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پىخته
عارەزوور هەروەن هاوچەواوى جري وىردصخان رۆڵێيى گرهگى بيييىە لە صەرهەڵذان و
گەعەصەهذوى عارصخاهيەحی گەالوى وۆن .لێيۆڵيىەوە لە هىهەري گڵێىەصازی لەو هاوچەیە
گرهگی زاوضتى زۆري بۆ هاوچەهە و جىێژەران و عارەزاياوى و عىێىەوارهاصان هەيە .گڵێىەی
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دەصەاڵجەهەيان بە صەر هاوچەواوى جردا .جىێژەران لە لێيۆڵيىەوەهەياهذا چەخخيان لە صەر
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پێشهكی :

گڵێىە وەک یەکێک لە گرهگتریً پاعماوەی کەٌ و پەلی جایبەث
بە مرۆڤی کۆن پێىاصە دەکرێذ  ،بە عێىەیەکی فراوان لە
زۆربەی عىێىە عىێىەوارییەکان لە گردو جەپۆڵکەو هیغیىگەکاوی
چاخە جیاوازەکاهذا بە ئەهذازەیەکی زۆر دەبینرێذ و بىهیان ھەیە
.پارچە گڵێىەکان و عێىەو هەخػ و ڕەهگەکاهیان وەک بەڵگەی
زاوضتى پضپۆراوی بىاری عىێىەوارهاس ى پغتى پێذەصتن دەبىە
صەرچاوەی باوەڕ پێکراو بۆ بەدەصذ ھێىان و فەراھەم کردوی
زاهیاری لە صەر ژیىگەی صروعتى و دۆخی ژیان وگىزەراوی مرۆڤ
،ھەروەھا بۆدیاریکردوی مێژووی كۆهاخەکاوی عارصخاهیەث
لەصەردەمە جیاوازەکاهذا.بەجایبتى زاهیاری لە صەر الیەوی
ئابىری لە چاخەکاوی پێػ هىصين .بۆیە ئەم جىێژیىەوەیە
ھەوڵێکە بۆ زیاجر خضدىە روی زاهیاری لە صەر رۆڵی گرهگی
عىێىەواریی وكۆهاخە مێژوویەکاوی دەعتى عارەزور لەڕیگەی
لێکۆڵیىەوە و عێکردهەوەی ژمارەیەک لە پارچە گڵێىەی دۆزراوە
کە لە ئەهجامی کاری کىەو ھەڵکۆڵين لە چەهذ پێگەیەکی
عىێىەواریی لە دەعتى عارەزور بەدەصذ ھاجىون .بێگىمان
دەعتى عارزور وەکى ھەمىو هاوچەکاوی جری کىردصخان رۆڵی
گرهگ و بەرچاوی ھەبىوە لە صەرھەڵذان و گەعە صەهذوی
باری عارصخاوی بە ھەمىو للەکاهیەوە ھاوعێىەی هاوچەکاوی
جری کردصخان الهکەی عارصخاهیەث بىوە عارەزور دەعدێکی
ھەر لە چاخە کۆهەکاهەوە بە پێذ و الهکەی مرۆڤایەحی بىوە
ھەربۆیە گەاڵوی کۆن روویان لەم دەعخە کردووە بۆ ژیان و
دەصخەبەرکردوی بژێىی رۆژاهەیان وەک کغخىکاڵ کردن و ماڵی
کردوی ئاژەڵ .میخاهیەکان وەک ھەر گەڵێکی دیکەی هاوچەکە لەو
خاکە ژیاون وە خۆیان بە خاوەوی رەھەهذی ئەو عىێىە
هاصاهذووە .گەڵی عاوغینى میخاوی وەک خىریەکان هاصێنراون.
کەوا لە صەرەجای ھەزارەی دووەمذا دەرکەوجىون وە ھەر لەو
صەردەمەدا عاوغینى میخاهیان درووصذ کردووە .لەو پاعماوە
عىێىەواریە گریىگاهەی کەوا میخاهیەکان جێیان ھێغخىوە بریتى
بىوە لە گڵێىە ،کەوا بابەحی جىێژیىەوەکەماهە .جىێژیىەوەکەمان
زیاجر چەخذ لە صەر چەهذ بىەمایەکی زاصتى لێکۆڵیىەوە لە
گڵێىەی میخاوی دەکاث ،پێػ ئەوەی راصخەوخۆ بچیىە صەر
هاوەرۆکی جىێژیىەوەکەمان ،جیغک دەخەیىە صەر مێژووی و
جىگرافیای دەعتى عارەزور ،رۆڵی میخاهیەکان لەو دەعخەدا ،وە
دواجر راصخەخۆ لێکۆلیىەوە لە عێىەی گڵێىەی میخاوی دەکەیً
کەوا پێغتر لە ھەڵکۆڵیىە عىێىەواریەکان دا دۆزراوهەجەوە ،وە
لە کۆجاییذا باش لە پێکھاجەی كىر و چۆهیەحی درووصذ کردوی
گڵێىەی میخاوی لە دەعتى عارەزور دەکەیً لە گەڵ هاصاهذوی

ھەمىو جۆرەکاوی عێىەی بەکارھاجىو و بەراوردکردهیان لە گەڵ
گڵێىەی هاوچەکاوی دیکەی ژێر دەصەاڵحی میخاوی.

گرنگی بابەتەکە:
گرهگی جىێژیىەوەکە لەوەدایە زاهیاری هىێ فەراھەم دەکاث لە
صەر کىردصخان بەگغتى وهاوچەی دەعتى عارەزور بەجایبەحی لە
روی مێژووی دەرکەوجنى گڵیىەی میخاوی وعێىاز و جۆری
بەکارھاجىو بىاصێىين.
ئامانج:
دەرخضتن و هیغاهذاوی جۆری گڵێىە و مێژووی هیغخەجێبىووی
میخاهیەکان لە هاوچەکەدا وە وواڵمذاهەوەی ئەم پرصیاراهە
خىارەوە:
-١دەعتى عارەزور لە ژێر دەصەاڵحی میخاهیەکان بىوە؟
-٢گەڵی میخاوی لەوێ ژیاون یا دواجر ھاجىوەهەجە ئەو عىێىە؟
-٣گڵێىەی هاصراوی دێرداری عاملۆ گڵێىەی میخاهیە؟
-٤جۆرەکاوی گڵێىەی میخاوی لە دەعتى عارەزۆر ھەمان جۆری
دۆزراوەی جۆرەکاوی دیکەی هاوچەکەن؟
میتۆدی بەکارھاتىو:
وەک ھەر جىێژێىەوەیەکی دیکەی دەربارەی گڵێىە ،میخۆدی
جایبەث بە جىێژیىەوەی گڵێىە بەکاردەھێىين و همىوهەکان
عیذەکرێىەوە بە پێى داجای زاهیاری درووصخکراو کەوا لە صەر
گڵێىەکان درووصخکراون و صەرژمێری دەدەن بە دەصخەوە.
پرۆگرامەکاوی Microsoft data access and Adobe illustrator
 Ccبەکارھاجىون بۆ جۆمارکردوی زاهیاری و درووصخکردوی وێىەی
گڵێىەکان.
پالنی تىێژینەوە:
لێکۆڵیىەوەکە لە چەهذ جەوەرەیەک پێکھاجىوە ،لە صەرەجادا
جىێژەران باصیان لە عارەزوور و ھەڵکەوجەی عىێنى جىگرافی و
عارەزوور لە مێژوودا و مێژووی دەرکەوجنى گەالن لە هاوچەکەدا
و مێژووی ھەڵکۆڵين لە دەعتى عارەزووردا کردووە دواجر باش
لە رۆڵی میخاهیەکان لە دەعتى عارەزوور و گردەکاوی صەردەمی
میخاوی گردووە .لە بەعەکاوی کۆجاییذا لێکۆڵیىەوەی عێکاری بۆ
گلێىەی میخاوی لە دەعتى عارەزوور و عیکردهەوەی عێىاکان و
لێکۆڵیىەوەی بەراوردکاریان ئەهجام داوە.
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ئەو عىێىەواراهەی کە دەکەوجىە چىارچێىەی بەهذاوی

ناوی شارەزوورو ھەڵکەوتەی شىێنی جىگرافی

دەربەهذیخان لە صىىرە دەعخەکاوی عارەزوور (ؽالح ،١٩٨٧ ،

عارەزوور بەچەهذیً عێىازی جیاجیا لە صەرچاوە

ؼ.)٧٠

عىێىەواری ومێژووییەکاهذا ئاماژەی پێکراوە.بەپێى صەردەمەکان
گۆڕان بەصەر هاوەکەی دا ھاجىوە .لە دەكە میخییەکاوی

ئەوەی جێى ئاماژە پێکردهە بەهذاوی دەربەهذیخان کە لە صەر

ھەزارەی صێیەم وھەزارەی یەکەمی پێػ زایين دەعتى عارەزوور

رووباری صيروان (دیالی ) دروصخکراوە هسیک ئەو عىێىەی لەو

پێى وجراوە(زامىا  ) Zamuaصىىری لەهێىان هاوچە عاخاویەکاوی

عىێىەی کە ھەردوو رووباری صيروان جاهجەرۆ یەکتر دەگرن و (

رۆژ ئاوای زاگرۆش جا باعىری زیی بچىک بىوە (خىىن ،٢٠٠٩ ،

 )٦٠کم لە باعىری پارێسگای صلێماوی دوورەو() ٢٥٠کم لە

ٌ.)٣١٦

باکىری رۆژئاوای عاری بەغذادەوەدوور دەبێذ و جێکڕای روبەری
بەهذاوەکەظ  ١٢٠کم چىار گۆعەیە و س ً ملیار لتر صێگۆعە

لەصەر هاوی عارەزوور بۆچىهەکان جیاوازن صەبارەث بە
هاوەکەی پێکھاجىوە لەدوو بڕگە (عار و زوور) عار بە ماهای عار
دێذ .زوور بە ماهای دارصخان یا ھێزو دەصەاڵث کە بە ماهای

ئاو گلذەداجەوە .وە گەورەجریً بەش ى دەکەوێخە رۆژھەاڵحی
رووباری جاهجەرۆ و زەڵم ،کە دەرژێىە هاو رووباری صيروان
(دیالە) .دەعتى عارەزوور هسیکەی  ٤٥کم درێژیەکەیەحی و

عاری ھێزو دەصەاڵث دێذ .بۆ زاهیاری زیاجر صەرداوی (الىهبى،

پاهیەکەی لە رۆژھەاڵجەوە هسیکەی  ٢٥کم دەبێذ .وە بە زهجيرە

 ،١٩٦١ؼ  )١٤٤-١٢٩بکە .بەپێى ھەهذێ لە صەرچاوەکاوی

عاخێک دەورە دراوە بە بەرزی  ١٢٠٠م بۆ ١٥٠٠م ،جەهھا لە

صەردەمی ئیضالمی صىىری دەعتى عارەزوور لە چیاکاوی هێىان
(اربل جا ھەمەدان ) بىوە لە گرهگتریً عارەکاوی ( هیم ڕزرای و
عيز و دزدان) بىوە  ،بە بۆچىوی اللسوینى عارەزوور لە الیەن
(زۆر کىڕی زوخاک) بيیاث هراوەو داهیغخىاهەکەش ى کىردی ئازاو
چاوهەجرش بىوهە (اصماعیل  ،١٩٩٨ ،ؼ .)٧٤

بەش ى باکىری رۆژئاوادا هەبێذ کە درێژیەکەی لە بەردەوام
بىوهذایە .لە رۆژھەاڵجەوە زهجيرە چیای ھەورامان ھەیە کە
بەرزیەکەی  ٣٠٠٠م دەبێذ وە بە چەهذیً عار و عارۆچکە و
الدێ دەورەدراوە .گرهتریيیان عاری ھەڵەبجەیە وە لە گەڵ
عارۆچکەی خىرماڵ کەوا کەوجىوهەجە بەش ى باکىر .ئەم

دەعتى عارەزوور لە روی ھەڵکەوجەی عىێنى جىگرافیەوە

دەعخە زیاجر بۆ کغخىکاڵی و ئاژەڵذاری بەکارھاجىوە ،وەک

هاوچەیەکی پڕبایەخ بىوەو بەدرێژایی مێژوو ویضخگەیەکی گرهگ

کغخىکاڵی گەهم و جۆ و برهج و گەهمە عامی و ماظ و پەمۆ ،

وصتراجيژی وعادەماری ئابىری عارەکاوی جری کىردصخان بىوە .

جىوجً و چەوەهذەر .زەوییەکی بە پیذ و دۆڵەمەهذی ھەیە

ئەم هاوچەیە دەکەوێخە باعىری عاری صلیماهیەوە ،پێک

(الجىابي ،١٩٦١ ،ؼ.)١٩٢-١٧٤

ھاجىوە لە دەعدێکی فراوان وبەلیذ وپڕبەرەکەث وچەهذیً چۆم

شارەزوور لە مێژوودا

و جۆگەڵەو روبار لەخۆدەگرێذ .بۆیە ھەر لە کۆهەوە ئاوەدەاوی
بەخۆوە بیيیىە و پیغەی چاهذن وبەروبىمی کغخىکاڵی جێیذا

دەعتى عارەزوور ھەر لە کۆهەوە یەکێک بىوە لەو هاوچاهەی کە

پەرەی صەهذووە  .بەڵگەظ بۆ صەڵماهذوی ئەو ڕاصدیە بىووی

دەعذ و ژیىگەکەی زۆر لەبار بىوە لە روی فێىکی کەظ و

ژمارەیەکی زۆری پاعماوەی پێگەی عىێىەواریی گرهگ لە گردو

ھەواکەی و خاکەکەی بە پیذ وگىهجاو بىوە بۆ کغخىکاڵ و

جەپۆڵکە کە مێژوویان دەگەرێخەوە بۆ كۆهاخە مێژووییە

ئاژەڵذاری  .بۆیە ھەر لە چاخە کۆهەکاهەوە دەعخەکەی مرۆڤی

جیاجیاکان  .لە هێى ئەماهەظ دا زیاجر لە (  )١٧عىێىەواری

جێذا گيرصاوەجەوە ،وەک ھەمىو پارچەکاوی دیکەی کىردصخان

گرهگ دەصذ هیغان کرا لەئەهجامی روپێىی جیمێکی عىێىەواری

عىێيێکی گرهگ بىوەو رۆڵی کارێگەری بیيیەوە لە صەرھەڵذاوی

گغتى عيراقی لە هێىان صاڵەکاوی ، ١٩٥٩-١٩٥٦کە دواجر کاری

عارصخاهیەث ،بۆیە بەدرێژایی كۆهاخە مێژوویەکان ھەمیغە

کىەو ھەڵکۆڵیيیان جێذا ئەهجامذراو زاهیاری زۆر گرهگ لە صەر

بىەجە جێى بایەخی ھۆزو گەالوی کۆوی هاوچەکە .دۆزیىەوەی

مێژووی هیغخەجێبىون و عارصخاهیەحی هاوچەی کىردصخان

پاعماوە عىێىەواری جۆرارجۆر،بەجایبەحی پاعماوەی گڵێىەی

بەگغتى و دەعتى عارەزوور باڵوکرایەوە کە بەجایبەحی لە صەر

کۆن بە ئەهذازەیەکی بەرچاو لە ئەهجامی ھەڵکۆڵینى عىێىەواری
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لە گردەکاوی عارەزوور ،گەواھی دەدەن لە صەر ھەبىووی ژیان

کە صىىرەکەی لە رۆژئاوادا گەیغخە صەر دەریای صپى

لە صەرەجای چاخی بەردینى هىێ وە( .ؽالح  ،١٩٨٧،ؼ.)٧٠

هاوەراصذ بۆ ماوەی  ١٥٠صاڵ فەرماهرەواییان کرد و وە لەو

ھەرچی ئەوەی جایبەجە بە گڵێىەی دۆزراوە لە ئەهجامی ھەڵکۆڵين

کاجەدا دەعتى عارەزور رۆڵێکی گرهگی بیىىە لە بەھێزکردوی ئەو

همىهەی زۆرمان لەبەر دەصذ دایە وەک گۆزەی صەردەمی خلف

عاوغیىاهە ،چگە لەماهە دەعتى عارەزور هاوچەی صىىری بىوە

لە گردی بگم ،مێژووەکەی دەگەرێخەوە بۆ صەردەمەکاوی پێػ

لە گەڵ وواڵحی عیالم ( .)Ahmad, k, 2012, P. 55, 119, 229

خەلەف ،ھەروەھا گۆزەی صەردەمی (عىبیذ) لە گردی دواهسە
ئیمام کە مێژووی دەگەرێخەوە بۆ صەردەمی عىبێذ ،وە

مێژووی ھەڵکۆڵین لە دەشتی شارەزوور

پاعماوەی گڵێىەی صەردەمی وەرکا لە دواهسە ئیمام و بەکراوە و

دەصخپێکی کاری عىێىەواری لە هاوچەکە دەگەرێخەوە بۆ کۆجایی

گردی رەظ و عەربەث و عاملۆ دۆزراهەوە .وە گڵێىەی صەردەمی

پەهجایەکان و صەرەجای عەصخەکاوی صەدەی رابىردو کاجێک کە

بابلی کۆن و کاش ى و میخاوی لە گردی عاملۆ دۆزراهەوە ،وە لە

بەرێىەیەرایەحی گغتى عىێىەواری عێراق ھەڵذەصخێذ بە هاردوی

گردی كاجەر پاعماوەی صەردەمەکاوی پێػ مێژوو جا ھەزارەی

عاهذێک بە صەر پەرعتى دکخۆر کازم جەهابی بۆ رووپێىیی و

یەکەم و صەردەمی ئیضالمی و عىصماوی لە گردی کاژاو

ھەڵکۆڵين لەو گردە عىێىەواریاهەی دەعتى عارەزوور کەوا ژێری

دۆزراهەوە (.)Mühl, S. & Fassbinder J. W. E, 2015, p. 483

ئاوی بەهذاوی دەربەهذیخان دەکەوجً .بۆ ئەوەی زاهیاری لە صەر
مێژووی ئەو گرداهە بەدەصذ بھێنن و کەٌ و پەلە

مێژووی دەرکەوتنی گەاڵن لە ناوچەکەدا

عىێىەوارییەکاوی لە فەوجان و هىكمى ژێر ئاو رزگار بکەن  .ئەم

دەربارەی دێریىەیی دەعتى عارەزوور وەک پێغتر ئاماژەمان پێذا

کارە بە صەرەجای کاری ھەڵکۆڵين ئەژماردەکرێذ لە هاوچەکەدا.

بەھۆی ھەڵکەوجەی جىگرافیای هاوچەکە و لە بار بىووی کەظ

بەم عێىەیە کارەکان بەردەوامی دەبێذ و لە صاڵی ١٩٦٠

و ھەوای دەعخەکەی وای کردووە کەوا زۆر لە گەالن لەم

عىێىەوار هاش مدمذ باكر الحضینى صەرپەرعتى کاری ھەڵکۆڵين

دەعخەدا هیغخەجێبن و عاوغینى گەورە درووصذ بکەن یا

دەکاث لە گردی بەکراوە کە ()٥کم لە باکىری رۆژئاوای عاری

ھاوکار بىون بۆ درووصذ کردوی عاوغين لە هاوچەکاوی دیکەی

ھەڵەبجەی عەھیذ دوورە (الحضیني ،١٩٦٢ ،ؼ.)١٦٤-١٤١

کىردصخان ( .)Ahmad, K, 2012, P.1گىجیەکان همىهەی کۆهتریً

دواجر لە صاڵی  ١٩٦١کاری ھەڵکۆڵين لە گردی عاملۆ لە صىىری

هەجەوە کۆهەکاوی زهجيرە چیاکاوی زاگروش بىوهە کە لە

عاری ھەڵەبجە لەالیەن دکخۆر کازم الجىابی ئەهجام دەدرێذ

هاوچەکەدا ژیاون ،لە جێکضخە میخییەکاوی صەردەمی ئەکەدی

بۆ ماوەی ( )٣ماهگ بەردەوام دەبێذ و ژمارەیەک جێکضذ میخی

ئاماژەیان پێکراوە وھەهذی لە مێژووهىصان صىىری دەصەاڵحی

و پارچە گۆزەو بەردی گران بھای جێذا دەدۆزرێخەوە مێژوویان

گىجیەکاوی لە هێى چىار گۆعەی هێىان زیی بچىک و روباری

دەگەرێخەوە بۆ صەردەمی بابلی کۆن و خىریەکان  ( .الجىابي،

دیجلەو زهجيرە چیاکاوی صلیماوی جا دەگاجە روباری دیالی دیاری
کردەوە ە هیغخماهەکەیاوی بە خاکی گىجیام  Gutiumهاصاهذوەو
ڕرابخا (کەرکىکی ئیضخا) پایخەختى ميروغىەکەیان بىوە

 ،١٩٦١ؼ .)١٩٤ -١٧٤وە لە صاڵی ١٩٧٣- ١٩٧١لە گردی
رەظ کە دەکەوێخە هسیک گىهذی باریکەو ()٥کم لەرۆژ ھەاڵحی
عاروچکەی عەربەث دوورە  ،عىێىەوارهاش اصماعیل خضين

(اصماعیل ،)٦٣ ٌ ،١٩٩٧ ،وە دواجر صىباریەکان و گەالوی

حجارە صەرپەرعتى کاری ھەڵکۆڵين لەم گردە دەکاث و

لىلىبی و خىری و صیمىریىم لەوێذا ژیاون .وە زۆرجار بە وواڵحی

پاعماوەی عارصخاهیەحی وەرکا بەجایبەحی گڵیىەی ئەم

صىبارجۆ و خەمازی و زامىا لە الیەن ئاعىریەکان هاوبراون .لە
مێژوودا رووبەرووی ئیمپراجۆرەکاوی باعىر بىوهەجەوە وە زۆر جار
مەجرصیان درووصذ کردووە وەک گىجیەکان جىاهیان

صەردەمەی جێذا دەدۆزرێخەوە (حجارة ، ١٩٧٦ ،ؼ ،)٨٠ -٥٩وە
لە صاڵی  ١٩٧٣لە گردی یاصين جەپە کاری ھەڵکۆڵين کرا بە
صەرپەرعتى اصماعیل خضين خیجارە (حجارة ،١٩٧٥،

ئیمراجۆریەحی گەورەی ئەکەدی برۆخێنن وە کاعیەکاوػ بە
ھەمان عێىە دەصەاڵحی بىەماڵەی بابلی کۆهیان رووخاهذ و بۆ
ماوەی  ٤٠٠صاڵ فەرماهرەوایان کرد وە دواجر عاوغینى میخاوی
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بەھۆی خراپی و هاصەكامگيری دوخی هاوچەکاوی کىردصخان

ھەرێمى لە ژێر دەصەاڵحی عەمص ى ئادد بىوە وە دواجر خۆمۆرابی

کارەکاوی ھەڵکۆڵين و گەران و پغکىين و رووپێىی عىێىەواری لە

ئەو هاوچاهەی خغخۆجە ژێر دەصەاڵحی خۆی دواجر کاعیەکان و

ھەمىو هاوچەکاوی کىردصخان وەصدێنرا جا دوای رووخاوی رژێمى

خىریەکان بەرەو هاوچەکەوە ھاجىون کاعیەکان بەرەو باعىر و

خکىمەحی هاوەهذی عێراق لە  ٢٠٠٣دا ،لە دوای گۆڕهکاری لە

خىریەکان بەرەو باکىر وە لە صێگۆعەی خابىردا کە بە

خکىمەحی عيراقی یەکەم کاری رووپێىی عىێىەواریی لە صاڵی

صەهخەری خاکی میخاوی هاصراوە عاوغینى میخاهیان درووصذ

 ٢٠٠٩ئەهجامذرا بە صەر پەرعتى (مىھل صیمىە) بىو بە

کردووە ( ( )Othman, 2011, P. 10وێىەی.)١ .

ھاوکاری بەرێىەبەرایەحی عىێىەواری صلێماوی (

Mark al

.)Taweel et Al, 2012, P. 1-35
وە لە صاڵی  ٢٠١١-٢٠١٠دووبارە کاری ھەڵکۆڵين لە گردی
بەکراوە بە صەرپەرعتى پیخەر میگلىش دەصتى پێکردەوە ( Peter,
.) A. Meglus et al, 2013, p. 43-88
وە لە  ٢٠١٣دا بەرێس Simone Mühl and Jörg Fassbinder
ھەڵضان بە رووپێىی مىگىاجیس ى دەعتى عارەزوور بۆ ئەو
عىێىاهەی کەوا لە کاحی رووپێىی صەرزەوی دا هەبینراون (
.)Simone Mühl and Jörg Fassbinder, 2016, p. 241-248
رۆلی میتانیەکان لە دەشتی شارەزور
بە گىێرەی صەرچاوە مێژوویەکان لە صەرەجای صەدەی
چىاردەھەمی پ.ز .میخاهیەکان دبىە خاوەوی دەصەاڵجێکی بەھێز،
عاری وعىکاوی

یان واعىکاوی  Washukkanni-دەبێخە

پایخەختى ميروغیىەکەیان ،صىىری دەصەاڵجیان دەگاجە
هاوچەکاوی هێىان دەریاچەی وان جا زهجيرە چیاکاوی زاگروش
کەهارەکاوی صىریا  .ئەوەی جێى ئاماژەیە ھەرچەهذە بەجەواوی
عىێنى عاری واعىکاوی هەزاهراوە بەاڵم بە بۆچىوی ھەهذی لە
مێژووهىصان وا مەزەهذە دەکرێذ کە ئەم عارە لە گردی
الفخاریە بێذ لە صەر روباری خاپىر لە رۆژھەاڵحی کۆزاها لە
هاوچە کىرد وغیىەکاوی باکىری صىریا ( الخلیل ،٢٠١٣ ،ؼ
 .)٨٣ھەروەھا لە ماوەی ھەزارەی دووەمذا ھەرێمى کىرصخان و
باکىری ميزۆپۆجامیا لە ژێر دەصەاڵحی میخاهیەکان بىوە وە
صىىری رۆژھەاڵجیان لە گەڵ بابلیەکان بىوە وە لە باعىردا
صىىریان لە گەڵ وواڵحی ئاعىر بىوە وە لە بەش ى باکىری

وێىەی :١ .وێىەی جۆپۆگرافیای دەریاچەی دەربەهذی خان لە

رۆژئاوادا لە گەڵ خیدیەکان بىوە .دەعتى عارەزوور بەعێک

گەڵ هاوچە عىێىەواریەکان ()Mark al Taweel et Al, 2012, P.2

بىوە لە باکىری رۆژھەاڵحی وواڵحی میخاوی خەڵکی ئەو هاوچەیە

گردەکاوی صەردەمی میخاوی

هاصراون بە خىریەکان .لە صەرەجای ھەزارەی دووەم دا ئەم
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-١گردی عاملۆ
گردی عاملۆ گردێکی عىێىەواریە ،دەکەوێخە بەش ى باکىری
رۆژئاوای كەزای ھەلەبجە بە دووری  ٢٢کم وە  ٨کم لە پردی
رووباری زەڵمەوە دوورە ،وە دەکەوێخە صەر ئەو رێگایەی کەوا
عاری ھەڵەبجە دەبەصخێخەوە بە عاری صلێماوی .ھەڵکۆڵين لە
صاڵی  ١٩٦٠جێذا دەصتى پێکردووە بە صەر پەرعتى بەرێس کازم
الجىابی .وە ھەڵکۆڵين لەم گردەدا بۆ ماوەی  ٨١رۆژ بەردەوام
بىوە .گردێکە عێىەی الکێغەیی ھەیە ،لە باکىری رۆژھەاڵجەوە
بەرەو باعىری رۆژئاواوە درێژبۆجەوە ،گردەکە لە خىارەوە
عێىەیەکی خڕی ھەبىوە وە رووبەرەکەی ( )١٦٠مەجر
چىارگۆعەیە ،وە بەرزیەکەی لە باکىرەوە  ١٦مەجرە .صەری
گردەکە راصذ بىوە وە لە دەورەی دا ھیچ چاڵ و عىێنى
رووچىوی لێ هەبىوە .لە ئەهجامذا دە چینى عىێىەواری
دۆزرایەوە ،لە چیىەکاوی یەکەم بۆ صێیەم پاعماوەی گڵێىەی
میخاوی دۆزرایەوە (وێىەی( .)٣ ،٢.الجىابي ،١٩٦١ ،ؼ.)١٧٤

وێىەی :٣ .هەخغەی ھەڵکۆڵینى گردی عاملۆ (الجىابي،١٩٦١ ،
هەخغەی )٣
 -1گردی بەکراوە
بۆ یەکەم جار لە صاڵی  ١٩٢٠کاپتن لیط بە رەگەز ئیىگليزی

وێىەی :٢ .گردی عاملۆ (الجىابي ،١٩٦١ ،لىح -١أ)

صەرداوی ئەم گردەی کردوەو  ،دواجر بەریىەبەرایەحی عىێىەواری
عيراقی وەرزی یەکەمی ھەڵکۆڵینى جێذا ئ لە صاڵی ١٩٦٠ /٥/٧
ئەهجام داوە بە صەرپەرعتى عىێىەوارهاش مدمذ علی مێگفی
، ١٩٦٠ژمارەیەک کەٌ وپەٌ وجێکضتى بضماری صەردەمی بابلی
کۆوی جێذا دۆزراوەجەوە (.ؽالح  ،١٩٨٧ ،ؼ  .)٧١گەورەجریً
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گردی عىێىەواری لە دەعتى عارەزور دادەهرێذ ،بە دووری ١٥
کم دەکەوێخە باکىری عاری ھەڵەبجەوە ،لە صاڵی  ١٩٦٠کاری
ھەڵکۆڵینى بۆ کراوە ،بەرزی گردەکە هسیکەی  ٤١مەجر دەبێذ وە
درێژی لە خىارەوە هسیکەی  ٢٧٧مەجر دەبێذ وە درێژیەکەی
هسیکەی  ٢٠٠مەجر لە صەرەوە دەبێذ وە پاهیەکەی لە خىارەوە
 ٢١٦م وە لە صەرەوە  ١٣٧م دەبێذ( .الحضیني ،١٩٦٢ ،ؼ
 )١٤١وە ئەم گردە دیىارێکی ھەیە بە هسیکەی  ١کم دەبێذ وە
دەکەوێخە بەش ى رۆژئاواوە .لە ئەهجامذا ھەعذە چینى
عىێىەواری دۆزرایەوە ،بەاڵم کاری ھەڵکۆڵين وەصخا پێػ ئەوەی
بگەن بە زەوی صەرەجایی .وە گڵێىەی میخاوی لە چیىەکاوی خەوث
بۆ دە دۆزراهەوە (وێىەی ٤ .و ( .)٥الجىابي ،١٩٦١ ،ؼ .)١٨٩

وێىەی :٥ .هەخغەی عىێنى ھەڵکۆڵين لە گردی بەکراوە
(الحضیني ،١٩٦٢ ،لىح )٦
 -2گردی کىرجاش
گردێکی دیکەی دەعتى عارەزورە ،لە چینى چىارەمذا پاعماوەی

وێىەی :٤ .گردی بەکراوە (الحضیني ،١٩٦٢ ،لىح -١أ)

گڵیىەی میخاوی دۆزرایەوە.
(الجىابي ،١٩٦١ ،ؼ )١٩٠-١٨٩
 -3گردی بیگۆم
لە ئەهجامی ھەڵکۆڵیىذا لە س ً چینى یەکەمی صەرەوەیذا
گلێىەی صەردەمی میخاوی دۆزرایەوە( .الجىابي ،١٩٦١ ،ؼ
)١٩٠
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زۆربەیی دەفرەوان دەمیان کراوەجەوە وە لێىاری جيژیان ھەیە ،وە
هەخػ کراون بە ھێڵی دێرداری كىوڵ .وە العەکاهیان كىچاڵً.

چینی شىێنەواری سەردەمی میتانی 
ناوی گرد 
٣-١
گردی شاملۆ 
بەکراوە ١٠-٧
گردی

٤
گردی کىرتاس 
٣-١
گردی بیگىم 

بەاڵم بەداخەوە زۆربەی پارچەکان جەهھا لێىارەکاهیان ماون و
بەش ى خىارەوەیان هەماون بۆیە زاهیاری جەواومان هیە دەربارەی
بەش ى خىارەوەیان (الجىابی ،١٩٦١،لىح ( )٧گراڤی.)١ .
(خغخەی  ٣و جابلۆی .)٣

گڵێنەی میتانی لە دەشتی شارەزور 

کوپ

لە میاوی کىەو پغکىینى جیمى عىێىەورهاس ى بەرێىەبەرایەحی

%37

%44

دەفر

گغتى عىێىەواری عێراكیذا ھەهذێ پاعماوەی گڵێىەی
صەردەمی میخاوی دۆزراهەوە لە ئاکامذا عىێىەوارهاصان لە بەر

گۆزە

%19

جىاوی و خاوێنى كىرەکەی و رێکی عێىەکاهیان هاویان لێىا
گڵێىەی عاملۆ .بەاڵم ژمارەی ئەو پارچە گڵێىاهەی دۆزراهەوە کەم
بىون وە دواجر لەم صااڵهەی دواییذا لەالیەن زاهکۆی ماکس ى
میلیاوی میىهخی ئەملاوی کىەو پغکىين و ھەڵکۆڵين ئەهجامذرا

گراڤ :١ .ئەهجامی صەرژمێری جۆری گڵێىەکان

بەاڵم جاوەکى ئێضخا ئەهجامی ھەڵکۆڵیىەکاهیان باڵوهەکردۆجەوە
ھەربۆیە جىێژیىەوەکاهیان زاهیاری هىێ دەخەهە صەر مێژووی

بەراوردکردن

گڵێىەی میخاوی .
عیکردهەوەی عێىەکان
-١

لە بەراوەردکردوی گڵیىەکاهذا زیاجر پغذ بەصتراوە بە

کىپ

لێکۆڵیىەوەکاوی پیغىوجر کەوا لە صەر گڵیىەی میخاوی کراوە لە

عێىەیەکی بچىوک و گۆزەیی ھەیە ،ملێکی بچىوک ،زۆربەی

گردەکاوی پارێسگای کەرکىک لە گردە گرهگەکاوی وەک گردی

ملەکان بەرەو دەرەوەن و کراوەن ،وە العەیان زۆربەیان خڕن ،وە

یۆرگان جەپە (هىزی کۆن) ( )Starr, R. F. S, 1937و جل الفخار

لێىارەکاهیان زۆربەیان خڕن وە بىکەکەیان بەرز و كىچاڵً و وە
ھەهذێکیان راصذ و جەختن .همىوهەکان لە گردی عاملۆ
وەرگيراون (الجىابي ،١٩٦١ ،لىح ( )٤گراڤی( .)١ .خغخەی ١و
جابلۆی )١
-٢

 )1977, 25-48لە دەعتى ھەولێر گردی ئەكرە و ابراھیم بایس
(گردی مەخمىری کۆن) و کىالە کەهذاٌ ( & El Amin
 ،)Mallowan, M. E. L., 1949, 150-160گردی كەصر

گۆزە

عەمامک ،گردی كەصرە وە گردی کلک مغک ،وە لە دەعتى

گۆزەکان زۆربەیان كەبارەی مامىاوەهذیان ھەیە ،لێىارەکاهیان
خڕ و راصتن ،ملیان کىرجً ،وە العەکاهیان لە عێىەی جيژ و
ھەرمێى و خڕ پێکھاجىون ،وە بىکەکاهیان راصذ و خڕن .هەخػ

عەهگاڵ گردی ریماح ( Postgate, C. & Oates, D. & Oates, J.,
 ،)1997وە لە باکىری صىریا گردی براک ( Mallowan, M. E.
 )L., 1947, P. 1-259و مۆزان و باری و عێخ خەمەد و ئەلەالخ (

کراون بە عێىەی چىارپاڵى ھێلی باریک وپان (الجىابي،١٩٦١ ،

 )Buccellati, G., 1998, 11-34و ( Othman, A. B., 2018,

لىح ( )٤گراڤی( .)١ .خغخەی  ٢و جابلۆی )٢
-٣

(( )Mahmood, Y., 1970, P. 109-126

Mahmood, Y.,

( )plate. 1-4برواهە خغخەی و جابلۆی بەراورکردن  ٤و . )٥

دەفر

کۆتایی
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لەئەهجامی ئەم جىێژیىەوەیە دەرکەوجً و باڵوبىهەوەی گڵیىەی
میخاوی بە عێىەیەکی بەرچاو لە ھەمىو هاوچەکاوی صىىری
دەصەاڵحی

میخاهیەکان

وعاوغیىەکاوی

جری

هاوچەکاوی

ميزۆپۆجامیا  .ھەروەھا کاریگەری گڵێىەی میخاوی لە صەر گڵێىەی
صەردەمەکاوی دواجر جێھێغخىوە بەجایبەحی لە صەر گڵێىەی
صەردەمی ئاعىری هاوەراصذ و هىێ لەروی جۆری كىرەکەی و
جەکىیکی دروصخکردوی جا رادەیەک کە عارەزایاوی بىاری
گڵێىەصازی هاجىاهً بە ئاصاوی گڵێىەی صەردەمی میخاوی و
ئاعىری هاوەراصذ لەیەکیان جیابکاجەوەبىاصىەوە .
دۆزیىەوەی گڵێىەی میخاوی لە بەرئەوەی زۆربەی کارەکاوی
ھەڵکۆڵين لە هاوچەکاوی دەعتى عارەزوور لە الیەن جیمە
بیاهیەکاهەوە جێبەجێ کراوە بەر باڵوهەبىوهەوەی ئەهجامەکاوی
زۆر بە کەمی باڵوکراوەجەوە بۆیە زاهیاری کەم لە صەر گڵێىەی
میخاوی ھەیە  .ئەمەظ وادەکاث کە لە ئاییىذەدا ئەهجامی
باڵوبىوهەوەی جىێژیىەوەکان باڵوبکرێخەوە  .ئەو کاث

بە

عێىەیەکی راصخەخۆ مێژووی هاوچەکە و مێژووی گڵێىە دووبارە
بيیاث دەکاجەوە.
بەعێکی زۆری ئەو زاهیاریاهەی کە بەدەصذ ھاجىون لە صەر
گڵێىەی میخاوی بریخين لە راپۆرحی صەرەجایی ھەڵکۆڵینى جیمەکاوی
عىێىەوارهاصاوی عێراق کە لە گردەکاوی دەعتى عارەزوور
ئەهجامیاهذاوە وە بەجایبەث لەو گرداهەی صىىری کە مەجرس ى
هىفمى پێر ئاوکەوجيیان لێذەکرێذ  .بۆیە لێکۆڵىەوەکان جەهھا
زاهیاری صەرەجایی دەدەن لە صەر گڵێىەی میخاوی لە دەعتى
عارەزوور بەاڵم لەم جىێژیىەوەدا گڵێىەی میخاوی عیکردهەوەو
بەراوردکاری بۆ کراوەلە گەڵ کۆمەڵێک لێکۆڵیىەوەی جردا.
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وێىەی :٦ .هەخغەی بەهذاوی دەربەهذی خان (الجىابی ،١٩٦١ ،هێڵياری )١
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خغخەی  1وىپ

ژمارەی گڵێىە

جؤر

01

وىپ

جەواو

02

وىپ

جەواو

صىر

جۆری

جۆری

جۆری

جۆری

هەخػ

بەش ى

رەهگی

جيرەی

جيرەی

رێگاواوی

لێىار

بىىە

مل

العە

پارێسراو

كىر

لێىار

بىىە

درووصخىردن و رەهگ
هیە

خڕ

كىچاڵی

هراوە

خڕ

صىر

8صم

 3صم

چەرخ

باريً

7صم

2صم

چەرخ

هیە

بەرز
كىچاڵی

هراوە

خڕ

بەرز
03

وىپ

جەواو

صىر

 8صم

 4صم

چەرخ

هیە

خڕ

راصذ

هراوە

خڕ

04

وىپ

جەواو

صىر

6صم

 2.5صم چەرخ

هیە

خڕی

بەرزی

بێ ملە

خڕ

بەرەو

كىچاڵ

05

وىپ

جەواو

صىر

 4.5صم

 3صم

چەرخ

هیە

جيژ

06

وىپ

جەواو

صىر

 8صم

 4.5صم چەرخ

هیە

خڕ

دەرەوە
بەرزی

-

خڕ

كىچاڵ

جابلۆی  1وىپ
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هراوە

خڕ
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خغخەی  2گۆزە
ژمارەی

جؤر

بەش ى

رەهگی

جيرەی

جيرەی

رێگاواوی

پارێسراو

كىر

لێىار

بىىە

درووصخىردن

07

گؤزە

جەواو هیە

كاوايى

 5صم

-

چەرخ

گڵێىە

هەخػ و رەهگ

ههێڵی پاوی

جۆری

جۆری

جۆری

جۆری

لێىار

بىىە

مل

العە

خڕ

هیە

هراوە

جيژ

ئاصۆیی و چىار
پاڵ و رەهگی رەظ
بەوارهاجىوە
08

گۆزە

جەواو

كاوايى

7صم

 4صم

چەرخ

هیە

خڕ

راصذ

بێ مل

لىلەیی

09

گۆزە

جەواو

صىر

7صم

14

چەرخ

هیە

جيژ

خڕە

كىچاڵ

خڕ

صم

جابلۆی  2گۆزە
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خغخەی  3گؤزە و دەفر
ژمارەی جؤر

بەش ى

گڵێىە

پارێسراو كىر

10

گۆزە

بىىە

11

گۆزە

بىىە

12

گۆزە

بىىە

13

گۆزە

لێىار

14

دەفر لێىار

15

دەفر لێىار

16

دەفر لێىار

رەهگی

كاوايى

جيرەی جيرەی رێگاواوی
لێىار

بىىە

-

2

-

-

بەرز

4

چەرخ

بەرز

1

چەرخ

-

-

چەرخ

-

-

چەرخ

-

-

چەرخ

-

-

-

-

چەرخ

خاوێً
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-

-

دەرەوە

دێرداری جيژ بۆ -

-

-

دەرەوە

دێرداری چىار
كىوڵ

-

-

دەرەوە

دێرداری جيژ بۆ -

كىوڵ

خاوێً
كاوايى

-

خىلمى

دێرداری جيژ بۆ -

كىوڵ

خاوێً
كاوايى

هیە

كىوڵ

خاوێً
كاوايى

هیە

-

كىچاڵی

-

-

صم

خاوێً
كاوايى

چەرخ

هیە

-

كىچاڵی

-

-

صم

خاوێً
كاوايى

درووصخىردن رەهگ

لێىار

بىىە

مل

العە

صم

خاوێً
كاوايى

هەخغى

جۆری

جۆری

جۆری جۆری

گۆعە

-

-

-
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گۆزە و دەفر

3 جابڵىی
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صەرچاوە

چين

گرد

ر

Oates – Ostes – Macdonald. 1997, plate 194, Fig, 332

HH-2

گردی بران

1

El-Aamin, M. & Mallowan, M. E. L., 1950, plate 9, Fig.8

9

گردی ئەهرە

2

El-Aamin, M. & Mallowan, M. E. L., 1950, plate 9, Fig.10

9

گردی ئەهرە

3

Postgate, C. -Oates, D. - Oates, J. 1997, plate 69, Fig.682

A 2a

گردی ريماح

4

Postgate, C. -Oates, D. - Oates, J. 1997, plate 72, Fig. 751

C5

گردی ريماح

5

بەراوردهردن

بەراوردهردن

4 خغخەی

4 جابلۆی
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 بەراوردهردن5 خغخەی
صەرچاوە

چين

گرد

ر

El-Aamin, M. & Mallowan, M. E. L., 1950, plate 9, Fig1

9

گردی ئەهرە

1

Starr, R. F. S. 1937, plate 91, Fig.E

2

گردی یۆرگان جەپە

2

Postgate, C. - Oates, D. - Oates, J. 1997. plate 32, fig.83

C5

گردی ريماح

3

El-Aamin, M. & Mallowan, M. E. L., 1950, plate.9. Fig.3

9

گردی ئەهرە

4

بەراوردهردن

5 جابلۆی
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