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پوختە
ــڕاويش  ــڕاو. گ ــدی گ ــەر گون ــکان، بەرامب ــە ســەر شــاخی دارێ لۆل ــڕاو دەکەوێت ــدی گ ــییەکەی گون ــتێرە ناس ــە ئەس ڕوانگ

دەکەوێتــە دامێنــی چیــای ســەری ڕەش بــە دووری ۲5 کیلۆمەتــر باکــوری خۆرهەاڵتی شــاری هەولێــرەوە. ئــەم تويژينهوهيه 

تيشــك دهخاته ســهر بنچينهكانى ئهم روانگهيه، ڀيكهاتهكانى، ســوود و بهكارهێنانەکانــی، وە ئایــا کــێ و كهى ئەم روانگهيه 

دروســتكراوه؟ ڕوانگەکــە لــە کۆمەڵــە قووچەکێــک پێــڪ هاتــووە، كــه هەریەکێــک لــەم قووچەکانــە لــە شـــوێنکی دیــاری 

ڪــراودا دروســت کــراوە، دوای چاودێــری کردنێکــی زۆر لــە ئاوابوونــی خــۆر و کۆشــش و شــەونخونی زۆر لــە چاودێــری 

ڪردنی هەاڵتن یـــان ئــاوابوونــــی چەندان ئەســتێرە لە الیەن دامەزرێنەری ئەم ڕوانگــــەیە لەســەر بنـــچینەی گۆڕانـــــی 

شــــوێنی زەوی بــە گوێــــرەی خــــۆر لــە ئەنجــــامی خوالنــەوەی بــە دەوری خۆردا بنیــات نراوە.      

بــە گوێــرەی ڕوانگــە و ســاڵنامەی گــڕاوێ، ســاڵ دابــەش دەکــرێ بــۆ چــوار وەرز. خــۆر لــە ئێــوارەی رۆژی )۱۲/۲۰( لەســەر 

قووچەکــی سەرەتــــای زســتان ئــاوا دەبێــت، بــەم پــێ یــە رۆژی )۱۲/۲۱( یەکــەم ڕۆژی وەرزی زســتان دەبێــت. هــەروەک 

خــۆر ئێــوارەی رۆژی )۳/۲۰( لەســەر ســێیەم قووچــەک لــە قووچەکەکانــی تــەرازوو ئــاوا دەبــێ، بۆیــە رۆژی )۳/۲۰( دوا 

رۆژی وەرزی زستــــان دەبـــــێت. بــەم پــێ یە )۳/۲۱( یەکەم ڕۆژی وەرزی بەهار و ســەری ســاڵی کــوردی دەبێت. هەروەك 

ــە ڕۆژی )6/۲۰( دوا ڕۆژی وەرزی  ــت، بۆیـ ــاوا دەبێ ــن ئ ــوارەی ڕۆژی )6/۲۰( لەســەر قووچەکــی ســەرەتای هاوی خــۆر ئێ

بەهــار دەبێــت. پــاش ئــەوەو لــە ئەنجامــی ســووڕانەوەی زەوی بــۆ تــەواو کردنــی نیــوە خولەکــەی تــری هــەر هەمــان بــار 

دووبــارە دەبێتــەوە واتــە دەرکەوتنــی قووچەکــەکان لــە کاتــی ئاوابوونــی خــۆر. ئەمجارەشــیان هــەر بــە شــێوەی جــاران 

دەبێــت بــە پێچەوانــە بوونــەوەی یــەك لــەدوای یــەك هاتنــی قووچەکــەکان. ڕۆژی )۹/۲۲( خــۆر لەســەر ســێیەم قووچــەک 

لــە قووچەکەکانــی تــەرازوودا ئــاوا دەبێــت بۆیــە ڕۆژی )۹/۲۲( دووا ڕۆژی وەرزی هاویــن دەبێــت و ڕۆژی )۹/۲۳( یەکــەم 

ڕۆژی وەرزی پایــز دەبێــت. هــەروەك ڕۆژی )۱۲/۲۰( خــۆر لەســەر قووچەکــی ســەرەتای زســتاندا ئــاوا دەبێــت، بۆیــە ڕۆژی 

)۱۲/۲۰( دوا ڕۆژی وەرزی پایــز دەبێــت. نازاندرێــت ئــەم ڕوانگەیــە لــە الیــەن کــێ دروســت کــراوە، بــەاڵم زۆربــەی هــەرە 

ــتایان  ــەرهەردوو مامۆس ــن لەس ــان کۆک ــتوونەتە ئێمەومان ــاو دەم گەیش ــەی دەم ــەرزارەکیەکان و ئەوان ــە س زۆری زانیاری

مــەال عەبــدوالی مودەریــس و مــەال ئۆمەر)عمــر(. وە هــەر بــە گوێــرەی زانیاریــه بهردهستهكان دەبێــت ئــەم ڕوانگەیــە 

لــە دەوروبــەری نیــوەی دووەمــی ســەدەی حەڤدەھــەم و نیــوەی یەکەمــی ســەدەی ھەژدەھەمــدا دروســت کرابێــت.                                                                                      
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پێشەکی
زانســتی ئەســتێرە ناســی لــە چەرخەکانــی ناوەڕاســت وەکــو چەنــدان زانســتی تــر لــە ڕۆژهەاڵتــدا پــەل و پــۆی هاوێشــت و 

چەنــدان زانــا لــەم مەیدانــەدا ناویــان دەرکــردو ڕۆلــی کاریگــەری خۆیــان بــۆ بەرەوپێــش بــردن و خەماڵندنــی ئــەم زانســتە 

ــە  ــەم بابەت ــە لەســەر ئ ــزە دانراوەی ــی یان ــە خاوەن ــە ک ــی ی ــی باڵەک ــو ئادەم ــە ئیبن ــک لەوان ــە یەکێ ــۆ منوون خســتەکار، ب

زانســتیە )1(. 

ــە ناوچەیەکــی شــاخاوی دا کــە ئاســت و  ســاڵنامەو ڕوانگــەی ئەستێرەناســی وەکــو بــوون و کارپێکــردن و پەیڕەوکــردن ل

ڕادەی گەشەســەندن و خۆخەریــك کردنــی خەڵکــی ئــەم ناوچەیــە لــەو ســەردەمەیە و بەشــداری کــردن و هەوڵدانیــان بــۆ 

بەکارهێنانــی یاســاکانی رسوشــت بــۆ خۆشــگوزەرانی مــرۆڤ پیشــان دەدات.                                                      

ــە الیــەن مــەال  ــە و ل ــارێ یەکێکــە لەوان ــە کوردســتاندا چەنــدان ســاڵنامەو ڕوانگــەی ئەستێرەناســی هــەن. ســاڵنامەی ب ل

ــارێ ی گچکــە ی داوێنــی  ــە ناوەڕاســتەکانی ســەدەی شــازدەیەمدا لەســەر چیایێکــی بەرامبــەر گوونــدی ب نەبــی یــەوە ل

ــە  ــران ل ــوی ســورکێوی کوردســتانی ئێ ــەو دی ــراوە. هەروەهــا ل ــای ســورکێوی ناوچــەی ســیوەیل درووســت ک ــرە چی زنجی

ــە شــاخی  ــە شــین ل ــی کێل ــە ســنوری دێ ــە. ل ــی ســاڵنامەیان تێدای ــە بابەت ــاوان شــتێکی ل ــی گەرم ــاراو و دێ ــی چــەم پ دێ

ــی  ــە حیســابی هەمــوو ســاڵنامە کوردیەکان ــە کــە ل ــە، ســاڵنامەیەک هەی ــاوای بان ــە باکــوری خۆرئ کەلیخــان کــە دەکەوێت

دی بەناوبانگــرە. لــە ناوچــەی شــارباژێڕیش لەســەر دیــواری مزگەوتــی دێــی دۆڵپەمــوو، شــێخ علــی کۆســە لــە ســەدەی 

ــە  ــە. ل ــەرد هەی ــە ب ــە قووچەک ــە حیســابێک ب ــەو ناوچەی ــی هــەر ئ ــە کوڕەداوێ ــاوە. ل ــك هێن هــەژدەدا ســاڵنامەیێکی پێ

دێــی گڵــە زەردە و لەســەر دیــواری مزگــەوت شــێخ حەســەنی گڵــە زەردە لــە ســەدەی هەژدەیەمــدا لــە شــێوەی تــاق و 

بــە گــەچ ،ســاڵنامەیەکی درووســت کــردووە. لــە ناوچــەی الجانــی کوردســتانی ئێــران لــە گونــدی گردەســوور حیســابێك بــە 

قووچەکــە بــەرد هەیــە. لــە ناوچــەی مەرگــە و لــە دێــی کانــی تــوو، شــاخی هێانــە قــەڵ کــراوە بــە ســاڵنامە، هــەر لــەو 

ناوچەیــە لــە دێــی خــوڕ خــوڕەی دراوســێی کانــی تــوو بــە قووچەکــە بــەرد شــتێك هەیــە )2(. لــە دێــی مامەنــد ئــاوا لــە 

دەشــتی بیتوێــن هێندێــك قووچــەک بــۆ زانینــی هێندێــك حیســابی ســاڵ لــە الیــەن حەمــەدی فامتــە درووســت ڪــراوە 

ــە  ــەر ل ــك ب ــا ماوەیێ ــی ت ــە تایبەت ــی ســلە ب ــل و دێ ــاو دەشــتی قەندی ــە گشــتی و ن ــە و قــەاڵدزە ب ــە ناوچــەی ڕانی )3(. ل

ئێســتا بــۆ ئاودانــی باخەکانیــان شــەو بەهــۆی ئەســتێرەکانەوە ئاویــان لــە نێــوان خۆیانــدا دابــەش دەکــرد )4(. لــە ناوچــەی 

هەولێریــش نارساوتریــن ســاڵنامە و ڕوانگــە ڕوانگــەی ئەستێرەناســی گونــدی گــڕاو و حیســابی دەشــتی قــەراج و نیشــانە 

ــی  ــر بەگ ــەن بەک ــە الی ــە ل ــران ، ک ــابی هی ــە. حیس ــەی هیران ــابی بێلنگ ــە و حیس ــدی تومت ــی گون ــی مزگەوت ئەستێرەناس

هیرانــی دروســت کــراوە  و نزیکــەی پەنجــا ســاڵ دەبێــت کۆچــی دوایــی کــردووە )5(.                        

عبدالرقیــب یوســف )۱۹۸5( لــە ژێــر نــاوی دۆزینــەوەی ڕوانگەیەکی ستێرناســی کــوردی لە گونــدی گــڕاو دا تويژينهوہيهکى 

باوکردۆتهوہ كــه تيايــدا تيشــى خســتوته گهليك اليهنى ئــەم روانگهيه )6(. ئــەم باســەش بــۆ ههان ڕوانگــە تەرخان کراوە 

و تێیــدا تيشــك دەخاتــە ســهر بنچينهكانى ڕوانگهکــە، ڀيكهاتهكانى، ســوود و بهكارهێنانەکانــی، ههروههــا ههوڵــی زانینــی 

دروســتکەر و کاتــی دروســت کردنــی دەدات. ئــەم روانگهيه دەکەوێتــە ســەر شــاخی دارێ لۆلــکان )7(, بەرامبەرگونــدی 

ــە دووری ۲5  ــردا ب ــاری هەولێ ــی ش ــوری خۆرهەاڵت ــە باک ــەری ڕەش ل ــای س ــی چی ــە دامێن ــدە دەکەوێت ــەم گون ــڕاو. ئ گ

کیلۆمەتــر.
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)وێــــنە -۱(

زەوی و سیفاتەڪــــــانـۍ زەوی و سیفاتەڪــــــانـۍ 

زەوی یەکێکــە لــەو نـــۆ هەســارەیەی )کەوکــەب( کــە ســەر بــە کۆمەڵــەی خــۆرن،. ئــەم هەســارەی زەوی تــەواو خــڕ نییــە 

و لــە شــێوەی هێلکەيــی دایــە، نیوەتیرەکــەی لــە هێڵــی یەکســانی دا )6۳۷۸.۳۸ کــم( ە و درێــژی نیوەتیرەکــەی لــە نێــوان 

ــم( ە،  ــرەی زەوی )4۲.۹4 ک ــەردوو تی ــوان ه ــاوازی نێ ــم( ە، جی ــووردا )6۳56.۹۱ ک ــوور و باش ــەری باک ــەردوو جەمس ه

قەبارەکــەی )۱.۰۸۳ × ۲۷۱۰ ســـم۳( یــە و بارســتایی یەکــەی )5.۹۷6 × ۲۷۱۰ گــم( ە و چڕیەکــەی )5.5۱۷ گم/ســم۳( یــە. 

ڕووبــەری گشــتی ڕوو تەختەکــەی )5.۱ × ۱۸۱۰ ســـم۲( یــە و تێکــڕای بەرزايــی کیشــوەرەکان لــە ئاســتی ڕووی دەریــاوە 

)6۲۳ م( ە. هێــزی کێشــکردن لــە هێڵــی یەکسانـــۍ دا )۹۷۸.۰۳۲ ســـم/چرکە۲-داین( ە و تێکــڕای دووریەکــەی لــە خــۆرەوە 

)۱.46۹ × 8۱۰ کـــم( ە )8(.                                                                                               

زەوی لەنــاو کۆمەڵــەی خــۆردا چەنــدان جواڵنــەوەی هەیــە گرینگرینیــان ســوڕانەوەیەتی بــە دەوری تــەوەرەی خۆیــدا و 

ســوڕانەوەیەتی بــە دەوری تــەوەرەی خـــۆردا، مــاوەی ســوڕانەوەی یەکەمیــان )۲4( کاژێــرە و بــە شــێوەیێکی ڕێــك و پێــڪ 

لــە خۆرئــاواوە بــۆ خۆرهــەاڵت کــە بەمــەش ڕۆژ و شــەو پەیــدا دەبێــت )9(.                                                   

مــاوەی ســوڕانەوەی دووەمیــان )۳65( ڕۆژ و )5( کاژێــر و )4۹( خۆلــەڪ و )۱۲( چرکەیــە )10( - بــە هەر چوار ســاڵ دەکاتە 

ــەو  ــش شــێوەی هێلکەيی ــە ئەوی ــەی زەوی( ک ــت )خولگ ــی دەوترێ ــەدا دەســووڕێتەوە پێ ــە خولگەیەک )4۸" ۱6‹ ۲۳°( - ل

درێژیەکــەی )۹۳۹ ملیــۆن کـــم( ە، بۆیــە هەندێــك جــار لــە کاتــی خۆالنەوەیــدا لــە خــۆر نزیــک دەبێتــەوە کە دەگاتــە )۱4۷ 

ملیــۆن کــم( و هەنــدێ جاریــش دووردەکەوێتــەوە کــە دووریەکــەی دەگاتــە )۱5۲ملیــۆن کــم(، چــوار وەرزی ســاڵ پەیــدا 

دەبێــت )11(.  زەوی جوالنــەوەی زیاتــری هەیــە کــە کەمــر دیــارن و ناتوانــرێ بزانرێــن و بنارسێــن بەبــێ پێوانــی وورد، 

گرینگرینــی ئــەم جوالنەوەیــە لەرەلــەری تەوەرەکەیەتــی، جواڵنــەوەی چــوارەم کــە رسووشــتێکی خولــی ناڕێــک و پێکــی 

ــەوەی  ــە حوکمــی ئ ــە ب ــەوەی تریشــی هەی ــە(. هەروەهــا جواڵن ــن )الرنحیــ ــەوەی بەالداهات ــرێ جواڵن ــی دەوت ــە پێ هەی

هەســارەیەکی ســەر بــە خــۆرە  و ئــەو جواڵنەوانــەش لەســەرەخۆ دەگوزەرێــن بــە دەوری چەقــی کەشکەشــان و بــە دەوری 

رژێمــی کەشکەشــانەکانی ناوخــۆ و بــە دەوری چەقــی رژێمــی گشتــــی گەردوونــی کەشکەشــانەکاندا )12(.                    
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وێــــنە -۱: شويني ههلكهوتهى جيۆگرافى دێی گڕاو. 

ڕوانگــــەی گوندی گڕاو ڕوانگــــەی گوندی گڕاو 

هــەر وەک ئامــاژە پێکــرا ڕووانگەکــە )وێــــــنە ۲( دەکەوێتــە ســەر شاخــــی ) دارێ لۆلــکان(، ئــەم شــاخەش لە ئاســت ڕووی 

دەریــــاوە )۱۰۰۰( مەترێــک بەرزدەبێــت، ئــەم ڕوانگەیــە لــە کۆمەڵــە قووچەکێــڪ )13( پێــڪ هاتــووە، تێڪــرای بــەرزی 

هــەر قووچەکێــــڪ )۱,۲۰( مەتــر دەبێــــت. ئــەم قووچەکانــە لــە شـــووێنی دیــاری ڪــراودا دروســت کــراون، پــاش هــەوڵ 

و ڪۆششــێڪی زۆر لــه چاودێــری کردنــی ئاوابوونــی خــۆر و شــەونخونیەڪی زۆر لــه چاودێــری ڪردنــی هەاڵتــن یـــان 

ئــاوابوونــــی چەنــدان ئەســتێرە لــە الیــەن دامەزرێنــەری ئــەم ڕووانگــــەیە لەســەر بنـــەرەتی گۆڕانـــــی شــــوێنی زەوی بە 

گوێــــرەی خــــۆر لــە ئەنجــــامی خوالنــەوەی بــە دەوری خــۆردا بنیات نــراوە. ئەم قــــووچەکانەش دوو جــــــۆرن:                                                                                                                                   

))۱۱( قـووچـەکە بنەڕەتیەڪــــان ( قـووچـەکە بنەڕەتیەڪــــان 

ئــەم قووچــــەکانەن کــە بنەڕەتــــــی ڕوانگەکەیــان لــێ پێــک دێــت و )۳( دانــەن و بەهۆیــــانەوە ســــاڵ دابــەش دەڪرێتە 

ســــەر چــــوار وەرز و بریتیــن لــە مانەی خــوارەوە:                                                                                   

)ا( قووچەکــی ســەرەتای زستــــــان: دەکەوێتــە الیەڪــی ڕوانگەڪــەو دوا خــــاڵە ڪــە خــۆر بیگاتــێ - لێــرە بــە دوواوە 

ڪە دەڵێـيـــن خۆر دەگـــاتە ئەو شـــووێنە، مەبستــــان زەویە لە ئەنجــــامی خـــووالنەوەی خۆی دەگـــاتە  ئەو شوێــــنە - و 

ڪـــاتێ خــۆر لەســەر ئــەم قـــووچەکەدا ئـــاوا دەبێــت، ئــەوە ئــەم ڕۆژە دوا ڕۆژی وەرزی پایــز و یەکــەم ڕۆژی پێــش وەرزی 

زســتان دەبێــت.                                                                                                                    

ــەم  ــەر ئ ــۆر لەس ــك خ ــە و کاتێ ــری ڕوانگەک ــەی ت ــە الیەک ــە دەکەوێت ــەم قووچەک ــن: ئ ــەرەتای هاوی ــی س )ب( قووچەک

ــەوەی ڕۆژی  ــۆ ئ ــەم ڕۆژە دوا ڕۆژی وەرزی بەهــار دەبێــت، کــە ئەمــەش نیشــانەیە ب ــەوە ئ ــاوا دەبێــت، ئ قووچەکــەدا ئ

ــە.                                                                                                  ــەم ڕۆژی وەرزی هاوین ــوو یەک داهات

)ج( ســێیەم قووچــەک لــە قووچەکەکانــی تــەرازوو )نــەورۆز( دەکەوێتــە نێــوان هــەردوو قووچەکــی ســەرەتای زســتان و 

ســەرەتای هاویــن. ئــەم قووچەکــە بــە دڵــی ڕوانگــە دادەنرێــت و نیشــانەی ســەرەتای وەرزی بەهــارو وەرزی پایــزە.          

 قـووچـە نابنەڕەتیەڪــــان )الوەکیەکان( ) قـووچـە نابنەڕەتیەڪــــان )الوەکیەکان( )۲۲((

ئەو قووچەکانەن کە بۆ نیشانەی جیا جیا بەکاردەهێندرێن و بریتین لە مانەی خوارەوە:                                     

ــژە )شــوعرا( )14( و نیشــانەی ناوەڕاســتی وەرزی زســتان و وەرزی  ــژ: نیشــانەی ئەســتێرەی گەالوێ ــووچەکی گەالوێ )أ( قـ
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پایــزە، چونکــە خــۆر ڕۆژی )۲/۳( وە )۱۱/6( لەســەر ئــەم قووچـــەکەدا ئــاوا دەبێــت.                                           

)ب( قـــووچەکی بازبــەران: کاتــێ خــۆر دەگاتــە ســەر ئــەم قووچەکــە، خــۆر بەقــەد بازی بــەران مــاوە دەبڕێت وە نیشــانەیە 

بۆ کەلووی نەهەنـــگ و دووپشــك.                                                                                                       

ــت:  ــف )۱۹۸5( دەڵێ ــب یوس ــن و عبدالرقی ــی ڕەز بڕی ــی کات ــۆ هاتنـ ــانەیە ب ــارێ(: نیش ــڕينان )بەه ــی ڕەزب )ج( قووچەک

ئــەم قـــووچەکە کراوەتــە نیشــانەی حیســـابی گەرمیــان یانــی نیشــانەی بەهــاری ناوچــە گەرمیانیەکانـــۍ کوردســتانه کــە 

دەکەوێتــە نێوانــی زنجیــرە شاخەکانـــی زاگـــرۆس و ڕووبــاری دیجلــە وەك دەشــتەکانی هەولێــرو کەرکــووك و حەمریــن و 

خانەقیــن و هەروەهــا ناوچــەی شــــاخاوی بێــل دار کــە دەکەوێتــە پشــت شــــاخەڪانی قەرەداخ تـــا کفری و تــازە خورماتو 

و داقوق و هەروەهــــا دەشتە کوردیەکانی خوار زنجیرە چیــــاڪانی تۆرۆس و خـۆرئـــاوای ڕووبــــاری دیجـــلە و بــــاڪوری 

رووبــاری فــوورات وەڪ دەشــتەڪانی جزیــرەی بۆتـــان و نســــیبین و ماردیــــن و ئــــورفە و دیـاربەڪـــر و ئەدیەمــان و 

عینتــاب و مــەڕەش ڪــە بــە گوێــرەی ناوچــە شاخــــاویەڪانی ڪوردستـــان، ئــاو هــەوای ناوخــۆييه و گــــەرمیانن )15(.  

)د( قوچــــەڪەڪانی تــەرازوو )نــەورۆز(: ئــەم قـــوچەڪانە نیشــــانەن بــۆ ئـــاوابوونی ئەســتێرەکانی تــەرازوو لەســەریان، 

هەروەهــــا ئــەم قووچەکانــە نیشـــانەن بــۆ شــەڕی خــۆرو تــەرازوو.                                                    

)هــــ( قووچەکـــی ســەرەتای هاویــن و زســــتان: ئــەم دوو قووچەکانــەش ئامــاژەن بــۆ ئاوا بوونــــی ئەســتێرەی پێــروو. کاتێ 

خــۆر لەســەر قووچەکــی ســەرەتای زســـتان دا ئــاوا دەبێــت ئــەوا ئەســتیرەی پێــروو لەســەر قووچـــەکی ســەرەتای هاویــن دا 

ئــاوا دەبێــت، چونڪــە پێش ئەم شـــەوە هیـــچ شــەوێک ئـــاوا نابــــێت و بــە ئاســـانەوە دەمێنێتەوە.                                

شوێنــی تەواوی تێڕامانــــی ڕوانگەکە شوێنــی تەواوی تێڕامانــــی ڕوانگەکە 

شوێنــــی تــەواوی تێڕامانــــــی ڕوانگەکــە، دەرگـــای مزگەوتــی گــڕاو بــووە ڪــە ڪەوتبــووە نــاو دێیەکــە )16(. پێوانــەی 

دەرگـــا )۷5×۱6۰ســم( بــوو. پێــش خــۆر ئــاوا بــوون لــە دەرگای مزگەوتــی گــڕاو تەماشــــای ئــاوا بوونــی خــۆر ڪــراوە و 

شوێنەکـــەی دەستنیشــان کـــراوە ، کاتێــک چاودێــری ئاوابوونــــی خــۆر دەڪــــرێت لەســەر شــــاخی دارێ لۆلــکان، هێشــتا 

نزیکــەی ســێ چــــارەگی کاتژمێرێــڪ کات دەمێنیــت تاکــو خـــۆر بــە تــەواوی ئــاوا دەبێــت.                                       
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وێــــنە -۲: شويني قـووچـەکە بنەڕەتیەڪــــان و قـووچـەکە نابنەڕەتیەڪــــان )الوەکیەکان(. 

ۆنیتـی پەیدا بوونــی چوار وەرزەکانی ســاڵ ۆنیتـی پەیدا بوونــی چوار وەرزەکانی ســاڵ 

ومتــان زەوی بــە مــاوەی  )۳65( ڕۆژ و )5( کاژێــر و )4۹( خۆلــەڪ و )۱۲( چرکــە بــە دەوری خــۆردا دەســوڕێتەوە لــە خولگەيهکــدا 

ــە  ــەی زەوی و ب ــرەی خولگ ــە گوێ ــەوەری زەوی ب ــاری ت ــەدا ب ــەم خوالنەوەی ــی ئ ــەی زەوی. لەکات ــت خولگ ــی دەگوترێ ــە پێ ک

گوێــرەی خــۆر دەگۆرێــت.                                                                                       

لــە ســالێکدا تەنهــا دووجــار لــە ڕۆژی )۳/۲۱( و )۹/۲۳( تــەوەری زەوی الر دەبێتــەوە و بــە گوێــرەی خولگــەی زەوی بــە گۆشــەی 

)۲۳.5°( و ئــەو الریــە وا لــە خــۆر دەکات ستـــوونی بێــت لەســەر هێلــــی یەکســــــانی، ئــەم دوو کاتــە هەردووڪیــان پێیــــان 

ــت و  ــش بەهــار دەکەوێ ــە پێ ــەوەی بەهــارە چونک ــک بوون ــان فێن ــاوو هــەوا، یەڪێکی ــەوەی ئ ــڪ بوون ــی فێن ــرێ ڪات دەگوت

ئەویریــان فێنــک بوونــەوەی پایـــــز چونکــە پێــش پایــز دەڪەوێــت. بــەالم لــە )6/۲۱( تــەوەری زەوی الر دەبێتــەوە بەرامبــەر 

خــۆر، ئەوکاتــە تیشــکی خــۆر ســتوونی دەبێتــەوە لەســەر بازنــەی پانــی )۲۳.5°( - خولگــەی دووپشـــــڪ - لــە نیــوەی ســەرەوەی 

زەوی لەبــەر ئــەم هۆیــە شــەو کورتــر و ڕۆژ درێژتــر دەبنــەوە.                            

لــە )۱۲/۲۱( دیســــانەوە تــەوەرەی زەوی الر دەبێتــەوە بەرامبــەر بــە خــۆر ئــەو ڪاتــە تیشــڪی خــۆر ستـــوونی دەبێتەوە لەســەر 

بازنــەی پانـــــی )۲۳.5°( - خولگــەی کارژەڵــە - نیــوەی خــوارەوەی هێلــی یەڪســــانی، وە ئــەوەش بریتیــە لــە وەرگەڕانــەوەی 

ــر  ــاری زیات ــۆ زانی ــەوە )17(. ب ــر دەبن ــر و ڕۆژ کورت ــەو درێژت ــەش ش ــەم هۆی ــەر ئ ــەرەوەی زەوی لەب ــوەی س ــە نی ــتانی ل زس

دەربــارەی گۆرانــی درێژبوونــەوەی رۆژ بــە گوێــرەی هێڵەڪانــی پانــی بڕوانــە خشتــــە - ۱.              

لــە ناوچــەی هەولێــر دڕێژتریــن ڕۆژی ســاڵ )6.۳۰( ە کــە )۱4( کاژێــر و )۲۸( خولەکــە. بــەاڵم کورتریــن رۆژی ســاڵ )۱۲/۱۷( و 

)۱۲/۲۰( یــە کــە )۹( کاژێــر و )4۲( خولەکــە.                                                                        
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خشتــە – ۱: گۆڕانی درێژی رۆژ بە گوێرەی هێڵەڪانی پانی. 
درێژی رۆژ هێڵی پانی 
12 کاژێر  °5

13 کاژێر و 56 خولهك °30
14 کاژێر و 51 خولهك °40
16 کاژێر و 9 خولهك °50

18 کاژێر و 30 خولهك °60
24 کاژێر  °66٫5

6 مانگ  °90

چۆنیتی دابەشکردنی ساڵ بۆ چوار وەرز بە گوێرەی ڕوانگەی گڕاو 

بە گوێرەی ڕوانگە و سالنامەی گڕاوێ، ساڵ دابەش دەکرێت بۆ چوار وەرز )۱8( بەم شێوەی خوارەوە:                

ــە رۆژی  ــەم پێی ــاوا دەبێــت، ب ــتان( دا ئ ــای زســتان )جســـ ــوارەی رۆژی )۱۲/۲۰( لەســەر قووچەکــی سەرەتــ ــە ئێ خــۆر ل

ــە  ــدا ل ــێیەم قووچەک ــەر س ــوارەی رۆژی )۳/۲۰( لەس ــۆر ئێ ــەروەک خ ــت. ه ــتان دەبێ ــەم ڕۆژی وەرزی زس )۱۲/۲۱( یەک

قووچەکەکانــی نــەرۆز ئــاوا دەبێــت، بۆیــە رۆژی )۳/۲۰( دوا رۆژی وەرزی زستــــان دەبـــــێت. بــەم پێیــە )۳/۲۱( یەکــەم 

ــت.                                                                               ــوردی دەبێ ــاڵی ک ــار و ســەری س ڕۆژی وەرزی بەه

لە فۆلکلۆری کـوردیدا بەم شێوەی خوارەوە باسی ڕۆژی )۳/۲۰( و ڕۆژی )۳/2۱( کراوە:

نەوڕۆزەکە سووڵتانی 

مەڕ لە کۆرپەی نابانی 

پاشی ئەو ڕۆژەی  

النکی کۆرپەلەی 

ببە سەر بانی 

پێی دادە یەك پارچە کتانی 

لێی گەڕێ تا بەیــــــانــی 

هیچ بەاڵیێك ناگـــاتە گیـــــــانــــــے 

هــەروەك خــۆر ئێــوارەی ڕۆژی )6/۲۰( لەســەر قووچەکــی ســەرەتای هاویــن )تاوســان( دا ئاوا دەبێــت، بۆیـــە ڕۆژی )6/۲۰( 

دوا ڕۆژی وەرزی بەهــار دەبێــت.                                                                                            

ــان )۱۸۳( ڕۆژ  ــە )۱۸۲( ی ــن ب ــا قووچەکــی ســەرەتای هاوی ــە قووچەکــی ســەرەتای زســتان ت ــە ل ــە - وات ــو خولەی ــەم نی ئ

ــەواو دەبێــت.                                                                                                                                        ت

پــاش ئــەوەو لــە ئەنجامــی ســوڕانەوەی زەوی بــۆ تــەواو کردنــی نیــوە خولەکــەی تــری هــەر هەمــان بــار دووبــارە دەبێتــەوە 

واتــە دەرکەوتنــی قووچەکــەکان لــە کاتــی ئاوابوونــی خــۆر ئەمجارەشــیان هــەر بــە شــێوەی جــاران دەبێــت بــە پێچەوانــە 

ــی  ــە قووچەکان ــدا ل ــێیەم قووچەک ــەکان. ڕۆژی )۹/۲۲( خــۆر لەســەر س ــی قووچەک ــەك هاتن ــەدوای ی ــەك ل ــەوەی ی بوون

تــەرازوودا ئــاوا دەبێــت بۆیــە ڕۆژی )۹/۲۲( دووا ڕۆژی وەرزی هاویــن دەبێــت و ڕۆژی )۹/۲۳( یەکــەم ڕۆژی وەرزی پایــز 

)خـــەزان( دەبێــت. هــەروەك ڕۆژی )۱۲/۲۰( خــۆر لەســەر قووچەکــی ســەرەتای زســتاندا ئــاوا دەبێت، بۆیــە ڕۆژی )۱۲/۲۰( 

دوا ڕۆژی وەرزی پایــز دەبێــت. بــەم شــێوەیە زەوی نیــوە خولەکــەی تریشــی تــەواو دەکات بــە مــاوەی )۱۸۳( ڕۆژ.                                                                                                                               
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شەڕی خـۆرو تەرازوو شەڕی خـۆرو تەرازوو 

وومتــان ســێ قـــووچەک لــە قـــووچەکەکان بــە قـــووچەکەکانی تــەرازوو )نــەورۆز( ناســـراون. کاتێــك خــۆر لەســەر یەکــەم 

قووچەکــدا ئــاوا دەبێــت تــا ئاوابوونــی خـــۆر لەســەر ســێیەم قووچەکــدا یــان بــە پێچەوانــەوە کاتێــك خــۆر لەســەر ســێیەم 

قـــووچەکدا ئاوادەبێــت تــا ئاوابوونــی خــۆر لەســەر یەکــەم قـــووچەکدا، ئــەو ماوەیــە بەشــەڕی خـــۆر و تــەرازوو دەنارسێت 

)وێنــە – ۳(.                                                                                                                                 

ــژی ڕۆژ  ــەوە ڕۆژی پاشــر درێ ــاوا دەبێــت ئ ــی ناوەڕاســتدا - ئ ــووچەکی دووەم - قووچەکـ ــك خــۆر لەســەر قـ کاتێ

ــر  ــش )۱۲( ڪاژێ ــت و ڕۆژیـ ــر دەبێ ــەو )۱۲( کاژێ ــە ش ــن - وات ــاوکات دەب ــت وه ــان لێدێ ــو یەکری ــەو وەك و ش

دەبێــت. کاتــی خــۆر هەاڵتــن و ئاوابوونــەوەی و درێــژی ڕۆژ لەمــاوەی شــەڕی خــۆر و تــەرازوودا لــە خشــتە – ۲ 

دەردەکەوێــت )19(.           

وێنە – ۳: قـووچەکەکانی تەرازوو و ڕۆژانی ئاوابوونی خـۆر لەسەرياندا. 
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خشتە – ۲: کاتی  خۆرهەاڵتن و ئاوابوونی و درێژی ڕۆژ لەماوەی شەڕی خۆر و تەرازوودا. 

درێژی ڕۆژ  کاتی خۆرئاوابوون کاتی خۆرهەاڵتن ڕۆژ

°11 '53 °6 '14 °6 '21 3/14

°11 '55 °6 '15 °6 '20 3/15

°11 '57 °6 '16 °6 '19 3/16

°11 '58 °6 '16 °6 '18 3/17

°12 '00 °6 '17 °6 '17 3/18

°12 '02 °6 '18 °6 '16 3/19

°12 '04 °6 '19 °6 '15 3/20

°12 '07 °6 '05 °5 '58 9/22

°12 '05 °6 '03 °5 '58 9/23

°12 '03 °6 '02 °5 '59 9/24

°12 '02 °6 '01 °5 '59 9/25

°12 '00 °6 '00 °6 '00 9/26

°11 '57 °5 '58 °6 '01 9/27

°11 '55 °5 '57 °6 '02 9/28

چلەی زستان و چلەی هاوین چلەی زستان و چلەی هاوین 

چلــە زارەوەیەکــە لــە دوو بــەش پێــك دێــت: چــل + ە. چــل ژمارەیەکــە، مەبەســت لێــی چلــە و ە پـاشـــگرێکی بــێ واتایــە 

وە بــە یەکــەوە بــە مانــای چــل ڕۆژی یــەك لــەدوای یــەك هاتــوو دێــت بــۆ منوونــە دەڵێــن چلــەی ماتەمــی. چلــەش بــە 

گشــتی بریتیــە لــە چلــەی زســتان و هاویــن )20(.                                                                                                              

ــدا،  ــاڵنامەی ڪوردی ــە س ــە ل ــگار زۆری هەی ــی ئێج ــی یەک ــە گرینگ ــای چل ــەرەتاو کۆت ــەواوی س ــی ت ــی کات ــاری کردن دی

ــەی.                     ــاو و هەواڪ ــەو ئ ــتی واڵتەڪ ــتان و رسووش ــای ڪوردس ــی جوگرافی ــوێنی هەڵکەوتن ــە ش ــەبارەت ب س

لــە کوردەواریــدا دوو چلــە دەبیســتین چلــەی گــەورەو چلــەی بچــووك، یەکەمیــان چــل ڕۆژە لــە ســەرەتای زســتان )21( وە 

دوومیــان چــل ڕۆژە لــە کۆتــای زســتان )22(.                                                                                            
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دیــارە لەبــەر ئــەوەی چلــەی گــەورە وەك بــە ناوەکەیــەوە دیــارە، ساردتـــرە بۆیــە ئەوەیــان باوتــرەو لــە گەلێــك ناوچــە هــەر 

نــاوی یــەك چلــە دەبردرێــت وە مەبەســتیش لێــی چلــەی گەورەیــە.                                                                     

شوێنی چلەی زستان و هاوین لە ساڵنامەی گڕاوێ دا 

چلــەی زســتان: پــاش دەســت پێکردنــی وەرزی زســتان بــە )۱۲( ڕۆژ دەســت پــێ دەکات. ڕۆژی )۱۳( یــەم یەکــەم ڕۆژی 

چلــە دەبێــت وەك خەڵکــی گــڕاو دەیڵێــن، بــە واتــای ڕۆژی )۲ ی کانوونــی دووەم( یەکــەم ڕۆژی چلــە دەبێــت. شــتێکی 

تــر کــە شــایەنی ڕوونکردنــەوە بێــت، چلــە دەبێــت چــل ڕۆژ بێــت، بۆیــە کۆتــا هــەفته كــه پاڵۆســه )5( ڕۆژی بهر چلــە 

دهكهوێــت. 

لــەم باســەدا ســەرەتاو کۆتــای هــەر هەفتەیەکــی چلــەی زســتان دیاریکــراوە و تێیــدا بێنــدە، بێندرخــێ، مێــرەم، ئوغــەن، و 

پیــت بــە حــەوت ڕۆژ و پاڵــۆس بــە پێنــج ڕۆژ حیســاب کــراون )خشــتە -۳(.                                                               

خشتە -۳: سەرەتاو کۆتای هەر هەفتەیێکی چلەی زستان. 

کۆتای هەفته به گویرهی مانگی سەرەتای هەفته به گویرهی مانگی 

كوردی  زايينی  كوردی  زايينی 

10/18 1/8 10/12 1/2 بێندە

10/25 1/15 10/19 1/9

11/2 1/22 10/26 1/16 مێرەم

11/9 1/29 11/3 1/23 ئۆغەن

11/16 2/5 11/10 1/30 پیت

11/21 2/10 11/17 2/6 پاڵۆس

ــەی  ــت )چل ــە دەڵێ ــەوە ک ــەك دەگرێت ــووە ی ــدا هات ــە فەرهەنگــی کشــت وکاڵ ــەوەی ل ــەڵ ئ ــەواو لەگ ــەم حیســابەش ت ئ

ــت باوکــم  ــەوە کــە دەڵێ ــەڪ دەگرێت ــم شــارەزا ی ــە ســەرەتای زســتان(. دیســانەوە لەگــەڵ ڕای کەری گــەورە چــل ڕۆژە ل

ــی  ــەو ڕۆژی ۲ ی مانگ ــوو، ئ ــوردی دا هەب ــاڵنامەی ک ــی س ــگ و هەفتەکان ــێبی وەرز و مان ــە حیس ــی ل ــارەزایێکی باش ش

کانوونــی دووەمــی ڕۆژئاوایــی »ڕێکەوتــی ۱۲ ی بەفرانبــاری کــوردی« دەکــرد بــە ســەرەتای حســێبی هەفتەکانــی زســتان و 

ئــەو ڕۆژە پێــی دەگووتــرێ ســەرەتای هەفتــەی )بێدڵخــە- بێنــدە( )23(. ئەمــە لەگــەڵ پلــەی گەرمیــش لــەو مانگــەدا ڕێکــە 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

143

ــە. خشــتەی -4  ــدان دای ــار و ڕێبەن ــە دوو مانگــی بەفرانب ــەی گەرمــی ل ــن پل ــان چونکــە نزمری ــە نێوی ــە دەکەوێت کــە چل

بەرزتریــن و نزمریــن پلــەی گەرمــی هــەر مانگێکــی ســاڵ بــە پێــوەری ســەدی لــه نــاوچهى ههولێــردا پیشــان دەدات )24(.                                

هــەردوو مانگــی بەفرانبــار و ڕێبەنــدان لــە )۱۲/۲۲--۲/۱۹( دەخایەنێــت، خــۆ ئەگــەر بــە حیســابەکەی عبدالرقیــب یوســف 

بێــت کــە ســەرەتای چلــە )۱/۱5( بێــت و )۲/۲۳( کۆتایەکــەی بێــت ئــەوا چلــە )6( ڕۆژی دەکەوێتــە بەفرانبــار و )4( ڕۆژی 

بــەر ڕەشــەمێ دەکەوێــت. دیــارە گۆڕانــی پلــەی گەرمــی لــە ڕێبەندانــەوە لــە )۸,۸° س( بــۆ )۷,۱° س( هــەروا کتــوو پــڕ نیــە، 

دەبــێ لــە رۆژانــی کۆتــای رێبەنــدان پلــەی گەرمــی زۆر لــە )۸,۸° س( بەرزتربێــت. خــۆ ئەگــەر ئێمــە )۱۲ی بەفرانبــار( بــە 

ســەرەتای چلــە و )۲1ی رێبەنــدان( بــە کۆتــا دابنێیــن ئــەوا گەلێــک گونجاوتــر و لەبارتــرە لەگــەڵ ئاوهــەوای وواڵتەکەمــان.                                                                                                                               

دیــار نــی یــە عبدالرقیــب يوســف لــە الیــەک و نافــع کاکــە لــە الیەڪــی تــر لــە دیــاری کردنــی شــوێنی چلــەی زســتان 

لــە ســاڵنامەی کوردیــدا پشــتیان بــە چ ســەرچاوەیڪی یــان تاقیڪردنەوەیەڪــی ئــاوو هــەوا بەســتوە. دیــارە ئێمــە هیــچ 

لێکۆلینەوەیەڪــی زانســتی وامــان لەبــەر دەســتدا نیــە تــا بەهۆیــەوه بڕیــار بدەیــن و بڵێیــن ئەمــە دەرەئەنجامــە و ئیــر بــا 

لــە دەمەتەقــێ بگەڕێیــن بــەاڵم ئێمــە ســامانی کەلەپووریــان هەیــە کــە بــەری ڕەنجــی تاقــی کردنــەوە و قــاڵ بوونــەوەی 

ســەدان ســاڵی خەلکــی ئــەم ناوچەیەیــە، ئیــر بۆچـــی گۆڕینــی ئەمیــان بــە ئەویــــان.                                                          

ــڕاوێ يهكناگريتهوه لهگهل حيساىب كهنديناوه وهك لهاليهن  ــاڵنامەی گ ــە و س ــرەی ڕوانگ ــە گوێ ــتان ب ــەی زس حيساىب چل

عهزيزێ مهالى ڕهش و حيساىب كوردهوارى بۆ رهوىش كهش و ههوا له بهڕانهىت وەک لــە الیــەن  د. سهعدهددن كهريم 

                                                                                                      .)25( باسكراون  بهحركهيى 

یەڪەـــم هەفتــە دوای چلــەی زســتان پێــی دەگوتــرێ خــدر و ئەلیــاس. خەلکــی کــوردەواری دەلێــن خــدر وئەلیــاس زســتان 

خــەالس بۆیــەش دەڵێــن زســتان خــەاڵس، چونکــە بــە تــەواو بوونــی چلــە ئــاوو هــەوا بــەرەو خۆشــــی دەچێــت و ســەرماو 

ڪڕێــوەی زســـتان ڪــەم دەبێتەوە.                                                                                                      

چلــەی هاویــن بــە هەمــان  شــێوەی ئەژمــار کردنــی چلــەی زســتان ئەژمــار دەڪرێــت، واتــا دوای دەســتپێڪردنی وەرزی 

هاویــن بــە )۱۲( رۆژ دەســتپێدەکات، یانــی رۆژی )۱۳( یــەم یــەكهم رۆژی چلــە دەبێــت، بــە واتــای رۆژی ۳ ی تەمــووز 

یەڪــەم رۆژی چلــە دەبێــت. خشــتە-5 ســەرەتا و کوتــای هــەر هەفتەیەڪــی چلــەی هاویــن دەردەخــات.                        
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خشتەی -4 بەرزترین و نزمرین پلەی گەرمی هەر مانگێکی ساڵ بە پێوەری سەدی. 

ــەی گەرمــی  ــن پل نزمتری
)س°( 

گەرمــی  پلــەی  بەرزتریــن 
)س°( 

ناوى مانگ 

7٫00 17٫90 نهورۆز

11٫35 25٫10 گوألن

16٫00 32٫00 جۆزهردان

20٫90 37٫05 پووش پهڕ

22٫90 39٫00 خهرمانان 

21٫15 37٫05 گهالوێژ

16٫75 32٫55 ڕهزبهر

10٫75 23٫75 گهآلڕێزان

4٫20 13٫50 سهرماوهز

0٫20 9٫10 بهفرانبار

1٫25 – 8٫85 ڕێبەندان

1٫25 11٫75 ڕهشهمێ
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خشتە-5: سەرەتا و کوتای هەر هەفتەیەڪی چلەی هاوین. 

کوتای هەفته به گویرهی مانگی سەرەتای هەفته به گویرهی مانگی 

هەفتەکان
كوردی  زايينی  كوردی  زايينی 

4/18 7/9 4/12 7/3 بێندە

4/25 7/16 4/19 7/10 بێندەرخێ

5/1 7/23 4/26 7/17 مێرەم

5/8 7/30 5/2 7/24 ئۆغەن

5/15 8/6 5/9 7/31 پیت

5/20 8/11 5/16 8/7 پاڵۆس

بازنەی کەلووەڪان بازنەی کەلووەڪان 

ــن،  ــی ئاســان بزانی ــووە چەرخــی یەڪان ــڕاوێ و ڪەل ــوان ڕوانگــەی گ ــە نێ ــدی ل ــی پەیوەن ــوون و نەبوون ــەوەی ب ــۆ ئ ب

ــۆ  ــراوە ب ــەش ڪ ــووەکان داب ــی ڪەل ــن. چەرخ ــاس بڪەی ــوەڪان ب ــەی ڪەل ــەر بازن ــاری لەس ــدێ زانی ــتە هەن پێویس

ــە-4(.                                                                                                                          ــوو )وێن ــزە ڪەل دووان

ــای خــۆر  ــۆ )۳۰( ڕۆژ دابەشــکراوە بەوات ــك ب ــە دەوری ئاســان خەیاڵڪــراوە. هــەر کەلوویێ ڪــە وەڪ پشــتێنەیەڪ ل

بەســەر بازنــی کەلــووەکان هاتوچــۆ دەکات و هــەر مانگــەو جارێــک ڪەلوویێــك دەبــڕێ و ســاڵی کەلــوو کــراوه بــە )۳6۰( 

ــەر چەرخــی  ــۆ خۆرهــەاڵت جــا ئەگ ــاواوە دەســوڕێنەوە ب ــە خــۆر ئ ــەی خــۆر ل ــە پێچەوان ــووەڪان ب ڕۆژ. چەرخــی کەل

ــووی  ــە ســەرەتای کەل ــار( ئەوکات ــەی تێکــڕای ڕۆژ )معــدل النه ــە ســەر بازن ــووەکان، کەوت ــەی کەل ــی بازن ــووەکان، یان کەل

بــەرخ دەکەوێتــە ســەر خاڵــی خۆرئــاوا و خۆریــش لەوکاتــەدا دەکەوێتــە ســەر هێڵــی تێکــڕای ڕۆژ لــە خاڵــی فێنــك بوونــی 

بەهــار )االعتــدال الربیعــی( ئــەوەش لــە ڕۆژی )۳/۲۱(، کــە دەبێتــە ســەرەتای وەرزی بەهــار، پاشــان بازنــەی کەلــووەکان 

ــە  ــووەکان دەســووڕێت و ل ــرازێ و ووردە ووردە لێــی دوور دەکەوێتــەوە و خۆریــش لەســەر کەل ــە دەت لەســەر ئــەم هێڵ

ــی  ــە خاڵ ــت ک ــەوە تێپەڕنابێ ــر ل ــە ئی ــەی، ک ــەڕی قۆناغەک ــەو پ ــە ئ ــا دەگات ــەوە ت ــوون دا دوور دەکەوێت ــك ب ــی فێن خاڵ

وەرگەڕانــی ســەری هاوینــه و ســەرەتای کەلــووی قڕژاڵــە، خــۆر لــەم دوورییــەدا ســێ کەلــوی بــەرخ، گا، و جیــۆك دەبــڕێ 

کــە ســێ کەلــوی بەهــارە. خــۆر لــە خاڵــی ســەری هاویــن دا دەگەڕێتــەوە تــا دەگاتــە ســەر هێڵــی تێکــڕای ڕۆژ لــە خاڵــی 

ــەم  ــەرازوو ل ــووی ت ــی خــۆر گەیشــتە کەل ــز، یان ــە ســەرەتای پای ــە )۹/۲۳( دا و دەبێت ــەوەش ل ــزی دا، ئ ــی پای ــك بوون فێن

دوورییــەدا خــۆر ســێ کەلــووی هاویــن دەبــڕێ - کەلــووی قــڕژاڵ، شــێر، و کــچ - پاشــان خــۆر لــە هێڵەکــە دا دەتــرازێ، تــا 

لــە ڕۆژی )۱۲/۲۲( دەگاتــە ســەر خاڵــی وەرگەڕانــی زســتان و دەگاتــە ســەرەتای کەلــووی کارژۆڵــە کــە ســەرەتای وەرزی 
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زســتان و خــۆر لــەم دوورییــەدا ســێ کەلــووی پایــز ئەبــڕێ - تــەرازوو، دووپشــڪ، و ڪــەوان. خــۆر لــە خاڵــی وەرگەڕانــی 

ــەو  ــارە و ل ــە ســەرەتای بەه ــڕای ڕۆژ ک ــی تێک ــە هێڵ ــە )۳/۲۱( دەگات ــا ل ــەوە ت ــو دەگەڕێت ــت بەڵک ــر ناچێ ــتان ئەوالت زس

دوورییــەدا ســێ کەلــووی - ڪارژۆڵــە، دەلــۆ، و نەهەنــگ دەبڕێــت کــە ســێ کەلــووی زســتانن )26(.                                                

وێنە-4: چەرخی ڪەلووەکان دابەش ڪراوە بۆ دووانزە ڪەلوو )27(.

 پەیوەندی لە نێوان ڕوانگەی گڕاوێ و کەلووە چەرخی یەکانی ئاسان

پەیوەندی لە نێوان ڕوانگەی گڕاوێ و کەلووە چەرخی یەکانی ئاساندا ئەمانەی خوارەوەن:                              

)۱( قووچەکی سێیەم لە قووچەکەکانی تەرازوو )نەورۆز( ڕێك بەرامبەر کەلووی بەرخە )۳/۲۱(.                     

ــووی  ــەر کەل ــك بەرامب ــەورۆز ڕێ ــی ن ــە قووچەکەکان ــێیەم ل ــی س ــۆردا، قووچەک ــەوەی خ ــی گەڕان ــە کات ــانەوە ل )۲( دیس

تــەرازووە )۹/۲۳(.                                                                                                                        

)۳( قووچەکی سەرەتای هاوین ڕێك بەرامبەر کەلووی قڕژاڵە )6/۲۱(.                                                      

)4( قووچەکــی ســەرەتای زســتان لەگــەڵ کەلــووی کارژۆڵــەدا، یــەك ڕۆژ جیاوازیــان هەیــە. خــۆر ئێــوارەی ڕۆژی )۱۲/۲۰( 

لەســەر قووچەکــی ســەرەتای زســتان ئــاوا دەبێــت یانــی ڕۆژی )۱۲/۲۱( یەکــەم ڕۆژی زســتانە. کەچــی کەلــووی کارژۆڵــە 

)۱۲/۲۲( دەســت پــێ دەکات )28(.                                                                                 

)5( قووچەکی بازبەران ڕێڪ بەرامبەر کەلووی نەهەنگە )۲/۱۹(.                                                          

)6( دیسانەوە لە کاتی گەڕانەوە قووچەکی بازبەران ڕێك بەرامبەر کەلووی دووپشکە )۱۰/۲۳(.                       

سوود و بەکارهێنانی ئەم ساڵنامەیە سوود و بەکارهێنانی ئەم ساڵنامەیە 

)۱( زانینــی ئــەو گۆڕانکاریــە ئاوهەوايیانــەی لــە مــاوەی ســاڵێڪدا ڕوودەدەن و دابەشــکردنی ســاڵ لەســەر ئــەم بنچینەیــە 

بــۆ چــوار وەرز.                                                                                                                                
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)۲( زانینــی چەنــد کاتێکــی گرینگــی ســاڵ، وەك چلــەی زســتان و چلــەی هاویــن، بــۆ منوونــە دیاریکردنــی چلــەی زســتان، 

بایەخێکــی زۆرى هەبــووە، چوونکــە کــە بەفــر ڕێگانــی دادەپۆشــی ڕێــگای کاروان و هاتووچۆکــردن دەبەســراو مەڕومــااڵت 

دەکەوتنــە ســەخڵەتی یــەوە.                                                                                                  

)۳( بەستنەوەی ساڵنامەکە بە بواری ئابووری کە بە زۆری بوارەکانی  کشتوکاڵ دەگرێتەوە لەوانە:                     

                                                                                )2/23(

  ٲ( ڕەزبڕین: بەهۆی قووچەکی ڕەزبڕینان

  )ب( بوونی بەرەکە: یەکەم ڕۆژی بێندە لە هاویندا )۷/۳

  )ج( پێگەینی هەنجیر: لە حەوتی ئۆغەنی هاویندا )۷/۳0

)4( سوودی ئەکادیمی بۆ خوێندن و فێربوون و شارەزابوون لە زانستی ئەستێرە ناسی لە ڕۆژگاری ڕابردوودا.     

دامەزرێنەری ئەم ڕوانگەیە دامەزرێنەری ئەم ڕوانگەیە 

هەرچەنــدە نازاندرێــت ئــەم ڕوانگەیــە لــە الیــەن کــێ وە دروســت کــراوە، بــەاڵم بــە گوێــرەی زۆربــەی زانیاریــە 

ــش:           ــە ئەمانی ــن ک ــەس کۆک ــان گەیشــتوون لەســەر دوو ک ــە ئێمەومان ــاو دەم ب ــەی دەم ــەو زانیاریان ســەرزارەکیەکان و ئ

)1( مامۆستا مەال عەبدوالی مودەریس                                                                                               

بــە مــەال عەبدولــای گــەورە نــارساوە کــوری عەلــی کــوڕی یوســفە. )120( ســاڵێك ژیــاوە و مامۆســتای مەوالنــا خالیــدی 

نەقشــبەندی بــووە. مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی لــە ســاڵی 1777ی زايينيــدا لــه دايــك بــووه و لــە ســاڵی 1826ی زايينيــدا 

ــووە  ــتوو ب ــازە پێگەیش ــاش ت ــووە و مەوالن ــەم زۆر پیرب ــدووە ئ ــەالی خوێن ــا ل ــەی مەوالن ــردووه. ئەوکات کۆچى دوايى ك

)29،30(. ئەگــەر ئێمــە پیریەکــەی مــەال عەبدولــا لــەو کاتــدا بــە )75( ســاڵ و گەنجــی مەوالنــا بــە )25( ســاڵ دابنێیــن، 

دەتوانیــن بلێیــن مــەال عەبدولــا لــە دەوروبــەری ســاڵی )1727( لــە دایــك بــووە. لــە الیێکــی تــر مــەال عەبدولــا باوکــی 

مــەال ئەحمــەدە، ئــەو مــەال ئەحمــەدە و داود پاشــا ھاوچاخــی یەکــرن - داود پاشــا لــە ســالی )1816( دا بــووە بــە والــی 

لــە بەغــدا-وە ماوەیێــك ھــەر ئــەو مــەال ئەحمــەدە قــازی میرنیشــینی ســۆران بــووە لــە ســەردەمی میــر محەمــەد. میــر 

محەمــەد لــە نێــوان ســااڵنی )1813-1836( دا )31( فەرمــان ڕەوای میرنیشــینی ســۆران بــووە . وە ھــەر ئــەو مــەال ئەحمەدە 

کتێبێکــی لەســەر )علــم البیــان( دانــاوە، کــە )ضیاءالديــن حيــدر الكــردي( لــە ســالی )1853( دا کتێبێکــی بــە نــاوی )رشح 

رســالة علــم البيــان للمولــی احمــد الگــراوی( بۆړوون كردنهوهى )حاشيه( کتێبەکــەی مــەال ئەحمــەد دانــاوە )32(.                                    

)2( مامۆستا مەال ئۆمەر)عمر( 

ــە باپیرانــی مــەال ئەحمــەد ڕەســوڵە، ئــەو مــەال  مــەال ئۆمــەر کــوری یوســفە ومــام و مامۆســتای مــەال عەبدولــا بــووە، ل

ئەحمــەدەش قوتابــی مــەال عەبدولــا و مامۆســتای ئیرباھیــم فەســیح حەیــدەری )33( بــووە. ئیرباھیــم فەســیح حەیــدەری 

لــە ســاڵی 1820ی زايينيــدا لــه دايــك بــووه و لــە ســاڵی 1883ی زايينيــدا کۆچى دوايى كــردووه )34(.                              

بــە گوێــرەی ئــەو زانیاریانــەی باســکران دەبــێ ئــەم ڕوانگەیــە لــە دەور و بــەری نیــوەی دووەمــی ســەدەی حەڤدەھــەم و 

نیــوەی یەکەمــی ســەدەی ھەژدەھەمــدا دروســت کرابێــت.                                                                              
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چەند پێشنیارێك چەند پێشنیارێك 

 گرینگی بدرێت بەم ساڵنامە و روانگە کوردی یە لە ھەموو ڕووێکەوە:                                                  )1(

أ( قوچەکەکان بناغەیان بۆ ھەڵ بکەندرێت و بە چیمەنتۆو بەرد سەر لە نوێ دروست بکرێنەوە                          

ب( قوچەکەکان بە بۆیەی جیا جیا ڕەنگ بکرێن تاکو بە ئاسانی بەدەر بکەون و لە یەکری جیابکرێنەوە               

ج( لــە نزیــك شــوێنی تێڕامــان ژوورێــك دورســت بکرێــت، کــە ھەندێــك ئامــرازی تایبــەت بــە تێڕوانینــی لــێ دابندرێــت و 

ببێتــە شــوێنێك بــۆ ئــەو کەســانەی ســەردانی دەکــەن و ئــارەزووی بینینــی دەکــەن.                                                    

)2( ھەوڵبدرێــت ئــەو دەســتنووس و کتێبــە کۆنانــەی تایبەتــن بــە مەدرەســەی گــــڕاو چ دانراوی ئەو کەســانەبن کــە خۆیان 

خەڵکــی گــڕاو بــوون یــا ئەوانــەی لــە مەدرەســەکەدا خوێندنوویانــە و بەکاریــان هێنــاون، کۆبکرێنــەوە، بەلکــو یارمەتیــان 

ــەم  ــی و ســالی دورســتکردنی ئ ــی کات ــەك وزانین ــە الی ــەم ڕوانگــە و ســاڵنامەیە ل ــەری ئ ــەوەی دامەزرێن ــۆ دۆزین ــدات ب ب

ڕوانگەیــە لــە الیێکــی تــر.                                                                                                                  

)3( داوا لە کەسانی پسپۆڕ دەکەم سەردانی ئەم ڕوانگەیە بکەن و توێژینەوەی مەیدانی دەربارەی ئەنجام بدەن.       

)4( ئەم ڕوانگەیە بە  )مـركز بحوث الفضاء والفلك و يونسکۆ( بناسێندرێت                                                   

پەراوێزپەراوێز 

)1( زبیــر بــال اســاعیل، محمــد ابــن ادم البالکــی، گۆڤــاری کــۆڕی زانیــاری کــورد، بەرگــی پێنجــەم، بەغــدا، 1977، ل 471-

                                                                                                                                 .473

)2( عبدالرقیــب یوســف، دۆزینــەوەی ڕوانگەیێکــی ستێرناســی کــوردی لــە گونــدی گــڕاو، گۆڤــاری رۆشــبیری نــوێ، ژمــارە 

ــدا، 1985، ل 243-242.                                                                                       )108(، بەغ

 ھەمان سەرچاوە، ل 276.                                                                                                         )3(

 ھەمان سەرچاوە،ل 245.                                                                                                          )4(

 ھەمان سەرچاوە، ل 276.                                                                                                         )5(

)6( وتارہکهى 36 الپەرەيه بە پشت بەسن بە )16( سەرچاوە باڵوى کردۆتەوە.                                           

ــاوی  ــە، ن ــی روانگەی ــزی قوچەکان ــە ری ــاخە ڕوواوە ل ــەم ش ــەر ئ ــە لەس ــووە ک ــەوە ھات ــە دارێک ــاخە ل ــەم ش ــاوی ئ )7( ن

ــا  ــان نام ــچ زەخیرەیێکی ــە ھی ــەم دارە خەلکــی دێیەک ــە ســەر ئ ــێ خــۆر دەگات ــووە، بەھــاران کات ــەوەوە ھات ــەش ل دارەک

ــارد.                                                                                                 ــۆربای ئ ــان لێدەنا-ش ــاری لۆلکەی ــت،بە ناچ ــە چێش بیکەن

ــا  ــاری، الجیولوجی ــر االنص ــە و د. نضی ــوادی عطی ــد س ــدی، د. محم ــد الغب ــراوی، احم ــی ال ــنوی، د. یحی ــھل الس )8( د. س

العامــة، بغــداد، 1979، ص 27.                                                                                                        

)9( ھەمان سەرچاوە، ل 28.                                                                                                           

)10( ھەمان سەرچاوە، ل 418.                                                                                                       

)11( نخبة من االساتذة بفرع الجغرافیة، موجز الجغرافیة الطبیعیة، بغداد، 1961، ص 9.                                

ــر االنصــاری، ســەرچاوەی  ــە و د. نضی ــدی، د. محمــد ســوادی عطی ــراوی، احمــد الغب ــی ال )12( د. ســھل الســنوي، د. یحی

ــراو، ل 28.                                                                                                                             ناوب
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)13( قوچ: شتی بەرزی کەڵەگەت، بڕوانە:                                                                                         

شێخ محمد خاڵ، فەرھەنگی خال، جزمی سێھەم، سلیانی، 1974، ل 42.                                                   

قوچەکانی ئەم ڕوانگەیە لە ئەنجامی یەك لەسەر یەك دانانی بەردی ووشك دورست کراون.                               

)14( گەالوێــژ: ئەســتێرەیێکە لــە کۆمەلــە ئەســتێرەی ســەگی گــەورە، لــە ھەمــوو ئەســتێرەکانی جێگیــر )ثابــت( نزیکــرە لــە 

زەوی، )16( جــار لــە خــۆر گەورەتــرە، ھەروەھــا )26( جــار لــە خۆریــش روناکــرە، پلــەی روناکیەکــەی )1,43( یە.بروانــە:                                                                                                                                   

عبدالرقیب یوسف، سەرچاوەی ناوبراو، ل 257.                                                                                   

)15( ھەمان سەرچاوە، ل 259-258.                                                                                               

)16( له ئێستادا مزگەوتی کۆنى گڕاو داڕماوه بەاڵم شو ێنەوارى ديوار و دهرگاكاىن اون و دهتواندرێت بنيات بندرێتەوه.                                                                                                                                   

)17( نخبة من االساتذة بفرع الجغرافیة، سەرچاوەی ناوبراو، ص 10-9.                                                    

)18( ئهوانهى لهو حيسابهيان دهزانى ههريهكه له خواليخۆشبوووان حاجى سايى حهمهدى بابهكرى وسوهيى، حهسهن 

تورشيانى حهمهشيرنان، و حاجى حهمهدهدهمينى كوڕى تههاى ئهمينى بوون.                                      

)19( بۆ ئامادەکردنی ئەم خشتەیە سوود لە خشتەیێکی ئامادەکراو وەرگیراوە.                                                

)20( معروف قەرەداغی مەردۆخی، فەرھەنگی کشت و کاڵ، بەرگی یەکەم، بەغدا، 1972، ل 107.                 

)21( ھەمان سەرچاوە، ل 108.                                                                                                       

)22( ھەمان سەرچاوە، ل 107.                                                                                                       

)23( کریم شارەزا، جەژنی بێرندە، گۆڤاری بەیان، ژمارە )57(، بەغدا، 1979، ل 80.                                 

)24( نافیع کاکە، مێژوی سالنامە و ڕۆژژمێری کوردی، بەشی دووەم و کۆتايی، گۆڤاری کاروان، ژمارە )18(، 1984، ل 69.                                                                                                                             

)25( بۆ زانيارى زياتر، بڕوانە:                                                                                                       

د. سهعدهددن كهريم بهحركهيى، حيساىب كوردهوارى بۆ رهوىش كهش و ههوا، ههولێر، ۲۰۱6، 32 ل.             

عهزيزى مهالى ڕهش، حيساىب كهنديناوه، يهكيك لهگۆڤارهكانى كوردى شارى ههولێر.                                    

)26( عبدالرقیب یوسف، سەرچاوەی ناوبراو، ل 252-250.                                                                   

)27( بۆ زانيارى زياتر، بڕوانە:                                                                                                       

محمد رجب السامرائی، علم الفلك عند العرب، بغداد، 1984.                                                                    

)28( بۆ کاتی دەست پێ کردنی ھەر کەلوێك، بڕوانە:                                                                            

ھەمان سەرچاوە، ل 24-22.                                                                                                           

)29( کریــم مســتەفا شــارەزا، ھەنــدێ لــە بیــرەوەری و زانیاریەکانــی ناصیــح حەیــدەری، گۆڤــاری رۆشــنبیری نــوێ، ژمــارە 

)108(، بەغــداد، 1985، ل 218. ھەروەھــا                                                                                         

عبدالرقیب یوسف، سەرچاوەی ناوبراو، ل 267.                                                                                   

ــای  ــه قهدپاى چی ــه شــوينێك ل ــد وهك قهلهمدان وتهبلهىك جگهره ل ــا خالي )30( ئيســتاش ههندێ كارى ده ســتى مهوالن

ســەری ڕەش كــه پيى دهڵــن كۆشــكۆره ى فهقييــان لــه بهر كلــۆر مــاون.                                                             

ــز  ــەکی و پەراوێ ــوردی و پێش ــۆ ک ــی ب ــانی، وەرگێران ــی عوس ــی ئیمپراتۆریەت ــل، کوردەکان ــی جەلی ــۆر جەلیل )31( دکت

نووســین: دکتــۆر کاوس قەفتــان، بەغــدا، 1987، ل 133، ل 185.                                                               

)32( عباس العزاوي، تاریخ االدب العربی فی العراق، الجزء الثانی، بغداد، 1962، ص 157، ص 162-161.   

)33( عبدالکریم محمد املدرس، علا ؤنا فی خدمة العلم و الدین، بغداد، 1983، ص 56.                                

)34( عباس العزاوي، ھەمان سەرچاوە ، ص 58.                                                                                 
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