )5( پێنجەم پۆلى تا نەکراوە، تۆمار نمرەکەى خوێندکاریش
خوێندنىئەوقوتابخانەیەداهەبووەواتاتاساڵى١٩٣٦وزۆرخوێندکاربۆتەواوکردنى
پۆلەکانىتررویانلەجێگەکانىترکردووەبەتایبەتشارىکفرى،لەمرووەمستەفا
نەریمانلەساڵى١٩٣١چوتەپۆلىیەکەملەبیرەوەریەکانیدادەنوسێت»لەپۆلى
پێنجەمدالەکەالرەوەئەمکوڕەبەگزادانەشهاتنەقوتابخانەىکفرى)مستەفابەگى
کەریمبەگ،شەوکەتبەگ،خالدرەزابەگ،عەلىسەلیمبەگوئەحمەدىبراحەمە(
»)5٣(،پێنج)5(قوتابیشتاپۆلىپێنجەمیانخوێندووەلەمقوتابخانەیەداودواتر
سیانیانبۆتەواوکردنىخوێندنىزیاتررویانلەقوتابخانەکانىترکردووە،نزیکەى
بیست)٢٠(قوتابیانوازىلەخوێندنهێناوەزۆربەىزۆریانبەهۆىهەژاریەوەبووە.

   
لەکۆىئەوسىوسێ)٣٣(قوتابیەىکەخوێندویانەتەنهاچوار)٤(یانلە
تاپۆلى نەبێت لەوەفیقەتۆفیق وازیانهێناوەجگە یوونەوهەمویان رەگەزىمێ
چوارەمىسەرەتاىخوێندویەتى،هەمووقوتابیەکانخەڵکىگوندىکەالرىکۆن
بوونەتەنهادووخوێندکارنەبێتکەئەوانیشلە)سەرقەاڵ،دەککە(ەوەهاتوونهەردوو
قوتابیەکەنمرەکەیانتۆمارنەکراوە،زۆربەىخوێندکارەکانپیشەىباوکیانجوتیارى
بووەلەگەڵپیشەوپلەىترىوەک)بەگ،مەال،مامۆستا،کاسب،جۆاڵىوناڵبەندى(،
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دەرگاىقوتابخانەبەرووىمندااڵندالە١٩٣١/٩/٢٩ەوەکراوەتەوەوتائازارىساڵى
بیەوێت ئەوەى بۆ نەنراوە کەسەوە رووى بە دەست واتا وەرگرتووە، قوتابى ١٩٣٢

منداڵىخۆىبخاتەبەرخوێندن.
دەردەکەوێتسەرەتاخواستلەسەرچوونىرەگەزىمێبۆقوتابخانەنەبووە
بەاڵمبەتۆمارکردنىناوى)ئەختەرخان(ناوىسێکچىترتۆمارکراوەئەمان
پاش واتا قوتابخانە لە کراوە تۆمار ناویان ١٩٣٢ ئازارىساڵى مانگى لەسەرەتاى
نزیکەىپێنج)5(مانگلەخوێندنئەوساکچانچونەتەبەرخوێندنوتەنهایەکێکیان
توانیویەتىئەوساڵەبەسەرکەوتووىببڕێودوانیانکەوتونویەکێکىتریاننمرەکانى
یەکەمین قوتابیانى لە یەکێک رەشید مەحمود بیرەوەرى )5٤(،بە  نەکراوە تۆمار
دەستەىخوێندنلەمقوتابخانەیەلەگەڵیانکچخوێندویەتىئەوباسىناوىزۆرترى
کچاندەکاتبەاڵملەتۆمارەکەداناویاننیەلەوانە)ئامینەرەزابەگ،پاکیزەرەوف
بەگ،فەهیمەرەوفبەگ()55(،هەمووقوتابیانکەخوێندویانەلەنەتەوەىکوردو
ئیسالمىسونىمەزهەببوونە،لەپەڕەىتۆمارىهیچکاملەوانەداوێنەىکەسىبەدى

ناکرێت.
قوتابیەکانلەلەدایکبووىساڵى١٩١٨ەوەتاساڵى١٩٢٦ىتێدایەئەمە
جگەلەوەىهەندێکیانساڵىلەدایکبوونیانتۆمارنەکراوە،واتادەردەکەوێتزۆرى
تەمەننەکراوەتەپێوەربۆخوێندنبەاڵمبۆوەرگرتنىمنداڵىتەمەنبچوکئەوالە
سەروىپێنجساڵەوەقوتابىوەرگیراوە،لەژمارەیەکىتۆمارىگشتىقوتابخانەى
کەالرىسەرەتایداناوىهیچمامۆستایەکتۆمارنەکراوەوناوىنەهاتووە،لەسەرپەڕەى
تۆمارەکە،بەقەڵەمىجافبەرەنگەکانى)رەش،شین،سور(لەسەرىنوسراوە،ئەو
بابەتانەىناویانلەتۆمارىگشتیداهاتووەوقوتابىخوێندویەتىونمرەىلەسەربوە
بریتینلە)زانستىئاین:علمالدین،زمانىعەرەبى:اللغەالعربیە،هێڵىعەرەبى:الخگ
التاریخ، مێژوو: الجغرافیا، جوگرافیا: الهندسە، الحساب،ئەندازە: ژمێرکارى: العربى،
البدنیە( الریاچە النشید،وەرزش: سرود: الرسم، وێنە: والێحە، االشیاء تەندورستى:
نمرەکانیشلەسەردە)١٠(بووەوبەزۆرىوانەبنەڕەتیەکانلەپۆلى)١- ٢(خوێنراوە
ولەپۆلى)٣- 5(وانەکانىوەک)ئەندازە،جوگرافیاومێژوو(خوێنراوەلەگەڵدانانى
نمرەلەپۆلى)١–5(لەسەر)رەوشت:السلوک(کەزۆربەىخوێندکارەکانلەمرووە
ئاستیانلەسەروى)١٠/٩(ەوەبووە،وەکدەردەکەوێتزمانىکوردىنەخوێنراوە
وتەنانەتئەموانەیەلەسەرتۆمارىگشتىنەنوسراوەبەاڵمپێدەچێتزمانىکوردى
بۆ مامۆستایانەوە الیەن لە بێت کردن وشەرح وشیکردنەوە وانە ووتنەوەى زمانى
هۆى بە بەاڵم نوسراوە گشتى تۆمارى لەسەر چەندە هەر ئنگلیزى وانەى قوتابیان،
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ئەوەىنمرەکانىنەنوسراوەدەردەکەوێتئەمیشنەخوێنراوە)5٦(.
بیرەوەرىسااڵنىیەکەمىقوتابخانەىکەالرىسەرەتاىرەنگەلەمرووەباشتر
ئاشناىئەورۆژگارەمانبکەن،قادرحەمەساڵحیەکێکلەقوتابیانىیەکەمینوەجبەى
قوتابخانەىکەالرىسەرەتاىسەبارەتبەبیرەوەریەکانىئەوەىخستەروولەتەمەنى
شەشساڵىچوەتەقوتابخانەىکەالربەووتەىئەو)٢٤(قوتابىپێکەوەخوێندویانە
کەناوىهەندێکىبیرماوەئەوساڵەژمارەیەککچیشخوێندویانەکەبریتىبوونە
لە)ئەختەر،وەفیقە،پەرى،بەهیە(ئەمناوانەدوانیانناویانلەتۆمارەکەىسەرەوەدا
نیە،تۆفیقئەفەندىمامقادرگۆتەنى»ئەوەلموعەلیم»بووەسرودێکىبەقوتابیان

ووتوەتائێستائەمقوتابیەلەبیریەتى:
))دڵەدەردىوەتەن،دڵەدەردىوەتەنپەستوگیراوە...وەککەویىناوقەفەس
ئەسیرکراوە((،زمانىخوێندنبەعەرەبىبووەبەاڵمبەکوردىوانەکانبۆقوتابیان
شیکراوەتەوە،وانەى)مێژوو،جوگرافیا(بەووتەىقادرحەمەساڵحگرانبووەوزۆر
پاشتر شاردوەتەوە، خۆى نەکردووە لەبەر بابەتەکەى ئەوەى ترسى لە قوتابى جار
لەگەڵ موسڵ خەڵکى ئەفەندى( )ئادەم لەوانە قوتابخانەکە هاتوەتە تر مامۆستاى
مامۆستایەکىتربەناوى)خزوڵئەفەندى(ئەمیشخەڵکىموسڵبووەولەسەرئاینى
مەسیحى،حەمەبەگئەوقوتابخانەیبۆخەڵکىکەالرکردوەتەوە،بەمشێوەیەمام
قادربیرەوەرىسااڵنىسیەکانىپەروەردەىبیرماوەلەجیاتىکورسىورەحلەلەسەر
شەشەم پۆلى نەبوونى هۆى بە خوێندوە پێنجەمى پۆلى تا و دانیشتون )حەسیر(
لەقوتابخانەکەوهەژارىئەودەمەىخەڵکیەوەوەکزۆرێکلەمندااڵنىتروازىلە

خوێندنهێناوە)5٧(.
سەبارەتبەقوتابخانەکەوبیناکەىگەلێکبۆچونهەیە،بۆچونێکپێىوایە
سەرەتاقوتابخانەکەلەماڵىحەمەبەگدابووەواتاژوورێکلەماڵىحەمەبەگبیناى
قوتابخانەکەبووەوپاشتربینایەکلەقوڕلەگوندەکەبۆئەمقوتابخانەیەدروست
دەکرێت)5٨(،بەووتەىمەحمودرەشیدبیناىقوتابخانەىکەالرسەرەتاماڵبووە
ئەویشلەماڵى)عەبدوڵاڵشارى(دابووەلەبەرامبەرمزگەوتىئەودەمەىکەالرولە
ژورێکىگەورەپێکهاتبوو،دواترگواستراوەتەوەبۆالىماڵى)سەمینشوان(وپاش
ئەمیشبیناىمیرىبۆدروستکراوە،قوتابخانەکەبراوەتەئەوشوێنەلەسێژوورو
هۆڵێکىگەورەپێکهاتبوو،شوێنەکەىکەوتبووەبەرامبەرماڵى)داودبەگ()5٩(،
وەکدەردەکەوێتبەهەوڵىحەمەبەگئەمقوتابخانەیەدروستکراوەوخانۆکەىخۆى
بەخشیووەوکردویەتىبەمقوتابخانەیە،دواتربینایەکىگەورەلەسەرووىگوندەکەلە
خشتىکاڵوقوڕبۆقوتابخانەکەدروستدەکرێتلەچوارژووروهۆڵێکىگەورەپێک
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هاتبوو،پاشتردووژوورىتردروستکراونلەگەڵژوورىبەڕێوەبەردا،بەرهەیوانێکى
هەزار ١٠٠٠ نزیکەى بینایە ئەم گشتى رووبەرى بووە، پۆلەکان بەرامبەرى بچوکیش
لیواى بەڕێوەبەرێتىپەروەردەى بە قوتابخانەیەسەر ئەم بووە)٦٠(، مەتردووجا
کەرکوکویەکەمبەڕێوەبەرىمامۆستاتۆفیقعەلىعەبدولڕەحمانقەرەداغى)١٨٨٦ 
–١٩٤٧(بووە،لەساڵى١٩٣١–١٩٤٠لەوقوتابخانەیەماوەتەوە)٦١(،مامۆستا
تۆفیقسەرەتالەکفریەوەهاتۆچۆىکەالرىدەکردبەاڵمپاشترماڵىهاتوەتەگوندەکە
لەخوارووى ماڵەکەى و هەبووە دۆستایەتیان و تێکەڵى دا ماڵى)هەیەر( لەگەڵ و
ماڵى)رەزابەگ(ەوەبووە،کوڕوکچێکىبەناوى)حلمى،وەفیقە(لەگەڵمندااڵنى
کەالردادەیانخوێند،بەرپرسىحوکمىبەبیرەوەرىقادرحەمەساڵحجارێکسەرىلە

قوتابخانەکەداوەکەپێیانووتوە)موفەتیش(.
قوتابیانبەگشتىجگەلەبەگزادەکانلەرووىبژێویەوەهەژاربوون،مندااڵنلە
قوماشىخامىسپىجلوبەرگیانبۆدروستدەکردن،پێنوسودەفتەربەپارەلە
الیەنکەسوکارىقوتابیەکانەوەلەشارىکفرىدەکڕدرا،هەڵسوکەوتىمامۆستایان
لەگەڵقوتابیاندالەیەکێکبۆیەکێکىتردەگۆڕابەزۆرىدارولێدانبەکارهاتووە
بەاڵممامۆستایەکبەناوى)ئادەمئەفەندى(بەقوتابیەکانىووتوەداربۆئاژەڵەوبۆ
مرۆڤنیەبۆیەلەقوتابیەکانىنەداوە،بەهۆىئەمقوتابخانەیەوەلەنێوقوتابیاندا
پاکوخاوێنىزۆرترگرنگىپێدراوە)٦٢(ولەمرووەوەزۆربەىقوتابیانپاکو
خاوێنبوونە،لەقوتابخانەجگەلەوانەخوێندنگرنگىبەچاالکىوەرزشیشدەدرا،
وەکدەردەکەوێتمندااڵنىبەگزادەزیاترخوێندویانەوزیرەکتربوونەلەچاوئەوانى

تردا)٦٣(.
بۆزیاترئاشنابوونبەژمارەىقوتابیانوزانیارىتر،بەپێىژمارە)١(ىتۆمارى
گشتىقوتابخانەىکەالرلەنێوانسااڵنى)١٩٣٢–١٩٤٠(بەمشێوەیەبووە)٦٤(:

خشتەىژمارە)٣(
تێبینى نەتەوە شوێن ژمارەىقوتابى ساڵ

  مێ نێر 
هەمویانکوردن هەمویانخەڵکىکەالربوونە - ٢٢  ١٩٣٢
١٤کەالر،١دووز،٢گردەگۆزینەهەمویانکوردن  ٧  ١٠  ١٩٣٣

٨کورد،٣تورکمان ٦کەالر،٣کەرکوک،٢شارەزوور  5  ٦  ١٩٣٤
١مەسیحى ٦کورد،٣تورکمان ٦کەالر،٢کفرى،١دووز  ٢  ٧  ١٩٣5

هەمویانکوردن ٣کەالر،١گردەگۆزینە  ١  ٣  ١٩٣٦
 هەمویانخەڵکىکەالربوونە - 5  ١٩٣٧
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 ٧کەالر،٢دەروبەرىکەالر،١کۆیە،١ئێرانى  -  ١١  ١٩٣٨
٩کورد،١تورکمان 5کەالر،5ئێران  ١  ٩  ١٩٣٩

 ١٧کەالر،١ئێرانى،١کفرى،١کۆیە،١قولەسوتاو  ٢  ١٩  ١٩٤٠
١١٠سەدودەقوتابى   ١٨  ٩٢ کۆ

لەساڵىخوێندنى١٩٤٤–١٩٤5سێمامۆستالەقوتابخانەىکەالرخزمەتیان
کردووەئەوانیشبریىبوونلە»زەینەڵحسێنبەیاتى:بەڕێوەبەر،عەزیزمەجیدبەیاتى:
مامۆستا،)مستەفانەریمان()٦5(مامۆستا»بەڕێوەبەرەکەتۆرکمانوهەریەکەلەو
دوومامۆستایەلەنەتەوەىتورکمانوکوردبوونە،لەکەالرىئەودەمەداکەنزیکەى
)٢5٠(ماڵبووە،لەوقوتابخانەیە)5٠–٦٠(قوتابىلەشەشپۆلداخوێندویانە،
هۆکارىکەمىقوتابیانیشبۆئەوەدەگەڕێتەوەمامۆستایانبەهۆىخراپىرێگەوبان
ونەبوونىجێگەوەبەباشىدەوامیاننەکردووەبەجۆرێکمامۆستایانمانگىجارێک
سەریانلەکەسوکارىخۆیانداوە)٦٦(،مستەفانەریمانلە١٩٤٤/١٠/١٨چوتە
ئەوقوتابخانەیەلەبیرەوەریەکانیدائاماژەبەوەدەداتقوتابیانبەگشتىالساروتەمەڵ
بوونەومامۆستایانیشبەجۆرێکلەجۆرەکانلەرووىکەسایەتیەوەالىقوتابیان
مامۆستا بە « دەکات تۆمار بۆ بیرەوەریەمان ئەم رووە لەم نەبوونە، خۆشەویست
زەینەڵمووتئەمانەبۆوادەکەنووتىکوڕەبەگزادەنوناوێریندەریانبکەین،منیش
چومەالىکەریمبەگوپێمووتمنداڵەکانتانرێزىمامۆستاناگرنوبەمشێوەیە
فێرنابنئەویشووتىکاکسەیدچىئەکەىبیکە،منیشداریکمگرتەدەستوبۆ
رۆژىدواتربوونبەماستىمەیوو»وبەمشێوەیەمستەفانەریماندووساڵلەم
قوتابخانەیەداماوەتەوەوئەودووساڵەبەرۆژەخۆشەکانىژیانىدادەنێتوناسیاوى

لەگەڵزۆرکەسبەتایبەت)حەمەسەعیدبەگ(بەباشىپەیداکردووە)٦٧(.
بەووتەىمستەفانەریمانلەکەالربۆیەکەمینجارئاگرىنەورۆزلەساڵى
١٩٤5کراوەتەوەکەقوتابیانسرودىنەورۆزیانخوێندوەتەوە،لەبەهارى١٩٤٦دابە
هۆىباڵوبوونەوەىنەخۆشىرەشەگرانەتاوەلەگوندەکەباڵوبوەتەوەسى)٣٠(کەس
توشىبوونەونیوەیانبەوهۆیەوەمردوونئەمەیشواىکردووەقوتابخانەىکەالربۆ
ماوەى)٤5(رۆژدابخرێت)٦٨(،بەپێىسەرژمێرىساڵى١٩٤٧لەالیەنحوکمەتى
عێراقیەوەئەنجامدراوە،رەوشىپەروەردەلەمگوندەسەربارىناوبردنىقوتابخانەو

مزگەوتەکە،بەمشێوەیەتۆمارکراوە،)لەژمارەکانداهەڵەهەیە()٦٩(:
خشتەىژمارە)٤(

نەخوێنەوار خوێنەوار ژمارەىدانیشوان
مێ نێر مێ نێر مێ نێر
5٤٣  ٢٤٢  ٣  ٤٧  ٦٧٩  ٣٨5
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بەپێىژمارەدووىتۆمارىگشتىقوتابخانەىکەالرلەنێوانساڵىخوێندنى
١٩٤١–١٩5٠سەدونۆزە)١١٩(قوتابىخوێندویانەوناویانتۆمارکراوە،بەناوى
مەجیدشوان( ناوى)حسێن بە و دەکات پێ دەست بەگ( عەبدوڵڕەحمان )سەالح
کۆتاىدێتناوىژمارەیەککچلەمتۆمارەدابەرچاودەکەوێت)٧٠(،شێخمحەمەد
شاکەلىلەساڵى١٩٤٩زچوتەقوتابخانەباسلەوەدەکاتزۆرترقوتابیانخەڵکى
گوندەکەبوونەوبەشێکیانلەگۆبانوبنگردودەوربەرىقەاڵىشێروانەوەبۆئەو
قوتابخانەیەهاتون،لەمرووەهەندێکدیمەنىقوتابخانەىکەالرورەوشىخوێندنمان
بکێشین وێنەى بەمشێوەیە دەکرێت کەالر قوتابخانەکەى ژینگەى دەکات، تۆمار بۆ
بوو نوسرا عەرەبى زمانى بە گەورەى بە قوتابخانەکە حەوشەى دەرگاى لەسەر «
)مدرسەکالراالبتدائیە(بیناىقوتابخانەکەلەسەرووىگوندەکەوەبووە،دیوارىبیناى
قوتابخانەکەپێکهاتەىخشتوقوڕوسەروەیشىبەداروقامیشداپۆشراوبوو،
قوتابیەکانلەسەررەحلەیانراخەرێکدادەنیشتن،قوتابخانەکەلەپۆلى)١- ٦(تێیدا
خوێندویانە،زەوىژوورەکانگڵبوولەکاتىگەرمادالەالیەنکارگوزارىقوتابخانەکەوە
)مامئەحمەد(ئاوپەرژێندەکرا،ئاوخواردنىقوتابخانەکەلە)کوپەڵە(دابووەلەژێر
چاودێرىبەڕێوەبەرومامۆستایایاندا،لەکاتىریزبوونىقوتابیاندازۆرجارقوتابیان

سرودیاندەوتلەوانە)خوایەوەتەنئاواکەى،قەاڵىشێروانە(.
مامۆستاکانبەزۆرىتورکمانوعەرەبوئاسورىبوونکەپیاندەوتن
)ئەفەندى(وبۆکارەکەیاندڵسۆزوخەمخۆربوونبەیەکسانىلەگەڵخوێندکاران
قوتابى قوتابخانە یاساى لە دەرچون لەسەر کات هەندێک و دەکرد هەڵسوکەوتیان
سزادەدرا،قوتابیانوەکپێشووزۆرىلەرووىجلوبەرگەوە)دزداشە،چاکەت(
یانلەبەردەکرد،گرنگىبەپاکوخاوێنىقوتابیاندەدراوجاربەجارلەکفریەوە
سەرتاشێکدەهێنرابەکۆمەڵسەرىقوتابیانیانتەراشدەکرد،جگەلەوانەکانچاالکى
ترهەبووەبەشێوەیەکلەوەرزىبەهارانداقوتابیانگەشتیاندەکردبەئاهەنگو
گۆرانىکاتەکەیانبەسەردەبرد،گرفتىئەودەمەىخۆێندئەوەبووەقوتابىتاپۆلى
چوارىدەخوێندبەهۆکارىجۆربەجۆروازىلەخوێندندەهێنابەشێوەیەکدەتوانین
لە٢٠%ىقوتابیاندەچونەتاقىکردنەوەىبەکەلۆرىئەودەمانە،بۆتەواو بڵێین
کردنىقۆناغىناوەندىقوتابىدەبوایەرووىلەجێگەکانىتربەتایبەتکفرىبکردایە
ولەمرووەحوکمەتهاوکارنەبووەبۆبەکرێگرتنىبەشىناوخۆىبۆیەقوتابىبە
ناچارىدەبوولەماڵىخزمێکىبمایەتەوە)٧١(،لەچلوپەنجاکانداقوتابیانزۆر
جاربەیانیانسرودى)قەاڵىشێروانە(یاندەوتەوەکەشیعرىشێخئەحمەدىشاکەلە
ولەژمارە)5(ىساڵى١٩٤٣دالەگۆڤارى)گەالوێژ(داباڵوکراوەتەوەوبەجوانى
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وەسفىقەاڵىشێروانەوئێوارانىبەهارىگەرمیانمانبەدێڕەشیعربۆدەڕازێنێتەوە
)٧٢(،لەقوتابخانەىکەالرداکتێبخانەهەبووەکەژمارەیەککتێبىعەرەبىتێدابووە

قوتابیاندەیانتوانىسودىلێوەربگرن)٧٣(.
بەمشێوەیەرەشىپەروەردەلەوبیناقوڕەدابەردەوامبووتائەوکاتەىبیناى
قوتابخانەىکەالرلەالیەنمیریەوەبەشێوەیەکىمۆدێرنلە)گەچویلۆک(لەساڵى
بیناى کۆنترین وەک ئێستایش تا تەموز( ١٤ى پاش)شۆڕشى کرا دروست ١٩5٨
قوتابخانەلەشارەکەماوەوخوێندنتێیدادرێژەىهەیە،بەووتەىمامۆستحسێن
کەالرىلەساڵى)١٩5٢–١٩5٣(دابەپێنجساڵىخراوەتەقوتابخانە،بەڕێوەبەرەکەیان
ناوى)بەهجەتبەدرىبەیاتى(بووە،ئەممامۆستایەیەکێکبووەلەمامۆستاخەت
خۆشەکان)خۆشنوس(وهەرسێزمانىکوردىعەرەبىوتۆرکمانىزانیووە،جگە
لەممامۆستایەهەریەکەلەمامۆستایان)محەمەدعەباس:خەڵکىقەرەتەپە،خورشید
بەیاتى: عەلى حسێن کفرى، خەڵکى عەباس: زەینلعابدین کفرى(، خەڵکى عەزیز:
خەڵکىکفرى،چەندینمامۆستاىتر(وانەیانبەقوتابیانداوەتەوە،لەپەنجاکاندا
خوێندنلەهەمووپۆلەکاندابەزمانىعەرەبىبووەوئەمەیشزۆءرجارگرفتىبۆ
قوتابیاندروستکردووە،ژمارەىقوتابیەکانلەودەمەدابەووتەىمامۆستاحسێن
نزیکەى)٨٠(قوتابىبووەجگەلەوانەکانگرنگىبەچاالکىوەرزشوهونەریش
دراوە،سااڵنەوەزارەتىمەعاریفهەندێکیارمەتىقوتابیانىداوەلەساڵىپەنجاو
شەستەکاندائەویشبریتىبووەلە)هەندێکجلوبەرگ،قەڵەمودەفتەر...(،جگە
لەمنداڵەبەگزادەکانوەکلەسەرەوەئاماژەىبۆکرامندااڵنلەقوتابخانەدەردەهێنران
بەتایبەتلەوەرزىدروێنەىگەنموجۆدا،کچانیشبەزۆرىلەبەرعورفوعادەتلە
قوتابخانەدەردەکرانوکچاننەیاندەتوانىقۆناغەکانىترببڕن)٧٤(،لەساڵى١٩5٤ز
هاتنى بەخێر مەراسیمى لە بوون بەشدار کەالر قوتابخانەى بەڕێوەبەرى و قوتابیان
)مەلیکفەیسەڵىدووەم(لەنزیکقەاڵىشێروانە،قوتابیانومامۆستایانلەورۆژەدا
بەخێرهێنانىخاوەنشکۆ لەکەرنەڤاڵى بوونە بەشدار بەچاالکىهونەرىپێشوازى
مەلیکفەیسەڵ)١٩٣5–١٩5٨(لەگەشتێکیدابەتەنیشتکەالرداگوزەرىکردووە
وخەڵکێکىزۆرلەسنورەکەچونەتەپێشوازى،قوتابیانومامۆستایانىقوتابخانەى
بە  عێراقدا مەلیکى پێشوازى لە رۆژگارەدا لەو لەوخەڵکە بوونە بەشێک کەالریش

چاالکىوریزبەستنوبەخێرهێنانبەشداربوونە)٧5(.
زۆرێکلەقوتابیانىپەنجاکاندواتربەقوناغەجۆربەجۆرەکانىخوێندندا
تێپەڕیونتوانیویانەخوێندنتەواوبکەنولەبوارەجۆربەجۆرەکانداخزمەتبکەن
شێخمحەمەدلەبەرهەمەکەیداناوىزۆرێکلەوانەىبردووەکەژمارەیان)٣٦(کەسە،
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لەوانەیش)عوسمانمەالمستەفا:مامۆستا،جەمیلئەحمەدبەگ:ئەفسەر،قادررەزا
لە قۆتابخانەیە ئەم قوتابیانى لە ژمارەیەک پەنجاکاندا لە هەر جیۆلۆجى...(، بەگ:
بزوتنەوەىرزگاریخوازىکوردستاندالەبوارىسیاسىوپێشەمەرگایەتیدابەشداربوونە

کەژمارەیان)٢٠(کەسدەبێت)٧٦(.
رەوشىپەروەردەوخوێندنلەقوتابخانەىکەالردادرێژەىهەبووەلەساڵى
بوونە سەرەتایدا یەکەمى پۆلى لە قوتابى بیست نزیکەى ١٩٦١ – ١٩٦٠ خوێندنى
بەهەمانشێوەىسااڵنىپێشووترمامۆستالەپۆلدادەساڵتداربووەوبەخێوکەرى
بەم و من( بۆ ئیسقانەکەى تۆ، بۆ )گۆشتەى راهاتبون ووتەیە ئەم لەسەر قوتابى
جۆرەدەردەکەوێتقورساىفێربوونلەسەرخودىقوتابىبووە،بەگشتىتێگەیشتنى
خەڵکبۆخوێندنلەئاستیکىباشدابووەوەکسااڵنىپێشترکچانیششانبەشانى
کوڕانخوێندویانە،بەاڵمزۆرکەسبەهۆکارىجۆربەجۆرمنداڵىخۆیانلەقوتابخانە
سەربارى ئەمە دەخوێنرێت، قوتابخانەدا لە شەیتانى وانەى وابوو پێان و نەخستوە
بارگرانىپێداویستیەکانىخوێندنکەبارقورسىبوەبۆقوتابیانوکەسوکاریان،
مامۆستایانىشەستەکانبریتىبوونلەمامۆستایان)سلێمان،فایەق،معتەسەم...(
)٧٧(،جگەلەقوتابیانىگوندەکەلەدەوربەریشەوەبەتایبەتلەپاشساڵى١٩٦٤ 
بنگرد، گۆبان، خەلیل، )سەید گوندەکانى وەک ترى شوێنەکانى لە قوتابیان ەوە
لە قوتابخانەیە،جگە ئەم هاتونەتە بۆخوێندن ەوە گردەگۆزینە( بنە، دێ شاکەل،
خوێندنقوتابىکارىتریشىدەکردبەتایبەتئیشوکارىکشتوکاڵوئاژەڵدارى،
لەیەکپۆلدادەیانخوێند)لەیالومهابادو لەگەڵکوڕان لەشەستەکاندائەمکچانە
خەباتعەلىبەگ،کەژاڵوبێخاڵئەحمەدمراد،قەدریەئەحمەدنادر..(ئەمکچانە
نەیاندەتوانىقۆناغەکانىپاشسەرەتاىببڕن،لەقوتابخانەىشەستەکانداگرنگىبە
وانەىوەرزشوهونەردەدراوسااڵنەلەقوتابخانەکەداپێشەنگەىهونەرىوکارى

دەستدەکرایەوە)٧٨(.
ئەودەمانەىخوێندنزۆرێکلەقوتابیانلەالىمەاللەمزگەوتبەتایبەت
لەوەرزىهاویندادەیانخوێند،لەمرووەمحەمەدعەلىرەزالەساڵى١٩٦٧چوەتە
پۆلىیەکەموپێشترلەالىهەریەکەلەمەال)فەقێرەشید(وباوکى)سەیدعەلى
رەزا(قورئانىخوێندووەوپاشترخەتمىکردووە،هەریەکەلەبەخێوکەرىقوتابى
ومامۆستایانگرنگیانبەقوتابیانداوەوزۆرێکلەبەخێوکەرىقوتابیانخوێندنیان
بەپیرۆزسەیرکردووە،بەووتەىمحەمەدعەلىبەزمانىکوردىخوێندویانەوبە
گشتىقوتابیانلەوانەىئنگلیزداالوازبوونە،سااڵنىکۆتایىشەستەکانوسەرەتاى
حەفتاکانژمارەیەکمامۆستاوانەىبەقوتابیانووتەوەدەکرێتلێرەدائاماژەیانبۆ



Analytical, academic, quarterly Magazine57 هاوینی  ٢٠١٦ 14

بکەین،مامۆستایان)حسێنکەالرى،ئەفراسیاوئەحمەد،شوکرمحەمەدغەفور،کەمال
فارس،عەبدولکەریمعەبدولحەمید،سەباححەسەن،داودسەلمانسابرکۆیى،کازم،

تاهروعەدنان...()٧٩(.
بەمشێوەیەدەردەکەوێتتاسەرەتاىساڵى١٩٧٠لەکەالرتەنهائەمقوتابخانەیە
هەبووەومندااڵنىناوچەکەتیایداخوێندووە،قوتابیانبۆتەواوکردنىقۆناغىناوەندى
بەپێى تایبەتشارەکانى)کفرى،خانەقین،جەلەوال(دەکرد، بە لەدەوربەر رویان
تۆمارىگشتىژمارە)5(ىقوتابخانەىکەالرلەژمارە)5٨٨–٧١٤(دەستپێ
دەکاتیەکەمقوتابىلەوتۆمارەدالەساڵى١٩٦١وەرگیراوەبەناوى)حەلیمەقادر(
)٨٠(،تۆمارىگشتىژمارە)٦(لەقوتابخانەىکەالرلەژمارە)٧١٧–١١٠٠(دەست
ناوى)محەمەدخورشید بە ناوىقوتابى)عومەرحسێنرۆغزائى(و بە پێدەکات
ئەحمەد(کۆتاىدێتلە١٩٦٦/٩/١دەستپێدەکاتبۆساڵى١٩٧٦/٩/١٨کۆتاى
دێت)٨١(،بەوشێوەیەدەردەکەوێتلەنێوانسااڵنى١٩٦١–١٩٧٦داناوىنزیکەى
)5١٢(قوتابىتۆمارکراوەلەتۆمارىگشتىژمارە)5–٦(دا،وەکلەسەرەوە
ئاماژەىبۆکراتاسەرەتاىساڵىحەفتاکانتاکەقوتابخانەىکەالربووەبەاڵملەساڵى
خوێندنى١٩٧٠–١٩٧١لەقوتابخانەىکەالرلەکەالرىکۆنپاشکۆیەککراوەتەوە
بۆقوتابیانبۆپۆلەکانى)١–٢(ناوەندى،لەپۆلىیەکەمىناوەندى)٢١(قوتابىو
لەپۆلىدووەم)٨(قوتابىلەوپاشکۆیەدادرێژەیانبەخوێندنداوەومامۆستایانى

قوتابخانەسەرەتایەکەوانەیانبەقۆتابیانىقۆناغىناوەندىووتوەتەوە)٨٢(.
لەرێگەىیاداشتێکەوەکۆمەڵێکقوتابىکەالرکەئاراستەىالیەنەبەرپرسەکانیان
کردووەبۆکردنەوەىناوەندىبەتایبەتدواىئەوەىبەمەرسومىکۆمارى)٣٠(ژمارە
)١٣٧(لە)١٩٧٠/٢/٢٨(کەالرکراوەتەقەزالەرۆژنامەىفەرمىعێراقدا)وەقائیعى
عێراقى(بەئیمزاىئەحمەدحەسەنبەکربڕیارىلەسەردراوەوخراوەتەسەرپارێزگاى
کەرکوک،بەمشێوەیەکەالرلەگوندەوەکراوەتەقەزائەمەیشکاریگەرىهەبووەلە
بوارىپەروەردە لە تایبەت بە بوارەجۆربەجۆرەکاندا لە بوارىگەشەکردنىشارەکە
گێڕاوە پیاوەرۆڵى ئەم ، بووە بیالل( قائیمقامىکەالر)جەالل یەکەم فێربووندا، و
لەسەر شارەکە لە خواست ئەوەى پاش تایبەت بە خوێندن و پەرو.ەردە بوارى لە
داواى ئەوەى بۆ بووە ساز زەمینە رووە لەم و هەبووە ناوەندى قۆناغى کردنەوەى
بە سەرەتاى لە ئەمەیش و بکرێت قەزاکە لە خوێندن ترى قوناغەکانى کردنەوەى

قەزاکردنىکەالرداهەستىپێکراوە.
عەبدوڵاڵحەسەنقادرلەساڵى١٩٧٠داقۆناغىسەرەتاىتەواودەکاتوبۆ
کردنەوەىئەوپاشکۆیەباسلەوەدەکاتبەیاداشتیکۆمەڵێکقوتابىئەوپاشکۆیە
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کراوەتەوەولەمرووەبەمشێوەیەباسىئەوپاشکۆیەدەکات»منوشێرکۆمحەمەد
قائیمقامیەتىکەالربەپاسەوانەکەمانووتئەمانەوێتچاومانبە رۆستەمچوینبۆ
قائیمقامبکەوێتووتىئیشتانچیەودەتانەوێتچىپێىبڵین،پاشترچوینو
)جەاللبیالل()٨٣(مانبینىدەمەوئێوارەبوو،ووتى:چیتاندەوێتووتمانئێمە
وەکقوتابیانىکەالردەمانەوێتلەکەالربخوێنینوناوەندیمانبۆبکەنەوە،ئەویش
بانگىکاتبەکەىکردوووتىمەزبەتەکبنوسەوبزانەچیاندەوێت»بەمشێوەیە
دەردەکەوێتجەاللبیاللرۆڵىلەکردنەوەىئەوپاشکۆیەداهەبووەلەکەالر)٨٤(،
لەبارەىکردنەوەىپاشکۆىقوتابخانەىکەالرەوەمامۆستاشکورمحەمەدغەفورباس
لەوەدەکاتیاداشتى١٤قوتابیانبۆیاریدەدەرىبەڕێوەبەرێتىپەروەردەىکەرکوکبۆ
زمانىکوردىبەرزکردەوەتەوەبۆکردنەوەىناوەندى،ئەوانیشرەزامەندیاننیشاندا
تێدا وانەمان سەرەتایەکە قوتابخانە مامۆستایانى هەر کە پاشکۆیەک کردنەوەى بە
محەمەد )نەوزاد ئەوانیش نارد ناوەندى مامۆستاى دوو پەروەردە دواتر دەوەتەوە،
ساڵح:پسپۆڕىبیرکارى،جەمالمحەمەدعەلى:پسپۆڕىجوگرافیا(بوون،بەبڕواى
مامۆستاشکورکردنىکەالربەقەزاکاریگەرىباشىلەسەرپەروەردەلەشارەکەدا
وستافى بووە عەزیز فارس کەمال مامۆستا پاشکۆکە بەڕێوەبەرى هەبووە)٨5(،
مامۆستایانیشهىقوتابخانەسەرەتایەکەبووەلەگەڵئەودوومامۆستایەىکەناومان

هێنان.
نزیکەى دەکرێتەوە کەالر لە ناوەندى قوتابخانەى یەکەمین ١٩٧٢ ساڵى لە      
حەفتاقوتابىلەوناوەندیەلەوەجبەىقوتابیەیەکەمینەکاندەبنوبیناکەىلەنێو
قوتابخانە ئەم بینانى ،)٨٦(  بووە دا کەالر( ئێستاى پەروەردەى )بەڕێوەبەرێتى
ناوەندەیەلەالیەندووەمینقائیمقامىکەالرەوەدروستدەکرێتئەویش)عەبدولستار
– ١٩٧١/٩/١٦( لە دەکات لێوە باسى یاداشتەکانیدا کە )٨٧( شەریف( تاهیر
١٩٧٢/٣/٢٧(بوەتەدوەمینقائیمقامىقەزاىکەالر،بەمشێوەیەعەبدولستارتاهیرلە
کەالروەکخۆىدەنوسێتبەمکارانەهەستاوە)دروستکردنىدووخانوولەمەرکەزى
کەالر،قوتابخانەیەکىناوەندى،بنکەیەکىبەیتەرى،هێنانىهێڵىکارەباودابەشکردنى
زەوىلەناوکەالربەسەردانیشتواندا()٨٨(،لەسەردەمىئەمقائیمقامەداجارێکى
ترژمارەیەکقوتابىشارەکەکەپێکهاتبونلەهەریەکەلە)عەبدوڵاڵحەسەنقادر،
ئەحمەد حەسەن ئەحمەد، هیدایەت رۆستەم، محەمەد شێرکۆ بەگ، عەلى حەسەن
مستەفا،عەدنانرەشید...(چونەتەالىبەرپرسىخوێندنىکوردىلەبەڕێوەبەرێتى
گشتىپەروەردەىکەرکوک)فاتحمحەمەد()٨٩(حەسەنعەلىبەناوىقوتابیەکانەوە
داواىکردنەوەىناوەندیانلەقەزاکەکردووەوئەوبەرپرسەکوردەیشزۆردڵسۆزانە
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داواکەىبۆجێبەجێکردون،بەمشێوەیەدەردەکەوێتپۆلەکانى)١- ٢(ناوەندىلە
پاشکۆىقوتابخانەىکەالرىسەرەتابووەبەاڵمپۆلىسێیەمىناوەندىلەبیناىنوێى
ناوەندیەکەبووە،واتالەساڵىپاشتردا)١٩٧٢(ناوەندىلەکەالرکراوەتەوەومامۆستا
)ئیسماعیلمەالسەمەد(بەڕێوەبەرىبووە)٩٠(،لەناوەندىکەالرجگەلەالیەنى
لەساڵى١٩٧٢  دراوە، قوتابیانش رۆشنبیرى الیەنى بە گرنگە وخوێندن پەروەردە
لەناوەندىکەالرىکۆنلەالیەنمامۆستاناسحغەفور–مامۆستاىزمانىعەرەبى
دووباڵوکراوەىسەردیواروەکچاالکىقوتابیانئەوکاتەباڵوکراوەتەوەبەناوەکانى
)تیشکبەزمانىکوردى،مەعریفەبەزمانىعەرەبى(لەرێگەىئەمدووباڵوکرایەوە
چەندینبابەتىهەمەجۆرىوەکپەندىپێشینانوبۆپێکەنینوشیعروچیرۆکباڵو

کراوەتەوە)٩١(.
لە١٩٧٠/١٢/١٣پاشکۆىکەالرىسەرەتایىکرایەوەولەمانگىشوباتى
لەقەزاىکەالربەردەوام ناوەندیەکىسەربەخۆ،بەمشێوەیەخوێندن بە ١٩٧١بوو
بووتانسکۆىشۆڕشىئەیلولبەتایبەتلەئازارى١٩٧٤شەڕلەنێوانحوکمەتو
سەرکردایەتىکوردادەستىپێکرد،بەشێکلەمامۆستایانپەیوەندیانبەشۆرشەوە
قوتابخانەى لە خوێندن تر، قوتابخانەکانى بۆ کران تەنسب تریان بەشێکى و کرد
ناوەندىکەالرراگیرابۆماوەیەکپاشانلەمایسىهەمانساڵجاریکىترقوتابیان
بەشێکى و هێنا قوتابخانە لە وازیان بەشێکیان هەرچەندە قوتابخانە، بۆ گەڕانەوە
ناوەندى لە قوتابى بیست نزیکەى ،)٩٢(  خوێندن بۆ تر شوێنانى چونە تریان
کەالربەهۆىخراپىدۆخىکوردستانەوەوداخستنىئەوناوەندیەلەناوەندىکفرى
تاقیکردنەوەىبەکەلۆریانئەنجامداوەوبۆئەومەبەستەبەدرێژاىتاقىکردنەوەکان
قوتابیانبەسەرپەرشتىمامۆستایەکلەقوتابخانەیەکىئەوشارەماونەتەوە)٩٣(،
بەعەرەب چوو، خراپى بەرەو پەروەردە رەوشى ١٩٧5ز ساڵى روداوەکانى پاش لە
کردنىناوەندەکانىخوێندندەستىپێکردوبەمشێوەیشفشارێکىدەرونىخراپ
لەسەردەرونىهەمووتاکێکبەتایبەتمامۆستایانوقوتابیانهەبووە،بەمهۆیشەوە
زۆرقوتابىوازیانلەخوێندنهێناوەوبیرێکىوایشلەنێوخەڵکیداباڵوکراوەیەوە
زیاترگرنگىبەخوێندنىزمانىعەرەبىبدرێت)٩٤(،لەکەالرتەنهاقۆناغىسەرەتاى
و خانەقین و کفرى لە رووى قوتابى دەبوو ئامادەى قۆناغى بۆ هەبووە ناوەندى و
جەلەوالودەربەندیخانبکردایە،ساڵى١٩٧5لەبیرەوەرىقوتابیانداساڵێکىناخۆش
بووەبەوەىلەزۆرجێگەقوتابخانەکوردیەکانداخراونوقوتابیانیشبۆقوتابخانە
عەرەبیەکانگواستراونەتەوەوهەرئەوساڵەبەشێوەیەکىچڕشااڵوىبەبەعسىکردن
ناوەندەکانىخوێندنداکەبەهۆیەوەکەمکەسهەبووناچار دەستىپێکردووەلە
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نەبێتپەیوەندىنەکاتبەبەعسەوە)٩5(.
ناوەندىکەالربیناکەىتاتاقیکردنەوەىنیوەىساڵى١٩٧5لەبیناىپێشودا
بووەبەاڵمپاشترشوێنەکەىگوازاوەتەوەبۆبینایەکىترلەشوێنى)ئامادەیىرەوشتى
محەمەد حەسەن )ئەنوەر مامۆستا ساڵە ئەو و کۆن( هونەرمەندانى هۆڵى ئێستا،
)کەریم مامۆستایان لە هەریەکە ئەویش پاش بووە بەڕێوەبەر ) - ١٩٤٨( شاواز
ئەحمەدمحەمەدخەڵکىناوچەىزەنگاباد)١٩٤٨–٢٠١٢(،مستەفارەشیدحەمید
کوڵەجۆیى)١٩5٢ - ٢٠١٣(بونەتەبەڕێوەبەرلەمناوەندیەدا،لەنێوانسااڵنى١٩٧5 
–١٩٧٩ژمارەیەکمامۆستالەمناوەندیەداوانەیانبەقوتابیانداوەتەوە،ژمارەیەکیان
لەرەگەزىمێبوونەلەوانە)موعەزەز:مامۆستاىمێژوو،بەتولئیبراهیم:مامۆستاى
عەرەبى،غازیە:مامۆستاىئنگلیزى(،مامۆستایانىتردەکرێتلێرەدائاماژەیانبۆ

بکرێتبەمشێوەیە)٩٦(:
خشتەىژمارە)5(

ئاین دانیشتووى نەتەوە پسپۆڕى ناوىمامۆستا
مەسیحى بەغداد عەرەب عەرەبى عامردایل

موسڵمان چەمچەماڵ کورد ئنگلیزى حەسەنرەسوڵ
موسڵمان کەرکوک کورد بیرکارى شاکرمەحموود

موسڵمان دەربەندیخان کورد کوردى تایرعەبدوڵاڵ
موسڵملن خانەقین کورد جوگرافیا خەلیلمەحمود
موسڵمان خانەقین کورد خەلیلئیبراهیمفتحڵاڵئنگلیزى
موسڵمان خانەقین کورد خالدعەبدوڵاڵسلێمانبیرکارى
کاکەیى کەرکوک کورد سەرتیپکاکەیى)سیروان(کیمیا
موسڵمان خانەقین کورد گوڵباخئیراهیمئەحمەد-
موسڵمان خاڵێ عەرەب کەریمعەبدولحەمیدعەرەبى
مەسیحى کەرکوک عەرەب ناێرئەلیاسعەلوکۆمەاڵیەتى

لەکەالررەوشىپەروەردەوخوێندنبەچەندینرێگەىسەختودژواردابەرەو
زیادىکردووە، تایبەترەگەزىمێ بە بەگشتى قوتابیان پێشەوەدەچوو،ژمارەى
سەربارىئاسەتەنگورێگریەکانبەاڵمرەوشىپەروەردەبەرەوپێشەوەچووە،لێرەدا
بەپێىئامارێکدەردەکەوێتژمارەىقوتابخانەکانرووىلەزیادبوونکردووەئەمیش
ژمارەى ئامارىساڵى١٩٧٧ پێى بە بووە دانیشتوانەوە ژمارەى بوونى زیاد بەهۆى
دانشتوانىمەرکەزىکەالرپێکدێتلە)٢٤٨٢٤(کەسکەلە٧5%ىلەکوردپێک
کردووە زیادى زۆر دانیشتوانى ژمارەى قەزا بە کەالر کردنى دواى لە واتا هاتووە،
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)٩٧(،لەکەالرلەپاشساڵى١٩٧٣–١٩٨١ژمارەیەکقوتابخانەدروستکراوەلە
ساڵىخوێندنى)٢٠٠٠–٢٠٠١(ناوەکانیانبەمشێوەیەبووە)٩٨(:

خشتەىژمارە)٦(
گەڕەک ناوىقوتابخانەساڵىدامەزراندنقۆناغىخوێندن

فەرمانبەران سەرەتاى ١٩٧٣ کەالر
فەرمانبەران سەرەتاى ١٩٧5 خانەقین
فەرمانبەران ناوەندى ١٩٧5 سیروانىکوڕان

سیروان ١٩٧٨سەرەتاى تیشک
فەرمانبەران سەرەتاى ١٩٧٨ لەیالقاسم
بەردەسور سەرەتاى ١٩٧٨ پێشەنگ
سیروان سەرەتاى ١٩٧٨ ئەڵوەن

فەرمانبەران باخچە ١٩٧٨ باخچەىساوایان
سەرکەوتن سەرەتاى ١٩٧٩ گەرمیان
شۆرش سەرەتاى ١٩٧٩ هۆگر

سەرکەوتن سەرەتاى ١٩٨٠ مروارى
شۆڕش سەرەتاى ١٩٨٠ زۆزک
شۆڕش ئامادەی ١٩٨١ شەهیدئارام

لەکەالرلەحەفتاکاندالەبوارىپەروەردەوخوێندندازۆرباشگەشىکردووە،
باخچەىساوایانوئامادەىتێداکراوەتەوەلەگەڵزیادبوونىقوتابخانەسەرەتایەکاندا،
نەهێشتنى نیشتمانى هەڵمەتی کەالر لە هەشتاکان وسەرەتاى حەفتاکان کۆتاى لە
نەخوێنەوارىبەڕێوەچووەژمارەیەکخەڵکلەهەردوورەگەزتێیدابەشداربووەکە
سەرکەوتنىرێژەکەلەکەالرلەنێوان٣٠- ٤٠%دابووە)٩٩(،لەساڵىخوێندنى
١٩٧٧–١٩٧٨پلەىدواناوەندىبەناوەندىکەالردراوقوناغىئامادەیشبەردەوام
بووە،یەکەمئامادەیىلەکەالر)اعدادیەالپورە(خوێندنتێیدابەزمانىعەرەبىبووە
بەڕێوەبەرەکەىمامۆستا)ساڵحمحەمەدئەمین ئارام(ىئێستاو بیناى)شەهید لە
نەریمان(بووە،لەوئامادەیەدالەهەردووبەشى)زانستى،وێژەى(نزیکەى)5٠٠(

قوتابىخوێندویانە)١٠٠(.
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سەرچاوەوپەراوێزەکان:
١(سەباحعەلىجاف،مێژووىپەروەردەوفێربوونلەکەالر،گەرمیانىئەمڕۆ،ژمارە)٧١(،شوباتى٢٠١٣،

ل٦.  
)هەولێر: رۆشنبیرى، وەزارەتى چاپخانەى کوردستان، کۆنەکانى نەتەوە مێژووى ئەلیاسى، شاخەوان )٢

٢٠٠٨(،ل5٦.  
٣(سەباحعەلىجاف،مێژووىپەروەردەوفێربوون،ل٦. 

خەڵک ناوچەکانییەوە، و شوێن و کەالر جوگرافیاى هەڵکەوتەى بارەى لە کورتەیەک باوەڕ، ئەحمەد )٤
)مانگنامە(،ژمارە)٢٠(،کانونىیەکەمى٢٠٠5،ل١5. 

5(جمالبابان،اێولاسماءالمدنوالموقعالعراقیە،ج١،مگبعەاالجیال،)بغداد:١٩٨٩(،ێ٢5٦. 
٦(بەهرۆزجاف،واتاىناوىکەالر،کۆچ)گۆڤار(،ژمارە)٣(،هاوینى٢٠٠5،ل١١٢–١١٤. 

B١%D٨%A٧%D٨٤%٨%D٨٣%٩%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٧(٩
٨(ئەحمەدباوەڕ،کورتەیەکلەبارەىهەڵکەوتەىجوگرافیاىکەالروشوێنوناوچەکانییەوە،ل١5.

٩(جاسممحەمەد،کەالرلەالدێوەبۆشار،باڵوکراوەکانىمەکتەبىبیروهۆشیارى)ى.ن.ک(،)سلێمانى:
٢٠٠(،ل٢٢.

١٠(جەمالئەکبەر،کەالرلەکورتەیەکىمێژوویدا،ب١،ئایندەىگەرمیان،ژمارە)5٣(،دیسەمبەرى٢٠٠٩،
ل٤. 

،)١١١( ژمارە )رۆژنامە(، کوردستان هەرێمى دەدرێتەوە؟، کۆن کەالرى لە ئاوڕێک کەى سەرچڵ، )١١
١٩٩٨/١٢/١٠،ل5

١٢(سوارەحەسەنباجەالن،مێژووىکەالر،چاپخانەىچوارچرا،)سلێمانى:٢٠١١(،ل٢٤–٢٧.  
١٣(جاسممحەمەد،س.پ،ل٢٧–٣٢. 

گۆڤارى مدینەکالر، الدیموغرافىفى االتغییر السیاسیەفى االبیئە اپر باالنى، درویشمحمد ابراهیم )١٤
سەنتەرىلێکۆڵینەوەىستراتیجى٦٩)المجلە(،العدد)١(،ایار٢٠١٣،ێ٣١٢. . 

١5(سیسیلجۆنئیدمۆنس،کوردتورکعەرەب،و:حامیدگەوهەرى،چ٢،)هەولێر:٢٠٠٤(،ل٢٠٤–٢٠5. 
١٦(خوسرەوجاف،مێژووىهۆزىجاف،چ١،دەزگاىچاپوباڵوکردنەوەىبەدرخان،)هەولێر:٢٠١٣(،

ل٨٤5 .  
١٧(محەمەدهادىدەفتەروعەبدوڵاڵحەسەن،عێراقىباکورلیواىکەرکوکودیالەساڵى١٩55،وەرگێڕانى:

موعتەسەممحەمەد،چاپخانەىژیار،)سلێمانى:٢٠٠٢(،ل١5٦. 
١٨(مدیریەالنفوسالعامە،الدلیلالعاملتسجیلالنفوسالعاملسنە١٩5٧،ێ١٢١. 

١٩(چاوپێکەوتنلەگەڵئەنوەرحەسەن)سەرپەرشتیارىخانەنشین(،کەالر،٢٠١٤/٢/٢٢.
٢٠(سەباحعەلىجاف،مێژووىپەروەردەوفێربوونلەکەالر،ل٦.  

٢١(سوارەحەسەنباجەالن،س.پ،ل٦٠–٦٣.   
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لەپەنجاکانداوپاسەکەىحاجى١٩٦١–١٩٧5، ٢٢(محەمەدشاکەلى،قەزاىکفرى..شارەدێىکەالر
چاپخانەىکارۆ)لەباڵوکراوەکانىکۆمەڵەىرۆناکبیرىوکۆمەاڵیەتىکەرکوک،)کەرکوک:٢٠١٢(،ل١5٠.  

٢٣(ه.س،ل١5١. 
٢٤(چاوپێکەوتنلەگەڵمەالئەحمەدىفەقێرەشید)مەالىدێرین(،کەالر،5/٢٠١٢/٧.  

کەالر، زانایان(، یەکێتى گەرمیانى– لقى )بەرپرسى کەالرى ئەمین مەالحەمە لەگەڵ چاوپێکەوتن )٢5
.٢٠١٤/٢/١٠

٢٦(حاجىمەالمحەمەدىجوانڕۆى،باوکىناوىمەهدیەولەبنەماڵەىپیرخدریە،لەمنداڵیەوەدەستى
کردووەتەخوێندنوچوەتەبیارەولەوێئیجازەىزانستىوەرگرتووە،بەفەرمانىشێخعومەرىزیائەدین
الىحەسەنبەگىسلێمانبەگبووەلەگەرمیانبوەتەمەالوپاشانچوتەخانەقینولەوێئەرکىوانە
ووتنەوەىلەخانەقاىشێخزیائەدینداگردوتەئەستۆتامردنلەخانەقینماوەتەوە،لەکاتىچونبۆحەج
چاوىبەهەریەکەلە)مەلیکسعود،مەلیکفەیسەڵ(کەوتووەوگەلێکرێنامىکردون،حاجىمەاللەساڵى
١٣5٨ککۆچىدواىکردووە،بڕوانە:مەالعەبدولکەریمىمودەریس،یادىمەردان،ب٢،چ٢،چاپخانەى

ئاراس،)هەولێر،٢٠١١(.ل٤٧5.  
٢٧(قیدعام)تۆمارىگشتى(،رقم)١(،مدرسەکالراالبتدائیە،سنە١٩٣١–١٩٤١. 

٢٨(محەمەدشاکەلى،قەزاىکفرى..،ل١5١.
٢٩(چاوپێکەوتنلەگەڵمەالئەحمەدىفەقێرەشید،کەالر،5/٢٠١٢/٧.  

٣٠(هاشمعاێىکاکەیى،دیوانویاداشتىشێخئەحمەدىشاکەلىشاعیروخواناسىدەشتىگەرمیان،چ٤  
)کەرکوک:٢٠٠٩(،ل١٤. 

٣١(چاوپێکەوتنلەگەڵمەحمودرەشیدقادر،)یەکێکلەیەکەمیندەستەىقوتابیانىق.کەالر(،کەالر،
 .٢٠١٤/٢/٧

کەالر، کەالر(، ق. قوتابیانى دەستەى یەکەمین لە )یەکێک ێاڵح حەمە قادر لەگەڵ چاوپێکەوتن )٣٢
  .٢٠١٤/٣/٢٠

٣٣(محەمەدشاکەلى،قەزاىکفرى.،ل١5٣. 
٣٤(چاوپێکەوتنلەگەڵمەالئەحمەدىفەقێرەشید،کەالر،5/٢٠١٢/٧.  

٣5(محەمەدشاکەلى،قەزاىکفرى.،ل١5٣. 
٣٦(چاوپێکەوتنلەگەڵمەالحەمەئەمینکەالرى،کەالر،٢٠١٤/٢/١٠.

٣٧(چاوپێکەوتنلەگەڵشێخمحەمەدشاکەلى)وەزیرىخانەنشین(،سەعداوا،٢٠١٤/٢/٨.
٣٨(مینەجاف:)١٩١١–١٩٦5(کوڕىکەریمبەگىفەتاحبەگىحەمەپاشاىجافە،لەقەاڵىشێروانە
لەدایکبووە،پیاوێکىهۆشیاروخواپەرستبووە،پاشئەوەىباوکىژنىدووەمدێنێتلەگەڵدایکى
)دورسون(دەچێتەگوندىگۆبانىسەروىکەالر،هەرچەندەنەچوەتەقوتابخانەىمیرىوتەنهالەمزگەوت
بووە،هەرسێزمانى)عەرەبىوتورکى بەهرەیەکىباش لەرووىخوێنەواریەوەخاوەن خوێندویەتىو
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وفارسى(زانیوە،مینەجافدەستىشیعرىهەبووەولەزۆربوارداشیعرىووتەوەکەدواتردیوانەکەى
چاپکراوە،مستەفانەریمانئەمشاعیرەىلەدەوربەرىساڵى١٩٤٤داناسیووەولەوبارەیەوەدەنوسێت
دەیخوێندەوە»، دەربچوایە کوردى گۆڤارێکى و کتێب هەموو و ئەکردەوە باڵو گەالوێژداشیعرى لە «

بڕوانە:مێگفىنەریمان،دیوانىمینەجاف،چاپخانەىجاحڤ،)بەغداد:١٩٩٠(،ل٣–٣١٧،٤. 
٢٠bag.htm%٢٠fattah%٢٠bag%http://www.jaff.biz/dawood)٣٩

٤٠(مێگفىنەریمان،دیوانىمینەجاف،ل١١٨. 
٤١(چاوپێکەوتنلەگەڵشێخمحەمەدشاکەلى،سەعداوا،٢٠١٤/٢/٨.

٤٢(چاوپێکەوتنلەگەڵمەالئەحمەدىفەقێرەشید،کەالر،5/٢٠١٢/٧.  
٤٣(چاوپێکەوتنلەگەڵمەالحەمەئەمینکەالرى،کەالر،٢٠١٤/٢/١٠.

سەردەم، پەخشى و چاپ دەزگاى کورد، هاوچەرخى مێژووى لە الپەڕیەک چەند باوەڕ، ئەحمەد )٤٤
)سلێمانى:٢٠٠٣(،ل٨٦؛ئەحمەدباوەڕ،رێبەرىدەرچوانىخولىهەشتەم)٢٠٠٣–٢٠٠٤(،پەیمانگاى

تەکنیکىکەالر،ل٩–١٠. 
٤5(ساڵحهەالج،چەردەیەکىمێژوویىدەڤەرىگەرمیان،چ١،چاپخانەىگەنج،)سلێمانى:٢٠١١(،ل١٨٠.

 
بەهارى ژمارە)٤(، لەسەروەرى،شێروانە)گۆڤار(، پڕ مێژوویەک عەدنان،خوێندنگاىشێروانە... )٤٦

٢٠٠٦،ل٨.  
٤٧(قیدعام)تۆمارىگشتى(،رقم)١(،مدرسەکالراالبتدائیە،سنە١٩٣١–١٩٤١.

بووە، بەگ فەتاح بەگىحەمەپاشاىجاف)١٩٠٤–١٩٣٤(:سێیەمینکۆڕى فەتاح بەگى ٤٨(حەمە
پیاوێکىلیهاتوووخوێنەوارىسەردەمەکەىبووە،»هەرچەندەلەسەرچاوەیکدانوسراوەنەخوێنەوار«،
حەمەبەگلەپاشدامەزرانندنىحوکمەتىعێراقبوەتەئەندامىئەنجومەنىدامەزارندنلەخولىدووەمدا
لەساڵى١٩٢٩بەنوێنەرایەتىکفرىولیواىکەرکوک،حەمەبەگلەگەڵچەندکەسێکىتردالەنامەیەکدا
بۆکۆمەڵەىگەالنداواىئۆتۆنۆمیانبۆکوردستانىعێراقکردووە،چەندجارێکیاداشتیانداوەتەمەندوبى
سامىبەریتانىلەبارەىکێشەىکوردەوە،حەمەبەگلەکۆتاىبیستەکاندالەگەڵژمارەیەکرۆشنبیرى
سنورەکەپارتێکدروستدەکەن،بەپێىزانیاریەکانحەمەبەگحەزىنوسینىئەدەبیشىهەبووەولەم
رووەرۆمانێکىنوسیوەبەالمدواترفەوتاوە،ئەمکەسایەتیەلە١٩٣٤/5/١بەنەخۆشىریخۆڵەکوێرەکۆچى
دواىدەکات،بڕوانە:کەریمبەگىفەتاحبەگىجاف،سەرچاوەىپێشوو،ل١٠٢–١٠٨،ئەحمەدحەمەد
ئەمینهۆمەر،ئەندامەکوردەکانىئەنجومەنىنوێنەرانىعێراقىلەرۆژگارىپاشایەتیدا)١٩5٢–١٩5٨(،چ١،

چاپەمەنىشەهاب،)هەولێر:٢٠٠٧(،ل٤٢. 
٤٩(مستەفانەریمان،حەمەبەگىجافهەڵگرىئااڵىتێکۆشانىسیاسى،نەوشەفەق)گۆڤار(،ژمارە)٢5(،

نیسانى٩١،٢٠٠5–٩٢.  
5٠(قیدعام)تۆمارىگشتى(،رقم)١(،مدرسەکالراالبتدائیە،سنە١٩٣١–١٩٤١.
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5١(قیدعام)تۆمارىگشتى(،رقم)١(،مدرسەکالراالبتدائیە،سنە١٩٣١–١٩٤١،ئەحمەدباوەڕ،چەند
الپەڕیەکلەمێژووىهاوچەرخىکورد،س.پ،ل٨٧. 

5٢(چاوپێکەوتنلەگەڵقادرحەمەێاڵح،کەالر،٢٠١٤/٣/٢٠.  
5٣(مێگفىنریمان،بیرەوەریەکانىژیانم،)بەغدا:١٩٩٤(،ل٢5. 

5٤(قیدعام)تۆمارىگشتى(،رقم)١(،مدرسەکالراالبتدائیە،سنە١٩٣١–١٩٤١.
55(چاوپێکەوتنلەگەڵمەحمودرەشیدقادر)خەلیفەمەحمود(،کەالر،٢٠١٤/٢/٧. 

5٦(قیدعام)تۆمارىگشتى(،رقم)١(،مدرسەکالراالبتدائیە،سنە١٩٣١–١٩٤١. 
5٧(چاوپێکەوتنلەگەڵقادرحەمەێاڵح،کەالر،٢٠١٤/٣/٢٠.  

5٨(سەباحعەلىجاف،مێژووىپەروەردەوفێربوونلەکەالر،س.پ،ل٦. 
5٩(چاوپێکەوتنلەگەڵمەحمودرەشیدقادر)خەلیفەمەحمود(،کەالر،٢٠١٤/٢/٧.

٦٠(محەمەدشاکەلى،قەزاىکفرى..،ل١5٣
٦١(ئەحمەدباوەڕ،رێبەرىدەرچوانىخولىهەشتەم)٢٠٠٣–٢٠٠٤(پەیمانگاىتەکنیکىکەالر،ل١٠. 

٦٢(چاوپێکەوتنلەگەڵقادرحەمەێاڵح،کەالر،٢٠١٤/٣/٢٠. 
٦٣(چاوپێکەوتنلەگەڵمەحمودرەشیدقادر)خەلیفەمەحمود(،کەالر،٢٠١٤/٢/٧.

٦٤(قیدعام)تۆمارىگشتى(،رقم)١(،مدرسەکالراالبتدائیە،سنە١٩٣١–١٩٤١.
٦5(مستەفانەریمان)١٩٢5–١٩٩٤(:سەیدمستەفاسەیدئەحمەدسەیدعەبدولسەمە،لەکفرىلەدایک
بووە،سەرەتاالىمەالدەستبەخوێندندەکاتوساڵى١٩٣١دەچێتەقوتابخانەىکفرىکوڕان،خانەى
مامۆستایانىتەواوکردووەولەسەرداواىرەفیقحلمىلەساڵى١٩٤٤یەکەمیندامەزراندنىلەگوندىکەالر
بوە،پاشترهەرلەسنورەکەلەسەرقەاڵوکوڵەجۆىزەنگابادوبانسنوقوکەرکوکخزمەتىکردووە،
بەیەکەمکەسدادەنرێترۆژمێرىدیواروببیلۆگرافیاىبەکوردىدانابێت،رۆڵىلەحزبىهیواوپارتى
دیموکراتداهەبووە،بەشدارىهەردووکۆنگرەىمامۆستایانىکردووەلەشەقاڵوەلەساڵى١٩5٩–١٩٦٠ 
چەندپێشنیارێکىبۆخستونەتەروو،لەبوارىنوسینورۆژنامەگەریدادەستێکىبااڵىهەبووە،خاوەنى
نێوان لە لەگۆڕستانىمحەمەدسەکرانى ٢٤بەرهەمىچاپکراوەلە١٩٩٤/5/٢٧کۆچىدواىدەکاتو
بەغدا-بەغقوبەئەسپاردەىخاککراوە،بڕوانە:زیادنەعمانمەحمود،ژیانوبەرهەمەکانىمستەفانەریمان

)١٩٢5–١٩٩٤(،مێژوو)گۆڤار(،ژمارە)٢٤(،پایزى٢٠١٢،ل٤٩–٧٢.  
٦٦(مێگفىنریمان،بیرەوەریەکانىژیانم،ل٧5–٧٦. 

٦٧(مێگفىنریمان،ه.س،ل٧٦–٨٠. 
٦٨(مێگفىنریمان،ه.س،ل١١٤،١١٠. 

٦٩(غازىحەسەن،خوێندەوارىرێگەیەکىسەختودژوارلەکوردستاندا،چ١،دەزگاىچاپوباڵوکردنەوەى
ئاراس،)هەولێر:٢٠٠٨(،ل٣٣٦. 

٧٠(قیدعام)تۆمارىگشتى(،رقم)٢(،مدرسەکالراالبتدائیە،سنە١٩٤١ - ١٩5٠
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٧١(چاوپێکەوتنلەگەڵشێخمحەمەدشاکەلى،سەعداوا،٢٠١٤/٢/٨.
٧٢(هاشمعاێىکاکەیى،س.پ،ل١٨.  

٧٣(،خەلەفغەفور،دەفرىزێڕین،بەرگىیەکەم،چ١،چاپخانەىکارۆ،)کەرکوک:٢٠١١ل٣٩ 
٧٤(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستاحسێنکەالرى)مامۆستاىخانەنشین(،کەالر،٢٠١٤/٢/٢٨.    

٧5(محەمەدشاکەلى،قەزاىکفرى..،ل١5٧ -  ١٦٢،
٧٦(محەمەدشاکەلى،قەزاىکفرى..شارەدێىکەالر،ل١٦٦–١٧٢. 

٧٧(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستاعەبدوڵاڵحەسەنقادر)سەرپەرشتیارىپەروەردەیى(،کەالر،٢٠١٤/٢/٧.  
کەالر، ئەحمەد(، مەال ق.شەهید )یاریدەدەرى کەریم رەشید حەسەن مامۆستا لەگەڵ چاوپێکەوتن )٧٨

  .٢٠١٤/٢/٦
٧٩(چاوپێکەوتنلەگەڵمحەمەدعەلىرەزا)ب.مەڵبەندىتەندروستىشێروانە(،کەالر،٢٠١٤/٢/٩. 

٨٠(قیدعام)تۆمارىگشتى(،رقم)5(،مدرسەکالراالبتدائیە،سنە١٩٦١–١٩٦٦ 
٨١(قیدعام)تۆمارىگشتى(،رقم)٦(،مدرسەکالراالبتدائیە،سنە١٩٦٦ - ١٩٧٦

٨٢(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستاعەبدوڵاڵحەسەنقادر،کەالر،٢٠١٤/٢/٧.  
٨٣(جەلالبیاللمستەفا)١٩٢٣–١٩٩٣(:لەشارىهەولێرلەدایکبووەوبنەماڵەکەیانبنەماڵەیەکى
ناسراوىئاینینوسەرەتاىخوێندنىلەحوجرەبووە،قوناغەکانىخوێندنلەشارىهەولێرتەواودەکات
وپاشانچوتەکۆلێژىمافلەبەغدادوبەسەرکەوتوىتەواوىدەکات،لەساڵى١٩٤٦پاشتەواوکردنى
زانکۆدەبێتەبەڕێوەبەرىناحیەىقادرکەرەموپاشاندەبێتەبەڕێوەبەرىناحیەىسەرقەاڵ)شێروانە(ى
سەربەقەزاىکفرى،پاشترچەندینپۆستىتروەردەگرێتوبۆماوەیەکىزۆرلەگەرمیاندەمێنێتەوە،
لە١٩٧٠/٢/٢٨ -  ١٦ىئەیلولى١٩٧١دەبێتەقائیمقامىقەزاىکەالر)یەکەمینقائیمقامىکەالر(گەلێک
خزمەتىلەقەزاکەلەوماوەکەمەداکردووە،رۆڵىهەبووەلەبوارىپەروەردەوفێربوونوکردنەوەىقۆناغى
ناوەندىبۆقوتابیانىشارەکە،ئەمپیاوەئیداریەپاشتەمەنێکلەخزمەتبەرووىداوىهاتوچۆلە١٤ى
ئەیلولى١٩٩٣کۆچىدواىدەکاتولەبەغدادبەخاکدەسپێردرێت،بڕوانە:ئەحمەدباوەڕ،جەاللبیالل
مستەفاپیرەبابى١٩٢٣- ١٩٩٣یەکەمقائمقامىقەزاىکەالرورۆڵىلەبوارىکارگێڕیدا،گۆڤارىزانکۆى

گەرمیان،ژمارە)٣(،ساڵى٢٠١٤،ل٧٨–٨٢.   
٨٤(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستاعەبدوڵاڵحەسەنقادر،کەالر،٢٠١٤/٢/٧.  
٨5(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستاشکورمحەمەدغەفور،کەالر،٢٠١٤/٢/٢.   
٨٦(سەباحعەلىجاف،مێژووىپەروەردەوفێربوونلەکەالر،س.پ،ل٦.

٨٧(عەبدولستارتاهرشەریف)١٩٣5–٢٠٠٨(:لەشارىکەرکوکلەدایکبووەوقۆناغەکانىخوێندنى
لەوشارەتەواوکردووە،لەساڵى١٩٤5وەکمامۆستادادەمەزرێت،جگەلەکارىمامۆستاىچەندینجار
بووتەقائیمقام،چەندجارێکبووتەوەزیرولەساڵى١٩٨١–١٩٨٤دائەندامىئەنجومەنىنوێنەرانبووە،
ماوەکسکرتێرىپارتىشوڕشگێرانىکوردستانبووە،پاشترتوانىخوێندنىدکتۆراتەواوبکات،لەمارتى
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٢٠٠٨لەروداوێکىتەمومژاویدالەکەرکوکتیرۆرکرا،بڕوانە:ئەحمەدباوەڕ،جەاللبیاللمستەفاپیرەبابى
١٩٢٣- ١٩٩٣یەکەمقائمقامىقەزاىکەالر،ل٨٤–٨5. 

٨٨(عبدالستارتاهیرشەریف،ملمالنێلەگەڵژیاندا)یاداشت(١٩٣5–١٩٧١،ب١،چ٢،چاپخانەىئاراپخا،
)کەرکوک:٢٠٠٨(.،ل١٦٤–١٦5. 

٨٩(فاتحمحەمەدئەمینبەگسیامەنسورى:)١٩٤٣(بەشىکوردى–کۆلێژىئەدەبیاتىزانکۆىبەغدادى
تەواوکردووەلەساڵى١٩٦٣،لەساڵى١٩٧٠–١٩٧٤بەڕێوەبەرىگشتىپەروەردەىکەرکوکبووەبۆ
خوێندنىکوردى،لەساڵى١٩٧٦–١٩٩١مامۆستابووەلەدیوانیەوبەعقوبە،لەسااڵنى١٩٩٣کراوەتە
پەرلەمانىکوردستان، ئەندامى بوەتە لەساڵى٢٠٠٢–٢٠٠٦ پەروەردەىسلێمانى،، بەڕێوەبەرىگشتى
ئێستاخانەنشینە،بڕوانە:ئەحمەدباوەڕ،جەاللبیاللمستەفاپیرەبابى١٩٢٣- ١٩٩٣یەکەمقائمقامىقەزاى

کەالر،ل٨5. 
٩٠(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستاعەبدوڵاڵحەسەنقادر،کەالر،٢٠١٤/٢/٧.  

٩١(ئەحمەدباوەڕ،مێژووىرۆژنامەوانیىکوردىلەرۆژهەاڵتىگەرمیان١٩٣٩–١٩٧٢،گۆڤارىئەکادیمیاى
کوردى،ژمارە)٢٧(،ساڵى٢٠١٣،ل٣٢5.  

٩٢(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستائەنوەرحەسەن،کەالر،٢٠١٤/٢/٢٢. 
٩٣(چاوپێکەوتنلەگەڵمحەمەدعەلىرەزا،کەالر،٢٠١٤/٢/٩.

٩٤(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستائەنوەرحەسەن،کەالر،٢٠١٤/٢/٢٢. 
٩5(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستاعەبدوڵاڵحەسەنقادر،کەالر،٢٠١٤/٢/٧.  

٩٦(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستاحەسەنرەشیدکەریم،کەالر،٢٠١٤/٢/٦.   
٩٧(د.عەبدوڵاڵغەفور،پێکهاتەىنەتەوەیىدانیشتوانلەباشورىکوردستان،چ٢،دەزگاىتوێژینەوەو

باڵوکردنەوەىموکریانى،)هەولێر:٢٠٠٧(،ل5٣. 
٩٨(بەڕێوەبەرایەتىگشتىپرۆگرامونەخشەکێشان،س.پ،ل٢٦٣–٢٦٨. 

٩٩(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستاشکورمحەمەدغەفور،کەالر،٢٠١٤/٢/٢.   
١٠٠(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستائەنوەرحەسەنمحەمەدشاواز،کەالر،٢٠١٤/٢/٢٢.
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جۆن دیوی
 پراگماتیەت وەک رزگار بوونێکی فیکری

نووسینی:عەبدولاڵ ئەلمتێری
و:تاھیر عوسمان
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دووەمی نیوەی سووفەکانی فەیلە ناودارترین لە یەکێکە ١٩5١٨-٢5٩ دیوی جۆن
سەدەی١٩ونیوەییەکەمیسەدەی٢٠کەلەزیاترلەبوارێکدادەرکەوتووە,لەسەر
کە ئەمەریکی پراگماتیەتی دامەزرێنەرانی لە بووە یەکێک دیوی فەلسەفیدا ئاستی
توانیفەلسەفەیەکیرەخنەگرلەفەلسەفەیئەوروپیهەردووسەدەی١٧و١٨بێنێتە
فەلسەفەی راستەقینەی بەدامەزرێنەری دیوی پەروەردەییدا ئاستی کایەوە,لەسەر
پەروەردەدادەنرێ,لەبەرهۆکارێکیسەرەکیوبەوپێیەیکەپەروەردەئێستاهەر
تەنهابوارێکنییەبۆپراکتیزەکردنیقیۆرەفەلسەفیەکان,بەڵکوپەروەردەئەو
ئەزموونوشارەزاییەیەکەبۆچوونوتێڕوانینەفەلسەفیەکانیلەنێودادادەڕێژرێ,
لەبواریکۆمەاڵیەتیوسیاسیشدیویفەیلەسووفیرایگشتیبوو,لەرۆژنامەکان
دەینووسیوگفتوگۆیلەسەرئاریشەکۆمەاڵیەتیوسیاسیەکاندەکردوپێیوابوو
لەسەرهزرڤانپێویستەپێوەندینێوانهزرەکانوئەوواقیعەبەیەکەوەبگەیەنێکە
تیایدادەژی.ئەموتارەشچاوخشاندنێکیخێرایەبەالیەنیفەلسەفیلەالیجۆندیوی

دا.
وەکوفەیلەسووفێکیپراگماتیدیویتێگەیشتنێکیجیاوازلەبارەیهەقیقەتدەخاتە
روووپێیوایەهەقیقەت–راستی-تەنهابیرۆکە-هزر-ێکیسوودبەخشەوبەس.
لێرەشدامەبەستیئەوبیرۆکەیەیەکەوەاڵمیپرسیارێکیالیمرۆڤدەداتەوەوئەو
راستەقینە بیرۆکەی نموونە بێتەوە.بۆ دە بەرووی روو کە بۆچارەسەردەکا گرفتەی
ئەو دەکا. ماتماتیکی پرسیارێکی شیکاری کە بیرۆکەیەیە ئەو بیرکاری بابەتی لە
بیرۆکەیەیەیکەچارەسەرێکیشپێشکەشنەکالەالیدیویدەچێتەچوارچێوەی
ئەومەعریفەیەیکەئەزموونەسەرکەوتووسەرنەکەوتووەکانلەخۆدەگرێ.هەرچەندە
تایبەتەبەوبیرۆکانەیکەشارەزاییسەرکەوتنیانیسەلماندوە.ئەم هەقیقەتتەنها
تێگەیشتنەلەالیدیویبەمانایبیرکردنەوەیزانستیدێ,ئەوبیرکردنەوەیەیهزرو
کارکردنراستەوخۆبەیەکەوەدەبەستێتەوەوبەپێیتوانایانلەسەربەرهەمهێنانبڕ
یارلەسەربیرۆکەکاندەدا.لەکتێبەکەیدا)دووبارەبونیاتنانەوەلەفەلسەفە(دیوی
پێیوایەفەلسەفەئەوکاتەرێگایونکردکەفیکر-هزر-یلەئەزموونیپراکتیکی
–عەمەلی-دابڕیوجیاکردەوە.هزرەخۆبەزلزانەترانسندنتالیەکانکەخاوەنەکانیان
وکۆسپ رێگر بەرزترن.بوونەتە پراکتیکی تاقیکردنەوەی لە فیکرانە ئەو وایە پێیان
لەبەردەمبیرکردنەوەیفەلسەفی,بەڕایدیویکەسیفەیلەسووفلەگەڵئەوهزرانە
ئازادییلەبڕیاردانورەخنەگرتنلەدەستدەدا.چونکەئەوهزرانەخۆیانوادەردەخەن
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بۆچوونەکەی بە دژ بەڵگەی یا بیانوو تاقیکردنەوەوە. جیهانی لە بن دوور هەروەک
دیویلێرەدادەڵێئەوهزرانەیکەناکرێبەئەزموونتاقیبکرێنەوە.دەکرێلەرێگای
عەقڵەوەلێیاندڵنیابین.لێرەشدادیویدەمانگەڕێنێتەوەبۆکێشەیەکیقوڵلەکەلە
پووریفەلسەفیئەویشجیساکردنەوەیهزرەعەقلیەکانەلەئەموونەکانیان.هەروەک
عەقڵبەلۆژیکوبیرۆکەکانییەکێکنەبووبێلەبەرهەمەکانیشارەزاییمرۆیی.هەربەم
هۆیەشەوەدیویدەگەڕێتەوەسەرخاڵێکیترئەویشدامەزراندنیلۆژیکەلەسەرچەمکی
ئەزموونوشارەزایی,بیرکردنەوەیلۆژیکی–مەنتیقی-زۆرلەرەوشتیمرۆڤلە
ژیانیراستەوخۆوفێربوونبەئەزموونوبەهەوڵدانوهەڵەکردندوورناکەوێتەوە,
چەشنیئەورەوشتەیکەمنداڵێکئەنجامیدەدا,واتەئەولۆژیکەیکەهەمووجیهان
بەهۆیەوەلەناخیمنداڵدادەگەرێ.واتەجیهانلێرەدادەبێتەئەومنداڵەیکاتێک
ئەزموونێکتاقیدەکاتەوە,تاوەکولەرێگایسوودگەیاندنیلەراستیوچاکیەکەی
دڵنیابێ.بۆنموونەمنداڵچەندینرێگابۆکردنەوەیدەرگایەکتاقیدەکاتەوە,ئەو
رێگایەیکەسەرکەوتوودەبێمنداڵدەستیپێوەدەگرێورێگاسەرنەکەوتووەکان
فەرامۆشدەکا.وەلەجاریداهاتوودامنداڵهەمانرێوشوێندووبارەناکاتەوەبەڵکو
تەنهابیرۆکەسەرکەوتووەکەبەکاردەهێنێ,کەدەرگاکەیپێکرابۆوە.بەاڵمئەگەر
بەدوای ئەوە بوو. جیاواز دەرگایەکی کەلەبەردەم بەوەی نەکەوت فریای رێگایە ئەو
بیرۆکەورێگایەکیدیکەدادەگەڕێوبەمجۆرە.دیویدەڵێئەوەیکەلەکەلەپووری
فەلسەفیدائەنجامیدەدەینبەبانگەشەکردنبۆهزرەخۆبەزلزانەکان.ئەوەهەوڵدانێکە
بۆرێگەگرتنلەبیرکردنەوەیئاسایی–سروشتی-بەواتایەکیدیکەئێمەکارێکیوا
ئەنجامدەدەینهەروەکداوالەمنداڵەکەبکەینرێگایەکیخۆبەزلزانبۆکردنەوەی
دەرگاکەبگرێتەبەر,هەرچەندەئەزموونسەرنەکەوتنیئەورێگایەشیسەلماندبێ.
بەوپێیەیکەئەوەیانرێگایەکیخۆبەزلزانەوبەکەڵکیتاقیکردنەوەنایەت.فەلسەفەی
ئەخالقیشنموونەیەکیئەمکۆسپوتەگەرەیەیە.ئەخالقبەسروشتەپراکتیکیەکەی
ئەخالقی دەکرێ وەئایا , دێ. مرۆڤەکان نێوان کردنی مامەڵە رێساکانی بەمانای
بنێینکەنەشێبەکردەیی بونیات کردەیی–پراکتیکی-لەسەرچەندبۆچوونێک
تاقیبکرێنەوە؟؟ئەمەیانپرسیارێکەدیویدەیخاتەبەردەمکەلەپوریئەخالقییەوەو
پێیوایەئەگەرمرۆڤەکانلەبەکارهێنانیبیرکردنەوەیزانستیداسەرکەوتوویوونلە
چەندینبواردا.بەاڵمهێشتالەپراکتیزەکردنیئەوبیرکردنەوەیەبەسەرئەخالقدادوو
دڵن.دیویپێیوایەدەبێئەخالقبخرێتەژێرتاقیکردنەوەوپشکنینەوە,وەئەوەی
کەسەلمێندراوەبێسوودە,دەبێلێیرزگاربین,لێرەشدائەخالقلەزانستێکی
وشکوچەقبەستوووەدەبێتەزانستێکیجوالوولەگەڵپەرەسەندنیئەزموونیمرۆڤ
وفراوانبوونیزانیاریوشارەزاییەکانیلەژیاندا,دەگومجێ.لێرەوەپراگماتیەتپێدە
نێتەناوچەیەکیزۆرهەستیارەوەکەدەبێتەهۆیدروستبوونیوێنەیەکیشێوەییلە
بارەیەوە,بەوپێیەیکەئیلتیزامنەکردنەبەهیچبنەمایەکوتەنهاجموجۆڵکردنە
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لەپێناوهێنانەدیبەژەوەندیەکاندا.پراگماتیەتلێرەدالەبەکارهێنانەمیللیەکەیدەبێتە
هاوواتای–خۆپەرستی–ئەنانیەت-هەرچەندەدیویئەوتێگەیشتنەرەتدەکاتەوەو
پێیوایەناکرێئەخالقلەتێڕوانینێکیتاکەکەسییەوەبینابکرێ,بەوپێیەیئەخالق
پەیوەندینێوانالیەنەجیاجیاکانە,مرۆڤلەپراگماتیەتبوونەوەرێکیکۆمەاڵیەتیە.
وەدەبێلەتاکیەتیمرۆڤلەنێوکۆیئەوپەیوەندیەکۆمەاڵیەتیانەبگەینکەتیایدا
گەشەدەکاوپێدەگا.قسەکردنیشلەسەرمرۆڤلەدەرەوەیپەیوەندیەکۆمەاڵیەتیەکانی
ئەمەش , پراکتیکی ژیانی ئەزموونی لەدەرەوەی مرۆڤ لەسەر قسەکردن واتە ,
بنەمایەکەپراگماتیەترەتیدەکاتەوە,بەمشێوەیەشئەگەرئەخالقبەسروشتی
خۆیکۆمەاڵیەتیبوو,ئەوەناکرێلەسەرکەلکوەرگرتنیتاکەکەسیبەرتەسکەوە
رۆبنرێ,بەرادەیئەوەیلەسەرپێوەرێکیتاکبوونیکۆمەاڵیەتینێوسیستەمە
ئەخالقیەکەومەودایتوانایلەسەرسوودگەیاندنبەکۆمەڵگاوتاکوگشتەوەبونیات
بنرێ.دەبێلەهزرەئەخالقیەبێکەڵکەکانرزگاربین,ئەمەشیەکێکبوولەوبەر
هەڵستیانەیکەدیویلەمەڕئەخالقیئاینییەوەخستبوویەروو,بەوناوەیکەئەم
جۆرەئەخالقەدەیەوێچەندبەهایەکیئەخالقیدیاریکراوبسەپێنێ.بەچاوپۆشین
لەدەرەنجاموبەرهەموکاریگەریجێبەجێکردنیئەوبنەمایانە,بەمرێگایەشئەو
بازنەسروشتیەیبیرکردنەوەلەتدەکرێکەلەکێە-پێشنیارێک-یتاقیکردنەوەی
کاتەی ئەو تا راستن سەرکەوتووەکان )پێشنیارە دەگرێ سەرچاوە پێشنیارەکانەوە
رووبەروویکێشەیەکیتردەبنەوە(.وەئەگەرهزرەئەخالقیەکانلەروویمەبدەئیەوە
نەکەونەژێرباریئەزموونوتاقیکردنەوەوە,ئەوەئێمەراستەوخۆدەگەینەحاڵەتی
لێرەشدا لێیاندەربازبین.هەر ناکرێ بوونیچەندرێسایەکیئەخالقیبێسوودکە
کۆسپەگەورەکەیبیرکردنەوەیسروشتیالیمرۆڤپەیدادەبێواتەبەرهەمهێنان
وتوانایلەسەرفێربووندەوەستێ.هزرەخۆبەزلزانەکانیش)لەسەرتاقیکرنەوە(
دەرگایئازادیوئەگەرەکانیئایندەیبەردەمتاکەکانوکۆمەڵگادادەخەن.پراگماتیەت
لەوحاڵەتەداهەروەکدیویدەیخاتەرووکۆشششێکەبۆدووبارەکردنەوەیهزرەکان,تا
ببنەئامرازبەدەستمرۆڤەوە.لەبریئەوەیمرۆڤخۆیئامرازبێبەدەستهزرەکانەوە.
لە لێدەکا وایان و وەردەگرن یەتی کۆمەاڵ بەهای کات بوونی تێپەڕ بە هزرەکانیش
تاقیکردنەوەیواقیعبەهێزتربن.پراگماتیەتیشلێرەدابەرهەڵستیکەریئەووێناو
بۆچوونەیەوهەوڵدانێکەبۆکردنەوەیپەنجەرەیەکتالەکۆتیالساییکردنەوەرزگار

بکرێ.

سەرچاوە:رۆژنامەیالشرقاالوسگژمارە١٢٨٨٤رۆژیشەممە٨-٣-٢٠١٤
Tahir_om@yahoo.com

  ٠٧5٠٤٤٦٣٤١٠-Mo



Analytical, academic, quarterly Magazine 74  14هاوینی  ٢٠١٦



Analytical, academic, quarterly Magazine75 هاوینی  ٢٠١٦ 14

پاراستنی کەلتوری مادیی و مەعنەوی
 لە یاسای دوگماتیزمی ڕاگەیاندندا             

شەماڵ بۆکانی
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لە تەنانەت و نەریتەکان لە و ولەکۆمەڵگە لەخۆت ئەوحاڵەتەی دەکەوویە زۆرجار
و بێخەیاڵ هەرتاکێکی وەک منیش دەڵێی خۆوە ولەبەر دەبی وەرەز نیشتیمانیش
کەسایەتیەکیمێشلەدمهەڵنەفڕیو،نەتەوەکەمدەدەمەدەستقەدەرولەئێوارەیەکی
سەرخۆشیداجۆالنێبەوهەمووداوەوەدەکەمکەبۆنیشتیمانەکەیانڕستووم،ئیتر
چێژیکاتیخۆمناگۆڕمەوەبەوئازارەیکەڕەنگەسبەینێمنااڵنیکوردبەدەمیەوە

بتلێنەوە.
بەاڵمژانیشیرینیئازاریعەشقینیشتیمانوتروسکەیچاویزارۆکیواڵتەکەملێ
ناگەرێنوهانمدەدەنئەوئەرکەیکەوتۆتەسەرشانمبیانهێنمەبەردەمیپێنووسم،
هەربۆیەئاوڕلەژانێکیتروئاسیمیالسیۆنێکیمەترسیدارلەڕاگەیاندنومیدیایکوردی

دەدەمەوە.
و کەرەسەکان دەستەبەرکردنی بەپێی و سەردەم بەپێی کۆمەڵگەیەک هەر بێگومان
بە ڕەنگە تر، بوواری زۆر و میدیایی و پیشەیی بووارەجۆراوجۆرەکانی لە داهێنان
بەشێوەیی چ جا بەسەردابێت، وکەلتوری فەرهەنگی ئاڵوگۆڕی گشتگیر بێخواستی
کاتیبێتیانچڕیشەداربێتوببێتەبەشێکلەکەلتورینەتەوەیەک،ئەمئاڵوگۆڕانە
زۆرجاربەشیوەییالفاو،ڕاماڵیندەکاتوقەیرانیفەرهەنگیوڕەسەنایەتیلەنێوان
سێچینیزەمەنی١5ساڵو٢5و5٠ساڵیدادێنیتەئاراوە،ئەمقەیرانەلەشێوەیی
ڕووڵەتیداشەپۆلیدیموکراسیەتیسەردەمەوبەهەڵنەبەستنێکیبەنداویعەقاڵنیلە
سیاسەتیڕاگەیاندنودەسەاڵت،دەتوانێماڵوێرانکەربێت،چونکەبەداخەوەلەمهەرێمەدا
بەنەبوونیفەرهەنگستانێکیزمانیوکەلتوروبەخاوەخاویدەسەاڵتیراگەیاندن،
لە ڕووانین بە تەنیا و بێویژدانییەوە ئەوپەڕی بە راگەیاندن کەناڵی دەزگاو هەندێک
پەنجەرەیڕوناکبیریخۆیانەوەوبەبێلێکدانەوەیفەلسەفەیدەروونناسیتەمەنەوە،
فەرهەنگوبۆچونێکئاراستەیناوکۆمەڵگەدەکەن،کەتائێستافەرهەنگیسیاسی
بەناودیموکراسیسیاسیەکانیشئاواکۆمەلگەیبەرەوبەڕەڵاڵییوبێشەخسییەتیەوە

هاننەداوە.
پێشئەوەیبێمەسەرهەڵماڵدراویئەممەبەستە،پێویستەئەوەبڵێمبەڕیوەبەرانی
ماڵپەرومیدیاکانلەنەبوونیپالنێکیتۆکمەیخەمیکەلتوریوپاراستنیکەسایەتی
تاکەکانوکۆمەڵگەبەئەبزارینهێنیویژدانییەوەئەرکیخۆیانراپەڕێنن.چاکدەزانن
هەرنەتەوەیەکهەندێکیاساورێساوکەلتوریدوگماتیزمی)نەگۆڕ(هەیەوبەتێپەربوون

لەمهێڵەسوورەفەرهەنگیهەرچیوپەرچیوبێسەروبەرەییدێتەکایەوە.
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ناتوانێت هەندێکیاسائەگەربۆهەمودانیشتووانیگۆیزەویشدامەزرابێت،ئێستا
ببێتەخاڵیلوتکەوتەواوکەریهەمووبیرۆکەکانیکەلتوریویاساییژیانیزۆرێکلە
واڵتانبێت،تەنانەتیاسایمافیمرۆڤیشواتەلەفەلسەفەییاسایژیانداسەداسەد
ماناینییە.بەملێکدانەوەوشیکاریەپێویستەبگوترێڕاگەیاندنیسەقەتونابەرپرسیارانە
دەتوانێدەهێندەیکیمیابارانوئەنفالبۆکوردیخێرنەدیومەترسیدارتربێت،چونکە
بەنەرمەبڕیژینۆسایدێکیسپیڕەگەزیوکەلتوریدێتەئاراوەومیدیازمانسەقەتدەکات
هەستیاریی و سێکس ورووژێنەرو بابەتی هەندێک باڵوکردنەوەی بە ڕاگەیاندنیش و
جەستەیی،ناخوهەستیکۆمەڵگەدەڕوشێنێوبەوهەڵخرانەکاتییەکەپەیوایەبیرۆکەی
شێوە ئەم هەر دێنێ. بەرهەم  ئیرهاب توندرەوو ئیسالمی ڕوخاوە لێ قودسییەتی
خەوشدارکردنەشەالوانیئەوروپابەلێشاوڕوولەناوداعشدەکەن،ئەمەلەحالێکدایە
کەلەڕۆژهەالتیکوردستانوزۆربەیدونیا،بۆزانیاریەگشتیەکانیهاوسەرگیریوزانستی
سێکس،کالسوشوێنیتایبەتهەیەو،ئەوکاتەیدەستگیرانداراندەچنەواژۆییاسایی
وتاقیکاریخوێن،کاتیانبۆدیاریدەکرێتولەچەندکاتژمێرێکداڕاهینانیزانستیئەم

شیوەژیانەیانبۆشیدەکرێتەوە.
بەاڵمبەداخەوەهەندێکلەماڵپەرەوراگەیاندنەکانکەپێویستناکاتناویانبێنین
تەنیابۆئەوەییخوێنەروبینەرڕاکیشن،یاسایویژدانیوکەسایەتیمرۆڤایەتیپێشێل

دەکەنولەژێرناویئازادیداحورمەتشکاندندێننەئاراوە.
هەربۆیەداواکارمماڵپەرومیدیاکانبەتایبەتماڵپەڕەکانبەلەبەرچاوگرتنیئەو
زانستی وەدەستهێنانی بە هەروەها کردن پێ ئاماژەمان پێشدا لە کە خاڵەی چەند
تەمەنی دەروونناسانەی خوێندنەوەیەکی بە و کۆمەڵگەیی ومەعنەوی مادی کەلتوری
هەرزەکاریولێکدانەوەیهەندێکیاسایویژدانیوحکومی،کەبەداخەوەلەمهەرێمدا
یاسایراگەیاندنالوازە،بەئەوپەریبەرپرسیارەتییەوەراگەیاندنبەرەوئاقارێکی
خزمەتوروناکبیریبەرنکەئامانجیگرینگیڕاگەیاندنیشئەرکیپیرۆزیتێگەیاندن
وپێگەیاندنەو،دەسەاڵتێکەنەکۆمەلگەونەیاسایجیهانیشناتوانننکۆڵیلێبکەن.
هەبوونی بۆ کە ئەومرۆڤەی گەیاندووە، بەوڕۆ مرۆڤی راگەیاندن وپیرۆزی قودسییەت
سنوورانە ئەم توانی ڕاگەیاندن هەبایە، یاسایی ئیزنی دەبو ماڵەکیدا لە رادیۆیەک
ببەزێنێوهەرمرۆڤێکبکاتەڕوناکبیر.ئەمئەرکەمێژووییەلەکاتێکدابەڕیوەدەچێت
کەکۆمەڵگەیکوردیلەباشووریکوردستانلەدەورانیگوزارواتەتێپەراندندایەبۆ
دنیایەکیپێشکەوتو،ئەودەورانەیکەبەبێداڕشتنیژێرخانێکیفەرهەنگیدەستی
کەلتوری زیاتر سەدانساڵ بە کە ئەوواڵتانەی پێشکەوتوی کەرەسەکانی گەیشتۆتە

شارستانییەتیانتێپەڕکردووە.
ئەوەتانلەبیرنەچێت:ئێمەلەواڵتێکدادەژینهەندێککەسڕاگرتنیئۆتۆمبێلەکەی
لەهەرشوێنێکپێباشبێتبەیاسایدەزانێت،بیرلەوەناکاتەوەرەنگەئەوخاوەن
ئەۆتۆمبێلەیکەمنپێشمپێگرتووەوبوواریدەرچوونینییە،دەخولەکیترنەخۆشێک
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بڕفێنێتەنەخۆشخانەوبیهەوێژیانیرزگاربکات.
تۆلەکۆمەلگەیەکدادەژی،هۆڕینلێدانیئۆتۆمنێلەکەیکاتژمێریەکیشەوبۆکردنەوەی
دەرکەیگەراجەکەیبەیاسایتاکەسئەژماردەکاتویاسایهاوواڵتیپیشێلدەکات.
گەڕەکێک ڕووناکی دەتوانێ ماڵیک گڵۆپەداگیرساوەکانی دەژی: کۆمەلگەیەکدا لە تۆ
دابینبکات.کەسدژیپیشکەوتننییەبەاڵمبالەوانەوەچاکسازیوفەرهەنگسازی
کاکی ئەو چاوەریی نەک پێبکەن، دەست خۆیانەوە لە  تاکەکان بکەین وا بکەیین،
مرورەبنکەخۆییاساشکێنەولەهیچشوێنێکیئەمدونیاپانوبەرینەنەبیندراوە
بە گەمە و بکێشێ جگەرە و دانێ کورسی چوواررێیانێک سەر لە هاتوچۆ پۆلیسی
موبایلەکەیبکات،دەبێهەنگاویسەرەتاییبهاوینوڕوناکبیرانیشئافرەتاننەکەنە

کااڵیڕێکالمیراگەیاندن.
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و  بەگزادەکانی جافی گەرمیان 
ناوچەی خانەقین

لەیاداشت و بیرەوەرییەکانی 
مەال محەمەدی جوانڕۆییدا
 1938 -18٦8

ئەحمەد باوەر 
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سەرەتایەکی کورت: 
هۆزیگەورەیجافبەزۆریهۆزێکیکۆچەربوونوبەگزادەکانیشیان،کەسەرۆکو
دەمڕاستیاننلەدوایدابوونبەنیشتەجێوخاوەنیموڵکودێهاتوبەکاروباری
کشتووکاڵییەوەسەرگەرمبوون،هەرلەدێرزەمانیشەوە:))هەمووبەهارانێکتەواوی
عەشیرتیجاف،کەنزیکەیدەهەزارخێوەتبوون،بەقەزایهەڵەبجەداڕۆیشتوونو
پایزێکیشبەرەو ئێرانداوهەموو لەهەردەوچیاکانی هاوینەیان پاوانی لەوەڕگاو بەرەو
درێژایی بە و دا خانەقین((١ و کفری نێوان لە گەڕاونەتەوەو زستانەیان هەوارگەی
و دەژین قزڕەبات شارۆچەکەی بەرانبەر تا خێاڵنەوە لەبانی هەر سیروان ڕووباری
 .٢ ئێران خاکی نێو دەگەیەننەوە خۆیان پێنجوێنەوە ناوچەی ڕێگەی لە هاوینانیش
بەجۆرێکلقەکانیهۆزیجافبەردەواملەزیادبوونێکیئەوتۆدابوون،کەئەوشوێن
وناوچانەیکەتیایدادەمانەوەلەعۆدەینیشتەجێبوونومانەوەیاننەهاتووە،بۆیە
ئەمانیشبەحوکمیهێزوتوانایمرۆییوچەکداریان،یاخودکڕینیزەوییەکانیناوچەکە
لە هەر ناوچەیەو ئەو بەریینەکانی و پان زەوییە خاوەنی بوونەتە تاپۆ، بەچەشنی
قزڕەباتیئەوبەریکێوەسوورەوەلەباشوورتاناوچەیپێنجوێنیانلەباکوورداکەوتۆتە
ژێردەسەاڵتەوەوهەروەهاقادربەگیانکەلەساڵی)١٨٤٨(داکوژراوە،دواتربووە
بەجێیمەترسیوفشارێکیبەردەواملەسەرهەمووئەوهۆزوخێڵەبچووکانەیتری
ناوچەی لە بووە سااڵنێک کە زەند، و ڕۆژبەیانی )گێژ، وەک: گەرمیانی ناوچەی
)سەرقەاڵ(ودەشتی)شێروانە(یڕۆژهەاڵتیشاریکفریدانیشتەجێبوون،لەشوێنی
خۆیاندەریانکردوون٣.بەرەوناوچەکانیدیلەسنووریلیوایکەرکووکوزەنگابادی
موتەنەقیل دەوڵەتێکی وەک هەردەم جاف گەورەی هۆزی بەدواوە لێرە واتە ئەمڕۆ.
کەرەستەیەکی و پێداویستی هەموو بەردەوام و بەرچاوو هاتوونەتە المتنقلە( )الدولە
ئەوتۆشیان بایەخێکی هاوکات ئامادەبووەو سازو خۆکردنیان لە بەرگری و جەنگی
بنەماڵە و عوسمانی دەوڵەتی هەردوو سیاسەتی تەنانەت سنوورو بەمەسەلەی
فەرمانڕەواکانیئێرانیوەک:)سەفەوی،ئەفشاری،زەندیوقاجاری(نەداوەوتاکاتی
هەردوو نێوان سنووری پەیماننامەکانی مۆرکردنی هاتنەکایەوەو و بوون نیشتەجێ
دەوڵەت،سااڵنەلەگەڕانوهاتووچۆیبەردەوامدابوونوبەاڵموەکترزۆرجاریشتووشی
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کێشەیهۆزایەتیوشەڕیبەردەوامودووبەرەکایەتیبەردەوامبوونەتەوە،هەرچەندە
بەدرێژاییڕۆژگارووبەجیابوونەوەیچەندلقێکیانزیاتربەرەوجۆرێکلەملمالنێو
دووبەرەکایەتیوالوازبوونیبردوون.بەڕادەیەکسیستەمیسەرۆکایەتیودەسەاڵتلە
نێوئەمهۆزەگەورەیەیکوردا،بەردەوامبەدەستیلقێکی)ئەرستۆکراتی(بنەماڵەی
جافەوەبووە،کەئەوانیشپێیانوتراوە)بەگزادە(،هەروەهائەمانەشبەسەرسێپۆلی
یانلقی:وەڵەدبەگیوخەسرەوبەگیوبارامبەگیدا،دابەشبوونوتادەوروبەری
ساڵی)١٨٨١زایینی(،واتەتائەوکاتەی،کەحەمەپاشایکوڕیکەیخەسرەوبەگی
سەرۆکیهۆزیجاف،بەدەستی:))بەرەبابێکینێوتیرەیشاتری((،کەبە))کەرەم
وەیسی((ناسراون،بەسەرۆکایەتی))عەزیزیشاوەیس((یسەربەهۆزیجافخۆیان
وهەرلەگەرمیانو))ناوچەیچیمەنیئیبراهیمسەمینینزیکیشاریکفریفرسەتی
لێدێننولەساڵی)١٢٩٩کۆچی(بەرانبەربەساڵی)١٨٨١زایینی(دەیکوژن٤. 
ئیدیلێرەبەدواوەسەرۆکایەتیهۆزیجاف،کەوتۆتەدەستیمەحموودپاشایجافی
)١٨٤٦- ١٩٢١(کوڕیگەورەیحەمەپاشایجافوبراکانیەوە،کەهەریەکلەوەسمان
بە ئەم دواتر ئەوتۆ بەجۆرێکی بوون5. جاف بەگی عەلی محەمەد و جاف پاشای
گزادانەیهۆزیگەورەیجاف،هەرلەسەردەمیفەرمانڕەوایەتیعوسمانیەوەودواتریش
لەواڵتیعێراقیژێردەسەاڵتیئینگلیزوسەردەمیپاشایەتیدالەعێراق،تەنهالە
بەشیباشووریکوردستانولەهەرسێلیواکەی:)سلێمانیوکەرکووکودیالە(داو
خاوەنی بەسەریەکەوە ،)١٩5٨ تەمووزی ١٤( شۆڕشی بەرپابوونی پێش بەتایبەتی
و کەسایەتی جا .٦ بوون جۆر بە جۆر زاری و زەوی دووەنم )5٣٩٣٣٣( نزیکەی
پیاوێکیئایینیوەکخوالێخۆشبوومەالمحەمەدیجوانڕۆییش،بەوپێیەیماوەیەکی
زۆروبەشێکییەکجارزۆریلەتەمەنیخۆیوژیانیزانستیووانەوتنەوەیخۆی،لە
سنووریگەرمیانوناوچەیخانەقینودەوروبەریدابەسەربردووەوهاوکاتوەکئەوەی
پێشتریشولەشوێنیتریشدائاماژەمانبۆکردووە،ژیانیخێزانیوهاوسەریهەرلە
کەالروناوچەیگەرمیانداپێکەوەناوە،هەمووئەمانەشپێکەوەوبەسەریەکەوە،بوونەتە
مایەیئەوەی،کەپەیوەندییەکیڕۆحیوکۆمەاڵیەتیبتەویلەگەڵزۆرێک،لەچینو
توێژەکانیگەرمیانوکۆمەاڵنیخەڵکیگەرمیانوناوچەکەداهەبێتوبەردەواملە
هەمووخۆشیوناخۆشیەکانیاندا،پەرۆشییەکوبەتەنگییەکترەوەبچنودرێژەی
پێبدەن،بەتایبەتیخانەوادەوبەگزادەکانیهۆزیگەورەیجاف،لەگەرمیانوناوچەی
خانەقین،لەگەڵگوندیدەککەیحاجیئیبراهیمبەگیکوڕیسلێمانپاشایجافو
وەک کەسایەتیەکی کە ئەودەمانەدا، ی )خدرئاباد(٧ یان )قزڕەبات( شارۆچکەی
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مەحموودپاشایکوڕیحەمەپاشایجاف،بەسووددوەرگرتنلەیاساینوێیسوڵتانی
عوسمانیودەوڵەتیعوسمانیئەوکاتە،کەلەسەردەمیسوڵتانعەبدولحەمیدیدووەمی
ڕێکارە ئەم بنەماکانی بەپێی هاوکات بوو، دەرچوو دا )١٩٠٩  -١٨٧٦( عوسمانی
یاساییەیدەوڵەتیعوسمانی،مەحموودپاشایجافیشچەندپارچەموڵکێکیگەورەی
لەمەزاتدا،لەشارۆچکەی)قزڕەبات(وناوچەی)خانەقین(داکڕیووە،بۆئەمەشوەک
دەوترێت،لەبەرکەمیپارەیناچاربووە،پەنابباتەبەرفرۆشتنیخشڵوزێڕوزیوی
لەالیەن قزڕەبات،کە ناوچەی بتوانێت: ئەوەی بۆ وهەروەهامەڕومااڵتەکەی خێزانی
ئەوەی وەک بکڕێ، مەزاتەوە خرابووە عوسمانییەوە سوڵتانی و عوسمانی دەوڵەتی
دەوترێتناوچەیقزڕەباتیدەوڵەمەندی،بەبڕی)5٠٠و١٠(دەهەزاروپێنجسەدلیرەی
ئاڵتوونیکڕیوە٨.سەرەڕایبوونیموڵکوزەویوزارێکیزۆریلەناوچەکەدا،هاوکات
کەوتۆتەئەوەیمزگەوتێکیگەورەشیلەشارۆچکەیقزڕەباتیئەوکاتەدابونیادناوەو
دواتریش،ئەمناوەندەئایینیە،بەبەردەوامیبووەبەشوێنیخواپەرستیووانەوتنەوەو
ئایینیگەورە، پیاوانی زانایانو لە بەشوێنیکۆمەڵێکیزۆر بووە ئەوەشدا لەگەڵ
لەالیەن هەر ئەمانەش هەموو هەر بەزۆری و لێقەوماوان و هەژار خەڵکی سەرەڕای
مەحموودپاشایجافومیریجافخۆیەوەهاوکاریبەردەوامودەستگرۆییبەردەوام
کراوون،وەکئەوەیلەمبارەیەشەوەمەالعەبدوڵاڵیزێوەر)١٨٧5- ١٩٤٨(٩،کەهاو
عەسروهاوسەردەمیمەحموودپاشایجافخۆیبووە،لەمبارەیەوەولەچوارچێوەی
بیرەوەرییویاداشتەکانیڕۆژانەیخۆیدادەنووسێت:))لەقزڕەباتەوەهەتامەریوان،
ئەودێیانەیقەڵەمڕەویجافبوون،مەعاشبۆمەال،وەقفبۆمزگەوتەکانیانلە
تەرەفپاشاوەمەعلوومکرابوو،لەنەفسیسولەیمانیدا،هەموومەالومودەڕیسوزۆر
لەساحێبخانەدانیلێقەوماومووچەوبەراتیانهەبوو.جگەلەمئیحسانەدائیمییەی
هەرشێخومەالودەروێشوفەقیر،کەڕوویبکردایەتەماڵی،بەمەحرومینەدەگەڕایەوە.
هەمووساڵێکچەندکەسێکموراجەعەتیانپێئەکردبۆچوونەحەجپارەیحەجی
ئەدانێومەئیووسینەدەکردن..((١٠.هەروەهازێوەردەنووسێت:))چاکیومەردیی
مەحموودپاشائەوەیمنبیستوومەنووسیومە،وەئیالسەدچەندانزیاترە،جارێک
ئەچێتەبەرزنجە،ئەبینێتئاویمزگەوتەکەیانکەمە،دەستبەجێهەزارقرانتەسلیمی
بکەنەوەو، پاکی و کارێزەکەی بیری سەر بخەنە کارێزکەن، کە ئەکات، شێخەکان
فەرمووشیئەگەرئەممیقدارەبەشینەکردجواببنێرنچەندیالزمبووپارەتانبۆ
ئەنێرم((.هەروەهالەمبارەیەشەوەکەسایەتیەکیوەکحاجیمەالیمحەمەدیجوانڕۆیی،
لەدەقینامەیەکیداکەبەزمانیفارسیوبەناونیشانی:)بمحمودپاشایجافنوشتە
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شد(،کەبۆمەحموودپاشایجافینووسیوەوناردوویەتیبەوردیباسیلەمهەڵوێستەی
یەکەمی جەنگی دوای سااڵنی لە کردۆتەوەو جاف پاشای مەحموود و جاف میری
جیهانیەوە،کەمەالمحەمەدیجوانڕۆیینیازیچوونەحیجازوحەجکردنیئەبێت،لە
بارەیەوەدەنووسێتمەحموودپاشایجافپێیوتم:هەرلەمێژەوەبیستوومە،کەتۆ
ڕێزەوە بەوپەڕی دەکەیت ئارەزوو ئەگەر ئێستاش دەڕۆیت، مەککە شەریفی بۆالی
و یاداشت درێژەی لە زێوەریش عەبدوڵاڵی مەال هاوکات .١١ دەکەم ڕەوانەتان
بیرەوەریەکانییڕۆژانەیخۆیدا،هەرلەبارەیچاکەکاریودەسکراوەییووەقفەکانی
مەحموودپاشایجافەوەدەنووسێت:))ئیحسانوخێراتیمەحموودپاشازۆرە،لە
گەرمیانلەکەالر،لەدەککە،لەقەرەداغالەتەکیە،لەنەفسیقەرەداغولەزۆرجێگای
تردامزگەوتوئەوقافیهەیە.مەدرەسەیەکیلەقزڕەباتداکردووە،وەکمەدرەسەی
نیزامییەینیزامولمولکئەبێت.هەموومانگێچللیرەزیاتربۆمەعاشیمودەڕیسو
تەلەبەوموئەززینوخادیملەوەقفێ،کەبۆیدایناوەسەرفئەکرێت،هەتاخۆیلە
زیاد لێی کەیخەسرەو وەفاتی پاش لە ئەدرا، مەعاشانە ئەم مونتەزەم بوو حەیاتا
کرد..((١٢.هەروەهالەناوچەیشاکەلیباکووریخۆرئاوایکەالریشدابەهەمانشێوە،
کەسایەتیەکیوەکشێخمحەمەدیشاکەلی)؟-١٩١٩(،))وەکالەتیتاپۆیمەحموود
پاشایبەالوەبووە((١٣.تەنانەتعەبدوڵاڵزێوەرباسلەوەشدەکات،کەکەسایەتیو
پیاوێکیئایینیناسراویوەک:))مەالعەبدولڕەحمانیپێنجوێنی،کەلەعیلمیعەقڵی
و خۆی ئیدارەی کردووە، تەدریسی پێنجوێندا لە و نەبووە هاوتای یەدا نەقڵی یەو
تەلەبەیلەتەرەفبەگزادەیجافەوەتەئمینکرابوو((١٤.بەجۆرێکسااڵنەمەحموود
پاشایجافیارمەتیودەسگرۆییهەمووئەوانەشیکردووە،کەبەشێوازێکیفەرمی
شاری ئەناردنەوە بەمەسروری ))هەمووی دەکردو ماڵەکەی و دیوان لە ڕوویان
سولەیمانی((تەنانەت:))بەشیموتەسەریفومەئمورانیعەسکەریەشیئەنارد،نەک
موتەسەریفبەڵکوزۆرجاریش))والیمووسڵوموشیریبەغداچاویانلەئینعامی
مەحموودپاشابوو((.هەرهەمووئەمسەخاوەتودەسکراوەییوئینعامەشیبووە،کە
ببێتەجێیسەرنجیشاعیرێکیناسراویکوردیوەکشێخڕەزایتاڵەبانی)١٨٣5- 
١٩٠٩(،کەلەبارەیەوەبنووسێت:بەمحمودیمراروینیازتکەێدمحموددرپیش
کە دەدەن، بۆ ئەوەمان گەواهی بۆخۆیان بەسەریەکەوە ئەمانەش هەموو ایازت١5
لە لەوانەبوون،کە کەسایەتیەکیوەکمەحموودپاشایجافوبەگزادەکانیجاف
کۆمەاڵنی خزمەتی سەرگەرمی بەردەوام خۆیاندا، ژێردەسەاڵتی و خۆیان ناوچەکانی
خەڵکوناوچەکەیخۆیانبوون،بۆنموونەکەسایەتیوپیاوێکیئایینیوەکحاجی
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لە و گەرمیان ناوچەی گەیشتۆتە سەرەتاوە لە هەر کە جوانڕۆیی، محەمەدی مەال
یەکەمینوێستگەیمانەوەونیشتەجێبوونیخۆیدا،وەکپێشتریشئاماژەیبۆکرا،لە
)بیارە(ولەالیەنشێخعومەریزیائەدینیبیارەولەناوچەیهەورامانەوە،بەتایبەتی
بۆالیکەسایەتیەکیوەکحەسەنبەگیکوڕیسلێمانبەگیجافنێردراووە،بۆناوچەی
گەرمیانوکەالریئەودەمانە،تەنانەتخۆیوخوالێخۆشبوومامۆستاعەبدولکەریمی
مودەریشسلەنووسینیخۆیدا،جەختیلەسەرئەمەکردۆتەوە١٦.هەربۆیەئەمیشلە
هەمووخۆشیوناخۆشیەکیدا،لەهەمووسەفەروڕێنمایەکیدا،کەسایەتیەکانیجافو
بەگزادەکانیجافیلەبیرنەکردووەوبەردەوامبەنامەوبەسەردانیتایبەت،بەسەری
کردوونەتەوەوهاوکاتبەشێکیزۆریژیانیخۆیلەنێوئەومزگەوتوناوەندەئایینیانەدا
بەسەربردووە،کەلەالیەنبەگزادەومیرانیجافیگەرمیانەوەلەکەالروشارۆچکەی
بەردەوام و نراون بونیاد جافەوە بەگی ئیبراهیم حاجی دەککەی گوندی و قزڕەبات
ناوەندیخوێندنوزانیاریوخواپەرستیبوون.جگەلەوەشبەردەوامبۆسەرچاوەی
زەویخۆیانخستۆتە ترین بەپیت و باشترین لە و بوون هاوکاری گوزەران و ژیان
بۆ ئەمەیانی بەڕوونی نامەیەکیدا و یاداشت دەقی لە خۆی ئەوەی وەک خزمەتەوە،
ئەو لەدەقی بەتایبەتی دەکاتەوە، ڕوون عێراق کاتەی ئەو یەکەمی فەیسەڵی مەلیک
یاداشتونامەیەیدا،کەسکااڵلەدەستیزوڵموچەوسانەوەیعەبدوڵاڵئاغایبرازای
خانەقین شاری بە سەر ی )بنکوورە( ناوچەی لە دەکاتەوە، باجەاڵن ئاغای وەلی
بەوەی،کەکەسایەتیەکیوەکحاجیئیبراهیمبەگیکوڕیسلێمانپاشایجاف:))کە
دەکاتەبرزایمەحموودپاشایجافبەدرێژاییژیانجێگەی)٦(دوەنمزەیبەراوی
لەناوچەی)بنکوورە(داومەتێ((.کەچیئەوواتەعەبدوڵاڵئاغایباجەاڵنوەکئەوەی:
ئێمەسواڵکەریبەردەرگایئەوبینوامامەڵەمانلەگەڵدائەکاتوحەقەکەیخۆشمان
بەنیوەشناداتەوەوبەڕەواشینابینێت١٧.هەربۆیەئەمیشواتەحاجیمەالمحەمەدی
جوانڕۆییناچاردەبێتلەڕێگایدادگاوگرتنەبەریڕێکاریییاساییوکەسایەتیەکی
وەکمەلیکفەیسەڵییەکەمیئەوکاتەیعێراقەوە،بێدادیوسکااڵیخۆیبکاتو
کاریەکانی وردە بۆ بگێڕدرێتەوە، بۆ مافەکانیخۆی ئەوەی بۆ بدات ئەوەش هەوڵی
ئەمەشخوێنەردەتوانێتبگەڕێتەوەبۆناوەرۆکودەقینامەکان،کەچۆنکەسایەتیەکی
و )بنکوورە( ناوچەی ئاغاکانی لەالیەن جوانڕۆیی مەالمحەمەدی حاجی وەک ئایینی
تەنانەتناوشاریخانەقینیشەوەبەردەوامئازاریدەروونیووەکوخۆیدەنووسێت:
))هەتککردن((وتەنانەتپەنایانبردۆتەبەرئەوەیلەڕێگایدەزگائەمنیەکانیئەو
وەک .١٨ وەربگردرێت لێ غەرامەی یان بکەن زیندانی خانەقینەوە شاری دەمانەی
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دەشبینیدەقیچەندیاداشتنامەونامەیەکیگرنگلەنێودەستنووسەکانیحاجیمەال
محەمەدیجوانڕۆییدابەرچاودەکەوێت،کەبەسەریەکەوەهەرهەموویانبەخەتێکیزۆر
جوانوسەرنجڕاکێشیشکستەوبە:)زمانیفارسی(بۆچەندکەسایەتیەکیدیاری
ئەوکاتەینێوبەگزادەکانیجافی)فەتاحبەگی(و)سلێمانبەگی(ناوچەیگەرمیانو
دەکەوێت، دەر ناوەرۆکیاندا لە ئەوەی وەک هاوکات و نووسراون دەککە و خانەقین
کێشەکی چارەسەرکردنی و گرفت بەگیرو سەبارەت و مەبەستێک بۆ هەریەکەشیان
لە هەریەک ئاراستەی و نووسراون سیاسیش بگرە تەنانەت و کۆمەاڵیەتی گرنگی
کەسایەتیەکانیوەک:مەحموودپاشایجاف،کەیخەسرەوبەگیکوڕیمەحموودپاشای
جاف١٩،کەریمبەگیفەتاحبەگیجافوهەروەهالەالیەکیتریشەوەبۆ:)حاجی
عەبدولقادربەگیکوڕیسڵێمانبەگیجاف(یلەناوچەیدەککەیسەربەشاریخانەقین
نووسراون،کەدەکرێتلەهەریەکلەمتەوەرانەیخوارەوەداولەڕێگایناوەرۆکیهەریەک
لەمیادداشتونامانەوەڕوونیانبکەینەوە:تەوەرییەکەم/لەنێوانکەریمبەگیجاف
ومەالمحەمەدیجوانڕییدا:بەپێیدەقوناوەرۆکینامەکانیمەالمحەمەدیجوانڕۆیی
بەتەواوی سەرەتا گەرمیان جافی بەگزادەکانی نێوخانەوادەو کەسایەتیەکانی بۆ و
ئەوەمانبۆدەردەکەوێتبۆڕووندەبێتەوە،کەهەرلەمێژەوەزمانیخوێندنونووسین
ونامەگۆرێنەوەلەنێوخانەوادەوبەگزادەکانیجافیگەرمیاندا،بەزۆریبەزمانیفارسی
بووەو،بەشێوازێکیکەمترپەنابراوەتەبەرئەوەی،کەلەوقۆناغەدا:زمانەکانیتری
وەکعەرەبیوتورکیبەکاربهێنرێتبۆنووسینوخوێندنەوە،وەکئەوەیلەدەقی
نامەیەکیدا،کەمەالمحەمەدیجوانڕۆییبەزمانیفارسیبۆکەریمبەگیجافینووسیوە،
بەاڵمپێشئەوەیپوختەیناوەرۆکینامەکەڕوونبکەینەوە،پێویستەکورتەیەکلە
ژیانوسەربردەیکەریمبەگیجافبخەینەڕوو:کەریمبەگیجاف:دەبێتەکوڕی
فەتاحبەگیکوڕیحمەپاشایجافولەساڵی)١٨٨5(دا،لەئاوایی)گردەپان(ی
و ساڵی)١٨٨٧( هەندێسەرچاوە کەچی دونیاوە، هاتۆتە چەقەڵ( )کانی وارگەی
)١٨٨٩(بەساڵیلەدایکبوونیاندەستنیشانکردووە،خوێندنیسەرەتاییلەالیەن
مەال لەحوجرەی و سلێمانی ماوەیەکیشچۆتەشاری و بووە تایبەتەوە مامۆستای
سەعیددرێژەیبەخوێندنداوە،دواتریشکەگەڕاوەتەوەناوجافلێرەشالیشێخ
لە جاف پاشای مەحموود خۆی کاتی کە ناوێک، غەنی شێخ و بەرزنجی عەلی
ئەدەب کەسایەتیەکی خوێندووە، تورکی و فارسی زمانی هێناویەتی ئەستەمبووڵەوە
دەست کەشکۆڵێکی خاوەنی جاف هۆزی مێژووی نووسینەوەی سەرەڕای و دۆست
نووسیشبووەونموونەیزۆرێکلەشاعیرانیکوردیتیانووسراوەتەوە٢٠.هەروەهالە
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کۆچیدواییباوکیبەدواوەوبەزۆریسەرگەرمیبەڕێوەبردنیکاروباریهۆزەکەیبووەو
خۆیلەکاروباریسیاسینەداوە،هەرچەندەچەندجارێکوبەشێوازێکیفەرمیلە
ئەنجومەنی ئەندامێتی بۆ کە لێکراوە، ئەوەی داوای عێراقەوە فەرمانڕەوایانی الیەن
نوێنەرانیعێراقلەسەردەمیپاشایەتیداخۆیبپاڵێوێت٢١.بەاڵمبەوەڕازینەبووە،
هاوکاتبەپێیناوەرۆکینووسینێکیش،کەلەگۆڤاری)گەالوێژ(یژمارە)٧(یساڵی
)١٩٤٩(داباڵوکراوەتەوە،ئاماژەیبۆژیاننامەیکردووەولەبارەیەوەنووسیویەتی:
)کەریمبەگلەساڵی)١٩٠٨(دا،کاتێکفەتاحبەگیباوکیدنیایبەجێهێشت،کەریم
بەگیکوڕیکەوتەئیدارەیئەمالکوکاروباریعەشایەریتا)باوەنوور(و)ئیبراهیم
خانچی(لەژێرئیدارەیموباشەرەیخۆیدابوو.لەپاشداگیرکردنیئینگلیزبۆعێراقو
بەشێوازێکی کە دا، )١٩١٩( ساڵی لە کوردستان، باشووری کوردنشینەکانی ناوچە
ڕەسمیسەرۆکایەتیهەمووعێاڵتەکانیجافیپێسپێردرابوو،بەڕێکوپێکیوبۆ
لەساڵی هەڵسوڕاندووە٢٢. عەشیرەتەی ئەو کاروفرمانی تەواو، ساڵی هەشت ماوەی
)١٩٢٧(دا،کەبەتەواویمەسەلەیسەرۆکایەتیهۆزوخێڵەکانهەڵگیراویاسایژمارە
ناحیەکان قەزاو لیواو بەڕێوەبردنی بەشێوازی پاشایەتی،سەبارەت )5٨(یعێراقی
باڵوکرایەوە.ئیدیکەسایەتیەکیوەککەریمبەگیجافبەیەکجاریلەئاواییکەالر
نیشتەجێدەبێتوکەسوکاروبراکانیبەدەوریەوەدادەمەزرێن،وەکدەوترێتکەریم
تا و نووسیوەتەوە بەپوختی جافی هۆزی مێژووی و سەرناس کەسایەتیەکی بەگ،
ئەوکاتەیلەتەمەنی)٦٤(ساڵیولەچوارەمینڕۆژیمانگیڕەمەزانداولەڕێکەوتی
هێنانەوەی دوای و کردووە دوایی کۆچی کفری شاری لە دا، )١٩٤٩ تەمووزی ١(
خەلیل(ی )سەید گوندی لە جاف بەگزادەکانی گۆڕستانی لە کەالر، بۆ تەرمەکەی
ئەوکاتەوە، گەالوێژی گۆڤاری ڕێگای لە دواتریش نێژراوە، ئەمڕۆوە کەالری سەرووی
ئەحمەدی مەال ئاغا، باپیر عەلی وەک: ئەودەمانەی شاعیرانی و ئەدیب لە هەریەک
دەککە،شێخئەحمەدیشاکەلیوشێخسەالمپرسەوماتەمینیخۆیانبۆکۆچیدوایی
دەربڕیوە٢٣.هەروەهاپوختەوناوەرۆکیئەونامەیەیکەمەالمحەمەدیجوانڕۆییبۆ
کەریمبەگیجافینووسیوەبەمشێوەیەیەکەنووسویەتی:)بعنوانتبریکمنزلبکریم
مەال حاجی کە ئەونامەیەی دەقی بەپێی شد(٢٤ نوشتە جافشهرزور رئیس بیگ
محەمەدیجوانڕۆییبەزمانیفارسیبۆخوالێخۆشبووکەریمبەگیجافینووسیوەو
ناردوویەتی،هەرچەندەکاتومێژووینووسینیلەسەرتۆمارنەکراوە،بەزۆریدەاللەت
لەوەدەکات،کەپەیوەندیەکیگەورەیدۆستانەلەنێوانحاجیمەالمحەمەدیجوانڕۆی
وکەریمبەگداهەبووەوهاوکاتبەگزادەکانیجافبەخۆشیان)بەتایبەتیکەسایەتیەکی
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وەکمەحموودپاشایجافوەکپێشتریشئاماژەیبۆکرا(ڕێزێکیگەورەیانلەپیاوانی
ئایینیوخەڵکیخوێندەوارناوە،هەربۆیەئەمیشواتەحاجیمەالمحەمەدبەشێوازێکی
دەروێشانەوبەڕێزێکیگەورەوەداوایدوعاونزایخێریبۆدەکاتولەبارودۆخوباری
تەندروستیدەپرسێت،وەکئەوەیهەرلەسەرەتاوەولەبەشێکینامەکەیدادەنووسێت:
))امیرکبیررئیسکافەجافرااوالباادعیەمرچیەعبقریەبکرەعشیەدرویشانەحسن
عاقبتحمیتمیدهد...((،دواتریشلەوەیدەپرسێتکەوابیستراوەجەنابتان،بەخێر
گەڕاونەتەوەبۆدەڵەتخانەوماڵوحاڵیموبارەکتان،هەروەهادەنووسێت:سوپاسی
بێت، پیرۆز نوێتان ماڵی خۆی، بەناوەجوانەکەی کە دەکەین، گەورەش خواوەندی
بێینە و بکەوێت بەیەکتر کەچاومان دەکرد، پێویست وای نەریت و داب هەرچەندە
خزمەتان،بەاڵموەکوئەوەیکەخۆتانئەیبینن،هەوایمانگی)دی(کەدەکاتەوەرزی
بەفربارینوسەرماوسۆڵەیزستان،ڕێبواروکاروانیەکیوەکومنئەمهەمووڕێگایەم
بۆ وامان بەمەشدا سەختە، زۆر من بۆ بڕینی و کردن بەجێ جێ و نابڕێت پێ
دەردەکەوێت،کەحاجیمەالنامەکەیلەناوچەگەرمیانەوەبۆکەریمبەگنووسیوە،
لەناوچەی ماوەیەدا لەو بەگ کەریم وەک کەسایەتیەکی بۆچی کە نیە دیار ئیدی
شارەزووروکوێستانبووە،بەوەیهۆزیجافلەوەرزیسەرماوسۆڵەیزستاندابەرەو
گەرمیانوهەواریخۆیانلەکەالرودەشتیشێروانەبوونەتەوە.وەکئەوەیلەبەشێکی
ترینامەکەیدائەوەڕووندەکاتەوەودەنووسێت:بۆیەبڕیارمدالەڕێگاینامەوە،کە
نیوەیدیداروسەردانە:))المراسلە نصف المواصلە((٢5.وەکئەوەیکەوتراوەقەناعەتم
کردوعوزرهێنانەوەشالیگەورەپیاوانپەسەندە)العترعندکرامالناسمقبول((
دوورودرێژ بەشێوەکی پێویستە هەرچەندە ڕاستەقینە دۆستانی داستانی جا .٢٦
دابڕێژرێتەوە.بەاڵملەبەرنەبوونیکاتنەمتوانیئەوسەردانەبکەموبەنووسینیئەم
نامەیەشبۆبەڕزتانکۆتایمهێنا،ئومێدەوارمسەربڵندوسەرکەوتووبنوبمێننبەدوعا:
)وصلی اللە علی خیر الوری محمد والە وصحبە اجمعین(.کەچیلەکۆتایینامەکەشدا
دووبارەچۆتەوەسەردێڕوهەربەزمانیفارسینووسیویەتی:)ازگرفحاجیابراهیم
بیکبحسینبیکپاشاازجهەخگبهءدخترشملیحەخان((.تەوەریدووەم/لەنێوان
مەالمحەمەدیجوانڕۆییوکەیخەسرەوبەگیکوڕیمەحموودپاشایجافدا:بەاڵملە
کوڕی بەگی کەیخەسرەو بۆ جوانڕۆیی محەمەدی مەال کە تریدا، نامەیەکی درێژەی
مەحموودپاشایجافینووسیوە:)بکیخسروپسرمحمودپاشانوشتەشد(٢٧،وەک
دەوترێتکەیخەسرەوبەگیمەحموودپاشا،کەزۆربەگەنجیکۆچیدواییکردووەو
ساڵیلەدایکبوونوکۆچیدواییبەڕوونیدیارنیە،بەاڵمبەیەکدووساڵێکپێش
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دەشگێڕنەوە وەک کردوە. دوایی کۆچی ئەمیش خۆی جاف مەحموودپاشای کۆچی
هەردەموەکالوێکیتازەهەڵچوویسەرکێشوئازاباسیلێوەکراوەو،وەکدەشوترێت
ناوچەی هاتوونەتە کە ئەوانەی بەتایبەتی بۆتەوە، عەرب لە ڕقی زۆر بووە کەسێک
خانەقینوقزڕەباتیسەرەتاکانیسەدەیبیستەمیڕابردووودەستدرێژیانکردۆتە
بەرانبەر کەیخەسرەوبەگیش تۆڵەکردنەوەیەکی هەموو بەاڵم خەڵک، موڵکی سەرماڵ
بەوعەرەبانەئەوەبووە،هەوڵینەداوەبیانکوژێت.بەڵکوتەنهاگوێیبڕیونوبەرەاڵی
کردوون،تەنانەتسەربردەیەکیخۆشلەبارەیکەسێکیعەرەبەوەدەگێڕدرێتەوە،کە
هەبووە ئەسپێکی کابرایە ئەم بووە. عەرەبی نگەی هۆزی لە و نگە( ناوی)جوامێر
بەناوی)شگرە(ەوەو،کەسێکیزۆرخۆبەزلزانوسەرکێشخستۆتەبەرچاو،زۆرجاریش
بەکۆمەڵێکسوارەیعەرەبەوە،هەڵیانکوتاوەتەسەرناوچەکوردنشینەکانیشارۆچکەی
قزڕەبات،جالەتۆڵەیئەوەوهەمووئەوهەڵسوکەوتانەیدا،ڕۆژێکبەڕێکەوتوزۆرخراپ،
ئەکەوێتەداویکەیخەسرەوبەگیکوڕیمەحموودپاشایجافەوەوبەکۆمەڵێکسوارەی
کەجۆگە ئەگاتەسەرجۆگەی)قزڕەبات(، تا دەنێن، ڕاوی و دەکەون دوای جافەوە
ئاوێکیپانوبەرینئەبێت،بەتەواویکەیخەسرەوبەگوسوارەیجافتەکیپێهەڵ
ئەچنن،جوامێرنگەشلەترساوبەهاوارەوە،ئەخۆڕێتبەسەرئەسپەکەیداودەڵێت:
لەچوارچێوەی )شگرەدخیلکتریخسروبیکورای(٢٨.مەالمحەمەدیجوانڕۆیش
نامەکەیداوبۆکەیخوسرەوبەگیجافدەنووسێت:میریگەورەیبەشکۆ،یەکەم:شەوو
ڕۆژدوعاونزایمانەوەیعیزەتیتۆلەخواداواکارم،دووەم:ئەگەرئەحواڵیبەندەش
دەپرسن،سوپاسبۆخواباریتەندوروستیمنباشە.بەاڵمبەهۆیکاریگەرییکتوپڕی
شپرزەی زۆر نیەو زۆرجێگیر ئاوەزم بیرو )منحوس(، شوومەوە ڕووسی داگیرکاریی
کردووم،بڕوابکەئەوەندەمنەماوە،کەبەتەواویبیروهۆشیخۆملەدەستبدەم.بەاڵم
هەرئەوەهەیەبیریدینوئایینمڕێگەمنادا،کەدووبارەئاوارەببمەوەوبەتایبەتیش
پەنابەرمبۆویلسۆنیحاکمیسیاسیبەغدا،جابۆئەومەبەستەجگەلەجەنابتان
)حەزرەتیپاشا(،کەسێکیدیشکنابەم،کەبتوانێتپێویستیموسڵمانانجێبە
تبیح )الذرورات دەڵێت: کە وتەیەی، ئەو بەگوێرەی ناچارییەوەو بە بکات، جێ
بارودۆخەم ئەم )ئەحمەد(٢٩، براکەمدا لەگەڵ دورودرێژ بەشێوەیەکی المحدورات(،
باسکردووەوبەحوکمیپێویستیزۆروزەروراتپەنامبۆجەنابتانهێنا،جالەبەرئەوە
تکاتانلێدەکەم،کەهاوکاریودەسگرۆیمبکەن،خۆئەگەرهەرکەسێکدەرگایەکی
خێریلەیەکێککردبێتەوەونیشانیدابێت،وەکوئەوەوایەخودیئەوکەسەئەوکارە
خێرەیکردبێت،جابۆیەتکاتانلێدەکەمالیباوکیبەڕێزتان)والدماجد(یارمەتیم
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بدەی،بەوەیکارێکیخێرمبەرامبەربکاتولەخوایگەورەشداواکارم،کەپاداشتان
ئەوە هەرچەندە بۆناردن، )جوانڕۆیم( چەقۆی یەک نامەکەشمدا، لەگەڵ بداتەوەو
تەنها هەژار و دەروێش پیاوێکی خەاڵتی و دیاری بەاڵم نیە، جەنابتان شایستەی
بەرگێکیسەوزەوبەس،لەمەشزیاترنامەوێتماندووتانکەم،لەئامانیخوادابنو
بەلوتفیخۆیبەخۆشیوشادیبژین.لەکۆتایشدانووسیویەتی:)وێلیاللەعلیخیر
نامەیەی ئەو ئێمە لەڕاستیدا الدین(٣٠. یوم الی ڕجمعین وێحبە وآلە محمد الوری
سەرەوەماندەقاودەقووەکوخۆیوەرنەگێڕاوەتەسەرزمانیکوردی،بەڵکوکاکڵەی
نامەکەوناوەرۆکەکەیمانهێناوەتەسەرئەوبارەیکەهەیە.جگەلەوەشمەالمحەمەد
دوایئەوەیلەسەروبەندیجەنگییەکەمدا،لەکەالرولەالیەنلەشکریداگیرکەری
وەک دەکرێت بەرانبەر کارەناڕەوایەی هەموو ئەو و دەکرێت بەسەر دەست ڕووسەوە
ئەوەیخۆیلەچوارچێوەیبەشێکلەنووسینەکانیدادەردەکەوێت،هاوکاتمەسەلەی
وەکوخۆی )بەناچارییەوە( لێکردووە وای مناڵ و ماڵ گوزەرانی و گرانی و نەداری
و ئینگلیز کاربەستانی تەنانەت ناوچەکەو کەسایەتی کۆمەڵێک بۆ پەنا نووسیویەتی
حکومەتیپاشایەتیعێراقیشبەرێتبۆئەوەیهاوکاریبکەنوباریگرانیسووک
بکەن،جگەلەوەشبۆکەسایەتیەکیوەکمەحموودپاشایجاف،هەرچەندەزانیویەتی
کەئەویەکێکبووەلەوانەیبەردەوامبەهانایهەژارانوخەڵکانینەداروبەتایبەتی
پیاوانیئایینیەوەچووە،وەکپێشتریشتاڕادەیەکئاماژەیبۆکرا،هاوکاتنەیویستوە
ڕاستەخۆلەدەرگایبداتویانبەنامەیەکبارودۆخیخۆیوەکپێویستڕوونبکاتەوە
تەنانەت کردۆتەوەو ئاگادار بەگی کەیخەسرەو هاتووە، سەرەتا ئەوەش بۆ بەڵکو و
بێت، کردندا بەجێ لەتونایجێ کە ئەوەی، پێی بە تواناو بەپێی داواکاریەکانیشی
شێوازو جۆرە دا یاداشتەکانی نامەو چوارچێوەی لە جگەلەوەش ڕوو، خستوویەتیە
ئەتکێتێکیبەکارهێناوە،بەردەوامجێیسەرنجوتێڕامانێکیئەوتۆبووە،کەسایەتی
داواکارییەکانی توانا بەپێی بگرێت لێ گوێی کە کردووەو، والێ نێردراوی بۆ نامە
بهێنێتەدی.تەوەریسێیەم/گفتوگۆیەکلەنێوانمەالیجوانڕۆییومەحموودپاشای
جافدا:مەحموودپاشایجاف:کوڕیمحەمەدپاشایکوڕیکەیخەسرەوبەگیکوڕی
جافی بەگی کوڕیارئەحمەدی بەگی زاهیر کوی قادربەگی کوڕی کوڕی بەگی سلێمان
جوانڕۆیەولەساڵی)١٢٦١کۆچی(بەرانبەربەساڵی)١٨٤٦زایینی(هاتۆتەدونیاوەو
ئەمنیوەبەیتەشیعرەفارسیەشمێژوویلەدایکبوونیەتی))زهیفرزندخردمند((٣١. 
بەجۆرێکدوایکوژرانیمحەمەدپاشا)١٨١5- ١٨٨١(یباوکیلەچیمەنی)ئیبراهیم
ساڵی لە و ئەستۆوە گرتۆتە جافی هۆزی کاروباری گەرمیان ناوچەی ی سەمین(



Analytical, academic, quarterly Magazine93 هاوینی  ٢٠١٦ 14

)١٨٨٢(دا،کراوەتەقائمقامیهەڵەبجە،لەالیەنفەرمانڕەوایانیدەوڵەتیعوسمانیەوە
سەرەڕایئەوەینازناوی)پاشا(یەتیدراوەتێ،هاوکاتماوەیەکیشکراوەتەموتەسەریفی
لیوای)ئورفە(،بەاڵمبەمەیانڕازینەبووەولەوێوەروودەکاتەشاریئەستەمبوڵو
قاجارییەوە، ئێرانی ڕووسیاو واڵتی ڕێگای لە و بەنهێنی دووبارە ساڵ سێ دوای
دەگەڕێتەوەکوردستانوناوچەیشارەزوور٣٢.دوایئەمەشبۆجارێکیدیسەردانی
شیعرو لە زۆری ئارەزوویەکی نەتەوەخوازو کەسایەتیەکی دەکاتەوە، ئەستەمبووڵ
ئەدەبیاتبووەوبۆدواساتیشلەمانگی)نیسانی١٩٢١(داولەتەمەنی)٧٨(ساڵیدا
لەسەر بەاڵم کردووە. دوایی کۆچی شارەزوور ناوچەی ی )نێرگزەجاڕ( گوندی لە
ڕسپاردەووەسیەتیپێشوەختیخۆیتەرمەکەیهێنراوەتەوەگەرمیان،پاشئەوەی
لەچەندشوێنێکیوەک:سەلیمپیرکیالیدەربەندیخان،کانیچەقەڵیالیتەالرەکەی
خۆیلەگوندیتازەدێیکەالر،لەگەڵ)قەاڵیشێروانە(یکەالربەشکۆوەدانراوەتەوەو
دواتریشبراوەتەشارۆچکەی)قزڕەبات(ولەنێوحەرەمیئەومزگەوتەیدا،کەکاتی
خۆیبنیادینابوو،ئەسپەردەیخاککراوە٣٣.یەکێکلەوشاکارەگرنگانەشی،کەلە
دوایخۆیبەجێمابێت،ئەویشبریتیەلەکەشکۆڵەکەی،کەئەویشلەساڵی)٢٠١٤(
داولەالیەنبنەماڵەیجافخۆیانولەئامادەکردنولێکۆڵینەوەیکاکدکتۆرحەسەن
جافوبەهاوکاری)بنکەیژین(ولەسەرئەرکینەوزادبەگیکوڕیداودبەگیجاف
لەدووبەرگیسەربەخۆداوبەدیزاینێکیجوانوناوازەوەلە)بەیروت(چاپکراوەتەوە.
وەکدەبینیلەدەقیئەویاداشتونامەیەیدا،کەحاجیمەالمحەمەدیجوانڕۆیی،
بۆمەرحووممەحموودپاشایکوڕیحمەپاشایجافینووسیوە،سەرەتابەشێوازێک
دەستپێدەکات،کەقسەبۆکەسایەتیەکیخوێندەوارودنیادیدەیسەردەمیخۆی
دەکاتووردەکاریەکانیژیانیخۆیوبارودۆخیخۆیوئەوناوچەیەشیبۆدەگێڕتەوە،
کەئەوتیایدادەژیوئاگریشەڕییەکەمیجیهانیژیانیلەخۆیولەدانیشتوانی
ناوچەکەشیتاڵکردووەوبەردەوامبەرەوهەورازیوسەرلێشێوانیبردووە،بۆنموونە
هەرلەسەرەتاوەبۆپاشایجافدەنووسێت:بۆحەزرەتیپاشاخوایگەورەدەستبە
باڵێوەبگرێت،وەکوئەوەیخۆیئەیەوێت)لمایشاءکمایشاء(،یەکەم:نزاودوعایەکی
دەروێشانەیپڕلەئەندێشەیبەیانیانوئێوارانتانپێشکەشبێت،دووەم:لەئەنجامی
کارەساتیلەشکریداگیرکاریڕووسیشووم)منحوس(ودڕینیکتێبەکانموبەتااڵن
بردنیهەمووپێداویستەکانیژیانملەوانەبەتااڵنیبردنی)جووتێکگا(یمنیهەژار،
بێ لەمنی وای بەڕادەیەک کردووە، ئەوتۆ پەژارەکی و غەمباری تووشی ئێمەی کە
سیاسی حاکمی خانەی ڕووبکەمە و بکەم ون خۆم ڕاستی ڕێگای کە چارەکردووە،
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کە ئەوەی، دوای بکاتەوە قەرەبووم ئەوەی ئومێدی بە ویلسۆن، بەریتانی بەغدای
داواکاریمنیپەسەندکرد،سەرەتالەشاریبەغدانیشتەجێیکردموپاشانبۆشاری
خانەقینولەوێشەوەناردمیەقزڕەبات.بەاڵملەبەرئەوەی،کەخوانەناس)کافر(بوو،
گەیشتمە کە ئەوەشی، دوای و نەدەکرد وتنەوەی وانە و فێربوون و نێوان جیاوازی
قزڕەبات،بینیموامنیبێچارەیخستۆتەناوقیلوقالیفێرکردنیمنااڵنەوەودڵگرانی
کە ناچاربووم، بگەڕێمەوە، دەتوانی نەم کە بەوەی، و پێویستیم بەحوکمی کردووم.
ئەوکارەلەئەستۆبگرموقبوڵیبکەم.بەاڵمئەرکیوانەوتنەوەمسپاردبەبرایەکی)مەال
سەعدالدین(،سوپاسبۆخوادواینزیکەی)٧(حەوتمانگیتەواو،کەنەجاتمبوو،
هەرچەندەتائێستاشکاریگەرییوشوێنەواریکردەوەیڕووسملەسەرەوپەرێشانی
بەتایبەتی ئاوارەببمەوەو دووبارە کە ناکات، قبووڵ ئیسالمەتیم غیرەتی و کردووم
بۆ ناچارییەوەو بە بۆیە بەریتانی،هەر بەغدای ویلسۆنیحاکمی ڕووبکەمەوەخانەی
پاشا، حەزرەتی و بەجەنابت دابێت زەحمەتیم کە نەکات، گومان کەسێک ئەوەی
هەرچەندیشەئەشزانم،کەبەدڵوسنگێکیفراوانوبەوپەڕیڕێزەوەومەردانەئەچێتە
هانایهەژارانونەدارانەوەوهاوکاریاندەکات.جابۆیەکاتیئەوەهاتووە،سوپاسی
جەنابتانبکەموخۆئەگەربەهاناشمەوەنەیەن،ئەواهیچکێشەیەکنابێتوبیروباوەڕم
بەرانبەربەئێوەوەکوخۆیدەمێنێتەوەوئالودەیشکوگووماننابم.واتەبەخراپی
بۆلوتفیوموحیبەتیپاشاناڕوانم،مەبەستیشمئەوەیە،کەئێستامندوودڵنیمو
ئەوەشمکردۆتەوە،کەسەردانیحیجاز بیری ماوەیەکیشە بێت. یاوەرتان یارو خودا
بکەمولەمیانیئەوسەردانەشماندا،بەدیداریشەریفیمەککەبگەم،بەڵکولەناوچەی
حیجازیانواڵتیشامجێگەیەکپەیدابکەم،کەشوێنیحەسانەوەوئەمنوئاسایشم
نووسراویش بە وتووەو ویلسۆنم بەغدا بەحاکمی ئەمەم پێرارساڵیش تەنانەت بێت.
ئاگادارمکردۆتەوە.قەسەمبەخوا،ئەگەرگیرۆدەیدەستیمناڵەکانمنەبوایەم،ئەوا
لەئێوەنەدەکرد.مەگەرئێوەبمگەیەننبەمەککەوئەویشوتی هەرگیزداواوتکام
بەڵێ:هەرلەمێژەوەبیستوومە،کەتۆبۆالیشەریفیمەککەدەڕۆیت،ئێستاشئەگەر
بیرێکی ئەبێت وتم: منیش دەکەم. ڕەوانەتان ڕێزەوە بەوپەڕی دەکەیت ئارەزوو
مناڵەکانیشمبکەیت،بەوەیکەمنگیرۆدەیئەوانمزیاتر،تاوەکوبزانینخواچیمان
بەسەردێنێت،هەرچەندەمنسەفەریخۆمبۆحیجازلەبیرناکەم.چونکەلێرەژیانم
وەکوزەهریماروایەوئەوانەشی،کەتۆزێکدەماریپیاوەتیلەجەستەیاندابوو،یەک
یەکلێیانداوڕۆیشتن.جاکەهەرکەسێکیشمابێونەڕۆیشتبێت.الیمنوەکوکۆیلەو
مردوودێتەبەرچاو،ئیترژیانتاموچێژێکیئەوتۆینەماوەوبەکورتیەکەی،چینو
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توێژەکانیکۆمەاڵنیخەڵکیعێراقبەتەواوینوقمیکفربوون،پەنابەخواکۆتاییئەو
هێندە کە نیە، ئەوەش شایانی و نیە دیار کەئایندەی ڕۆژگار، درێژەی دورو سکااڵ
درێژەیپێبدرێت،واتەزیادەڕەویلەجەسارەتکردنزیانیلێدەکەوێتەوەومنیش
ئەوەی،کەوتومەوباسملێوەکردووە.زۆریشیزیادە،لەئامانیخوادابنو)ێلیاللە
علیخیرالوری(٣٤.تەوەریچوارەم/لەنێوانمەالمحەمەدیجوانڕۆییوعەبدولقادربەگی
سلێمانبەگیجافدا:عەبدولقادربەگیدەککە:دەبێتەکوڕیسڵێمانبەگیکوڕیحمەی
پاشایجافودەبێتەبرایهەریەکلەحەمەڕەشیدبەگومحەمەدبەگوحەسەنبەگ
وحاجیئیبراهیمبەگیجافیدەککە،ئەمانەلەبەرەبابیجافیسڵێمانبەگییهۆزی
گەورەولەبەگزادەکانیجافیگەرمیانن،عەبدولقادربەگ،لەساڵی)١٩٠٤(دا،هاتۆتە
دونیاوەوتەنهادووخوشکیانهەبووە،بەناوەکانیفاتمەخانوشەمسەخانەوە،ئەمەی
دواییانواتەشەمسەخانیاندواترمێردیکردووە،بەجەمیلبەگیکوڕیمەجیدپاشای
خوولی سێ لە کە کفری، شاری لە ٣5)١٩٤٦  -١٨٨٤( بابان پاشای قادر کوڕی
پەرلەمانیعێراقیسەردەمیپاشایەتیدائەندامیئەنجوومەنبووەوسێکوڕوسێکچی
لێهەبووە،بەاڵمهەرچیفاتمەخانیخوشکیبووەئافرەتێکیتاڕادەیەکخوێندەوارو
بەزۆریلەگوندیدەککەیعەبدولقادربەگیبرایپێکەوەژیاوون،بەاڵملەژیانیداتەنها
کوڕکیهەبووەبەناوی)محەمەد(ەوەودەرچوویکۆلێژی)حقوق(بووەوجگەلەپیشەی
پارێزەری،ماوەیەکیشبەڕێوەبەریناحیەبووەلەپارێزگایبەسرەوناحیەیخورماڵی
لە دا، لەساڵی)١٩٦5( عەبدولقادربەگیجاف بڵین: ماوەتەوە پارێزگایسلێمانی،
شاریسلێمانیکۆچیدواییکردووەوهەرلەگوندی)دەککە(یسەربەشاریخانەقین
کۆچی( ١٣٣٩( ساڵی لە کە دا، نامەیەی ئەو چوارچێوەی لە کەچی .٣٦ نێژراوە
بەرانبەربەساڵی)١٩٢٠زایینی(،کەبۆعەبدولقادربەگیکوڕیسڵێمانبەگیجافی
)١٩٠٤- ١٩٦5(نووسیوە،ئەمەشتاقەنامەیەکە،کەحاجیمەالمحەمەدیجوانڕۆیی
نووسیبێتیوبەوردیساڵینووسینەکەیلەسەرتۆمارکردبێت،هەرچەندەپێشتریش
زۆرێک،لەونامانەی،کەبۆکەسایەتیوخەڵکانیتریشینووسیوەوگفتوگۆیلەگەڵ
ساڵی دەوروبەری لە کە دیارە، بەڕوونی نامەکانیدا چوارچێوەی درێژەو لە کردوون،
و سیاق لە ئەوەی وەک نامەیەیدا، ئەم درێژەی بەاڵم نووسراونەتەوە، چەندەوە
چوارچێوەیدادەردەکەوێت،زیاترهاتووەوەکدۆستوهاورێیەکیخۆشەویستیخۆی
لە باس بەزۆریش و بەگیجافدادەکات لەگەڵعەبدولقادربەگیکوڕیسڵێمان قسە
زەواجکردنی و هێنان ژن لەبارەی زیاتر شەخسیەو زۆر کە دەکات، مەسەلەیەک
عەبدولقادربەگخۆیەتی،وەکئەوەیپێدەچێتهەوڵیداوەیانبەواتایەکیدیهەوڵی
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بۆدراوەکەزەواجلەگەڵئافرەتوکچەجافێکدابکات،کەخزمیخۆیانووەکووتمان
بەگی بەناوی)مەلیحەخان(ەوە،کەکچیحسین بووە، لەهۆزیگەورەیجاف هەر
بۆی مەلیحەخانی بووەو هەوڵێک تەنها بەاڵم بووە، جاف پاشای مەحموود کوڕی
نەبووە،ناونیشانینامەکەشبەزمانیفارسینووسراوە:)برایعبدالقادربیکبرادرش
نوشتەشد١٣٣٩(٣٧.کەتیایداحاجیمەالدوایهەواڵپرسینوساغوسەالمەتیلە
هەردوودونیا،ئەوەیبۆڕوونکردۆتەوەکەمەسەلەیزەواجقسمەتەولەدەستیکەسدا
نیەخوانەبێتپێشیدەڵێت:تۆخۆتبەبەندەتوتبووکەسەبارەتبەمەلیحەخانەوە
کەسێکیپاکوبێگەردمودوایشدەرکەوتکەقسمەتنەبووەبۆمنبێتولەگەڵیدا
بژیم٣٨.دواتروەکدەگێڕنەوەئەممەلیحەخانەمێردیکردووەبەمەرحوومحمەبەگی
کوڕیفەتاحبەگیجاف)١٩٠٠- ١٩٣٤(٣٩لەکەالر،کەلەخولیدووەمیئەنجومەنی
نوێنەرانیعێراق)١٩ئایاری١٨١٢ ١٩٢٨–١تەمووزی١٩٣٠(دا،وەکنوێنەریلیوای
کەرکووک)کفری(بووەبەئەندامیپەرلەمانیعێراقلەسەردەمیپاشایەتی)١٩٢5- 
١٩5٨(دا،واتەمەلیحەخاندەبێتەدایکیمحەمەدسەعیدبەگیکوڕیحمەبەگیجاف
)١٩٢٦- ١٩٩٦(و،دوایکۆچیدواییحمەبەگ،مەلیحەخانمێردیکردۆتەوەبەداود
بەگیجافی)١٩٠٤- ١٩٦٦(٤٠.کەبرایحمەبەگخۆیبووەوئەمیشدواترولەنێوان
سااڵنی)٨ئابی١٩٣5- ١٤تەمووزی١٩5٨(٤١،لە)٩(خولیپەرلەمانیعێراقدابووە
مەال حاجی کە نامانەش، ئەم بەشانی شان .٤٢ نوێنەران ئەنجوومەنی بەئەندامی
جافی بەگزادەکانی نێو دیارەکانی کەسایەتیە لە بەشێک بۆ جوانڕۆیی محەمەدی
دەقی ئەوانەشدا، لەگەڵ ڕوونکردەوە، هەریەکەیمان ناوەرۆکی تاڕادەیەک نووسیوە،
مەال حاجی تیایدا کە بەرچاودەکەوێت، فارسی( )بەزمانی زۆرکورت تری نامەیەکی
محەمەدجوانڕۆییپیرۆزباییخۆیلەسەرهەنگێکیسەربازیئێرانیکردووەبەهۆی
پێکهێنانیژیانیهاوسەریوزەواجکردنیانەوەوبەناونیشانی:)درتهنئەزواجبیکی
ازسرهنگانایراننوشتەشد(وەکئەوەیلەبەشێکینامەکەیداهاتووە:)سرکاربوقار
نونهالباغجوانیاقایخودسرهنگایرانی...(،وەکئەوەیکەدەنووسێت:برایبەڕێز
وتازەهەڵچوویباخیجوانیم،بەڕێزخودیسەرهەنگیئێرانی،ئومێدەوارملەژیانێکی
خۆشیوکامەرانیدابیوهەمووئارەزووەکانتهاتبنەدی،لەبەرهەوایبەردەوامو
لە نەتوانم کە بەوەی، ڕێگر و کۆسپ بوونەتە کە زستان، ساردی سەرماوسۆڵەی
ڕێوڕەسمیزەواجکردنتاندابەشدابم،هەرچەندەزۆرهەوڵیشمدابۆئەوەیبەشداریتان
بکەم.بەاڵمئەمەیانتەقدیریخواییبوو،مەبەستیشمتەنهاپێشکەشکردنیپیرۆزبایی
ئێوەی بۆ خێر نزای دوعاو ئێوارە و بەیانی هەروەها و جەنابتان لە گوڕە و گەرم
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بەڕێزدەکەموتاپێمبکرێتقسورناکەملەخزمەتکردنتان،هەمووڕۆژێکتانپیرۆزو
بەردەوامبێت.)وێلیاللەعلیخیرالوریوالە(٤٣.سەرچاوەوپەراوێزەکان:١-میس
ئینگلیزیەوە لە تۆفیق، حەمەساڵح محەمەد دا، بیڵ میس نامەکانی لە کورد بیڵ،
کردویەتیبەکوردیوپێشەکیوپەراوێزیبۆنووسیوە،)سلێمانی:٢٠١٦(،ل١٣٤- 
١٣5. ٢-مێجەرئی.بی.سۆن،چەندسەرنجێکدەربارەیهۆزەکانی،ل٦5. ٣ - 
سیسیلجۆنئیدمۆندس،کوردتورکعەرەب،وەرگێڕانی:حامیدگەوهەری،)هەولێر:
٢٠٠٤(،ل١٨5. ٤-خوسرەوجاف،مێژوویهۆزیجاف،چاپخانەیهێڤی،)هەولێر:
٢٠١٢(،ل5٧. 5-حەسەنجاف،کەشکۆڵیمەحموودپاشایجاف،ب١،بنکەیژین،
)بەیروت:٢٠١٤(،ل١٤،سیسیلجۆنئیدمۆندس،کوردتورکعەرەب،وەرگێڕانی:
حامیدگەوهەری،ل١٨5. ٦ - حنا بطاطو، العراق، الطبقات االجتماعیە والحرکات الثوریە 
فی العهد العثمانی حتی قیام الجمهوریە،ترجمە:عفیفالرزاز،)گهران:٢٠٠5(،ێ٦٨ 
و٨١. ٧-محەمەدجەمیلڕۆژبەیانی،سەربوهوردیڕۆژبەیانیبەکورتی،)دەستنووسی

باڵونەکراوە(.٨-حەسەنجاف،کەشکۆڵیمەحموودپاشایجاف،ب١،ل١٣.
-مەالعەبدوڵاڵیزێوەر:کوڕیمحەمەدئەفەندیکوڕیمەالڕەسوڵیپشدەرییە،ساڵی
)١٨٧5(لەسلێمانیلەدایکبووە،پاشتەواوکردنیقۆناغەکانیسەرەتاییخوێندن
زانستەکانی هەموو تەواودا ساڵی )١5( ماوەی لە ئەوسەردەمەدا، قوتابخانەکانی لە
خوێندووەوبووەبەمەال،دواترسەردانیئەستەمبووڵیکردووەوجگەلەزمانیکوردی
وعەرەبیوفارسیشارەزاییلەئەدەبیاتوزمانیتورکیشداهەبووە،دوایگەڕانەوەی
بۆسلێمانی،ماوەیەکمامۆستاینووسینوگرامەریزمانیتورکیبووەلە)ڕوشدیەی
سەربازی(لەسلێمانیودواترمامۆستایقوتابخانەی)تەشویقیە(ولەداگیرکردنی
شاریسلێمانیبەدواوەلەالیەنئینگلیزەوە،کراوەتەباشکاتبیتەحریراتودواتریش
مەحموود شێخ فەرمانڕەوایەتی لە سەعادەت(، )نموونەیی قوتابخانەی مامۆستای
بەدواوەئاوارەیئێرانوڕۆژهەاڵتیکوردستانبووە.دوایگەڕانەوەیدووبارەکراوەتەوە
بەمامۆستاولەساڵی)١٩٣٨(دا،خانەنشینکراوەولە)١٠تشرینیدووەمی١٩٤٨(
داکۆچیدواییکردووە.بڕوانە:مەالعەبدوڵاڵیزێوەر،گەنجینەیمەردانویاداشتی
ڕۆژانیدەربەدەری،محمدیمەالکەریمهێناونیەتەسەرشێوەنوسینینوێوپێشەکیو
پەراوێزیبۆنووسیوە،بەیارمەتیئەمیندارێتیگشتیڕۆشنبیریوالوانلەچاپدراوە،
)بەغدا:١٩٨5(،ل١١- ١٢. ١٠-مەالعەبدوڵاڵیزێوەر،گەنجینەیمەردانویاداشتی
ڕۆژانیدەربەدەری،ل٧٢. ١١-دەقینامەیەکیمەالمحەمەدیجوانڕۆییبۆمەحموود
پاشایجاف.١٢-مەالعەبدوڵاڵیزێوەر،گەنجینەیمەردان،ل٧٦–٧٧. ١٣-شێخ
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ئەحمەدیشاکەلی،دیوانویاداشتیشێخئەحمەدیشاکەلیشاعیروخواناسیدەشتی
گەرمیان،چ٤،)هەولێر:٢٠٠٩(،ل٢٧٨. ١٤--مەالعەبدوڵاڵیزێوەر،گەنجینەی،ل
٧٧. ١5-بڕوانە:مەالعەبدوڵاڵیزێوەر،گەنجینەی،ل٧٨. ١٦-مەالعەبدولکەریمی
مودەڕیس،یادیمەردان،مەوالناخالیدینەقشبەندی،شێخەنەقشبەندیەکانیهەورامان
وهەندێلەموریدومەنسوبەدیارەکانیان،بەرگی١- ٢،چاپخانەیچوارچرا،)سلێمانی:
؟(،ل5٧٤. ١٧-نێرسالەالمالمحمدالجوانرودیالی)ملک فیصل العراق(.١٨ - 
نێرسالەالمالمحمدالجوانرودیالی)ملک فیصل العراق(.١٩-کەیخەسرەوبەگی
لە دەگێڕتەوە وەک جاف، حمەپاشای کوڕی پاشای مەحموود کوڕی دەبێتە جاف:
ژیانیداگەنجێکیئازاوزۆرسەرکێشبووەدووباریتریهەبووەبەناوەکانیحسینبەگ
وعەلیبەگەوە،بەچەندساڵێکپێشکۆچیدواییباوکیواتەمەحموودپاشایجاف
)١٩٢١(،بەهۆینەخۆشیەوەکۆچیدواییکردووەوتەنهادووکوڕیلەدوابەجێماوە،
کەناویانعەبدوڵاڵبەگوحمەئەمینبەگبوون.٢٠-بڕوانە:مستەفانەریمان،چۆن
گەالوێژبۆمیریجاففرمێسکیڕشت،کاروان)گۆڤار(،ژمارە)٧٨(،ساڵیحەوتەم،
ئابی١٩٨٩(ل٧٨- ٨١،کریمبیکجاف،تاریخجاف،ترجمەوحواشیوتعلیقات:
دکترمحمدعلیسلگانی،)اربیل:٢٠١٢(،ێ١٠٠- ١٠٨. ٢١-بڕوانە:عبدالمجیدفهمی
حسن،تاریخمشاهیرااللویەالعراقیە١٣٦5ە–١٩٤٦م،ج٢،مگبعەدجلە،)بغداد:
١٩٤٧(،ێ٣٤5. ٢٢-گۆڤاریگەالوێژ،ژمارە)٧(،بەغدا،ساڵی١٩٤٩،ل5٨. ٢٣ - 
مستەفانەریمان،چۆنگەالوێژبۆمیریجاففرمێسکیڕشت،ل٧٨- ٨١. ٢٤-بڕوانە:
دەقینامەیمەالمحەمەدیجوانڕۆییبۆکەریمبەگیجافبەزمانیفارسی.٢5-دەقی
بەزمانیفارسی.٢٦-دەقی بۆکەریمبەگیجاف نامەیمەالمحەمەدیجوانڕۆیی
نامەیمەالمحەمەدیجوانڕۆییبۆکەریمبەگیجافبەزمانیفارسی.٢٧-بڕوانە:
دەقینامەیمەالمحەمەدیجوانڕۆییبۆکەیخەسرەوبەگیجافبەزمانیفارسی.٢٨ 

-دیدەنیلەگەڵنووسەریناسراوخەسرەوجاف،هەولێر،٢٠١٦/٤/١.

-حاجیمەالمحەمەدیجوانڕۆیییەکێکلەبراکانیناوی)ئەحمەد(بووە،پێشخۆی
بەچەندساڵێکیزۆرلەناوچەیجوانڕۆیڕۆژهەاڵتیکوردستانکۆچیدواییکردووەو
بەناوەکانی)مستەفا(و)ئامینە(ەوەودوای لەدوابەجێماوە، تەنهاکوڕوکچێکی
مردنیبراکەیمەالمحەمەدهێناونیەتیەالیخۆیوسەرپەرشتیانیکردووە،تەنانەتلە
کاتیخۆیدا،کچەکەیانیوەکووتمان،کەناوی)ئامینە(بووە،داوەبە:مەالمەعسومی
ئیمامومودەریسیمزگەوتیمەحموودپاشایجافلەشارۆچەکەی)قزڕەبات(،هەروەها
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ئەممەالمەعسومەشبرایەکیتریهەبووە،هەرمەالبووەوناوی)ئەحمەد(بووە،دوای
چەندساڵێکیپێکەوەژیانلەبەرئەوەیمناڵیاننەبووە،لەیەکترجیابوونەتەوەودواتر
شەمێرانی محەمەدی مەال بە کردۆتەوە، مێردی محەمەد مەال برزای )ئامینەخان(
)١٨٩٨- ١٩٨٢(،لەشاریخانەقینوتاکاتیکۆچیدوایی،لەساڵی)١٩٨٤(دا،لە
هەربەڕەبەنی برای مستەفای بەاڵم نەبووە. هەرمناڵی شەمێرانیش محەمەدی مەال
ماوەتەوەوتاسااڵنیحەفتایسەدەیبیستەمیڕابردووولەتەمەنیسەروی)٦5(
ساڵیدا،لەشاریخانەقینکۆچیدواییکردووەولەگۆرستانی)پاشاکۆپری(نێژراوە.
دیدەنیلەگەڵئایشیمەالسەیدحەکیمیخانەقین،هەولێر،٢٠١٤/٦/١5،دیدەنی
لەگەڵمامۆستاعەبدولقادریجوانڕۆیی،خانەقین،٢٠١٦/٤/٢. ٣٠-دەقینامەی
مەالمحەمەدیجوانڕۆییبۆکەیخەسرەوبەگیمەحموودپاشایجافبەزمانیفارسی.
٣١-حەسەنجاف،کەشکۆڵیمەحموودپاشایجاف،ب١،بنکەیژین،)سلێمانی:
٢٠١٤(،ل٩. ٣٢-حەسەنجاف،نەخشیهۆزیجافلەسایچەندسەرۆکێکەوەلە
،)٢٢  -٢١( بەرگی )گۆڤار(، کورد دەستەی عێراق، زانیاری کۆڕی کوردا، مێژووی
)بەغدا:١٩٩٠(،ل٦١. ٣٣-حەسەنجاف،کەشکۆڵیمەحموودپاشایجاف،ب١،ل
٩،بابامردۆخروحانی،تاریخمشاهیرکرد،جلدسوم،)تهران:١٣٨٢(،ل5٣5- 5٣٦. 
٣٤-دەقینامەونووسراویحاجیمەالمحەمەدیجوانڕۆییبۆمەحموودپاشایجاف
بە)تەسەروف(ەوەکردوومانەبەکوردی.٣5-جەمیلبەگیبابان:دەبێتەکوڕیمەجید
پاشایکوڕیقادرپاشایکوڕیسلێمانپاشایکوڕیئیبراهیمپاشایبابانولەساڵی
)١٨٨٤(دا،هاتۆتەدونیاوەودوایکۆچیمەجیدپاشایباوکیلەساڵی)١٩٠٩(دا،
شوێنیئەویگرتۆتەوەولەگوندی)کنگربان(یسەربەشاریکفرینیشتەجێبووە،
لێرەبەدواوەبەزۆریسەرپەرشتیزەویوزاروموڵکەکانیخۆیانیکردووە،لەناوەندی
ناحیەو لەگەڵ دروستکردبوو، تیا خانووبەرەیان و دوکان دەیەها کە کفری، قەزای
ناوچەکانیئەودەمانەیوەک)قەرەتەپە(وناحیەی)خوورماتوو(یدا،بەتایبەتیلە
حاجیلەر، و حلێوە،سەیدەاڵن زەنگلو، عەرجان، چای، قوڕی کنگربان، گوندەکانی:
بەگی یەکەمیان:شەمسەخانیکچیسلێمان هێنابوو دووژنی ژیانیدا لە بەگ جەمیل
کوڕیحەمەپاشایجافولەبەگزادەکانیجافیناوچەیدەککەیسەربەشاریخانەقینە
وبەدواییەکداسێکوڕوسێکچیلێهەبووەبەپێیتەمەنناوەکانیانبریتیەلە:
عەفیفەخان،محەمەدبەگ،ئەحمەدبەگ،مەحموودبەگ،لەمیعەخانوبەدیعەخان.
دووەمیان:عەواشیخان،کەلەهۆزیناسراویبەیاتەوهەمیسانسێکوڕیلێهەبووە
بەناوەکانی:)نەجیب،ئیسماعیلوفاتیح(،هاوکاتلەماوەوسەردەمیپاشایەتیعێراق
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)١٩٢١- ١٩5٨(دا،لەسێخوولیئەنجومەنینوێنەرانیدا،وەکنوێنەریشاریکفری
مارتی ٨( چوارەم خولەکانی لە بەتایبەتی بووە، ئەنجوومەن ئەندامی )کەرکووک(
١٩٣٣–٨تەمووزی١٩٣٤(،خولیپێنجەم)٢٩کانوونییەکەمی١٩٣٤ - ١١مارتی
١٩٣5(،خوولیهەشتەم)٢٣کانوونییەکەمی١٩٣٧- ٧مایسی١٩٣٨(،تائەوکاتەی
و وەسیەت لەسەر و کردووە دوایی کۆچی بەغدا شاری لە دا، )١٩٤٦( ساڵی لە
ڕاسپاردەیخۆیلەنێوباخیپاشاولەشاریکفرینێژراوە.بۆزیاتربڕوانە:عبدالرزاق
الحسنی،تاریخالوزاراتالعراقیە،ج١٠،گ٧،)بغداد:١٩٨٨(،ێ٢٩٩،٢٩٤،٢٩٣،
مستەفانەریمان،شۆڕشیئیبراهیمخانیدەلۆ١٩٢٠،دەزگایڕۆشنبیریوباڵوکردنەوەی
کوردی،)بەغدا:١٩٨٦(،ل٤٩. ٣٦-دیدەنیلەگەڵهەریەکلەنووسەریناسراو
خەسرەوجافومامۆستاحەسەنیکوڕیعەلیبەگیمحەمەدڕەشیدبەگیبانسنوق،
بەزمانی نامەیمەالمحەمەدیجوانڕیی بڕوانەدەقی - کەالر،٢٠١٦/٢/٢٤. ٣٧
فارسیبۆعەبدولقادربەگ١٣٣٩یکۆچی.٣٨-بڕوانەدەقینامەیپێشوو،بەزمانی
فارسیبۆعەبدولقادربەگ)١٣٣٩(یکۆچی.٣٩-حمەبەگیجافلەمەلیحەخانئەم
منااڵنەیهەبووە:حمەسەعیدبەگ،ئەختەرخان،پەریخان،بەهێخان.٤٠-داودبەگ
لەمژنەیواتەمەلیخەخانتەنها:دارابەگوگەالوێژخانیهەبووە.٤١-داودبەگی
کوڕیفەتاحبەگیجافتەنهالەمخوالنەیئەنجومەنینوێنەرانیعێراق،لەسەردەمی
 -١٩٣5 ئابی ٨( شەشەم هەڵبژاردنی خولی بووە: ئەنجوومەن ئەندامی پاشایەتیدا
١٦نیسانی١٩٣٦،خولیهەڵبژاردنینۆیەم)١٢حوزەیرانی١٩٣٩ - ٩حوزەیرانی١٩٤٣(،
خولیهەڵبژاردنیدەیەم)٩تشرینییەکەمی١٩٤٣- ٣١ئایاری١٩٤٦(،خولیهەڵبژاردنی
یازدەیەم)١٧مارتی١٩٤٧ - ٢٢شوباتی١٩٤٨(،خولیهەڵبژاردنیدووازدەیەم)٢١ 
حوزەیرانی١٩٤٨- ٣٠حوزەیرانی١٩5٢(،خولیهەڵبژاردنیسیازدەیەم)٢٤کانوونی
دووەمی١٩5٣ - ٢٨نیسانی١٩5٤(،خولیهەڵبژاردنیچواردەیەم)٩حوزەیرانی١٩5٤ 
–٢٦تەمووزی١٩5٤(،خولیهەڵبژاردنیپازدەیەم)١٦ئەیلولی١٩5٤ - ٢٧مارتی
.)١٩5٨ تەمووزی ١٤  -  ١٩5٨ حوزەیرانی ٩( شازدەیەم هەڵبژاردنی خولی ،)١٩5
بڕوانە:عبدالرزاقالحسنی،تاریخالوزاراتالعراقیە،ج١٠،ێ٢٩٧–٣١5. ٤٢-دیدەنی
لەگەڵدکتۆرحەسەنکەریمبەگیجاف،کەالر،٢٠١٦/٣/٢5. ٤٣-بڕوانەنامەی:
ئەحمەد دێڕێکدا: لەچەند نووسەر ایراننوشتەشد. ازسرهنگان بیگی زواج درتهنئە
بەشاری سەر )بنکوورە(ی، ناوچەی ی )غێدان( گوندی لە ١٩٦٧ ساڵی باوەڕ:
)خانەقین(لەدایکبووە،خوێندنیسەرەتایی،ناوەندیودواناوەندیلەخانەقینو
گەرمیان)کەالر(تەواوکردوە،قۆناغیزانکۆییلەشاریبەغداوکۆلێژیئەدەبیات–
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بەشیمێژوویلەساڵی)١٩٩١- ١٩٩٢(تەواوکردووە،سەرەتاماوەیەکبەمامۆستای
ساڵی لە و دامەزراوە سلێمانی( )پەروەردەی پەروەردە بەوەزارەتی سەر ئامادەیی،
)١٩٩٨(دا،ڕاژەیمامۆستاییگواستۆتەوەبۆسەرمیالکی:)وەزارەتیخوێندنیبااڵو
تۆژینەوەیزانستی-دەستەیخوێندنیتەکنیکی–سلێمانی(لە:)پەیمانگایتەکنیکی
بااڵ خوێندنی لە )٢٠٠٦(دا، لەساڵی بووە. ناسی( )کورد بابەتی مامۆستای کەالر(
)ماستەر(وەرگیراوەولەکۆتاییساڵی)٢٠٠٨(داتەواویکردووە،پاشانبووەبە:
)مامۆستاییاریدەدەر(لەبواریمێژوویکوردینوێوهاوچەرخدالە)زانکۆیسلێمانی
_کۆلێژیپەروەردەیکەالر(،بەسەریەکەوە)٢٤(ساڵخزمەتیهەیەوئێستاسەرۆکی
)بەشیمێژوو(ەلە)کۆلێژیپەروەردە-زانکۆیگەرمیان(ولە)٢5مارتی٢٠١٣(دا،
نازناویزانستیلە)مامۆستاییاریدەدەرەوە(بووەبە)مامۆستا(،هەروەهالەسەرەتای
هەشتاکانیسەدەیڕابردووەوەدەستیبەنووسینووەرگێڕانوباڵوکردنەوەکردووەو
یەکەمبەرهەمیلەگۆڤاری)بەیان(ژمارە)١١٩(یساڵی)١٩٨٦(داباڵوکردۆتەوە،
لێرەبەدواوەوبەبەردەوامیلهزۆربەیزۆریوەرزانەوگۆڤاروڕۆژنامەکوردیوعێراقی
وواڵتانیدەرەوەشداسەدانبابەتووتارولێکۆڵینەوەیزانستیلەبوارەکانیئەدەب،
مێژوو،ڕۆژنامەوانیوڕووناکبیرییگشتیدا،بەزمانیکوردیوعەرەبیباڵوکردۆتەوە،
تەنانەتلەبەشێکیانداگۆشەیڕۆژنامەوانیتایبەتیهەبووەوبەناوونازناوەکانی:
))ئەحمەدمحەمەدناسر،ئەحمەدباوەڕ،ئەحمەدمحەمەدناسرباوەڕ،غێدان،ئەحمەد
بەاڵم باڵوکردۆتەوە. نووسینی ەوە چاودێرێک(( باوەڕ، ناسر حسین، گەرمیانی،
لەسەروبەندیسااڵنیهەشتاکانیسەدەیڕابردوورداکەسێکبەناوی)م.باوەڕ(ەوە
نەم لەنزیکەوە نە لەدوورو نە و بەهیچجۆرێک باڵودەکردەوە، بابەتی و دەینووسی
ناسیووەونەمزانیووەکێیە.ئەوگۆڤارووەرزانەوڕۆژنامانەی،کەبابەتونووسینو
لێکۆلینەوەمتیایانداباڵوکردبێتەوە،بەزۆریئەمانەبوون:))هاوکاری،پاشکۆیعێراق،
بەیان،کاروان،نووسەریکورد،ڕەنگین،کوردستانینوێ،ئەدەبوهونەریکوردستانی
نوێ،ئاران،پشوویکوردستانینوێ،برایەتی،ڕۆژنامەیجەماوەر،گۆڤاریسۆشیالیست،
ڕێبازی کوردستان، ڕێگای کوردستان، هەرێمی گۆڤاری کوردستان، هەرێمی خەبات،
ئاسۆ، خەڵک، گیرفان، گۆڤاری چاودێر، بەرەوشار، باسەڕە، ئازادی، ئااڵی ئازادی،
گۆڤاریمەڵبەندیکوردیلەندەن،گۆڤاریپەیڤین،جریدەالعراق،مجلەپیڤینالعربی،
ستراتیجی لێکۆڵینەوەی سەنتەری گۆڤاری الباحپ، – تۆژەر الشعب، گریق االتحاد،
کوردستان،کەلەپووریکورد،گەالوێژینوێ،گۆڤاریئەکادیمیایکوردستان،گۆڤاری
زانکۆیگەرمیان،گۆڤاریزانکۆیڕاپەڕین،گۆڤاریکاروانیڕاپەڕین،ڕامان،شیکار،
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نوێ، هزری ژیانەوە، نەوشەفەق، کەرکووک، گۆڤاری بانەڕۆژ، واتە، گۆڤاری کۆچ،
گۆڤاریمرۆڤایەتی،ئەمڕۆ،هەواڵ،گۆڤاریکازیوە،بیرینوێ،هزروهونەر،..تاد.
ماوەیەکیشلەهەردووڕۆژنامەی)کوردستانینوێ(وهەفتەنامەی)ڕێگایکوردستان(
دا،گۆشەیڕۆژنامەوانیهەفتانەیهەبووە.-سەرنووسەروئەندامیدەستەینووسەرانی
وەزارەتی ،١٩٩٨ زانستی، تۆژەر(ی )گۆڤار سەرنووسەری -١ بووە: گۆڤارانە ئەم
خوێندنیبااڵوتۆژینەوەیزانستی،دەستەیخوێندنیتەکنیکی،پەیمانگایتەکنیکی
ڕووناکبیریو نووسەرانی)گۆڤاریکەرکوک(یکۆمەڵەی ئەندامیدەستەی کەالر.٢-
)هەشتاو گۆڤاری نووسەرانی دەستەی ئەندامی -٣ کەرکوک. پارێزگای کۆمەاڵیەتی
هەشت(یتایبەتبەپرسیئەنفال.٤-ئەندامیدەستەینووسەرانیگۆڤاری)بانەڕۆژ(
دەستەی لە و ئەندام - کەرکوک. پارێزگای کۆمەاڵیەتی و ڕووناکبیری کۆمەڵەی ی
لقی – کورد نووسەرانی یەکێتی -١ بووم: ڕێخراوانە و کۆمەڵە ئەم دامەزرێنەری
گەالوێژ. ڕووناکبیری و ئەدەبی بنکەی دامەزرێنەری ئەندامیدەستەی -٢ کەرکووک.

٣-ئەندامیکۆمەڵەیکەلەپووروفۆلکلۆریکورد–سلێمانی.
کەرکووک. کۆمەاڵیەتی و ڕووناکبیری کۆمەڵەی دامەزرێنەری دەستەی ئەندامی - 
سەنتەری ئەندامی -٦ کورد. دیالۆگی سەنتەری دامەزرێنەری دەستەی ئەندامی -5
و کۆمەڵە -١ چاپکراو: بەرهەمی - سلێمانی. - کوردستان ستراتیجی لێکۆڵینەوەی
یەکەم، چاپی ،١٩٣٢  -  ١٩٢٠ دا بەریتانیا ئینتدابی لەسااڵنی کوردیەکان ڕێکخراوە
)سلێمانی:١٩٩٨(.٢-ئۆزدەمیروکورد،کورتەیەکلەمێژوویملمالنێیبەریتانیاو
تورکلەباشووریکوردستاندا،وەزارەتیڕۆشنبیریحکومەتیکوردستان،چاپییەکەم،
)سلێمانی:٢٠٠٠(.٣-جوولەکەکانیکوردستان،دابونەریتیان،هۆیکۆچکردنیان،
وەزارەتیڕۆشنبیریحکومەتیکوردستان،چاپییەکەم،)سلێمانی:٢٠٠٠(.٤-شاعیری
جوانەمەرگفەریقئەمینودەنگیڕەسەنیشیعر١٩55–١٩٧٩،بنکەیئەدەبیو
ڕووناکبیریگەالوێژ،چاپییەکەم،)سلێمانی:٢٠٠٠(.5-گوڵەپەپوولەییەکانیکەناری
سیروان،لەباڵوکراوەکانیالنەیمنااڵنیکوردستان،چاپییەکەم،)سلێمانی:٢٠٠٠(.
چاپ دەزگای نێودەوڵەتیەکاندا، ڕێکخراوە و کۆنگرە لە کورد گەلی چارەنووسی -٦
پەخشیسەردەم،چاپییەکەم،)سلێمانی:٢٠٠٣(.٧-شاعیریشەهیدمحەمەدپەژار
.)٢٠٠٣ )سلێمانی: یەکەم، چاپی بەدرخان، پەخشی و چاپ دەزگای ،١٩-١٩٩١5٤
کوردییدا، نووسی ڕۆژنامە مێژووی لە پرشنگدارە الپەڕەیەکی کوردستان دیاری -٨
وەزارەتیڕۆشنبیریحکومەتیکوردستان،چاپییەکەم،)سلێمانی:٢٠٠٤(.٩-چەند
الپەڕەیەکلەمێژوویهاوچەرخیکورد،بەرگییەکەم،دەزگایچاپپەخشیسەردەم،
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– شارەوانیەکان وەزارەتی سەرکەوتن، یانەی کۆمەڵی -١٠ .)٢٠٠٤ )سلێمانی: چ١،
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 ملمالنــــــــــــێ 
و 

گۆڕەپـــــــانـــەکـــان 

موحسین ئاوارە
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)هابیل ملمالنێى لە هەر مرۆڤەوە، ژیانى دەستپێکى سەرەتاى لە ئەزەلەوە لە هەر
لە هەر گێتى، رووى سەر کۆمەڵـگاکانى گشت و کۆمەڵ تا تاکەوە لە قابیل(وە، و
دەگاتە تا  دەکات بەر و دەور بە وهەست کردووە تازەچەکەرەى کە منداڵێکەوە
پیرترینمرۆڤـکەدەستىلەرزۆکىگۆچانەکەىناگرێت،لەگەڵهەموودڵەکۆتەیەک
نۆتەیەکوشەپۆلکەیەکىدڵىمرۆڤـ،پەیتاپەیتاشانەىجۆشەدەروونییەکانو و
تاسەوتاسوقوسۆزوویستوخواستوئارەزووەکاندادەگیرسێنوهاڤرکێىسەر
جۆرێکە هاڤرکێیە ئەو پێدەکات، دەست مرۆڤدا دەرەوەى و ناوەوە لە گۆڕەپانەکان
لەوملمالنێومنافەسانەىخوڵقاوکەهەبووەوهەیەبەدووشێواز،ئەویش:ــیان
یان دەمێنێتەوە، نهێنى و ناوپۆشراوى بە مرۆڤـ گیانى نێو خانەکانى و مەنهۆڵ لە
لەتاریکییەوەبەرەورووناکىهەنگاودەنێبەدەربڕینىجۆراوجۆر،چبەوتەیان

نووسین،بەدەنگورەنگیانبەکرداروجولەوەدیاردەکەوێت٠
لەپرۆسەىپەیڕەووکار لەهاوکوفەکانى نزیکە *کەدەڵێینملمالنێ،ئەموشەیە
ـــ بەربەرەکانى ــ ڕکابەرى ــ کرداروەک)ملە و وتە بە بازنەکە نێو و پێکردنیان
کێشمەکێشـــکێبرکێ٠٠هتد(،هەڵبەتەلەژیاندایەکشتىڕەهانییەبەتەنیابەبێ
هاوەکەىیانهاودژەکەىتەنهاخواىگەورەنەبێ،دەناهەمووشتەکانبەرامبەرەکەى
ـــ ـــمێ(٠٠)ئاو هەیەیانبەیەکەوەدەژینیانهاودژرووەویەکتروەک)نێـر
ئاگر(٠٠)تەڕــوشک(٠٠)شیرینـــتاڵ(٠٠)ژیانــمردن(٠٠)شەوــرۆژ(٠٠ 

)ئەکتیڤــــنەگەتیڤـ(٠٠)ئەرێنىــنەرێنى(٠٠)تاریکىــرووناکى(٠٠٠هتد٠ 
*هەڵبەتەبەبێهەبوونىملمالنێ)منافسە(گەشەکردنوداهێنانوپێشکەوتنو
سەرکەوتنوپلەبەرزکردنەوەوهەڵبژاردنوپەیڕەوىدیموکراسیەتوسیکۆالریزم
ئەدەبوسیاسەتوجریدبازى و بازرگانى و ئاڵوگۆڕ بە رۆژانە کارەکانى وهەموو
وسوارسوارانێوپلەوپایەوبەرژەوەندىوقازانجوهەمووجۆرەمامەلەیەکبە
سەرکەوتیىبەرێوەناچێئەگەررەچاوىالیەنەئەکتیڤەکەىنەکەین،پێچەوانەکەیشى
ملمالنێیەکىناشەریفانەوناجۆرواتەئەنجامىناسەقامگیرىونائارامىووێرانکارى
ودارووخانودواکەوتنوکارەساتىلێدەکەوێتەوە٠٠٠واتەملمالنێدووالیەنەیەکە

بریتییەلە:ـــ
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١ـــالیەنىئەرێنى)ئیجابى(
بەبێملمالنێوشانوەشاندن،نەمێرگىوێژەپەلەبەفرىسەرگۆناکانىدەسڕێتەوە،
نەرەشەرەیحانەخۆىلەلووتهەڵدەسوێ،نەسەماوەرىپاڵتیشەتاوێرەکانیش
بەرز پلە لەسەر زیرەکەکەش قوتابییە ودوو نابێ ئیترهەڵپەرکێش گەرمدەکرێ،
کردنەوەملمالنێناکەن،وەرزشوانانکێبرکێىبردنەوەودۆڕاندنناکەن،بازرگانەکان
ناکەن، نمایش لەڕکابەرىوبەربەرەکانىیەکترکااڵىباشتروهەرزانتر بازاریش و
شاعیران،نووسەران،هونەرمەندان،بەرهەمەکانیان،داهێنانیاننابینین،ئەگەرملمالنێى
تیانەبوو،بەڵێئەمەگۆڕپانىیەکەمە،گۆڕەپانەگەورەوگەورەتربەئاشکراوهەمە
جۆرلەهەموورووێکەوەولەنێوهەمووچینوتوێژوکەسێکەوە،لەنێوانتیپ
وگروپووالتووالتێکەوە،لەنێوانزلهێزەکانەوە،دیارەهەڵکشانوداهێنانو
ئەستێرەکانى کە جۆرێک بە دەکەوێتەوە لێ ناودەرکردنى و وپێشکەوتن بونیاتنان
ناوداریشىتیاوەدەردەکەون،بەاڵموەکولەپێشدائاماژەمانپێکردئەوملمالنێیەپاک
وخاوێنەبێتهاندەربێت،دروێنەىخەرمانى)داهێنانوپێشکەوتن(ىلێبکەوێتەوە،

واتەبەڕاشەقاندنىگۆمىمەنگولێکگرێدانەوەىلچکىجۆگەلەکان٠ 
ئەوەتانووسەرىناودار)کۆلنسانجۆنویلسـۆن(دەڵێت:ــ

ـــ )التنافس واتە ملمالنێ وشەى کە بۆتەوە روون زانستیەوە رووى ))لە
Competition(بۆلێکدانەوەىوردتربۆئەموشەییەیانبڵێینئەمدەستەواژەیە
واتەبەردەوامبوون)المواێلەــgoing-on(پەیوەستبەوشەىبەشداربوونواتە
)المشارکەــــCollaboration(ئەویشنەکهەرلەنێوانکۆمەلەهونەرکارەکاندا
بگرەلەنێوگشتچینوتوێژەبنیاتنەرەتابیتمەندیەکانیشدابەئەنجامدەگات((*)١(
*لـەهاوکوفىبوونىدووهاودژکەدژبەیەکنولەملمالنێىپێکەوەیىبەجۆرێکبە
بێیەکتـرهەڵناکەنولەهەمانکاتیشداناتواننبەبێیەکتـربژین،یاساىسرووشت
حالەتە ئەمە کە یەکەوەیە، بە نەرێنى و ئەرێنى الیەنى خوڵقاندوون، واى ژیان و

نێوەندەکەیەبەباشوخراپیەوە،ئەنجامیشبەباشەدەکەوێتەوەبۆنموونە:ــ
ئەرسـتۆدەڵێت:))رەنگەئەوشتانەىدژبەیەکنلەگەڵئەوەشداهاوەڵىیەکن،
بەرزترینئاوازىپێکەوەبوونبخوڵقێنن،بەهەمانبۆچوونلەبیرۆکەى)فرۆیدو
یۆنـگ(بەهاکوفبوونىدوودژەبەیەکبۆنموونە)ساردوگەرم(پێکەوەلەکارەبادا
رووناکىبەرهەمدێنن،گوڵدڕکىپێوەنەبێدەستىزۆرىبۆدەبردرێت،کەچىلە

ترسىدڕککەمتردەقرتێندرێ((*)٢(
*دەتوانینبڵێینجگەلەهەمووچینوتوێژەکانىتربەپلەیەک)ملمالنێ(ئەنجامى
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و ئەدیب و هونەرمەندان نێوەندى لە تایبەتى بە دەکەوێتەوە لێ ئەکتیڤى و باش
زانستوانورۆشنبیرانوبیرمەندان،کەلەکێبرکێوملمالنێىجوانگوتنوجوان
نووسینودەربڕیندا،بۆبەرەوپێشەوەچوونوداهینانوناودەرکردنىزیاترهەوڵ

دەدەن٠ 
حەمەسەعیدحەسەن/ىشاعیرونووسەردەڵێت:

هى وەک ناکۆکییەکە هەیە، دیکەدا نووسەرانى گەڵ لە ناکۆکى نووسەرێک )هەموو
نێوانکەسانىئاسایىنییە،ئاخرناکۆکیىنێوانداهێنەرانە،ناکۆکیىنیواننووسەران،

ناکۆکییەکىســوودبەخشەودەبێتەهەوێنىگەشەسەندنىئەدەب(*)٣(
*ئەگەربۆمیژووىرابردووىشۆرشەکانوڕاپەڕینرێنیسانسوجوداوازەکانوگشت
جموجۆلییەکىفیکرىوسیاسىوئابوورىوکۆمەالیەتىوزانستىوئاینىوزۆربوارى
دى٠٠هتد،کەئەنجامەکەىبەگۆڕکانکارىداکەوتۆتەوە،تەمشادەکەینلەئەنجامى
)ئیجابى( ئەرێنى ئاکامى بە زۆرینەش بووە، رکەبەریەکاندا و ناکۆکیى و ملمالنێ

کەوتۆتەوە٠ 
داناعەسکەرى/شاعیرونووسەردەڵێت:ــ

)ئەگەرمیژووىسەرهەڵدانىئەوهەموودیدەجیاوازانەبخەینەرووکەلەنێوانسەدەى
)١٦(سەریانهەڵدا،دەبێقسەلەجیاوازىئاماژەکانبکەینکەگۆڕانکارییانلە)خۆر
ئاوا(کردودەرئەنجامرێنیسانسوشۆرشىئۆکتوبەروشۆرشىپیشەسازىفەرەنساو
خۆپیشاندانىخوێندکارانى)٦٨(سەدەىبیستەمکەبەشێکىزۆرىوالتانىخۆرئاواى
گرتەوە٠٠٠مێژووىئەو)ملمالنێىفیکرى(وسیاسیانەهەندێجارخوێنیانڕشتووە،
هەندێجارىدىقسەوقسەلۆک٠٠٠هەروەهانووسەردرێژەىپێدەداتودەڵێت)لە
ئاکامىملمالنێىفیکرىومەعریفىوەکئەوەىباسمانلێکرد،بەتایبەتىملمالنێى
نێوانفەیلەسوفوبیرمەندانىفەرەنساوئەلمانیاکەلەدواىجەنگىیەکەمىجیهانى

سەرىهەڵدا٠٠هتد(*)٤(
*پێموایەملمالنێزیاترلەوشوێنانەدەستپێدەکاتکەشوێنەکێشەلەسەرەکانن،
یانملمالنێىگیانىنەتەوەیى)ناسیونالیزمى(وڕەگەزپەرستىوتایفىومەزهەبىو
ئاینىلەسەرە،کەبەهەردووباردادەکەوێتەوە٠٠یەک:گیانىنەتەوەیىورۆحى
نەتەوەپەرستىکەتاکەکانىئەوجێگایەهەستبەمەغدورىوستەمدەکەنوبەرگرى
لەناسنامەوشوناسىخۆیاندەکەن،کەئەمەیانکارێکىناچارىومافێکىڕەوایەو
ئەکتیڤەدوو:الیەنىنەگەتیفىلێدەکەوێتەوەکەتوندوتیژىوسەرگەرمىوبارى

دەروونىخراپوناکۆکىوملمالنێىبەردەوامویەکترقەبولنەکردن٠  
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حەمەکەریمعارف/ىنووسەردەڵێت:ــ
)ئینسانبەتەبیعەتسروشتێکىخودئاگایىهەیە،ئەوخودئاگاییەکەڕەگىلە
لەجیدالوملمالنێى بریتییە ژیانىبەشەر کێشەکانىدنیاىهاوچەرخدایەوهەموو
نێوانخودوئاگایىونائاگایى،ئەگەربمانەوێئەوملمالنێیەنیشانبدەین٠٠هتد(*)5(
*ڕەگوریشاڵىملمالنێقووڵەوبەردەواموبەرباڵویشە،دیارترینملمالنێىسەردەمیانە،
ملمالنێىئایدۆلۆژیایەلەنێوانىواڵتانىزلهێزلەهەموورووێکەوە،هەروەکبینیمانبە
سەرکەوتنىسەرمایەدارىلیبڕاڵىبەسەربلۆکىسۆشیالستى،هەرچەندەبەبۆچوونى
)سامۆئیلهنتگتۆن(ىبیرمەندئەوملمالنییەکوتاىپـێنەهاتووەبەلکولەقۆناغێکەوە
گواستراوەتەوەبۆقۆناغێکىدى٠تۆبڵێىکاتێملمالنێورکابەرىوکێبرکێدروست
دەبێلەنێوەندىزانستوانانودەزگاکانىزانستىوتەندروستىبەنموونەکامنوژدارى
لێتۆژەوەریانکامدەزگاىزانستىتەندروستىدەرمانێکىنوێىچارەسەرىبۆدرمو
زامەکاندەدۆزێتەوە،یانلەالیەنىتەکنەلۆژییەوەبۆوەدەستهێنانىئامێرىتەندروستى
و ملمالنێ هەڵبەتە وگەشەسەندن، مرۆڤـ وخۆشگوزەرانى پزیشکى ئاسانى کار بۆ
کێبرکێلەمرووەوەخزمەتبەبەشەریەتدەکاوالیەنىئەکتیڤە،بەاڵمپێچەوانەکەیشى
هەیەئەویشلەخاڵىدووەممانداباسىدەکەین٢ــــالیەنــــــىنەرێنى)نەگەتیڤــ(
لەملـمالنێدا:ــــ*دیارەملمالنێچەندبە
ســوودبووەکەلەپێشداباسمانلێوەکرد،بەهەمانشێوە،الیەنىنەگەتیڤىهەیە
کەتوندوتیژىوشەڕانگێزىوئاشووبوشەڕوجەنگووێرانکارىلێدەکەوێتەوە
کەئاڕاستەکانىبەدووشێوازدەردەکەوێ،)کراوەوڕاستەوخۆ(واتەرووکەشو
ئاشکرایە،یان)داخراوـــناوپۆشراو،درەنگتـرمەبەستوغەرەزەکاندەردەکەون(،
ملمالنێلەئاستتاککەسێتىبۆنموونەئەوملمالنێیەلیخنوزۆنگاویانەىقوتابیە
ئەوەیتریاندەشکێنێکاتێدەکەونە تەمبەلوتەوەزەلەکاندەیکەن،ئەمیانسەرى
سەرالشەىبەردەالنێبۆئەوەىوانەکاننەخوێنن،یانشاعیرێک٠٠نووسەرێک،لە
کاتێکدالەتەکنووسەرێکىباڵبەرزدەووەستێرووبەرووىئاوێنە،هەرکەزانى
بەژنىخۆىلەچاوبەژنىئەونزمترە،ئینجاپاژپانىبەرزدەکاتەوەولەسەرپەنجەکانى
دەوەستێ،کاتێزانىبەمحاڵەشنایگاتێ،لەجیاتىهەوڵبداتخۆىبۆئاستەکانى
ئەوبەرزبکاتەوەوخۆىلەقەرەىئەوبدات،نەخێرکۆلەمسـتێکىناحەقدەکێشێتە
تەوقىسەرىودەکەوێتەالیەنێکىدىلەداهێنانبەپەرەپێدانىتوانجوقوندەقسەى
دروستکراو،هەربەشیشوکەبابسووتاندنناوەستێبگرەکەبابچیشدەسووتێنێ،
جاملمالنێىناجۆروناڕواوپڕلەکینەوقینورووخێنەربەچەندینجۆرئاڕاستە
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دەکرێتکەزیانبەکەسانىداهێنەروکۆمەڵدەهێنێ،ئەویشبەچەندرێگایەکى
نابەلەدونامەشروعونابەجێبۆنموونە:ــ

ڕـــلەرێگاىقسەى)پەرچەکدار(بەنانەوەىناووناتۆرەىنەشیاووناشیرینکە
دڵىبەرامبەرەکەىبڕەنجێنێوبێتاقەتوبێزارىبکات٠ 

بـــرەخنەگرتنبەزمانێکىفرەواتایىپارادۆکسى)میتافۆرــخوازەــمجاز(٠٠هتد
بۆبەدیارخستنىخەوشێککەبەمەبەستىوەدیارخستنىهەیە٠

کردنى بریندر و دارووخاندن بۆ زیانبەخشدا و نەگونجاو ملمالنێى ئەنجامى لە ـــ ت
بەرامبەربەتایبەتىلەنیوانىنووسەروشاعیرانوهونەرمەندانیانلەکاتىکۆنفراس
وهەڵبژاردنەکان،جالەسەرئاستىحزبىیانرێکخراوەیىبێتیانفراوانترلەنێو
هەمووچینوتوێژەکانوتاکەکانىکۆمەڵـگا،ئیترزۆرجارانرەخنەوقسەوقسەلۆک
)ئیڕۆنى( بڵێن یان ئایڕۆنى قسەلۆکى واتە دەکرێت دروست بنەما بێ هەڵبەستنى
لێدەکەوێتەوەبەشێوازى)پالرــساتێرـــگاڵتەوتەنزــتەوسلێدانــتوانج
کە ناوپۆشراو زمانێکى بە ئەمانەش  هتد ٠٠ ـــسازگارم،سەرزەنشت( ــجەفەنگ
ملمالنێکەلەپشتەوەىمەسەلەومەرامێکەوەخۆىحەشارداوە،یانبەئاشکرایىو
راستەوخۆیىبێپەناوپێچ،هەندێجاریشلەئەنجامىئەوملمالنىوڕکابەریانەدا
توندوتیژىلێدەکەوێتەوە،لێرەدائاماژەمانبۆالیەنەنێگەتیڤەکەیەکەبگوترێ٠                                                                                                   
جــملمالنێىنێوانواڵتانىزلهێزکەپەرەبەچەکىوێرانکەردەدەنواتەتەکنەلۆژیا
وزانستوپیشەسازىپێشکەوتوووبااڵبۆقڕکردنىمرۆڤـوکاولکارىولەبەریەک
هەڵوەشاندنەوەوتێکدان،کەملمالنێیلەسەردەکرێواتەکاملەواڵتانىزلهێزبە
تواناترەبۆوەبەرهمهێنانىئەوجۆرەچەکوموشەکوتەقەمەنییە،تائاستىئەتۆم،

واتەملمالنێىالیەنىنەگەتیڤـ)سلبى(٠ 
لێـرەدائەگەرنموونەیەکبخەینەرووسەبارەتبەومەسەالنەىباسمانلێوەکرد،کەلە
ملمالنێدازۆرجارالیەنىنێگەتیڤىلىدەکەوێتەوەدەبینین)تۆماسهۆبـز(فەیلەسوف
دەڵێت:ــ))ملمالنێــکێبرکێــمنافەسە)Competition(والەمرۆڤــدەکات
وپاڵىپێوەدەنێتبۆشەڕانگێزىوبەکارهێنانىتوندوتیژىلەپێناوىدەستکەوت

ودەستبەسەرداگرتنىئەوشــتەىدەیەوێـت((*)٦(
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ســەرچـاوەکـان:
*)١(گۆڤارى)الثقافەاالجنبیە(ژمارە)٢(ساڵى)١٩٨٤(نووسینى)کۆلنسانجۆنویلسۆن(وەرگێڕانى

بۆسەرزمانىعەرەبى)لطیفە الدلیمى(ل٤٦ ٠ 
*)٢(کتێبى )الحداثە( نووسینى مالکم برادبرى  و جیمس ماکفارلن /لەباڵوکراوەکانى)وزارەالثقافەواالعالم

/بغداد/١٩٨٧(/ل٨٧ ٠ 
*)٣(کتێبى)لەهەیڤدابۆرووىتۆولەپەیڤدابۆخۆمدەگەڕێم(نووسینىحەمەسەعیدحەسەن/لە

باڵوکراوەکانىدەزگاىئاراس/ژمارە)٩٣٨(ساڵى٢٠١٠/ل٧ ٠ 
*)٤(کتێبىماناودەاللەتەشاراوەکانىدەق/نووسینى)داناعەسکەرى(لەباڵوکراوەکانىدەزگاىچاپ

وپەخشىسەردەم/سلیمانى/٢٠٠٩/ل١٢و١٣ ٠ 
و رۆناکبیرى کۆمەڵەى باڵوکراوەکانى لە عارف( کەریم )حەمە نووسینى کوژى( )شیعر کتێبى )5(*

کۆمەاڵیەتىکەرکوک/ژمارە)٧٠(ساڵى٢٠١٠/ل٢٢٢ ٠ 
*)٦(گۆڤارىئایدیاوااڵ/ژمارە٣٢نیسانى٢٠١٢)پەڕینەوەلەدۆخىپەیمانبەستنــئاماژەبەوتەکانى

/تۆماسهۆبز(نووسینىعومەرمحەمەدئەمین/ل٤٩ ٠        
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ڕۆمانی »فاتیال«ی 
مەھاباد قەرەداغی و 

ڕۆماننوسسی ھەمووشتزان
)لێکۆڵینەوەیەکی شیکاریی(

پ.د. شوکرییە ڕەسوڵ
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ژیانی ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت؛ مرۆڤایەتی هاوچەرخی ژیانی بەرهەمی ڕۆمان ئەگەر
زانستیمێژوویشدەرەوەیژیانیمرۆڤایەتیتۆمار واقیعیئەوکۆمەڵگەیەیە،ئەگەر
بکات،ئەوەڕۆمانمێژوویناوەوەیمرۆڤایەتیتۆماردەکات.واتەڕۆمانلەدەرەوەی

ژیانیکەسەکانوژینگەوناوەوەیکەسەکاندەدوێت.

ڕۆمانبەشێوازیپەخشاندەنووسرێتەوەوچەندینجۆریشیهەیە؛مێژوویی،دەروونی،
کۆمەاڵیەتی،فەلسەفی،پۆلیسی،فەنتازیی،جاسوسیوهتد.ڕۆمانبەرهەمیژیانی
کەسێکیانچەندکەسێکەکەبەشێوەیەکیهونەریوبەرفراوانلەچەندڕوویەکەوە
دەگێڕدرێتەوەوپەرەبەژیانیشاکەسوکەسەکانوکاریگەریوکارتێکردنلەگەڵ
ئەم سۆنگەی لە دەکات. ئاشکرای و ڕوون و دەدا نیشان ژیاندا ئاڵۆزی بازنەی
وردەکارییانەوە،ڕۆمانبەهاوتایژیانیهاوچەرخیمرۆڤدانراوەوبەژیانوبارودۆخی

کۆمەڵوتاکەکەسکاریگەربووە.
ڕۆمانی»فاتیال«یەکێکەلەوڕۆمانەکوردییانە،لەشارۆچکەیەکیباشووریکوردستان
واقیعی ژیانی باسی گوندەکانیەتی. و ئەویششارۆچکەیکفری هەڵداوە،کە سەری
کەسایەتیووڕووداوەکانیلەڕوویسیاسیوکۆمەاڵیەتی،بەزمانێکیسادەوڕەوان

وبێقۆرتدەگێڕێتەوە.دەبابزانینڕۆماننوسیفاتیالکێیە؟

ڕۆماننووسیانچیرۆکگێڕەرەوەیهەمووشتزانکێیە؟
لەڕۆمانیفاتیالداچیرۆکگێڕەرەوە،خوودیڕۆماننووسە،واتەمەهابادقەرەداغی
یە،کەناووکەسایەتییەکیدیاریناوکایەیرۆشنبیریکوردستانەوخەڵکیدەڤەری
بچکۆلە«یش یان«شاری وەزیران« »شاری بە کە کفرییە لەدایکبووی و گەرمیان
نازناوەی ئەو بچکۆلەکەمان« دیوانی»خواوشارە لە لەتیفهەڵمەت ناسراوە،کە
پێبەخشیووە.شاریکفریچاوگیمەقاموهونەریرەسەنە.ئەمشارەودەڤەری
گەرمیانبەگشتی،بەهەزارانپێشمەرگەیتیاشەهیدولەسێدارەدراونوبەسەدان
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ناودارلەمێژوونووس،سەرکردە،هونەرمەندونووسەروشاعیروکارسازو..هتدی
پێگەیاندووەولەهەمووسەردەمەکانداشارێکیخۆراگربووە.

لە و الوێتی هەرەتی لە کە بووە، گەرمیان دەڤەری کوردی کچی یەکەمین مەهاباد
و ئازار و کراوە زیندانیی شۆڕشگێرانە و بەرگری شیعری لەسەر چواردەساڵییدا
ئەشکەنجەیوەکلێدانوسوتاندنیدیووە،لەگەڵئەوەشداخۆراگربووەویەکوشەی
ماوەتەوە زیندانانە لەو ساڵێک نەدرکاندووە. بەعسی جەالکادەکانی بۆ چییە نهێنی
وخۆیبەدۆزەخیچوواندووەزجەستەیخوومخانەوسووتانیسەروسنگیبە
جگەرەوجۆرەکانیتریئەشکەنجە،بیرەوەرییەکیتاڵوپڕژانیالبەجیهێشتووە،کە
سزایکوردبوونیبووەوبووەتەهەوینینووسینیکتێبیبیرەوەری)ساڵێکلەدۆزەخ..
١٩٨٠-١٩٨١(.سەرباریئەمبەرهەمەناوازەیە،خاوەنیچەندینبەرهەمیئەدەبییەلە
شیعروپەخشانووتاریولێکۆڵینەوەیدەروونناسیوکۆمەاڵیەتیلەبارەیپرسیژنی
کوردوهتد.وێڕایزمانیزکماکیکوردی،زمانەکانیعەرەبیوتورکیوئینگلیزیو
سویدیدەزانێ.رۆمانەکانیبوونەتەسەرچاوەیلێکۆڵینەوەوتێزیئەکادیمی)ماجستێر
ودکتۆرا(.سەرباریئەمانەلەبواریرۆژنامەگەرییورێکخراوەییدارۆڵێکیبەرچاوی
هەیەولەدەستەیبااڵییەکێتینووسەرانیکوردەوئێستاخۆیبەتەنهاگۆڤارێکی

هزرییبەناوی)شیکار(لەیەکێتیئافرەتانیکوردستان،بەڕێوەدەبات.
و کۆمەاڵیەتی ژیانی واقیعی رۆمانێکی ٢٠١٦ ساڵی سەرەتای لە ڕۆماننووسە ئەم
سیاسیبەناوی)فاتیال(بەچاپگەیاندووەولەمڕۆمانەنوێیەداوەکڕۆماننووسی
هەمووشتزان،یانچیرۆکگێڕەرەوەیهەمووشتزانڕووداوەکانمانبەوردیوشێوازیکی

جوانبۆدەگێڕێتەوە.
گێڕانەوەوەکبەشێکیگەورەیڕۆمان:

ڕۆژانەمرۆڤڕووبەڕوویچەندینرووداووبەسەرهاتوجارجارەشکارەساتدەبێتەوە.
جایەکێککەئەوڕووداوانەبەبەرامبەرەکەیڕادەگەیەنێت،گێڕانەوەیە.کەواتەدەکرێ
ژیانی   و دوێنێ رووداوەکانی گێڕانەوەی بەر پەنابردنە ریگەی لە مرۆڤ بگوترێت
رابردووی،توانایئەوەیپەیداکردووەبەردەوامیبەئامادەبوونەوەیەکینوێیدوێنێی

خۆیوکەسانیتربدات١. 

1- د.  شوکریە رەسوڵ- تەکنیکی گێڕانەوە لە چیرۆکەکانی مارف بەرزنجیدا. کەرکووک. 2005. ل 21  
2- برناردی فوتور- عالم القصە. ت. د. مصطفی هدارە. القاهرە. 1961. ل 166  
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چیرۆک بنەڕەتی خاسیەتی کە گێڕانەوەیە، ڕەگەزی ڕۆمان تەکنیکەکانی لە یەکێک
یانڕۆماندیاریدەکاتوبەشێوەیەکیهونەریلەالیەنکەسێکەوەئەنجامدەدرێت
چێژ و وروژاندن مەبەستی رووداوەش گێڕانەوەی ئەو دەکات. وەرگری ئاراستەی و
دەبێتە دەگێڕێتەوە، هونەری شێوەی بە ڕووداوەکانیش ئەوەی وەرگرە. هەستی و
نووسەریانچیرۆکنووس٢.ئەمڕۆگێڕانەوەبەیەکێکلەگرنگترینبنەماکانیبینای
هونەریتێکستیچیرۆکێکدادەنرێت.گرنگیبنەمایگێڕانەوەبەالیئاالنڕۆبگرێیە،
دەڵێت:«چیرۆکنووسی ڕووەوە لەم و بەرهەمەکە سەرکەوتنی هۆکاری بۆتە ئەوەیە
ڕاستەقینەئەوکەسەیەکەدەزانیتچۆنچیرۆکەکەبگێڕێتەوە«٣.لەمەوەدەتوانین
بڵێینگێڕانەوەپردێکلەنێوانچیرۆکگێڕەرەوەوخوێنەردروستدەکاتوئامانجی
گێڕانەوەشگەیاندنە.گرنگیئەمبابەتەیانئەمتەکنیکەوایکردووەهەمیشەنووسەران
وتوێژەرانبایەخیپێبدەنوگۆرانکاریبەسەردابهێننوشێوازیجیاوازوەربگرن.
چیرۆکگێرەوەبەپێیپۆلێنکردنیرەخنەگریفەرەنسی)جانبووین(دەکرێتبەسێ

بەشەوە:
یەکەم:چیرۆکگێرەوەیهەمووشتزان،واتەچیرۆکگێرەوەلەشاکەسزیاتردەزانێت.
دووەم:چیرۆکگێرەوەیهەمانشتزان،واتەچیرۆکگێڕەوەهێندەیشاکەسدەزانێت.
سێیەم:چیرۆکگێرەوەیکەمشتزان،واتەچیرۆکگێرەوەلەشاکەسکەمتردەزانێت٤. 
هەروەهاچیرۆکگێرەوەیبێمتمانەشهەیەکەزانیاریبەهەڵەبەخوێنەروگوێگر
دەدات.لەتەکڕاکانیجانبوویندا،رایەکیتۆدۆرۆڤهەیە،ئەویش)بینین(دەکات

بەپێوەربۆجۆرەکانیچیرۆکگێرەوەوبەمجۆرەدابەشیاندەکات:
یەکەم:چیرۆکگێرەوەلەپاڵەوانپتردەزانێت)بینینلەپشتەوەیاندواوە(.

دووەم:چیرۆکگێرەوەبەقەدەرپاڵەواندەزانێت)بینینلەگەڵ(
سێیەم:چیرۆکگێرەوەلەپاڵەوانکەمتردەزانێت)بینینلەدەرەوە(5

لەجۆرییەکەمداکەچیرۆکگێرەوەیهەمووشتزانە،لەدواوەیانلەپشتەوەئاگاداری
هەمووڕووداوەکانیناوچیرۆکیانڕۆمانەکەیە)دەزانێتچیڕوودەداتودەورەکانبەر
کیدەکەوێتوکارەکانچۆندابەشدەکاتەسەشاکەسوڕووداوەکانچۆندروست
لەالیمەهابادقەرەداغیئەمسەرکەوتنەیوەک دەبیوچۆنپەرەدەستێنێت،کە

3- روالن مورنوف. دیالی ئوتولیس. ت. نهاد التکرلی. بغداد 1961.  ل 37   
4- پەرێز سابیر. بینای هونەری چیرۆکی کوردی. نامەی ماستەر. ل 217

5- یحیی العید. تقنیات السرد الروای فی المنهچ البنیوی. بیروت 1990.  ل 91.



Analytical, academic, quarterly Magazine 118  14هاوینی  ٢٠١٦

چیرۆکگێڕەوەیهەمووشتزانبەرکەوتووە.ئەمگێڕانەوەیەبەراناویکەسیسێیەمی
گێڕەوەیهەمووشتزان گرنگتر،چیرۆک لەمانەش و بەکاردێت تاک)ئەو( نادیاری
شارەزاییەکیتەواویڕووداوەکانەوسەرنجیخوێنەربۆچەندینزانیاریڕادەکێشێتو
وەکبوونەوەرێکیهۆشمەندیبیرکارلەجەرگەیواقیعیژیانیکوردەواریناوکفریو
گووندەکانیشارەزایە.بیرلەهەمووالیەنێکیکرۆدەتەوە.هەوڵیداوەڕۆمانیفاتیال
ڕوویەکیکۆمەاڵیەتیوواقیعیکوردلەسەردەمێکیدیاریکراویناوەڕاستیهەشتاکان

تاڕاپەڕینی١٩٩١بخاتەڕوو.

ڕۆمانیفاتیاللەڕوویتەکنیکوروخسارەوە:
ئەمڕۆمانەبریتییەلە٢١٣الپەڕەیقەوارەگەورە،لەچاپخانەیخانیلەدهۆکبە
چاپێکیرەنگاوڕەنگیجوانوروخساریپاڵەوانبەسەروگوێالکیشێواووچاویڕاستی
کراوەبۆدونیایبەسەرهاتەکان،نەخشاوە.ناویڕۆمانەکەبەڕەنگیسوورکەنیشانەی
خوێنیشەهیدە،لەخواروێنەکەوەچاپکراوەوناویمەهابادقەرەداغیلەژێرناوەکەوە
ولەنیواندووخاڵیپیتییفاتیالکەوەبەبجووکینووسراوەووشەیڕۆمانلەسەر
رەنگیشینکەهیمایگەشبینییە.ساپیڕۆمانەکە٢٠١٦لەخوارەوەنەخشێنراوە.لە
دیوویدواوەیبەرگەکەکەدوووێنەیقرتێنراویشاکەسلەگەڵناویڕۆمانەکەبەالتینی

FATELAنووسراوە.
رۆمانەکەبەکوردییەکیجوانوڕەوانوبێقۆرتنووسراوە.الیەنێکیتەکنیکیئەم
ڕۆمانەکەوەکخاسیەتیڕۆمانەکەنەخشێنراوە،ئەوەیەکەبەشبەشکراوەبەسەر
٢٤بەشەوە،هەربەشەشناونیشانێکیدیاریکراویپڕبەپێشتیناوەڕۆکیبۆدانراوە،
ڕووداوەکاننو بەپێشتی پڕ هێنراوە. بەکار گێڕانەوە تەکنیکی لە بەشێک کەوەک
پێکەوەبەستراون،کەخوێنەرتێبینیناونیشانەالوەکییەکاندەکات،ئارەوووئەلهای
بۆناوەڕۆکدەڕواتوناتوانێتدەستبەرداریرووداوەکەبێتوحەزدەکاتبەشەکان
یەکبەدواییەکداتەواوبکاتوتامەزرۆیئەوەیەچارەنووسیفاتیالبزانێتوکۆمەڵێ

پرسیاریالدروسستدەبێت.
بەڵێناونیشانەکانزۆرسەرنجڕاکێشومانایوردوقوڵیانهەیە،زۆرجاررۆمانسیانەو
شاعیرانەوعاشقانەمانالەخۆدەگرن،وەک)ئارەقییەزدانی(،)ئەندێشەیەک(،)سترانێک
دەبێتبەڕۆمانێک(،)تیرێکیعەشقودوونیشانە(،)کونکردنیشاخبەدەرزی(،
)دکتۆریبرین،دەروێشیئەوین(،)نزاکانوسزاکان(،)خۆزگەبمکوژن(،)دۆزەخێکلە
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عەرعەر(،)دەمیراپەڕین(،)مەرگیئومێدلەبناریبەمۆ(،)ئاوێتەبوونیتاهەتایی(...
هتد.

هەڵبژاردنیناونیشان:
یەکێلەبنەماکانیڕۆمانناونیشانە.ناونیشانیئەمڕۆمانە)فاتیال(یە.ناوەکەپەیوەندی
بەبەشیکۆتاییرۆمانەکەوەهەیەکەئاوێتەبوونیعەشقیدوودكدارلەدووناوی
)ئاتیال(و)فاتم(وتێکەڵبوونیدووپیتیسەرەتای)ئا(و)فا(یاخودوەرگرتنی
یەکەمپیتی)فا(یفاتمونووساندنیبەسەری)ئا(یئاتیالوەکەمانایئاوێتەبوونی
دووعاشقدەداودەبێتبەفاتیال،کەنیشانەیمانەوەیعەشقەپاکوبێگەردەکەیانە،
کەبەشێوەیەکیمەرگەسات)تراژیدی(کۆتاییاندێتبەاڵمبەنەمریدەمێننەوەوەک

دوودڵداریبەیەکنەگەیشتوویسەدەیبیستەم.
ناویئاتیالکەناویشاکەسە،ناوێکیکوردینییە،بەڵکوناوێکیتورکییەودوومانا
دەگەیەنێت،یەکەمیان)دوارۆژ(ودووەمیان)یاخی(،لەروویڕووداووگێڕانەوە،ناوی
ئاتیالپترمانا)یاخی(یەکەبەرجەستەدەکات.بە)دکتۆرئاتیال(شبانگکراوە،کە

پیشەیشاکەسبووەوچارەسەینەخۆشیئاژەاڵنیکردووە.
دکتۆرئاتیالکەسێکیراستەقینەیناوشاریکفریبوو،دێهاتەکانیکفریزۆرخۆشیان
،)١٣ ل کردبوو.. کفری دێهاتەکانی زۆربەی خزمەتی ئاتیال دکتۆر ویستووە)چونکە
پاڵپشتیهێزیپێشمەرگەشبوولەتیمارکردنیبریندارانیپێشمەرگە.فاتمیشکچی

شێخێکیگوندی)بنەکە(یسەربەشارۆچکەیکفرییە.
چیرۆکگێڕەوەیهەمووشتزانوکورتەیڕۆمانیفاتیال:

کەسەسەرەکییەکانیئەمڕۆمانە)ئاتیال(و)فاتم(،لەگەڵچەندینکەسایەتیالوەکی
وەکباوکیفاتمودایکوبراکانین.چیرۆکگێرەوەیهەمووشتزانکەسەسەرەکی
لەگۆشەنیگایڕووداوەکانچۆنی والوەکییەکانیخستۆتەژێردەسەاڵتیخۆیەوەو
ویستبێتشاکەسوکارەکتەرەالوەکییەکانبەڕاناویکەسیسێیەمینادیار)ئەو(،
ڕووداووکەسەکانمانپێدەناسێنێت.چلەدەرەوەبۆناوەوە،یاخوودبەپێچەوانەوە،
ڕووداوەکانمانبۆدەگوێزێتەوەوپێشکەشماندەکات.لەهەمووشوێنێکیچیرۆکەکە
ئامادەیەوزانیارییەکانلەڕووداوووەسفیکەسەکانوشوێنەکانیشپێشکەشدەکات.

کورتەیڕۆمانەکە:
خەڵکی ئاتیال دەکات. خۆشەویست دوو یاخوود دڵدار دوو پاکی عەشقێکی باسی
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شارۆچکەیکفرییەوفاتمخەڵکیدێیبنەکەیە،کەزۆربەیڕووداوەکانبەدەوری
ناتوانن کەسیان کە جۆرێکە بە دووانە ئەم ئەوینی دەسوڕێنەوە، شاکەسانەدا ئەم
دەستبەرداریئەویتربێتوسوێندبۆیەکتردەخۆنیانبۆیەکبنیانبۆگڵبن.
هەرواشبوو،فاتمبەهۆیشااڵوەکانیئەنفالیبەدناوەوەلەگەڵکەسوکاروخەڵکی
گوندەکەیراپێچکرانولەعەرعەرژێرگڵنرا،ئاتیالشبەهۆیبۆردومانیشارەکەلە
باوەشاسوار بناری لە و بەردەکەوێ پریشکی فاشییەوە رەفتار بەعسی رژێمی الیەن

شەهیددەبێت.
کارەکتەری دەکات. نێوان)مسکین(و)شێخ( باسیکێشەیچینایەتی رۆمانە ئەم
سەرەکیئاتیالکوڕەهەژارێکیمسکینچۆندەبێتحەزلەکچیشێخبکات؟ئەمانە
جیانوخۆیانلەجاوخەڵکدابەنزیکترلەخوادەزاننوبەزنجیرەدەچنەوەسەر
پێغەمبەروئەمانەخاوەنتەکیەودیوەخانوتەریقەتن.شێخدەبێکوڕوکچەکانی
بداتەبەهاوپایەیخۆی،واتەبەشێخ.ئەمانەلەبازنەیەکیداخراوداژنوژنخوازی
کردە دونیای بگات، بەخۆشەویستەکەی ئەوەی بۆ ئاتیال مەبەستە ئەم بۆ دەکەن،
تکاکاروسەریبەهەمووشوێنێکداکرد.لەپیاوماقواڵن،فەرماندەیپێشمەرگە،پیاوی
ئایینیوهتدیکردەنێوانگروداواکاربەاڵمدایکوباوکوبراکانیفاتمهەررازی
نەبوون.بەمجۆرەمانەوەودواجارکارەساتیئەنفالوشااڵوەکانیئەمدووعاشقەی
بەتەواوەتیلەیەکدابریوسوورەتیئەنفالکۆتاییهاتودوژمنەکانیمرۆڤایەتی
ودوژمنەکانیخۆشەویستیکتێبیپیرۆزیانخەتمکرد.هەردووخۆشەویسترۆحیان

تێکەڵبەیەکتریبوو.

شێوازیگێڕانەوەیرۆمانیفاتیال:
چۆنیەتیگێڕانەوەیڕووداوەکانلەسەرئاستیفۆرموشێواز،گەلێپرسیاردرووست
ئایا دەیانبینێ؟ کە دەگێڕێتەوە، واقیعانە ئەو گێڕەوە چیرۆک چۆن بەوەی دەکات،
وەکخۆیدەیگێڕێتەوەیانکورتیاندەکاتەوەوبەشێوەیەکیهونەریدایاندەرێأێو
چارەسەریاندەکات،یاخوودرێگەیراستەوخۆوئازادانەبەدەنگیخۆیانقسەبکەن،

یاخوودلەبریئەوانقسەدەکاتودەنگیخۆیتێکەڵدەکات.
بەگشتیچیرۆکگێڕەوە،نووسەر،هەوڵدەداتنێوانیکلەنێوانخۆیورووداوەکە
دروتبکاتوشێوازێکیشبۆقسەکردنیکەسەکانیهەڵدەبژێرێت.لێرەداچەندچەشنێک

لەشێوازیگێڕانەوەپەیدادەبیت:
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یەکەم:شێوازیراستەوخۆ،بەزۆریڕاناویکەسییەکەمیتاک)من(بەکاردێت.
دووەم:شێوازیناڕاستەوخۆ،بەزۆریڕاناویکەسیسێیەمیتاک)ئەو(بەکاردێت.

سێیەم:شێوازیناڕاستەوخۆیئازاد.
شێوازێکیدیشبەالیرەخنەگرانیفۆرمالیستەڕووسەکانبەتایبەتیالیتۆمانشڤیسکی،

لەدووشێوازیگێڕانەوەدەستنیشاندەکات،ئەوانیش:
گێڕانەوەیبابەتی:لێرەدانووسەرهەمووشتێکدەزانیت،تەنانەتبیرەکانیشاکەس.
رووداوەکە شوێن گوێگر یاخوود چیرۆکگێڕەوە گۆشەنیگای لە خوودی، گێڕانەوەی

دەکەوێت.٦
بابەتیکەوتووە،چونکەشیوازی ڕۆمانی)فاتیال(بەگشتیبەرشێوازیگێڕانەوەی
بەکەسو لەروویشوێنیچیرۆکگێڕەوە،پەیوەندیپتەووراستەوخۆی بابەتی
تایبەتی)وێنەگرتنی ڕووداوەکانەوەهەیەوئەوزانیارییانەیدەربارەیاندەیزانیت،بە
واقیعبەگوێرەیبینەریدەرەوە،هەستکردنلەروویسۆۆزیکەسەکان،والەخوێنەر

دەکەنبڕوابەبوونیراستەقینەیانبکەن.
گووندی و کفری شاری ناو لە ڕووداوەکانمان واقیعی شیوەیەکی بە گێڕەوە چیرۆک
لە )ئاتیال( هەڵسوکەوتیشاکەس وەسفکردنی و پێشکەشکردن چۆنێتی و )بنەکە(
بە ئەمانە، تری الیەنی گەلی و گۆرانەکانی تا ژیان، لە بێباک مەینۆش، کەسێکی
شێوەیەکیبابەتییانەبۆماندەگیڕێتەوەوبەسەرهەمووالیەکیچیرۆکەکەدازاڵەولە
الیەکیترەوەواقیعیکۆمەڵیکوردەواریوچینەکانیکۆمەڵ)جوتیار،مامۆستا،هەژار

ودەوڵەمەندوشێخومسکێنوهتد.

مەبەستەکانیگێڕانەوەلە)فاتیال(دا:
فاتیالدابەمەبەستیگەیاندنی لەرۆمانی بەگشتیچیرۆکگێڕەوەیهەمووشتزان
پەیامیڕۆمانەکەبەوەرگرەلەرێگەیوەسفوگفتوگۆوە،بەخوێنەردەگەیەنێت.

لەڕۆمانەکەداگێڕەرەوەیهەمووشتزان،کاتێکبەکاریوەسفکردندەستپێدەکات،
وازلەگفتوگۆدەهێنێتبۆکەسەکانتاگوزارشتلەخۆیانبکەن.

وەسفلەرۆمانەکە،بەواتایباسکردنیدیوویدەرەوەیکەسوشتەکانوشۆڕبوونەوەی
کە گێڕانەوە شێوازی گۆڕانی پێی بە شتەکان، و کەسەکان ناخی بۆ رۆماننووس

6- د. عبدەللا ابراهیم. البناء الفنی لروایە الحرب فی العراق.   ل 18.
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)بابەتییە(،»چوارچێوەیکاتوشوێنیڕووداوەکانورەفتارورەوشتی،تێکەڵبە
ڕوانینیکەسەکانوباریدەروونییاندەبێت.«

چیرۆکگێڕەوەلەرۆمانیفاتیالدابەجوانیوەسفیکەسەکانوبەتایبەتیشاکەس
)ئاتیال،فاتم،باوکیوهتد(،وشوێنەکانبەتایبەت)خانوویماڵیشێخوتەکییەکەی،

رێگاوبان،بەندیخانەینوگرەسەلمان،تۆپزاوا(ووەرزەکانوهتد.
دا شانۆ سینەما،لە لە ڕۆمان، لە تەواوی شارەزایەکی رۆماننوس فاتیال، ڕۆمانی لە
هەیەولەتەکنیکیگێڕانەوەدابەکاریهێناوەوتوانیویەتیزەمەنیڕوودانیڕۆمانەکەو

سەردەمیڕاپەڕینلەرێگەیکارەکتەرەکانەوەبگەیەنێت.
دەستی شیعر بە نووسینین سەرەتای نووسەران و ئەدیب هەموو وەک رۆماننوس
پیکردووە،بۆیەبۆنووسینەوەیرۆمانیفاتیال،شەپۆلیئاوێتەلەسۆزەکانیبەشیعر
دەستیپیکردووەودەستپێکیشیعریبۆشەپۆلیسۆزەکانیناخیداوشیعریبەناوی

)ئەندێشە(یهۆنیوەتەوە.
ڕۆماننووسبەهۆیناسینیشاکەس)ئاتیال(وەشارەزایوردودرشتیژیانیئاتیالیە،
لەو خۆی چونکە بووە، شارەزا کوردیش گەلی مێژووی و ژیان زیاتر لەمەش بگرە
سەردەمەداژیاوەوجەنگیقادسیەیبینیوەکەچۆنبەزۆرگەنجوالویکوردیان
کێشمەیبەرەکانیجەنگکردووەوئەوینەجوبایەیانهەڵبهاتایەبەبەرچاویخەڵکەوە
ژمارەی بۆیە هەر بوو، کوردستان باشووری هەموو باری ئەوە دەدا. سێدارەیان لە
قادسیەی جەنگی بەشداری نەبوون ئامادە لەسەدی نەوەد کورد الوانی هەڵهاتوانی
پيشمەرگەوە. ریزەکانی ناو دەچووە بوو کورد الوی هەر پەیتا پەیتا بکەن. دووەم
سوپا لە پیاوانەی ئەو بۆ دەکات )جوارمشقی( دەستەواژەی بە ئاماژە رۆماننوس
ریزەکانیێشمەرگەوە. بەمەرجێنەچنە لەماڵەوە دادەنیشتن مەرەخەسدەکرانو
دکتۆرئاتیالیەکێکبوولەوانەولەگەڵعەرەبەکانکەوتەکێشەوغەدریقبوڵنەدەکرد.
و کردووە دێهاتەکانداخزمەتی لە بووە ڤێتەرنەری پزیشکی کە پیشەکەیەوە بەهۆی

کەسێکییارمەتیدەروزۆرخۆشەویستبووەالیخەڵک.

بەگشتیلەمڕۆمانەداسێرەهەندیاخودبنەمایسەرەکیبۆرۆمانەکەدیاریکراوە..
ئەویش:

یەکەم:کەسایەتییەکان،
کەسیسەرەکیوالوەکییەکانکەخۆیلەئاتیالوفاتموەککەسیسەرەکیوباوک
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وبراودایکیفاتموچەندینکەسیترکەکەسیالوەکیینلەمرۆمانەدا.
دووەم:کات،

کاتسااڵنیهەشتاکانیسەدەیرابردووەوتاراپەڕینیساڵی١٩٩١درێژەیهەیە.
لەکاتەکانداهەرچوار بوونەتەسەر)رابردوو،ئێستا،داهاتوو(، کاتەکانیشدابەش

وەرزەکانهەیە.
و کارەکتەر خستنەڕووی لە وردی سەلیقەیەکی و توانا شتزان هەموو ڕۆماننووسی
ڕوو. یاخوودسیاسیخستۆتە کۆمەاڵیەتی چ کێشەکان ملمالنێی و رووبەڕووبوونەوە
ڕۆمانێکیواقیعیوڕاستیژیانیکۆمەاڵیەتیلەرێگەیکارەکتەریسەرەکیخستۆتە
ڕوو،چلەروویژیرییورەوشتورەفتاریچاکوخراپ،جلوبەرگوسەروسیما
وهەڵسوکەوتیلەناوشارودێیبنەکەولەگەڵهەڤااڵنوخستنەڕوویکێشەئاڵۆزەکان

وکارەسات.
رووداوەکان، لەوەی هۆکارە چیرۆکگێڕەوەدا لەگەڵ شاکەس خزمایەتی و ناسین
پەرەسەندنوگۆرانەکان،گونجاوورێکبخرێتەڕوو.رۆماننووسهەرگیزالیەنیرق
وکینەیشاکەسینەشاردۆتەوەبەرامبەربەوانەیخەڵکدەچەوسێننەوە،کەئەویش
ئەو یاخود ئایدۆلۆژیا، جیاوازی و شۆڤینییەکان عەرەبە رەفتاری و بەعس رژێمی
کەسانەیکەدووزمانیلەپاکییوخۆشەویستیدەکەنلەنیوانهەردووکارەکتەردا

)ئاتیالوفاتم(.
سێیەم:شوێنلەڕۆمانەکەدا

لەرۆمانیفاتیالدارۆماننووسیهەمووشتزانگرنگییەکیتایبەتیبەشوێنداوە.شوێن
لەمیژووەوەوەکتەکنیکیچیرۆکیاررۆمانگرنگیپێدراوە.بەهۆیشوێنەوەمرۆڤ

توانیویەتییرابردوووکردارویادوەرییەکانتۆماربکات.
بەڵێشوێنوەکپەناگەیەکبۆمرۆڤەکاندەبێتەشانۆیڕووداوەکان.ئەوشوێنانەیلە
ڕۆمانەکەداهاتووەهەموویشوێنیراستەقینەننەکلەزەینیرۆماننووسدادروستکرابێت.
کفری، شوێنەکانی هەموو شارەزای رۆمانووس دەیبینین شوێندا تەکنیکی لە وەک
گوندەکان،ماڵەکان،چیاوئەشکەوتودۆڵوچۆڵودەشتەکانە،تەنانەتیەکبەیەک
ناویدێیەکانیسەربەشارۆچکەیکفریدێتوەک:)سەیدە،شاکەل،دێبنە،کارێزە،
ئاغا، لفتی تەپەسەوز، بنەکە، ئۆمەربل، درۆزنەکان، قاسم، سەرقەاڵ،حەسیرە،میل
زەردە، بناریگل، کانی، هەزار ژووروو، وارانی بانشاخ، قادر،ساەی عەزیز باوەکر،
ملەسوورە،عەلیانیکۆن،کاکەبرا،مەسۆیبەرگەچ،دێیحەمەیمارف،هەوارەرەقە
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و..هتد(
شوێنەکانیناوڕۆمانەکەشدووجۆرن:شوێنیکراوەوشوێنیداخراو.شوێنیکراوە:
لە بریتین داخراویش شوێنی جیاکانن. و کانیاو و دەشت و گەڕەک و گوندەکان

ژوورەکان،ماڵەکان،تەکیە،ئەشکەوت،زیندانەکان.
کە بنەکەیە، گوندی ئەویش راستەقینەیە، شوێنی کارەکتەرەکان نیشتەجێی شوێنی
خەڵکەکەیهەمزەنگنەوهەمخزمینزیکودووریشاکەسیڕۆمانەکەن.لەمدێیەدا
هێزی و خەڵک بۆ دکتۆریی هەمیش و پشتگیرییە هێزی پێشمەرگەی هەم ئاتیال
پێشمەرگەدەکات.لەمگوندەدایەکەماڵیبەرامبەرماڵوتەکیەیشێخەوئەفسوونی
بنچینەیی گۆڕانی و دەکات دەربەستی و مەست دراوسێیە شێخە ئەو کچی عەشقی

بەسەرژیانیدادێت.
رەگەزیخەونلەڕۆمانەکەدا:

ڕۆماننووسوەکهەڵکشانیڕۆمانەکەتەکنیکیخەوبینینبەکاردەهێنێتولەکاتو
شوێنیپێویستدالەڕۆمانەکەدابەگونجاویلەگەڵباریدەروونیکارەکتەرەسەرەکییەکان
بەکاریدەهێنێت.لەمڕۆمانەداحەوتجارخەوندەبینرێتوهەرحەوتیانگوزارەلە
دۆخیناهەمواریدەروونیوکۆمەاڵیەتیوسیاسیدەکەنکەرەنگدانەوەیلەسەرژیانی
کارەکتەرەکانوخەڵکیشهەیەولەدرێژەیڕۆمانەکەدابەراستگەڕانیئەوخەونانەلە

دابڕانوپەالمارەکانیئەنفالدا،دەردەکەوێت.
رەگەزیشیعروگۆرانیلەڕۆمانەکەدا:

لەمڕۆمانەداشیعرلەزۆرشوێنداولەکاتیگونجاووپێویستدابەکاربراوە.شیعری
زمانی هەرسێ بە گرانی هەروەها هەردی. و تەیران فەقێی بێکەس، هێمن، گۆران،
و مەقام کوردییەکان گۆرانییە نموونەی براوە، بەکار تورکی و عەرەبی و کوردی
گۆرانی و ئەلغەزالی نازم عەرەبی گۆرانی نمونەی مشکۆ، مەردان، عەلی بەستەکانی

تورکییشزەکیمورەن.

گفتوگۆلەڕۆمانیفاتیال:
ئاشکرایەگفتوگۆلەبینایچیرۆکورۆماندارەگەزێکیگرنگە،ئەرکیدەربڕینیبیروڕا

وهەڵوێستیکەسەکەدەردەبڕێتودەکرێتبەدووبەشەوە:
یەکەم:دیالۆگ)لەگەڵیەکتردووان(

دووەم:مۆنۆلۆگ)خوادواندن(
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دیالۆگلەنێواندووکەسیانزیاترڕوودەدات،مۆنۆلۆگبەزۆریدەرخستنیدیووی
ناوەوەیکەسەکانە،واتەدیووینەستیکارەکتەرەکان.

بەمانایەکیترمۆنۆلۆگئەوهونەرەیەکەبەمەبەستیپێشکەشکردنیدیوویناوەوەی
کەسەکانبەکاردێت،کەبریتییەلەلەبەرخۆوەقسەکردن،لەدڵئخۆوەقسەکردن،
پانتاییەکی ڕۆمانەکەدا لەناو کە خوادواندن، و نزاکردن بێدەنگی، بە بیرکردنەوەکان

زۆریداگیرکردووە.
کەباسیمۆنۆلۆگیشدەکرێت،ڕۆبەرتهمفریلەکتێبیشەپۆلیهۆشلەرۆمانینوێدا،

دووجۆردەستنیشاندەکات:٧
مۆنۆلۆگیناوەوەیڕاستەوخۆ
مۆنۆلۆگیناوەوەیناڕاستەوخۆ

بەگشتیلەڕۆمانیفاتیالجوارجۆرمۆنۆلۆگیناوەوەهەیە
مۆنۆلۆگیناوەوەیراستەوخۆ
مۆنۆلۆگیناووەیناراستەوخۆ

مۆنۆلۆگیتەداعی
شەپۆلیهۆش)تیارالوعی(٨

دەکات، کەسایەتییەکان ئاراستەی بابەتەکان شتزان هەموو چیرۆکگێڕەوەی راستە
نادرێتە گوێ کە مۆنۆلۆگەیە چەشنە ئەو راستەوخۆ ناوەوەی مۆنۆلۆگی لە بەاڵم
دەستتێوەردانینووسەرگوایەگوێگرینییە.بەجۆرێئەممۆنلۆگەدروستدەبێتکە
پاڵەوانلەناوخەوەقسەکاندەردەبرێوناخیخۆیانبۆیەکتردەردەبڕنوخۆیان

بەتاڵدەکەنەوە.
کە تەکنیکی)گفتوگۆ(ن رووداوەکان سەرجەم بڵێم دەتوانم ڕۆمانەکەدا لە گشتی بە
هۆکارێکەبۆگێڕانەوەیبونیادیکەسەکانوئەرکیدەربڕینیبیروڕاوهەڵوێستییانی
گرتوۆتەئەستۆ.گفتوگۆکانبەگشتییانلەنێوان)ئاتیالوفاتم(یادووکەسو

زیاترروودەدەن.
ڕۆماننووسیهەمووشتزانئاماژەبەهێڕشیرژێمدوایشکستیلەشەڕیئێراندەکاتبۆ
سەرکوردستانوپیالنیقڕکردنیکوردووێرانکردنیگوندەکانیکوردستان.دیمەنەکان

7- حەسەن چاف. چیرۆکی نوێی کوردی. هەولێر. 1985. ل 87    
8- روبرت همفری. تیار الوعی فی الروایە الحدیە. مصر. 1975  ل 44.  
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دێنێتەبەرچاو،رووخاندنیگوندەکان،کوێرکردنەوەیکانییەکانولەناوبردنیسەروەت
وسامانوبەکارهێنانیجەکیکیمیاییوموشەکەدوورهاوێژەکانوسووپایەکیلە
قەعقاع و هێزەکانی)بەدر هەموو و فڕۆکە و هەلیکۆپتەر بەکارهێنانی ژمارەنەهاتوو،
وموعتەسەم(،ئەمانەتەواویخەڵکیشارەکانیهەژاند،وەکفیلمێکیدیکۆمینتاری
دەهاتەبەرچاو.ڕۆماننووستەواویرووداوودیمەنیهەڵهاتنیخەڵکبەرەوشارەکان
وچارەنووسێکینادیار،هێڕشەیەکلەدواییەکەکانیرژێموهەواڵەکاندەخاتەڕوو،
کەسئاگایلەکەسنەماوە)هەواڵیناخۆشوناخۆشتردەگەیشتنەخەڵکیگەرمیان،
هەزارانیش بە و کران کەسشەهید هەزار پێنج لێدرا، کیمییای بەچەکی هەڵەبجە
برینداربوون...(هەواڵەکانوەکرەگەزێکیگرنگیگێڕانەوەئەوەیاندەرخستپیاوانی
گوندەکانخۆیانتەیاربکەنبۆبەرگریوچەکیانهەڵگرت.رۆمانووسناویزۆربەی
شایەتحاڵ کەسێکی وەک و کردووە تۆمار دەڤەرەی ئەو پێشمەرگەی سەرکردەکانی
گرتەکانماننیشاندەداتوئەمانەشلوبەشەدایەکەناویناوە،هەفتەیبەرگریی.
سەرباریئەمانەشارەزایدێبەدێیە،ئاگاداریکوشتاروشەهیدەکانە،رزگاربوونی
هەندێلەپێشمەرگەکان،رۆژرۆژیقیامەتە،کەسبەکەسنییەودکتۆرئاتیالش
چارەنووسیلەگەڵپێشمەرگەکانبوو،بەاڵمبەدڵوبەگیانبیریالیفاتمبووتالە
رێگەیسۆراخەوەفاتمیدۆزییەوەوخۆیگەیاندەکنیوپێیگووت:ئاخفاتمگیان

تازەدیدارمانکەوتەقیامە...ل١5٠
جوانتریندیمەنودوواینپەیمانیئاتیالئەوەبووکەگووتی:خۆزگەئێستاش،لەو
قیامەتەیکەهەڵساوە،تۆبدەنبەمنوبتبەملەگەڵخۆم،نازانمجیمانبەسەردێت.
وەکوتمانیەکێلەتەکنیکەکانیگێڕانەوەمۆنۆلۆگیناوەوەیەبەمەبەستیدەرخستنی
ناڕستەوخۆ.زۆرجاریش یان بێت راتەوخۆ ئیتر ناوچیرۆکەکە، ناوەوەیکەسەکانی
بیردەکاتەوەوقسە ناوچیرۆکەکەوەبێوەستان لەرێگەیکەسایەتی رۆماننووس

دەکاتکەئەمەشپێیدەگوترێت)مۆنۆفۆنی(.
لێرەدائاتیالوبیرکردنەوەکانیدەگەرێنەوەبۆئەوکاتەیکەداوایلەسامانگەرمیانی
فەرماندەیپێشمەرگەکردووەکەخوازبێنیفاتمیبۆبکات،ئەویشپێیدەڵێجارێ
دەچمبۆدەرەوەیواڵتوکەگەڕامەوەبۆتداوادەکەم،ئەمیشپێیدەڵێتتاتۆ
دەگەڕێیتەوەدنیاوێراندەبێت.کەئەوەیبیردەکەوێتەوەبەدەنگیبەرزوبەگریانەوە
بەتەنیاخۆیەتیوئەودەدوێنێودەڵێ:ئەینەمووتدنیاوێراندەبێت.ئازیزمدونیا
وێرانبوو،دونیایکوردوێرانبوو،کوردستانوێرانبوو،دنیایمنوتۆوێرانبوو..
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ئازیزم،ئیترچۆنهەواڵیتۆبزانم؟تۆلەکوێی؟
بە هاتوون کوەددا بەسەر کارەساتەکانی و چارەنووس شتزان هەموو چیرۆکنووسی
ڤیدیۆ گرتە وەک بەرچاو. دەخاتە دیمەنەکان درشتی و ورد دەگێڕێتەوە، جۆرێک
الیەنێکیتراژیدیایکوردلەسەردەمێکیدیاریکراوداکەناوەڕاستیهەشتاکانیسەدەی
بیستەمتاساڵی١٩٩١کەساڵیراپەڕینە،دەخاتەبەرچاو.دیمەنەکانیژنوپیاوان،

کچوکوڕانیالدێکاتێکەسواریزیلیعەسکەرییاندەکەنودەیانبەن.
خەیاڵ و خۆی ناوەوەی مۆنلۆگی دونیای کەوتە مەرگەساتەدا ئەو گەرمەی لە فاتم
لەبەرچاویهەمووخەڵکدابمتوانیایە ئاتیال)خۆزگەبەخۆزگاییخوا بردیەوەالی
دەستلەملتبکەموماچتبکەم،هیچنەبێبۆماڵئاواییماچتمبکردایە.گەردەمزانی
رۆژێدێئەمکافرانەدەمبەنونازانمبۆکوێولەتۆئەوەندەدوورمدەخەنەوەشەرت
بوایەدەستەکانملەنیودەستتنابایەوتۆشنەتویستایەتێرماچمبکردیتایە...(ل

.١5٧
سەختە چەند ماڵئاوایی، سەختە دەڵێت)چەند فاتم ناوەکیدا تری مۆنۆلۆگێکی لە

دابڕانیییەکجاریی!(
بەڵێلەناوکارەساتیپرمەرگەساتیئەنفالدابەهەزارانچیرۆکورۆمانهەیە،هەر
کەسە،هەرماڵە،هەرگوندێک،هەرنێرینەیەک،هەرمێینەیەک،هەرپێشمەرگەیەک،
خۆیلەخۆیداچیرۆکێکە.لەرۆمانەکەداسەرەداویزۆرێکلەوچیرۆکانەخراونەتەڕوو،
بۆنموونەچیرۆکیپێشمەرگەیەککەناویسەیدمەحەمەدە،کەدەمنداڵوژنەکەی
ئەنفالدەکرێنوخۆیلەناوسەنگەریبەرگرییدابیردەکاتەوەوخۆیجۆشدەداتو
سرووددەڵێتەوە:)کوردستاننیشتیمانیکورد،بەرزوپیرۆزیسوێندتپێدەخۆم/

بۆسەربەخۆییتبەخوێنوبەگیان/بەماڵومنداڵبەقوربانیتۆین(
رۆماننووسبەناوکارەساتەکانداڕووداوەکانبەرەوهەورازدەباتوچارەنووسیفاتملە
عەرعەروهیئاتیاللەدزڵیدیاریدەکات.بەهەزارانپرسیاریبێوەاڵم،چارەنووسی
دووعاشق،غەمیدابرانیان،فاتملەترسیئەوەیبەرپرسانیزینداننەیبەنبۆخۆیان
ونەیفرۆشن،هەموودەموچاویخۆیبریندارکردبوو)لەتەمەنیبیستوچوارساڵی
نەدەکردووەکپیرەژنێکیشەستحەفتاساڵەدەردەکەوێ...(ل١٧٠.لەگەڵئەم
بەر لە وشەپۆلیهۆش مۆنۆلۆگ بە و دەکاتەوە ئاتیال لە بیر دیمەنەشێواویەشدا
بەرنەکەوێت، ئەوانم گاڵوی دستی ئەوەی بۆ عەزیزم، )بمبوورە دەیدوێنێ: خۆیەوە
بۆئەوەیلەبەرجوانینەمبەنونەمفرۆشنبەعەرەبەکانیبیابان،بۆئەوەیلەسەر
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بەڵێنیخۆمبمولەودونیابەتۆبگەمەوە،ویستملەجنۆکەبچمنەکفریشتە،بۆیە
بەنینۆکدەموچاویخۆمهەڵدڕیوئێستاشبرینەکانمدەکزێنەوە.سوپاسبۆخوا
ئەوپیاوانەکەدەمبیننبیزملێدەکەنەوەوبەتایبەتحەجاج،ئەوپیاوەیبەرپرسی

ئێرەیەولەستەمکارییداوێنەینییە،ئێرەپێیدەڵێننوگرەسەلمان....(ل١٧٠
خەڵکە لە بریتییە کە دەگێڕێتەوە فاتمەوە زاری بە گرتوخانە دیمەنی تر جارێکی
ئەنفالکراوەکان،جۆریژیانیان،کەسەهەڵواسراوەکان،لیدانەکانبەکێبڵ،حەجاچو
پیاوەکانی،سەگەڕەشەکەینوگرەسەلمان،ڕشانەوەیکچەگیانسپاردووەکان،خەوبینینی
سەر بە دەسەاڵتی چوون ڕۆماننووسە سەرکەوتنی ئەمانە ئاتیال.. زیندوێتی فاتم،
هەموویانداهەیەلەگرتەکانوکەسەکانوهەستونەستوبیرکردنەوەیکەسەکانی

ناوڕۆمانەکە.
هەواڵ:

لەمڕۆمانەداوەکالیەنێکیتەکنیکیگێڕانەوە،هەواڵبەچەندینجۆرولەچەندین
شوێندادەردەکەوێتوبەکارهاتووە.

یەکەم:پیاوانیسەرقەاڵبەخەڵکەکەیانگەیانددکتۆرێکدێتەالمان.
دووەم:هەواڵیخوزبێنیکردنیفاتملەالیەنئەورەحمانەوەبۆخزمێکیخۆیان..ل٣٢.
سێیەم:دکتۆرهەرلەزانیارییەهەواڵگرییەکانییەوەلەبارەیماڵیشێخەوەلەمەڕفاتم

بەدەستیدەهات،زانی..ل١١٨.
چوارەم:فاتمهەواڵەکانیماڵیخۆیانیبەئاتیالدەگایەندل١٢٠

پێنجەم:هەواڵیناخۆشتروناخۆشتردەگەیشتەخەڵکیگەرمیان..ل١٤١
شەشەم:هەواڵەکانلەبارەیبەردەوامیهێڕشەکانیئەنفالبوو..ل١٦٦

حەوتەم:لەسەرەتایمانگیئابداهەواڵێکیسەیرلەبارەیرژێمیسەداموسوپای
عێراقبیستراکەبووبەهەواڵییەکەمیهەموومیدیاکانیجیهان.

ڕۆمانە لەم رووەوە گەلێ لە گێڕانەوە تەکنکی الیەنێکی وەک هەواڵەکان گشتی بە
دەبیندرێت..

الجمهورییە،هەفتەنامەی السەورە، -لەرێگەیگۆڤارورۆژنامەکانەوە)رۆژنامەکانی
هاوکاری..هتد(

-لەرێگەیتەلەفیزیۆنەکانورادیۆکانیبەغداوکەرکوک،ئێستگەیشۆڕش..هید.
-لەرێگەیکەسەکانوەکدایکیئاتیالکەباسیبێسەروشوێنکردنیخەڵکەکەیبۆی

گێڕایەوە.
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رۆڵی هاوپەیمانان، )هێڕشی ئاتیال رۆژژمێرەکەی لە هەواڵێک هەموو تۆمارکردنی -
پێشمەرگەوراپەڕینوئازادکردنیشارەکان،بەزینیسوپایعێراق،خەونەکانیئاتیال،

بۆردومانکردنەوەیشارەکان،چۆڵکردنیواڵتوکۆرەوهتد.(
ڕۆماننووسکەسایەتیئاتیاللەیادنەچووە،هەرکەبەیارەکەینەگەیشتگەڕایەوە
دەکات.. مردن و ژیان باسی فەلسەفییانە شێوەیەکی بە و جارانی خووەکەی سەر
)دەستیبردەوەبۆپێکەکانودووبارەدەستیکردەوەبەخواردنەوەولەدڵیخۆیدا
گووتی:مندەروێشیتەریقەتیعەشقیفاتمبووم،کەئەویشعاشقیخوابوو،بەاڵم
هەرچیمانکردوئەوهەموونوێژونزایەمانکردوهیچیفریاماننەکەوت،ژیانراستی
نییەووەهمێکیگەورەیە،بۆمردنژیاوین،کەدەمرینوەکئەوەوایەلەمدنیایەدا

قەتنەژیابین.(ل١٩٨.
ڕۆماننووسبەزاریشاکەسەوەپێماندەڵێتئەمدونیایەهیچنییەمادەممردنهەیە،
هەموونوێژونزایەکیشسوودینییە.بەزاریفاتمدەڵێت:)ئێمەئەمدنیامانلەدۆزەخ

تەواوکرد،تۆبڵێیلەودنیاشهەربخرێینەناودۆزەخ؟(
کۆتادیمەنگیاندانیئاتیالیەبەدەمگۆرانیگوتنەوە،چونکەشەپۆلیهۆشیداواکەی
فاتمیپێدەگەیەنێتکەپێیخۆشەلەکاتیدواهەناسەیدالەبیابانیعەرعەرگوێی
تێی مەرگەوە ئازاری دەم بە ئەویش بۆیە بێت، سترانبێژەکەی دڵدارە دەنگی لە

دەچریکێنێ:
رەفیقانمنئەوارۆییملەالتان
لەمەزڵومانبالچۆڵبێواڵتان

مەڵێنکەڵکینەبوو،رۆییجەهەنم
سەرمقەڵغانەبۆتیریجەفاتان

سەرەنجام:
و بنەما هەموو تەواوی شارەزای شتزان هەموو چیرۆکگێرەوەی وەک رۆماننووس .١

تەکنیکەکانیرۆمانەلەرووداووگێڕانەوە،کاتوشوێن.
هەڵبژاردووە، وجوانی بووە ڕۆمانەکەوسەرکەوتوو بۆ ناونیشان هەڵبژاردنی لە .٢

ئاوێتەبوونینیوەیناویئاتیالونیوەیناویفاتموپێکهاتەکەیبووەبەفاتیال.
بارەگاکانی و شوێن و دێهاتەکانی و کفری جوگرافیای شارەزای ڕۆمانووس .٣
پێشمەرگەکانە،بەتایبەتیهەڵبژاردنیناویگوندی)بنەکە(وشاریکفریکەبۆتە

شانۆیرووداوەکانینێورۆمانەکە.
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٤.لەجۆرەکانیتەکنیکیگێڕانەوە،فالشباک،خۆدواندن،گەڕانەوەوهێنانەوەیدیمەن
ورازەکان،دیالۆگومۆنۆلۆگ،نزاوخەون،شارەزایانەبەکاریهێناون.

5.ڕۆمانووسلەڕۆمانەکەداشارەزایمێژوویهاوچەرخیکوردستانوبەتایبەتیش
مێژوویکارەساتیئەنفالە.

وەسفەکاندا و وێنە لە رۆمانسەرکەوتووانە بنەمای کاتەکانوەک لە ئاوڕدانەوە .٦
بەکاربراون.

٧.رۆمانووسلەبەرئەوەیگێڕەرەوەیهەمووشتزانەشارەزایفۆلکلۆریگەرمیانە،لە
جلوبەرگوجۆرەکانیگۆرانی،پەندوقسەینەستەقودابونەریتیبەشوودانو

ژنوژنخوازیوهتد.
٨.رۆماننووسشارەزایتەواویکەسایەتیشاکەسیرۆمانەکەیە،رەفتارەکانی،بوێری،

رۆحیکوردایەتی،گۆرانیومەقامەکانی،دەنگخۆشییەکەیوهتد.
٩.رۆمانووسوەکهەموورۆماننوسەکانیجیهانتەکنیکیخەونبینیبەکارهێناوەبۆ

روونکردنەوەیهەندێبارودۆخیناورۆمانەکە.
یەکەیان هەر کە دەبینین تر بەسەرهاتی و چیرۆک چەندین رۆمانەکەدا لەناو .١٠
رۆمانێکە،بۆنموونەچیرۆکیعەبەئامە،شێخحسێنیهەزارکانی،سەیدمەحەمەدو

هتد.
چەندتێبینییەک:

ئەوەیلەخوێندنەوەیئەمڕۆمانەداهەستمپیکرد،چەندوردەسەرنجێکەبریانووسەر
لەچاپێکیتردارەچاویبکات:

-زۆربەیشیعرەکانوەکشیعررێکنەخراونکەدێڕلەدوایدێڕنووسرابنوجیابن
لەدەقەکەیانپەخشانەکان،ئیدیئەوشیعرانەیخودیرۆمانووسبنیانئەوانەیکە

بەگۆرانیومەقامشاکەسگوتوونی.
-دەربارەیساڵیدەستپێکیخۆشەویستیئاتیالوفاتم،لەهەندێشوێنداحەوتبەکار
براوەولەهەندێشوێندانۆساڵە.دوایساڵی١٩٩١دەڵێ)سێساڵەلەفاتمبێ

ئاگامل١٤..(کامەڕاستە؟)لەدەرگاییەزدانحەوتساڵپاڕایەوە..ل5(
-سەرباریئەمانەلەگەڵئەوتێبینیانەهاوڕامکە)حەمەسەعیدحەسەن(لەهەفتەنامەی

باسدابالویکردۆتەوە.بەهیوایتەمەندریژیولەشساغیمەهابادخانم.
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سەرچاوەکان:
بەزمانیکوردی:

١.د.شوکریەرەسوڵ–تەکنیکیگێڕانەوەلەچیرۆکەکانیمارفبەرزنجیدا-کەرکووک–٢٠٠5.
٢.پەرێزسابیر–بینایهونەریچیرۆکیکوردی–نامەیماجستێر.

٣.حەسەنجاف–چیرۆکینوێیکوردی-هەولێر١٩٨5.
سەرجاوەعەرەبییەکان:

١. برناردی فوتور – عالم القصە – ت.د. مصطفى هدارە- القاهرە- ١٩٦١
2. روالن مورنوف و دیالی ئوتولیس.ت- نهاد الترلی – بغداد-١٩٦١

٣. د.عدنان خالد – النقد التطبیعی التحلیلی – بغداد – ١٩٨٣
4. توماشڤسکی و الشکالنین الروس – نظریە المنهچ الشکلی.ت. ابراهیم الحنطیس. بیروت. ١٩٨2

5. یحیی العید- تقنیات السر الرواني فی المنهج البنیوي – بیروت- ١٩٩٠.
٦. د. عبداللە ابراهیم- البناء الفنی لروایة الحرب فی العراق.

٧. روبرت همفری- تیار الوعی فی الروایە الحدیتە. مسر. ١٩٧5.
٨. یاسین النصیر – الروایە و المکان- بغداد. ١٩٨٠
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تیشکۆی زمان و پشکۆی ڕامان
حەمەسەعید  ئەڤینداریی  شیعرێکی  کۆمەڵە  لێکۆڵینەوەی 

حەسەن لە روانگەی ئۆشۆیزمەوە

مەھاباد قەرەداغی
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دەروازە:
ئەڤینوسۆزیخۆشەویستیبابەتێکەنزیکەیهەمووشاعیرێکیسەرقاڵیخۆیکردووە
وبەشێکیبەرفراوانلەداهينانەشیعرییەکانیانیپەیوەستبەخۆیکردووە.هەڵبژاردنی
بۆ باڵوبووەوە ئەڤینداریی شیعریی تری بەرهەمی خەرمانێک نێو لە شیعر هەندێ
تیشکاوێژکردنولێکۆڵینەوەلەسەری،بەبڕوایمندەبێموتیڤيکیبەهێزیلەپشتەوە
بێتوجیاوازییەکیانزیاترلەوانداسەرنجرابکيشێتبۆئەونووسینوکۆڵینکارییە.
حەمەسەعید ئەڤیندارییەکانی شیعرە سەر بۆ لێکۆڵینەوەیەدا لەم سەرنج تیشکۆی
شیعرانەدا لەو سەرەکی بابەتی چونکە »ئەڤیننامە«دا، کتێبی لە تەرخانە حەسەن
کە»ئەڤین«ە،جگەلەوەیخاوەنی»زمان«ێکیجیاوازە،»ڕامان«ێکیناوازەیشی
ئەوەی بۆ کردووە. گیرۆدە سەرنجمانی و هێناوە بەرهەم خۆشەویستییەوە لەبارەی
جیاوازی»جۆریئەڤینوزمانە«کەیو»ناوازەییبیروڕامان«ەکەیڕوونبکەینەوەو
بیانناسێنین،جگەلەمیتودیرەخنەیئەدەبیوپێوەرەکانیزمانناسیوجوانناسی،

سوودلەڕوانگەیئۆشۆیزموەردەگرینبۆئەڤینبینیلەمشیعرانەدا.
ئەوەیە هۆی شیعرانەدا لەم ئەڤینناسی بۆ ئۆشۆیزم یان ئۆشۆ دیدگای هەڵبژاردنی
ئەڤینی لە تر دەروونناسيکی و کۆمەڵناس و بیرمەند هەر لە جیاوازتر زۆر ئۆشۆ
ڕوانیوەوخۆشەویستیلەالیئەوهەستەکانتێدەپەڕينێولەقواڵییەکانینەستنەک
پانتاییەکیفراوانیبەرکەوتووە،بەڵکوتەواوی»بوون«بەهەستونەستەکانیشەوە،
ناباویهەیەبۆ لەئەڤینداچڕبۆتەوە.ئۆشۆپێناسەی رۆحودەروونوجەستەش،
ژن،بۆپیاو،بۆخۆشەویستیوبۆگیانومردنوژیانیش،بۆیەبەرۆشناییچرای

روانینەکانییئەوشیعرەکاندەبینینولێکیاندەدەینەوە.
لە سەرچاوەکەی و دەیخوڵقێنێ دەروونی چڕی و ئاڵۆز کردەیەکی خۆی شیعریش
سەمەرەیەدا و سەیر ژيرخانە لەو دەوروژينێ، ئەڤین بابەتی شیعر کە نەستەوەیە،
شتگەلێکدەگوزەرێنودەپەڕنەوەبۆسەرخانیبیر،شاعیربەزمانفریایاندەکەوێت
ودەریاندەبڕيت.گەلۆهەموودەربڕینێکدەتوانێجیاوازوڕامانوروژينبێت؟شاعیر
ناسینەوەی و ئەڤینەکەی بابەتی جیاهەڵکەوتوویی بۆ دەبات بەکار کەرەستەیەک چ
»زمان«، چەمکەکانی مەبەستە ئەم بۆ تر؟ ئەڤینداریی شیعری هەزاران نێوان لە
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لە و تیشکخستنەسەرە بە پێویستییان ئۆشۆیزم، روانگەی و »ڕامان«،»ئەڤین«
دوایپێناسەکردنوڕوونکردنەوەیاندەچینەنێوچیرۆکیهەریەکلەشیعرەکانو

راڤەیاندەکەین.

ئۆشۆوئۆشۆیزم:
باگوانشریراجنیش،ناسراوبەئۆشۆ)١٩٣١-١٩٩٠(فەیلەسوفوعارفێکیهیندییەو
خاوەنیدنیابینییەکیتایبەتورۆحگەرایەکیجیاوازودەگمەنە.ئۆشۆلەساڵی١٩٦٠ 
بەدواوەلەزۆربەیواڵتانیدنیاوەبانگدەکرابۆناساندنیفەلسەفەودنیابینییەکەیو
شوێنکەوتوویباوەڕوفەلسەفەکەیلەدنیادازۆرن.لەشێوەیسەدانبەرگیکتێبیشدا

بیروڕاکانیباڵوکرانەوەوبۆسەرزمانەزیندووەکانیدنیاوەرگيڕدران.
هەردیاردەیەکجێگەیبایەخیمرۆڤبێتوسەرسامکەربێتئۆشۆلێیڕاماوەوبە
قوڵییوجیاوازلەهزرڤانەکانیدیکە،لەسەریدواوە.بوونونەبوون،ژیان،عەشق،
بیرکردنەوە،هۆشیاری،مردن،دەنگ،بێدەنگیی،رەنج،ئازادی،پاکیی،خوود،خودا،
و کراون تاوتوێ ئەوەوە ڕوانگەی لە تر دیاردەکانی زۆربەی و میدیتەیشن و گەشت
ئۆشۆ بیروباوەڕەکانی خوڵقاندووە. نوێی مرۆڤبینییەکی بیرکردنەوەکانی دەرەنجامی

شوێنکەوتوویزۆرەلەجیهانداودیدگاکەیبەئۆشۆیزمناودەبرێت.

عەشق،هونەریژیانە:
وبە مەبەستمانە کە وەردەگرین عەشق بۆ ئۆشۆ ڕوانگەی زیاتر لێکۆڵینەوەیەدا لەم
هەڵدەسەنگينین. شیعرەکان ئەڤینبینییەدا و بۆچوون ئەو بۆتەی لە پێویستە، ئێمە
لەهەرکوێیەکیشپێویستمانبەدیدگایئەوبێتسەبارەتبەدیاردەکانیتر،پەنایبۆ

دەبەین.
کرۆکیپرسەکەئەوەیە،بەالیئۆشۆوە»عەشقدەبێدەروونیترینناوکیهەناسەدان
دڵ ترپەی و هەناسەدان چۆن وەک بێت.« سروشتی هەناسەدان وەک دەبێ بێت،
خۆبەخۆڕوودەدەنوبیریانلێناکەیتەوەبۆئەنجامدانیان،خۆشەویستیشپێویستە
لەدۆخێکیوادابێت.»پرسئەمەنییەکەعاشقیکێبیتیانعەشقەکەتبەکێ
ببەخشیت،پرسئەمەیەکەتۆبیستوچوارکاتژمێریشەوورۆژعاشقبیت،رێک

بەوشێوەیەیهەناسەدەدەیت«.١

کۆمەڵە  مورادی-  محەمەد  مەحەمەد  وەرگیڕانی  سەربەست-  باڵندەی  عەشق  راجنیش-  شری  باگوان   -1
کتێبەکانی میدیتەیشنی ئۆشۆ- چاپخانەی گەنج – 2013 – ل 10.
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عاشقبوونوداهێنانالیئۆشۆپەیوەستییەکترین،»‹تەنهاکەسێککەلەقواڵیی
بوونیداعەشقیهەبووەدەتوانێئافرێنەربێت.«لەدیدگارۆحانییەکەیئۆشۆوەعەشق
لە ئافەرێنەربەخشە،تاقەرێگەشەبۆهاوبەشیکردنیخوودا.واتەتەنها کەسیفەتی
کاتیعاشقبوونیسروشتیدا،ئەوەیکەوەکهەناسەدانعەشقپیادەبکات،مرۆڤ

دەتوانێهاوبەشوهاوەڵیخودابێت.
ئۆشۆباوەڕیوایەکەمرۆڤهەموویپێیوایەکەدەزانێعەشقچییە،بۆیەهەوڵبۆ
ناسینینادات،بەاڵملەڕاستیدامرۆڤبەهەڵەداچووەونازانێعەشقچییە.»دەبێ
هەرلەسەرەتاوەبەهەمووانبگوتریتکەعەشقمەزنترینهونەریژیانە،چونکەعەشق
مەزنترینسیحروموعجیزەیژیانە.تۆنابێتخەمساردبەالیعەشقداتێپەڕیت،دەبێ
عەشقشەنوکەوبکەیتوبەقووڵیپێیداڕۆبچیت.دەبێهونەریعەشقبەخشین
فێربیت،عەشقهونەرە.عەشقنەکتوانایەکیتایبەت،بەڵکووزەیەکیشاراوەیە.«٢
ئەوعەشقەیکەئۆشۆپێیوایەمرۆڤهێشتانایزانێبەاڵمپێیوایەدەیزانێ،بۆیە
هەوڵبۆناسینینادات،بابەتیسەرەکیداهێنانەمەزنەکانیدنیایئەدەبوهونەرە.
ئاخۆشاعیرانکەعەشقسەرچاوەیئیلهامیزۆرینەیداهينانەکانیانە،ناسیویانەیان

داهێنانەکانیانهەوڵێکبووەبۆناسینیعەشق؟
ئەڤینجۆریزۆرە،فەیلەسوفەکانلەمدیاردەسەرسامکەرەڕاماونوهەریەکەوهەوڵی
خۆیداوەبۆپێناسەکردنوپۆلێنکردنیجۆرەکانی.میتۆلۆژیایشارستانیەکۆنەکانی
مرۆڤهێزیعەشقیانسیمبولیزەکردووەوناویجۆراوجۆریسەرنجڕاکێشیانلێناوە
رەنگیان مرۆڤایەتیدا مێژووی ئەدەبییەکانی و هونەری شاکارە لە سیمبوالنە ئەو و

داوەتەوەوبەردەوامیشن.
»ئیرۆس«خواوەندیعەشقوسۆزوئارەزوویسێکسییەلەمیتولۆژیایگریکیکۆن،
لەمیتولۆژیایرۆمانهەڵگریهەمانئەوسیفەتانەیەوناوی«ئامور«ە.ئیرۆسلەالی
ئەفاڵتوونبریتییەلەهێزێکیمەزنکەمرۆڤبەرەوچاکەوحیکمەترادەکێشێت.پێی
وایەئیرۆسشتێکەلەنێوانزانینونەزانین،چونکەئەومرۆڤەیهەستنەکاتکە
نوقسانەمەحاڵەهەوڵبۆبەدەستهێنانیداناییوزانینبدات.ئەوەیپێیدەگوترێت
ئەڤینیئەفالتوونی،بریتییەلەخۆشەیستییەککەلەسەروویبەرژەوەندییەکانەوەیە،

هەرئەوجۆرەشەکەمرۆڤبەرەوبەرزبوونەوەوگەشەسەندندەبات.٣
ئایائەڤینلەکردەیهۆشیاریبەدەرەومرۆڤبەبێهزرمەندیخۆیهەڵدەداتە

2- ل 12، هەمان سەرچاوەی پیشوو.
https://ar.wikipedia.org -3
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نێوئۆقیانووسیئەڤینەوە؟الیئۆشۆوەاڵمیئەمپرسیارەنەخێرە،بەبێهۆشیاری
ئەستەمەمرۆڤعاشقبێت.وەکچۆنهۆشیاریتاکەکەسپەیوەستەبەهۆشیاریبااڵی
گەردوونەوە،پێویستەعەشقیشلەوبێسەرەتایەوەدەستپێبکاتولەبيکۆتاییشدا

کۆتایینەیەت.

ئەڤینیانپەیام:
ئەڤیننامەدیوانێکیشیعرییەووشەیەکیلێکدراویهەردوووشەیپڕمانای»ئەڤین«
»پەیام« خەسڵەتی ئەدەبیاتیشدا لە و زماندا سیمبولەکانی لە نامە »نامە«یە. و
هەڵدەگريتوگرنگییەکەیلەوەدایەکراوەتەنێوەندگیرێکلەنێوانمرۆڤوخودالە
ئاستەئاسمانییەکەیومرۆڤومرۆڤلەئاستەزەمینییەکەی.پێغەمبەرەکاننامەی
خوایانپێبووەبۆنەوەونەتەوەکانیان.ناونانیدیوانێکیشیعریبەمناوەبەرێکەوت
نییە،لەهۆشیارییەکیرۆحییەوەسەرچاوەدەگرێت،کەئەڤینوەکپەیامێکیخودایی
دەبینيتومەبەستێتیبگاتەکەسێکیانکەسانێک.بۆئەوەیئەندازەیئەوئەوینەش
پیشانیوەرگرەکانیئەوپەیامەبدات،لەقواڵییدیاردەسەرنجڕاکيشەکانیسروشتەوە
»زەریا«،»ئاسمان«،چیا«،پێوانەکانوەردەگرێتومەبەستێتیهەرلەسەرەتاوە

بيسنوورییئەڤینبەیانبکات.
}دەزانیزەریاچەندقووڵە!
هێندەیقواڵییزەریاکان

خۆشمدەوێی،
دەزانیئاسمانچەنددوورە!

هێندەیدووریی
حەوتەمیننهۆمیئاسمان

خۆشمدەوێی.{)ئەڤیننامە.ل٩(
شاعیرلەپەراويزیشیعرەکەدائاماژەبەوەدەکاتکەئەمچەنددێڕەیسەرەتایلەژێر
کاریگەریتێکستیگۆرانییەکداداناوەکەگۆرانیبێژیلوبنانیفەیروزگوتوویەتیبەناوی
)شایفالبحر(،کەواتەهەرئەڤینێکلەشیعرداتاموبۆنیجۆرەخوداییەکەیعەشق
بدات،کاریگەریدادەنێتوناتوانیبەالیداتێپەڕیتوسەرسامیخۆتیبۆدەرنەبڕیت،
هۆنراوەکەدا دووەمی کۆپلەی لە شاعیر تۆ. الی تر داهێنانێکی هەوێنی نەبێتە یان
وێنەیەکیتایبەتبەخۆیدەخوڵقێنێتبەشێوەیەکلەهییەکەمسەرسامکەرتربێت.

}خۆشمدەوێیتوئەوینم
ئەوەندەپاکژەدەڵێی



Analytical, academic, quarterly Magazine139 هاوینی  ٢٠١٦ 14

بەفرەبەترۆپکی)کۆ(وە
خۆشمدەوێیتودەزانم

چارەنووسمبەندەبەئەوینیتۆوە.{)ئەڤیننامە.ل١٠(
عەشقهەردەمبە»پشکۆ«و»گڕ«و»گڕکان«وێناکراوەوناخیپڕعەشقوەک
کوانوویپڕلەژیلەمۆیەوشاعیرانیشواوێنەیانکێشاوە،بەاڵملێرەدائەوینپاکژییەکەی
وەکبەفریترۆپکیشاخوێنەگیراوە،کەجگەلەسپێتییەکەیکەهێمایپاکییە،نەک
هەرساردەبەڵکوشەختەبەندیشە.لێکچواندنیعەشقبەبەفریترۆپکیکێولەجیاتی
دەربڕینەباوەکانیشیعربۆعەشق،ناوازەییبەخشیوەتەجۆریئەوعەشقەوزمانی
دەربڕینیعەشقەکەش.تەنهابەزمانێکیچڕوگەشەسەندوودەتوانرێتوێنەیناوازەی
شیعریبخولقێندرێت.بەپێیبروونەر«زماندەبێتەمەرجێکبۆبیرکردنەوەیئازاد.
دەربڕینی بیرکردنەوەیە.«٤ بناغەی بەردی گەشەسەندنی مانای زمان گەشەسەندنی
دەکاتە هاوکات کە زمانەکەیە، نیشانەیچرێتی بەچەندوشەیەک، ئەڤین قووڵترین

پڕێتیڕامانیانبیریخاوەنەکەی.
دەسەاڵتیشاعیربەسەرزمانداجگەلەچڕییەکەی،لەکێشوسەروایشیعرەکەشدا
دڵدا، گوێی بە دەکات خۆی سروشتی و سانا هێند شیعرەکە ریتمی دەردەکەوێت.
وەکئەوەیسروەیبەیانیبێونەیبینیت،تەنهابەنەرمیهەستبەشنەشنەکەی
بکەیت.ئەمدەسەاڵتەنەکتەنهالەمشیعرەدا،بەڵکەلەکۆیشیعرەکانیئەڤیننامەدا
خۆیدەردەخات.لەگەڵئەودەسەاڵتەبااڵیەشداکەشاعیربەسەرزمانداهەیەتیولە
شیعرەکاندابەهۆوبێهۆدەردەکەوێت،کەچیلەوێنەیەکیتردالەتەنهادەوشەدا
و دەردەبڕێت ئەوینەکە جۆری مەزنی هەم تیایدا کە دەکات، دروست سورپرایسێک

هەمیشجەختلەسەرچڕتریندۆخیزمانەکەیدەکاتەوە.
}منئەوەندەتۆمخۆشدەوێ

کەدەتبینم
زمانملەگۆدەکەوێ.{)ئەڤیننامە.ل١٣(

وشە، دوو بە عەشق پێناسەکردنی سەربەست«ە. باڵندەی »عەشق ئۆشۆ الی
خودی دێت. کۆتایی بێ ئاسۆییەکی لە فڕین مانای بە و«سەربەست«، »باڵندە«
بە و بکات ون تیا خۆی مرۆڤ کردووە وای عەشقە ئاسۆی ئەندازەییەی بێ ئەو
دەگمەنمرۆڤهەبێتخۆیتیابدۆزێتەوە.شاعیرئەگەرچیباسلە»ئەوینلەپاییزی

4-مەهاباد قەرەداغی – زمان، ڕامان و ناسنامە- دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم- سلێمانی 2003، ل 32. 
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تەمەندا«دەکات،ئینجاشوەکباڵندەسەربەستەکەیئۆشۆدەیبینێووزەیگەیشتن
بەسەروویهەورەکانیپێدەبەخشێت.

}کەچرپەیەکتدەبیستم
داوێنملەهەوردەخشێ،

دەڵێیهەڵۆباڵیخۆیمپێدەبەخشێ.{)ئەڤیننامە.ل١٣(
لەهەر بەاڵم کورتن ئەوەیە،کەشیعرەکان ئەڤیننامە تریشیعرەکانی جیاوازییەکی
یەکێکیانداچیرۆکێکهەیە.گێڕەرەوەلەوشیعرانەدابە»من«،ڕاناویکەسییەکەمی
تاکدەپەیڤێت،کەلەمدۆخەدارەنگەشاعیرخۆیبێتلەزۆربەیاندا،یانیشخۆی
بایەخی لە هیچ ئەمە کە هەڵبژاردبێت، وای تەکنیکێکی بەاڵم هەندێکیاندا لە نەبێت
جۆریبڕواوپەیامیناوشیعرەکەناگۆڕێت.ئەوەیدەسەاڵتیبەسەرزماندانەشکێت
سەر پاشای ئەوەی پێچەوانەشەوە بە بنووسێ، الپەڕە دەیان بە چیرۆکێک دەشێ

عەرشیمەملەکەتیزمانبێت،بەکورترینپەیڤخورتترینباوەڕدەردەبڕێت.
دروستکردنیوارێکلەئەوینوبۆئەوین؛پێویستیبەبناغەدانەرێکیکارامەیە.کەسێک
دیکۆرکيشێکیشارەزایبواریزمانیهەستەکاننەبێت،ناتوانێتبەهێماوڕەمزەکان،
بەچەندخشتێکیوشە،ئەونیشتیمانەدروستبکاتو،ئەوواڵتەئاوەدانبکاتەوە.
ئەدۆنیسواتەنی:«شیعرشتێکیدیکەنییەلەهەوڵیمرۆڤزیاتر،بۆگوتنیئەوەی

کەناگوترێتبەسیمبولومەجازەوە«.5
بەکارهێنانیمیتافۆرولێکچواندنوهێماکانتەنهائەوانەدەتواننجیاوازوسەرنجڕاکيش
بەکاریبهێننکەعاشقانەنازیزماندەکێشنولەپاداشتیشدازمانماشقانەڕازەکانی
خۆییاندەخاتەمست.زمانچونکەسیمبولئاميزوپڕکۆدە،شارەزاینەبیتناتوانیت
پیتێکدا هەر لە بهێنیت. بەکاری خۆتدا داهێنانی خزمەتی لە و هەڵبێنی کۆدەکانی
وزەیەکهەیە،بۆیەهەڵبژاردنیوشەکانبۆداهێنانێکیئەدەبیجگەلەشارەزاییلە

هونەریجوانیوجوانناسی،وزەناسیشیپێویستە.
شیعریجوانئەوانەنینکەلەبەرئاڵۆزیوشەکانیفەرهەنگۆکیانبۆدابنرێتوبۆ
دۆزینەوەیماناکانیتووشیسەرەگێژەمانبکات،بەڵکوئەوانەنکەوشەسادەکانی
ڕستەکان و بااڵن و سەربەست خەیاڵێکی خەڵتانی و دەچۆرێ لێ سۆزیان شیلەی
وەستایانەدارێژراونولەهەمووشیگرنگتربەشەکانیشیعرەکەهاوئاهەنگنپێکەوەو

یەکێتییەکیتۆکمەلەنێوانیانداهەیە.

5- الصوفیە و السوریالییە. ل 24
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پێویستەشاعیرلەکاتیبنیاتنانیرەمزیشیعریدا«پارێزگاریلەکەمترینناوەڕۆکی
بنەخشێنێ، بەرز زمانیشیعری فراوانی کەسنووری بەشێوەیەک بکات، وشەکەش
کەنرخێکیبڵندیجوانیتێدابيت،هێماکانیوابنکەهاوسەنگییانتێدابێتکەبۆ

سەرکەوتنیداهێنانەکەپێویستە.«٦
باهەستبەتەنیایینەکەی

ئەوەدڵم،
وەرەبیکەبەنیشتیمان!
هانێئەوەدەستەکانم،
وەرەبیانکەبەستیان!

ئەوەشانەیبرژانگیمن،
وەرەقژتیپێدابێنە!
ئەوەجۆالنەیئامێزم

وەرەسەرخەوێبشکێنە!{)ئەڤیننامە.ل١5(
وشەیستیان«مەمکبەند«لەمکۆپلەشیعرەدائەوەرووندەکاتەوەلەنێوچیرۆکی
ئەمشیعرەداپیاوێکهەیەوبانگەوازەکەیبۆژنێکەودەیەوێتلەتاراوگەیتەنیاییەوە
بە هەست مرۆ نیشتیمانیشدا لە دەشێ بەاڵم خۆی. دڵی نیشتیمانی نێو بیهێنێتە
نامۆییوتەنیاییبکات،بۆیەپێشنیاریدیکەیبۆدەکاتوڤینوارەکەیبۆتایبەتتر
دەکاتەوەتادەگاتەقەوارەیئامێز.وشەگەلی»خەو«،«ئاميز«و»ستیان«،ئەگەرچی
تایبەتمەندنبەجەستەوەورەنگەمرۆلەچرکەساتییەکەمداوەکحەزێکیچێژی
سێکسیلێکیبداتەوە،بەاڵمکەوێنەکەتەواودەبێتوئەنجامیچیرۆکیئەڤینەکە
دێتەدەست،هیچهەستبەوەناکرێتکەقارەمانیچیرۆکیئەمشیعرەتامەزرۆیئامێز
بێتبۆچێژوەرگرتنیکاتی،هێندەیئەوەیهەستدەکرێتبۆیەکگرتنەوەیرۆحەکانی
بانگەوازئامێزی«وەرە«جۆری وشەی دووپاتکردنەوەی بێت. مەعشوقە و عاشق ئەم
تکاکردنینەنواندووە،جەختکردنەوەیەلەسەرسووربوونیعاشقلەخۆتەرخانکردنبۆ

مەعشووقتاپلەیتوانەوە.
}وەرەبەڵێنتپێدەدەم
لەچاوماجێتبۆڕابخەم
شەوانەبۆتببمبەمۆم

لەبەرتاڤگەیشیعرابتشۆم.{)ئەڤیننامە.ل١٦(

6- امیمە الرواشدە – شعریە االنزیاح – منشورات امانە عمان الکبری. ل 58.
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»تەجەال« و »وەجد« و »ئیشراق« وەک وشەگەلی عیرفانی شیعری نییە مەرج
لە توانەوە و بوون مۆم بە بەجیهانیسۆفیگەریین. تایبەت کە بکات، سیخناخیان

پێناویعەشقوبۆمەعشووقخەسڵەتیشاعیرەعارفەکانە.نالیدەفەرموێ:
)لەمشەرحیدەردیغوربەتە،لەمسۆزیهیجرەتە

دڵوەختەبێبەئاووبەچاومابکاعوبوور(
ژنلەالیشاعیرەسۆفییەکانجەستەنییەوسەرچاوەیەکنییەبۆچێژییکاتیمرۆیی.
ئیبنعەرەبیدەڵێت:«هیچبوونەوەرێکلەگەردوونداهێندەیژنبەهێزنییە.بۆهەر
هەناسەیەکیژنخودافریشتەیەکیخوڵقاندووە.«٧.بۆیەجیاوازیدەبینینلەنێوان
دەربڕینیشاعیرێککەلەدنیایهزریسۆفیگەرییدامەلەلەنێوعەشقووشەدادەکات،
وەکلەشاعیرێکیترکەلەدونیایغەریزەکانەوەبەوشەگەلیشەهوەتوروژێنباسی
جەستەیژندەکات.ماچوئاوێزانیعاشقومەعشوقکەسۆزێکیخواییپێکەوەیان
دەبەستێتەوەنەتابووەونەنەنگی،ئەوەجۆریدەربڕینەکەیەنەنگییدروستدەکات.

حەزرەتینالیشاکاردەخوڵقێنێلەداواکردنیماچێکلەخۆشەویستەکەی:
)لەبتمیموقەدتئەلفوزوڵفچیم

دەزانیبەمسیانەتالیبیچیم؟!
وەفایعەهدەلەمنرۆحولەتۆماچ
چییەچارەیئەمانەتغەیریتەسلیم
کەهاتیتیغیبێزارییتلەسەردام

سەریخۆمخوودبەخوودهەڵگرتورۆییم!(
ماچەکەیحەزرەتیمەحوییشبەهەمانشێوەخوداییەوتەواویبوونیخۆیلەسەرئەو
ماچەبنیاتناوە.کاتێئەڤیندەگاتەپلەیگیانیبەگیانیبوون،عاشقومەعشووقتەنها
لەجەستەداجیانولەرۆحداهەردەمپێکەوەن.ئاوێتەبوونیجەستەکانبۆئەڤیندارە
خوداییەکانتەنهالەپێناویبەرزکردنەوەیجەستەیبۆئاستیرۆح.حەزرەتیمەحوی

دەڵێ:
)کەبێلێویلەسەرلێومبنێرۆحملەسەرلێوە
کەلێویالبەرێئەڵبەتەرۆحمدەردەچێپێوە.(

بیانەوێونەیانەوێت شەمسیتەبریزیدەڵێ:«عەشقگەشتێکە،هەموورێبوارەکانی
ئەڤین کەواتە نەگۆڕابێت.« و کردبێت ئەڤین بۆ گەشتی نییە کەسێ هیچ گۆڕاون.
بریتییەلەهۆشیارییەکووزەیەککەتوانایگۆڕینیهەیەوئەمگۆڕانەشلەنزماییەوە

7-  فتوحات ل 466
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بەرەوبااڵیە،ئەوبااڵیەیکەچارەنووسیمرۆڤەکانیشیبەدەستەوەیە.ئیبنعەرەبی
بۆ کاروانەکەی ئاراستەی و بێت هەرچییەک ئەڤینە، ئایینی بە باوەڕم دەڵێ:«من
هەرکوێبڕوات،چونکەئەڤینئایینیمنە.«دانیئەمپایەبڵندەبەئەڤینلەزاناییو
هۆشیارییەکیرۆحیبااڵوەیە.نەزانەکانئەمەبەکوفرناوزەددەکەن،عارفەکانبێباکانە
وبەخاترجەمییەوەبۆگەیشتنبەخودائەڤیندەهۆننەوە.مەوالناجەاللەدینیروومی

دەڵيت:»زۆرڕێگاهەیەبۆگەیشتنبەخودا،منئەڤینمهەڵبژارد.«
}وەرەمنتۆم

هێندەخۆشتردەوێلەخۆم
ئەگەربڵيیبمرەدەمرم
وەرەگیانیشیرینمبە

وەرەشاژنیواڵتیئەوینمبە!
وەرەئەمندەتپەرستم

وەرەئەگەر
تۆشبەراستیخۆشتدەوێم

وەرەتۆشیاویئەوەی
سەدجارلەسەرتبکوژرێم.!{)ئەڤیننامە.ل١٨و١٩(

لێرەداهەمانريگاکەیڕوومیهەستپێدەکريتهەڵبژێردرابيتبۆگەیشتنبەخودا،
یانبەخوود،واتەبەمەعشوق.دەستەواژەیپەرستنلەپاشخانیهۆشیاریمرۆڤدابە
درێژاییسەدەکانبۆخودابووەنەکبۆمرۆڤ،ئەگەرچیشاعیرانلەمرۆڤدابەرجەستەیان
کردبيتوئەوسیفەتانەیانبەدولبەردابێت.لەمشیعرەدابانگەوازی«وەرە«چەندین
ویستی لە کەشێک خولقاندنی بۆ دایناون مەبەستەوە بە شاعیر کە بارەدەبيتەوە،
رۆحیپەتیوبێپەروابۆگەیشتنوتوانەوەلەویدیدا.تەنها»وەرە«یزیادلەم
هۆنراوەیەدارەنگەئەوەیکۆتاییديڕەکەبێت،کە»وەرە«یەکیناپێویستەودەکرالە

جێگەیئەوەوشەیەکیسۆزئاميزیگەرمبەهێزتریبکردایەبۆنموونە:
»ئازیزتۆشیاویئەوەی

سەدجارلەسەرتبکوژرێم.«
ئۆشۆدەڵێ«دەبێلەرێگایعەشقەوەهەبووبناسیت،ئەوکاتخودادەناسیت.خودا
رووکردنلەهەبووەلەريگایعەشقەوە.«.ئەمرێگایەهێندەشئاساننییەوهەموو
کەسێناتوانێتاقیبکاتەوە.شاعیرەکان،تاقیدەکەنەوەبەاڵممەرجنییەسەرکەوتوو
بنتێیداولەکۆتاییرێگەدائامانجبدۆزنەوەکەگەیشتنەبەخوودیانبەگوزارەیەکی
ترگەیشتنەبەخوودا.زۆرلەخۆکردنبۆدەربڕینیئەڤینبەشیعرەوەدیاردەبێت
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ببێتەشیعريکی نەیتوانیوە نەهۆنیبێتەوە، ئەڤینی وهەرشیعريکخۆرسکانەسۆزی
و بهێنی بەکاری بە فێر هەیە، باڵت دەڵێت:»تۆ روومی مەوالنای نەمر. و دڵخواز
بفڕی.«وزەیئەڤینیشلەمرۆڤداخواییە،تەنهائەوەندەیپێویستەفێریبەکارهێنانی
بیت،بۆیەشاعیریشبۆدەربڕینیئەڤینیبااڵپێویستیبەزمانيکیچڕوڕامانيکی

پڕەوهیچیتر.
}قاڵبوویهەمانبۆتەیئيشین
تائاستیشێتیسەرکێشین

کەدەپەیڤین
قسەییەکدیدەڵێینەوە

کەپێکدەگەین
لەیەکدیدادەتوێینەوە.{)ئەڤیننامە.ل٣5(

جوانییە.« خۆشەویستی، جۆريکی هەموو یەکەمی بزوێنەری دەڵێ:« کۆربن هينری
کەرەستەیسەرەکیهەرشیعريکزمانە،بەاڵمجیاوازیئەوزمانەلەهیرۆژانەوباو
ئەوەیە»جوان«تردەریدەبڕێت.بەاڵمجوانییششتێکینەگۆڕنییەوبینینیجوانیی
پەیوەستەبەهەستەکانورادەیکاراییخەیاڵیکەسەکانەوە.خەیاڵهەیەهەژارەو
زمانتیایدالەگیانەاڵدایە.»خەیاڵیداهينەر«هەمووئەوبەرهەمانەیخوڵقاندووەکە
لەبیریمرۆڤایەتیداماونوناویشاکارەکانیانلێنراوە.»خەیاڵنەبووایە،ئەمڕۆئێمە
لەنەبوودابووین.«ئەمگوزارەیەیهينریکۆربنسەبارەتبەخەیاڵیداهێنەرانەتائەو
ڕادەیەدەسەاڵتبەخشەبەخەیاڵکەبوونبەخەیاڵەوەگرێدەدات.هێنریکۆربنلە
کتيبیخەیاڵیخوڵقينەرلەتەسەوفیئیبنعەرەبیدا،پێیوایەسێجۆرخۆشەویستی
هەیەوسێجۆربوونلەئارادایە،یەکەمیانخۆشەویستیخوڵقينەربۆمەخلوقەکەی
تیایدا کە رۆحانی دووەمخۆشەویستی دەکات«، دەردەکەوێت»تەجەال تیاشیدا کە
خۆشەویستی سيیەمیشیان بااڵکەیدا، پلە لە بوونە دۆزینەوەی وێڵی هەمیشە عاشق
کە دەدات، مەعشوق خاوەندارێتی هەوڵی و ئارەزووەکانەوەیە بەدوای کە سروشتییە
ئەمەیانئەوجۆرەخۆشەویستییەیەزۆربەیمرۆڤەکانپەیڕەویدەکەن.نەکمرۆڤەکان
لەوانەیلەڕوانگەیەکیعیرفانییەوە بەگشتی،بەڵکەدەستەبژيریشاعیرانیشجگە
ئەڤیندەهۆننەوە،عەشقلەپێناویرازیکردنیڕەمەکەکانیانولەپێناویبەرژەوەندی
جەستەی شیعرییەوە. رستەی دەیخەنە هەرواش و دەبەن بەکاری خۆیاندا هەستی

ئافرەتدەبێتەئامرازيکبۆوروژاندنیحەزیسێکسیوهیچیتر.
ئۆشۆلەکتيبی»ئەڵماسەکانیهۆشیاری«دادەپرسێت««ئایاتاکوئيستائەویندارانە
سەیریشتێکتکردووە؟لەوانەیەبڵێیبەڵێ،چونکەنازانیتکەتەماشاکردنیئەویندارانە
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لەشتێکواتەچی!لەوانەیەسێکسیانەسەیریشتەکانتکردبێت،ئەمەشتێکیدیکەیە
کەتەواوجیاوازە،رێکخاڵیبەرانبەرئەوە.سەرەتاهەوڵبدەجیاوازیدەرکبکەیت.
کە دەکەیت هەست و دەکەیت ئەو سەیری تۆ جوان، لەشێکی جوان، روخسارێکی
ئەویندارانەسەیریئەودەکەیت.بەاڵمبۆچیسەیریئەودەکەیت؟ئایاحەزتلێیە
شتێکلەوەوەوەدەستبخەیت؟ئەوکاتسێکسەوئەویننییە.ئەوکاتلەڕاستیدا
تۆبیردەکەیتەوەکەچۆنلەولەشەسوودوەربگریت،چۆنلەولەشەکەرەستەیەک

دروستبکەیتبۆڕابواردنیخۆت.«٨
ئێمەدەتوانینهەزارانکۆپلەیشیعریشاعیرانیدنیاوهیخۆماڵیشبهێنینەوەکە
شیعری ناوە لێ ناویان و دەبەن بەکار ئافرەت وەسفکردنیجەستەی لە جۆرە ئەو
لەوێدا چونکە ئەوین، نەک شەهوەتبازییە کەفوکوڵيکی کە جۆرەی ئەو ئەڤینداری.
ئافرەتوجەستەوجوانییەکەیبریتییەلەکەرەستەیخاویخەیاڵێکیسێکسینەک

خەیاڵێکیبااڵیداهينەرانە.
»لەئەویندائەویدیگرنگە؛لەسێکسداتۆگرنگی.لەسێکسداتۆبیردەکەیتەوەکە
ئەویدیبکەیتەکەرەستەیکەیفخۆشیخۆت،لەئەوینداتۆبیردەکەیتەوەکەخۆت
چۆنبکەیتەکەرەستە.لەسێکسداتۆئەویدیبەختدەکەیت،لەئەوینداخۆتبەخت
دەکەیت.ئەوینواتەبەخشینوپێدان،سێکسواتەوەرگرتنوبەدەستهێنان.ئەوین

ڕادەستبوونە،سێکسهێڕشبردنە.«٩
}ئەوەتۆبوویفێرتکردم

کرۆکیژیانئەوینە
ئەوەتۆبوویفێرتکردم

خۆشەویستیهەربەخشینە.
کەسوەکتۆخۆشینەویستووم

هەمیشەچیتشکبردبێ
بێدوودڵیپێتبەخشیووم

هەرگیزهیچتلێنەویستووم.{)ئەڤیننامە.ل5٧،5٨(
لەموێنەشیعرییەپڕاوپڕلەمانائۆشۆییەکەیعەشق،شاعیرخاکەڕاییانەخۆیوەک
شاگردومەعشوقوەکمامۆستایئەوجۆرەئەڤینەدەزانێت،کەئەمەشناکاوییەک
یانسورپرایسيکیشیعرییە،چونکەوێنەباوەکەئەوەیەکەشاعیرخۆییانعاشق
بەبکەروکاراپیشانبداتومەعشوقبەکارپيکراویانکارتێکراو.لێرەدامەعشوق
ئەمەش بەرکارە. خۆی عاشق و بکەرە مەعشوق کارتێکراوە، خۆی عاشق و کارا
جیاوازییەکیدیکەیداهێنەرانەیەکەڕامانێکیهۆشیارانەلەدنیایستاتیکاوئەڤینناسی
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خوڵقاندوویەتی.ئەمەئەوڕادەستبوونەیەکەئۆشۆباسیدەکات،پێچەوانەیهيڕش
بردنوداگیرکردنیمەعشوقوبەپاسیڤپیشاندانی.ئەمجۆرەلەخاکەراییلەوێنەی
دیکەشدادەردەکەوێتووادەکاتبگەینەئەویەقینەیريکەوتنییەشاعیرئەمجۆرەی
لەئەڤینهەڵبژاردووە،بەڵکوئەڵماسەکانیهۆشیاریخۆیدۆزیوەتەوە،بۆیەچۆکدادان

بۆئەڤیندارەکەیبەشکۆمەندیدەزانێت.
}دەبووهەڵوێستیوەهانەنوێنم
پەڕەیهەستیتۆیپێبڕوشێنم
دەبوولەعەرشیئەوینیتۆدا

بێمەسەرچۆکوسەردانەوێنم.{)ئەڤیننامە.ل٦٠(
ئۆشۆپێیوایەکەئەوەئەوینەوادەکاتتۆناوازەبیتوبەبێئەوینهەستناکەیت
کەتۆکەسێکیوهەستبەکەسبوونناکەیت.»تاکوکاتێککەکەسێکبەقووڵیتۆی
خۆشنەوێت،تۆهەرگیزهەستناکەیتکەبوونەوەرێکیناوازەیت.تۆتەنیایەکێکلە
ناوکۆدایت،تەنهایەکژمارە،یەکپێدراویت،دەتوانینتۆدانێینولەجێتداکەسێکی
تردابنێن.«١٠ئەوعەشقەیدەگاتەپلەیعیرفان،ئەوجۆرەیەکەمەعشوقجێگرەوەی

نییەبۆعاشقوتەنهائەودەتوانیتئەوجێگەیەپڕبکاتەوە.
}دەترسممن
شیاویئەو

هەمووئەوینەیتۆنەبم،
تۆلەژیانمدانەبی،
المچوونیەکە،

ئەگەرهەبمیاخوودنەبم.{)ئەڤیننامە.ل5٦(
وێنەکەتەواولەئاوێنەیئەوتێڕوانینەدەچێتکە›ئەو‹جیگرەوەینییەوتاکو
تەنیایەوکەسلەوناچێوبەچەندوشەیەککلیلیبوونیخۆیدەخاتەمشتیئەوەوە.
ئەمەئەوئاوێنەیەشمانوەبیردێنێتەوەکەجەاللەدینیڕۆمیدەیخاتەڕوو»بەدوای
خواداگەڕاموتەنهاخۆممدۆزییەوە..بەدوایخۆمداگەڕاموتەنهاخودامدۆزییەوە.«.
لەنێودیوانیئەڤیننامەدادەستبۆهەردێڕێکدەبەیتپشکۆیئەڤینێکدەگەشێتەوە
کەلەجۆریخوداییەنەکمرۆیی،بەاڵمئێمەنمونەلەخەرواروەردەگرینوخەرمانەی

سەرنجمانئاوێزانیوێنەهەرەسەرسامکەرەکاندەبن.

10-  ه.س.پ. ل 220.
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}ئەوەتەنیائەوینیپاکژیتۆیە
مانادەدابەژیانم،

بەهۆیخۆشەویستییتۆوە
هەستدەکەممنیشئینسانم.{)ئەڤیننامە.ل٧٤(

ئەموێنەیەتەنهاوێنەنییە،بەڵکوڕوویەکیشاراوەیحەقیقەتیشە.خۆشەویستییاسای
سەرەکیبوونە،مرۆڤەکانتازیاتربەرهەڵستیبکەن،دوورتردەکەونەوەلەحەقیقەت.
لەخۆشەویستیداژیانواتەکرۆکیمرۆڤبوونوگەیشتنبەکەماڵیمرۆڤایەتیتەنهالە
رێگەیخۆشەویستییەوەبەدیدێت.ئۆشۆدەڵێ»ڕاستگۆییبەواتایگوتنیڕاستی
نییە،بەڵکوبەواتایڕاستودروستبوونە.«١١دانپێدانانبەڕاستییەکانواتەراستی
ودروستی،کەمرۆڤیسەردەمینوێلەمخەسڵەتەبێبەرییەودانبەوڕاستییانەدا
ئەمە دەکات، گەشە مرۆڤ ئەوین بە دەکات. پێ هەستیان دەروونەوە لە کە نانێت
لەتیۆرییەکانیدەروونناسیشداجەختیلەسەرکراوەتەوە.لەشیعرداخوڵقاندنیئەو
وێنەیەکەمەرجیئینسانبوونببەستێتبەخۆشەویستییەوە،بریتییەلەهۆشیارێکی

بەرینوبەبێفیزدەربڕینیڕاستییەکیرۆحیبەپلەینایاب.
}تائەوینت

ژینیداگیرنەکردبووم
نەمدەزانی

لەپاییزیتەمەنیشداڤیانهەیە
تاکوباسکت

نەکردبووبەسەرینم
نەمدەزانی

لەجەستەمداڕەوانهەیە.{)ئەڤیننامە.ل٧٧(
کۆکردنەوەیئەوهەموووێنەناوازانەیئەڤینلەمدیوانەبەقەوارەبچکۆلەیەدا،جۆريک
لەشادیدەبەخشێتکەلەشادمانینێچیروانێکدەچێتبۆماسیگرتنڕوویلەدەریا
کردبيت،بەاڵملەپاڵئەوداسەدانمرواریدۆزیبێتەوە،یانبۆڕاوکردنیئاسکۆڵەیەک

روویلەچیاکردبێتولەوێگەوهەریئەڤینوئەڵماسیسۆزیدۆزیبێتەوە.
نهێنیئەمکورتوخورتنووسینەیشاعیرلەچیدایەکەبەچەندوشەیەکچیرۆکێک
نهێنییە ئەم دەکات؟ دروست هونەری سورپرایسێکی دێڕێک چەند بە و دەخولقینێ
لە دەکات. ئاشکرای تر شیعری دیوانێکی نیو تری شیعرێکی لە بەاڵم شاعیرخۆی
کۆمەڵەشیعری»چۆندڵتهاتجێمبهێڵی«شیعرەکانئەڤینداریینین،گشتینو

11- شۆ – ئاوازی بێدەنگی – و: فەردین دارا – چاپی سێیەم 2012، ل 31.
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هەندێکیشیانئامۆژگاریئامیزن،وەلێلەواندادەتوانینهەندێکلەنهێنییەکانیزمانو
ڕامانیشاعیربدۆزینەوە.
}جادووگەريکیوەهابە،

لەقوڕیپەیڤ،
زێڕیشیعربخوڵقێنە!

شیعرێرۆحبينێتەسەما.{)چۆندڵتهات..ل١٣(
یاخود:

}گەردەتەوێدەنگتنەمرێ،
بڕۆبەڕۆحبەستەبڵێ!

نەکبەگەروو.
بۆئەوەیهەمیشەموزیک

لەشیعرەکانتبچۆڕێ
هەوڵبدە

منداڵەکەیماڵیناختگەورەنەبێ.{)چۆندڵتهات..ل١٧(
بۆئەوەیلەقوڕیپەیڤزێڕدروستبکەیتیاندەبێتکیمیاگەربیتیانئەفسوونگەر.
تەنها چوون جیانەبێتەوە، لێت منداڵیی پێویستە بخوڵقێنی نەمر شیعری ئەوەی بۆ
منداڵنوقمیئەوراستگۆییەیەکەدۆخیسروشتیمرۆڤەوگەورەبوونوادەکاتمرۆڤ
خۆیلەگەڵدابونەریتوکولتوورویاساورێساکانبگونجێنێولەئاکامداببێتە
نمایشکارێکیدەمامکدار،یاندرۆزنێکیقبوڵکراولەکۆمەڵ.ئەمەئەوڕاستییەیەکە

شاعیردەیدرکێنێ.
ئۆشۆ دەخوڵقێنێ. ناوازەیی و بەردەوامی کە باو لە یاخیبوونە و جیاوازبوون ئەوە
پێش لەوانەیە بوو، یەکەم ئەوەی بەر لە نەک بوو، مرۆڤ یەکەم دەڵێ:«ئادەم
ئەوکەسانیترهەبووبن،بەاڵمکەسنەیگوت)نا(،بۆیەمێژووناتوانێتۆماریانبکات«
بەبڕوایئۆشۆئەوەگوتنیناویاخیبوونەلەباووادەکاتتۆهەبیتوکەسێکی
ناوازەبیت،لەوانەیەپێشئادەمملیۆنانکەسهەبووبنبەاڵمکەسنەیگوتنا،ئەوان
نەیاندەتوانیببنەمرۆڤ،ئەواننەیاندەتوانیببنەنەفس.ئادەموتینا،بێگومانباجی
ئادەم ئۆشۆ» باوەڕی بە دەرەوە. کرایە باخیخۆشبەختی لە دا، دەربڕینەی ئەو
مرۆڤەوهەموومرۆڤێکیشهاوشێوەیئادەمە.هەموودۆخێکیمنداڵیباخیعەدەنە.
هەموومناڵێکئەوەندەیئاژەاڵندڵخۆشە،ئەوەندەیگیانلەبەرەبەراییەکان،ئەوەندەی

درەختەکاندڵخۆشە.«١٢

12- ئۆشۆ- کتێبی پیاو – و: بەرهەم ناودەشتی – چاپەمەنی گەنج – سلیمانی 2013.  ل 5.
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حەمەسەعیدحەسەن،چونکەجگەلەوەیشاعیربێت،ڕەخنەگریشەوژمارەیەکیزۆر
بەرهەمیئەدەبیوبەتایبەتیششیعریشاعیرانیتریداوەتەبەرسەرنجیڕەخنە،
بۆیەباشتردەزانێچیدەبێتبەخەوشوبارونەنگیشیعر،بۆیەخۆیکەشیعر
بارەی لە دەهێنێت. بەکار شیعر ئامرازەکانی و هێماکان و زمان وریاتر دەنووسێت
هونەریشیعرەوەبۆچونیدانسقەوبەهاداریهەن،کەلێکۆڵەرورەخنەگرانیتریش
دەتواننپشتیپێببەستن.لەپێشەکیدیوانی)چۆندڵتهاتجێمبهێڵی(،دەڵێت:
»شاعیرلەپێناویداهێنانیدەنگدا،لەدەرگایبێدەنگیدەداتولەپێناویبنیاتناندا،
گوتنەی )نا( ئەو دەکات، باسیان کە هاودژانەی ئەم  دەبات.« ڕوخاندن بۆ هانا
ئادەمەکەئۆشۆباسیدەکات.بێدەنگیلەدنیایهەستەکانداهەمانمانایبێدەنگی
ئاسایینادات،مانایهیچنەگوتننییە،بەڵکولەدنیایشاعیرانورۆحگەراکاندالە
نێوبێدەنگیداڕووداویزۆرگەورەروودەدەن.هەرهۆیئەوەیەکەسۆفییەکانخەڵوەت
هەڵدەبژێرنتابێدەنگیبتوانێتبیانگەیەنێتبەخوا.تەنهالەبێدەنگیدامرۆڤدەتوانێ
خۆی. رەوانی خۆی، خوودی واتە بێت، خۆی ناخی ڕاستەقینەی دەنگی لە گوێی
خەیاڵیبااڵلەبێدەنگیدادەگاتەچڵەپۆپەیخۆی.تەنهالەدۆخیخەیاڵیبااڵداشاعیر
دابهێنێت. نوێ زمانێکی و بکات وشە بە ژیان و مەرگ گەمەی سەرچاڵنە دەتوانێ
نوێ.« دنیایەکی ببێتە دنیا تا بدوێ، نوێ زمانێکی بە دەڵێت:« روومی مەوالنای
کەواتەئەوەزمانەدەسەاڵتینوێکردنەوەیدنیایهەیە.بێدەنگییشدیالێکتێکیتری
زمانەوئەوانەیبزاننلێیتێبگەنوپێیبدوێن،ئەوانەندەتواننشاکارەکانبخوڵقێنن.
لە ناهێنێت،گوێیلێبگرە!«گوێگرتن مەوالنادەڵێت:«دەنگێکهەیەوشەبەکار
بێدەنگیخۆیلەخۆیداهونەرە،هونەرخوڵقێنیشە،ئەمەشاعیرەعارفەکانزۆرجوان
توانیویانەسوودمەندبنلێی.مەوالنادەڵیت:«منکەبێدەنگم،هەورەتریشقەملەناخمدا

شاردۆتەوە.«
لەسەربناغەیخراپچاکدروستناکرێت،بۆیەڕووخاندنوسەرلەنویبنیاتنانەوە
وەک بکاتەوە، شتەکان لە بیر شیعرییانە راستی بە کە شاعیرەی ئەو پێویستە.
فەیلەسوفێکەکەبەڕاستیڕوخێنەریئەوبناغانەبێتکەلەقاڵبیباوەکاندادانراون.
پێویستەبەنەرمییەکیوابڵندوشەفافوسەرسوڕهێنەرەوەمامەڵەلەگەڵشتەکان
بکاتکەبتوانێوایانبەکاربهێنێتلەشیعرداهەستەکانبهێنێتەلەنجەوالرییەکانی

ژیانلەبیربباتەوە.
}بڕۆگومانبوروژێنە،

هیچهەقییەقینتنەبێ،
هەرنهێنیبدرکێنە
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هیچهەقیئاشکراتنەبێ،
هەردودڵبە،

باسیدڵنیاییمەکە!{)چۆندڵتهات.ل١٩(
باوەکانهەمووکەسدەیانڵێتومەترسیناخاتەسەرژیانیبێژەرەکانییەوە،ناباوەکانن
شوێنەوارلەزەینداجێدەهێڵنودەتواننگۆڕاندروستبکەن،هەرهۆیئەوەشە،رەنگە

مەترسیبۆسەربێژەرەکانیاندروستبکەن.
دەرەنجام:

و حەمەسەعیدحەسەن »ئەڤیننامە«ی شیعریی دیوانی شەنوکەوکردنی ئەنجامی لە
چەندوێنەیەکیشیعریلەدیوانی)چۆندڵتهاتجێمبهێڵی(دا،لەژێرڕووناکی

باوەڕەکانیئۆشۆ،واتەلەروانگەیئۆشۆیزمەوە،دەتوانینپەیبەمخااڵنەببەین:
-شاعیربەبێئەوەیدەستەواژەکانیپەیوەستبەسۆفیوسۆفیگەریبەکارهێنابێت،
روانینێکیسۆفییانەیدەربارەیعەشقدەربڕیووەولەکۆیوێنەشیعرەکانیدارەنگیان

داوەتەوە.
-بەزمانيکیهێندەچڕوێنەیشیعرەکانیخوڵقاندووەوبەهۆشیارییەکیهێندەپڕەوە
وێنایئەڤینینەخشاندووەکەچوونیەکنلەگەلئەوروانینەئەڵماسئاسایانەیهۆشیاری

کەئۆشۆهەیەتیبۆعەشقوبۆگیانوبۆژیان.
-ئەووێنانەیشاعیرەسۆفییەناسراوەکانیمێژوویئەدەبخوڵقاندوونیوەکوئیبن
عەرەبیوشەمسیتەبرێزیومەوالنایروومی،شاکاریرۆحینولەئەدەبدارەنگیان
داوەتەوە.لەئەدەبیکوردیشدائەوئەڵماسانەهەنودۆزینەوەیانپێویستن،لەوانەش

نموونەیئەمشیعرانەیحەمەسەعیدحەسەن.
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بەڵگەنامەی 
سیاسەتی بازاڕی نەوت 
لە سەرەتا و ئێستادا...

کەرکـــوک وەک نموونـە...!

ھێرش شكاك
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بەپێیئەوزانیاریانـــەیکەلەبەردەستە،یەکەمبیـــریپەتـــرۆڵلەچیـــنلەســـەدەی
چوارەمـــیزایینیـداهەڵکەنـــدرا،بەاڵممێـــژووینـوێبۆپەتـــرۆڵلەواڵتیپۆڵەنـــداوە
دەستیپێکـــرد،لەساڵی١٩5٣ئەوکاتـەیکەکردارەکانیدڵۆپانـــدنینەوتـــیخـاو
دۆزرایـەوە،بەاڵمگرنگترینوبەناوبانگترینبیـــرەنـــەوتلەسەرئاستیجیهاندائەو
ئەمریکا یەکگرتوەکانی ویالیەتـــە لە بنسـلڤانیا ویالیـەتی لە بووکە نەوتـــە بیـــرە
لەساڵی١٨5٩لەالیەن)EdwinDrake‹s(هەڵکەندرا،کەوابیرەنەوتەکەبە
رێگەیتاوەرێکـیسادەیلەداردروستکراوتاقوڵی٢١مەترهەڵکەندرا،ئەوکەسانەی
کەخەریکیهەڵکەندنیبیرەنەوتەکەبوونتاکاتیئێوارەبەردەوامدەبوونلەکاری
هەڵکەندنیبیرەکەولەوکاتدالەکارکردندەوەستانئینجابۆسبەینێواتابۆرۆژایی
دواتردەستیاندەکردەوەبەکارکردن،بۆبەیانیهەڵکەندەرەکەواتائەوکەسەیکە
سەرپەرشتیهەڵکەندنیبیرەکەیدەکرد)driller(کەئامادەیکارکردندەبووسەری

سوڕدەمابەهۆیئەوەیکەبینیبیـــرەکەبەتەواویپڕبووەلەنـەوت.
هەرچەندە رۆژانە، نەدەکرد تێپەڕی نەوت بەرمیل ٢٠ لە نەوتە بیرە ئەو بەرهەمـی
ئەمبـڕەبەرهەمەینەوتبەبەراوردلەگەڵهەندێلەبیرەنەوتەکانیکەلەپاشاندا
هەڵکەندرانلەکێڵگەنەوتەزەبەلالحەکانداکەبڕیبەرهەمـــەکانیاندەگەیشـــتەزیاتر
لە١٠٠.٠٠٠بەرمیلنەوترۆژانـــەبڕێکیزۆرکەمبوو،کەچیدەبێئەوەزۆربەگرنگ
دابنێینکەئەمبیـرەیەکەمبیـــرینەوتبووکەبەرێگەیتاوەرهەڵکەندراولەگەڵ
ئەوەیکەسەرەتاییبوو،بەاڵمئەمبیرەنەوتەسەرەتاییەبووەهۆکاریئەوەیکە
ژمارەیەکیزۆریبیرەنەوتیدیکەلەنزیکئەمبیرەنەوتەییەکەمدابەشێوەیەکی
هەڕەمەکیهەڵبکەندرێنبەشـێوەیەککەلەبـــەرزۆریژمـــارەیتاوەرەکانیهەڵکەندنی
تاوەرەکانینەوتدەرهێناندەچووکەوا لەدارستانێکی نەوتەکانئەمشوێنە بیرە
ئەوەشبووبووەهۆکاریهەڵگیرسانیکێشـــەیپێشبڕکێیگەڕانبەدوایدۆزینەوەی
نـــەوتلەجیهاندابەشـێوەیەککەئەوەشتێکیتازەبوووپێشترشتیوارووینەدابوو
بۆیەوادادەنرێکەئەمەسەرەتابووبۆپیشەسازیتازەیزەبەلالحینەوت.لەماوەی
ئەمچەنددەیەیئەوکاتدا،وردەوردەنەوتجێگەیسەرچاوەجیاوازەرابردووەکانی
بەرهەمهێنانیوزەیگرتەوەوئیتربەکاربردنینەوتهاوکاتلەگەڵپەرەسەندنیزانست
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لەواڵتانیپیشەسازیدافراوانتربوولەوانەشداپیشەسازیقوماش.
نراوەو رابردوودا لە پیشەسازیدا واڵتانی لەالیەن کە زۆرەی هەوڵە ئەو ئەو لەگەڵ
ئێستاشبەردەوامنلەهەوڵەکانیانبۆدابینکردنیوزەیجێگرەوەینەوت،وەکوزەی
خۆرووزەیناوەکی،کەچیئەموزەئاماژەپێکراوانەتائێستاسەرکەوتوونەبوونبۆ
ئەوەیبەتەواویجێگەینەوتبگرنەوە،ئەوەشبۆچەندهۆکارێکلەسـەرەکیترینیان
بەرزیتێچوویئەموزانەهەروەهـــادابیننەبونیانگشتئەوبەکارهێنانانەیکەنەوت

دایاندەپۆشێت.
 Competitiveness toward Middle-پێشبڕکێبەرەورۆژهەاڵتـیناوەنـد

:East
شایانیباسەدۆزینـــەوەینـــەوتلەتکساسلەساڵی١٩٠١دادەنگۆیـــەکیفراوانی
بەناوبانگتا جیهانیدروستکردکەدەستکرابەهەڵکەندنیبیری)سبندلتۆپ(ی
بەرزایی بۆ تاوەرەکـــە بەرزایی بەرەو تیێدا نـــەوت بۆئەوەی مەتر ٣٤٧ قواڵیـــی
کارە ئەم کەوا رۆژاێکدا، لە نـــەوت بەرمیل ١٠٠.٠٠٠ تێکڕای بە هەڵقوڵێ مەتر ٤٦
واڵتانی برسیەتی هەستی کردنـــەوەی هۆی بووە و خەیاڵ لە نزیـک شـتێکی بووە
سیفاتی هەمان خـاوەن زەبەلالحی کێڵگەی دۆزینەوەی بۆ هاوبەشەکانیان و گەورە

هەروەها  )سبندلۆپ(. نەوتەکەی بیرە
لەسەر بەهێز بەڵگەی هەبوونی بە ئاماژە
رۆژهەاڵتی ناوچەی لە نەوت هەبوونی
ناوەڕاستبەگەیشتنیپاشماوەکانینەوت
لەچینـەجیۆلۆجیـەکانەوەبۆسەررووی
پێیدا ئاماژەمان پێشتر هەروەک زەوی
واڵتانیزلهێزیوەکبەریتانیاوئەڵمانیا
بە کرد دەستیان کاتدا لەو فرەنسا و
رۆژهەاڵتی لە هەڵمەتـەکانیان ئەنجامدانی
و نەوت دوای بە گــەڕان بۆ ناوەڕاست
دۆزینەوەیسەرچاوەدەوڵەمەندەکانی.کە
تیمە ناردنی بە هەڵسان کاتدا هەمان لە
بازرگانیەکانیانبۆئاستانەوتارانلەپێناو
تایبەت بەڵێننامە بە دەستکەوتنیان
بە نـەوت دوای بە گەڕان گرنگەکانی و
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پشتگیریەکیگـەورەیدبلۆماسـیەتەکانیانلەمدووپایتەختەدا.

:Anglo-PersianOilCompany-کۆمپانیـــاینەوتـــیئینگلیـــزیفارســـی
شایانیباسەولیامدارسیلەساڵی١٩٠١دالەالیەنشایئێرانـــەوەکرابەخاوەن
ئیمتیازیکۆمپانیاکەیخۆیکەناوی)کۆمپانیاینەوتیئینگلیزیفارسی(بوو.لە
لەساڵی١٩٠٨  توانـــی دارســـی کۆتاییدا لە و دورودرێژ تەقەاڵیەکی و هەوڵ پاش
کارۆن رووباری بەرزاییەکانی لە سلێمان مەسجدی لەناوچەی نەوت زۆری بڕێکی دا
بدۆزێتەوە.کەوالەمێژوویتـــازەدائەوەیەکەمدۆزینەوەیبازرگانیجیهانیگرنـگ

بوولەرۆژهەاڵتیناوەند.

:IraqPetroleumCompany-کۆمپانیـــاینەوتـــیعێـــراق
لەپێناو هەبوو بەریتانیادا و ئەڵمانیا نێوان لە بەهێـــز ملمالنێیـــەکی عێراقدا لە
بەدەستهێنانیپێـدانیئیمتیازیگەڕانبەدوایدۆزینـــەوەینەوتلەالیەنئیمپڕاتۆریەتی
عوسـمانیەوە،واتاهەریەکلەئەڵمانیاوبەریتانیاچاویانلەوەبووکەئیمتیازیگەڕان
بەدواینەوتودۆزینەوەیبەوبدرێت،کەلەوسەردەمدائەمدووواڵتەلەبەهێزترین
واڵتانیجیهانبوون،کۆمپانیایهێڵیئاسنینیئەنادۆڵکەخاوەندارێتیـەکەیبۆبانکی
ئەڵمانیدەگەڕایەوەتوانیئیمتیازیدرێژکردنەوەیهێڵیئاسـنینلەتورکیابەدەست
ئیمتیاز مەرجەکانی هەموارکردنەوەی توانی کۆمپانیایە ئەو هەر پاشاندا لە و بێنێت
سەبارەتبەدرێژکردنەوەیهێڵیئاسنینبۆشاریبەغدالەساڵی١٩٠٣دابەدەست
بێنێکەلەدواییدابەهێڵیئاسنینیبەناوبانگیبەرلین–بەغداناسرا.هەروەکپێدانی
ئەمئیمتیازەبەکۆمپانیایهێڵیئاسنینیئەنادۆڵوایکردکەئەمکۆمپانیایەمافی
گەڕانبەدوایدۆزینەوەیکانزاکانیهەبێتلەهەردووالیرێرەویهێڵەئاسنینەکە.
لەسەرئەمبنچینەیەدالەساڵی١٩٠٤دائەمکۆمپانیایەتوانیرەزامەندییەکەمییبۆ
گەڕانبەدوایدۆزینەوەیکانزابەدەستبێنێتهەروەهاپێشکەشکردنیریپۆرتەکەی
مەرجەکان لە هەندێک بە نەبوو پابەند کۆمپانیایە ئەم بەاڵم ساڵدا، یەک لەماوەی
کەوائەوەبوووایکردلەساڵی١٩٠٧دائیمتیازپێدانەکەبۆئەمکۆمپانیایەرەت
بکرێتەوەوئیترکاریپێنەکرێت.کەلەدوایئەوەوەهەریەکێکلەمدووالیەنـــەواتا
دوای بە گـەڕان ئیمتیازی تەنیایی بە نەیانتوانی بەریتانیا و ئەڵمانـیا لە هەریەک
دۆزینەوەینەوتبەدەستبێنن،کەئەوەلەلەکۆتاییدابووەهۆییەکگرتنیهەوڵ
وتەقەڵاڵیهەردووواڵتبەدامەزراندنیکۆمپانیایەکیتازەبەسەرمایەیئەڵمانیو
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بەریتانیکەبە»کۆمپانیاینەوتیتورکی«ناونرا.لەدوایئەوەوەگفتوگۆکانلەنێوان
هـــەردووحکومەتیئەڵمانیوبەریتانیوهاوبەشەکانیئەوکۆمپانیایەبەردەوامبووتا
کارگەیشتەئەوەیکەلەساڵی١٩١٤دابەدابەشکردنیپشکەکانبەرێژەی٤٧.5%بۆ
کۆمپانیاینەوتیبەریتانیفارسیو٢5.٠%بۆبانکیئەڵمانیو٢٢.5%بۆکۆمپانیای

شـلو٢.5%بۆکۆلبنکیانکۆتاییبەمکۆمپانیایەبهێنرێت.
لەکۆتاییـداهەوڵوتەقڵاڵکانبۆدامەزرانـــــدنیکۆمپانیـــایەکیتـــازەبەبەرهـــەم
گەیشتبەفشاریهەماهەنگینێوانهـەردووواڵتیئەڵمانیاوبەریتانیابۆهەڵسانی
بۆسەفیری بەناوبانگەکەی نامـە ناردنـــــی بە عوســـمانی ئیمپڕاتۆریەتی حکومەتی
بکاتەوە ئاگاداری بـەوەی لەرێکەوتی٢٨حوزەیرانی١٩١٤، لەئیستانبۆڵ بەریتانی
کەواوەزیریداراییرەزامەندەبەبەکرێـدانینیشتووەنەوتیەدۆزراوەکانی»کۆمپانیای
نەوتیتورکی«یاخودئەوەیکەلەداهاتوودادەدۆزرێتەوەلەهەریەکلەویالیەتەکانی
و کۆمپانیاکە لە کردنیدا هاوبەشـی لە دەپارێـزێ مافیخۆی ئەو و بەغدا و موسڵ
دیارکردنیمەرجەکانیخۆی.لەدواییدائەمنامـــەسادەیەبووەگرنگترینبەڵگەنامـــە
بەدەستکۆمپانیـــاکەوەکەپشـــتیانپێبەســـتبۆداواکاریمافیبەئیمتیازبوونیلە
دوایداڕمانـــیئیمپڕاتۆریـــەتیعوســـمانیش.بـەاڵمبەماوەیـــەکیکـــورتدوایئەوە
لە5تشرینییەکەمیساڵی١٩١٤داجەنگییەکەمیجیهانیهەڵگیرساکــەوائەوەش
بووەهــــۆیوەستاندنیقسەوراگۆڕینەوەبەتەواوی.خرانیئیمپڕاتۆریەتیعوسمانی
دەسـەاڵتی نەمانی و دۆڕانـدنی بەهیـــوای جەنگ نێو بۆ ئەڵمانیەوە الیەنی لەگەڵ
لە هاتنیجەنگ، کۆتایی ئەنجامی لە تـــەواوی. بە بوو عەرەبی واڵتـــانی بەســـەر

مانگــینیسانی
ساڵی١٩٢٠داکۆنفرانسیسانریمۆبەستراکەبەدەرکردنیچەندبڕیارێککۆتاییبە
کۆنفرانسەکەهاتکەتایبەتبوونبەمەسەلەیدابەشکردنی)الغنائم(لەمومتەلەکاتی
ئیمپڕاتۆریەتیعوسمانیبۆئەوەیعێڕاقبخرێتەژێرئینتدابیبەریتانیەوە.کەوانامەیەکی
نهێنیهاوپێچیبڕیارەکانکرابووکەتێیدابەشیبانکیئەڵمانیلەکۆمپانیاکەینەوتی
تورکیدرابەفرەنساورێگەشیانبەعێراقداکەمافیرێژەی٢٠%بەشدارکردنی
سەربەخۆیی رێگەی عێڕاق ریمۆ سان رێکەوتنی بەپێی ئیتر کۆمپانیاکە. لە هەبێت
بوونیپێدراکەلەژێرئینتیدابیبەریتانیابێتبۆپێکهێنانیحکومەتێکینیشتمانیکە
لەساڵی١٩٢١دافەیسەڵییەکەمکرابەپادشایعێڕاق،لەسەرەتایساڵی١٩٢٢ 
دامەندوبیسامیبەریتانیسێربێرسیکۆکسلەسەربنچینەیئەونامەیەیکەلە
حکومەتیعوسمانیەوەبەدەستیگەیشتهەڵسابەئاڕاستەکردنینامەیەکبەمەلیک
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بدرێت تورکی نەوتی کۆمپانیای بە ئیمتیاز هاتبوو لەنامـــەکەدا کە یەکەم فەیسەڵی
تورکی نەوتی بنچینەیەکۆمپانیای ئەم لەسەر نەوت. دۆزینەوەی دوای بە گەڕان بۆ
هەڵسابەئاڕاستەکردنیداواکاریەکبۆحکومەتیعێراقکەپێکهاتبوولەرەشنوسـی
رێکەوتننامەبۆئەوەیئیمتیازیگەڕانبەدواینەوتبەمکۆمپانیایەبدرێتکەئەم
داواکاریەیکۆمپانیاینەوتیتورکیپشتئەستوربووبەنامەکەیعوسمانیکەرێگەی
بەمکۆمپانیایە)کۆمپانیاینەوتیتورکی(دەدابەگەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوتلە
ویالیەتەکانیموسڵوبەغدا.لەبەرامبەرداحکومەتیعێڕاقرەزامەندیخۆیلەسەر
داواکاریـــەکەپێشانداکەلەدوایئەوەوەلەرێکەوتیمانگیئەیلولیساڵی١٩٢٣دا
دانوستانلەنێوانحکومەتیعێراقوکۆمپانیاینەوتیتورکیدادەستیپێکرد.دانوستان
حکومەتی بەرژەوەندی لە کە جۆرێک بە پێکرد، دەستی ناهەمواردا بارودۆخێکی لە
عێراقدانەبووبەوپێەیکەحکومەتیعێراقلەژێرئینتیدابولەژێرکۆنترۆڵیمەندوبی
سامیوراوێژکارەبەریتانیەکاندابوو.کەلەگەڵئەوەشدانوێنەریدانوستانەعێراقیەکە
پێداگربوولەسەرهاوبەشیپێکردنیانلەخاوەندارێتیکۆمپانیاکە،ئەوەبێئەوەیکە
بە کردنی هاوبەشی مافی کە بێت ریمۆ سان کۆنفرانسی نهێنیەکەی نامە ئاگاداری
رێـژەی٢٠%پێدرابوونەکتر.ئیترلەرێگەیچەندلێژنەیەکیحکومەتەجیاوازەکانی
عێراقدانوســـتانهەربـــەردەوامبووبێئەوەیبگەنبەهیـــچرێکەوتنێک،شـــایانی
باسەکۆمپانیاکەپێـــداگربوولەسەرجێبەجێـــکردنیرەشنوســـیئەورێکەوتنـــەی
کەپێشکەشـــیکردبوووپشتئەســـتووربووبەحکومەتیبەریتـــانیومەندوبی
بەدوای عێڕاقیەیەک لێژنـــە بەریتانیەکانیحکومەتیعێڕاق. راوێـــژکارە و ســـامی
یەکەکانلەسەرداواکردنیانبەمەرجیباشـــتروەکخۆیمایـــەوە،کەچـــیگشـــت
بەریتانیەوە حکومەتی لەالیەن رەتـــکردنەوە بە عێراقی حکومەتی داواکاریانەی ئەم
وەاڵمدەدرایەوە،سەرەڕایئەوەیزۆربـــەیجارانوەاڵمەکانهەڕەشـــەئامێـــزبوون،
هەندێکجارانیشهەڕەشـــەکردنەکەراستەوخۆبووبەپێـــدانیویالیـــەتیموسڵبە
تـــورکیالەحاڵـــەتیبـــەردەوامبونیانلەسەردژوەستانیانورەزامەنـــدیپیشان
نەدانلەسەرشـێوازیرەشنوسیرێکەوتنەکەیکەئاڕاستەیانکرابوو.کەلەکۆتاییدا
سەرۆکایەتی بە عێڕاق حکومەتی و گرت سەری بەریتانیا حکومەتی فشارەی ئەم
»یاسینالهاشمی«لەسەررێکەوتنـــەکەرەزامەندبووو»مزاحمپاچەچی«وەزیری
ئازاریساڵی١٩٢5  مانگی لە نوێنەرایەتیحکومەت بە و گەیاندن و نیشتەجێکردن
بەریتانیا حکومەتی نێوان رێکەوتنەی ئەم رێکەوتنەکە. کردنی واژوو بە هەڵسا دا
ئەمانەی گرنگەکانیان کە گرتبوو لەخۆ مەرجێکی و بەند چەنـد عێڕاق حکومەتی و
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خوارەوەبوون:
١.نـرخینەوت:نرخینەوتبە٤شلن)زێڕ(بەرامبەریەکتەننەوتدیاریکرا
کەئەمنرخدانانـەشدەکرێدوای٢٠ساڵهەمواربکرێتەوە.ئەگەربزانرێتکەیەک
جونەیهیئیستەرلینی٢٠شلنیتێدایەویەکتەن٧.5٧٨بەرمیـــلیتێدایەوهەر
بەرمیلێک٣5گالۆنیبەریتـــانیتێدایە.لەسەرئەمبنچینەیەدانرخییەکبەرمیلنەوت
بەرامبەربە٠.٠٢٦٤جونەیهیئیستەرلینیەیاخود٣٨بەرمیلبەرامبەربە١جونەیهی
ئیستەرلینیە.ئەگەربزانینکەلەکاتیئێستادانـرخی١بەرمیلنـــەوتنزیکەیزیـاتر

لە5٠دۆالریئەمریکیە.
٢.مـاوەیئیمتیازپێدان:٧5ساڵ.

بە هێنراو بەرهەم نەوتی گواستنەوەی بۆڕی راکێشانی بە کۆمپـانیا دەستکردنی .٣
خێراترینکاتوماوەیەککەزیاترنەبێتلەچوارساڵلەدوایمێژوویپشکنینودیاری

کردنیرووبەریزەویدیاریکراو.
٤.دەستکردنیکۆمپـــانیابەراکێشـــانیبۆڕیگواســـتنەوەینـــەوتیبەرهـــەمهێنراو
بەخێـــراترینکاتوماوەیـــەککەزیاتـــرنەبێتلەچـــوارســـاڵزیاتـــرنەبێتلە

چوارســـاڵلەدوایمێـــژوویپشـکنینودیارکردنـیرووبـــەریزەویدیارکراو.
لەگەڵ بوو دانوسـتان سەرگەرمی تورکی نـەوتی کۆمپانیای کە کاتەی لەو کەچی
حکومەتیعێراقلەپێناوئەوەیکەئیمتیازیگـــەڕانبەدواینـــەوتودۆزینـەوەی
نــەوتیپێبـدرێتکێشەوجیاوازیەکیزۆرلەسەردابەشکردنیغەنیمەینەوتیعێڕاق
لەنێوانحکومەتەکانیبەریتانیاوفرەنسـاوئەمریـکاداهەبوو،کەئەمسـێحکومەتانە
سەرکەوتویجەنـــگییەکەمیجیهانیبوون.کەکێشـــەوجیاوازیــەکەبەشێوەیەکی
تونـــدترلەنێوانبەریتانیاوئەمریکادابوو،کەکۆنفرانسیسانریـمۆهیچبەشێکی
لەکۆمپانیاینەوتیتورکیپێنەدان.ئەمکێشەوجیاوازیەئاڵۆزەوتوندەبۆماوەی
چەنـدساڵێکبەردەوامبوووئەوەبوولەکۆتاییدالەتشرینییەکەمیساڵی١٩٢٨دا
بەگۆڕینیناوی»کۆمپانیاینەوتیتورکی«بۆ»کۆمپانیاینەوتیعێراق«کێشـــەو
جیاوازیەئالـــۆزەکەکۆتاییپێهێنرا.هەروەکهـــەوڵوتەقـــەڵالچـــڕەکەیحکومەتی
ئەمریکیبۆبەشـــداربوونلەکۆمپانیاکەسەرکەوتووبووبۆدابەشـــکردنیپشکەکانیان
بەرێـژەی٢٣.٧5%بۆهەریەکلەکۆمپانیاینـــەوتیئینگلیزی–فارسـی)کەلە
دواییدابووەکۆمپانیاینەوتیبەریتانی(وکۆمپانیاینـــەوتیفرەنسیوکۆمپانیای
شـــلوکۆمەڵەیکۆمپانیاکانیئەمریکیبەشێوەیەککەرێژەی5%یمـــاوەبدرێتبە
کۆلبنکیان.ئەوەسەرەڕایگشتدانوستانوکێشەجیاوازیەکانیکەلەسەرەوەئامـــاژەم
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پێیانکرد،کەچـــیکۆمپانیاکە
کاتداسەرگەرمیکارەکانی لەو
دۆزینـــەوەی دوای بە گـــەڕان
هاوردەکردنی و پەتـــڕۆڵ
و هەڵکەنـــدن تاوەرەکانی
بۆئـــەوەی بوو تر کەلوپەلی
مەلیک ئامادەبـــوونی بە
فەیســـەڵییەکەمدەستبکات
بیـــری یەکەم بەهەڵکەنـــدنی
دەرهێنانینــەوتلەناوچـــەی
 5 رێکـــەوتی لە پەلکانـــە
نیســـانیساڵی١٩٢٧دا.
هەروەهالە٣٠حوزەیرانیساڵی
١٩٢٧دادەستبەهەڵکەندنی
لە کرا نـــەوت بیری یەکەم
بۆ کەرکـــوک نەوتی کێڵگەی
لە هەڵکەنـــدن کرداری ئەوەی

مانگەکانیوەزریهاوینداتاوەرزیپایـزبەردەوامبێت،بۆئەوەیقوڵیهەڵکەندنیبیرە
نـــەوتەکەلە١٣تشرینییەکەمیساڵی١٩٢٧بگاتە١5٢١پێ.ئەوەبوولەنیوەیشەوی
١٣یتشرینییەکەمکرداریهەڵکەندنوەستێنرابۆئەوەیتیمیهەڵکەندنیبیرەکەی
کەلەکارکردندابوونبەتیمێکیتازەبگۆڕدرێت،ئەوەبوولەکاژێرەسەرەتاییەکانی
بەرزاییەکانی تا نەوت و تەقیەوە نەوتـــەکە بیرە ١٩٢٧ یەکەمی تشرینی ١٤ رۆژی
تاوەرەکەبەبەرزی١٤٠پێهەڵقواڵ.ئیترهەقواڵنینەوتبۆماوەی٣رۆژبەردەوامبوو
بەرلەوەیبۆریسەرەکیگواستنەوەینـــەوتلەرۆژی١٧تشرینییەکەمی١٩٢٧دا

دابخرێتوکۆنتـــرۆڵیهەڵقواڵنینەوتەکەبکرێت.
لەمماوەیـــەدالەبیـــرەکەدانـــەوتبەتێکڕایی٩٠.٠٠٠بەرمیـــللەرۆژێکداهەڵدەقواڵ
کەزەویەکانیدەوروبەریبیـــرەکەیبەتەواویدادەپۆشتکەوەکروبارۆچکەیەکی

بچـــوکرێـــرەویبەرەودۆڵینەوتکەلێیەوەنزیکبووگرتبوو.
زەبەلالح کێڵگەیەکی لە بریتییە کە کەرکوک کێڵگەی دۆزینـــەوەی ئەوەبوو ئیتر
دەنگدانـــەوەیەکیگەورەیجیهانیلێکەوتەوە،کەکۆمپانیاکەینەوتلەسەرگەرمیی

	

Oil	pool	in	Palkana	area	near	of	Karkuk	

	

Oil	pool	in	Palkana	area	near	of	Karkuk	



Analytical, academic, quarterly Magazine 162  14هاوینی  ٢٠١٦

ئەمدۆزینەوەیەیدادەستیکردبەراگرتنیهەندێککاریهەڵکەندنلەهەندێکلە
ناوچەکانیدیکەدا،هەروەهاهەڵسابەگواستنەوەیهەندێکلەتاوەرەکانیهەڵکەندن
لەمشوێنانەوەبۆکێڵگەیکەرکـــوکلەپێناوخێراکردنلەکردارەکانیهەڵسەنگاندنی

وپەرەپێدانی.
هەروەهاکۆمپانیاکەینەوتهەڵسابەئەنجامدانیپالنـــدانانبۆپەرەپێدانیکێڵگەکەی
نەوتیکەرکـــوکبەبنیاتنانیرێگاووێســـتگەکانیدەرهێنانیئاووبەرهەمهێنانی
وزەیکارەباوبیناکردنینوسینگەویەکەینیشـــتەجێبوونوهیتروکڕیـــنیئامێری
دڵۆپانـــدنی کۆمەڵگای و گاز جیاکـــردنەوەی وێستگەکانی بیناکــردنی بۆ پێویست
نەوتووێســـتگەیزەبـــەلالحیدەرهێنانوعەمبارەکانینـــەوتوراکێشــانیهێڵی

گواستنەوەینـــەوتوهیترلەکاروبیـــناگرنـــگوپێویســـتەکانیدیکە.

     -  ١٩٣١ New convention of oil in  رێکەوتنیتازەینەوتیساڵی١٩٣١
کۆمپانیاکەینـــەوتنەیتوانیپابەندبێتبەهەندێکلەومەرجانـــەیکەلەرێکەتنەکەی
ساڵی١٩٢5داهاتبوو،ئەوەلەگەڵئەوەیکەساڵێکیزیادەشیوەککاتپێـــدرا،
بۆیەکاربەوەگەیشـــتکەلەمانگیتشرینییەکەمیساڵی١٩٢٨دارێکەوتنـــەکە
هەڵبوەشێندرێتەوەوچـــوونبۆنێودانوستانێکیتازەدەستپێبکات.کەوائەوەش
لەبەختیحکومەتیعێڕاقدابووکەلەوکاتدائۆفەرێـــکیزۆربەســــوودیلەالیـەن
بەریتـــانی بەسەرمایەی پاڵپشـــت بەریتانی« نـــەوتی »کۆمپـانیایگەشـــەپێدانی
بە کۆمپـــانیایە ئەو دواییدا لە کە گەیشـــت، دەست بە ئەڵمــــانی و ئیتــــاڵی و

»کۆمپـــانیاینـــەوتیموســــڵ«ناونـــرا.
دانوستانێکی نێو چوونــە عێڕاق نەوتی کۆمپـــانیای و عێراق حکــومەتی
)negotiation(تـــازەوە،کەوالەمبارەیەوەحکومەتیعێڕاقشارەزاییەکیباشـــی
لەهونـــەریدانوستاندنداوەرگرتبوو،ئەوەسەرەڕایئەوهێزەیکەلەهەڵوێســـتیئەو
کاتیداهەیبوولەدوایئەوەیکەئۆفــــەریلە»کۆمپـــانیایگەشــــەپێدانینـــەوتی
وەک بوو زیاتر زۆر ئۆفـــەرە ئەو سوودی کەوا گەیشـــت دەست بە بەریتانی«ەوە
لەوەیکەلەنێوئەورێکەوتننامەیەیکەلەساڵی١٩٢5دالەگەڵ»کۆمپانیاینەوتی
تـــورک«داهاتبوو.لەبەرئەوەدانوستانەکەئاڵۆزودرێژخایەنبووکەحکومەتیعێراق
ئەزمونێکیزۆریلەمبارەیەوەوەرگرتبووودانوستانەکەماوەیسێساڵیخایاندلە
ماوەیحکومەتیتوفیقالسویدیداکەلەمانگیئابیساڵی١٩٢٩دادەستیلەکار
لەرێکەوتی١٣  لەمـاوەیحکومەتـیعبدالمحسنسعدونکە هەڵگرتولەپاشاندا
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یتشرینیدووەمیساڵی١٩٢٩داخۆیکوشتکەلەدواییدابەواژووکردنلەسەر
رێکەوتننامەیەکیتـازەلە٢٤یئازاریساڵی١٩٣١دالەمـاوەیحکومەتینوریسعید

داکۆتاییپێهات.
کە بێنـــێ بەدەست تــازە قازانجێکی چەند توانی رێکەوتنەدا لەم عێراق حکومەتی

ئەوانـەیخـوارەوەن:
١.باجـــیسااڵنەکەبڕەکـــەینۆهەزارپاوەندیئستەرلینی)زێـــر(بێتوبەردەوام
دەبێتتامێژوویدەستکردنبەدەرهێنانینەوت،لەدوایئەوەوەشەستجونەیهی
ئستەرلینی)زێـــڕ(لەکاتیبەرهەمهێنانییەکەمدەفعـــەیچوارملیۆنتـــەنیلە
نـەوتلەدواییدابیســـتهـەزارجونـەیهیئستەرلینیلەسـاتیبەرهـەمهێنانیهەر

ملیۆنێـکتـەنیزیاتر.
٢.بڕەپارەیەکیسااڵنەکەبڕەکەیچوارسەدهەزارپاوەنـــدیئستەرلینی)زێڕ(بێت
تامێژوویدەستکردنبەدەرهێنانینـــەوت،نیوەیئەوبڕەپارەیکەدەدرێبریتیی
دەبێلەباجـــیکرێکەناگەڕێندرێتەوەونیـــوەکەیتربۆکۆمپانیادەگەڕێندرێتـەوە
لەئیستحقاقیسااڵنەیحکومـەتکەبڕەکەیلەچوارسەدهەزارپاوەنـدیئستەرلینی

زیاتربێت.
٣.دیارکردنیبـــڕیداهاتیسااڵنەینـــەوتبۆحکومـــەتلەمـــاوەیبیســـتساڵی
یەکەمدالەمێـــژوویناردنیەوەبەبـــڕیچوارسەدهەزارپاوەندیئیستەرلینیوەک

کەمترینبڕیداهات،ئەمەبێگوێدانەئاستیبەرهەمهێنان.
٤.کۆمپانیاهەڵدەسـتێبەدابینکردنیپێداویستیەکانیعێڕاقلەبەرهەمـەکان)مشتقات(

ینەوتبەنرخێکیدیارکراو.
5.کۆمپانیاهەڵدەســـتێبەراکێشانیهێڵیبـــۆریگواستنەوەینـــەوتبەوزەیـــەکی
ســـێ لە نەبێت کەمتر کە بـــڕەی ئەو بگاتە ١٩٣٤ ساڵی کۆتایـــی تا کە سااڵنە

ملیـــۆنتـــەن.
٦.مـــاوەیئیمتیـــازلە٧5ساڵەوەبۆ٧٠ســـاڵکەمکرایـــەوە.

لە دیجلە رووباری رۆژئاوای لە گۆشە میـلچوار هەزار ٣٢ بە ئیمتیاز رووبەری .٧
باکوریعێراقدیاریکرا.

نرخینەوتبەچوارشلن)زێڕ(بۆیەکتەندیارکراکەبەبێگۆڕانمایەوەوگۆڕانکاری
بەســـەردانەهات.
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هەندێکلەکێلگەکانینەوتلەکوردستانیباشوور:
Some of the oil fields in south Kurdistan

لە کە پێکدێت گـــردۆڵکە لەسێ زەبەلالحـــە کێـــڵگە ئەم کەرکـــوک: کێڵگەی •
باشووریرۆژهەاڵتـــەوەبۆباکووریرۆژئاوابەدرێژی١٠٠کیلۆمەتردرێژدەبێتەوە.کە
دووگردۆڵکەیسەرەکیکە)بابەوئاڤانە(لەکەرکوکن،کەچیگردۆڵکەیسێیەمکە

)خـورماڵە(یەبەرەوناوەوەیشـاریهەولێردرێـژدەبێتـــەوە.
•کێڵگـەیبابەگوڕگــــــوڕلەکەرکـــوک.

کەرکـوکی لەسنووریشـاری نـەوتە دیکەی کێڵگەیەکی ئەوەش کێڵگەیخەباز: •
کوردسـتان.

•کێڵگەینەوتیجمبور:شوێنگەیئەمکێڵگەنەوتیەدەکەوێتەباکـــووریرۆژهەاڵتی
حەسەنە. بای و کەرکوک نەوتیەکانی کێـــڵگە هەردوو هاوتەریبی و کەرکوک شاری
مێـژوویدەستکردنبەبەرهـەمهێنانتێیـدادەگەڕێتەوەبۆمانگـــیئاگەست/ئابی

  .١٩5٩
•کێڵگەیبایحەســـەن:شوێنگەیئەمکێڵگەیەدەکەوێتەرۆژئاوایکێـــڵگەینەوتی
بایحەسەن کێڵگەی بیرەکانی ئاڕاستەدا. لە لەگەڵیدا هاوتەریب بەشێوەی کەرکوک
قوڵترنلەبیرەکانیکێڵگەیکەرکـــوکوقوڵیەکەیانلەنێوان١5٠٠مەتربۆ٣٠٠٠مەتر
دەبێت.مێـــژوویدەستکردنبەبەرهەمهێنانتێیدادەگەڕێتەوەبۆمانگییۆنیۆ/

حوزەیرانی١٩5٩.  
*ئەوکێڵگەنەوتیانەیکەدەکەونەسنووریپارێزگاینەینـەوا:کێـڵگەینەوتیعێن

زالەوکێـڵگەیبەتـمەوکێڵگەینـەوتیسفەیەوکێـڵگەینەوتیقیــارە.
*کێڵگەیحەمریـــــــــــــن.

*کێڵگەیچەمچـەماڵلەکەرکـــوک.
*کێڵگەیعێنزالـــە.
*کیڵگەیبەتـــمە.
*کێڵگەیقەیـــارە.

*کێڵگەینەوتیسفەییە.

:Karkuk Oil Field–١.کێڵگـــەینەوتـــیکەرکـــوک
لەجیهاندا نـــەوتە کێڵگـــەی گەورەتـــرین پێنجەمین کەرکـــوک: نـــەوتی کێڵگـەی
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و دەیبڕێت بچـــوک زێـــی رووباری کە بەرزاییـــەک لە بریتییە  قەبارەدا، رووی لە
قواڵیی مەترە. کیـــلۆ ٤ نزیکەی پانیەکەیشـی و مەترە کیـــلۆ ٩٦.5 درێژیەکەی
بیرەکانیکێڵگەینەوتیکەرکوکلەنێوان٤5٠مەتــرتا٩٠٠مەترە.تێکڕایبەرهەمی
یەکبیر٣5٠٠٠بەرمیلنـــەوتەلەرۆژێکدا.لەسـەرەتایبەکارهێنانیکێڵگەیکەرکوک
بیری ٤٤ بیــرەکانی ژمـارەی عێــڕاق واڵتی لە پاشایەتیدا دەسـەاڵتی سەردەمی لە
نـــەوتیعێراقیبۆخۆیخۆماڵی نــــەوتبوو،بەاڵمدوایئەوەیحکومەتیعێراقی
کردلەساڵی١٩٧٣داژمارەیبیـــرەبەرهەمهێنەرەکانینـــەوتلەکێڵگەوینەوتی
مەبەســـتی بۆ بیریش ٨٨ و هێنەر بەرهەم بیری ٤٧ لە بوو بریتیی کەرکـــوکدا
بەدواداچـــوونودۆزینـــەوەوبیرێکیشبۆتێکردنیئاوو55بیریشداخرابـــوون.
لەخۆ بەرهەمهێنەر بیری لە٣٣٠ زیاتر نـــەوتیکەرکوک کێڵـــگەی ئێستا هەروەها
باکـــوری لە کەرکـــوک نـــەوتی کێڵگـــەی زیادبووندایە. لە ژمارەکەش و دەگـــرێ
رووبـــاریدیجلەوەدرێژدەبێتەوەوبەئاڕاســـتەیباشـــوریرۆژئـــاوابـــەردەوامدەبێت
وبەشاریکەرکوکــــداتێپەڕدەبێتوتالەباشوریرۆژئاوایئەمشــــارەدابەدرێژایی
١٠5کیلۆمەتروبەتێکـــڕایپانی٣.٢کیلۆمەترکۆتاییپێدێت.کێڵگەینەوتی
کەرکـــوکلەسێتەپۆلکەبەناویبابـــەوئاڤانەوخورماڵـــەپێکدێت،کەعەمباری
لەژێرروویزەویوئەستورایی نزیـکەی٧٠٠مەتر سەرەکینەوتدەکەوێتەقواڵیی
دەبێـت. مەتــر ٣5٠ بۆ مەترەوە ١٠٠ لە تێدایە نەوتی کە کلسیەکەی بەردیە چینە
هەر کێڵگەکەدا تەمـەنی یەکەمی ســـاڵی بیســـت لە نەوت بەرهەمی باسـە شایانی
لەخۆیـــەوەولەژێـــرپاڵەپەســـتۆیعەمبارەکـەخۆیـدادەهاتەدەرەوە،کەلەدواییـــدا
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وردەوردەدەسـتیبەکەمکردنەوەکردوکارگەیشـــــــتەئـــەوەیکەلەســـەرەتادا
لـەرێگـــەیتێکـــــردنیگــــاز)gasinjection(ولەپاشــاندابەتێکردنیئاو
)waterinjection(پارێـزگاریلەکێڵگەکەبکرێت.کەبۆئەممەبەستەلەسەر
زێـــیبچـــوکوێســــتگەیەکبۆپاکردنــــەوەیئاوولەپاشانتێکردنیئاوبۆناو
عەمبارەکەبەوزەییەکملیۆنبەرمیلرۆژانەبۆقەرەبوکردنـەوەیقەبارەینەوتی

دەرهێنراووپاراستنیپاڵەپەستۆیعەمبارەکەدروستکرا.
نـــەوتلەبیســـتساڵییەکەمیتەمەنیکێڵگەکەداهەر شــایانیباسـەبەرهـەمی
لەخۆیـــەوەولەژێـرپاڵەپەسـتۆیعەمبارەکـەخۆیـدادەهاتـەدەرەوە،کەلەدواییــــــدا
وردەوردەدەسـتیبەکەمکردنەوەکردوکارگەیشتەئـــەوەیکەلەسـەرەتادالـە
 water(ولەپاشاندابەتێکردنیئاو)gasinjection(رێگـــەیتێکــــردنیگـــاز
injection(پارێـزگاریلەکێڵگەکەبکرێت.کەبۆئەممەبەستەلەسەرزێـــیبچوک
وێستگەیەکبۆپاکردنەوەیئاوولەپاشانتێکردنیئاوبۆناوعەمبارەکەبەوزەی
دەرهێنـــراو نەوتــــی قەبارەی قەرەبوکردنـەوەی بۆ رۆژانە بەرمیـــل ملیـۆن یـــەک
دا ١٩٦١ ساڵی لە پرۆژەکە ئیتر دروستکرا. عەمبارەکە پاڵەپەستۆی پاراستنی و
تــــەواوکراوبەمـــەشکۆنتـــرۆڵیباریجێگیریپاڵەپەســتۆیعەمبارەکەکرا.نەوتی
کەرکــــوکبەجۆرینەوتیسوکدادەنرێتکەچڕیەکەیدەگاتە٣٦.٧بەپێیپێوەری
پەیمانگاینــەوتیئەمریکیورێژەی١.٨%کبریتـــیتێدایـە،کەچیرێـــژەیگازی
تواوەلەناونەوتیکەرکـــوکدالەنێــوان١٤٠و٢٢٠پـێسێجادەبێتبۆهەربەرمیلێک
نـــەوتکەلەرابردوودادەسوتاولەکاتیئێستاشماندالەهەندێکلەکێڵگەکانیتردا
دەســــوتێکەوائەوەشبریتییەلەبەفیڕۆچونێـــکیزۆریگازەبەنرخــــەکان.کێڵگەی
نــــەوتیکەرکوکبەرهەمێکیبــــەرزیهەیەکەتێکڕایبەرهەمییەکبیــــرینـــەوت
لەهەردووتەپۆلکـــەیبابــــەوئاڤانــــادەگەیشتە٣٠.٠٠٠بەرمیـــللەرۆژێکدا،بەاڵم
لەتەپۆلکــــەیخورماڵـــەدابڕیبەرهەمینــــەوتلەنێوان٣.٠٠٠بۆ5.٠٠٠بەرمیــــل
بوولەرۆژێکدا،لەساڵی١٩٣5داتێکـــڕایبەرهەملەوکێڵگەنەوتیەدابـــەرزبۆوە
بۆ٨٠.٠٠٠بەرمیـــللەرۆژێـکدا.لەکۆتاییەکانیدەیــــەیشەشەمداگەیشـــتەبڕی
١.٠٠٠.٠٠٠بەرمیللەرۆژێکداوجارێکیتربەرهەمینـــەوتبەرزبونــــەوەیبەخۆیەوە
بینـــیوتالەنیوەیدەیەیحەوتەمدابـــڕیبەرهەمگەیشـــتە١.٢٠٠.٠٠٠بەرمیـــل
لەرۆژێکداوبەرزبونــــەوەیبەرهەمینــــەوتلەوکێڵگەیـــەدابـــەردەوامبووکەلە
کۆتاییـــەکانیدەیــــەیحەوتـەمدالەهەندێککاتـــدادەگەیشـتەنزیـــکەی١.٤٠٠.٠٠٠ 
بەرمیلنـــەوتلەرۆژێـــکدا.کۆیبەرهەمینەوتلەکێڵگەیکەرکـــوکداتاساڵی
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هاتوو بەرهەم نـــەوتی کۆی کەچـــی بەرمیل، ملیار ١٤ لە زیاتر گەیشـــتە ١٩٨٩
نـــەوتی نـــەوت.کەچیبڕی تاساڵی٢٠١٢گەیشـــتەزیاترلە١5ملیاربەرمیـــل
یـــەدەگیمـــاوەلەساڵی٢٠١٢دادەگەیشتە١٦ملیاربەرمیـــلنـــەوت.ئەمکێـــڵگە
زەبـــەلالحەبەکۆنترینکێـــڵگەیبەرهـــەمهێنەردادەنرێتلەجیهاندا،کەلەساڵی
١٩٣5دادەستیبەبەرهـــەمهێنانکردوبۆمـــاوەی٨٠ساڵیرابـــردوولەبەرهەم
دەکـــــرێ ئەوە چاوەڕوانـــی و ئێســـتا ســـاتەی ئەم تا بووە بـــەردەوام هێنانیدا
بەرهـــەمهێنانلەکێـــڵگەینـــەوتیکەرکـوکدابۆماوەی٧٠ساڵیداهاتووبـــەردەوام
بێتوبەمـــەشتـــەمەنیبــــــەرهەمیئەمکێڵگەیـــەدەگاتـــەســـەدەیەکونیـــو
لەزەمـــەنولەیـــەزدانداواکـــارمبەرهـــەمینـــەوتلەمکێـــڵگەکوردستانیەدابۆ

زەمەنێـکیزۆرلەوەزیاتربـەردەوامبێتکەچــاوەڕواندەکرێ.

بینـــاودامـــەزراوەکانیکێڵگـــــەینـــەوتیکەرکـــوکلەساڵی١٩٦5دا:
:Karkukoilfieldestablishmentandbuildings 

بە هەنـــگاو بەشـێوەیەکی کەرکـــوک نـــەوتی کێـــڵگەی دامـــەزراوەکانی و بیـــنا
هەنگاولەمـــاوەیچەندینساڵدادامـەزرێنـــدرانکەئەوانـەیخـــوارەوەدەگرێتـــەوە:
١.هەڵکەندنیسەدانبیرینەوتئینجابۆمەبەستیبەرهەمهێنانیانچاودێریکردن

یاخودبۆمەبەستیتێکردنیئاوبێت.
٢.بیناکردنـــی١١وێســـتگەبۆمەبەستیجیاکردنـــەوەیگازبەدرێژاییکێڵگەکەبە
ناویجەبـــەلبۆروشـــۆراووبابـــەوهەنجیـــرەوقوتـــانومەالولـــیوســـااللۆ

وسەربەشـــاخوخـــورماڵەژمارەیـــەکودوووســـێ.
٣.کۆمەڵگایـــەکیدڵۆپانـــدنینــــەوتبەوزەیبەرهـــەمهێنانیملیـــۆنبەرمیـــل

رۆژانـــە.
٤.وێســـتگەیئاڤانەبۆمەبەســـتیگواسـتنەوەینـــەوتبۆکۆمـــەڵگاکەیدڵۆپـــاندن.

5.پـــڕۆژەیتێـکردنیئاولەبیــرەنـەوتبەوزەیملیـــۆنبەرمیـلرۆژانـە.
٦.وێســـتگەیەکیگواســـتنەوەیئاولەزێـیگەورەوەبۆبۆمەبەستەکانیخواردنـــەوەو

مەبەســـتەکانیپیشەسازی.
٧.دامەزرانـــدنیوێســــتگەیەکیهەڵمیـــیبەرهــــــەمهێنانیکارەبـــابەوزەی5٦ 

مێگاوات.
٨.بنیاتنانیکێڵگەیـــەککەچەندعەمبارێکیزەبـــەلالحیتایبەتبەناردنـــەدەرەوەی
نـــەوتلەخۆدەگرێتکەلە٢٨عەمبـــارپێکهاتووەبەقەبـــارەیجیاواز،لەوانە١٧ 
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عەمباریانبەتیرەی١٤٠پێوبەرزی٣٠پێوبەوزەیعەمبارکردنینزیکەی٢٠٠.٠٠٠ 
بەرمیلنـــەوتبۆهەریەکێکیان.

٩.راکێشـــانیبـــۆڕیگواسـتنەوەینـــەوتوگازوئاوبەدرێـــژیسەدانکیلۆمەتر
وبەتیرەیجیـــاوازلەنێواندامـــەزراوەشـــوێنجیـــاوازەکانیکێڵـــگەکە.

١٠.دامەزراندنیسەدانیەکەینیشتەجێبوونودەیانفەرمانگەووەرشەوعەمبارو
بنیاتنانـیسەدانکیلۆمەترلەرێگا.

یەکەمهێڵیبـــۆریدەرهێنانینـــەوتیباکـــوور:
هەڵســـانی باسی ١٩٣١ ساڵی رێکەوتنی پێکـــرد، ئامـــاژەمان پێشتر هەروەک
نـــەوتیعێڕاقیبەدرێژکردنـــەوەیهێڵیبــۆڕیبۆدەرهێنانینـــەوت کۆمپـــانیای
دەکردبەوزەیــــەکیسااڵنەکەتاکۆتـــاییســــاڵی١٩٣٤کەمتـــرنەبێلە٣.٠٠٠.٠٠٠ 
بەرمیــــــلنــــــەوترۆژانە.کەبەشێوەیەکیمەبدەئیپـــالنبۆراکێشـــانیهێـــڵی
بــــۆرینــــەوتبەتیرەی١٦گـــرێبــــەرەودەریایناوەڕاســـتجێبـــەجێکرا
ئەوەشبۆئاسانکاریناردنـــینـــەوتبۆبەریتانیـــاوفرەنســـاکەخاوەندەنـــگی
بوون ئینتیـــداب واڵتی دوو و کۆمپـــانیاکە کارگێـــڕی ئەنجومـــەنی لە زۆربـــوون
بـــۆری، هێــــڵی رێــــڕەوی دیارکردنی بە دەســـتکرا کە کاتەی ئەو ناوچـــەکە. لە
داواکاریئەوەخــــراڕووکەراکێشــــانیهێڵیبۆڕیـــەکەبەدوورێـــڕەودابڕواتکە
حکومەتیبەریتانیـــادەیویستهێــــڵیبۆڕیـــەکەلەرێـــگەی»کۆمپــــانیاینـــەوتی
بەریـــتانی«ەوەبەوواڵتانـــەدابڕواتکەلەژێرئینتیـــدابیخۆیـــدان،واتاهەریەکلە
واڵتانیعێڕاقوئـــوردنوفەڵەستینوکۆتاییهاتنیلەحەیفا،کەچیلەبەرامبـــەردا
حکومەتیفرەنسادەیویستلەرێگەیکۆمپانیاینەوتیفرەنســـیەوەهێڵەکەیبـــۆڕی
بەوواڵتانەدابڕواتکەلەژێرئینتیدابیخۆیـــدانواتابەهەریەکلەواڵتانیسوریاو
لبنانولەترابلسکۆتایـــیبێتکەوائەمرێگەیانکورتترینوهەرزانتـــرینرێـــگەیان
بوو.کەچـــیهاوبەشەکانیترواتاکۆمەڵەیکۆمپانیاکانیئەمـــریکاوکۆمپانیایشـــل
وکۆبنکیانلەگەڵئـــەوەیئەورێـــڕەوەیکەئاراستەکەیلەسوریاوەبەرەولبنان
لە یەکێک هەڵبژاردنـــی لە کەچـــی باشتربوو ئابوریـــەوە لەرووی دەگرت رێـــڕەوی
دوورێـــڕەوەکەبەبێالیەنیوەستانوالیەنگـــریهیچیەکێـــکلەدوورێڕەوەکـــەی
گواستنەوەینـــەوتیاننـــەکرد.هەریەکێکلەدووالیەنـــەکەواتاهەریەکلەبەریتانیا
وفرەنسالەسەرجێبەجێـــکردنیداواکاریەکانیانســـووربوون،تاکاربەوەگەیشـــت
کەجیـــاوازیلەنێوانداواکاریـــەکانیبەرتانیاوفرەنسائاڵۆزتـــربوو،تالەدواییدا
رەزامەنـــدبن. لێـی الیـەن هـــەردوو کە بـــدرێت بڕیارێـــک گەیشـــت بـــەوە کار



Analytical, academic, quarterly Magazine169 هاوینی  ٢٠١٦ 14

بـــۆڕیبەتیرەی١٢گرێبەشێوەیەککەتوانای ئەویشبەراکێشـــانیدووهێڵی
وزەیدەرهێنانیهەریەکلەدووهێڵەکەیبۆڕیدووملیـــۆنتەنبێتواتابڕی٤٠.٠٠٠ 
بەرمیلرۆژانە،کەهێڵیبۆڕییەکەملەحەیفاوهێڵیبۆڕیدووەملەترابلسکۆتایی
دێت،ئەوەلەگەڵئەوەیکەجێبەجێکردنیئەمبڕیارەپێویســـتیبەتێچوونیبـڕە
پارەیەکیزۆربوو.لەسەرئەمبنچینەیەدارێـــڕەویهەردووهێڵەکەیبۆڕیدیاریکراتا
هەریەکلەدووهێڵەبۆڕیـــەکەلەیەکەموێســـتگەیدەرهێنانینـــەوتلەکەرکـــوک
)K١(دەستپێبکاتوبۆئەوەیلەتەکیەکتـــردارێڕەوبگـرنوبەپەڕاندنەوەیان
لەروبـاریدیجلــەلەناوچەیفەتحەبەوێســـتگەیدەرهێنانینـــەوتی)K٢(دابڕۆن
ولەدواییدابەپەراندنـــەوەیانبەروباریفوراتـــدابۆرێڕەوگرتنیانبۆوێســـتگەی
دەرهێنانی)K٣(لەنزیکشاریحەدیسە.کەلەدوایوێســـتگەی)K٣(داهەردوو
ئاڕاستەی بە یەکەمیان هێڵـــی کە بەشێوەیەک لەیەکترجیادەبنەوە بۆڕیـــەکە هێڵە
بڕینـــی بە و )T١( یەکەم ترابلسی وێســـتگەی بە تێپەڕینی بە سوریا سنووری
ســـنووریسوریاوتێپەڕینیبەوێســـتگەکانی)T٢(و)T٣(و)T٤(بـەردەوامبێت
تالەدواییداســـنوریواڵتیلبنانبەرەومینـــایترابلسدەبڕێت.بەاڵمهێڵیدووەم
کەلەوێستگەی)K٣(لەهێڵییەکەمجیادەبێتەوەتابەرەوسنووریئوردنئاڕاستە
 E(و)٢ E G(و)١ E G(بگرێتوبەوێستگەکانییەکەمیدەرهێنانیحەیفا

G ٣(دابڕواتولەمینـــایحەیفـــالەفەڵەستینکۆتایـــیبێت.
درێژیهێڵـــیبۆڕیکەرکـــوک–ترابلسدەگەیشـــتە٩٢٨کیلۆمەتر،کەچیدرێـــژی
ئەو کە ئەوەی لەگەڵ کیلۆمەتر. ٩٩٢ دەگەیشـــتە حەیفا – کەرکوک بۆڕی هێڵی
دامـــەزراوە و بینا تەنها کرد پێیان ئاماژەمان کە نـــەوت دەرهێنانی وێســـتگانەی
نەوتیەکانیانتێدانیەبەڵکوفەرمانگەویەکەنیشتەجێبووەکانیکرێکارەکانیتێدایـــە
و مەلەوانگەکان و یانەکان وەک بەســـەربردن کات شـــوێنەکانی سەرەڕای ئەمـــە
گۆڕەپانەکانییاریتێنسوگۆڵـــفوهەندێکلەعەمبارەتایبەتەکانیتەمویـــلکردن
کەواهەمووئەوانـەوایانکردبووکەئەمشـوێنەلەچەنـدگوندێـکیبچـوکبچێت.

سەرەتایناردنـــەدەرەوەینـــەوتیکوردســـتانیعێراق:
هێڵیبۆڕیکەرکـــوک–ترابلسلەلە١٤تەمـــوزیساڵی١٩٣٤داتەواوبووودەست
بەکارپێکـــردنیبەگواســـتنەوەینـــەوتکرابەشێوەیەککەلەکۆتاییمانگیتەمموز
دایەکەمبــــڕەنەوتیدەرهێنراوگەیشـــتەمینایترابلس،کەلەرۆژی٣یئابی١٩٣٤ 
یەکەمکاروانیئەونەوتـــەکەبڕەکەیدەگەیشـــتە١٤.5٠٠تەنگەیشتەمینایالهارف
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لەفرەنسا.کەئەمکاروانـــەینەوتیعێڕاقبریتییبوولەدەرکەوتنینـــەوتیعێراقی
لەبازاڕەکانینـــەوتیجیهانیبۆیەکەمجارلەمێــــژووداکەدەرهێنانینـــەوتتا
بـــۆڕیکەرکـــوک–حەیفالە تێیـــدابەردەوامــــە.کەچیهێڵی ســــاتیئەمـــڕۆ
رێکەوتـی١٤یتشرینییەکەمیساڵی١٩٣٤تـــەواوبووودەستکرابەگواستنەوەی
نـــەوتتێیـــدا.کەدوایئەمکاتەبەماوەیەکیکەمیەکەمبڕەنەوتگەیشـــتەمینای
حەیفاوئیتریەکـــەمکاروانـــینـــەوتکەبـــڕەکەی١٣.٠٠٠تەنبوولەرۆژی٢٧ 
یتشرینییەکەمیساڵی١٩٣٤گەیشـــتەمینایالهارفـــالەفرەنســـا.شایانیباسە
دەرهێنانینـــەوتلەمهێڵەداتاساڵی١٩٤٨بەردەوامبووولەدوایئـــەوەوەلەگەڵ
هەڵگیرسانیجەنـــگلەفەڵەستیندابەکارهێنانیبەتـــەواویوەســـتا.بەداخێـــکی
دەرەوەی ناردنـــە »سەرەتای نوسینەم ئەم پەڕەگرافـــەی ئەم ناونیشانی زۆرەوە
نەوتیکوردستانیعێراق«ە،بەداخێکیزۆرەوەکەلەدۆکیۆمێنتەکانداناویکوردستان
نەهاتووەوبە»سەرەتایناردەدەرەوەینەوتیعێڕاق«باسکراوە،لەبەرئەوەیدەزانین
کەبەدرێـــژاییمێژوویدروستکردنیواڵتیعێڕاقکەکوردستانیباشـــووربەزۆری
بەدەوڵەتیبەناوعێڕاقـــەوەلکێنراوەوهەمووسەرۆکەکانیئەمواڵتەلەنەتـــەوەی
عەرەببوینەوهەرهەمووشیانبەشـــێوازیجیـــامیللەتیکوردیانچەوساندۆتەوەو
لەزۆرشتیگرنگیژیانـــدادایانبڕیـــوەووایاننەکـــردکەلەسەردەمەکانیئەواندا
ســـامانە لە بکەن خۆیان خاوەندارێتی بە هەست کـــــــوردەکان رۆژان لە رۆژێک
گرنگەکانیاندابەتایبەتلەئـــاوونـــەوتەکەیاندا،کەچیلەحەقیقەتیئەمبابەتـــەدا
وشەی»عێراق«هیچمانایـــەکینیە،کاتێککەئەوکێڵگەزەبـــەلالحەینـــەوتلە
کەرکـــوکیکوردستانیەولەنێوخاکـــیکوردستاندایەویەکێـــکەلەشـــانازیەکانکە

یـــەزدانبەئێمـــەیکـــوردیبەخشـــیوە.

هێڵـــیبـــۆڕیدیکەلەکێـــڵگەینـــەوتیکەرکـــوک:
لەدوایجەنـــگیدووەمیجیهانیـــدالەپێناوبەرزکردنـــەوەیوزەیناردنـــینـــەوت
لەکێڵگەکانیکەرکـــوکهێلێکیتـــازەیگواســـتنەوەینـــەوتراکێشـــرا،کەبری
دەرهێنانینەوتلە٨٠.٠٠٠بەرمیـــللەرۆژێکـــدالەساڵی١٩٣5داهەنـــگاوبەهەنگاو
بەرمیـــل ١.٤٠٠.٠٠٠  بۆ رابـــردوو  ســـەدەی حەوتەمی دەیـــەی کۆتایـــی تا کە

نـــەوتبـــەرزبۆوە،کەلەخـــوارەوەزۆربەکورتـــیدەیانخەینـــەڕوو:
لە دا ١٩٤٨ ساڵی لە کە گـــرێ ١٦ تیـــرەی بە حەیفا – کەرکـــوک هێڵـــی .١
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تێیدا کارکـــردن فەڵەسـتینەوە جەنـــگی بەهـــۆی بوو، بنیاتنانیـــدا قۆناخــــی دوا
وەســـتێنراوبەجێهێڵدرابێئـــەوەیتـــەواوبکرێـــت.

لەســـــــاڵی گـــرێ تیـــرەی١٦ بە تـــــــرابلس نـــەوتیکەرکـــوک– هێڵــی .٢
١٩٤٩دا.

٣.هێڵینـــەوتیکەرکـــوک–بانیـــاسبەتیـــرەی٣٢گـــرێوبەدرێـــژی٨٨ 
کیلۆمەترلەسڵی١٩5٢دا.

٤.هێڵینـــەوتیکەرکـــوک–ترابلسبەتیـــرەی٣٢گـــرێلەســـاڵی١٩٦5دا.
5.هێڵـــیســـتراتیجیگواســـتنەوەینـــەوتبەدووئاڕاســـتەلەنێوانوێســـتگەی
نەوتی)K٣(لەنزیکشاریحەدیسەلەسەرفوڕاتوکێڵگەکانیبەسرەبەتیـرەی٤٢ 

گرێوبەدرێـــژی٧٣٠کیـــلۆمەترلەساڵی١٩٧5دا.
٦.یەکەمهێڵیعێڕاقیتورکـــی»کەرکـــوک–مینایجەیهـــان«بەتیـــرەی٤٠ 

گرێوبەدرێـــژی١٠٠5کیـــلۆمەترلەســـاڵی١٩٧٧دا.
٧.هێڵـیدووەمـیعێڕاقیتـــورکی»کەرکـــوک–مینایجەیهـان«بەتیـــرەی٤٦ 

گــرێلەســــاڵی١٩٨٧دا.
پەیوەندیـەنێودەوڵەتیـــەکانیتایبەتبەهێڵەکانیبـــۆڕینـــەوت:

هەریەکێکلەمهێڵەبۆڕیـــەنەوتانـــەمێژوویـــەکیسیاســـیوئابـــووریوهونـــەری
تایبەتبەخـــۆیهەیەکەقســـەکردنلەبارەیـــەوەپێویســـتیبەبەشێکیتایبـــەت
هەیە،هەروەکپەڕاندنـــەوەیئەمهێاڵنـــەیبـــۆڕینـــەوتبەنێوخاکـــیواڵتانـــی
دراوسێداپێویستیبەرێکەوتننامەیفـــراوانوروونوئاشکراهەبوو،کەجیـــاوازی
بـــازرگانیوسیاسیئاڵــــۆزوپڕکێشـــەیلەنێوانکۆمپـــانیاینــەوتیعێڕاقو
حکومـــەتیســـوریالەالیـــەکلێکەوتـــەوەکەبووەهـــۆکاریداخســـتنیوراگرتنـــی
کاتی لە هـــەروەک جارێـــک لە زیاتـــر بۆ کاتـــی بەشێوەیەکی نــەوت رۆیشـــتنی
هێرشکـــردنبۆسەرسوێــــسرویدالەساڵی١٩5٦دا،هەروەهالەالیـــەکیترئەو
جیــــــاوازیوناکۆکیـــەیکەلەنێـــوانحکـــومەتیعێـــراقوحکومەتیســـوریادا
رویـــداکەلەساڵی١٩٨٢دابەداخســـتنیکۆتایـــیدوایـــیهاتوگواســـتنەوەی
نـــەوتبەرێگــــەیســـوریاولبنانـــەوەبەیەکجاریوەســـتێندرا،ئـــەوەلەدوای

ئـــەوەیکەبۆمـــاوەینیوسـەدەبـــەردەوامبوو.
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رێکخـــراویواڵتانـــیبەرهــــــەمهێنـــەرینــــــــەوت-
 Organization of the PetroleumExporting Countries -(

:)OPEC
بریتییەلەرێکخراوێکیجیهانی،١٢لەوواڵتانەلەخۆدەگرێتکەبۆداهاتیناوخۆییان
بەشێوەیەکی کە دەبەستن. نەوت هەناردەکردنی بە پشت گەورە زۆر بەشێوەیەکی
بۆ کاردەکەن رێکخراوە ئەم ئەندامانی دەنوسرێت، )OPEC( بە کراوە کـــورت
بەرزکردنەوەیبڕیفرۆشتنینەوتلەبازاڕەکانینەوتلەجیهاندا.والچتانیئەنداملە
رێکخراوی)OPEC(خاوەنیرێژەی٤٠%بەرهەمینەوتیجیهاننوهەروەهاخاوەنی
رێژەی٧٠%بڕینەوتییەدەگنبەپێیئەوزانیاریانەیکەتائێستالەبەردەستدان.

رێکخـــراوی)OPEC(لەساڵی١٩٦٠دالەالیـەنواڵتـــانیســعودیاوئێـــرانو
عێراقوکوێـــتوفەنزەویاللەشـــاریبەغدایپایتـــەختیواڵتیعێراقدامەزرێنـــرا

وبارەگاکەشـــیلەڤیەننایە.
ئەمرێکخـــراوەئێستالە١٢ئەنـــدامپێکدێتبەپێــیئەولیســـتەیخوارەوەلە

مێژوویپەیوەنـــدیپێوەکردنیان.
حـــەوت قسەپێکردنی فەرمـــی زمانی کە ئـــەوەی لەگەڵ سەرنجە جێی ئەوەی
سەرەکی زمانی کەچـــی عەرەبی، زمانی لە بریتییە رێکخـــراوە ئەو واڵتەکانی لە
)OPEC(بریتییەلەزمانیئینگلیزی.زمانیئینگلیزیزمانیفەرمـــیتەنهایەک
)OPEC(واڵتـــیئەمرێکخـــراوەیەکەواڵتینێجیریایە،لەسەرەتادادامەزرانـــدنی
بەپێنـــجواڵتدەســـتیپێکـــردکەئەوانیشواڵتانیکوێتوسعودیاوعێـــڕاقو
ئێـــرانوڤەنـــزەویالبوون.کەلەوکاتەوەتائێسـتا٩واڵتیدیکەزیادبویـــنەوبووە
بە١٢واڵتکەشەشـیاندەکەونـــەرۆژهەاڵتیناوەڕاســـتوچواریانلەکیشـــوەری

ئەفریقیاودووواڵتیشلەئەمریکایباشـــوورنوەکئەمپۆڵێنـــەیخـــوارەوە:
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جۆرەکانـینـەوتلەروویبازرگانیـەوەهەروەهانرخــــینـەوت:
:)CommercialOilKindsandPetroleumprices(

بە پەیوەستە کە دەکەوێت دوپاتبووەوە ناوی و وشە بە چاوی خوێنەر جاران زۆر
یاخـــود سوک، عەرەبی یان برێنت، خامـــی نەوتـــی نموونە بۆ نەوتـــەوە نرخی
رۆژئاوایتکساسیانخامیدوبەیوناویتر.ئەمناوانەکەلەسەرئاستیجیهانیەوە
لەپێناودیارکردنینرخـــەوەرێکەوتنیلەسەرکراوەکەلەجیهاندازیاترلە١5٠جۆر
نـــەوتهەیە.پۆڵێنکـــردنیخامینـــەوتپشـــتبەچەندفاکتەرێکدەبەسـتێتکە

گرنگتـــرینیانئەوانـــەیخوارەوەن:
.)WestTexas،Brent(١.شوێنیدروستبونیەتی

.)Light،Heavy،Intermediate(٢.چڕیخامەکەینەوت
٣.رێژەیکبریتلەخامەکەدا.

هەروەهانـــرخدانانـــیجۆرەکانینـــەوتپشـــتبەچەنـــدفاکتـــەرێکدەبەســـتێت
لەوانـە:

١.جیـــــاوازیلەخامـــەپێوەریـــەکانیکەئاماژەمانپێـــکرد.
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بە نەوت جۆری پێوەریانەوە خامـــە ئەم بازاڕی لە نـــەوت جـــۆرەکانی دووری .٢
نێوان جیاوازی چـــڕی مانای لێرەدا )کە جیادەکاتەوە لێک چڕیەکەیەوە جیاوازی
پلەی لێرەدا کە ترشـــێتیەکەی پلەی هەروەها قەبارەکەیەوە( بە بارستاییەکەیەتی
ترشێتیبەرێژەیهەبوونیکبریتتێیدادیاریدەکرێت.کەئەوەشفاکتـــەرێکیزۆر
گرنگە.لەمبارەیەوەپەیمانـــگەیئەمریکیوەکپێوەرێـکبۆچـــڕیەتیدامەزرێندراکە

بەپلەپێوانـەیبۆدەکرێتوبەسفردەستپێدەکات.
:)Brent crude(خامـــیبرێنـــت

ناویبرێنتلەونازنـــاوەوەدروستبووەکەکۆمپانیایShellداینابۆدۆزینەوەی
نەوتلەوکێڵگەنەوتەیکەلەناوچەیدەریایباکوورلێیدەکۆڵیەوەلەجیاتیهەردوو
کۆمپانیاکانیExxonMobilورۆیالدۆتسشل.کەکۆمپانیایشلدەستیکرد
بەناونانیگشتکێڵگەنەوتیەکانبەناویباڵندەکان،لەمحاڵەتەداناوچەکەبەناوی

قازیبرێنتناونرا.
ئەونـــەوتەیکەچـــڕیەکەیلە٢5پلەکەمتربێتبەنـــەوتیگراندەژمێردرێت.
مام نەوتێـــکی بە دایە پلە ٣5 و ٢5 لەنێوان چڕیەکەی کە نـــەوتەی ئەو هەروها
پلە ٣5 لە بێت بەرزتر چڕیەکەی نـــەوتێک جۆرە هەر هەروەها دادەنرێت، ناوەند
بریتییەلەنـــەوتیسوک.هەروەهاجۆرێکلەنەوتهەیەکەپێیدەوترێتنـــەوتی
لە و %١ لە کەمترە تێیدا کبریت رێژەی کە نەوتەیە جۆرە ئەو ئەوەش شـــیرین
بە پێوەرەکان بەراوردپێردنیخامـــە بە هەیە. نـــرخی بەرزترین نرخیشـــەوە رووی
بەرزبونەوەیچـــڕیەکەیوترشـــێتیەکەینـــرخینـــەوتدادەبەزێت.بەپێەوانەوەش
لەگەڵنزمبونەوەیچـــڕیەکەیوپلەیترشـــێتیەکەینـــرخینـــەوتبەرزدەبێتـــەوە.
پێکدێنێت. جیهان بەرهـــەمی کۆی %٤٠ نزیکەی شیرین ســـوکی نـــەوتی بەرهەمی
کەچیبەرهەمینەوتیگرانومامناوەندبڕی٦٠%کۆیبەرهەمیجیهانیپێکدێنێت.
دیتایەکانئەوەنیشاندەدەنکەهەرچەنـــدیداواکاریلەسەرنـــەوتیســـوکزیاد
خوارەوە لە وا دەبێتـــەوە. کەم هێنانی بەرهەم بڕی کات تێپەڕبوونی بە ئەوا بێت

بەشـــێوەیەکیکورتباسلەهەندێکلەخامـــەپێوانەییەکاندەکەین.

:Benchmark Oils–پێوانـــەکردنیپەتـــــــرۆڵ
Benchmark Oilوەکسەرچاوەیەکیاخودوەکبنەچەیەکبەکاردەهێندرێتبۆ
دیارکردنینرخینەوتکەنزیکەی١٦١  )Benchmark Oil(هەیەبۆکەسێیان
 WestTexasIntermediate,BrentCrude,(سەرەکینکەبریتیینلە
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and Dubai Crude(.نەوتیخاوبەکاربەرێکیبازرگانیزۆرچااڵکە،کەبەشـێوەی
پێکردنی بازرگانی یەکەی کە دەفرۆشـرێ و دەکڕدرێ )contracts( گرێبەســـت
)Benchmark(.نـــەوت)barrel گرێبەستەکەبریتییەلە١٠٠٠بەرمیل)١,٠٠٠

یارمەتیدیارکـــردنینرخـــیبەرمیلـــەنـــەوتدەداتلەگرێبەسـتدا.

:)Brent crude(١.خامـــیبرێنـــت
لەنەوتـــەســـوکەشیرینەکانەبەهۆیبارســـتاییەجۆریەکەیکەدەگاتە٣٨پلەو
نزمبونەوەیرێژەیکبریـــتتێیداکەدەگاتە٠.٣٧%لەبەرئەوەئەمجـــۆرەنەوتەبە
 OPEC(نرخـــی١دۆالرزیاتروەکلەجۆرەکانیدیکەیسەللەینەوتەکانیئۆپێک
بە گواسـتنەوە تێچـووی بەهۆی هەروەها بەرمیلێک. هەر بۆ دەفرۆشرێت )basket
نرخی١دۆالرکەمترلەخامـیرۆژئاوایتکساسدەفرۆشرێت.هەروەهاخامـیبرێنت
وەکپێوەرێکبۆنـــرخدانانینزیکەییەکلەسـێبەشیبەرهەمینەوتیجیهانی

بەکاردەهێندرێت،بەتایبەتلەبـــازاڕەئـــەوڕوپیوئەفـــریقیەکاندا.
ئیتروایلێهاتکەبەکارهێنانیبرێنتبۆنرخدانانببێتەسەرچاوەیدڵـــەڕاوکێبۆئەو
کەســـانەیکەکاریلەگەڵدادەکەنئەوەشبەهۆیهاتنەخوارەوەیئاســـتیبەرهـــەم
هێنانلەکێڵگەکەیدا.لەبەرئەوەئەوانـــەیکەکاریلەگەڵدادەکەندەستیانکردبە
هەروەها نـــرخ دیارکـــردنی بۆ برێنت )alternative( جێگرەوەی بەدوای گەڕان
گەڕانبەدوایدۆزینـــەوەیرێگەیاســـاییەجیاوازەکانبۆئەوەیئەگەرلەکاتێکدائەم
جـــۆرەینـــەوتدوچـــارینەمانبۆوەبازاڕاەکانینـــەوتلەدوارۆژداکەپێشـــتر
گرێبەســـتیبرێنتیانپێفرۆشـــرابووپابـــەندبنبەئیلتیزاماتەکانیانبەرامبـــەربە

جێگـــرەوەکەیبرێنـــت.
پێوەرێک نـــەوتیوەک لەخامی بریتییە برێنت تێکەڵـــەی یاخـــود برێنت خامـــی
جیهانی، نـــەوتی بەرهەمەکانی ی ١/٣ نـــرخ دیارکـــردنی بۆ بەکاردەهێندرێت
بەتایبـــەتلەبـــازاڕەئەوڕوپـیوئەفریقیەکاندابرێنـــتپێکهاتووەلەتێکەڵەیـــەک
دەریای لە نینیان و برێنت ناوچەی هەردوو لە جیاواز کێڵگەی ١5 لە نـــەوت لە
باکوور.کەبەکێڵگەکانیهەردووشوێنرۆژانەبڕی5٠٠.٠٠٠بەرمیلنـــەوتبەرهەم
برێنت خامی بەرهەمی زۆربەی ئەوڕوپـــا واڵتانی کە ئەوەی لەگەڵ هەروەها دێنن.
بەکاردەبەن،کەچـــیلەوکاتانەیکەئەگەرهاتـــوولەمبازاڕانـــەداجیـــاوازینێوان
بوو زیاتر دەچـــن جـۆرە لەو کە نـــەوتانەی ئەوجۆرە نرخـــی لەگەڵ نرخـــەکەی
لەتێچـــوویگواستنەوەیان،ئەوابۆویالیەتـەیەکگرتووەکانیئەمریکاوهەندێکلە
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واڵتانیکیشـــوەریئەفریـــقیادەنێردرێـــن.

:)WestTexascrude(٢.خامـــیرۆژئـــاوایتکســـاس
لەجۆرینـــەوتیســـوکوشیرینە،کەبارستاییەجۆریەکەی٣٩.٦پلەیە،هەروەها
تەنهابڕی٠.٢٤%کبریتیتێدایەکەوائەمسیفاتەشیوایکردووەکەسەربکەوێبەسەر
بەشێوەی نـــەوت جۆرەی ئەم لەبەرئەوە برێنت. خامی و )OPEC( نەوتەکانی
 OPEC(ئۆپێـــک نەوتەکانی لەسەللەی زیاتروەک بەنرخی٢دۆالر مامناوەند
basket(دەفرۆشرێت،هەروەهانرخەکەی١دۆالرزیاترەلەنرخیبرێنـــت.هەروەها
بەهۆیباشیجۆرەکـــەیسەرچاوەیەکیسەرەکیبەنزینەلەنەتەوەیەکگرتووەکاندا،
بە رۆژئاوایتکساسەوە لە بڕەکـــەی ناوەکەیدادەردەکەوێتکەزۆربەی لە هەروەک
دانانی نرخ بۆ کە جیهانیەکان پێوەریـــە خامە لە یەکێکە هەروەها دێت. بەرهەم
خامەکانیتربەکاردەهێندرێت،بەتایبەتلەئەمریکایباکوورکەگەورەترینبازاڕی
نـــەوتیجیهانە.هەروەهاخاڵینرخدانان)شاریکۆشـــێنج(ەلەویالیەتیئۆکالهـــۆما
دەتوانێ کە نەوتەکانە بۆڕیە زۆری ژمارەیەکی یەکتربڕینی سەنتەری کە پێیەی بەو
نـــەوتبۆتێکڕایشوێنەجیاوازەکانیویالیـــەتەیەکگرتووەکانیئەمریکابگوازێتەوە
لەگەڵئەوانەشدابەنـــدەرەکانیئەمریکاولەپاشاندابۆهەرشوێنێکلەجیهاندا.
کێشەیئەمجـــۆرەنـــەوتەلەکێشەیخامـــیبرێنـــتدەچێتبەهۆیهاتنەخوارەوەی
وادەکات کە شتەیە ئەو ئەوەش هێنانەکەی. بەرهەم بڕی و یەدەگەکەی بەردەوامی
ئەوانەیکەلەبازاڕەجیهانیەکانینەوتکاریلەگەڵدادەکەنرۆژلەرۆژانپشــتگوێی

بخەنوجێگرەوەیەکی)alternative(بۆبدۆزنەوە.

:ORB(OPECreferencebasket(-٣.خامـــیسـەللەیئۆپێـــک
ئەمجۆرەیانبریتیینیەلەخامێکیدیارکراودەگەڕێتەوەبۆتێکرایئەوپەتڕۆلەیکە
لەواڵتانیئۆپێکبەبەرهەمدێنکەلەکاتیئێستادالە١١جۆرنەوتپێکدێتکەبە
OPECreferencebasketکەکورتکراوەتەوەبۆ)ORB(،کەچڕیەکەی
٣٢.٧پلەیەورێـــژەیکبریـــت)sulfur(تێیدابریتییەلە١.٧٧%.پێکدێتلەحەوت
جـــۆرەخامـــیپێوەری،بەوپێیەیکەسەللە)basket(تێکەڵەیەکەلەنـــەوتی
 West(و)Brent(سوکونەوتیگرانبۆیەهەردەمنرخەکەیکەمترەلەنرخی
ئەم دانانی نـــرخ بۆ هێنانیدا بەرهەم لەسیاســـەتی OPECهەروەها )Texas

سەللەیە)basket(پشـــتبە)المتوسگالحسابی(دەبەســـتێت.
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:)Dubai crude(٤.خامـیدوبـــــــــەی
خامـــیدوبـــەیســـوکوترشـــەچڕیەکەی٣١پلەیەوکێشـــیجۆریەکەیبریتییە
رێـــژەی کە لە٢%. بریتییە تێیدا )sulfur(کبریت رێـــژەی هەروەها لە٠.٨٧١
ترشێتیەکەی٦جاربەرامبەربە)Brent crude(و٨جاربەرامبەرترشـــێتی
ئەو دانانی نـــرخ بۆ بەشێوەیەکیگشتی .)WestTexasIntermediate(
پەتـــرۆڵەبەکاردەهێندرێتکەلەکەنداویفارســـیەوەبەبەرهەمدێت.خامیدوبـــەی
بۆ تەنها ناگەڕێتەوە دوبـــەی خامـــی گرنگیەتی ناودەبرێت.  )Fateh(ش بە
جۆرێتیەکەی)quality(بەڵکوبۆئەوراستیەشدەگەڕێتـەوەکەتاماوەیـەکینزیک
لەئێستابریتییبوولەتەنهانـــەوتیسەربەستیبازرگانـــیپێکـــراولەرۆژهەاڵتـی

ناوەڕاســـتدا.

:Minas .5
روناکی واتا ناودەبرێت )SumatranLight(بە هەروەها )Minas(نەوتـــی
ســـۆمەتڕا.کەلەدورگـــەیســـۆمەتڕاوەبەرهـــەمدێتوبریتییەلەخامێـــکیسـوکی
شـــیرینوچڕیـــەکەی)APIgravity(بریتییەلە٣5پلەوکێشـــیجۆریـەکەی
)specificgravity(بریتییەلە٠.٨٤٩٨ورێـــژەیکبریـت)sulfur(تێیدا

٠.٠٨%یە.

:Tapis .٦
زۆرجـــارانبە“World’s Costliest Oil”ناودەبرێتکەبەمانـــایگرانتـرین
نەوتیجیهاندێت،ئەمجـــۆرەنـــەوتەلەتـــاکەکێڵگەیـــەکیمالیســـیاوەبەهـــەم
هۆکارانـــەی ئەم بۆ دەگەڕێتـــەوە )Tapis( نـــەوتی جـــۆری گرنـــگی دێت،

خـــوارەوە:
١.هەناردەکـــردنیجۆرەکانیتریوەکWTIوBrent Crudeبەواڵتانی

ئاسیاکارێکیزەحمەتە.
٢.هەروەهاهەناردەکردنـــیWTIوBrent Crudeبەواڵتانـیئاسیانرخێـــکی

زۆریتێدەچێت.
٣.هەروەهالەبەرئـــەوەی)Tapis(جـــۆرەنەوتێـــکیزۆرباشـــە.

رێـــژەی  و پلـــە لە٢.٤5 بریتییە )Tapis(نـەوتی )APIgravity(چـــڕی
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جیـــاوازە زۆر ژمارەیەکی ئەوە کە .%٠.٠٣٤٣ لە بریتییە تێیدا )sulfur( کبریـت
زۆر شـــیرینە. زۆر و ســـوک زۆر کە بەوەی هەیەتی )Tapis(نەوتی جۆری کە
بەداخـــەوەئاستیبەرهەمهێنانینەوتلەکێڵگەی)Malaysia(لەساڵی١٩٩٨ 

وەبەشێوەیەکیبەردەوامدەستیبەهاتنەخوارەوەکردووە.

:BonnyLight .٧
واڵتی نەوتیەکانی کێڵگە لە کە دێت، جوان روناکی مانای بە  Boony light
)APIgravity(نێجیریاوەبەرهەمدێتوجۆرەنەوتێکیسوکوشیرینەوچـــڕی
نـەوتی)Boonylight(بریتییەلە٣٢.٩پلەورێژەیکبریت)sulfur(تێیدا

بریتییەلە٠.١٦%.

Light ٣٤-Isthmus:.٨
نـەوتی )API gravity( چـــڕی و ترش نەوتێکی لە بریتییە جۆرە ئەو
)Isthmus-٣٤ Light(بریتییەلە٣٣.٧٤پلەورێژەیکبریت)sulfur(تێیدا
بریتییەلە١.٤5%.لەمەکسیکبەرهەمدێتوهەرچەندەکەمەکسیکبەشێکنیەلە
ئۆپێک لەسەرچاوەیسەللەی بوو رابردوودابەشێک لە ئەوەشدا لەگەڵ ،OPEC
)OPECReferenceBasket(.بەاڵمئەوجۆرەنەوتەلەساڵی٢٠٠5لە

سەرچاوەیسەللەیئۆپێـک)ORB(جیابـــۆوە.

:PetroleumIndustry–بازرگانینــــەوت
بـــازرگانینـــەوتکارێـــکیزۆرئاڵـــۆزەبەشێکلەهۆکارەکانیبوونیئەوئاڵۆزیە
لەالیەن جیهاندا لە نەوت دابینکردنەکانی زۆربەی  کە ئەوەی بۆ دەگەڕێتەوە زۆرە
شایانی تایبەتەکان. کۆمپانیا نەک کراوە کۆنترۆڵ واڵتانەوە بە تایبەت ئاژانسەکانی
باسەزیاترلەنیوەیکۆییەدەگینەوتیجیهانلەالیەنئاژانسەکانیواڵتانیرۆژهەاڵتی
ناوەندکۆنترۆڵکراوە.بازرگانینەوتکارێکیئالۆزوتێکئااڵوەکەیاریکەرەکانیئەم
کارەبازرگانیەزەبەلالحەجیهانیەوایانکردووەکەئەمکارەبازرگانیەوائاڵۆزبێت.
پۆلەی دوو ئەم بۆ نـــەوت بازرگانی دەتوانرێت بێت ئاسـانتر بابەتە ئەم بۆئەوەی

خوارەوەدابەشبکرێت:
 National Oil Companies( نیشـــتمانیەکان نەوتیــــــە  کۆمپانیا .١

.)))NOCs
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 International Oil Companies(٢.کۆمپانیانەوتیەنێودەوڵەتیـــەکان
.)))IOCs

:International Oil Companies
 RoyalوExxonMobilکۆمپپانیانێودەوڵەتیەکانینەوتناویدیاریانهەیەوەک
Dutch Shell،کەوائەوکۆمپانیایانەبریتییـــنلەکۆمپانیایگـــەورەینـــەوت
ومێـــژوویدروستبوونیئەمکۆمپانیایانەدوورودرێـــژەوسەرەتایدروستبوونیان
نێو کۆمپـــانیا زۆربـــەی نۆزدەیـــەم. سەدەی کۆتاییـــەکانی بۆ دەگەڕێتـــەوە
دەوڵەتیـــەکانینـــەوت))IOCs(لەئەمریکاوەدروســـتبوونکەلەدابەشـــبوونی
 Standard( وەدروســـتبوون،کەکەتاســـاڵی١٩١١)Standard Oil(

Oil(تەنهاکۆمپــانیاینێودەوڵەتـــیبوو.

زۆربەیجـــارانزۆرمـــەرجهەیەکەپەیوەســـتەبەکۆمپـــانیانێودەوڵەتیەوکانی
وەک جار زۆربەی )Supermajor( زەبـــەلالح وشـــەی .)IOCs( نەوت
بەکار جیهاندا لە نـــەوت جیهانیەکانی کۆمپانیا گەورەترین لە ٦ بۆ ئاماژەیـــەک
کۆمپانیاکاندا لەسەر )Supermajor( زبەلالح وشەی جێگیربوونی دەهێندرێت،
بەسەرداهاتووە گـــۆڕانکاری بەچەندینجار ئێستا کاتی تا وە ١٩٩٠ لەساڵی هەر
لە الوەکی بەالوەنانی و یەکگرتن سیاســـەتی پەیڕەوکـــردنی  ئەنجامی لە ئەوەش
نێو بۆ )NOCs(نیشتمانی نـــەوتی بازاڕدا،هەروەهاهاتنیکۆمپانیاکانی هێـــزی
بـــازاڕینەوتوهاتنەخوارەوەینرخینەوتلەلەسەرەتاکانیساڵی١٩٩٠دائیتر
گروپێـــکیزەبــــەلالح)Supermajor(لەکۆمپانیاکانینـــەوتسەریانهەڵداکە
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توانیانکۆنترۆڵیبڕی٦%ینەوتیجیهانبکەنوکۆمپانیاکانینـــەوتینیشتمانیش
ئـەوەی کرد. جیهانیان نـــەوتی ی %٨٨ بڕی کۆنتـــرۆڵی رێژەیـــی بەشـــێوەیەکی
 Companies Oil(خوارەوەلیســـتیشەشکۆمپـــانیازەبەلالحەکانینـــەوتە

Supermajors(لەجیهاندا:
شایانی نـــەوت. پیشەســـازی دابەشـــکردنی بۆ نیە رێگە تەنها یـــەدەگ قەبارەی
)Oil Reserve Size( نەوت یـــەدەگی قەبارەی جاران زۆربـــەی گووتنە
کەچی بەکاردەهێندرێت، )NOCs(نیشتمانیەکان نەوتیە کۆمپانیا بۆ ئاماژە وەک
قەبـــارەییەدەگینەوت)OilReserveSize(وکەرتیپیشەسازینـــەوت
بەکاردەهێندرێت.  )IOCs( نەوت دەوڵەتیەکانی نێو کۆمپانیا بۆ ئاماژە وەک
)TheAmericanPetroleumInstitute(پەیمانگایپەتـــرۆڵیئەمریکی
نەوتـــی پیشەســـازی کارکردن پســـپۆڕێتی و پڕۆســـە جـــۆری بنچینەی لەســـەر
پۆڵێنکـــردووەبۆپێنججـــۆریپرۆســـەیکارکـــردنکەکـــۆیهەرپێنججـــۆری
پرۆســـەکانیکارکـــردنبریتییەلە)پڕۆســـەیگشـــتیپیشەســـازینـــەوت(.کەوا
ئەو لەبەرچـــی ئایا کە ئەوەی رونکردنـــەوەی بۆ یارمەتیـــدەرە پۆڵێنـــکردنە ئەم
یەدەگـــەزۆرەینـــەوتراسـتوخۆنابێتەداهاتیزۆر،هەروەهائایالەبەرچیکۆمپانیا
کە ئـــەوەی لەگەڵ )supermajors( نـــەوت زەبەلالحەکانی دەوڵەتیـــە نێو
بەشـــێوەیەکی )NOCs( نیشـــتمانیەکان نەوتـــە کۆمپـــانیا لەگەڵ بەبـــەراورد
رێـــژەییبـــڕییـــەدەگینەوتیانکەمـــەکەچــــیکۆنتـــرۆڵیبـــــازاڕەکانینەوتیان
بریتییــــــن کـــرد پێـــی ئاماژەمــان پێنـــججـــۆرکارکردنـــەیکە کـــردووە،ئەو
 Upstream,Downstream,Pipeline,Marine,Service(:لە
andsupply”general”(هەریەکلەوبەشانەیپڕۆسەیپیشەسازینەوت

بریتییەلەپڕۆسەیەکیئاڵۆزکەئەوانەیخوارەوەن:
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 vertically(بە)Supermajor(زۆربەیکۆمپانیانێودەوڵەتیەگەورەکانینەوت
مەبەســـت بەاڵم ئەســـــتونی( )تەواوکـــەری واتا ناودەبرێـــــــن )integrated
چیـــەلەوە...؟بۆرونکردنەوەیئەوە،ئاماژەبەخشتەی)پرۆسەیگشتیپیشەسازی
 Upstream, Downstream, Pipeline,( واتا دەکەین، نەوت(
Marine,Serviceandsupply”general”(کەهەریەکلەوانەبریتییە
لەبەشـــێکییاخـــودقۆناخێکیبەرهـــەمهێنانوپیشەســـازیپەتـــڕۆڵ،هەریەک
لەمپڕۆســـانەیکارکـــردنژمارەیـــەکلەپســـپۆڕتێیداکاردەکـــەن.کەلەخشتەی
)پرۆسەیگشتیپیشەســـازینەوت(داهەریەکلەمپرۆسانەبەشێوەیئەســـتونی
ولەژێریەکتردانوسراون،کەکۆمپانیایەکیبچـــوکینـــەوتلەوانەیەلەتوانیدابێت
تەنهایەکێکلەجۆریپڕۆسەکانجێبـــەجێبکاتبۆنموونە)Upstream(یان
بۆنموونـــە)Downstream(،کەچیکۆمپـــانیانێودەوڵەتیەکانینـــەوتواتا
کە دایە توانایان لە )Supermajor( دەوترێت پێیان کە کۆمپانیایانـــەی ئەو
نـــەوتجێبەجـــێبکەن،ئەوەش گشـــتقۆناخـــەکانیپرۆســـەکانیپیشەســـازی
تەکنـــەلۆژیای و ئامێـــر و تەکنیـــکی الیەنــی لە توانایان هەبوونـــی زۆری بەهۆی
دەگوترێت کۆمپانیایانە بەو بۆیە زۆر. پارەیـــەکی هەبوونی و پێشـــکەوتوو
)Upstrem(شایانیگوتنەکارکردنلەپرۆسەی.)verticallyintegrated(
بۆ نەوتیەکانی)Supermajor(ە، کۆمپانیا زۆربەی داهاتی سەرچاوەیسەرەکی
کە )Royal Dutch Shell( کۆمپانیای داهاتی کۆی ٢/٣ سەرچاوەی نموونە
کۆمپانیایـــەکینێودەوڵەتـــیبەناوبانگە،لەجێبەجێکـــردنیکارەکانییاخـــودلە
 exploration and development of(  قۆناخەکانی جێبەجێکـــردنی
crude(واتا)پشـــکنینوگەشـــەپێدان(دەستدەکەوێت.کەهەریەکلەکارەکانی
)explorationanddevelopmentofcrude(لەپرۆسەییاخودلە
دەولچەتیە نێو کۆمپانیا دەدرێن.لەبەرئەوەی ئەنجام دا )Upstream( قۆناخی
نەوتدا کاری بواری لە )Supermajor( دەگوترێت پێیان کە نەوت گەورەکانی
)Oil business(خاوەنشارەزاییەکیزۆرودوورودرێژنبۆیەلەکاریپشکنین
)exploration(کەئەنجامدانیبەسەرکەوتوییتوانایەکیزۆریپێویستە،هەروەها
ئەزمونی نەوتدا)development crude(خاوەن پەرەپێدانیخامی کاری لە
زۆرن.بۆیەکۆمپانیاکانیکەبە)Supermajor(ناسراوندەسترۆیشتوونبەسەر
بازاڕەکانیپەتڕۆڵلەجیهانداوکۆنتـــرۆڵیئەمکەرتەیانکردووەوزۆربەیکارەکانی

پشـکنینوبەرهـەمهێنانینەوتئەوانئەنجامـیدەدەن.
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:)PublicSubsidy(–پاڵپشـــتیدارایـــیگشـــتی
پێویستەبەکورتیئامـــاژەبکەینبەوپاڵپشتیەداراییـــەگەورەیەیحکومەتیئەمریکا
ئەنجامیدەدا،بەشێوەیەک نـــەوت بەخاوەنبوونیکۆمپانیاکانی بۆ ئاشکرا بە کە
بۆئەوکۆمپانیایانەشکەئۆفیسەکانیانلەواڵتانیدیکەیە.کەلەراستیدائەوەنە
کۆمپانیای کە حکومەتانەی ئەو زۆربەی بۆ بەڵکو ئەمریکا، حکومـــەتی بۆ تەنها
نـــەوتینیشتمانیاننیەهەرراستە.لەئەمریکارێژەیئەوباجـــەی)tax(کەلە
کۆمپانیاکانینـــەوتوەردەگیرێبریتییەلە)٩%(،کەئەورێـــژەیەزۆرکەمترەلەو
رێژەستاندەردەیکەپەیوەســـتەبەکۆمپانیاکانکە)٢5%(ە.لەمبارەیەوەخەڵکانێکی
زۆررەخنەیانلەحکومەتەکانگرتبۆبـــەردەوامبوونلەسەرئەمسیاسەتەیانهەروەها
زۆرێکلەسیاسەتمەدارانپێشـــنیازیئەوەیانکردووەکەپێویستەپەیڕەوکردنیئەم
کە گەیشـــتووە بەوە کار راستیدا لە کە ئاڵـــۆزە حاڵەتەکە ڕابگیرێت. سیاســـەتە
بۆیان هەتا حکومەتەکان نەتەوەیی. ئاسایشی بۆ گرنگە زۆر  )petrol( هەبوونی
لە کە بکەن نەوت کۆمپانیایانەی ئەو سەرۆکایەتی دەکەنـــەوە ئەوە رەتی بکرێت
پاشـــکۆی دەبنە کە دەترســـن لەوە لەبەرئـــەوەی کاردەکەن واڵتەکانیان دەرەوەی

میللەتەبیانیـــەکانبۆپرســـینـــەوت.
:)Nation Oil Companies(–کۆمپانیـــاکانینـــەوتینیشـــتمانی

بەئاژانســـەحکومیەکاندەگوترێتکۆمپانیاینەوتینیشتمانی)NOC(،کەوائەم
)IOCs( نـــەوت دەوڵەتیەکانی نێو کۆمپانیایەکی هەر وەک کۆمپانیایانەش جۆرە
نـــەوت دەوڵەتیەکانی نێو کۆمپانیا کە ئەوەیە سەرەکی پێدەکەن.جیاوازی دەست
زووی مێژووی لە هەیە. پشکەکانیشیان هەڵگری و دەردەکەن داهاتەکانیان رێپۆڕتی
نـــەوتداکۆمپانیانێودەوڵەتیەکانینـــەوت)IOCs(بەرهەمهێنەریسەرەکینـــەوت
لە )NOCs( نیشتمانیەکان نەوتیە کۆمپـــانیا دواییدا دەیەکانی لە بەاڵم بوون.
ئاراستەی ئەم دامەزرێنـــرا. نەوتیانهەیە یـــەدەگیزۆری ئەوواڵتانەیکە زۆربەی
کارکردنە)واتادامەزرانـــدنیکۆمپانیاکانینەوتینیشتمانی-NOCs(بەهۆیدوو

هۆکارەوەهاتەدی:
،NOCs–١.هۆکارییەکەمبۆبەرزکردنـەوەیرۆلـیکۆمپانیاکانینـەوتینیشتمانی
گۆڕانکاریەسیاسیەکانبوو،ئەوواڵتانەیکەیـەدەگیزۆرینـەوتیانهەیەبەشێوەیەکی
هێواشلەرۆلیکۆمپانیانێودەوڵەتیەکانینـەوت)IOCs(کەمدەکەنـەوە،کەپێشتر
سەربازیەکانی دکتاتـۆرە زۆربەی کردبوو. نەوتیان کۆنترۆڵی سەرەکی بەشـێوەیەکی
رۆژهەاڵتیناوەڕاسـتتارادەیەکبەهـۆیپاڵپشـتیکردنیانلەکۆمپانیانیشتمانیەکانی
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نـەوت)NOCs(بەهێزودەسەاڵتگەیشـتن.ئەویشبەهۆیئەوپەیمانەدرۆیەیکە
کەبەخەڵـکیواڵتەکەیاندابـوووبانگەشـەیئەوەیاندەکردکەدەیانەوێلەرێگەی
کۆمپانیاینـەوتینیشـتمانیەوە)NOCs(داهاتینـەوتیواڵتبۆهاواڵتیانبگێڕنـەوە
)IOCs(لەجیاتیئەوەیئەمداهاتەزۆرەبۆکۆمپانیانێودەوڵەتیـەکانینـەوت
بەخۆڕایـیبڕوات،بەڵێراستەلەزۆربـەیحاڵەتـەکاندائەمپەیمانـەیاننەهێنایـەدی.
)NOCs(٢.هۆکاریدووەمبۆبەرزکردنـــەوەیرۆڵیکۆمپانیانەوتەنیشـــتمانیەکان
پەرەســـەندنیپیشەسازیبوو،زۆرلەنەتەوەکانیکەزۆردەوڵەمەنـــدنبەنـــەوت
دەوڵەتیـــەکانی نێو کۆمپانیا لەگەڵ کە زۆرانـــەی قازانـــج گرێبەســـتە ئەو بەهۆی
نـــەوت)IOCs(بۆدەرهێنانوپەرەپێدانینـــەوتئەنجامیانداداهاتیســـەرچاوە
 OPEC( ئۆپێــک رێکخــراوی دامەزرانـــدنی بەرزبـــوەوە. سروشتیەکانیان
Organization(وەکرێکخـــراوێکیزەبـــەلالحوەاڵمدانەوەیـــەکیراستەوخۆبۆ
)IOCs(لەپێناوکەمکردنـــەوەیتواناکانی)IOCs(،شایانیگووتنەرێکخراوی
نـــەوت بە دەوڵەمەنـــد واڵتانی لە وای )OPECOrganization( ئۆپێـــک
کردکەفشـــاریزۆربخەنەسەررێکخـــراوەنێودەوڵەتیەکانینـــەوت)IOCs(بۆ
خستنەروویهێنانەخوارەوەینرخـــینـــەوت.هەروەهابۆمەبەستیپەرەپێدانیرێگـــە
کارپێکراوەتایبەتـــەکانیخۆیانبۆبەرهەمهێنانوپااڵوتنـــینەوتـــیخۆیان،هەروەها
)OPEC( واڵتـــانی )NOCs( نەوتـــی نیشـــتمانیەکانی کۆمپانیا بۆئـــەوەی
کەمترپشـــتبەکۆمپانیانێودەوڵەتیەکانینـــەوت)IOCs(ببەســـتن.

ئەوخشـتەیەیخـــوارەوەتایبەتەبە١٠کۆمپانیالەگەورەتریـــنکۆمپانیاکانینـــەوتی
)ThetoptenlargestNOCsintheworld(نیشـــتمانیلەلوتکەدا
ئەم ژمارەکانی کە بکەین ئەوە تێبینی گرنگە یەدەگەوە، نـــەوتی قەبارەی لەبارەی
وەک دیکەی شـــتی هەندێ بە نەک شـــل نـــەوتی بە تایبەتە خوارەوە خشتەیەی
خۆیان داهاتی واڵتانـــە ئەم زۆربەی کە  هتد. و )oil shale( و گـــران نەوتی
ئاشـــکراناکەن،بۆیەحوکـــمدانلەسەرداهاتێـــکیرێژەییزەحمەتە.هەرچۆنێـــک
بـــەداهاتـەکانی لەنێوانقەبـــارەییەدەگـــیئەمواڵتانـــە بـــەراوردکـــردن بێت،
)IOCs(پێویســـتەخەماڵنـــدنیتوانایســـەرەتاییداهاتـــەکانیاندیاربکەوێـــت.



Analytical, academic, quarterly Magazine 184  14هاوینی  ٢٠١٦

ئاســـتیبەرهـــەمهێنانینـــەوتلەالیەنهەندێلەکۆمپـــانیاگـەورەجیهانیەکان:
بەپێـــیراپـۆڕتیفۆڕیـــسریزبەندیکۆمپانیاجیهانیـــەکانینەوتلەساڵی٢٠١٣دا

وەکئـــەوەیخوارەوەیە:
)Aramco(»١.بەپلەییەکەمکۆمپانیاینـــەوتینیشـــتمانیســـعودی»ئارامکـۆ
کە رۆژانە، نـــەوت بەرمیـــل ملیۆن ١٢.5 گەیشـــتە هێنانی بەرهەم قەبارەی دێت
کۆمپانیای»ئارامکـــۆ«یسعودیگەورەتـــرینکۆمپانیایبەرهـــەمهێنەرینـــەوت

بوولەجیهاندا.
بڕی کە بوو )Gasprom( روســـی گازپڕۆمـــی کۆمپانیای دووەم پلەی بە .٢
٩.٧ملیۆنبەرمیلنەوتیبەرهـــەمهێنا،هەروەهاکۆمپانیایگازپـــڕۆمبەگەورەترین
کۆمپانیایجیهاندادەندرێتبۆبەرهـــەمهێنانیگـــازکەحکومەتیروســـیاکۆنتـــرۆڵی

کردووە.کەزۆربـــەیبەرهـــەمەگازەکانیبۆواڵتانـــیئەوڕوپـــادەنێـــرێت.
٣.بەپلەیسێیەمکۆمپانیاینـــەوتیئێـــرانی)Iranian Oil Company(دێت
کەئاستیبەرهەمهێنانینـــەوتیئەمکۆمپانیایەگەیشـــتە٦.٤ملیۆنبەرمیــلنەوت
رۆژانە،بەاڵمدوایسەپاندنیســـزانێودەوڵەتیەکانبەسەرئێرانـــدا،ئێـــرانناچار
کراکەئاستیبەرهـــەمهێنانینـــەوتیکەمبکاتەوە.بەاڵمبێگوماندوایسەرکەوتنی
رێکەوتنیئەتۆمینێوانئێـــرانوئەمریـــکاوالبردنیســـزانێودەوڵەتیـــەکانلەسەر

ئێران،ئەوائاســـتیبەرهەمـــینـــەوتیکۆمپـــانیایئێـــرانبەرزدەبێتـــەوە.
٤.بەپلەیچوارەمکۆمپانیایئیکســـۆنمۆبیل)Exxonmobil(دێت،کەبڕی
بەرهـــەمهێنانیگەیشـــتە5.٣ملیـــۆنبەرمیـــلرۆژانـــە،کەقازانجـــیســـااڵنەی
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دەگاتە٤٠ملیـــاردۆالر،ئەوەلەکـــۆیفرۆشـــتنەکانیکەدەگاتە٤٠٠ملیـــاردۆالر
ســـااڵنە.

بـــڕی بەپلەیپێنجەمکۆمپانیایپەتـــرۆلیچینـــی»بیترۆتشاینا«دێتکە .5
کۆمپـــانیا ئەم رۆژانە، بەرمیـــل ملیـــۆن ٤.٤ گەیشـــتە کۆمپانیایە ئەم بەرهەمی

چینیـــەلەنێوانکۆمپـــانیاکانینـــەوتداگەورەتـــرینســـەرمایەیهەیە.
٦.بەپلەیشەشەمکۆمپـــانیایبیبی»بریتانـــیهۆڵەنـــدی«دێتکەبڕیبەرهەم
هێنانیئەوکۆمپانیایەگەیشـــتە٤.١ملیـــۆنبەرمیـــلنـــەوترۆژانــە.ئەوکۆمپانیایە
بەنیـــازەگۆڕانکاریـــەکیفراوانـــیتێـــدائەنجامبدرێـــتبۆئـــەوەیببێتـــەیەکێـــک

لەکۆمپـــانیاگەورەکانـــیبەرهەمهێنـــەرینـــەوت.
)Royal Dutch Shell(٧.بەپلەیحەوتـــەمکۆمپـــانیایشـــلیهۆڵەنـــدی
رۆژانـــە، نـــەوت بەرمیـــل ملیــۆن ٣.٩ گەیشـــتە هێنانی بەرهـــەم بڕی کە دێت
دوای بە گـــەڕان ئەنجامدانی بە هەڵبســـتێ کە بوو هیوایـــە بەو کۆمپـــانیایە ئەو
کۆتاییـــەکانی کارە بەاڵم ئەالســـکا لە شۆکشـــی دەریای لە نـــەوت دۆزینـــەوەی

وەســـتێنراوە.
٨.بەپلەیهەشـــتکۆمپـــانیایبێمکســـیمەکســـیکیدێتکەبـــڕیبەرهـــەم
هێنانیئـــەوکۆمپانیایـــەگەیشـــتە٣.٦ملیـــۆنبەرمیـــلنـــەوتلەگەورەتــرین
کێڵـــگەنەوتیەکانیمەکســـیکداکەبەکەنتاریلناســـراوە،کەلەمدواییانەدابـــڕی
بەرهـــەمهێنانینـــەوتلەوکێڵگەیـــەدارۆژانـــەلە٢ملیـــۆنبەرمیـــلنەوتەوەبۆ

٦٠٠.٠٠٠بەرمیـــلنـــەوتدابـــەزی.
٩.پاشانکۆپانیایشـــێفرۆندێتکەبڕیبەرهـــەمهێنانیئەوکۆمپانیایەگەیشـــتە
٣.5ملیـــۆنبەرمیـــلنـــەوترۆژانـــە.هەروەهاکۆمپانیایشـــێفرۆنلەساڵی٢٠١٠دا
کۆمپانیایئەتڵەسپترۆلیۆمیشـــیکـــڕیبەنرخی٤.٣ملیاردۆالربۆوەدەستهێنانی
بەرهـەمیهەردووکێڵـگەنەوتیـەکانیمارسیلۆسویۆتیــکاینـەوتیبەردیـی.

١٠.لەکۆتاییداکۆمپانیاینـــەوتیکوێـــتدێتکەبـــڕیبەرهەمـــەکەیگەیشتە
٣.٢ملیـــۆنبەرمیـــلنـــەوترۆژانـــە،شـــایانیباسەکۆمپـــانیاینـــەوتیکوێـــت
 .L.B.Bو)Shevron(لەساڵی١٩٣٤لەسەردەســـتیهـــەردووکۆمپانیـــاکانی

دامەزرێنـــدراولەســـاڵی١٩٧5داخۆماڵــــیکــرا.
ئایابەرمیلـــینـــــەوتچیـــە–Oil barrel     What is the...؟
بەرمیلینەوت،یەکەیـەکیپێوانەیئەمرکیەبۆبڕینەوتکەبـــڕی١5٩لیتردەگرێت
شلەیەکی هەر بۆ بەرمیل کە بکەم بەوە ئاماژە پێویستە گالــــۆن، ٤٢ دەکاتە کە
کـە ئەوەی بەپێچەوانەوە دەخەمڵێنرێت. گالۆن بە٣5 تەنها نـــەوت لە دیکەجگە
نـــەوتەوە گواستنەوەی بۆڕی لەرێگەی کە نەوت بۆعەمبارکـــردنی پەیرهودەکرێ
دەگوازرێتـەوەبۆعەمبارەزەبەلالحەکانینەوتولەدواییدابۆعەمباریتانکەرەکانی
نـــەوتکەلەواڵتانیبەکاربەرلەعەمباریگەورەبەتاڵدەکرێنبەرمیلبەکارناهێندرێت.
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نـــەوتبە بۆئەوکاتەیکە بەرمیـــلدەگەڕێتەوە بە نـــەوت هۆکاریپێوانەکردنی
بڕێـــکیبازرگانیلەباکووریرۆژئاوایویالیەتیبەنسلڤانیایئەمریکیدۆزرایـــەوەلە
پڕ بەرمیلە گواستنەوەی لە کارئاسانی بۆ ئەوەش هەڵدەگیـــرا ئارەق بەرمیـــلی ناو
نەوتەکانلەسەرئەوعارەبانانەیکەئەسپڕایدەکێشانیاخودگواستنەوەیبەرمیلە
ئەوەی رووبـــارەکاندا. بە تێپـــەڕاندنیان بۆ بەلەمەکانەوە لەرێگەی نەوتـــەکان پڕ
دار لە بەرمیلی زۆری ژمارەیـەکی دەبینـرێ سـەرەوە سپیەکەی و رەش وێنـــە لە
 National refinery(دروســـتکراوە،لەپااڵوتگەینیشـــتمانیلەکانســـــاس
in Coffeyville, Kansas(لەســـاڵی١٩١١داکەوائەمبەرمیلەدارانـــەبۆ

هەڵگـــرتنینـــەوتوگازۆیلینە.

ئایـــاچـــــۆنحیســـابیداهاتـــینـــەوتدەکرێـت....؟
یەکێکلەهەڵـــەباڵوەکانلەتێگەیشـــتنلەبارەینەوتـــەوەکەپەیوەســـتەبەداهاتی
نـــەوتەوەئەوەیەکەهەندێککەسبەنرخـــیرۆژانـــەیبەرمیـــلبەجـــارانکردنـــی
بەبڕیبەرهـــەمهێنانـــەوەحیســـابیبڕیداهاتـــەکەینـــەوتدەکەن.کەچـــیلە
راستیداژمارەکەزۆرلەوەکەمتـــرەبەهۆیئەوتێچـــووەزۆرەیکەلەگـــەڕانبەدوای
سەرەڕای ئەوە دەڕوات، نەوتیـــەکانەوە خامـــە پیشەســـازی و نەوت دۆزینـــەوەی
کەنـــداودا و ناوەڕاست رۆژهەاڵتی لە کە نـــەوت کۆمپانیاکانی زۆربـــەی کە ئەوەی
کاردەکەنکۆمپانیایبیانییـــنکەوائەوەشوادەکاتبەشـــێکلەداهاتینـــەوتبۆ
)quality(ئەوانبڕوات،هەروەهالەالیـــەکیترەوەبەشێوەیەکیگشتیجۆرێتـــی
بۆیە جیهانی برێنتـــی نـــەوتی تێکەڵەی جۆرێتـــی لە کەمترە  کەنـــداو نـــەوتی
هـــەردەمنرخـــینـــەوتیئۆپێـــکدۆالرێکتادوودۆالرلەنرخـــینـــەوتیبرێنـــت

کەمتـــرە.

ئایاکامـــەواڵتگەورەتـرینواڵتـــیبەرهـــەمهێنـــەرینـــەوتە...؟
روســـیا نـــەوت، هێنانی بەرهـــەم ئاســـتی لە جیهانیەکان ریپۆڕتـــە بە ئاماژە
لەسەرەوەیلیســـتیواڵتانیبەرهـەمهێنـــەرینـــەوتەکەبەرێژەیســـەدیلەنێوان
١٢-١٣%دایە،لەدوایروســـیاواڵتیسعودیادێتکەرێـــژەی١١%تێدەپەڕێنێت،لە
پاشـــانویالیەتـــەیەکگرتووەکاندێتکەبڕیبەرهەمـــەکەیدەگاتەنزیکـــەی5.٨%
لەدوایئەویشـــەوەهەریەکلەواڵتانیئێـرانوچیـنوکەنـەدابەدواییەکدادێن.
هەرچەنـدەدەبێباشلەوەتێبگەینکەباریسیاسـیئەمدواییانەیرۆژهەاڵتیناوەڕاست
کە )unstable( ناجێگیرە ئەوەندە نەوت هێنەری بەرهـــەم دیکەی شوێنانی و
ناچاوەڕوان شـــتێکی گاز یان نـــەوت هێنی بەرهەم ئاستی لە گۆڕانکاری ئەگەری
نیە دوور هەیە نـــەوتدا هێنانی بەرهـــەم لە کە هاوکێشەیەی ئەو و نیە نەکـــراو

گۆڕانـکاریبەسەردابێت.
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یەکەمبیـــریبـــازرگانینـــەوتلەجیهانلەپۆڵەنـــدالەساڵی١٨5٣هەڵکەنـــدرا،
)Ontario(هەروەهایەکەمبیـــرینـــەوتلەئەمریکایباکـــوورلەلەساڵی١٨5٨لە
لە)Canada(هەڵکەنـــدرا،هەروەهایەکەمبیـــرینـــەوتلەئەمریکا)US(لە
ساڵی١٩5٩لەنزیک)Titusville,PA(هەڵکەنـــدرا،پیشەســـازینـــەوتلە
بیستداپیشەســـازی لەسەرەتایســـەدەی ساڵی١٨٠٠ەوەگەشـــەیسەند،هەر
نێو پیشەســـازی سەرۆکایەتی و بینـــی بەخۆیەوە زۆری پەرەســـەندنی نـــەوت

دەوڵەتـــیکـــرد.
لەدوایپێشـــکەوتنەکانیپیشەســـازینـــەوتلەسەرەتایســەدەیبیستەمەوەتا
ئێستاژمارەیئەوواڵتانەیکەبەرێـــژەیجیـــاوازپەتـــرۆڵبەرهەمدێننزۆربووە
بەاڵمبەشێوەیەکیگشتیژمارەیەکلەواڵتانیبەرهـــەمهێنەریپەتـــرۆڵبڕیئەو
پەتـــرۆڵەیبەرهەمیدێننهێنـــدەکەمەکەهیچکاریگەریەکیلەسەربـــازاڕینرخـــی
پەتـــرۆڵدانیەوئەوەیگرنـــگەومەبەســـتەلێرەدائاماژەیپێبکەم،رۆڵیکاریگەری
ســـێواڵتیگەورەیبەرهەمهێنـــەریپەتـــرۆڵەکەوەستانیهەریەکێکلەمســـێ
واڵتەلەبەرهەمهێنانینەوتـــداکاریگەریئێجگارگەورەیهەیەلەسەربەرزکردنـــەوەی
نـــرخینـــەوتوبەشـــێوەیەکیتایبەتبەرهەمینەوتـــیئەمســـێواڵتانـــەنرخـــی
نـــەوتلەبـــازاڕەکانینەوتـــدادیاردەکـــەن.کەئەمســـێواڵتانەش)سعودیاو
لەســـێجەمسەری بریتییـــن یە،کە ئەمریکا( یەکگرتووەکانی ویالیەتە و روســـیا

بەرهـــەمهێنەریگـــەورەینـــەوتلەجیهاندا.
ئایـــاکامـــەواڵتخاوەنـیگەورەتـــرینیـــەدەگینـــەوتەلەجیهاندا...؟

مـــەرجنیەئەوواڵتەیکەزۆرترینبـــڕینـــەوتبەرهـــەمدێنێت،زۆرترینبـــڕی
نەوتییـــەدەگیهەبێت،بۆنموونـــەواڵتیروســـیالەنێوانواڵتانیبەرهـــەمهێنەری



Analytical, academic, quarterly Magazine 188  14هاوینی  ٢٠١٦

نـــەوتداپلەییەکەمـــیهەیەلەئاســـتیبەرهـــەمهێنانینـــەوتدا،کەچیبەپلـــەی
لەرووی ڤەنـــزویال واڵتی هەروەها نـــەوتدا. یـــەدەگی هەبوونی لە دێت حەوتـــەم
هەبوونی رووی لە کەچـــی دێت، نۆیـــەم پلەی بە نـــەوتدا هێنانی بەرهەم ئاستی
یەدەگینـــەوتداپلەییەکەمیهەیە.بابەتـــەکەپەیوەســـتەبەالیەنیتەکنـــۆلۆژیا
فاکتـــەری زۆر ناوخـــۆ،سەرەڕای بەکاربـــردنی بڕی و داهات دیکەی وسەرچاوەی
بە زۆر هێناندا بەرهـەم ئاسـتی و یـەدەگ نەوتی بڕی لەنێوان بەراوردپێکردن دیکە.
ســـوودەبۆهەڵسەنگاندنیدوارۆژینـــەوتیواڵت.بەاڵمئەوەیزۆرگرنگەهەرچەندە
یـــەدەگینەوت،مەرجتەواوراستبێت،بەڵکو زانیـــاریزۆرلەبارەیبڕوئاستی
ئەو بێگومان کە دەوڵەتەوە، سیاســـەتی بە پەیوەستە نـــەوت یەدەگـــی بابـــەتی
بڕەیـــەدەگەینـــەوتکەلەریپـــۆڕتەجۆراوجـــۆرەکاندارادەگەیەندرێتناراستی
خاوەن و نەوت هێنەری بەرهـــەم واڵتانی لە زۆر بەالی بێگومان تێدایـــە. زۆری
یەدەگینـــەوتشـــاردنەوەیقەبـــارەییـــەدەگیحەقیقەتینـــەوتودەرخستنو
پێشاندانیقەبارەیەکینادروستوزیاترلـــەوەیکەهەیەســـوودیمەعنـــەویزۆر
هەیەبۆیان،بێگومانواڵتانیدەوڵەمەنـــدبەنـــەوتهەردەمهەوڵدوەدەنلەریـــزی
دەتوانن بەمـــە لەبەرئەوەی بن. نـــەوت زۆری یەدەگی خاوەن لیســـتی سەرەوەی
لەنێوهاوکێشـــەیئاڵـــۆزیوزەینـــەوتدازۆربەرچـــاوبنوهەردەمناویانلەنێو
بـــازاڕەکانینەوتدالەپێشەوەبێتوهەروەهابەوپێیەیکەنـــەوتبڕبـــڕەیپشـــتی
ئابـــووریجیهانەوبێنـــەوتوگازپێشکەوتنەکاننایەنەدی،بۆیەهەوڵدەدەنلەنێو
ئەوملمالنێیـــەگەورەوئاڵـــۆزەیجیهانداشوێنگەیاندیاربێت،بەرادەیـەککەلە

حیسـاباتیسیاسـەتداحیسـاببۆبیـروبۆچـونوسیاسـەتەکانیانبکرێت.
ئایـــاکامـەواڵتگەورەتـــرینهەناردەکـــەرینـــەوتەلەجیهاندا...؟

بەرهەمهێنانو نێوان لەجیاوازی بریتییە نــەوت)ناردنەدەرەوە( هەناردەکـــردنی
یەکگرتووەکان لەواڵتانیچیـــنوویالیەتە لەبەرئەوەهەریەک ناوخـــۆ، بەکاربردنی
لەگەڵئەوەیکەلەریزیپێشـــەوەیواڵتانیبەرهـــەمهێنەرینـــەوتنکەچیئەم
دووواڵتـــەلەریزیپێشـــەوەیهاوردەکەرانینـــەوتن)کڕیـــنوهێنانـــەناوەوەی
یەکگرتووەکانی ویالیەتە و چیـــن لە هەریەک لەبەرئـــەوەی ؟ بۆ... ئایـــا واڵت(،
ئەمریکارۆژانـــەبڕێکیزۆرینــەوتلەناوەوەیواڵتەکانیاندابەکاردەبـــەن.لەبارەی
زۆریهەناردەکـــردنینـــەوت،واڵتیسعودیابەپلـــەییـــەکەمدێتلەهاوردەکـــردنی
نـــەوتدا)ناردنـــەدەرەوەینـــەوت(لەدوایسعودیاواڵتیروســـیادێتدوایروسیاش
واڵتیئێـــرانبەپلەیسێیـــەمدێتوپاشانئیماراتونەرویـــجوعێراقوکوێتو
نێجیریاوکەنـــەدابەدواییەکتـــردادێنوویالیەتەیەکگرتـــوەکانیئەمریکاشبەپلەی
دەیـــەمدێت.دەبێئەوەبزانینکەمـــەرجنیەئەوواڵتـــەیکەرۆژانەبڕێکیزۆری
نەوتبەرهەمدێنێت،بڕێکیزۆریشلەنەوترەوانەیدەرەوەدەکاتودەیفرۆشێت.
ناوخۆیە بەڵکوئەوفاکتەرەزۆرگرنگەیتەحەکومبەمپرسەوەدەکات،بەکاربردنی
بەرهـــەم یەکی پلە ئێستا تا روسیا واڵتی کە لەبەرئەوەیە ،)consumption(
هێنەرینەوتە)oil production(وسعودیاپلەدوویبەرهەمهێنەرینـــەوتە،
بەاڵمبەپێچەوانەوەواڵتیسعودیاپلەیەکیهەناردەکەرینەوتە)oilexport(و

واڵتیروسیاپلەدوویهەناردەکەرینەوتە.
ئایـــاکامـەواڵتزۆرتـــرینبەکاربـــەرینـــەوتە...؟
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بەپێیئامـارەکانیساڵی٢٠١٢بەپلـــەییەکەمویالیـــەتەیەکگرتووەکانیئەمریکایە
لە زیاتر بڕەیەش ئەم کە بەکاردەبات، نـەوت بەرمیـــل ملیۆن ٢٠ بڕی رۆژانـــە کە
دووجاربەرامبەربەوبڕەنـەوتەیەکەرۆژانەبەرهەمـیدێنێت.هەروەهابەپلـــەی
دووەمواڵتیچیـــنەکەرۆژانـــەنزیکەی١٠ملیـــۆنبەرمیـــلنـــەوتبۆپێداویســـتی
ناوخـــۆبەکاردەبات،هەروەهاواڵتیژاپـــۆنبەپلەیسێیـــەمدێتودوایئەوەش
واڵتیهینـــدبەپلـەیچـــوارەمدێت.زۆریژمـــارەیدانیشـــتوانیەکێکەلەفاکتـــەرە
هۆکارەکانی هەروەها واڵتێکدا هەر لە نـــەوت بەرکاربـــردنی زۆری گرنگـــەکانی زۆر

بەکاربـــردنینـــەوتورادەیپشـــتبەستنبەپەتـــرۆڵلەبوارەکانیژیانـــدا.
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 .X-٨٢٣
.)٢٠٠٦(  Mabro,Robert; Organization of PetroleumExportingCountries   .٩
 ٢١stcentury:issues,challengesandopportunities.OxfordPress. Oil in the

 .٩٧٨٠١٩٩٢٠٧٣٨١ ISBN
 TheAgeofOil:WhatTheyDon‹tWantYouto.)٢٠٠5( Maugeri,Leonardo  .١٠
 KnowAbouttheWorld‹sMostControversialResource.Guilford,CT:Globe
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 Hydroprocessing of .)٢٠٠٧(  .Speight, JamesG; Ancheyta, Jorge, ed   .١٢
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نووسەرەکانیئەمژمارەیە:
پ.د.شوکریەرەسوڵ

ساڵی١٩5١لەسلێمانیلەدایکبووە.١٩٧١بەکالۆریۆسیلەکۆلێژیئادابزانکۆیبەغدادتەواوکردووە.
١٩٧٧دکتۆرایلەئەدەبوکولتوورلەزانکۆیمۆسکۆلەیەکێتیسۆڤیەت،وەرگرتووەوبووەبەمامۆستا
چەندین لەبەر و پێدراوە یاریدەدەری پرۆفیسۆری پلەی دواتر  سلێمانی. زانکۆی ئەدەبیاتی کۆلێجی لە
لێکۆڵینەوەیبایەخداریپلەیپرۆفیسۆریدراوەتی.سەرپەرشتیدەیاننامەیماستەرودکتۆرایکردووە
لەزانکۆکانیکوردستان.ئەندامیپەرلەمانیکوردستانبووەلەخوولیسێیەمولەدەستەیدامەزرێنەری
چەندیندامەزراوەورێکخراویتایبەتبەکەلەپوروکولتوورومافیمرۆڤبووە.بەشداریدەیانکۆڕو
کۆنگرەیزانستیوکولتووریکردووەوچەندینخەاڵتیوەرگرتووە.ئێستاخانەنشینەوخەریکینووسینو

لێکۆڵینەوەوچاالکیئەدەبیترە.
.....

حەمەسەعیدحەسەن:
لەدایکبوویقەرەداغیپارێزگایسلێمانییە.خانەیمامۆستایانیسلێمانیتەواوکردووەوسااڵنێکمامۆستا
بووە.لەسەرەتایحەفتاکانیسەدەیرابردووەوەتێکەڵبەدونیایئەدەبیاتونووسینە.لەساڵی١٩٨٣ 
تا١٩٨٨لەشاخبووەوبۆگۆڤارورادیۆیشۆڕشوتارینووسیووەودواتربەروەسویدرۆیشتووەو
لەوێنیشتەجێبووەتاساڵی٢٠٠5.شاعیرونووسەرورەخنەگرێکیکەموێنەیەویەکیکەلەنووسەرە
بااڵدەستەکانلەبواریساتیرەشیعروچیرۆکدا.لێکۆڵەرێکیوردەلەبواریبابەتیفیکریوئەدەبیداو
خاوەنیچەندینزنجیرەنووسینیهزریرەخنەییەلەرۆژنامەوگۆڤارەکوردییەکاندا.سەرنووسەریگۆڤاری
چەندین و ئاراس دەزگای خەاڵتی خاوەنی دەکرد. دەری خۆی هەر سوێد واڵتی لە کە بووە خەرمانە
ستیپێندیۆمیسندوقینووسەرانیسوێدە.لەیەکێکەلەناودارترینوچاالکترینقەڵەمەکانلەکوردستاندا.

.....
موحسنئاوارە:

لەدایکبوویساڵی١٩5١یهەولێرە.لەکۆتاییشەستەکانیسەدەیرابردووەوەتێکەڵبەنووسینبووەو
شاعیرونووسەرێکیچاالکوبەردەوامە.لەساڵی١٩٧٢ەوەئەندامییەکێتینووسەرانیکوردەوهەروەها
پیشە وەک نێودەوڵەتییە. رۆژنامەنووسانی فیدراسیۆنی و کوردستان رۆژنامەنووسانی سەندیکای ئەندامی
هەولێری لقی لێپرسراوی  پلەیە. بەو ئێستاخانەنشینە و الوان و رۆشنبیری وەزارەتی لە بووە راوێژکار
بنکەیئەدەبیورووناکبیریگەالوێژبووە.خاوەنیدوانزەکتێبوچەندینخەاڵتورێزلێنانیئەدەبییە.
وپۆستی نووسەر:٠٧5٠٤٦٢٣٢٩٧ تەلەفۆنی  نووسەرانە. یەکێتی هەولێری لقی ئێستاجێگریسەرۆکی

mwhsinawara@yahoo.com:ئەلەکترۆنیشی
......

مەهابادقەرەداغی:
لەدایکبوویساڵی١٩٦٦یکفرییە.شاعیرورۆماننووسولێکۆڵەریئەدەبیوکۆمەڵناسییەوخاوەنی
٣١کتێبەلەوبوارانەدا.دووبەکالۆریۆسیلەدەروونناسیپەروەردەیزانکۆیستۆکهۆڵموزمانیئینگلیزی
سەرۆک راوێژکاری بووە. ئافرەتان و مرۆڤ مافی رێکخراوی چەندین دامەزرێنەری هەیە. سابیس زانکۆی
رۆژنامەنووسانی ئەندامیسەندیکای کوردستان. هەرێمی لەحکومەتی یەکسانی کاروباری بۆ بووە وەزیران
کوردستانوفیدراسیۆنیرۆژنامەنووسانینێودەوڵەتییە.ئەندامیدەستەیبااڵییەکێتینووسەرانیکوردو
یەکێتینووسەرانیسویدە.بەرێوەبریپەیمانگاییەکێتیئافرەتانیکوردستانبووەبۆکاروباریکۆمەاڵیەتی

وئێستاسەرنووسەریگۆڤاریشیکارە.تەلەفۆنی:٠٧5٠٤٤5١٩٣٢وئیمایلی:
.....

کنێرعەبدوڵال:
زانکۆیسەاڵحەدین عەرەبی زمانی لە بەکەلۆریۆسی ١٩٩١ ١٩٧٠یسلێمانییە.ساڵی لەدایکبوویساڵی
بەدەستهێناوە.لەدوایراپەڕینەوەلەبواریرۆژنامەوانیتەلەفیزیۆنبەرنامەیهەبووەولەرۆژنامەوانی
نووسراویشداتوێژینەوەووتارنووسینلەگۆڤارورۆژنامەکاندابەرهەمباڵودەکاتەوە.لەچەندینکۆنفرانسی
نەتەوەییونێونەتەوەییبەشداریکردووەوتوێژینەوەیپێشکەشکردووە.ئەندامیخولییەکەمیئەنجومەنی
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پارێزگایسلێمانیبووە.ئەندامیئەنجومەنیسکرتاریەتییەکێتیژنانیکوردستانوسەرنووسەریگۆڤاری
kner_:تەوارە.دوانزەکتێبیچاپکراویلەبواریتوێژینەوەووەرگێرانهەیە.پۆستیئەلەکترۆنینووسەر

abdulla@yahoo.com
....

هێرششکاک:
لەدایکبوویساڵی١٩٧5یهەولێرە.بەکالۆریۆسیلەزانستەکانیجیۆلۆجیالەزانکۆیسەاڵحەدینوەرگرتووە
وماستەریلەبەرێوەبردنیکاروەرگرتووە.دامەزرێنەروسەرۆکیرێکخراویکۆمەڵەیپاراستنیئاوبووە
لەساڵی٢٠٠-٢٠٠٤.لەساڵی٢٠٠٤تا٢٠١5سکرتێریرێکخراویئاشتیسەوزەکوردستانبووە.چەندین
مامۆستای ئێستا وەرگرتووە. پەترۆڵ و ژینگەپارێزی ئاو، بوارەکانیسیاسەتی لە نێودەوڵەتی بڕوانامەی
پەیمانگاینەوتەلەشاریهەولێروهاوکاتسەرۆکیبەشیتاقیگەکانەلەدەستەیپاراستنوچاککردنی

ژینگەیهەرێم.تەلەفۆنینووسەر:٠٧5٠٤٦5٧٧٦٤وپۆستیئەلەکترۆنیشیبریتییەلە:

.....
ئەحمەدباوەڕ:

لەدایکبوویساڵی١٩٦٧یدێیبنکوورەیشاریخانەقینە.بەشیمێژوویلەکۆلێژیئەدەبیاتیزانکۆی
بڕوانامەی وساڵی٢٠٠٦ کەالر تەکنیکی پەیمانگای لە بووە کوردناسی مامۆستای کردووە. تەواو بەغداد
ماستەریلەساڵی٢٠٠٨تەواوکردووەبووەبەمامۆستاییاریدەدەرلەکۆلێژیپەروەردەیکەالرکەسەربە
زانکۆیسلێمانییە.ئێستاسەرۆکیبەشیمێژووەلەزانکۆیکەالر.لەساڵی١٩٨٦ەوەخەریکینووسینو
لێکۆڵینەوەیەولەگۆڤارورۆژنامەکانداباڵوبوونەتەوە.لەدەستەینووسەرانیچەندینباڵوکراوەوگۆڤارە
یەکێتی کەرکووکی لقی ئەندامی  هەشتاوهەشت(. گۆڤاری کەرکووک، گۆڤاری بانەرۆژ، )گۆڤاری وەک
نوسەرانیکوردوبنکەیئەدەبیورووناکبیریگەالوێژە.خاوەنیدەیانکتێبیچاپکراوەلەبواریئەدەبی

ومێژووییدا.تەلەفۆنینووسەر:٠٧٧٠٢١١٨٧5٠وپۆستیئەلەکترۆنیشی:
......

سەباحعەلیجاف:
ساڵی گەرمیانە.لە زانکۆی مێژووی بەشی دەرچووی کەالرە. شاری ی ١٩٨٣ ساڵی لەدایکبووی
٢٠٠٠دەنووسێولەبواریرۆژنامەوانیداچاالکە،جگەلەوەشسەرقاڵیتوێژینەوەیمێژووییوپەردەردەییە
هەیە. بوارانەدا لەو چاپکراوی کتێبی سێ دەکاتەوە. باڵویان کوردستاندا گۆڤارەکانی و رۆژنامە لە و
چەندینسیمیناروۆرکشۆپلەبارەیتوێژینەوەکانیەوەبەتایبەتلەگەرمیانئەنجامدەدات.تەلەفۆن:

  sabahalijafs@gmail.com:٠٧٧٠١٤٣١٢٦٣،٠٧5٠١٤٣١٢٦٣پۆستیئەلەکترۆنینووسەر
....

تاهیرعوسمان:
لەدایکبوویساڵی١٩٦٤یشاریهەولێرە.ئەندازیاریکارەبایەوهاوکاتسەرقاڵیوەرگێرانەلەبابەتی
بابەتی و بووە گۆڤار هەندێ نووسەرانی دەستەی عەرەبییەوە. زمانی لە جۆراوجۆر کولتووری و ئەدەبی
وەرگێردراویلەچەندینرۆژنامەوگۆڤاریکوردیباڵوکردووەتەوە.خاوەنیچەندینکتێبیوەرگێردراوەلە
بابەتیئەدەبیوەکچیرۆکوشیعروبابەتیکولتووریوپەروەردەیی.تەلەفۆنیوەرگێڕ:٠٧5٠٤٤٦٣٤١٠،

tahir_om@yahoo.com:پۆستیئەلەکترۆنیشیبریتییەلە
....

رەزاشوان:
نووسەرووەرگێڕە،دانیشتوویواڵتینەرویجە.لەبواریئەدەبودەروونناسیمندااڵندادەنووسێت.

r.shwan@hotmail.com:پۆستیئەلەکترۆنی
....

شەماڵبۆکانی:
دەرچوویبەشیفەلسەفەیەولەبواریراگەیاندندالەرادیۆبەرنامەیکولتووریوفیکریپێشکەشدەکات

ولێکۆڵینەوەیفەلسەفیدەنووسێ.
shemalbokani@yahoo.com:پۆستیئەلەکترۆنینووسەر
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