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هونەری بیناسازی و
)چۆنیەتی بنیادنانی خانوو لە كەركووك و گەرمیان

لە سەردەمە جیاوازەكاندا(

هۆشیار بەكر عەزیز
)كەركووك(

پێشەكی
دروســتكردنی خانــوو و شــوێنی نیشــتەجێبوون، 
كــە  دێرینــەی  زۆر  هونــەرە  لــەو  یەكێكــە 
ــدا  ــی مرۆڤ هاوپەیوەســتییەكی ڕەهــای لەگــەڵ ژیان
هەیــە. مرۆڤــی ســەرەتایی لــە ئەشــكەوتدا ژیــاوە، 
ســەرچاوەی بژێــوی لەســەر ڕاو و شــكار بــووە، 
هاتــووە،  ژیانیــدا  بەســەر  گۆڕانــكاری  پاشــان 
خانــووی لــە نزیــك ڕووبــار و ســەرچاوە ئاوییــەكان 
ــەو  ــوو ســوودی ل ــی خان ــۆ بنیادنان ــاوە. ب ــاد ن بنی
كەرەســتانە وەرگرتــووە كــە لــە سروشــتی ناوچەكــە 
هەبــووە، ئــەو كەرەســتانە بریتــی بــوون: لــە قــوڕ 
ــێوەیەكی  ــە ش ــوو ب ــش، خان ــەرد و دار و قامی و ب
زۆر ســەرەتایی و نائەندازەیــی بنیادنــراوە، ســەرەتا 
ژوورەكان بە شــێوەی بازنەیی، پاشــان بە شــێوەی 
ــی  ــێوەی كەوانەی ــە ش ــیان ب ــەیی و سەریش الكێش

ــراوە. ــەزی( گی )گوم
چەندان شــوێنەواری دێرینی ئاوەدانی لە كوردســتان 
دۆزراونەتــەوە،  بیانییەكانــەوە  پشــكنەرە  لەالیــەن 

هەنــدێ لــەو شــوێنەوارانە لــە ناوچەكانــی كەركــووك و 
گەرمیانــە، لەوانــه: چەرمــۆ و مەتــارە. ئــەو ئاســەواری 
نیشــتەجێبوونە زۆرەی لــە كوردســتان هــەن بەڵگــەن 
چەنــدان  دێرینــە.  شارســتانییەتێكی  خــاوەن  كــە 
بەڵگــەی مێژوویــی و ئاركیۆلــۆژی هــەن دەیســەلمێنن 
لــە  ناوچەكــە  لــە  شارســتانیەت  ســەرەتای  کــە 

ــداوە. ــەری هەڵ ــتانەوە س كوردس
مرۆڤایەتــی  شارســتانی  النكــەی  كوردســتان 
ــاوە و  ــدا ژی ــەوە تێی ــر زەمان ــە دێ ــرۆڤ ل ــووە، م ب
جێــگای نیشــتەجێبوونی بــۆ خــۆی دابیــن كــردووە. 
ڕۆڵــی ســەرەكییان لــە بنیادنــان و پێشخســتنی 
شارســتانیەت هەبــووە، زانایانــی ئاركیۆلــۆژی و 
ــێ  ــەوەی گەل ــكنین و دۆزین ــاش پش ــی پ مرۆڤناس
ــەوەكان  ــان ســەلماندووە، لێكۆڵین شــوێنەوار ئەمەی
پێشــكەوتن  و  گۆڕانــكاری  دەریانخســتووە 
بەتێپەڕبوونــی ڕۆژگار لــه بــواری بیناســازیدا ڕووی 
داوە. هونــەری تەالرســازی یەكێكــە لــە كۆڵەكــە 
ســەرەكییەكانی شارســتانییەت. كۆمەڵگــەی كوردی 
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سروشــتی خــاك و دیمەنــی ناوچەكــەی دڵڕفێــن و 
جــوان و ڕازاوەیــە، بۆیــە هەمیشــە مرۆڤــی ســاغ و 
خۆشــگوزەران و بیرمەنــد و شــاعیر و گۆرانیبێــژی 
دەنگ خۆشی زۆری تێدا هەڵكەوتووە. كۆمەڵگەكان 
لــە گەشــەی بەردەوامدان، كۆمەڵگــەی كوردەواریش 
ــەم هاوكێشــەیە بــەدەر نەبــووە. سروشــتی ژیــان  ل
وایــە كــرداری گەشــەكردن بــە شــێوەیەكی خۆڕســك 
و لەســەرخۆ بەڕێــوە دەچێــت، مــرۆڤ بــە ئاســانی 
و  تەالرســازی  هونــەری  نــاكات.  پــێ  هەســتی 
خانــوو بنیادنانــی كــوردی تایبەتمەنــدی خــۆی 
هەیــە ئاوێزانــی فەرهەنــگ و كولتــوور و دابونەریتــی 
كولتــووری  لــە  بەشــێك  بووەتــە  كوردەوارییــە، 
ــەرە كاریگــەری  ــەو هون ــەڵ ئەوەشــدا ئ ــورد، لەگ ك
دەوروبــەری  نەتەوەكانــی  تەالرســازی  هونــەری 

لەســەر هەبــووە و بەپێچەوانەوەشــەوە.
ــۆی  ــدی خ ــتان تایبەتمەن ــەوەی كوردس ــەر ئ لەب
هەڵكەوتــەی  و  ئاووهــەوا  و  سروشــت  هەیــە، 
ناوچەیەكــی  بــۆ  ناوچەیەكــەوە  لــە  خاكەكــەی 
ــێوازی  ــی و ش ــە چۆنیەت ــە، بۆی ــاوازی هەی ــر جی ت
بنیادنانــی خانووەكان جیاوازن. پێگەی كۆمەاڵیەتی 
و توانایــی مــاددی كاریگــەری لەســەر چۆنیەتــی 
بنیادنانــی خانــوو هەبــووه. سروشــتی مــرۆڤ وایــە 
كــە تێكــەڵ خــوازە و حــەزی كــردووه لەگــەڵ 
سروشــت و دەوروبەرەكــەی خــۆی بگونجێنێــت و 
هۆكاربــووە كــە پێوەنــدی كۆمەاڵیەتــی زۆر بەهێــز 
ــه ناخــی  بێــت، ڕوحــی هــاوكاری و خۆنەویســتی ل
مرۆڤــدا چەســپیبوو، بۆیــە زۆربــەی كارەكان بــه 
بنیادنانــی  تایبەتــی  بــه  دەكــران،  هــەرەوەزی 
ــا  ــووی ئاغ ــودان، خان ــەوەی دەغڵ ــوو و دروێن خان
ــگاری  ــە بێ ــەی ئیشــوكاریان ب و شــێخەكان و زۆرب
بەدەســتهێنانی  بــۆ  دەكــرا.  لەالیــەن خەڵكــەوه 
زانیــاری زیاتــر لەســەر شــێواز و چۆنیەتی بنیادنانی 
ــەرچاوەكان  ــتن بەس ــەرەڕای پشــت بەس ــوو س خان

ــووك  ــەاڵی كەرك ــی ق ــووە دێرینەكان ســەردانی خان
ــام  ــی ئیم ــە گەڕەك ــم ل ــووی )ســاڵح ماڵی(ی و خان
ــی  ــەردانی ئاواییەكان ــا س ــردووە، هەروەه ــم ك قاس
)عەنانــە( و )هەفتەغــار(م لــە قــەزای داقــووق 
ــووە.  ــێك کەوت ــد كەس ــە چەن ــاوم ب ــردووە و چ ك

بنیادنانی خانووی سەرەتایی
واڵتــی  باكــووری  دابەزییــە  ئــادەم  حەزرەتــی 
میســۆپۆتامیا، نەوەكانــی لــەو شــوێنانە باڵوبوونەوە 
كــە شــوێنەواریان تێــدا دۆزرانــەوە، بــەردە بەڵكــە، 
چەرمــۆ،  شــانەدەر،  چەمــێ،  زاوی  هەزارمێــرد، 
فــەڕن و  بەپیــت و  ناوچانــە  ئــەم  مەتــاره) ١(. 
نیشــتمانی ئــەو مرۆڤانــەن كــە بــاو و باپیرانــی 
ــاو و  ــر كاریگــەری ئ كــوردی ئەمــڕۆن. مــرۆڤ لەژێ
هــەوا و ژینگــە و جیلۆپۆتیكــی ناوچەكــە شــێوازی 
ئــەو  لەگــەڵ  كــە  ڕێكخســتووە،  خانووەكــەی 
ــە  ــەرەتایی ل ــی س ــێ. مرۆڤ ــەدا بگونج كاریگەرییان
كوردســتاندا خانــووی لەو كەرەســتە سروشــتییانەی 
كــە لــه دەوروبــەری بوون بە شــێوەیەكی زۆر ســادە 
و ســاكار و نائەندازەیــی بنیادنــاوە. لــە چەرمــۆ 
جووتیــارەكان لــە بیناكاریــدا پێشــكەوتنی باشــیان 
ــەرەتاییەكان  ــوخ( س ــه )ك ــا، كۆلیت ــت هێن بەدەس
پێشــتر بــە شــێوەكی بازنەیی بــوون، جووتیــارەکان 
فێــری بنیادنانــی خانــووی الكێشــەیی لــە قــوڕ 

ئاوایی عەنانە
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دروســت كــراو بــوون، بناغــە لــە بــەردی سروشــتی 
و دیــوارەكان بــە قــوڕ ســواغ دەدران و لەســەر 
زەویــی ژوورەكان قامیــش ڕاخــراوە و بەقــوڕ ســواغ 
دراوه، هەروەهــا بــۆ ســەرگرتنی ژوورەكان قامیــش 

و داریــان بەكارهێنــاوە)٢(.
ــی ڕۆژگار  ــە تێپەڕبوون ــەردەمە ب ــەو س ــی ئ مرۆڤ
گۆڕانــكاری و داهێنانــی تــازەی لــە شــێوازی دیزایــن 
و دروســت کردنــی خانــوو و گۆڕینــی نەخشــونیگار 
ــە  ــەوە ك ــەوە كردووەت ــری ل ــا بی ــردووە، هەروەه ك
چــۆن ژیانــی لــە ڕووداوی سروشــتی و ئاژەڵــی 
شــیاوی  و  بــەرز  شــوێنی  بپارێزێــت،  دڕنــدە 
تێــدا  داهێنانــی  بــە شــێوەیەك  و  هەڵبــژاردووە 
ــت.  ــی نەمێنێ ــەر ژیان ــی لەس ــە مەترس ــردووە ك ك
هونــەری بیناســازی بەشــێكە لــە هونــەری میــدی، 
ڕۆژگاری  لــە  بڵێیــن:  دەتوانیــن  زیاتــر  لــەوەش 
هەخامەنشــییەكاندا، وەك كولتــووری ســەردەمەكان 
ــووه) ٣(. ــەر ب ــان لەس ــەری مادەكانی ــر كاریگ زیات
ســەرچاوەی وزە و ڕووناكــی لــە ژیانــی ڕۆژانەیــدا 
گرنگییەكــی تایبەتــی هەبــووە، مرۆڤــی ســەرەتایی 
بــۆ ئیشــوكاری ڕۆژانــە و پێداویســتی تایبەتــی 
خــۆی ســوودی لــە وزەی خــۆر وەرگرتــووە، پــاش 
ــە ڕێگــەی ئاگــرەوە ڕووناكــی دۆزییــەوە،  ــەوەی ل ئ
ڕوونــاك  هــۆكاری  دروســتكردنی  بیرۆكــەی 
ــۆس،  ــوو وەك چــرا و فان ــەوەی ال دروســت ب كردن
ســوودی لــەو چەورییــە بینیــوە كــە لەبەردەســتیدا 
بــووە)٤(. ئاشــكرایە كــە چیاكانــی كوردســتان لــە 
دەوروبــەری شــەش ســەد هــەزار ســاڵ پێــش ئێســتا 
مرۆڤــی چاخــە كۆنەكانــی تێــدا ژیــاوە و لــە پــاش 
ــەوەی ســەخت  ــدان تاقیكردن هــەزاران ســاڵ و چەن
شارســتانی،  خــاوەن  بوونەتــە  مرۆڤانــە  ئــەم 
پاشــەرۆكەكانی گونــدی چەرمــۆ و ســەدان ناوچــەی 
ــەلمێنێت)٥(.  ــۆ دەس ــان ب ــر ئەمەم ــۆژی ت ئاركیۆل
لەالیــەن زانایانــی ئاركیۆلــۆژی و مــرۆڤ ناســییەوە، 

ــە  ــی ل ــتەجێبوون و ئاوەدان ــوێنی نیش ــدان ش چەن
كوردســتان بەگشــتی و كەركــووك و گەرمیــان بــە 
تایبەتــی دۆزراونەتــەوە، لەوانــە: ئاوایــی مەتــاره و 
چەرمــۆ، دۆزینەوەی ئەم ئاســەوارانە و دەرخســتنی 
نهێنییەكانــی، الپەڕەیەكــی نوێیــان لــە مەیدانــی 
كاروانــی  و  شارســتانی  بــواری  و  پێشــكەوتن 
مرۆڤایەتــی هەڵدایــەوە. ئاوایــی مەتــارە دەكەوێتــە 
بەقــەزای  ســەر  گەرمیانــەوە،  پێدەشــتەكانی 
ــووری  ــە باش ــووك ل ــەی كەرك ــە پارێزگ ــە ل داقووق
كوردســتان، ســی و ســێ كیلۆمەتــر لــە باشــووری 
ڕۆژهەاڵتــی شــاری كەركووكــەوە دوورە. گردێــك لــە 
نزیــك ئاواییەكــە دۆزرایــەوە كــە شــوێنەواری كۆنــی 
تێدایــە، پــاش پشــكنین لەالیــەن تیمێكــی پســپۆڕی 
ــێوەی  ــە ش ــەوت گردەك ــییەوە، دەرك شوێنەوارناس
مەتــرە،  بنكەكــەی )٢00(  ڕووبــەری  هێلكەییــە، 
ــەری  ــی دەوروب ــە ئاســتی زەوییەكان بەرزییەكــەی ل
)8( مەتــرە، نێــردراوی ئامــۆژگای ڕۆژهەاڵتــی ســەر 
ــۆر  ــەرۆكایەتی دوكت ــه س ــیكاغۆ ب ــۆی ش ــە زانك ب
ــی  ــارەی هەڵکەنــد، لەكات ــردی مەت )برایــدوود( گ
پێــش  ســەردەمەكانی  پاشــماوەی  هەڵكەندنــدا 
مێژوویــان تێــدا دۆزییــەوە، كارەكانــی نێردەكــە 
چینەكانــی  لــە  لێكۆڵینــەوە  لــە  بــوون  بریتــی 
ســەردەمەكان  جێگیركردنــی  و  نیشــتەجێبوون 
بەپێــی مێــژوو)6(، كــە بــۆ ١600 ــــ 9١١ پ. ز 

دەگەڕێتــەوە)٧(.
ــاری  ــی ش ــە ڕۆژهەاڵت ــۆ كەوتووەت ــی چەرم ئاوای
پەنجاكانــی  و  چلــەكان  لــە  چەمچەماڵــەوە، 
ــپۆڕی  ــی پس ــەن تیمێك ــوردوودا، لەالی ــەدەی ڕاب س
شوێنەوارناســییەوە پاشــماوەی گوندێــك دۆزرایــەوە 
و ئەنجامێكــی باشــی هەبــوو. شــوێنەواری گونــدی 
چەرمــۆ بەپێــی دانپێدانانــی هەمــوو پســپۆڕانی 
یەكەمیــن  شوێنەوارناســی،  و  مێــژوو  بــواری 
نیشــتەجێی مرۆڤایەتییــە)8(. لــە ســاڵی ١9٤8 
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پاشــماوه  پســپۆڕی  هاوبەشــی  نێردەیەكــی 
ڕۆژهەاڵتــی  )ئامــۆژگای  بــە  ســەر  دێرینــەكان 
ــەركاری  ــە س ــۆرد( ك ــۆی )هارف ــی( و زانك ئەمریك
نێردەكــە پرۆفیســۆر )ڕۆبــەرت برایــدوود(، هەروەها 
خاتــوو )ســالۆت ئۆتــن( وێنەگــری نێردەكــە لەگــەڵ 
ــڕی  ــەری كارگێ ــد بەســمەچی( نوێن ــۆر )فەری دوكت
ــۆ یەكەمیــن جــار  ــراق، ب ــی عێ پاشــماوە دێرینەكان
لــە ٢٤ مایســی ١9٤8 دەســتیان بــە پشــكنین 
بــە  کــرد،  چەرمــۆ  شــوێنەواری  هەڵكەندنــی  و 
ــۆ  ــەدا ب ــووری گردەك ــەی باك ــە گۆش ــش ل تایبەتی
ــە  ــارە ل ــرد، دووب ــان ك ــە كاری ــەك هەفت ــاوەی ی م
ــدن  ــن و هەڵكەن ــە نۆڕی ــت ب ــی ١9٥0 دەس ئەیلوول
كرایــەوە، جاروبــار تــا ســاڵی ١9٥٥ پشــكنراوە، 
نێردەكــە بــۆی دەركــەوت ئــەم شوێنەوارنشــینە 
نیشــتەجێبوون پێكهاتــووە،  لــە شــازدە چینــی 
ــێ  ــی ل ــماوەی دێرین ــێ پاش ــی )٢٣( پ ــا قوواڵی ت
ــۆ  ــەك ب ــد ژمارەی ــكنین چەن ــەوە، دوای پش دۆزرای
دیاریكردنــی مێــژووی شارســتانی چەرمــۆ دانــرا، 
نزیكترینیــان لــه ڕاســتییەوە ســاڵی)6٧٥0 پ.ز( 
هــۆی  بــە  كــراوە  بــۆ  زانســتی  كــە پشــكنینی 
لێكۆڵــەران  -١٤(ـــەوە،  كاربــۆن  ڕشــتەی)ڕادیۆ 
توانییــان شــازدە چینــی ئاســەوار، یــان نیشــتەجێی 
لــێ بدۆزنــەوە، هەنــدێ ژمــارەی ماڵەكانــی چەرمــۆ 
لــە بەرەبەیانــی شارســتانێتیدا بــە نزیكــەی پەنجــا 
ــە  ــارەی دانیشــتوانی خــۆی ل ــاوە و ژم ــان دان ماڵی
)٣00(كــەس داوە، یــان هەندێــك بەنزیكــەی)١٥0( 
 )٣0  - بــە)٢٥  خانووەكانــی  ژمــارەی  و  كــەس 

دادەنێــن)9(.
خانووەكانــی  بنیادنانــی  چۆنیەتــی  و  شــێواز 
ــەی  ــدێ ناوچ ــی هەن ــەروەك خانووەكان ــۆ، ه چەرم
تــری كوردســتان، لــەو كەرەســتانە بنیادنــراون كــە 
ــان  ــوون، بناغەكانی ــەدا هەب ــتی ناوچەك ــە سروش ل
لــە بــەرد و دیوارەكانیــان لــە قــوڕ و بــەرد و ســەری 

ــوڕ  ــراون و بەق ــەدار و قامیــش گی خانووەكانیــش ب
ســواغ دراون، شــێوەی خانــووەكان لەســەرەتادا 
خــڕ، پاشــان الكێشــەیی بــوون. توێــژەری نەرویجــی 
)فریدیــك پــارپ(، دەڵــێ: خانووەكانــی چەرمــۆ 
ــە  ــاوە و ل ــەردی سروشــتی دان ــان لەســەر ب بناغەی
قــوڕ و بــەرد دروســت كــراون، شــێوەی خانــووەكان 
ــەییان  ــان ژووری الكێش ــوون، پاش ــدا خڕب ــە پێش ل
دروســت كــردووە، )برایــدوود( و هاوڕێكانــی بۆیــان 
ڕوون بــووەوە كــە دیــواری خانووەكانیــش بــە قــوڕ 
كەفمــاڵ كــراون و بــەدار و قامیــش ســەربانیان 
گرتــووە و قوڕبــان كــراون، ژوورەكانیــش قامیشــیان 
تێــدا ڕاخســتووە و بەقــوڕ ســواغیان داوه) ١0(. 
لــە چەرمــۆ دانیشــتوانەكەی لــە ڕووی هونــەری 
باشــیان  شــارەزایی  ســەرەتاییەوە  خانووســازی 
ــان  ــی سروشــتی دەوروبەرەكەی ــووە)١١(. جوان هەب
ڕازاندنــەوەی  چۆنیەتــی  بــۆ  ئیلهامێــك  بووەتــە 
خانووەكانیــان بــە نەخشــونیگار و بەڕەنگــی جــوان 
ئەشــكەوتەكاندا  لــە  مــرۆڤ  ســەرنجڕاكێش.  و 
گەلێــک كەرەســتەی بەكارهێنــاوە، وەك: بــەردە 
ئەســتێ و ڕەنگــی سروشــتی و ڕۆنــی گیــای ئــاژەاڵن 
و دووكەڵــی ئاگــر)١٢( و خەڵــووزی پاشــماوەكانی 

ــردن)١٣(. ــگ ك ــەری ڕەن ــۆ هون ب
بۆیــە ئــەو ماوەیــەی كــە مــرۆڤ لــە ئەشــكەوتدا 
ــە قۆناغــی نیشــتەجێبوونی سروشــتی  ــەوە ب ماوەت
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نــاوزەد دەكرێــت، ئــەم قۆناغــە بــەوە ناســراوە كــە 
ــۆزەكان  ــران و ئاڵ ــن قۆناغــە گ ــە زۆرتری یەكێكــە ل
لــە ژیانــی مرۆڤــدا)١٤(، پــاش ئــەوەی مــرۆڤ 
دابینكردنــی  و  بژێــوی  بــۆ  بــووە،  نیشــتەجێ 
خواردەمەنــی بــۆ خــۆی و منداڵەكانــی دەســتی 
بــەكاری كشــتوكاڵی كــردووە، بــۆ چاندنــی دەغــڵ و 
ــاری دامێنــی  ــاوی ڕووب ــە ئ دانەكانیــان ســوودیان ل
بــەم چەرخــە  بۆیــە  وەردەگــرت)١٥(،  چیــاكان 
وتــراوە: چەرخی بەرهەمهێنانــی خواردەمەنی)١6(. 
ئامرازی كشــتوكاڵی لەو كەرەســتانەی لە سروشــتی 
ناوچەكــە هەبــووە دروســت كــراوە، مرۆڤــی چەرمــۆ 
زۆربــەی ئامرازەكانــی لەبــەرد دروســت كــردووە، 
ــەو ئامرازانــەی كــە پێوەندییــان بــەكاری  هەنــدێ ل
و  داس  وەك:  دۆزرانــەوە  هەیــە  كشــتوكاڵییەوە 

ــە)١٧(. ــە كۆڵ ــەور و پاچ ت
كشــتوكاڵ لــە چەرمــۆ كــراوە بریتی بــووە لە گەنم 
و جــۆ و نیســك و نــۆك)١8(، كاری كشــتوكاڵی بــە 
ــە دیاردەیەكــی  ــاب و ئاشــكراكەی بووەت شــێوە نای
چەرمــۆ)١9(.  دۆزراوەكانــی  لــە  لەبەرچــاو 
ســەردەمەدا  لــەو  كشــتوكاڵی  كاری  بێگومــان 
بــە شــێوەیەكی زۆر ســەرەتایی كــراوە و هێــز و 
بازوویەكــی باشــی ویســتووە، هەروەهــا مرۆڤــی ئــەو 
ســەردەمە خەریكــی ڕاووشــكار بــووە و ئاژەڵیشــی 
بەخێوكــردووه، نیــگارە بــێ هەژمارەكانــی ســەر 
ــەو دەفرانــەی دۆزراونەتــەوە وەك نیــگاری بزنــی  ئ
ــەرقاڵی  ــۆ س ــە ب ــی گرنگ ــەز ئاماژەیەك ــوی و پ كێ

ــەوه) ٢0(. ــه ئاژەڵداریی ــتوان ب دانیش

تەالرسازی و خانوو دروستکردن لە ئاواییەكان
دوو جۆر جێگەی نیشــتەجێ بوون لە كوردســتاندا 
هــەن، كاتــی، بریتــی بــووە: لــە ڕەشــماڵ و كەپــر، 
کــە لــە كەرەســتەی گــوازراوە دروســت دەكــران. 
هەمیشــەیی، بریتــی بــووە: لــە خانــووی ســاكار، 

یــان كۆشــك، ئەمــە لــە كەرەســتەی نەگــوازراو، 
یــان جێگیــر بنیــاد دەنــرا. نیشــتەجێی هەمیشــەیی 
ســێ جــۆرە: دابــڕاو، باڵوبــووەوە، كۆبــووەوه) ٢١(. 
گوندەكانــی ناوچــەی كوردنشــین بــۆ ســێ جــۆر 
دابــەش كــراوە، دۆڵی، داوێن كێوی و دەشــتی)٢٢(.
كوردســتان  ناوچەیەكــی  هــەر  ئــەوەی  لەبــەر 
سروشــت و ئــاو و هــەوای لــە ناوچەیەكــی تــر 
بۆیــە  هەیــە،  خــۆی  تایبەتمەنــدی  و  جیــاوازە 
دەبینیــن دیمەنــی خانــووەكان و شــێواز و چۆنیەتی 
ــه:  ــۆ نموون ــاوازە، ب ــان جی و كەرەســتەی بنیادنانی
لــە ئاواییەكانــی كەركــووك و گەرمیــان لــە زۆربــەی 
جگــە  ســوورە،  خاكەكــەی  خۆڵــی  شــوێنەكانی 
ــە  ــە، بۆی ــە بەردەاڵنیی ــوێنی ك ــدێ ش ــەوەی هەن ل
لــە بنیادنانــی خانــوودا خشــت و قــوڕ و دار و 
كەبــەر)٢٣( و قامیــش و ژاژ و حەســیر بــەكار 
دەهێنــن، چونكــە ئــاو و هــەوای ناوچەكــە گەرمــە، 
ژوورەكان بــە شــێوەیەك دەكــران كــە ڕوویــان بەرەو 
باكــووری خۆرئــاوا بێــت بــۆ ئــەوەی كەمتریــن مــاوە 
خــۆر لێــی بــدات و بــای شــەماڵ)٢٤( فێنكــی 

ــەوە. بكات
لــە ناوچــە شــاخاوی و كوێســتانەكان پێكهاتــەی 
بۆیــە  شــاخاوییە،  و  بەردەاڵنــی  خاكەكــەی 
كەرەســتەكان لــەوێ هەنــدێ جیاوازییــان هەیــە بــە 
بــەراورد لەگــەڵ كەرەســتەی بیناســازی گەرمیــان، 
كە بریتین لە بەرد و قوڕ و دار و چڵە دار، هەندێ 
جــار دیــوار بــە بــەرد دەكــرا بــێ ئــەوەی قــوڕی تێدا 
بــەكار بهێنــرێ. لــە گەرمیــان و كەركــووك بەهــۆی 
ئــەوەی دەشــتاییەكی فراوانــی هەیــه، بۆیــە خانووی 
ــدا  ــەر فراوان ــی ب ــەرە زەوییەك ــە ڕووب ــەكان ل ئاوایی
بنیــاد دەنــرا، هەنــدێ خانــووی دوور لــە یەكتــری. 
ــە ناوچــە شــاخاوی  ــەی ل ــەو خانووان ــەی ئ پێچەوان
و كوێســتانەكان، كــە بــە تەنیشــت یــەك و بــە دوو 
ــی  ــاژەڵ و عەمباركردن ــۆ ئ ــی زەوی ب ــۆم، نهۆم نه
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ئاڵــف و دار بــۆ ســووتاندن، نهۆمــی ســەرەوە بریتی 
ــی  ــە قەدپاڵ ــزان، ل ــۆ خێ ــك ب ــد ژوورێ ــوو لەچەن ب
شــاخەكان خانــوو بــە شــێوەیەك بــوو كە ســەربانی 
ــووی  ــۆ خان ــووە حەوشــە ب ــووی خــوارەوە دەب خان
ــتانی و  ــەر ئــەوەی ناوچەكــە كوێس ســەرەوە، لەب
ســاردە، ژوورەكان بــە شــێوەیەك دەكــران كــە 
ڕوویــان بــەرەو باشــوور بێــت بــۆ ئــەوەی زۆرتریــن 

ــەوە. كات خــۆر بچێتــە ناویان
خانــووی ئاواییەكانــی كەركــووك و گەرمیــان بــە 
ــوون  ــی ب ــراون، بریت شــێوازێكی ســادە دروســت ک
لــە حەوشــەیەكی گــەورە، دیوەخــان لــە نزیــك 
دەرگای حەوشــە دوور لە ژووری خێزان و كۆســپە، 
ــرا،  ــت دەك ــدا دروس ــاغ( ی تێ ــان پاڵوانە)داینج ی
چەنــد ژوورێــك لــە تەنیشــت یەكــەوە كــە تایبــەت 
بــوون بــە خێــزان، تــاق و هەرزاڵــەی )شــوقەلەت(
یــان تێــدا دەكــرا، لــە بەرانبەر ژوورەكانــی خێزانەوە 
چەنــد ژوورێــك بــۆ ئــاژەڵ و كــۆگای ئاڵــف و 
ــە  ــەم ژووران ــەر ئ كادان دروســت دەكــران، لەبەرانب
حەســار )دیوارێكــی نــزم( دروســت دەكــرا بــەو 
شــوێنه دەوتــرا: فەقــار، دەرگایەكــی بــۆ دەكــرا بــۆ 
ئــەوەی ئــاژەڵ لــە نــاو حەوشــەكەدا بــاڵو نەبنــەوە، 
ــە  ــرا و ل ــان دەك ــاودا تەنوورب ــوێنێكی گونج ــه ش ل
تەنیشــتی ژوورێــك بــۆ هەڵگرتنــی ســووتەمەنی 
دەكــرا وەك دار و چیلكــە و پشــقل و تەپاڵــە، 
ــژی  ــە درێ ــە ناوەڕاســتی حەوشــەدا ســەكۆیەك ب ل
نزیكــەی شــەش مەتــر و پانــی نزیكــەی چــوار مەتــر 
و بــەرزی نزیكــەی دوو مەتــر، بــە چەنــد پایەیەكــی 

ــۆی ســەردەكەوتیت. ــە ب پێپلک
خانــووی ئاوایــی گەرمــاوی نەبــوو، قوژبنێكــی 
ژوورێــك بــۆ خۆششــتن تەرخــان دەكــرا، دیوارێكــی 
نزمــی بــۆ دەكــرا بەردێكــی تێــدا دادەنــرا، كونێكــی 
ــەی  ــەوەی ئاوەك ــۆ ئ ــرا ب ــۆ دەك ــەوە ب ــە دیوارەك ل
سەرشــۆركە  دەوتــرا  جێگەیــە  بــەم  دەرچــێ، 

)حەماملــغ(، ئاودەســت نەبــوو، پیــاوان دەڕۆیشــتن 
لــە  كەوتایــە  ڕێــك  چــۆن  لــە خانووەكــه  دوور 
لەنــاو  ئافرەتانیــش  و  دادەنیشــتن  جێگایــەك 
ــوو،  ــەورە ب ــە گ ــاژەاڵن، دەرگای حەوش ــاری ئ فەق
لــە هەنــدێ خانــوودا هەیوانێكــی هەبــوو پێــی 
دەوتــرا هەیوانــی بــەردەرگا. خانــووی الدێ زۆر 
ســەرەتاییە، ئەوەیــان كــە ســادەیە ڕووبەرێکــی 
گــەورەی تێدایــه كــراوە بــەدوو بەشــەوە، بەشــێكی 
بــۆ ئــاژەڵ دانــراوە، ئــەوی تریــان بــۆ خێزانــی 
ماڵەكەیــە)٢٥(، قایمــكاری دانەوێڵــە لــە دەرەوەی 
خانووەكانیانــدا، كــە چاڵــی بــۆ هەڵكەنــراوە و بــە 
قــوڕ و كای ورد داپۆشــراوه و نــاو ماڵیــش بەقــوڕ 

دراوە) ٢6(. ســواغ 
ئەوەنــدەی  دوو  ئاواییــەكان  خانــووی  خشــتی 
ــانی  ــە ئاس ــەوەی ب ــۆ ئ ــوو، ب ــارەكان ب خشــتی ش
ــەكان،  ــە ژووری ئاوایی ــت، چونك ــێ بكرێ ــی پ ئیش
نزمتــر  شــارەكان  ژووری  لەگــەڵ  بــەراورد  بــە 
دروســت دەکــرا، خشــتەكە بــەال درێژەكــەی دیــواری 
پــێ دەكــرا، بــۆ ئــەوەی دیوارەكــە پــان بێــت، 
دیــواری حەوشــە بــە بــەراورد لەگــەڵ دیــواری 
ژوورەكان نزمتــر دەكــرا، لەســەری دڕكێــك بــە قــوڕ 
دەچەســپێنرا پێــی دەوتــرا: كونــار)٢٧(، بۆ ئەوەی 
ئاژەڵــی دڕنــدە و دز و جــەردە نەتوانــن بەســەریدا 
ــەری زەوی  ــەوەی ڕووب ــەر ئ ــەوە، لەب ــە حەوش بچن
خانــووەكان زۆر بــوو، بۆیــە دیــواری حەوشــە درێــژ 
ــە بەخشــت و  ــد شــوێنیكی دیوارەك ــە چەن ــوو، ل ب
قــوڕ دیوارێكــی نزیــك نیــو مەتــری بەتێكهەڵكێشــی 
ــرا:  ــی دەوت ــرا، پێ ــواری حەوشــەدا دەك ــەڵ دی لەگ
ــان  ــت، ی ــە الر نەبێ ــەوەی دیوارەك ــۆ ئ ــە ب كۆڵەك
ــێوەی  ــە ش ــەری ژوورەكان ب ــاران س ــت. ج نەكەوێ
ســێ گۆشــەیی دەگیــران، بــۆ ئــەوەی ئــاو لەســەری 
ڕانەوســتێ و تكە)دڵۆپــە( نــەكات، ئــەم شــێوازه لە 
ــاری  ــەك وەك: قەرەحەســەن و جەب ــد ناوچەی چەن
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ــی  ــر پێ ــتی هەولێ ــوو و دەش ــووق و خورمات و داق
دەوتــرا )جزیــری(، لەســەر چۆنیەتــی دروســتکردنی 
ئــەم جــۆرە ژوورانــە، ســەعید محەمــەد ســەعدوڵاڵ 
ــی: هــەر چــوار  ــه)٢8( گوت ــی عەنان خەڵكــی ئاوای
ــە بــەرزی ســێ مەتــر كەمتــر دروســت  دیوارەكــە ب
دەكــران، پاشــان هــەردوو دیــوارە پانەكــە بــە 
ــە  ــە ب ــرا: قاڵچ ــی دەوت ــه پێ ــێوەیەكی سێگۆش ش
ــران، لەســەر  ــر دروســت دەك ــك زیات ــەرزی مەترێ ب
ئــەم دوو دیــوارە ڕاجــە دادەنــرا، پاشــان لــە هەردوو 
الی دیــوارە درێژەكانــەوە دار بــە شــێوەیەكی ڕێــك 
دارەكانــی  لەگــەڵ  ڕاجەكــە،  ســەر  دەهێنرایــە 
دیــواری بەرانبــەر تێكهەڵكێــش دەبــوون، بــە قــوڕ 
ــە خــوارەوەش دارەكان هەندێــك  دەچەســپێنران، ل
لــە دیوارەكــە دەردەچــوون دەبــوون بــە گوێســەبانە 
ــوڕ دەچەســپێنران، ژووری  )پاســار( بەخشــت و ق
پــاش  نەبــوو،  )پلوســك(  مەرزیبــی  جزیــری 
كەبــەر  یــان  حەســیر،  و  قامیــش  دارەڕاكــردن 
پەســت  قــوڕ  ئەوجــا  دارەكان،  ســەر  دەخرایــە 
ــوو  ــك دەب ــە وش ــك ك ــد ڕۆژێ ــاش چەن ــرا، پ دەك
ــە  ــەوەی ل ــەر ئ ــان لەب ــرا، دیوەخ ــواقە دەك دوو س
ــی  ــد كۆڵەكەیەك ــوو چەن ــژ و پانترب ــر درێ ژووری ت
بــۆ دەكــرا، چۆنیەتــی دروســتکردنی ئــەم كۆڵەكانــە 
جیــاواز بــوو لــە كۆڵەكــەی دیــواری حەوشــە و بــەم 
ــەردوو  ــەرەوەی ه ــی س ــە بەش ــرا: ل ــێوەیە دەك ش
ــك  ــەر ڕیزێ ــە ه ــە ل ــەی دیوەخانەك ــوارە درێژەك دی
دیــوار هەندێــك لــە خشــتەكە دەردەچــووە دەرەوە 
بــۆ نــاوەوەی دیوەخانەكــە چەنــد ڕیزێــك بــەو 
شــێوەیە دەكــرا هەتــا كۆڵەكەكــە دەبــووە نزیكــەی 
ــە شــێوەكەی وەك نیــو  ــەم كۆڵەكەی ــر، ئ ــو مەت نی
كەمــەری پایەپایــە بــوو، ســیمایەكی ئەندازەیــی 
لەســەر  دیوەخانەكــە،  دەبەخشــییە  جوانــی 
پێــی  دەكــرا،  دارەڕا  گــەورە  داری  كۆڵەكــەكان 
ــەر دووالی  ــە ه ــە ل ــەم كۆڵەكان ــرا )شــێر(، ئ دەوت

ــەوە و  ــە پێش ــر دەهات ــو مەت ــە نی ــوارە درێژەك دی
دەبــووە  هەروەهــا  دەكــرد،  بەهێــز  دیوارەكــەی 
پاڵپشــتێك بــۆ دارەڕا جزیرێكــە و نەیدەهێشــت 
بتەپــێ، لــە قاڵچــەكان بــۆ هــەوا گۆڕكــێ و ڕووناكی 
هاتنــە ژوورەوە پەنجــەرە دروســت دەكــرا، پاشــان 
ــێوەیەكی  ــە ش ــەری ژوورەكان ب ــۆڕا و س ــێواز گ ش
ڕاســتەبان دەگیــرا، لەســەر گرتنــی ڕاســتەباندا 
هەنــدێ جــار لەبــەر كەمــی داری گــەورە لــە نیــوەی 
دیوەخانەكــە، یــان كەمتــر لــە دوو دیــواری بەرانبەر 
)پاڵــە()٢9( بــە شــێوەیەكی تێكهەڵكێــش لەگــەڵ 
دیــواردا دروســت دەكــرا، لەســەر هــەردوو پاڵەكــە 
دارێكــی گــەورە دادەنــرا، لەســەر دار پاڵەكــەوە بــۆ 
ــرا.  ــووك دارەڕا دەك ــواری ســەر دەرگا داری بچ دی
ــە ترســی دزان پەنجــەرەی  ــوردەواری ل ــووی ك خان
ــە  ــی بچــووك بچــووك ل ــوو، بەڵكــوو كون ــدا نەب تێ

ــران)٣0(. ــوارەكان دەك ــەدی دی ق
شــێوازیكی تــری خانــوو هەبــوو پێــی دەوتــرا 
ژوور  دوو  لــە  بــوو  بریتــی  ئەمــە  )كەڵەكــی(، 
بەتەنیشــت یەكــەوە، ژوورێكیــان بەدرێــژی و ئــەوی 
تــر بەپانــی)٣١(، یــان ســێ ژوور، دووانــی بەپانــی 
و ســێیەم بــە درێــژی، لــە نێوانیانــدا بەردەمــی 
ژوورەكان هەیــوان بــوو، پێشــی كرابــووەوە، زۆر 
جــار بەردەمــی ئاوێنەبەنــدی دەكــرا و دەرگایەكــی 
بــۆ دەهێڵرایــەوە، بەتایبەتــی لــە شــارەكاندا، ئــەم 
جــۆرە خانووانــە تایبــەت بــوون بــە خەڵكــی هــەژار 
ــە زەوییەكــی ڕووبــەر بچووكــدا  و كەمدەرامــەت و ل

ــرا. ــاد دەن ــه شــارەكاندا بنی ل
ئــەو ئاواییــەی كانە بــەرد نزیكیــان بوایە، خەڵكی 
ســووتەمەنییان دەبــرد لەســەر بــەردە ســپییەكە 
ــرد و  ــەریدا دەك ــان بەس ــان دەڕشــت و نەوتی هەڵی
ئاگریــان لــێ بــەردەدا هەتــا بەتــەواوی ئــەو بــەردەی 
ژێــر ئاگرەکــە دەســووتا، پاشــان هەڵیــان دەكەنــد 
ــواغ  ــێ س ــان پ ــوار و زەوی خانووی ــرد دی و دەیانب
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ــاوا و  ــی و حەســەن ئ ــی پەنجاعەل دەدا، وەك ئاوای
جەوەڵبــۆر لــە پارێزگــەی كەركــووك. خانــووی ئاغا 
و شــێخ و خەڵكــی دەوڵەمەنــد، شــێواز و چۆنیەتــی 
خانووەكانــی  لــە  بــوو  جیــاواز  خانووەكانیــان 
خەڵكــی تــر، پێــی دەوتــرا )كۆشــك(، خانووەكــە 
لــە زەوییەكــی ڕووبــەر فراوانــدا دروســت کــرا، 
بریتــی بــوو لــە دوو نهــۆم، نهۆمــی یەكــەم لــە چەند 
ژوورێــك لــە نێوانیانــدا هۆڵێــك )ڕاڕەوێــك( هەبــوو، 
ــوو،  ــی دووەم دەچ ــۆ نهۆم ــەك ب ــوە قاڵدرمەی لەوێ
نهۆمــی دووەمیــش بەهەمــان شــێوە لــە چەنــد 
ژوورێــك و هەیوانێــك پێكدەهــات، قاڵدرمەیــەك 
لــە هەیوانەكــەوە دەچــوو بــۆ ســەربان، باڵەخانــەی 
دەرگایەكــی  دەكــرا،  بــۆ   )٣٢ ( )هەورەبــان(ی 
هەبــوو بــۆ چوونــە ســەربان. خانووەكــە حەوشــێكی 
فراوانــی هەبــوو، پەرژینەكــەی بەرز بــوو، بەردەمی، 
یــان التەنیشــتی كۆشــكەكه دەكــرا بــە باخچــە، لــە 
دووری كۆشــكەكە خانــووی ئــاژەاڵن و عەمبــاری 
كا)٣٣( و جــۆ و ئاڵــف، هەروەهــا ئاودەســیش 

ــرا.  دروســت دەك
لــە باشــووری كوردســتان لــە دەڤــەری گەرمیــان 
چەنــدان كۆشــك و قــەاڵ هــەن، زۆربەیــان لەالیــەن 
ئاغا و شــێخ و بەگەكانەوە بەكەرپووچ و گەچ، یان 
بــەرد و گــەچ، هەندێكیشــی بــە قــوڕ و خشــت و دار 
دروســت کــراون، كۆشــكی دارا بەگــی داوێ)٣٤( و 
خانــووی شــێخ خەیروڵاڵ شــێخ فەیزوڵــاڵ تاڵەبانی و 
قــەاڵی شــێروانەی حەمــە پاشــا كــوڕی كەیخوســرەو 
ــن.  ــەردەمی خۆیان ــازی س ــەی تەالرس ــاف نموون ج
قــەاڵی شــێروانه نموونەیەكــی دیــاری بیناســازی 
كوردییــە بــە نەخشــەیەكی جــوان و نــاوازە دروســت 
کــراوە، تــەرزی بیناكــە و تــاق و ژوورەكانــی و 
ــه  ــی جێگــەی ســەرنج و تێڕامان ــی بنیادنان چۆنیەت
کــە بــە كەرپــووچ و قســڵ و گــەچ دروســت کــراوە. 
ئــەم قەاڵیــە لــە ســاڵی ١8٢٣ لەســەر گردێــك لــە 

ناوچــەی شــێروانە لــە كــەالر لەالیــەن حەمــە پاشــا 
كــوڕی كەیخوســرەو بەگــەوە دروســت کــراوە.)٣٥( 

كۆشكی دارا بەگی داوێ
ــە ئاوایــی هەفتەغــار)٣6( كۆشــكی دارا بەگــی  ل
بیناســازیی  شــێوازی  تــری  نموونەیەكــی  داوێ 
و  نهــۆم  دوو  لــە  كــە  كوردەوارییــە  نــاوازەی 
پێكهاتــووە  بەیــەك  بەرانبــەر  ژوورێكــی  چەنــد 
و هــۆڵ )ڕاڕەو( لــە نێوانیــان، تــاق و پەنجــەره 
نیوبازنەییــە،  ســەرەوەیان  بەشــی  دەرگاكان  و 
ــەرزی  ــی ت ــە تایبەتمەندییەكان ــە ل ــەش یەكێك ئەم
ــی  ــەی خانووەكان ــە زۆرب ــوردەواری ل ــازی ك بیناس
ســەیری  ئەگــەر  دەكرێــت،  بــەدی  كوردســتاندا 
پشــتەوەی كۆشــكەكە بكەیــت هەســت دەكەیــت 
ــكەكانی  ــازی كۆش ــێوازی بیناس ــەری ش ــه كاریگ ك
ئینگلیــزی پێــوه دیــارە. كۆشــكەكە لــە خشــتی 
ســوورەوەكراو )كەرپــووچ( و گــەچ دروســت کــراوە.
شــەمەندەفەری  هێڵــی  ئینگلیــز  كاتــەی  ئــەو 
نێــوان كەركــووك و بەغــدای دروســت كــرد، بەنــاو 
بــەگ  بەگــی داوێ(دا ڕۆیشــت، دارا  زەوی )دارا 
ــەر  ــدا، گوتــی: لەب ــژ لەگــەڵ بنەماڵەكەی پــاش ڕاوێ
ــدی گشــتی و خەڵكــی  ــۆ بەرژەوەن ــەوەی ئەمــە ب ئ
ناوچەكەیــە قەرەبوومــان نــاوێ، بۆیــە ئینگلیــز 
لــە بەرانبــەر ئــەو هەڵوێســتەی دارا بــەگ ئــەو 

کۆشکی دارا بەگی داوێ لە ئاوایی حەفتەغار
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كۆشــكەیان بــۆ دروســت کــرد. كۆشــكەكە له ســاڵی 
١9٢0 لەالیــەن ئەندازیارێكــی ئینگلیــزەوە نەخشــەی 
بــۆ كێشــراوە و بنیادنــراوە و لــه ســاڵی ١9٢٢ 
تــەواو كــراوە، هــەر لــە هەمــان شــوێن كــوورە بــۆ 
دروســتكردنی كەرەســتەكان )كەرپــووچ و كاشــی( 
كــراوە، ڕووبــەری بینــای كۆشــكەكە نزیكــەی)600( 
مەتــر دووجایــەو بریتییــە لــە دوو نهــۆم، ڕووبــەری 
تــەواوی كۆشــكەكە هەشــت دۆنمــە، دیوارەكانــی بــە 
كەرپــووچ و گــەچ و بنمیچی بە شــەلمان و كەرپووچ 
و گــەچ و كەفماڵــی دیوارەكانــی بەگــەچ كــراوە، 
ــەم هەیوانێكــی  ــی یەك ــە بەشــی پێشــەوەی نهۆم ل
وااڵ لــە ســێ الوە هەیــە کــە بــە دوازدە ئەســتوون 
بــە شــێوەیەكی كەوانەیــی  و  ڕاگیــراوە  )ڕاگــر( 
ــە،  ــەورە هەی ــی گ ــتراون، دیوەخانێك ــەوە بەس پێك
ــەك  ــەوە، دەرگای شــەش پەنجــەرەی الی خۆرهەاڵت
پەنجــەرە  دوو  باكــوورەوە،  الی  پەنجەرەیــەك  و 
و دەرگایــەك لــە نێوانیــان لــە دیــوی نــاوەوە، 
دەرگایــەك و پەنجەرەیــەك الی باشــوورەوە هەیــە، 
زەوییەكــەی كاشــییە، ئــەم دیوەخانــە تایبــەت بــوو 
بــە كەســانی كۆمەاڵیەتــی پایەبــەرز و كاربەدەســتە 
و  دیوەخانەكــە  نێــوان  لــە  میــری،  گەورەكانــی 
ژوورەكان ڕاڕەوێــك هەیــە، پانییەكــەی نزیكــەی 
وااڵیــە،  ئەوســەری  و  ئەمســەر  مەتــرە  چــوار 
باشــوور  الی  ئــەوەی  ژوورن،  پێنــج  ژوورەكان 
ــاوە و  ــی ق ــە ئامادەكردن ــوو ب ــەت ب ــە، تایب بچووك
ــی  ــاق و پەنجەرەیەك ــێ ت ــان، س ــۆ میوان ــی ب چای
هەبــوو بــۆ دیــوی پشــتەوە، ئــەوی الی باكووریــش 
پەنجــەرەی  و  تــاق  پاســەوانەكان،  بــە  تایبــەت 
ــێ ژوور  ــەم دوو ژوورەدا س ــوان ئ ــە نێ ــوو، ل تێداب
هەبــوون، دوانیــان گــەورە، یەكێكیــان لــە نــاو 
هەبــوو،  پەنجــەرەی  دوو  و  دەرگا  ڕاڕەوەكــەدا 
لــە نــاوەوەش دەرگایــەك و دوو پەنجــەرەی بــۆ 
ــوو،  ــر بەلەكۆنەكــە هەب پشــتەوەی خانووەكــە لەژێ

ژوورەكــەی تــر دەرگایــەك و پەنجەرەیــەك لــە نــاو 
ــێیەم  ــتەوه، س ــە پش ــەك ل ــه و پەنجەرەی ڕاڕەوەك
ژوور دەرگا و پەنجــەرەی لــە دیــوی پشــتەوەی 

ــە. ــی تێدای ــۆڕی دارا بەگ ــوو گ ــكەكە ب كۆش
ئــەوی  باكــوور  الی  یەكێكیــان  قاڵدرمــە،  دوو 
تریــان الی باشــوور بــۆ ســەركەوتن بــۆ نهۆمــی 
دووەم، لــە ژێــر قاڵدرمــەی الی باشــوور ئاودەســت 
هەبــوو، لــە قاڵدرمــەی الی باشــوورەوە بــۆ نهۆمــی 
دووەم ســەردەكەوتی، لــە كۆتــا پایــەی قاڵدرمەكــە 
دەرگایەكــی بچووكــی یەك الیــی هەیە، الی چەپەوە 
ژوورێكــی بچــووك دوو پەنجــەرە و تاقێكــی تێدایــه، 
ــە قاڵدرمــەی  ــە ب ــەك هەی ــە بنمیچەكــەی دەالقەی ل
دار پێیــدا بــۆ ســەربانی كۆشــكەكە ســەردەكەوتی، 
ــی  ــۆ نهۆم ــە ژوورەوە ب ــەوە دەرگای چوون ــاش ئ پ
لــەدار دروســت  و  كــە دوو الییــە  دووەم هەیــە 
كــراوە ئــەم الو و ئــەوال و ســەرەوەی دەرگاكــە 
پەنجەرەیــه، تــا دەگاتــە دیوارێكــی شــێوە نیــو 
كەوانەیــی لــە بنمیچەكــە، كــە دەچیتــە ژوورەوە 
مەتــرە،  چــوار  نزیكــەی  پانییەكــەی  ڕاڕەوێكــە 
ئەوســەری ڕاڕەوەكــە بــەالی باكــوورەوە دەرگا و 
پەنجەرەكانــی هەمان شــێوەی الی باشــوورە، لەالی 
ــەوە ســێ  ــە ژوورەوە، الی چەپ باشــوورەوە دەچێت

دەرگای سەرەکی کۆشکی دارا بەگی داوێ لە
ئاوایی حەفتەغار



131 ژ )٢٩٠/٢٨٩( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢١

ژوور هەیــە، ژووری یەكــەم تاقێــك و دوو پەنجــەرە، 
ــۆ  ــەك ب ــە و پەنجەرەی ــاو ڕاڕەوەك ــۆ ن ــان ب یەكێكی
تێدایــە  تاقــی  دوو  ناوەڕاســت  ژووری  پشــتەوە، 
لەگــەڵ پەنجەرەیــەك بــۆ نــاو ڕاڕەوەكــە، هەروەهــا 
دوو پەنجــەرە و دەرگایەكیــش بــۆ پشــتەوە بــۆ 
ســەر بەلەكۆنەكــە، دوو قاڵدرمــەی لــەم الو ئــەوالوە 
ــه  ــۆ ســەر بەلەكۆنەك ــن و ســەركەوتن ب ــۆ دابەزی ب

ــوو)٣٧(. هەب
ژووری ســێیەم تاقێــك بــۆ نــاوەوە و پەنجەرەیەك 
بۆ پشــتەوە و پەنجەرەیەك بۆ دەرەوەی ڕاڕەوەكە، 
دەڕوانێتــە ســەربانی نهۆمــی خــوارەوە، ئــەم ژوورە 
چێشــتخانە بــووە. لــە دەرەوەی دەرگای ڕاڕەوەكــە 
بــەالی باكــووردا ئــاو دەســت و گەرمــاو هەیــە. 
ــتدا دوو ژوور  ــەالی ڕاس ــوورەوە ب الی دەرگای باش
هەیــە، یەكەمــی ســێ پەنجــەرەی هەیە بــۆ دەرەوه، 
ژووری دووەم گەورەتــرە، ئــەم ژوورانــە بێجگــە لــە 
ــەوەی  ــۆ ئ ــوو، ب ــان تێداب ــن ژوور ئاگردانی دوایەمی
لــە زســتاندا گــەرم بــن، لــە بەشــی خــوارەوەی نــاو 
ــە  ــۆ چوون ــوون، ب ــژەكان دروســت كراب ــوارە درێ دی
ــەوە دەچــوو  ــاو دیوارەك ــە لەن ــەوا لوول دەرەوەی ه

بــۆ ســەربان.
پەرژینــی حەوشــەی نهۆمــی دووەم مەترێــك زیاتر 
ــك  ــان تێ ــون، ی ــون ك ــێوەیەكی ك ــە ش ــەرزە، ب ب
ــراوە،  ــووچ دروســت ك ــە كەرپ ــااڵو )مشــەبەك( ل ئ
هەروەهــا پەرژینــی ســەربانی كۆشــكەكە بەهەمــان 
شــێوە دروســت كــراوە. كۆشــكەكە پەنجەرەیەكــی 
زۆری تێدابــووە، بــۆ ئــەوەی ژوورەكان ڕوونــاك بــن 

و هــەوا گۆڕكــێ ڕووبــدات.
ئــەم كۆشــكە تایبــەت بــووە بــۆ پێشــوازی میوانی 
شــارەكان و بەتایبــەت بەغــدا، چەنــدان كەســایەتی 
لــە ئەنــدام پەرلەمــان و وەزیــر و كاربەدەســتە 
كۆشــكەدا  لــەم  هــۆزەكان  ســەرۆك  و  بــااڵكان 
ماونەتــەوە، ئــەم كۆشــكە پــاش كۆچــی دوایــی دارا 

ــاڵ  ــێ س ــاوەی س ــۆ م ــاڵی ١9٥٧ ب ــە س ــەگ، ل ب
كــراوە بــه قوتابخانە)٣8(. كۆشــكەكە بــە دیوارێك 
كــە دەرگایەكــی هەبــوو لــە بەشــی پشــتەوەی 
جیاكراوەتــەوە، لــە پشــتەوەی دیوەخانێكــی تــر 

ــی. ــی ئاوای ــی ئاســایی و خەڵك ــۆ میوان ــە ب هەی
حەوشــەكە  خۆرئــاوای  باشــووری  بەشــی  لــه 
تەویلــەی ئەســپ و ئــاژەاڵن بــوو. دەرگای ســەرەكی 
لــەدار  الیــی  دوو  دەرگایەكــی  لــه  بــوو  بریتــی 
ــەورە  ــەداری گ ــاری گۆپك ــە بزم ــوو ب دروســت كراب
ــەرەوەی  ــە، س ــی هەی ــە هەیوانێك ــوو، دەرگاك كراب
هەیوانەكــە ژووری پاســەوانە، بــە قاڵدرمەیــەك لــە 
التەنشــتییەوە بــۆی ســەردەكەوی، دوو پەنجــەرەی 
هەیــە، یەكێــک لــە پێشــەوە ئــەوی تــر لــە دواوه، 
بــەم ژوورە دەوتــرێ )شاپەســەن(، لــە هەنــدێ 
ناوچــەی كوردســتان پێــی دەڵێــن: چوخمــە)٣9(، 
ژوورێــك  چەنــد  حەوشــە،  دەرگای  ڕاســتی  الی 
هەبــوون كــە كــۆگای گەنــم و جــۆ و كادان بــوون، 
ــاو  ــوو، ن ــوڕ كراب ــە خشــت و ق ــواری حەوشــە ل دی
حەوشــە باخچــە و داری جۆراوجــۆری تێدابــوو، 
ــۆ ڕاكێشــراوە)٤0(. ــی ب ــی تەلەفۆن كۆشــكەكە هێڵ

پەراوێزەکان:
الیــاس  الدكتــور عبدالعزیــز  ١- علــي شــحیالت و 
الحمدانــي، مختصــر تاریــخ العــراق، تاریــخ العــراق 
القدیــم، عصــور ماقبــل التاریــخ، االلــف التاســع ٢800 
قبــل المیــالد، الجــزء االول، دار الكتــب العلمیــة، بيروت ، 

ص١١8.  ،٢0١١
٢- عبدالرقیــب یوســف، حــدود كوردســتان الجنوبيــة 
تاریخیــا و جغرافیــا خالل خمســة آالف عام، الســليمانية، 

الطبعــة الثانيــة، ٢00٥، ال٢0.
٣- دیاكۆنــۆڤ ئیكــەر میخایڵۆفیــچ، مێــژووی میدیــا، 
لــە ڕووســییەوه د. پێشــەوا قــادر، دەزگای جەمــال 

ــەم، ٢0٢١ ، 6١8. ــی یەك ــلێمانی، چای ــان، س عیرف
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٤- الدكتــور جمــال رشــید احمــد، ظهــور الكــورد فــي 
التاریــخ، اربیــل، الجــزء األول، الطبعــة الثانيــة، ٢00٥، 

ال 6٧6.
نیشــتمانی  كوردســتان  باخــەوان،  هــاوڕێ   -٥
ال٧0.  ،٢00٣ هەولێــر،  ســۆمەرییەكانە،  یەكەمینــی 
6- ســمكۆ بەهــرۆز، مێــژووی هونــەری تەالرســازی و 
نەخــش و نیــگاری ناوچــەی كەركــووك، گۆڤــاری شــار، 

ژمــارە١١، ســاڵی ٢006، ال٥6.
ــة  ــع األثري ــداد، المواق ــة، بغ ــار العام ــة اآلث ٧- مديري

فــي العــراق، ١9٧0، ال١96.
8- عبدالجبــار مصطفــى باخــوان، العمــارة الكرديــة، 
مجلــة شــار )المدينــة(، العــدد9، ســنة ٢006، ص69.
نیشــتەجێ  باخــەوان،  مســتەفا  عەبدولجەبــار   -9
چەرمــۆ(،  )گونــدی  كوردســتاندا  لــە  كۆنــەكان 

ال٧.  ،٢0١٣ كەركــووك، 
چەرمــۆ،  كوردســتان،  كۆنەكانــی  نیشــتەجێ   -١0
هەمــان ســەرچاوە، ال١٤. ســمكۆ بەهــرۆز، مێــژووی 
هونــەری تەالرســازی و نەخــش و نیــگاری ناوچــەی 
ــان ســەرچاوە، ال٥٣. ــاری شــار، هەم ــووك، گۆڤ كەرك
١١- كەمــال ڕەشــید شــەریف، چاوپێكەوتــن لەگــەڵ 
عەبدولڕەقیــب یووســف، گۆڤــاری كەركــووك، ژمــارە ١، 

ســاڵی ٢000، ال٣6.
١٢- مــن پێــم وایــە مەبەســت )هیس(ـــە كــە مادەیەكی 
كیمیایــی ڕەش و چــەوره لــە دووكەڵــی ئاگــر پەیــدا دەبێ 

و لــە بنمیچــی خانــوو، یــان تەنووربــان كۆدەبێتەوە. 
ــش و  ــگ و نەخ ــژووی ڕەن ــرۆز، مێ ــمكۆ بەه ١٣- س
نیــگار لــە هونــەری تەالرســازی كوردســتاندا، گۆڤــاری 

ــی ٢009، ال١٢٢. ــارە )١( هاوین ــووك، ژم كەرك
البيئــة  ابراهيــم، معطيــات  ١٤- د. نعمــان جمعــة 
الطبيعيــة و انعكاســها فــي تطــور فــن العمــارة فــي 
ــدد ٣٥،  ــة، الع ــة الكوردي ــة األكاديمي ــتان، مجل كوردس

.٣0٧ ص   ،٢0١6
ــان ســەرچاوەی پێشــوو،  ــا، هەم ــژووی میدی ١٥- مێ

ال١86.
١6- معطيــات البيئــة الطبيعيــة وانعكاســها فــي تطــور 
فــن العمــارة فــي كوردســتان، المصــدر الســابق، ص 

.319
1٧- الدكتــور جمــال رشــید احمــد، ظهــور الكــورد فــي 

التاریــخ، المصــدر الســابق، ص 6٧2.
1٨- طــه باقــر، عصــور ماقبــل التاریــخ فــي وادي 
الرافديــن علــى ضــوء التنقيبــات األثريــة فــي كردســتان 
ــدد األول،  ــردي، الع ــي الك ــع العلم ــة المجم ــراق، مجل الع

ص606.  ،19٧3
19- أو. ل. فيليجســكي، البدايــة والتاريــخ األثنوغرافي 
للشــعب الكــردي، ترجمــة الدكتــور احمــد عثمــان أبوبكر، 

مجلــة يــوم كردســتان، العــدد 6٨، 19٨4، ص9.
ــوو،  ــەرچاوەی پێش ــان س ــا، هەم ــژووی میدی ٢0- مێ

ال١86.
٢١- د. جــەزا تۆفیــق تالیب، دابەشــبوونی گوندەكانی 
ــاری  ــااڵنی ١9٧٧ ــــ ٢00٢، گۆڤ ــە س ــری ل ــەزای كف ق

ــارە ٣، ٢00٧، ال٤0. كەركــووك، ژم
٢٢- فەرامــەرز ئاغــا بەیگی، كورد لە ســەفەرنامەكاندا، 
تــا  ســەفەوییەوە  لەســەردەمی  ئێــران،  كوردەكانــی 
ــر، ٢0١٣،  ــان، هەولێ ــەی موكری ــەوی، خان ــی پەهل كۆتای

ال١٧١.
٢٣- كەبــەر: ڕوەكێكــی خۆڕســكی دڕكاوییــە، بەتەڕی 
بــاش  دارەكان  لەســەر  ڕادەخرێــت،  دارەڕا  لەســەر 
ــت،  ــۆی دەگرێ ــووەوە خ ــە وشــك ب ــتێنرێت، ك دەپەس
لەبــەر ئــەوەی دڕە ناتوانرێــت قــوڕكاری لەســەر بكرێت، 
بۆیــە پووشــی لەســەر ڕادەخرێــت، ئەوجــا قوڕپەســت 
دەكرێــت، چونكــە دڕە ئــەو بنمیچــە بەهیــچ شــێوەیەك 
مــار و مێــروو و مشــك ناتوانــن بچنــە ناوییــەوە، كەبــەر 
بەرێــك دەگرێــت پێــی دەوتــرێ )شــەالح(، شــێوەكەی 
هێلكەییــە دەم دەكاتــەوە، ڕەنگــی ســوور و تامەكــەی 
ــەد ســەعدوڵاڵ،  ــەڵ ســەعید محەم ــدار لەگ ــرینە. دی ش

ــە ٢0٢١/٣/٣0. ــە ل خەڵكــی ئاوایــی عەنان
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خۆرئــاواوە  باكــووری  لــە  شــەماڵ  بــای   -٢٤
هەڵــدەكات، بایەكــی فێنكــە، چونكــە لەســەر دەریــای 

دێــت. ناوەڕاســتەوە 
ــەعید  ــوردەواری، حەمەس ــی ك ــوا، ژیان ــا ب ٢٥- تۆم
حەمەكەریــم لــە عەرەبییــەوە كردوویەتــی بــە كــوردی، 

ســلێمانی، ١980، ال٥٤.
٢6- ژیانی كوردەواری، هەمان سەرچاوە، ال٥٥.

ــە  ــە، ل ــكی دڕكاویی ــی  خۆڕس ــار: ڕووەكێك ٢٧- كون
لێــواری چەمــەكان دەڕوێــت، گوڵێكــی ســپی دەگرێــت، 
دڕكەكــەی زۆر ڕەق و تیــژە لەســەر دیــواری مــااڵن 
بەقــوڕ دەچەســپێنرێت. دیــدار لە گەڵ ســەعید محەمەد 
ــە،  ــە ٢0٢١/٣/٣0. درەختێكــی گەرمیانیی ســەعدوڵاڵ ل
ــێخ  ــن. ش ــە پەرژی ــرێ ب ــە دەك ــژی هەی ــی درێ دڕكێك
ــاراس،  ــاڵ، دەزگای ئ ــی خ ــاڵ، فەرهەنگ ــەدی خ محەم

چاپــی دووەم، هەولێــر، ٢00٥، ال٣٧٢.
٢8- ئاوایــی عەنانــە دەكەوێتــە خۆرئــاوای شــارۆچكەی 
دە  بــەدووری  كەركــووك،  پارێزگــەی  لــە  داقــووق 
ــە باشــوری  ــی كوردنشــینە ل ــن ئاوای ــر، دوایەمی كیلۆمەت
كوردســتان لــەو ناوچەیــە، لەگــەڵ ئاوایــی ئــەو عەرەبانــە 
هاوســنوورە کــە بەمەبەســتی تەعریــب كــردن هێنراونەتــە 

ــە. ناوچەك
ــە  ــر ب ــان زیات ــت، ی ــژی دوو خش ــە: بەدرێ ٢9- پاڵ
دیــواره  هــەردوو  لەنــاو  تێكهەڵكێــش  شــێوەیەكی 
درێژەكــەوە بــۆ نــاوەوەی ژوور دەردەچــوو، ئەمــە هــەم 
دیوارەكانــی بەهێــز دەكــرد، هــەم لەســەرەوە بــۆ دارەڕا 

داری لەســەر دادەنــرا.
ــی  ــوردەواری، چاپ ــی ك ــاش، ژیان ــد ڕەش ٣0- حەمی

دووەم، ٢0١٧، هەولێــر، ال9٧.
٣١- بەشــی خێزانــی )حەرەمــی( خانووەكــەی ســەعید 
محەمــەد ســەعدوڵاڵ خەڵكــی ئاوایــی )عەنانــە( كەڵەكــی 
ــك  ــژی و ژوورێ ــە درێ ــك ب ــە ژوورێ ــوو ل ــی ب ــوو، بریت ب
لــە تەنیشــتی بەپانــی بەردەمــی هەیوانێكــی كراوەبــوو.

٣٢- هەورەبــان، یــان باڵەخانــە لــە هەندێــک ئاوایــی 

پێــی دەڵێــن: قولــە، لــە شــارەكان پێــی دەڵێــن: 
بەیتوونــە.

ــەكار  ــااڵت ب ــەڕ و م ــی م ــۆ خواردن ــۆ ب ٣٣- كای ج
ــوو. ــز ب ــەوەی ناســك و بێهێ ــەر ئ ــات لەب دەه

٣٤- دارا بەگــی داوێ: دارا محەمــەد عەلی، ســەرداری 
عەشــیرەتەكانی داوێ، لــە ســاڵی ١89١ لەدایــك بــووە، 
ســاڵی ١9٢٤ بــە نوێنــەری كەركــووك بــۆ ئەنجوومەنــی 
دامەزرانــدن هەڵبژێــرراوە، دوای ئــەوە لــە ئەنجوومەنــی 
نوێنــەران لــه شــوباتی ١9٣٥، ١9٣9 تــا ١9٤٣، و 
لــه  ١9٤٣، ١9٤6، ١9٤٧، ١9٤8 هەڵبژێرراوەتــەوە، 
شــوباتی ١9٥6 كۆچــی دوایــی كــردووە. میــر بەســری، 
ناودارانــی كــورد، عەبدولخالــق عەالئەدیــن كردوویەتــی 

بــە كــوردی، ســلێمانی، ٢00٢، ال١9٢ ــــ ١9٣.
٣٥- فەهمــی میرەیــی، قــەاڵی شــێروانە، گۆڤــاری 

شــار، ژمــارە 9، ٢006، ال٣٤.
دەكەوێتــه  گەورەیــە  ئاواییەكــی  هەفتەغــار:   -٣6
ــر  ــازدە كیلۆمەت ــەوە، پ باشــووری شــارۆچكەی داقووق

لێــوەی دوورە.
٣٧- بەلەكۆنــە و قاڵدرمەكانــی دەكەوتنــە دیــوی 
پشــتەوەی كۆشــكەكە لەســەر چــوار ڕاگــر دروســت 
و  كــورت  تــر  دوانەكــەی  و  درێــژ  دوانــی  كــراوە، 
ــی داوێ  ــە، دارا بەگ ــری هەی ــك مەت ــوورەیەكی نزی ش
ــی  ــۆ خەڵك ــەی ب ــەری قس ــە س ــدا چووەت ــە بۆنەكان ل
كــردووه، بەلەكــۆن وشــەیەكی ئینگلیزییــە لــە هەنــدێ 
بــە  و  بانێــژە  دەڵێــن:  پێــی  كوردســتان  ناوچــەی 

عەرەبیــش پێــی دەڵێــن: شــرفة.
ــە  ــق داوێ ل ــز فەری ــەڵ دارا حەوێ ــە گ ــدار ل ٣8- دی

.٢0٢١/6/١8
بەســەر  كــە  گەورەیــە  تاقێكــی  چوخمــە:   -٣9
بــەژوور،  كرابــێ  ســەرەكەی  هاتبێتــەوە  كۆاڵنێكــدا 
فەرهەنگــی خــاڵ، هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو، ال١٣8.
٤0- ناودارانــی كــورد، هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو، 

ال٢٣١.


