
 

 

 

 پێغەمی 
 یایجىگراف ەگرهگ ل ەشێکیب ەکو  یشتىانداه ەشەیگ

 ەب ەداتد ەواو ت یەخیبا ەک ەکرێت،د ەژمار ه یشتىانداه

 ەل یشتىان،داه یصروشت ەشەیگ ەکو  ەشەگ ۆکارەکاویه

 یصروشت ەتگىزاری،خسم یبىوو ۆچكردن،ک یکبىون،دا

و  یادبىونز  ۆکاراهەه ەمئ ەراهەمبىوویف ەب ەبار،ل یجىگراف

 ێچەواهەوە،پ ە. بەڕەخضێتد یاتر ن ز یشتىاداه ەشەیگ

 ەبىوویو ه ەخۆش یه اڵوبىوهەوەیمردن و ب یادبىوویز 
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(٢١٧٢-٧٣١١)اڵویصا ی ماوٍ له یذصادقص یزا قه یغخىاویداه ی عه گه   

 )یغخىانداه یایجىگراف  له ك یه وٍ لێنۆڵیىه(

 

  

   

 ؽباح عباش مجيذ , عبذهللا  ماله یمر ابراَ َاوصه

كۆیگَ,ردٍروٍیپَێژلـكۆ,شیجوگرافیابَ  رهیاىزًا

  

 ەپىخخ  

كاوی جىگرافیای  وه لێكۆڵیىه  كان له دیمۆگرافییه دیارده   ی كه كۆڵه  له  كێكه ی داهیشتىان یه شه گه          

كی وجىاڵهه یه ئاماژه  داهیشتىان، چىهكه گرهگی دەدات   ، ئەم تىێژیىەوەیه ڵگایه ی كۆمه وه كی دیاری دیىامی

وی قەزای صیذصادق له هێىان صااڵوی) (. قەزای صیذصادق پێگەیەکی ٢١٧٢-٧٧١١بە گەشەی داهیشتىا

هذ یەکەیەکی كارگێڕی  اڵتی پارێسگای صلێماهييەوە، چه باشىوری ڕۆژهه  وێته كه ده  كه  یه رفراواوی هه به

تىێژیىه گرێت، ئه خۆده له وی قەزاکە دەکات له شه گه  باش له  یه وه م    ری دیارده ڕووی كاریگه  ی داهیشتىا

و  رهامه هرێت بهتىا ی داهیشتىان، ده شه كان و بە پشتبەصتن بە ئەهجامی گه صروشتی و مرۆییه ڕێژی 

 ..ئێضتا و داهاتىودا ئەهجام بذرێت  كاوی داهیشتىان له پالهذاهان بۆ پێذاویضتییه

 ەب ەیشتنگ ەل ەزاکە،ق یشتىاویداه ی شه گه یجىگراف ی وه یكردههش  له  یتییهبر  ێژیىەوەكەتى  یئاماهج

ویداه ێىانه ەل ەوەبىو ۆڕوونب ەورەمانگ یاوازييەکیج ێژیىەوەکەتى  ەرئەهجامید  ەشار و گىهذ ب یشتىا

ویه ەل یىانشاروش ێىەیەکش  ەوەب ەئاماژ  مارەکان. ئایىانگىهذوش یحضاب ەر ص ەل ەردەوامذانب ەڵکشا

 ێژەیەر  ەمدواتر ئ ە،بىو یشتىانداه یگشت ۆی ٪( ک٣..٨) ەڕێژەی(ب٧٧١١)ڵیصا یىانشاروش ەک ەکەند

 ەل ٧٧١١ ڵیصا ی ئامار  ەگىهذ ل یشتىاویداه ێژەیێچەواهەوەڕ پ ەب ەاڵم. ب٢١٧٢ ڵی( صا١٧.٨) ۆب ەڵکشاوەه

  .ەزاکەق یشتىاویداه یگشت ۆی ک ە٪( ل٢٣.١) ۆ٪( داکشا ب٢..٢)

 ڵەصا ێیپ ەب یاوازەج ەزاکەق یشتىانداه ەشەیگ ەک ەهجامەیئ ەو ب ەیشتگ ێژیىەوەیەتى  ەمئ هەروەها

 ڕێژەیداوتر  ە،کراو  ۆمار ٪( ت١.٢()٧٧٣١-٧٧١١)اڵویصا ێىانه ەل اڵهەصا یشتىاویداه ەشەی. گیاوازەکانج

هیڕووخاهذنپر  ۆی ه ەب ٢١١٢-٧٧٣١ ەیماو  ە٪( ل١.٨٢) ۆب ەزی داب ەشەگ  یشتىاویداه یىاصتنڕاگو  ۆصەکا

مىوه ەختکردویت ەروەهاه ەوەگرت ەکەیصىىور  یگىهذ ەمىوه ەک ەزاکەق ویخاهىو ە  ەهتەری ص ەکا

، ٢١١٧- ٢١١٢ اڵویصا ە٪( ل٢) ەب ەیشتکرد گ ەرزبىوهەوەب ەل ەشەڕووی گ ە. دواتر دووبار ەزاکەشق

( ٢١٧٢-٢١١٧)ااڵویتا ص ێگیربىوهڕۆیشتج ەرەو ب یشتىانداه ەشەیگ ەڵکشاهەه ەمئ یدوا ەروەهاه

تىو ب اڵویصا ەشەیگ ی . ئامار ۆمارکرا٪( ت٨) ەب یشتىانداه ەشەیگ  یادکردویز  ێشبێنیپ ەمایبى ەداها

 ێگیربىوویج ۆهاغێکیق ەیەداماو  ەمل یذصادقص ەزایق ە، چىهک٢١٨١ ڵیتا صا ەژمارکراه یشتىانداه

  .ەڕێکردب ڕگێری و کا ەمنیو ئ یاس یص
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 ەروەهاه ەتگىزاری،و خسم ۆڤمر  ۆشگىزەراویخ ەکاویئامراز 

 ەبێتەد ەهگج یو بىوو ەمنیو ئ یاس یص ۆخیبارود ێگیری هاج

 ەمل ێکۆڵیىەوەل ەب ۆیە. بیشتىانداه ێژەیر  ەمبىوهەوەیک ۆی ه

 ەشەیو گ ڕی و چ ەشبىونو داب ەبارەق ی ر ۆڕاهکاگ ەگەزاهەر 

 ێژیىەوەيەتى  ەم. ئەبێتەوەروون د ۆ ب یشتىاهمانداه

 ەک ەراهەیفاکت ەو ئ ەمىوه ەر ص ەخاتەد یشکتەوردیب

 ەزایق یشتىاویداه یمۆگرافیاید ۆڕینیگ ەل ەرپرصەب

  .(٢١٧٢(تاکى)٧٧١١)اڵویصا ێىانه ەل یذصادقص

 ەمیک ی کىردصتان دووچار  ی تر  ۆچەکەکاویشار و شار  چۆن 

 یشصيذصادق ەزایق ەوە،ەتدروصت بىوه ەرژمێری ص ی ئامار 

 ەصتراوەپشت ب ێژیىەوەیەداتى  ەمل ۆیە. بەیەه یگرفت ەمانه

 ەزارەتیو  ی ( ، ئامار ٧٧١١،٧٧٣١)اڵویصا ەرژمێری ص ی ئامار  ەب

و  ٢١١٢)ڵیصا ێراقکىردصتان و ع ەرێمیه یپالهذاو

و  ەیذاویم ەرداهیکردویص ەگەڵ(ل٢١١٧

 یشتىاویو داه ۆڕپضپ ەصاویک ێکەوتىیڕاصتەوخۆی چاوپ

 ەشەیگ ێشبينیپ ە،ئاماراه ەو ب ەصتنپشتب ە. دواتر بەزاکەق

 .(٢١٨١تاکى) ەکراو  اڵهەصا

 ڵێکذاخا ەهذچ ەل ۆی خ ێژیىەوەتى  ێشەیک :ێژیىەوەتى  کێشەی

  :ەبیيێتەوەد

  له یذصادقصىىوري جىگرافى ص ێڕی كارگ ۆڕاهكاري گ یائا.1

ر  صه ۆ ب ۆچكصر  ي یيهداهاوى هاح ەهارو زا وهه قه ۆ ب  وه یههاح

 ۆ ب  ۆكارهه  بىوه، ێڕ زاي شارباژ  قه  ر به صه ێشتر پ  كه  زاكه قه

 ؟ زاكه قه  له یشتىاني داه شه گه

و  یشینشاره ێىانه ەل یشتىانداه ەیژمار  یاوازی ج.2

 ێىانه یشتىاویداه ەیژمار  یاوازی و ج یەکال  ەل ێىیشینالد

  .تر یەکیال  ەل ەرژمێریيەکانص

 ەمل یشتىانداه ەشەیگ یاوازی ج یبىوو ۆکارەکاویه.3

  .یذادوا اڵهەیصا

 ەر ص ەل ەبىوەه یگەری کار  ەزاکەق یخاپىرکردو یائا.4

 یچه ێکذائامار  ەل ێىەیەکش ەداهيشتىان، ب ەشەکردویگ

 ەواوی ت یگەری کار  ەک ەماوە،ه یبىوو یشتىاهەکەیداه ەل ەشک

 ەیەدا؟ماو  ەو ل ەشەگ ێژەیر  ەر ص ۆتەکرد

 ەزاکەق یداهيشتىاو ەشەیگ ێکڕایت :ێژیىەوەتى  گریماهەی

 ەپێیب ەروەهاه یىگەیی،ژ  ەشبىوویداب ەپێیب یاوازەج

 ێشبینیپ یاوازیيەج ەمتر، ئ ەرژمێرييەکیو ص ەرژمێرييەکص

 ەبارەیق ۆڕینیگ ەل ێذەکرێتل ۆراوجۆریج ەری فاکت یبىوو

. ینو گىهذوش ینشاروش ەصەر ل یشتىانداه ەشەیگ

 ەشەیگ ێکڕایت ەر ص ەکەهەد یگەری کار  ەرگەلێکفاکت

  .ەزاکەق یشتىاویداه

 ەزاکەق یداهيشتىاو ەشەیگ ێکڕایت :ێژیىەوەکەتى  گرهگی

 ەپێیب ەروەهاه یىگەیی،ژ  ەشبىوویداب ەپێیب یاوازەج

 ێشبینیپ یاوازیيەج ەمتر، ئ ەرژمێريەکیو ص ەرژمێريەکص

 ەبارەیق ۆڕینیگ ەل ێذەکرێتل ۆراوجۆریج ەری فاکت یبىوو

. ینو گىهذوش ینشاروش ەصەر ل یشتىانداه ەشەیگ

 ەشەیگ ێکڕایت ەر ص ەکەهەد ریگەری کا ەرگەلێکفاکت

 .ەزاکەق یشتىاویداه

 ەزایق یشتىاویداه ەشەیگ یکردهەوەیش :ێژیىەوەتى  ئاماهجی

 یڕەهەهذەفراواهبىوه یو گرهگ ۆکارەکاویو ه یذصادقص

 یىکردویداب ەپێىاو ل یىذەدا،ئا ەل ەزاکەق یمۆگرافیيەكاوید

  .ەهگو هاوص ەرخهاوچ ێىەیش ەب یشتىانداه ێذاویضتیپ

 یکاريیش یتۆدیم ەپشت ب ۆێژیىەوەيەت ەم: ئێژیىەوەتى  میتۆدی

 ەل ەکانئامار  یاوازی ج یکردهەوەیش ۆ ب ەبەصتێتد ەراوردیب

 یباس  ەل ەصفیو  یتۆدیم ەروەهاه یاجیاکان،ج ڵەصا

 ەمئ ەگىێرەی. بەکارهاتىوەب یشتىانداه ەشەیگ ۆکارەکاویه

  .ێژرادار  ەهگاوێکه ەهذچ ەب ێکۆڵیىەوەل یپالو یتۆدەم

 ەگەڵل ێکەوتًو چاوپ ێکۆڵیىەوەل ەیهاوچ ەرداویص.1

 ەصەو ک ۆصتاو مام ەزاکەق یذارییەکاویئ ەڕێىەبەرییەکەب

 .ەرەکەصىىو ەزاکاویشار 

 ەرمییەف ەزگادامىد ەل یاری داتا و زاه ۆکردهەوەیک.2

 یئاماهج ەب ەوەیو دارشتى یکردهەوەش ەدووبار  ییەکان،حکىم

 ەصتنپشتب ەو ب یشتىانداه ەقیىەیراصت ەشەیگ ەب ەیشتنگ

  .ییەکانئامار  ەرهامەب ەکارهێىاویب ەب

 ەك یزاوضت ێىەیەکیش ەب ەرژمێرییەکانص ەیماو  یاریکردوید.3

 ەو ل یشتىانداه ەبارەیو ق ەشبىونداب ەگەڵل ێتبگىهج

  .ەیەداماو 

 ەیو ژمار  اڵهەصا ەشەیگ ێکڕایت یاریکردوید ۆ پالهذاهان ب.4

 .(٢١٨١)ڵیتا صا یشتىانداه

 

 یذصادقص ەزایق مێژووی 

 ە،صادق هاو هراو  ەمەدمح یذص ی هاو  ەب یذصادقص هاوی 

 ەرەتا. صەکەهاوچ یهاودار و پياوچاکاو ەل ەبىو ەیەکێکک

دروصت  ڵخىرما یەیهاح ەب ەر بچىوک ص ێکیگىهذ ەکىوو 

 یذصادقص ی هاو  ێیەکەیالد ێگەپ ەبەر (، ل٢١١٧ ەرباز،)د ەبىو

 ێراقع ەتیحکىم ەرژمێراهەیص ەمل یچکامه ەل

 ەرمیف ەرژمێری ص ەکو  ە( ، ک٧٧.١،.٧٧٨ ،٧٧٢١)ەهاتىوەه

  .ێراقع ەوڵەتید یدروصتبىوو یدوا ەل ەهجامذراون ئ

 ەل ەتەوە،کراو  ێذات ەیقىتابخاه یەکەم( ٧٧.٢)ڵیصا لە

 یەیهاح ی جار هاو  ۆیەکەمین( ب٧٧.١)ڵیصا ەرژمێری ص

 ەزایق ەب ەر ص یذاری ئ ەکىیەکەیەکی، و ەباصکراو  یذصادقص
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 یەی(هاح.٧٧٢) ڵیصا ەداهرا. دواتر ل ۆ ب ەواویشار  ەزوورو شار 

 ەم(ئ٧٧٣٣)ڵیصا ەڵەبجە،ه ەزایق ەر ص ەتەخراو  یذصادقص

و  ەخاپىور کراو  ەعضەوەب ێمیرژ  یەنال  ەل ەواوەتیت ەب یەزاەق

 ی تر  ۆچکەکاویشار و شار  ۆ ب یشتىاهەکەیڕاگىاصتراهەوەداه

  .(٢١١٧ ەرباز،)د ێماویصل ێسگایپار 

( ٧٧٧٧)ڵیکىردصتان صا ەرێمیه ەتیحکىم یدروصتبىوو دوای

و  ۆچکەکەیانشار  ەڕاوهەتەوەگ یشتىاهەکەیداه ەدووبار 

 ەتی( حکىم٢١١١/ ٧٢/٢)ەرواری ب ە. لۆتەوەکرد ەداهیانئاو 

 ڕیاری ب ێڕی کارگ ەرماهێکیف ەجار ب ۆیەکەمینب ەرێمه

 یذصادقص ەزایق ەیکەلیه ێضتائ ەکرد،د ۆ ب ەقەزاکردویب

( و ەرزهجە)ب ۆچکصر  یەیو هاح ەهذهاو  ەزایق ەل ەتىوێکهاپ

 ەدانئاو  ۆربەیانو ز  ۆدەگرێ خ ەگىهذ ل ٧١١ یکەیهس 

  .ەتەوەکراوه

 ەب ەر ص یيەوەدروصتبىوه ەرەتایص ەل ۆچکصر  هاحیەی

 یذصادقص ەزابىوویق ەب یدوا ەل ەاڵمب ە،بىو ێڕ شارباژ  ەزایق

 ەر ص ۆ ب ێڕەوەشارباژ  ەزایق ەل ەتەوەگىازراو ( ٢١١١)ڵیصا

 ەهذیهاو  ی باکىور  ەکەوێتەد ییەکە. هاحیذصادقص ەزایق

. ەڵکەوتىوەه یذاشاخاو  ەیەکیهاوچ ە، لیذصادقص ەزایق

کىردصتان،  ی باشىور  ێریىەکاوید ەگىهذ ەل یەکێکەک ۆچصر 

 ێژووکەیم ێىەوارهاس یشى  ەڵكۆڵینیو ه ەرچاوەص ەهذیه ەپێیب

 یاوی پ ەهذیًچ ەڵبەهذیم ەرزهجەب یین،زا ێشپ ۆ ب ەگەڕێتەوەد

 ەیذو ص یضاع ەیذص ەواهەل ە،و هاودار بىو یر و شاع ینیئا

 یینیئا ۆصتایو مام ەریقەتت ێخیش ەک ەرزهجەب یمىصا

 ەحمىدیم ێخو ش ێخش ەحمەدیکاک ئ ەوەهابىون، ه

، ەرزهجی)بەبىوه ەرزهجەب ی( داوشتىوەلیک)مەرزهجیب

٧٣/٧/٢١٧٧).  

 

 جایبەجمەهذی و عىێنی جىگرافيای قەزای صیذصادق

ەاڵحی عێراق و  قەزای صیذصادق دەکەوێخە باکىوری ڕۆَژ

ەڵأحی َەرێمی کىردصخاهەوە, َەروەَا دەکەوێخە  ڕۆَژ

ەاڵحی عاری صلیماوی بە دووری  کم ٠١باعىوری ڕۆَژ

َاوصىىورە لەگەڵ قەزاکاوی َەڵەبجە و عارەزوور لە 

ً و عارباژێڕ لە باکىورەوە, باعىور و قەزاکاوی پێىجىێ

(. بەپیی َێڵی درێژی و بازهەی پاوی قەزاکە ٧هەخغەی ژمارە )

 E) و 45o 39’ 45’’ E) ) دەکەوێخە هێىان َەردوو َێڵی درێژی 

46o 00’ 45’’) 35و بازهەی پاویo 33’ 45’’N)  N 35o 12’ 

م لە ڕووی ئاصتی 560, بەرزایی هاوەهذی قەزاکە () (’’45

, بڕواهە ٢کم ٠٢٦بەری گغتی قەزاکە هسیکەی دەریاوە, ڕوو 

  .(٢,3هەخغەی ژمارە)

قەزای صیذصادق دەکەوێخە هاوچەی چیا بەرزەکان لە 

چىارچێىەی هاوچەی عارەزوور. پێکهاجەی جیۆلۆجی 

هاوچەکە برجییە لە پێکهاجەکاوی صەرگڵى و هاوخەلەکان لە 

صەردەمی)جىراس ی(, قەمجىقە و پاڵمبۆ 

ەروەَا دەعخە الفاوکردەکان بە صەردەمی)کریخاس ی(, َ

صەردەمی )َۆڵۆصین(. هاوچەی صیذصادق چەهذ جۆگایەک 

بە هێى خاکەکەیذا جێذەپەرێ و بەَای کغخىکاڵی زیاجری پێ 

بەخغیىە کە لە بەرزايی چیاکاهەوە صەرچاوەیان گرجىوە و 

دەڕژێخە هێى دەریاچەی حەوزی دەربەهذیخان, وەک چەمی 

و بۆ زەویيە کغخىکاڵيیەکان چەقان لە بە صەرچاوەیەکی ئا

َەژمار دەکرێذ. خاکی هاوچەکە کراوەجەوە بەڕووی پاهخایەکی 

بەرفراواهذا, بە خاکی کەصخەهەیی یان خاکی بەپیذ هاصراوە 

  .لە بەر زۆری مادە ئۆرگاهیيەکان و کاهساییەکان جێیذا

َەوایەکی صارد و  ەوای هاوچەکەظ, ئاوو صەبارەث بە ئاَو

َاوینی گەرمە, لە زصخاهذا هیمچە وعکە, زصخاوی  صارد و 

پلەی گەرمی دەگاجە صفری صیلیزی و لە َاویىذا هسیکەی 

َەواکەی ٧١ پلەی صیلیزی. بەپیتی خاکەکەی و لە باری ئاوو

َۆکارێکً بۆ ڕاکێغاوی زیاجری داهیغخىان و زیادبىووی رێژەی 

 داهیغخىان.

الیەهە صروعخییەکاوی قەزای صیذصادق و کاریگەریان لە 

 ابەعبىووی داهيغخىانصەر د

فاکخەرە صروعخییەکان جێپەهجەی روون و ئاعکرا بە 

جێذەَێڵً لە صەر دابەعبىووی داهیغخىاوی قەزای 

صیذصادق کە بریخین لە ڕەگەزەکاوی بەرزیىهسمی و دەعذ و 

ەوا و خاکی بەپیذ و صەرچاوەی ئاو. پێىیضخە بە وردی  ئاَو

جە  لیىکی َەمىو ئەو ڕەگەزاهە باش بکرێً کە چۆن بىوهە

پێىەهذی هێىان جىاها صروعخییەکان و دابەعبىووی 

  :داهيغخىان

 

 بەرزیىهسمی .٧

روون و ئاعکرایە َەر لە صەردەمی کۆهەوە مرۆڤ لە هاوچە 

جیاجياکان و دۆڵ و گرد و دەعخاییەکاهذا ژیاوە, َەردەم 

مرۆڤ ئارەزووی هيغخەجێی هاوچە جەخخايی و دەعخەمان 

بىوە, لە پێىاو بەڕێىەبردن و ڕایەڵەکردوی چاالکی ئابىوری و 

لە  (. وەکى ڕووهە1973کۆمەاڵیەحی بە ئاصاوی )خىرعيذ, 

( بەرزیىهسمی هاوچەی لێکۆڵیىەوە ٧هەخغەی ژمارە )

ئەوەمان بۆ دەردەخاث کە هاوچەکە دابەعبىوە بە صەر 

دەعذ و دۆڵ و چیا, بە بەرزیىهسمی جیاواز, بە بەرزی 

م )لە صەر ئاصتی دەریاوە( دەصذ پێذەکاث لە هاوچە ٠١١

م لە ٢٢٢٧دەعخاییەکاوی صىىوری قەزای صیذصادق جا 
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ی صرۆچک کە هاوچەی عاخاوی و بەرزن. باکىوری هاحیە

هاوچە دەعخایەکاوی صیذصادق یەکێکە لە هاوچە پڕ بایەخ و 

گرهگەمان بۆ داهیغخىان بەراورد بە هاوچەکاوی جری قەزاکە 

و الدێکاوی دەوروبەری. ژمارەی داهیغخىان لە هاوچە 

دەعخاییەکاوی صیذصادق صاڵ لە دوای صاڵ لە زیادبىون 

ی صیاصەحی ڕاگىاصتن هەبىایەجەوە. دا بىوە گەر دووچار 

( ئەوەمان بۆ رووهذەکاجەوە کە ژمارەی ٧خغخەی ژمارە )

(. ٧٣١١(لەش جۆمارکراوە لە ئاماری)٢٢١١٧داهيغخىان )

(لەش بىوە دوای خاپىورکردوی ٧٢١٢١()٧٣٢١دواجر صاڵی )

قەبارەی داهيغخىان بە ڕێژەیەکی  ٧٣٢٢صىىورەکە لە صاڵی 

(لەش ٧٢١٢٢( )٢١١٢ی صاڵی)کەم بەرزبىوە و لە ئامار 

دواجر دوای گەڕاهەوەی داوغخىاهەکەی ژمارەی داوغخىان 

(لەش لە صااڵوی ١٦٧٧٢(لەش , )٠٢١٠٠زیادیکرد بۆ )

( لە دواییەک. گەر جەماعای هاوچە ٢١٧٢و  ٢١١٣)

بەرزاییەکاوی صرۆچک بکەیً کە بەرزییەکەی دەگاجە 

چە م ئەوا ژمارەی داهیغخىاوی زۆر کەمترە لە هاو ٢٠١١

دەعخاییەکان وەک دەردەکەوێذ جەنها لە ئاماری 

(لەش , ٢٧١٧( ژمارەی داوغخىاوی )٢١٧٢-٢١١٣صاڵی)

(لەش بە ڕیسبەهذی. ئەمە بەعێىەیەک ژمارەی ٢١٣٠)

٤ کۆی ٦داهیغخىاوی هاوچە بەرزاییەکاوی صرۆچک کەمتر 

گغتی داهیغخىاوی قەزاکە پێکذێنێ. لە کۆجاییذا ئەوەمان بۆ 

دەعخاییەکان و جەخخاییەکاوی  دەردەکەوێذ هاوچە

َاوکارن بۆ دروصدبىووی پێىەهذی مرۆڤ و خاک  صیذصادق 

. 

ەوا .2  ئاَو

ەوا لە ڕێگەی ڕەگەزەکاوی دەردەکەوێذ کە  کاریگەری ئاَو

بریخین لە )پلەی گەرمی, پەصخان, با, باران(. صەرەڕای 

ەوا و جێکەڵبىوهیان  پێىەهذی و بەصدىەوەی رەگەزەکاوی ئاَو

و کاریگەریان لەصەر ژیىگە, کاریگەری لەگەڵ یەک 

رەگەزەکاوی )پلەی گەرمی و باران( زیاجر لە َەر ڕەگەزێکی جر 

دەردەکەوێ لە صەر ڕێژەی داهیغخىان و چڕی عىێىە 

هیغيىگەییەکان. پغذ بەصتن بە جیاوازی جۆپۆگرافی 

هاوچەی لێکۆڵیىەوە َەروەَا جیاوازی کاریگەری 

ەوایػ بەدی دەکرێذ, هاوچە د ەعخایيەکان پلەی ئاَو

گەرمییان زیاجرە لە هاوچە عاخاویيەکان, جێکڕای پلەی 

گەرمی صااڵهە کەمذەکاث بە ئاراصخەی باکىوری قەزاکە و 

بەپێچەواهەوە ڕێژەی داباریً زیاد دەکاث. بەپێی وێضخگەکاوی 

ەوای صىىوری پارێسگای صلێماوی ڕێژەی دابارینی صااڵهە  ئاَو

ی صرۆچک بەرزجرە لە لە هاوچە عاخاوییەکاوی هاحیيە

دەعخاییەکاوی قەزای صیذصادق بە ڕێژەیەکی کەم)الباقي, 

(. ئەمەظ وایکردووە دابەعبىووی داهیغخىان لە ٢١٧١

  .هاوچە دەعخاییەکان زۆر زیاجر بێذ لە هاوچە عاخاوییەکان

 

 خاک. 3

خاک لە ئەهجامی پرۆصەکاوی کەعکاری کیمیایی و فیزیایی و 

ەم َاجىوە, لە ژێر کاریگەری ڕاماڵینی جىێکڵی زەوی بە َر

َەوا. خاکی هاوچەی لێکۆڵیىەوە  بەرزی و هسمی و ئاو

دابەعبىوە بە صەر دوو جۆری صەرەکی: خاکی کەصدىەیی و 

(. خاکی کەصخەهەیی ٦خاکی چیاکان )برواهە هەخغەی ژمارە 

بە َەردوو جۆرەکەی بىوهیان َەیە لە دەعتی عارەزوور 

هک هاصراوە و دەکەوێخە کە بە خاکی کەصخەهەیی قىڵ و جە

صەرووی دەریاچەی دەربەهذیخان. ئەم خاکە بە یەکێک لە 

َەرە جۆرە بە پیخەکاوی خاک هاصراوە لە َەرێمی 

کىردصخان و عێراق, کە لە چەهذ هاوچەیەکی کەم بىوهیان 

َەیە. لە بىەرەجذا پێکهاجىوە لە بەردی کلط و ڕەهگێکی 

هەرمە و  قاوەیی َەیە, لە صەرەوە فغەڵە و دەهکۆڵە

٤, و ٧-٧دەوڵەمەهذە بە مادەی کاهسایی و ئۆرگاوی بە رێژەی 

(. خاکی ٤1988 لە مەوادی کلس ی)الضىرداش ي, ٣کەمتر لە 

چیاکان, بەش ی باکىوری قەزاکە دادەپۆش ێ کە دەکاجە 

هاوچەی بەرزهجە. خاکێکی جەهکە و ڕووجەهە بەَۆی زۆری 

اجىوە لێژی و َۆکارەکاوی داڕووجان, لە بەردی کلط پێکه

)بەردی دایک(. ئەم خاکە بە کەڵکی کغخىکاڵ هایەث. بۆیە 

ئەمەظ َۆکارێکە کە ژمارەی داهیغخىاوی دەعخاییەکاوی 

 .صیذصادق زیاجر بێذ لە هاوچە عاخاوییەکان

 

 صەرچاوەکاوی ئاو .٧

ئاو پێذاویضخییە صەرەجاییەکاوی ژیاوی ڕۆژاهەی داهیغخىاهە, 

نرێذ, لەواهە بۆ چىهکە بە مەبەصتی جیاواز بەکاردەَێ

مەبەصتی پاکىخاوێنی و پێذاویضخییەکاوی ماڵەوە و 

خىاردهەوە و ئاودێری و پيغەصازی و َۆکارەکاوی 

ێىاوی  گىاصدىەوە. لەگەڵ زیادبىووی داهیغخىان بەکاَر

ئاویػ زیاد دەکاث, ئاو فاکخەرێکی گرهگی دروصدبىووی 

عارصخاهیەحی کۆمەڵگا و گەعەی داهیغخىاهەکەیەحی. 

ە ئاویيەکاوی هاوچەی لێکۆڵیىەوە بریخین لە ئاوی صەرچاو 

  .(٠صەرزەوی و ئاوی ژێرزەوی )هەخغەی ژمارە 

ئاوی صەرزەوی لە هاوچەی لێکۆڵیىەوە پێکذێذ لە چەمی 

چەقان, قلیاصان )ئاوی جاهجەڕۆ( و لە گەڵ چەهذ چەم و 

لقێکی ئاوی جر. چەمی چەقان بە هێى قەزاکەدا جێذەپەڕێ و 

ەزاکەیە. کۆی چەم و لقە ئاویيەکان گەورەجریً چەمی ق

صەرچاوەی ئاوی هاوچەکەن و زۆربەی زەویيە 
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لغخىکاڵییەکان صىودی لێىەردەگرن و دواجر دەڕژێىە هێى 

دەریاچەی دەربەهذیخان. َەروەَا صەرچاوەی صەرەکی 

ئاوی ژێرزەوی هاوچەکەن لە ڕێگای پرۆصەی داچىون 

  .بەڕووی زەویذا لە بەش ی باعىوری قەزاکە

 

 ابەعبىووی جىگرافی داهیغخىاند

جىگرافیىاصان گرهگی جایبەث دەدەن بە دابەعبىووی 

جىگرافی داهیغخىان, چىهکە پێىەهذی هێىان داهیغخىان و 

عىێنی وغخەجێبىوهیان پیغاهذەداث و َۆیەکاوی 

پضپۆڕاوی  .(Trewathg, 1970)دابەعبىون دەخاجەڕوو

بە بىاری جىگرافیای داهیغخىان بایەخێکی جایبەث 

لێکۆڵیىەوەکاوی دابەعبىووی عىێً دەدەن, بەهەخغە 

 ً دەیخەهەڕوو, بەمەیػ ڕەهگذاهەوەی کاث و عىێ

پیغاهذەداث بە پغدبەصتن بە چەهذ پێىەرێکی ئاماری 

(. کرداری دابەعبىووی داهیغخىان 2002)عبذهللا, 

دەرئەهجامی کارلێکی ڕاصخەوخۆ و هاڕاصخەوخۆی فاکخەرە 

کارە صروعخییەکان لە صروعتی و مرۆییەکاهە. َۆ

کاردەکەهە صەر دابەعبىووی داهیغخىاوی هاوچەی 

لێکۆڵیىەوە پێکذێً لەهاوچەی چیا و دەعخاییەکان, کە 

ەوایان عیاوە کە  هاوچەیەکی لەبارن بۆ هيغخەجێبىون, ئاَو

( پلەی صیلیزیذایە. جۆری خاکەکەی ٧٣-١لە هێىان )

وی باش ی دەوڵەمەهذە بە مادەی کاهسای و چەهذیً ڕێرەوی ئا

لێیە. َۆکارە مرۆییەکان بریدیین لە: صەرچاوەی زۆربەی 

بەروبىومە کغخىوکاڵییەکاهً, َەرەَا ڕێگای صەرەکی 

پارێسگای َەڵەبجە دەبەصخێخەوە بە پارێسگای صلێماوی, 

صەرەڕای بىووی چەهذ کارگەیەکی پیغەصازی. ئەم َۆکاراهە 

لێرەدا کاریگەری زۆریان َەیە لە صەر ڕاکێغاوی داهیغخىان. 

ً بەم عێىەی خىارەوە  :باصەکە دابەعذەکەی

 

یەکەم: دابەعبىووی جىگرافيای داهیغخىاوی قەزای 

 صیذصادق

دابەعبىووی داهیغخىان بریخییە لە ژمارە و چڕی داهیغخىان 

لە صەر ڕووبەرێکی جىگرافی بەعێىەی هایەکضان, لە َەهذێ 

 عىێً چڕبىوهەوەی داهیغخىان زیاجرە بەراورد بە عىێيێکی

جر کە چڕی داهیغخىاوی کەمە. جىگرافيىاصان بایەخێکی 

جەواو دەدەن بە لێکۆڵیىەوەکاوی دابەعبىووی داهیغخىان 

بەَۆی دروصدبىووی جیاوازی دابەعبىووی داهیغخىان لە 

عىێيێکەوە بۆ عىهێکی جر لە چىارچێىەی یەک قەوارەی 

َەرێمی. دیاردەی دابەعبىووی داهيغخىان دیاردەیەکی 

ەردەوامە کە َۆکار و دەرئەهجامەکەی جیاوازە بە دیىامیکی ب

(. جىگرافیای 2002پێی جیاوازی عىێً و کاث)الضعذي, 

داهیغخىان گرهگی دەداث بە دابەعبىووی داهیغخىان لە 

صەر بەعەکاوی صەر ڕووی زەوی. ئەم بابەجە بایەخێکی زۆری 

َەیە, چىهکە بەدوای چارەصەری کێغەکاوی دابەعبىون و 

هەوەیە و چۆهێتی دروصخکردوی کاریگەری لە چڕی داهیغخىا

صەر هاوچەیەکی جىگرافی, کە لە کۆجاییذا دەبێخە َۆی 

دابەعبىوهەوەی عێىەی داهیغخىان و چۆهێتی دۆخ و 

گىزەراوی داهیغخىاهەکەی, َەروەَا ڕۆڵی فاکخەرە 

جىگرافییەکان لە جیاوازی عىێً و چڕی و عێىازی ژیاوی 

  .(1986داهیغخىان)الخفاف, 

رەدا بە وردی باش لە دابەعبىووی داهیغخىاوی قەزای لێ

صیذصادق دەکەیً وەکى دابەعبىووی ژمارەیی و ڕێژەیی کە 

گىهجاو بێذ لەگەڵ ئاماهجی جىێژیىەوەلە. خغخەی ژمارە 

(, ئەوەمان بۆ دەردەکەوێذ کە قەزای صیذصادق لە ٧)

صەرەجای دروصدبىوهييەوە دووچاری چەهذیً گۆڕاهکاری 

( جا کۆجاییەکاوی ٧٣٦٠جەوە وەکى هاحیە صاڵی)دیمۆگرافی بۆ 

صەدەی ڕابردوو, بەَۆکاری جیاواز لەواهە ئەم قەزایە 

مەڵبەهذی چەهذیً عۆرظ بىوە, لە عۆڕعەکاوی عیخ 

مەحمىد و عۆڕعەکاوی بسوجىەوەی رزگاریخىازی 

عێراق, بە بیاهىی جیاواز -کىردصخان. َەروەَا عەڕی ئیران

ئۆردوگاکاوی عارەکاوی جری  داهیغخىاهەکەی ڕاگىێسراون بۆ 

پارێسگای صلێماوی. لەم جۆژێىەوەیەدا جىاهیىماهە بە پێی 

پێىیضذ پغذ بە ئاماری ڕاصذ و دروصذ ببەصتن و دوور 

بکەویىەوە لە َەر ئامارێکی گىماهاوی, بۆیە پغذ بەصترا بە 

(و ئامارەکاوی وەزارەحی ٧٣١١ئاماری صەرژمێری صاڵی)

, ٢١١٣, ٢١١٢ردصخان )پالهذاوی حکىمەحی َەرێمی کى 

٢١٧٢).  

( ئاماژە بەوە دەکاث کە ژمارەی ٧خغخەی ژمارە )

( ٢٢١١٧()٧٣١١داهیغخىاوی هاحیەی صیذصادق لە صاڵی )

کەش بىوە, کە ئەو صەردەمە صەر بە قەزای َەڵەبجە و 

صەهخەری هاحیەی عارەزوور بىوە, ژمارەی داهیغخىاوی 

هاحیەکە بە پلەیەک دێذ پێػ ڕێژەی داهیغخىاوی صەهخەری 

( کەش بىوە. لە ٢٢٧٧٧ژمارەیان )قەزای َەڵەبجە کە 

ژمارەی داهیغخىاهەکەی َەڵکغا بۆ  ٧٣٢١ئاماری صاڵی 

( کەش, َۆکارەکەیص ی دەگەڕێخەوە بۆ صەقامگیری ٧٦١٢١)

بارودۆخی صیاس ی و ئەمنی و پاڵپغدیکردوی کەرحی کغخىکاڵی 

 ٧٣٢١بۆ جىوجیاراوی هاوچەکە. بە پێی صەرژمێری صاڵی 

ی داهیغخىاوی َەبىوە هاحیەی صیذصادق زۆرجریً ڕێژە

( کە هاحیەی ٧١٧٦١بەراورد بە صەهخەری قەزای َەڵەبجە )

( کەش بىوە, واجا ڕێژەی ٢٣٧٢٢صیروان داهیغخىاهەکەی )
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داهیغخىاوی هاحیەی صیذصادق لەپێغەوەیە 

٤(, دواجر صەهخەری قەزای َەڵەبجە و ٢٣.٠٦بەرێژەی)

٤(بەپلەی ٤٢٦.٦٧(و)٢٧.٢٢هاحیەی صیروان بەڕێژەکاوی)

  .َەم و صێهەم َاجىوە لەصەر ئاصتی قەزای َەڵەبجەدوو

( داهیغخىاوی قەزای َەڵەبجە بە ٧٣٢١َەر لە دوای صاڵی)

گغتی و هاحیەی صیذصادق بە جایبەحی جىش ی گەورەجریً 

پاکخاوی ڕەگەزی بىوهەوە لە مێژووی هاوچەکە, ڕژێمی 

بەعط هاحیەکەی بە یەکجاری خاپىور کرد و 

( دوای ٧٣٣٧د. صاڵی)داهیغخىاهەکەی دەربەدەرکر 

دروصخکردوی هاوچەی دژەفڕیً لە الیەن َاوپەیماهاهەوە و 

دروصخکروی قەوارەی حکىمەحی َەرێمی کىرصخان, خەڵکی 

هاوچەکە گەڕاهەوە و دووبارە هاحیەکەیان ئاوەدان کردەوە, 

لە صەر ئەرکی خۆیان و بەبێ قەرەبىوکردهەوەیان. 

ژمێری گغتی (حکىمەحی هاوەهذی )عێراق(, صەر ٧٣٣١صاڵی)

دەصپێکرد بەاڵم بەبێ بەعذاربىووی پارێسگاکاوی َەرێمی 

کىرصخان, بۆیە حکىمەحی هاوەهذ پغتی بە خەماڵهذی 

داهیغخىاوی َەرێم بەصذ , بىوە َۆی بێمخماهەیی الیەهە 

  .پێىەهذیذارەکاوی هاوخۆ و دەرەوە

( بەڕێىەبەرایەحی ئاماری صلێماوی دەصدیکرد ٢١١٢صاڵی)

اهیاری داهیغخىان لە ژێر هاوی ئاماری بەکۆکردهەوەی ز 

داهیغخىان و ژێرخاوی خسمەجگىزاری بۆ صىىوری پارێسگاکە. 

لەم ئامارەدا ژمارەی داهیغخىاوی هاحیەی صیذصادق 

( کەش خەملێنرا, ئەم ژمارەیە زیادبىوهیکی ئەوجۆی ٧٢١٢٢)

(صاڵ ٧٦جۆمار هەکرد بەروارد بە ماوەی صەرژمێرێکە کە )

(, َۆکارەکەیص ی ٢١١٢-٧٣٢١وی )بىو, لە ماوەی صااڵ

( بىو کە باصکرا. بە پێی ئاماری ٧٣٢٢ڕووداوەکاوی صاڵی)

( هاحیەی صیذصادق صەر بە قەزای ٢١١٢داهیغخىاوی صاڵی)

عارەزوورە, ڕێژەی داهیغخىاهەکەی دیضان بە پلەیەک 

َاجىوە دواجر هاحییەکاوی هاوەهذی عارەزوور و وارماوە بە 

(, بە ٧٠١٦٧(, )٢١١٢٢ێژەی )پلەی دووەم و صێیەم, بە ڕ 

 .ڕیسبەهذی

(بە بڕیاری ئەهجىمەوی ٢١١١صاڵی) ٢٧/٢لە بەرواری 

وەزیراوی حکىمەحی َەرێمی کىردصخان, قەزای صیذصادق 

کرا بە هاوەهذی قەزا و لە هاحیەی صرۆچک و هاحیەی 

(حکىمەحی َەرێم دەصدیکرد بە ٢١١٣هاوەهذ پێکهێنرا. صاڵی)

صازی داهیغخىان لە پرۆصەی ژمارەلێذان و گەمارۆ

صەرجاصەری َەرێمی کىردصخان, دەرکەوث ژمارەی 

داهیغخىاوی قەزای صیذصادق بەم جۆرە بىو؛ قەزای 

( کەش و هاحیەی صرۆچک ٠٢١٠٠هاوەهذی صیذصادق )

(, واجا ١٢٢٧١(کەش, کۆی داهیغخىاهەکەی دەگاجە )٢٧١٧)

٤ ٤٦ داهيغخىواهەی وغخەجێی قەزای هاوەهذ بىوە و جەنها ٣٦

غخىاهەکەی هيغخەجێی هاحیەی صرۆچک بىوە. َۆکاری داهی

ئەم زیادبىوهەیػ دەگەرێخەوە بۆ جێگیربىووی بارودۆخی 

صياس ی و ئەمنی و ئاوەداهکردهەوەی و فراوهکردوی کەرجە 

خسمەجگىزاًیە جیاوازەکان لە باعبىووی کەرجەکاوی 

پەروەردە و جەهذروصتی و کغخىکاڵی و باعبىووی کەرحی 

ەهذی قەزاکە. لێرەدا ئەم زیادەیە بە پیغەصازی لە هاو 

حاڵەحی ئاصایی جەماعا دەکرێذ, چىهکە جەنها دۆخی 

دیمىگرافی هاوچەکە گەڕاوەجەوە باری ئاصایی خۆی, لە باس ی 

  .گەعەی داهیغخىان زیاجر باس ی دەکەیً

صەبارەث بە ژمارەی داهیغخىاوی هاحیەی 

( صەر بە قەزای عارباژێڕ ٧٣١١صرۆچک)بەرزهجە(, صاڵی)

( کەش بىوە )غەفىر, ٧٢٧٢٢بىوە, داهیغخىاهەکەی )

( کەش, ٢٧٦٢( ئەم ژمارەیە دابەزیىە )٧٣٢١(. صاڵی)٢١١٢

ئەم دابەزیىە دەگەڕێخەوە بۆ ڕووخاهذوی هاحێکە لەصەردەمی 

( ٧٣٢١و٧٣٢٢و٧٣٠٢ڕژێمەکاوی عێراق لە صااڵوی )

َەروەَا بەردەوام کۆچکردوی داهیغخىاهەکەی بۆ هاوەهذی 

کە خسمەجگىزاری زیاجر بەردەصدبىوە.  عاری صلێماوی

( ٢٧١٧( ژمارەی داهیغخىاوی هاحیەی صرۆچک )٢١١٣صاڵی)

کەش بىوە, َەرچەهذە ئەم ڕێژەیە جا ڕادەیەک لە 

زیادبىوهذایە, بەاڵم ئاماژەکان ئەوە دەردەخەن, َەوڵی جەواو 

هەدراوە داهيغخىواهەکەی بگێڕدرێىەوە زێذی خۆیان. دەکرا 

خی زیاجری بەم هاحێیە بذایە, کە لە حکىمەحی َەرێم بایە

زۆر بىار و خسمەجگىزاری بێبەعە لە ڕێگەوبان و قىجابخاهەو 

َا  وبىکەی جەهذروصتی و ڕاکێغاوی جۆڕی کارەبا و ئاو َەروە

  .خسمەجگىزاریە صەرەجایەکاوی جر

بەَۆی هەبىووی صەرژمێری گغخگیر و هىێ لە َەرێم و 

ێم و بەَاوکاری ( دەزگای ئاماری َەر ٢١٧٢عێراق, صاڵی)

باهکی هێىدەوڵەحی, َەصخان بە داهاوی ڕووپێىی هەخغەی 

َەژاری و مردووان و داهاوی ڕووپێىی َێزی کار. لەم ئامارەدا 

(کەش ١٦٧٧٢داهیغخىاوی قەزای صیذصادق )هاوەهذ( بە )

خەمڵێنرا, واجا بە پلەی یەک دێذ پاعان هاحیەی صرۆچک 

قەزاکە دەکاجە  (, کۆی گغتی داهيغخىاوی٢١٣٠بە ڕێژەی )

( کەش. چڕی داهیغخىان باش لە پێىەهذی ژمارەیی ١٢٣٢٢)

هێىان داهیغخىان و ئەو ڕووبەرە دەکاث کە جێییذا 

(. چڕی داهیغخىاوی قەزای صیذصادق ٢١٧١دەژیً)لەبیب, 

(, لێرەدا ئەومان بۆ دەردەکەوێذ کە ٧وەک لە ژمارە )

ر ( کەش ژیاوە لەصە١٢(لە هاحیەی صیذصادق )٧٣١١صاڵی)

( کەش, ٧٧٠(َەڵکغاوە بۆ )٧٣٢١(, و صاڵی )٢کم٧)

ئەمەظ َاوجەریبە لەگەڵ زیادبىووی داهیغخىاوی هاحییەکە 
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پێگەی کارگێری هاحییەکە  ٢١١٢بەگغتی. لە ئاماری صاڵی 

(. بەاڵم لە ئاماری ٢کەش/کم٧٦٢وەکى خۆی ماوەجەوە, )

(پێگەی کارگێری هاحییەکە گۆڕدرا بۆ قەزا و ٢١١٣صاڵی )

صرۆچکی خراوەجە صەر )کە پێغتر لە صەر قەزای  وهاحیەی

عارباژێڕ بىوە( بۆیە ڕووبەری قەزای صیذصادق دووجار 

. لەبەر فراواهبىووی ٢کم ٠٢٦بۆ  ٢کم٢٧٢زیادیکرد لە 

 ٧٧٠صىىور و ڕووبەری قەزاکە چڕی داهیغخىاوی دابەزی بۆ 

(ئاماژەی کرد بە ٢١٧٢. چڕی داهيغخىان )٢کەش/کم

 (.٢کەش/کم٧٢٠

 

دووەم: دابەعبىووی ژیىگەیی داهیغخىان لە هێىان عاروغین 

 و گىهذوغین

(. لە کىردصخان و عێراق جایبەجمەهذی ٢١١٢اروغین و الدێيغین)الهيتي, (. جیاکردهەوەی عاروغین و گىهذوغین پرۆصەیەکی ئاصان هیە, لێکۆڵێىەرەوان جیاوازن لە داهاوی بىەما و پێىەری پۆلێىکردوی داهیغخىاوی ع1965ی پێکهاجەی ئابىوری و کۆمەاڵیەحی و قۆهاغەکاوی گەعەکردن)علػ, لە ڕووی دابەعکردن و چڕی و عێىازی ژیاهکردوی داهیغخىان, ئەمە صەرەڕا مەبەصذ لە دابەعبىووی ژیىگەیی جیاکردهەوەی داهيغخىواهە لە هێىان عاروغین و گىهذوغین, َەروەَا جياوازی هێىان داهیغخىاوی عار و گىهذ

گێڕی و عارەواوی بە بىەمای جیاکردهەوەی هاوچەی کار 

(, لێرەدا ٢عاروغین و الدێيغین دادەهرێ. خغخەی ژمارە )

جیاوازی بەرفراوان بەدیذەکرێذ لە ڕێژەی داهیغخىاوی عار 

(, بە جۆرێک ڕێژەی ٢١٧٢-٧٣١١و گىهذ لە ماوەی صااڵوی )

عاروغین لە َەڵنغاهذایە لەصەر حضابی گىهذوغین. 

غخىاوی عار زیاد دەکاث لەصەر ئاصتی ڕێژەی داهی

داهيغخىاوی قەزای صیذصادق, ڕێژەی داهیغخىاوی عاروغین 

٤( صاڵی ٤٦١.٢(دواجر بەرزبۆجەوە بۆ )٢٧.٢()٧٣١١صاڵی )

٤( صاڵی ٠٢.٧( دواجر دیضان بەرزبۆجەوە بۆ )٧٣٢١)

(بە خێراییەکی گەورە, َەروەَا دووبارە زیادیکردووە ٢١١٢)

(, بەاڵم لە زیادکردن وەصخا ٤٢١١٣( لە صاڵی )١٧.٢بۆ )

(, ئەم وەصخاهذهە دەگەرێخەوە بۆ ئەو ٢١٧٢صاڵی )

خەماڵهذهەی کە کراوە لە ژمارەی داهیغخىان. ئەم زیادە 

هاصروعخییە لە قەبارەی داهیغخىاوی عار ئامار لە دوای 

ئامار ئاماژەیە بۆ ڕوخاهذوی گىهذەکان لە صااڵوی عەڕی 

ىاهەکەی ڕوویان کردە عێراق کە داهیغخ-هێىان ئێران

عارەکان. لە بەرامبەردا قەبارەی داهیغخىاوی گىهذ لە 

کەمبىوهەوەدایە, بەعێىەیەک هيىەی گىهذوغیىان بىون بە 

٤( ٠٦.٢( لە )٧٣٢١(بۆ )٧٣١١عاروغین لە ماوەی صااڵوی )

, زیاجر دابەزی بۆ ٤٢١١٢( و لە صاڵی ٧٢.١دابەزی بۆ )

نی هاوچەکە. ٤( لەبەر هاصەقامگیری دۆخی ئەم٢٦.٣)

بەعێىەک لە خغخەکە ڕووهە, َیچ صاڵێک لەم 

اهە قەبارەی گىهذوغین لە صەروی عاروغیىەوە  صەرژمێًر

(کە ڕێژەی گىهذوغین دوجار بە قەد ٧٣١١هیە, جەنها صاڵی )

عاروغیىە, چىهکە هاوچەکە جاڕادەیەک صەقامگیرجر بىوە و 

َیچ ڕژێمێک وەکى ڕژێمی بەعط دەڕهذە هەبىوە لە 

ی زۆربەی گىهذەکاوی هاوچەکە و دەربەدەرکردوی ڕوخاهذو

  .داهيغخىاهەکەی

( دووبارە قەبارەی گىهذعیىان ڕوو لە ٢١١٣صاڵی )

٤(, بەاڵم صاڵی ٢٦.٢دابەزيىە, کەمبىوەجەوە بۆ )

(دەوەصخێذ, چىهکە ئاماری مەزهذەکراوە. ئەم ٢١٧٢)

دابەزیىە بۆ ئەوە دەگەڕێخەوە کە حکىمەحی َەرێم لەم 

ذا َاوکاری پێىیضتی بۆ گىهذهیغان دابین صااڵهەی دویی

هەکردووە, َەروەَا دەرگای دامەزراهذن بە بەرفراواوی 

َاواڵجیاوی هاوچەکە کرایەوە بەزۆری ڕوویاهکردۆجە  بەڕووی 

 .دامەزراهذن

( ئاماژە ٢صەبارەث بە هاحیەی صرۆچک, خغخەی ژمارە )

( زۆربەی داهيغخىواهەکەی ٢١٧٢و٢١١٣بەوە دەکاث صاڵی )

٤( گىهذوغین, ٤٢٦.٧( عاروغین و)٧٧.٠وغینن )گىهذ

بەَۆی ئەوەی هاحیەکە پێػ ئەوەی بخرێخە صەر قەزای 

صیذصادق ڕوخێىذرابىو و داهيغخىاهەکەی کۆچیان کردبىو 

بۆ قەزاکاوی عارباژێڕ و پێىجىێً و صلێماوی و صیذصادق. 

ماهەوەی ئەم ڕێژەیە وەکى خۆی پێىەهذی بە خەماڵهذوی 

. َەر بە صەرهجذاوی قەبارەی ئامارەکاهەوە َەیە

داهيغخىواوی هاحییەکە ئەوە دەردەخاث کە ئەم هاوچەیە 

جىوش ی کاولکاری گەورە بۆجەوە, داهیغخىاوی عارەدێکە 

 .کۆچیان پێکراوە

لە کۆجایذا ئەوەمان بۆ دەردەکەوێذ کە ئاراصخەی 

داهیغخىاوی قەزاکە گۆڕدراوە لە گىهذوغیىەوە بۆ عاروغین, 

ی کار و خسمەجە جەهذروصخییەکان و بەَۆی بىووی َەل

فێرکردن و بىووی ژێرخاوی عار بەراورد بە گىهذ کە 

بێبەعبىوە لە ئەهجامی هەبىووی رێگاوباوی پێىیضذ و 

ژێرخاوی گىهذەکان, َەروەَا صەرەڕای بێکاری و بێبازاڕی 

 بەروبىومە کغخىکاڵیەکاهیان.

 

 گەعەی داهیغخىان

ون و گەعەکردن یان جیاوازی ڕێژەی داهیغخىان بە زیادبى 

کەمبىوهەوە لە َۆکارەکەی دەگەڕێخەوە بۆ فاکخەرەکاوی 

ڕێژەی لەدایکبىون و مردن و کۆچ. ئەو جیاوازییەی کە لە 

هێىان ژمارەی لە دایکبىون و مردهذا َەیە پێی دەگىجرێذ 

(.بەاڵم گەر ٢١٧١زیادەی صروعتی داهیغخىان)علي لبيب, 

هیغخىان بە َۆی َاجىو جگە لە لەدایکبىون و مردن, دا

کۆچکردهەوە زیادیکرد, ئەوە بە زیادبىووی گغتی 

(. بۆیە فاکخەرگەلێلک بڕیار 1984دەهاصرێذ)مهي و آخرون, 

لە صەر گەعەی داهیغخىان دەدەن, َیچ َاوصەهگییەک لە 
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هێىان ئەم فاکخەراهەدا هیە و قابيلی گۆڕاهً بە پێی 

  .(٢١١٢کاث)الضعذي, 

( جێکڕای گەعەی ٢مارە )( و عێىەی ژ ٢خغخەی ژمارەی )

داهیغخىان پیغان دەداث لە قەزای صیذصادق. لە ماوەی 

٤( بىوە بۆ َەر ١.٢(بە جێکڕای)٧٣٢١-٧٣١١صااڵوی )

(, ئەم ژمارەیە زۆر بەرزە بەراورد بە ٢صاڵێک )عێىەی ژمارە 

َەمىو صااڵوی جر, َۆکارەکەی دەگەڕێخەوە بۆ کۆچکردوی 

یەکە, چىهکە ئاصتی داهیغخىاوی الدێکان بۆ صەهخەری هاح

خسمەجگىزاری هاحیەکە باعتر بىوە لە الدێکاوی دەورووبەری. 

جاڕادەیەک هاوچەکە صەقامگیری صیاس ی بەخۆوە بیيیىە 

بەراورد بە گىهذەکان کە جێگای ئاڵۆزی و چاالکی َێزە 

کىردیەکان بىون. َەروەَا قەزای صیذصادق خۆی لە 

کە زیادبىووی  خۆیذا بە یەکێک لە خێراجریً قەزا دادەهريذ

داهیغخىاوی جێذا جۆمارەکراوە لە صەر ئاصتی پارێسگای 

صلێماوی ئەمەظ بەَۆی لۆچکردوی داهیغخىاوی الدێەکان 

(. لەم عێىەیەدا ڕووهە ٢بۆ عار دەگەڕێخەوە )عێىەی ژمارە 

کە گەعەی داهیغخىاوی صیذصادق لە َەمىو صاڵەکان 

ی بەرزجرە لە کۆی گغتی گەعەی داهیغخىاوی پارێسگا

( گەعە لە ٧٣٢١-٧٣١١صلێماوی. لە ئاماری صااڵوی)

-٤٧٣٢١(, لە ماوەی)٤٢.٢( و لە صلێماوی )١.٢صیذصادق )

٤( ٧.٢( بەاڵم لە صلێماوی )١.٢٢( لە صیذصادق )٢١١٢

جەنها لە ئاماری گەعەی قەزاکە کەمترە, بەَۆی 

. ٧٣٢١ڕاگىاصدىەوە داهيغخىاوی هاوچەکە لە صاڵی 

ەی قەزاکە بەرزجر بىەوە لە بەَەمان عێىە دوبارە گەع

 ٤(.٤٧.٢( بەاڵم لە صلێماوی )٠(بە )٢١٧٢-٢١١٢)

( کەمتریً گەعەی داهیغخىان ٢١١٢-٧٣٢١صاڵی )

( لەصەر ئاصتی صەرژمێرییە ١.٢جۆمارکراوە بە ڕێژەی)

وەرگیراوەکاوی جىێژیىەوەکە. کەمی گەعەی داهیغخىاوی 

صیذصادق دەگەڕێخەوە بۆ ڕوخاهذوی زۆربەی دێهاث و 

وەهذی عارەدێکە, لە پرۆصەی ڕاگىاصخنی خەڵنەکەی بۆ ها

  .عارەکاوی جری پارێسگای صلێماوی و پارێسگاماوی عێراق

بەاڵم دوای ئازادکردوی پارێسگاکاوی َەرێمی کىردصخان صاڵی 

(داهیغخىاهەکەی گەڕاهەوە و دووبارە هاحێکەیان ٧٣٣٧)

ئاوەداهکردەوە, َەروەَا دوای بەقەزاکردوی هاحێکە, 

( ٢١١٣-٢١١٢یەکی خێرای بە خۆیەوە بینی لە صااڵوی)گەعە

٤(. دوای ٠گەعەی داهیغخىان بەرزبىوەوە بۆ )

(گەعە بەرەو دۆخی صروعتی ٢١٧٢( جا)٢١١٣صاڵی)

٤( , ئەم ژمارەیە بە حاڵەحی ٢َەهگاوی ها بە ڕێژەی )

صروعتی ئەژمار دەکرێذ بە گىێرەی پێىەرکاوی گەعەی 

  .داهیغخىان

وی داهیغخىاوی صرۆچک, وەک پێغتر صەبارەث بە گەعەکرد

ئاماژەمان پێیذا, ئەم هاحێیە صەرەجا صەر بە قەزای 

عارباژێڕ بىوە, بەاڵم لە دوای بە قەزاکردوی هاحێکە 

(بىوە بە بەعێک لە قەزای صیذصادق. لەم ٢١١١صاڵی)

جىێژیىەوەیەدا جەنها باش لە ئاماری هاحیەی صرۆچک کراوە 

ەزای صیذصادق صاڵی لە دوای ئەوە کە خراوەجە صەر ق

 ٢١٧٢و ٢١١٣(, واجا جەنها ئامارەکاوی صااڵوی )٢١١١)

(, ئاماژە بە گەعەی ٢(وەرگیراوە. خغخەی ژمارە )

-٢١١٣داهیغخىاوی هاحێکە دەکاث لە ماوەی صااڵوی)

(وەک جاکە هاحێي صەر بە قەزای صیذصادق. لە ٢١٧٢

٤ بىوە, ٢خغخەکە جێکڕای گەعەی داهیغخىاوی هاحییەکە 

یەکضاهە لەگەڵ گەعەی داهیغخىاوی گغتی قەزای  بەمەظ

  .صیذصادق

دوای عیکردهەوەی گەعەی داهیغخىاوی قەزای صیذصادق 

)هاوەهذ( و هاحیەی صرۆچک دەگەیین بەو ڕاصخییەی کە 

بەَۆی هالەباری بارودۆخی صیاس ی و ئەمنی قەزاکە, 

گەعەی داهیغخىاوی لە ماوەی س ێ دەییەی ڕابردوو ژمارەی 

ان صروعتی هین و هاکرێذ ئەم ڕێژەیە وەکى ڕاصخەقیىە ی

بىەماًەک صەًر بکرێذ بۆ َەر پالهێک و بەرهامەڕێژی بۆ 

دواڕۆژی قەزاکە, بۆیە بەڕای جىێژەراوی جىێژیىەوەکە 

( باعتریً ئامارن کە ٢١٧٢( جاکى)٢١١٢ئامارەکاوی صااڵوی )

بخىاهرێذ پغدیان پێ ببەصترێذ بۆ داهاوی پالوی درێژمەودا بۆ 

 . قەزاکە

جێکڕای گەعەی داهیغخىان بە پێی ئەم َاوکێغەیە 

 (٢١١١)جاصم,  بەدەصتهێنراوە

  √
  

  

 

       

R  ,جێکڕای گەعەی داهیغخىاوی صاڵ 

n  ماوەی صااڵوی هێىان صەرژمێریەک بۆ صەرژمێریەکی جر 

P1 صەرژمێری دواجر 

P0 صەرژمێری پێغىو 

 

َۆکارەجیاوازەکاوی گەعەی داهیغخىان لە قەزای 

 صیذصادق

وەکى پێغتر ئاماژەمان پێکرد کە گەعەی داهیغخىاوی قەزای 

صیذصادق جیاوازە بە پێی ئاماری صەرژمێری صاڵە 

وەرگیراوەکان لە جىیژیىەوەکەدا, َۆکاری جیاوازی 

  :گەعەداهیغخىان پۆلێن دەکەیً بۆ چەهذ خاڵێک
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 یەکەم: َۆکاری زیادبىووی صروعتی

گرهگی گەعەی  گەعەی صروعتی داهيغخىان ڕەگەزێکی

داهيغخىاهە لە دەکۆڵێخەوە لە جیاوازی ژمارەی لە 

دایکبىوان و مردووان لە ماوەیەکی دیارکراودا. بەاڵم ئەو 

ئاماراهە کە لەم جىێژیىەوەیە بەردەصدبىون بریتی بىو لە 

(, بەداخەوەئامارەکاوی ٧داجای پاعکۆی ژمارە )

( ٧(بەردەصذ هەبىون. )پاعکۆی ژمارە ٢١٧٢-٧٣١١صااڵوی)

ڕێژەی گغتی لە دایکبىون جیاوازی جێذا بەدیذەکرێذ 

( لە َەزار بىوە, دواجر دابەزی ٢٢) ٢١٧١بەجۆرێک لە صاڵی 

( لە ٧٢(, دووبارە دابەزی بۆ )٢١٧٧( لە َەزار لە)٢١بۆ )

(. َەڵکغان و داکغاوی رێژەی گغتی لە ٢١٧٢َەزار لە )

و  دایکبىوان پێىەهذی بە بارودۆخی کۆمەاڵیەحی و ئابىوری 

جەهذروصتی و ئاصتی ڕۆعيبیری و ڕامیاری دەوڵەجەوە َەیە. 

( لە َەزاری ٧١) ٢١٧١َەروەَا ڕێژەی گغتی مردووان لە 

(بە ٢١٧2, ٢١٧٧( لە َەزار لە صااڵوی)٧٦(و)٠جۆمارکرد و )

ڕیسبەهذی. َۆکاری گغتی جیاوازی داجاکان دەگەڕێخەوە بۆ 

ە هادروصتی ئامارەکە بۆیە لە عیکردهەوە و بەراورد

  .گغخییەکان  حغکی هەخراوەجە صەر

 دووەم: َۆکاری ئابىوری و کۆمەاڵیەحی

دابىهەريتی کۆمەڵگا کاریگەری گەورەی َەیە لە صەر 

پاڵپغدیکردوی خێزاوی گەورە و َاوی جاکەکان دەداث لە 

ەاڵجییەکان ڕێس لەو  مىذاڵ هاهەوە. زۆرێک لە گۆمەڵگا رۆَژ

کە وایذادەهێن گەر خێزاهاهە دەگرن کە ژمارەیان زۆرە, چىه

َاجىو َەر خێزاهێک گەورەبێذ ئەوە دەجىاهً بەرگری لە 

 ,ً بىووی خۆیان بکەن لە مەجرصییە دەرەکییەکان)الحض

ێنی کارە لە 1981 (. َەروەَا خێزاوی گەورە دەصتی وەبەَر

چاالکییە ئابىوریيەکاوی واڵث, ئەم دۆخە َەمىو گىهذوغین 

ی جیاواز بە گىێرەی و عاروغیىان دەگرێخەوە بەاڵم بە عێىە

ئاصتی َۆعیاری و رۆعيبیری داهیغخىان و بارودۆخی 

(, ئەم ٧(. برواهە عێىەی ژمارە )٢١١٢ئابىوری)محمذ, 

دیاردەیە بەدی دەکرێذ لە هێى داهیغخىاوی قەزای 

(ئاماژە بەوە دەکەن کە ٧٣١١صیذصادق, ئامارەکاوی صاڵی)

ەش/ ک ٢.٧جێکڕای قەبارەی خێزان, عارهیغيىان دەگاجە )

کەش/  ٣.٧بەرزبىەجەوە بۆ ) ٧٣٢١خێزان(, لە ئاماری صاڵی 

خێزان( واجا خىاصتی داهیغخىاوی عارهيغيىاوی قەزاکە لە 

  .(زیادیکردووە بۆ دروصخکردوی خێزان٧٣٢١-٧٣١١ماوەی)

جێکڕای قەبارەی خێزان دابەزی  ٢١١٢بە پێچەواهەوە صاڵی 

وە و کەش/ خێزان(, ئەم ژمارەیە وەک خۆی مایە ٦.٦بۆ )

(دواجر جارێکی جر ٢١١٣گۆڕاهکاری بەصەر هەَاث لە ئاماری)

(. بە ٢١٧٠کەش/ خێزان( لە ئاماری صاڵی ) ٦.٧دابەزی بۆ )

گغتی قەبارەی خێزان لە هاوچەی لێکۆڵیىەوە لە هێىان 

کەش/ خێزان(  ٦.٧کەش/ خێزان( بىوە, لە) ٦.٧-٣.٧)

َەمان کاجذا قەبارەی خێزان بەرەو  کەمتر هەبىوە, لە 

چىوکبىوهەوە دەڕواث. بچىوکبىوهەوەی قەبارەی خێزان ب

م بە گغتی و  دەگەڕێخەوە بۆ ووعیاری داهیغخىاوی َەرێ

قەزای صیذصادق بە جایبەحی بۆ دیاریکردوی ژمارەی هەوە, 

چىهکە خىاصتی پێذاویضتی جاک َەڵىەعاًەوە و باری 

ئابىوری داکغاوە وایکردوە خەڵکی بیر لە صىىوردارکردوی 

هەوە ئەمە لە الیەک. لە لەیەکی جر گەهجان بیر لە خێزان بکە

کۆچ دەکەهەوە بۆ واڵجاوی دەرەوە. ئەم َۆکاراهە کاریگەری 

جەواویان کردۆجە صەر کەمبىوهەوەی گەعەی داهیغخىاوی 

عاروغیاوی هاوچەکە. بۆیە گەعەی داهیغخىان لە صااڵوی 

 .٤٢١٧٢( صاڵی ٤٢( دابەزی بۆ )١.٢()٧٣١١)

 و ڕاگىاصتن صێیەم: َۆکاری کۆچ

کۆچ یەکێکە لە ڕەگەزە صەرەکيەکاوی گەعەی داهیغخىان و 

گرهگيەکی جەواوی َەیە لە صەر دووبارە دابەعبىون و 

جیاوازی ڕێژەی گەعەکردن. کۆچ لە الیەن 

جىگرافیىاصاهەوە بەم عێىەیە دەهاصرێذ کە داهیغخىان 

دەگىازرێىەوە لە عىێيێکەوە بۆ عىێيێکی جر لە پێىاو گۆڕینی 

َەمیغەیی, گەر َاجىو عێىازی عىێ نی هيغخەجێبىووی 

گىاصدىەوەکە لە هاو صىىوری یەک واڵجذا بىو ئەوە بە 

کۆچی هاوخۆیی دەهاصرێذ, و ئەگەر گىاصدىەوەکە دەرەوەی 

صىىوری واڵث بىو ئەوە بە کۆچی هێىدەوڵەحی 

(. َەروەَا کەصاوی جر ئەم 1989دەهاصرێذ)عياجه, 

ئارەزومەهذاهە و  کۆچەیان پۆڵێن کردووە بۆ کۆچی

(. لە ژێر ڕۆعىایی ئەم جۆرە 1984زۆرەملی)مکی و اخرون, 

کۆچاهە ئەوەمان بۆ دەردەکەوێذ کە هاوچەی لێکۆڵیىەوە 

بەر ئەم جۆرە کۆچاهە کەوجىوە. وەکى پێغتر ئاماژەمان پێیذا 

کۆچی گەهجاوی قەزاکە لە دوای صااڵوی هەودەکاهەوە بە 

اڵم َيچ ئامارێکی فەرمی ڕێژەیەکی بەرچاو زیادیکردووە, بە

یان باوەڕپێکراو لە بەر دەصذ هەبىو. جۆری دووەم بریخيیە 

لە ڕاگىاصخنی زۆرەملێی داهیغخىاوی گىهذ و عاری 

صیذصادق لە الیەن ڕژێمی بەعضەوە, لێرەدا بە چەهذ 

 .قۆهاغێک ئەم َۆکارە باصذەکەیً

( ٧٣١٦قۆهاغی یەکەم: پاظ ڕێکەوجىامەی جەزائیر صاڵی)

عط بە بەرهامە و پالوی پێغىەخذ, پالوی ڕژێمی بە

َێزی پێغمەرگەی  ڕاگىاصخنی بۆ ئەو هاوچاهە کە جمىجىڵی 

َێزی مرۆیی لە چاالکێکاوی  جێذا بىو داڕعذ, بۆ ئەوەی 

َێزی پێغمەرگە داببڕێذ. هاوچەی صیذصادق بەعێکی 

گرهگی چاالکی َێزەکاوی پێغمەرگە بىون. لە هێىان 
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گىهذیان ڕوخاهذ کە  ٧٧( هسیکەی ٧٣٢١-٧٣١١صااڵوی)

(, ٢١١١کەش)عەلی,  ٢٧١١خێزان و  ٢٠٢پێکهاجبىون لە 

  .٤ لە لۆی ڕێژەی داهیغخىاوی گىهذهیغیىان٧٦کە دەماجە 

(ڕژێمی بەعط بارودۆخی ٧٣٣١-٧٣٢١قۆهاغی دووەم: صاڵی)

ڕاوەصخاوی جەهگی ئێراوی بە َەلقۆصخەوە بۆ لە هاو بردوی 

ان پالن و بەرهامە بسافی ڕزگاریخىازی کىرد و لە صەر َەم

ڕێژی بەردەوام بىو بۆ راگىصخنی داهیغخىاوی صیذصادق و 

گىهذەکاوی دەورووبەری, لەم قۆهاغە و لە 

گىهذ خاپىور کرد زۆربەیان  ٧٢(هسیکەی ٧٣٢١صاڵی)

کەوجىبىوهە صىىوری هاحیەی خۆرماڵ و پێىجىێً. دوای 

صاڵێک بە صەر خاپىورکردوی گىهذەکان رژێم پەالماری 

هاحیەی صیذصادقیذا لە صەهخەری 

ی  ٢(دەصتی پێکرد و جا کۆجایی ماهگی ٧٣/٢/٧٣٢٢بەرواری)

َەمان صاڵ صەهخەری هاحێکە بەجەواوەحی ڕوخێىذراو 

٤ داهیغخىاهەکەی دەربەدەرکران. خەڵکی ٢٦هسیکەی 

عارەکە و دەوروبەری ڕاگىازران بۆ ئۆردۆگا زۆرەملێکان کە 

ة( لە باریکە و پێکهاجىوبىون لە ئۆردوگای برایەحی)الاخى 

َا  َەڵەبجەی جازە َەروە ئۆردوگای عاهەدەری و 

دابەعبىون بە صەر عار و عارۆچنەکاوی جری پارێسگای 

صلێماوی. َەڵبەجە بە َۆی ئەوەی داهیغخىاوی صیذصادق 

دەربەدەربىون و لە جێگای خۆیان هەبىون کەمتر پرۆصەی 

ی ئەهفال گرجێىە, بگرە ئامارێکی جەواو هیە لە ئەهفالکردو

داهیغخىاوی صىىوری قەزای صیذصادق)م. 

 .(٢٣/٣/٢١٧٣صەالح,

(داهیغخىاهە ڕاگىازراوەکەی دووبارە ٧٣٣٧دوای صاڵی)

گەڕایەوە هاحێکە و ئاوەداهیان کردەوە و بگرە ڕێژەی گەعەی 

داهیغخىان صاڵ لە دوای صاڵ لە گەعەکردن و 

پەرەصەهذهذایە. ئەم فاکخەرە ئاماژە بەوە دەکاث کە 

گەعەلرهذهێکی زۆر بەرفراوهتر دەبىو گەر  صیذصادق لە

  .دووچاری کاولکاری هەبىایەجەوە

 چىارەم: َۆکاری کارگێڕی و صیاس ی

لە صەرەجای دروصدبىووی واڵحی عێراقذا, داهیغخىاوی 

َەمىو عار و عارۆچنەکان گۆڕاوی جۆراوجۆریان بە 

صەردا َاجىوە لە ژێر َۆکاری جیاواز و بە بیاهىی 

کەری عار و عارۆچکەکاوی عێراق, بەاڵم رێکخدضدىەوەی پەی

لە بىەڕەجذا گۆڕینی دیمۆگرافی چەهذ هاوچەیەک ئاماهجی 

صیاصیيان لە پغخەوە بىو. دوای َەر هاوچەیەک کە ڕژێم 

درکی بە مەجرس ی بکردایە لە صەر َێرعکردهە صەر ئاصایص ی 

دەصەاڵجەکەی, َەڵذەصخا بە خاپىورکردن و دەرکردوی 

دىەوەیان بۆ کەمپ و هاوچەکاوی جری داهیغخىاهەکەی و گىاص

عێراق. ئەمە لە خۆیذا َۆی گۆڕینی دیمىگرافی ئەو 

ەڵضخکار و جێکذەر دەهاصران.  هاوچەیەی کە وەک بەَر

صیذصادق یەکێک بىوە لە عارە زیاهلێکەوجىەکاوی َەرێمی 

کىردصخان کە چەهذیً جار داهیغخىاهەکەی گىازراوهەجەوە 

واجر دووبارە گەڕاوهەجەوە بۆ بۆ ئۆردوگاماوی دەوروبەری و د

 .عارەکەیان

(صیذصادق بۆ یەکەمین جار وەکى گىهذیێک ٧٣٧٠صاڵی)

هاصراوە صەر بە هاحیيەی خىرماڵ, قەزای َەڵەبجە. بڕواهە 

(کراوە بە هاحییە لەصەر ٧٣٦٦(, صاڵی )٦خغخەی ژمارە )

قەزای عارەزوور. صیذصادق لە عۆڕش ی عێخ مەحمىدی 

عۆڕعەکاوی هۆی و گىاڵن و حەفیذ و عۆڕش ی ئەیلىل و 

(, مەڵبەهذی خەباث و ٧٣٣٧ڕاپەریىە مەزهەکەی صاڵی)

عۆرعگێڕاوی کىردصخاوی عێراق بىوە. لە پێىاو ئەو عۆڕظ 

و پاڵپغدیکردوی بسوجىەوەکاوی ڕزگاریخىازی کىردصخاهذا, 

داهیغخىاهەکەی باجی گەورەیان داوە, َەر لەو پێىاوەعذا 

رکراون. عارەکە ڕۆخێنراوە و خەڵکەکەی دە

ً ٧٣٠٢صاڵی) (ڕژێم ڕەعەکىژییەکی ئەهجامذا و چەهذی

کەس ی عەَیذ و بریىذارکرد و َەهذێکص ی گىاصتراهەوە بۆ 

بەهذیىخاهەکاوی صلێماوی. َەر لە صەردەمی بەعضذا لە 

( خەڵکی صیذصادق ڕاپەڕیيیان ئەهجامذا لە ٧٣٢٢صاڵی)

( جارێکیتر ٧٣٢١دژی دەصەاڵجذاراوی بەعط و لە صاڵی)

ی ڕاپەڕی بەرامبەر َێزە صەرکىجکەرەکەی بەعط, خەڵکەکە

عێراق, -(دوای جەواو بىووی عەڕی ئێران٧٣٢٢بۆیە لە صاڵی)

ڕژێم پەهای بردە بەر ڕوخاهذوی عارۆچکەکە و بە جەواوی 

خاپىر و جەخخیکرد, ئەمە بە گەرەجریً کارەصخاوی مرۆیی 

 .دەژمێردرێذ لە صىىوری قەزای صیذصادقذا

غخىاهەکەی گەڕاهەوە (داهی٧٣٣٧دوای صالی) 

عارۆچکەکەیان و ئاوەداهياهکردەوە, لەصەر ئەرکی خۆیان و 

بەبێ َیچ قەرەبىلردهەوەیەک. لەبەر بەرفراواوی 

(حکىمەحی َەرێمی کىردصخان ٢١١١عارۆچکەکە صاڵی)

فەرماوی بەقەزابىووی بۆ دەرکرد و هاحیيەی صرۆچکی لە 

ذ لە قەزای عارباژێڕەوە خضخە صەر. ئێضخا قەزاکە پێکذێ

قەزای هاوەهذ و هاحیيەی صرۆچک و داهیغخىاهەکەی  

 َەزار کەش دەخەمڵێىذرێذ. ٧١١بەهسیکەی 

لە ئەهجامی عیکردهەوەی ڕێژەی داهیغخىاوی هاوچەی 

لێکۆڵیىەوە و بەدەصتهێىاوی گەعەی داهیغخىان 

(و دیاريکردوی َۆکارەکاوی گەعەی ٢١٧٢-٧٣١١صااڵوی)

َەیە لەصەر داهیغخىان کە ڕاصخەوخۆ کاریگەریان 

بەرزوهسمی گەعەی داهیغخىان. لەم جىێژیىەوەیەدا ڕێژەی 

( خەمڵێىذراوە, ٢١٢١داهیغخىاوی قەزاکە بە گغتی جا صاڵی)
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(. ئەم ئامارە دەکرێذ عارەواوی قەزای ٦خغخەی ژمارە )

صیذصادق پغتی پێببەصخێذ بۆ دابیىکردوی خىاصذ و 

( ٠ئاصتی خسمەجگىزاریيەکاوی عارەکە. خغخەی ژمارە )

(, لێرەدا ٢١٢١ئاماژە بە ڕێژەی داهیغخىان دەکاث جا صاڵی)

٤ کراوە وەک ژمارەیەکی جێگیر لە 3پغذ بە گەعەی صاڵأهە 

( دیاريکراوە. ئەمەظ بە َۆی ٢١١٣دوای ئاماری صاڵی )

جێگیربىووی بارودۆخی صیاس ی و ئەمنی َەرێم لەم صااڵهەی 

 دواییذا, واجە دەکرێذ ئەم خەماڵهذهە گىهجاوبێذ جا

 (.٢١٢١صاڵی)

( پێغبینی خەمڵێىذراوی زیادبىووی ژمارەی ٦خغخەی ژمارە )

(. ٢١٢١  -٢١٧٢صاڵە,کە لە ماوەی صااڵوی) ٧١داهیغخىاوی 

ئەم خغخەیە پغتی بە گەعەی داهیغخىاوی ماوەی 

( دەبەصخێذ, چىهکە گەر بڕواهیىە ٢١٧٢-٢١١٣صااڵوی)

 (, ئەو ڕاصخییەمان بۆ دەردەکەوێذ کە٢خغخەی ژمارەی )

گەعەی داهیغخىاوی قەزاکە بەرەو جێگیربىون دەڕواث. 

جێگیربىووی بارودۆخی هاوچەکە دەگەڕێخەوە بۆ ئەو 

َۆکاراهەی کە پێغتر ئاماژمان پێذاوە, کە بریخیبىن لە 

َۆکارە ئابىوری و کۆمەاڵیەحی و کۆچ و ڕاگىاصتن و 

صروعخیی و صیاس ی و کارگێڕییەکان... َخذ. لە دوای 

یگەری َیچ لەو َۆکاراهە هەما لە صەر (وە کار ٢١١٣صاڵی)

قەزاکە و دەجىاهین هاوی بيێین )قۆهاغی جێگیر( لە ڕووی 

گەعەی داهیغخىاهەوە. گەعەی داهیغخىان لە دوای ئەو 

٤( جۆمارکرا, دەکرێذ بە حاڵەحی ٢ئامارەوە بە )

ئاصاییخەماعا بکرێذ بە پێی پێىەرەکاوی جىگرافیای 

ذ و دروصتی ئەم داهیغخىان. بۆ پاڵپغدیکردوی ڕاص

پێغبیىيکردهە پغذ بەصترا بە ڕاپۆرجەکاوی وەزارەحی پالهذاوی 

(, ئاماژە ٢١٢١-٢١١٣َەرێمی کىردصخان, دەزگای ئامار )

بەوە دەکاث کە جێکڕای گەعەی داهیغخىاوی َەمىو عارو 

٤( زیاجر جۆمار ٢عارۆچکەکاوی َەرێمی کىردصخان لە )

اوەڕەی کە جێکڕای هەکراوە. ئێمەی جۆیژەران گەیغخین بەو ب

 ٧١گەعەی داهیغخىاوی قەزای صیذصادق جاکى هسیکەی 

صاڵی جر لەو ژمارە زیاجر هابێذ. بەپێی خغخەی ژمارە 

( دەگاجە ٢١٢١(,ڕێژەی داهیغخىاوی قەزاکە بۆ صاڵی )٦)

( ٧٢٦٧٦٢(دەگاجە )٢١٢١( کەش, بۆ صاڵی )٧١١٢٦١)

  .کەش

 

 دەرئەهجام

بایەخێکی گەوەرەی  هەڵکەوتەی جىگرافی قەزای صیذصادق.1

بەخشیىەتە هاوچەکە بەشێىەیەک داهیشتىان لە هەمىو 

الدێکاوی دەوروبەریەوە ڕوویان تێکردوە و بگرە داهیشتىان بە 

بەردەوام لە قەزاکاوی دەوروبەریش ی کۆچیان کردووە بۆ 

هاوەهذی قەزای صیذصادق، بۆیە ڕێژەی داهیشتىان بە 

 .هذایەبەردەوام لە هاوەهذی قەزاکە لە زیادبىو

قەزای صیذصادق دووچاری چەهذیً گۆڕاهکاری دیمۆگرافی .2

( ٧٧.٢بۆتەوە لە صەرەتای دروصتبىوهيەوە وەکى هاحیە صاڵی)

تا کۆتاییەکاوی صەدەی ڕابردوو، صەرەتا صەر بە قەزای 

هەڵەبجە بىوە، دواتر خرایە صەر قەزای شارەزوور لە ئاماری 

ەرێمی ەحی ٌحکىم ( بە بڕیاری ٢١١١(. صاڵی )٢١١٢صاڵی )

کىردصتان کرا بە قەزا و هاحیەی صرۆچک لە قەزای 

شارباژێڕەوە خرایە صەر قەزای صیذصادق. ئەم گۆڕاهکاریە 

کارگێڕیاهە کاریگەری تەواویان بىو لە صەر گەشەی داهیشتىان 

قەزاکە، هەوڵێکی صەخت بىو لە بە دەصتهێىاوی ژمارەی 

 .راصتەقیىەی گەشەی داهیشتىان

صەرژمێریە وەگیراوەکان لە تێىێژیىەوەکە ئەوەمان ماوەی .3

بۆدەردەکەوێت کە دابەشبىووی ژیىگەیی داهیشتىان جیاوازە 

لەهێىان شاروشین و گىهذوشین. بە شێىەیەک ڕێژەی صەدی 

شاروشیىان لە هەڵکشاوی بەردەوام بىوە لە بەرامبەر ڕێژەی 

صەدی گىهذهیشىان. ڕیژەی صەدی شاروشین 

٪(، بەرامبەر ١٧.٨زیادیکردووە بۆ ) ٪(٣..٨()٧٧١١صاڵی)

٪( بۆ هەمان صاڵی ٢٣.١٪( دابەزی بۆ )٢..٢گىهذشین )

  .صەرژمێری 

تێکڕای گەشەی داهیشتىاوی قەزاکە بەرزتریً ئاصتی .4

(، ٧٧٣١-٧٧١١( لە ماوەی صااڵوی)١.٢تۆمارکردووە بە ڕێژەی )

(. ٢١١٢-٧٧٣١( ماوەی صااڵوی)٨٢تێکڕای گەشە دابەزی بۆ )..

( لە ماوەی ٢ە تێکڕای گەشەی داهیشتىان زیادیکرد بۆ )دووبار 

( لە ماوەی ٨.١(بەاڵم ئەم گەشەیە هاتە هيىە )٢١١٧-٢١١٢)

  .(٢١٧٢-٢١١٧صااڵوی)

چەهذیً هۆکاری جۆراوجۆر کاریگەریان کردە صەر .5

هەڵکشان و داکشاوی تێکڕای گەشەی داهیشتىان، کە لە 

هذێکیان ئەهجامذا هەهذێکیان کاریگەری پۆزەتیڤ و هە

کاریگەری هەگەتیڤیان بەجێهێاڵ لە صەر گەشەی 

داهیشتىان.کاریگەری الیەهە پۆزەتیڤەکان برتیبىون لە الیەوی 

صروشتی هاوچەکە )بەرزی و هسمی و ئاووهەوا و خاک و 

صەرچاوەکاوی ئاو(، بىووی صەرچاوەی صروشتی لە هاوچەکە 

کاوی بۆە هۆی ڕاکشاوی داهیشتىاوی بەردەوام لە هاوچە صەختە

دەوروبەی بۆ صىىوری هاوچەکە.کاریگەری هەگەتیڤەکان 

بریتیبىون لە الیەهە )ئابىوری و کۆمەاڵیەتی، کۆچ و ڕاگىاصتن، 

کارگێڕی و صیاس ی و جەهگ(. لێرەدا لە ژێر فشاری صیاس ی و 

شەڕی هێزە کىردییەکان و دەصەاڵت داراوی عێراق 

ەاڵیەتی داهیشتىاهەکەی ئاوارەبىون، هەروەها ئابىوری و کۆم



Journal of the University of Garmian 6 (4), 2019 

  
Page 138 

 
  

ئاصەواری هەگەتیڤی بەجێهێاڵ لە صەر بچىوکبىوهەوەی 

  .قەبارەی داهیشتىاهەكەی

پشتبەصتن بە ئامارەکاوی تێکڕای گەشەی داهیشتىاوی .6

(، گەشەی داهیشتىاوی ئەم ماوەیە بە ٢١٧٢-٢١١٢صااڵوی )

هەهذ وەرگیرا، وەک ئامارێکی بىەڕەتی بۆ خەماڵهذوی صااڵوی 

وەیە کەمتریً گۆڕاهکاری کارگێڕی داهاتىو. چىهکە لەم ما

ئەهجامذراوە لە صىىوری قەزاکەو لەگەڵ جێگیربىووی 

(ی ٨بارودۆخی ئەمنی و صیاس ی. بۆیە ڕيژەيی )٪

گەشەیذاهیشتىان کرا بە بىەمای پێشبیىيکردوی ڕێژەی 

(. ئەکرێت الیەهە ٢١٨١-٢١٧٨داهیشتىاوی قەزاکە لە ماوەی )

ینن وەک ژمارەی پێىەهذیذارەکاوی هاوچەکە صىودی لێبب

داهیشتىان لە پێىاو گەیاهذوی خسمەتی زیاتری هاوچەکە بۆ هەر 

ە پێی خشتەی پێشبیىیکراو، ژمارەی  بىارێکی خسمەتگىزاری. ب

و  ٢١٢١کەش بۆ صاڵی  ٧١١٨.١داوشتىاوی قەزاکە دەگاتە 

کەش بۆ  ١...٧٨هەروەها ئەم ژمارەیە بەرزدەبێتەوە بۆ 

  .٢١٨١صاڵێ 

 

 وپێشيیارەکانڕاصپاردە 

گرهگی بە الدییەکان بذرێت لە پەرەپێذان وگەشەکردن و .1

دۆزیىەوەی جۆریک لە هاوصەهگی هێىان قەبارەی گىهذوشین 

وشاروشین، لە ڕێگای ڕەخضاهذوی دەرفەتی کار و دروصتکردوی 

پرۆژە  ئابىوری و خسمەتگىزاری و هاهذاوی کەرتی پیشەصازی و 

ڕکردوی بەروبىومی کشتىکاڵی و صاغکردهەوە و بەبازا

جىوتیاران. ئەم پرۆژاهە دەکرێت ڕێگر بێت لە کۆچی 

  .گىهذوشیىان بۆ شار

پێىیضتە لە صەر الیەهە پێىەهذیذارەکان لە بەرپرصە ئیذاری .2

و بەرپرس ی شارەواوی و پالهذاڕێژەراوی هاوچەکە، پشت بە 

ئامارەکاوی گەشەی داهیشتىان ببەصتن کە تىێژەران پێی 

داهاوی بەرهامە و پالوی گەشەپێذاوی قەزاکە بۆ گەیشتىون، بە 

پڕکردهەوەی خىاصت و پێذاویضتی داهیشتىاوی قەزاکە. لە 

صەر ئاصتی یەکە کارگێڕییەکان و ئاصتی ژیىگەیی )شار و گىهذ( 

هەروەها لە پێىاو دۆزیىەوەو فەراهەمکردوی هەمىو 

ە ژێر ڕۆژهایی  پێذاویضتییەکاوی داهیشتىان بۆ صااڵوی ئایىذە ل

پێشبێىیکردوی قەبارەی داهیشتىاوی داهاتىو کە تىێژەران 

خضتىوهیە بەردەصت. هەروەها لەبەرچاوکردوی ئەم 

پیشبیىیاهە دەتىاهرێت ئەگەری فراواهبىووی پرۆژە و ژێرخان 

فراواهتر و تۆکمەتر بکرێت، بۆ دورکەوتىەوە لە هەر 

  .کەمىکىرتییەکی هەخىازراو لەصەر مىڵکی گشتی

و دروصتکردوی پرۆژە خسمەتگىزاریيە فراواهکردوی .3

 کۆمەاڵیەتییەکان

وەکى )هەخۆشخاهە و بىکەی تەهذروصتی و قىتابخاهە و کارەبا  

و ڕێگاوبان و ئاو ئاوەڕۆ و پارک و باخچە گشتییەکان(. چىهکە 

ئاشکرایە هاوچەکە هیچ ژێرخاهێکی بە پێىە هەماوەو و تەخت 

ۆ شاروشیىان و کراوە. بۆیە ئەم پێذاویضتیاهە زۆر گرهگً ب

  .گىهذهیشیىان وەکى یەک

هەوڵذان لە ڕێگای ڕێکخراوە هاحکىمییەکان و ڕێکخراوە .4

هێىدەوڵەتییەکان یان لە ڕێگای حکىمەت صىذوقی پەرەپێذاوی 

هاوچە زیاهلێکەوتىوەکان دروصتبکرێت بۆ قەرەبىوکردهەوەی 

زیاهلێکەوتىواوی هاوچەکە کە بەبێتاوان ماڵ و خاهىەکاهیان 

  .و تەخت بىون وێران

.دروصتکردوی لیىکی پێىەهذی هێىان دامەزراوە 5

ئەکادیمییەکان و دامەزراوەی شارەواوی قەزاکە بۆ 

دروصتکردوی هاوەهذێکی ئامار و گۆڕیىەوەی زاهیاری دەربارەی 

داهیشتىان لە صەر ئاصتی قەزا و پارێسگاکان. ئەم هاوەهذە لە 

بکۆڵێتەوە بە هەوڵی هىێکردهەوەی ئامارەکاوی داهیشتىان 

بەردەوام کە گرهگيەکی گەورەی هەیە بۆ لێکۆڵیىەوە 

زاوضتیەكان و ئامادەکردوی پالوی گەشەپێذان وهەر ئاماژەیەکی 

 گۆڕینی دیمۆگرافی شار.

 

 صەرچاوەکان

  :صەرچاوە کىردییەکان

، هەوارگەی شارەزوور، وەزارەتی ٢١١٧دەرباز، تالب. .1

  .٢٧٧دووەم، ل.  رۆشيبیری، چاپخاهەی پیرەمێرد، بەرگی

، ڕۆڵی هۆکارە صیاصیەکان لە ٢١١١عەلی، جاصم محەمەد. .2

دابەشبىووی داهیشتىاوی پارێسگای صلێماوی )لێکۆڵیىەوەیەک لە 

جىگرافیای داهیشتىان(.زاهکۆی صلێماوی، صلێماوی : هامەی 

 .٧.١ماصتەر باڵوهەکراوە،  ل.

 ، دابەش ی کارگێڕی تڕیتۆری٢١١٨غەفىر، د. عبذەللا. .3

(.ڕووپێىو ژمارەی داهیشتىان ٧٧٧١-٧٧٢١کىردصتان )

بەڕێىەبەرايەتی  -صلێماوی : باڵوکراوەکاوی وەزارەتی رۆشيبیری 

 .گشتی چاپ و باڵکردهەوە

، جىگرافیای داهيشتىوان جێگیر و ٢١٧١لەبیب، د. علی. .4

 .هاجێگیر. هەڵەبجەی شەهیذ : کتێبخاهەی هەژار مىکریاوی

، ٢١٧١صەرچاوەکاوی ئاوی عێراق،  بڵآوکراوەکاوی وەزارەتی.5

  .صاڵی ٧١١١١١١: ٧هەخشەی کارگێڕی عێراق بە پێىاهەی 

وەزارەتی پالهذاهاوی هەرێم، بەریىەبەرایەتی ئاماری صلێماوی، .6

  .٢١٧٢-٧٧١١صااڵوی 

، هەخشەی کارگێری پارێسگای .٢١٧د. حضام طعمه، .7

اب، صلێماوی. مامۆصتای زاهکۆ، بەش ی جۆگرافیا، کۆلێژی ئاد

 .زاهکۆی بەغذاد
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وەزارەتی پالهذاهان، دەصتەی ئاماری هەرێمی کىردصتان،  .8

دەصتەی ئاماری صلێماوی، هەخشەی پارێسگای صلێماوی، صاڵی 

٢١٧..  

 

  :صەرچاوەعەرەبییەکان

.جغرافيت الضهان. الاصنىذريت : دار 1989عياجه, فخحي.1

 .279املعرفه الجامعيت,. ؼ. 

, الخؾييع وحغيیر املجخمع. ٧٣٢٧محمذ.الحضً, احضً .2

  .73بیروث : دار الطليعت للطباعت,ؼ. 

, الظاَرةالضهاهيت والخطىر ٧٣٢٠الخفاف, عبذ علي. .3

الجغرافي.بغذاد : دارالحريتللطباعتواليغر, 

 .191. 58,مجلذاملىصىعت الؾغیرة, ؼ. 

, )قضاء بغذر(دراصت في 1973خىرعيذ, فىاد حمه. .4

البغريت. مليت الاداب جامعت بغذاد : رصالت الجغرافيا 

  .ماجضخیر )غیر ميغىرة(

, جغرافیە الضهان. بغذاد . ٢١١٢الضعذي. عباش فاضل..5

مذًريت دار النخب للطباعت واليغر, , املجلذ الجسء الاول, 

 .٢٢٣, ٢١٧ؽفحت , 

, اؽل ووغأة جبال 1988الضىرداش ي, علي محمىد..6

علمي الثالث لجامعت ؽالح لىردصخان.الخاؼ باملؤجمر ال

 .الذًً, مطبعت جامعت ؽالح الذًً, اربيل

, دراصە جحليليت الحؾاءاث ٧٣٠٦علػ. علي حضین..7

الضهان في الاردن. , املجلذ مجلذ الجمعيت الجغرافيت 

 .77العراقيت, ؽفحت 

, الخحليل املهاوي ملضخىياث 2000ؽالح محضً جاصم,.8

الجغرافيت / مليت  الخؾىبت الضهاهيت واججاَاتها. قضم

  .الاداب, جامعت بغذاد : رصالت ماجضخیر غیر ميغىرة

حرلت هطاقاث ٢١٧١عبذالباقي, فاجً خالذ..9

الامطاراملدضاويت في مىاطق اقليم لىردصخان العراق.مليت 

العلىم الاوضاهيت, جامعت دَىك : املجلت الامادًميت 

 .6لجامعت هىروز , .املجلذ 

, اصط جغرافيت الضهان. ٢١١٦فاًس محمذ العيضىي..10

 .٧٢٧إلاصنىذريت : دار املعرفت الجامعيت,. ؽفحت 

قضاء خاهقین )دراصت  2002محمذ, خليل اصماعيل. .11

في جغرافيت الضهان(.رصالت ماجضخیر غیر ميغىرة, ,ؼ. 

114. 

, ٧٣٢٧مهي محمذ عسيس و رياض ابراَيم الضعذي..12

بغذاد,. ؽفحت جغرافیە الضهان. بغذاد : مطبعت جامعت 

1 ,٢٧٢.  

, اججاَاث صهان الحضر في الاردن 2002عبذهللا,ممذوح..13

. مليت الاداب, جامعت بغذاد : غیر ميغىرة, 1961-1994

 .25املجلذ اطروحت دلخىرا, ؽفحت 

الهيتي. ؽبري فارش جغرافيت الضهان.. عمان : دار .14

, املجلذ طبعت الاولى, ٢١١٢ؽفاء لليغر والخىزيع, 

 .32-28اث الؾفح

وزارة الذاخليت, مذًريت الىفىش العامت, املجمىعت *.15

 ., لىائي الضليماهيت ولرلىك1957الاحؾائيت لدسجيل عام 

 

 : :صەرچاوە ئیىگلیزییەکان

1.Trewathg, G. T. [ed.] J., Rose, H., George, A. 

Demko.1970 ,Case For Population Geography in 

Population Geography Areader. New York : A New 

York Schell McgrowHil , p. 14. 

 

  :چاوپێکەوجً

بەرزهجی, مامۆصخا عضمان.چاوپێکەوجً لە گەڵ .٧

, ئێضخا ٧٦/٣/٢١٧٣هاصروای هاحییەکە, لە بەرواری 

  .داوغخىوی عاری صلێماهیە

مامۆصخا صەالح , چاوپێکەوجً لە گەڵ مامۆصخا و .٢

  .٢٣/٣/٢١٧٣بەرواری  چاودێر لە قەزای صیذصادق. لە
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 ێرەی عێراق و پارێسگای صلێماویى (عىێنی جىگرافی قەزای صیذصادق بە گ٧هەخغە )



























 

ڕـًەخشەیکارگێبەشتيبەتوێژەراىپشتسەرچاوە:کاری ٤١٠٢عێراقی
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پشتسەرچاوە:کاری بەستيبەوەزارەتیتوێژەراى
ئاویعێراق,ًەخشەیکارگێڕیعێراق ساڵیبۆسەرچاوەکاًی

٤١٠١. 
 

بە پغدبەصتن بە وەزارەحی پالهذاهان, دەصخەی صەرچاوە: کاری جىێژەران 

ئاماری َەرێمی کىردصخان, دەصخەی ئاماری صلێماوی, هەخغەی 

 ٢١٧٦پارێسگای صلێماوی, بۆ صاڵی 
 

 قەزای صیذ صادقصىىوری (٢هەخغەی ) ێرەی پارێسگای صلێماویى (عىێنی جىگرافی قەزای صیذصادق بە گ٢هەخغە )
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 (٦(هەخغەی )٧هەخغەی )

 لە قەزای صیذصادق بەرزی و هسمی قەزای صیذصادقجۆرەکاهیخاک


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توێژەراىسەرچاوە:کاری دەستەیئاهاری دەستەیئاهاریُەرێویکوردستاى, اى, بەپشتبەستيبەوەزارەتیپالًدًا
ًەخشەیپارێسگایسلێواًی,بۆساڵی ٤١٠٣سلێواًی,
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 ( ٠هەخغەی )

 ەکاوی صىىوری قەزای صیذصادقيصەرچاوە ئاوی

 
سلێواًی,توێژەراىسەرچاوە:کاری دەستەیئاهاری دەستەیئاهاریُەرێویکوردستاى, اى, بەپشتبەستيبەوەزارەتیپالًدًا

بۆساڵی پارێسگایسلێواًی,  ٤١٠٣ًەخشەی
 

 

 (٢١٧٢-٧٣١١( دابەعبىووی داهیغخىاوی صیذصادق لە ماوەی )٧خغخەی )

کۆ ٤کەش/کن ژهارەی
داًیشتواى

ارگێڕیكیەکەی ساڵ

سیدسادق)ق.ُەڵەبجە(ى. ٤٤٥١٠ ٤٤٥١٠ ٥٤  ٠٧٥٥ 
٢٣٥٤١ ٠٢٤  *٢٣٥٤١  ٠٧٦٥ ى.سیدسادق)ق.ُەڵەبجە( 
٢٦١٤٦ ٠٣١  ٤١١٤ ى.سیدسادق)ق.شارەزوور( ٢٦١٤٦ 
٥٤٤٢١ ٠٠٤  ٤١١٧ ق.سیدسادق)ش.قەزا( ٤٦٥٤٤ 

 ى.سرۆچک ١٢٥٢
 ٤١٠٤ ق.سیدسادق)ش.قەزا( ٥٣٠٢٤ ٥٦٧١٦ ٠٤٤

 ى.سرۆچک ١٥٧٤
پشتسەرچاوە/کاری ساڵیتوێژەراى ُەرێن,بەڕیوەبەرایەتیئاهاریسلێواًی, اًی -٠٧٥٥)بەستيبە:وەزارەتیپالًدًا

٤١٠٤).
دابەشیکارگێریتڕیتۆری) پێ٠٧٧٥-٠٧٤٥*د.عبداللەغەفوور, ڕڕ(, باشوور, یووپێوستیگوًدەکاًی
یشتواىژهارەی دًا  

 



Journal of the University of Garmian 6 (4), 2019 

  
Page 144 

 
  

 

 

 داهیغخىاوی صیذصادق بە پێێ عار و گىهذژیىگەیی ( دابەعبىووی ٢خغخەی )

یەکەیساڵ
کارگێڕی

ریژەیشارًشیي
سەدی

رێژەیگوًدًشیي
سەدی

ى.سیدسادق٠٧٥٥
)ق.ُەڵەبجە(

٥٦٧٣١٢.٦٨٠٢٦١٤٤٣.٤٨

ى.*٠٧٦٥
سیدسادق)ق.

ُەڵەبجە(

٢٤.٥٨ ٠٧٣٤٥ ٤٤٠٧١٣٥.١٨

ى.سیدسادق٤١١٤
)ق.شارەزوور(

١٣.٧٨ ١١٤٦٤٤١.٠٨٠٥٥٢٤

ق.سیدسادق٤١١٧
 )ش.قەزا(

٣٠١٠٣٥٢.٤٨٠٥٥٣٠٤٣.٦٨

٣١٥٠٢.٤٨٤٧٤٥٦٣.٢٨ى.سرۆچک
٣٠٣٤٤٥٠.١٨٤١٥٠٦٤٦.٥٨کۆیگشتی

ق.سیدسادق ٤١٠٤
 )ش.قەزا(

٣٣٥٢٣٥٢.٤٨٠٧١٧٥٤٣.٦٨

٦٣.٢٨ ٣٣٢٠٢.٤٨١٤٢٤ى.سرۆچک
٣٤٤٧٧٥٠.١٨٤٤٤١٧٤٦.٥٨ کۆیگشتی

 
پشتسەرچاوە/کاری ُەرێن,بەتوێژەرًا اًی بە:وەزارەتیپالًدًا سلێواًی,ساڵیڕبەستي -٠٧٥٥یوەبەرایەتیئاهاری

٤١٠٤
االحصائيتلتسجيلعام* الوجووعت فوشالعاهت, الداخليت,هديريتاٌل وكركوك.7591وزارة لوائيالسليواًيت ,
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 (٢١٧٢-٧٣١١صیذصادق بە پێێ ژیىگە لە ماوەی)(گۆڕاوی رێژەیی داهیغخىاوی قەزای ٧عێىەی )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


پشتسەرچاوە:کاری  (٤بەستيبەخشتەیژهارە)توێژەراى

 

 وهاحیەی صرۆچک ( گەعەی داهیغخىاوی قەزای صیذصادق٢خغخەی )

تێکڕای*
 گەشە٨

ژهارەیداًیشتواى یەکەیکارگێڕی ساڵ

٧.٢  ٢٣٥٤١-٤٤٥١٠ سیدسادققەزای   ٧٨٩٧-٠٧٥٥  
٠.٢٢  ٢٦١٤٦-٢٣٥٤١* ٤١١٤-٠٧٦٥ قەزایسیدسادق   

٦.٠  ٧٢٢٨٠-٨٩٠٢٩ ٤١١٧-٤١١٤ قەزایسیدسادق   
٢.٠  ٧٩٨٢٩-٧٢٢٨٠ ٤١٠٤-٤١١٧ قەزایسیدسادق   

١٥٧٤-١٢٥٢ ٢.٠  ًاحیەیسرۆچک 
پشتسەرچاوە/کاری ُەرێن,بەڕتوێژەراى اًی ساڵیێبەستيبە:وەزارەتیپالًدًا -٠٧٥٥وەبەرایەتیئاهاریسلێواًی,

٤١٠٤.
دابەشیکارگێڕیتڕیتۆری) ڕووپێوویژهارەی٠٧٧٥-٠٧٤٥*د.عبداللەغەفوور, باشوور, پێڕستیگوًدەکاًی ,)

یشتواى .دًا
 

 

٢٠٠٢ 

 گوندشین٪ شارنشین ٪

١٩٨٧ 

 گوندشین٪ شارنشین ٪

١٩٧٧ 

 گوندشین٪ شارنشین ٪

٢٠٠٩ 

 گوندشین٪ شارنشین ٪

٢٠١٢ 

 گوندشین٪ شارنشین ٪
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 ( گەعەی داهیغخىاوی قەزای صیذصادق٢عێىەی )

 
پستسەرچاوە:کاری (.١بەستيبەخشتەیژهارە)توێژەراى

 

 

 (٢١٧٠ -٧٣١١)(گەعەی داهیغخىاوی قەزای صیذصادق بەراورد بە پارێسگای صلێماوی لە ماوەی صااڵوی ٢عێىەی )

 
 

سلێواًیبۆسااڵًیشتپتوێژەراىسەرچاوە:کاری ًاوەًدی ٤١٠٤-٠٧٥٥بەشتيبەئاهاری
قەزایسیدسادقبۆساڵی ی یشتوًا ئاهاریدًا پشتبەسترابە٤١٠٤*وەرگرتٌی ی یشتوًا پێشبیٌیکردًیرێژەیدًا

لەمتوێژەًەوەیە قەزاکە
 

 

 

 

٠. 

١. 

٢. 

٣. 

٤. 

٥. 

٦. 

٧. 

٨. 

٩. 

٢٠١٢ ٢٠١٢-٢٠٠٩ ٢٠٠٩-٢٠٠٢ ٢٠٠٢-١٩٨٧ ١٩٨٧-١٩٧٧ 

ی
شە

گە
 

یدان
ن
وا

شت
 

ساڵ  

٠. 

١. 

٢. 

٣. 

٤. 

٥. 

٦. 

٧. 

٨. 

٢٠١٦ -٢٠١٢ ٢٠١٢-٢٠٠٢ ٢٠٠٢-١٩٨٧ ١٩٨٧-١٩٧٧ 

ی
شە

گە
 

ن
وا

شت
انی

د
 

  سەرژمێری سااڵنی

 سید سادق سلێمانی
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 ٢١٧٢-٧٣١١( قەبارەی خێزان لە قەزای صیذصادق ماوەی صااڵوی ٧عێىەی )


پشتبەستي سلێواًیبۆسااڵًیسەرچاوە:کاریتوێژەراى ًاوەًدی ٤١٠٤-٠٧٥٥بەئاهاری

 

 

 (٢١٧٠-٧٣١١)لەماوەی( گۆڕینی پێکهاجەی کارگێڕی قەزای صیذصادق ٧خغخەی )

ساڵ
ًاحییە

٠٧٥٥٠٧٦٥٤١١٤٤١٠٤

ق.سیدسادقشارەزوورجەبق.ُەڵەجەبق.ُەڵەى.سیدسادق

ق.سیدسادقق.شارباژێرق.شارباژێرق.شارباژێرى.سرۆچک

 
پشتسەرچاوە/کاری ُەرێن,بەتوێژەراى اًی ساڵییوەبەرایەتیئاهاریڕبەستيبە:وەزارەتیپالًدًا -٠٧٥٥)سلێواًی,

٤١٠٤).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١. 

٢. 

٣. 

٤. 

٥. 

٦. 

٧. 

٨. 

٩. 

١٠. 

٢٠١٢ ٢٠٠٩ ٢٠٠٢ ١٩٨٧ ١٩٧٧ 

ی
رە
با
قە

 
ن
زا
خێ

 
س)

کە
ن/

زا
خێ

) 

  ساڵ
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 (٢١٧٦-٢١٧١( ژمارەی لەدایکبىوان و مردووان لە ماوەی )٧پاعکۆی )

ژهارەیهردىلەدایکبووىساڵ
داًشتواى

رێژەیگشتیلە
٠١١١دایکبوواى*/

رێژەیگشتیلە
٠١١١هردوو*/

٤١٠١٠٤١١١٤٥٥٢٢١٥١١٠١
٤١٠٠٠١٣٣٤١٦٥٤٤٢١٤٥٤
٤١٠٤٥٠٠٣٧١٥٦٧١٦٠٦٠٣
٠٣٧ ٤١٠١٤٠٧١٦١٦٠١٢١
٤١٠٢٦٥٥٤٧٠٦١٦٤١٤١٥
٤١٠٣٦٧١٤١٧٦٤٦٥٠٠٦٣

بٌکەیتەًدروستیسیدسادق/سەرچاوە پشتبەستيًەئاهاری .کاریتوێژەراى
سلێواًی,ساڵیتوێژەراىسەرچاوە/کاری ُەرێن,بەریوەبەرایەتیئاهاری اًی پشتبەستيبە:وەزارەتیپالًدًا

٤١٠٤-٠٧٥٥.
لەًاوەراستیساڵ(* یشتواى ژ.دًا لەساڵێکیدیاریکراو/ )ژ.لەدایکبوواى ٠١١١*رێژەیگشتیلەدایکبوى=

لە یشتواى ژ.دًا لەساڵێکیدیاریکراو/ )ژ.هردوو ٠١١١ًاوەراستیساڵ(**رێژەیگشتیهردوواى=
 

 

 

 

 

 


