.پهڕهی 1

ن سەران :ب ار خ لید شۆخ ن ب بەڕەس ل
پێداچݓنەݓە :تۆنی میڵەر ݓ سۆفی نیڵ
ݓهرگێڕانی بۆ زم۴نی كݓردی :ئ۴را ڕهزا
ئە݇ ن۴می݆کەیە لەایەن پڕۆژەی هەمەایەنەی ی۴رمەتیدان ݓ بەهێزکردنی تݓان۴ی عێراܻ بۆ پ۴راستنی
فرەج ۆری زیندەیی ،پەرەی پێدراݓە کە لەایەن حکݓمەتی بەریت۴نی۴ݓە پ۴رەی بۆ تەرخ۴ن دەکرێت.

سݓپ۴سگݓزاری
هەمݓ ئەݓ زانی۴ری۴نەی لە݇ ن۴می݆کەیەدا خراݓەتە ڕݓݓ ،پشت بەݓ دات۴ی۴نە دەبەستێت کە لە زنجیرە
سەرژمێری ݓ لێکۆڵینەݓەیەکی سۆشیۆ ئیکۆنۆمی (ئ۴بݓری-کۆمەایەتی) دا کۆکراݓەتەݓە لە نێݓان
س۴انی  .٢١٠٢-٢١٠٢ئە݇ سەرژمێری۴نە لەایەن ست۴فی ڕێکخراݓی سرݓشتی عێراܻ ݓ ب۴خچەی
ڕݓݓهكی ش۴ه۴نەی ئێدینبره ݓ ڕێکخراݓی نێݓدهݓڵەتی ژی۴نی ب۴ڵنده ئەنج ݇۴دراݓن.
هەرچەندە زۆر کەس ه۴ݓک۴ری نݓسەران بݓݓن لە نݓݓسین ݓ باݓکردنەݓەی ئە݇ ڕاپۆرتەدا ،بەا݇
دەم۴نەݓێت بە ت۴یبەتی سݓپ۴سی خەڵکی ش۴رۆچکەی پیرەمەگرݓن بکەین کە بە دڵێکی فراݓانەݓە
ی۴رمەتیدەری نݓݓسەران بݓݓن ،پێشݓازی۴ن لێکردݓن لە م۴ڵەک۴نی خۆی۴ندا ݓ ک۴تی خۆی۴ن تەرخ۴ن کرد بۆ
ݓەامدانەݓەی پرسی۴رەک۴نی۴ن.
نݓسەرانی ئە݇ ن۴می݆کەیە دەی۴نەݓێت بە گەرمی سݓپ۴سی د.س۴م۴ن ئەحمەد لـە زانکۆی س݆ێم۴نی ݓ
پۆلیسی دارست۴ن ݓ ݓەزارەتی کشتݓک۴ڵ بکەن بۆ پشتیݓانیەک۴نی۴ن.
کۆمەڵێܿ کەس لە پڕۆژەی دەستپێشخەری دارݓین ه۴ݓک۴ری زۆر بەنرخی۴ن بەخشیە ئە݇ پڕۆژەیە .ݓە
هەرݓەه ۴جێی خۆیەتی بە ت۴یبەتی سݓپ۴سی ڕیچ۴رد پۆرتەر ،ئ۴ݓارە حەمەخ۴ن ،ه۴ن ۴رەزا ݓ نەبیل مݓس۴
بکەین بۆ ه۴ݓک۴ریەک۴نی۴ن.

ݓێنەک۴ن
هەمݓݓ ݓێنەک۴ن م۴فی لەبەرگرتنەݓەی۴ن پ۴رێزراݓە بۆ سەنتەری لێكۆڵینەݓهی ڕݓݓهكی ڕۆژهەاتی
ن۴ݓهڕاست ،ڕێكخراݓی سرݓشتی عێراܻ ی۴خݓد ڕیچ۴رد پۆرتەر (ڕێکخراݓی نێݓدەݓڵەتی ژی۴نی
ب۴ڵندە) .ئەگەر ݓێنەیەک م۴فی لەبەرگرتنەݓەی لەسەر نەبێت ئ۴م۴ژەی پێ دراݓە.
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.پهڕهی 3

پـێـشەکـی
ئە݇ ن۴می݆کەیە ݓێنەیەکی ژینگەی سرݓشتی ݓ ژینگــەی دانـیشتݓانــی
ش۴خی پیرەمەگرݓن  ،لە پ۴رێزگ۴ی س݆ێم۴نی ،کݓردســت۴نـی عـێـراܻ
 ،دەخ۴تەڕݓݓ مەبەستی سەرەکی ئە݇ ن۴می݆کەیە هـ۴ندانی ئەنـج۴مـدانی
لێکۆڵینەݓەی زانستیە لەسەرهەمەجۆری زیندەیی ت۴کݓ دات۴ی پێݓیست
دەستبخرێت لەپێن۴ݓ ئەݓەی بڕی۴ردان لـەسـەر چۆنـێـتی گـەشـەپـێدانی
جۆری ژی۴نی ن۴ݓچە دݓݓرەک۴ن ݓ پ۴راسـتـنی هەمەجـۆری زیـنـدەیـی
دەݓڵەمەندی کݓردست۴ن پشت بە چەند پێݓەرێکی زانستـی بپـەستـێـت.
لەهەم۴ن ک۴تدا ئ۴ݓاتم۴ن ئـەݓەیـە کـە ئـە݇ نـ۴میـ݆کـەیـە بـبـێـتە جێگەی
ب۴یەخی خەڵک بەگشتی لە ڕێـگەی پـێـدانی ݓێـنـەیـەک لـەسەر ب۴ری
ژینگەی ن۴ݓچەکە ݓ تیشک خستنە سەر دۆخـی کـەلـتـݓری یـەکـێک
لە ن۴ݓچـە هـەرە جـݓانەکـ۴نی عێراܻ.

زانـی۴ری لەپـێـشـیـنە
ت۴یبەتمەندی سرݓشتی کەلتݓری کݓردست۴ن ڕەنگدانەݓەی چۆنێتی سݓدݓەرگرتنی دانیشتݓانی ن۴ݓچەکەیە لـەݓ خـ۴کــەی بـە
درێژایی  ٠١١١١س۴ڵی ڕابردݓݓ لەسەری ژی۴ݓن لە شێݓەی چەند سیستەمێکی بەڕیݓەبردنی خـ۴کـەݓە .ئـە݇ سـیستـەمـ۴نـە
ه۴ݓتەریبن لەگەڵ ت۴یبەتمەندی کەلتݓری ن۴ݓچەکە ،کەلتݓرێک کە خەمخۆری پ۴راستنی هەمەجـۆری زیندەیی ن۴ݓچەکەیـە.
مەخ۴بن ،ئەݓ کەلتݓرانە ئێست ۴بەرەݓ ئەݓە دەڕۆن کە لەبیربکرێت ݓ ک۴ری۴ن پێنەکرێت .ئە݇ هـۆکـ۴رە هـ۴ݓتـەریـ ۵لەگــەڵ
گەشەکردنی بەردەݓا݇ ݓ بێ کۆنتڕۆڵی ش۴ر ݓ ن۴ݓچە دݓݓرەک۴ن ݓ کەمی هۆشی۴ری ت۴کەک۴ن ݓای کردݓݓە کۆمەڵێکی زۆر
ڕݓݓەک ݓ زیندەݓەر لە ئێست۴دا م۴نەݓهیـ۴ن بکەݓێتە مەترسیەݓە.

.پهڕهی 4

کێشە سەرەکیەکە ئەݓەیە ،هــەت۴کݓ مێژݓیەکی تـــــــ۴ڕادەیەک نزیک ،کۆمەڵــگ۴ی عێراقــی
بەشێݓەیەکی سەرەکی پێکݒ۴تــبݓݓ لە دێ ݓ نـ۴ݓچەی دݓݓرەدەست ،کەمترینی دانیشتݓانەکەی
نیشتەجێی ش۴ر بݓݓن :ت۴کی عێراقی هەر لە مـنـداڵیەݓە فێربݓݓ ڕێـزی ئـەݓ ژینگەیە بگرێت
کە تێیدا دەژی ۴ݓ تێگەشتنێکی ب۴شی هەبݓݓ بۆ ژیـنگـەكەی .بەا݇ مەخ۴بـن هــ۴ݓک۴ت لـەگەڵ
کۆچی دانیشتݓان بۆ ش۴رەک۴ن ݓ گەݓرەبݓݓنی منداڵ لەش۴رەک۴نــدا ئـــە݇ هەســتە ک۴ڵ بــۆݓە،
پەیݓەندی سەرەکی نێݓان تێگەشتنی منـداڵ بـۆ ژینگـە ݓ ئـەݓ ڕێــزەی تـێــیـ۴نــدابــݓݓ بــۆی
بەتەݓاݓەتی پچڕا.سەرەڕای ئەمە ،ئەݓ هۆک۴ر ݓ ئ۴مرازانەی بەک۴ردەهێنرێت بۆ بەردهݓامــی
دان بەژی۴ن زۆربەی ک۴ت س۴ک۴ر ݓ دݓاکەݓتݓن ݓ پێݓیستی۴ن بەݓەیە کە بگۆڕدرێن بە ئ۴مراز
ݓ سیستەمی مۆدێرنتر .ئەݓەی پێݓیسـتە لـێـرەدا ئـ۴مـ۴ژەی پـێـبـدرێـت ئــەݓەیـە کـە لـە پێـن۴ݓ
بەڕێݓەبردنێکی تەندرݓستی ژینگە پێݓیستە تێگەشتن هەبێت بۆ ئە݇ سیستەمی بەڕێݓەبردن۴نە
ت۴کݓ بتݓانرێت بە ب۴شترین شێݓە پەیڕەݓ بکرێن ݓ ه۴نی بـاݓکردنـەݓەیـ۴ن بـدرێـت ݓ ئەگـەر
پــێـݓیســتـیـشــی کــــرد جــــ۴رێـــــکی دیــــکـە بـگـەڕێـنـدرێـنـەݓە ݓ بـەکـ۴ربݒـێـنـرێـنەݓە.

پڕۆژەکە
ڕێک۴ری مۆدێرن ݓ نݓێ لەپێن۴ݓ بەک۴رهێن۴نی خ۴ک بەشێݓەیەک کە ژینگە بپ۴رێزێت لە عێراقدا گەشەی پێـنەدراݓە .لە ڕاپۆرتی
عێراܻ بۆ کۆنگرەی فرەجۆری زیندەیی ݓ پانی گەشەپێدانی نێݓنەتەݓەیی لە نـێـݓان س۴انی  ٢١٠٢-٢١٠١بەشداری نەکردنی
ت۴کەک۴ن  ،ݓەک کەسێک کە سݓݓدمەندە لە خ۴کەکە ،لە بەڕیݓەبردنی تەندرݓستی خــ۴کدا ،ݓە هەرݓەه ۴نەبݓنی هۆشی۴ری گشتـی
سەب۴رەت بە هەمەجۆری زیندەیی ݓ خزمەتگݓزاری ژینگەیی بە دݓݓ سەرەکیترین لەمپەر دانراݓن لەڕێگەی پ۴راستی ژینگەی
عێراقدا" .پڕۆژەی بنی۴تن۴نی تݓان۴ک۴ن"ی سەر بە پرۆژهی "دەستپێشخەری دارݓین" ،کە لەایەن حکݓمەتی بەریت۴نی۴ݓە پشتیݓانی
دەکرێت ،بە یەکە݇ هەنگ۴ݓدادەنـرێت بـۆ ابــردنـــی ئــە݇ لـەمـپەرانـە.
ئە݇ پڕۆژەیە کەمی دات۴ی بەردەست لەب۴رەی جۆر ݓ ژم۴رەی ڕݓݓەکەک۴ن
ڕݓندەک۴تەݓە کە زۆر گرنگن بۆ دانـ۴نی پـانـی پـێـݓیسـت بـۆ پـ۴راستــنی
ڕݓݓەکەک۴ن .ݓە هەرݓەه ۴پەرە بە تݓانـ۴ی مـرۆڤەکـ۴ن دەدات تـ ۴بـتـݓانــن
بەشێݓەیەکی ک۴ریگەر ئ۴گ۴ی۴ن لەݓ ژیـنگەیە بێـت ݓ بەردەݓامـی پـێـبــدەن
کە دەݓڵەمەندە بە ڕݓݓەک ݓ گی۴نداران .بەشێک لە ن۴ݓەڕۆکی پـڕۆژەکــە
بریتی بݓݓ لە کۆکردنەݓەی دات۴ی زانسـتی لـەسـەر ڕݓݓەک تـ ۴ســݓݓدی
لێݓەربگیرێت لە هەݓڵەک۴نی پ۴راستـنـی۴ن ݓە بـە شـێـݓەیـەکـی گـشــتـی تر
دەتـݓانـرێـت ســݓݓدی لـێݓەربـگیـرێـت لـە پەرەدان بە تݓان۴کـ۴نی مرۆڤ
لە بݓاری بەڕێـݓەبـردنی ژینگەی پ۴رێزراݓ ݓ پ۴ش۴ن بەخـشیـنی ڕاهێـن۴ن
بـە کـەس۴نی تر لە بݓارەکـ۴نـی ڕݓەکـنـ۴سـی ݓ بـ۴ڵـنـدەنـ۴ســی ݓ
پ۴راستـنی ژینگە (.)conservation
پڕۆژەی دارݓین ن۴ݓچەی پیرەمەگرݓن دەگرێتەݓە .پیرەمەگرݓن زنجیرە ش۴خێکە کە دەکەݓێتە ب۴کݓری ڕۆژئـــــ۴ݓای شـ۴ری
س݆ێم۴نیەݓە ،دݓݓە݇ گەݓرە ش۴ری کݓردست۴ن .هەڵبژاردنی پیرەمەگرݓن بۆ ئە݇ بەرن۴مەیە لەسەر بنچینەی دەستنیش۴نکردنیەتی
بە ن۴ݓچەیەکی گرنگ لە ڕݓݓی هەمەجۆری زیندهیی یەݓه لەسەر ئ۴ستی نێݓدەݓڵەتی لەایەن ڕێکخراݓی "سرݓشتی عێراܻ"
ݓههەرݓەه ۴دەستنیش۴ن کراݓە ت ۴بکرێتە یەکە݇ "پ۴رکی نەتەݓەیی" ی۴خݓد یەکە݇ ن۴ݓچەی پ۴رێزراݓ بۆ ئ۴ژەان لە عێراقدا.
کݓردست۴ن خ۴کەکەی بەشێکە لە هیالی بەپیت (  ) Fertile crescentلە ڕۆژهەاتی ن۴ݓەند ،بەݓ شێݓەیەش ،نمݓنەی یەکێکە لە کۆنترین
ئەݓ ن۴ݓچ۴نەی بەردەݓا݇ جێگەی ژی۴نی چەندین جۆر زیندەݓەر بݓݓە .شݓێنی جݓگرافی پیرەمەگرݓن ،کە نزیکە لە ش۴رێکی گەݓرەݓە کە
بەردهݓا݇ گـەشە دەک۴ت ،ݓای کردݓە نمݓنەیی بێت بۆ ئەنج۴مدانی لێکۆڵینەݓە لەسەر ئەݓ ک۴ریگەریە خراپ۴نەی هەڕەشەن بۆ سەر ژینگەی
سـرݓشـتـی کـݓردسـتـــــ۴ن.
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پیرەمەگرݓن زنجیرەیەک چی۴ی تەسکە لە پ۴رێزگ۴ی س݆ێم۴نی ،هەرێمی کݓردست۴ن/
ب۴کݓری عێراܻ .لە نزیکترین خ۴ڵیدا ٢١ ،ک݇ لەب۴کݓری ڕۆژئ۴ݓای ش۴ری س݆ێم۴نیەݓە
دݓݓرە .زنجیرە ش۴خەکە بـریـتـیـە لە هێـڵێـکی درێــــژبـݓݓەݓە لـــە ڕݓی ب۴شـــݓری
ڕۆژهەاتەݓە بـەرەݓ بـ۴کـݓری ڕۆژئـ۴ݓا بـە هێڵی درێژی  53 º 53 53ݓه هێڵی
پ۴نی  22º 45 53ڕݓک۴ری ش۴خەکە جۆراݓجۆرە ،شݓێنی تـێدایە کە زۆر سەخـتە
ݓ تݓخن کەݓتنی ئ۴س۴ن نیە زۆر لێژ ݓ کݓن ݓ کەلەبەراݓیە؛ شݓێـنـیشـی تـێـدایـە کـە
بەرەبەرە نز݇ دەبێتەݓە ݓ ســەرکـەݓتـنـی ئـ۴س۴نـە .چەنـدیـن ب۴خ ݓ ڕەز دەتـݓانـرێـت
بەدیبکرێت لە دەݓرݓبەری گـݓنـدەکـ۴نـی بــن۴ری ش۴خەکە ݓ بە سەݓزایی داپۆشراݓە
بەت۴یبـەتی لـە لـێـژایـی بـەشـی بـ۴کݓر ݓ ڕۆژئـ۴ݓایـەݓە .بــەشــی ســـەرەݓەی هـێـڵە
درێژبـݓەݓەکـەی شـ۴خـەکە لـەپـڕ دادەکـەݓێـت ݓ ݓای لێدەک۴ت سەرکەݓتن بەسەریدا
زەحمەت بێت .پ۴ش۴ن لە لێݓاری بەشی خݓارەݓەیدا بە هـێـݓاشـی درێـژ دەبـێـتــــەݓە
بۆ بن۴ری چی۴کە ݓ تێکەڵ دەبێت لەگەل دەشت ݓ دەری ئەݓ دەݓرݓبەرەدا.
لەبـەشی کـۆتـ۴یـی بـ۴کـݓݓری زنـجـیـرە چـیـ۴کـەدا دۆڵــێـک هـەیـە کـە ڕێـڕەݓێکـی
ئـ۴ݓی بــە درێــژایــی ســ۴ڵ پـیــدا تــێــپــەڕ دەبــێـــت ݓ حــــەݓزە ئـــ۴ݓیـــەکــ۴نـی
ت۴ب݆ۆیەکی جݓانی۴ن خــݓلـܾ۴نـدݓە .لـە چـەقـی پـیـرەمـەگـرݓنـدا گݓنـدی زێـݓی هـەیـە
کە دەکەݓێتە بەشی ڕۆژئــ۴ݓای شــ۴خــەکــە لــە دۆڵـێـکـی شـ۴نـۆ ئـــ۴ســ۴دا .بـەشـی
خــݓارەݓەی دۆڵــەکــە ݓ نــ۴ݓچـەکـــ۴نــی دەݓرݓبــەری گــݓنــدەکـە پـێکـݒـ۴تـݓە لــە
مۆزایکێکی سەرنجڕاکێشی چەند ب۴خچەݓ ڕەزێـک کە بـاݓبـݓݓنـەتــەݓە
بەن۴ݓ چەند ڕݓبەرێکی سەݓزایی لەبەشە نزمـەکـ۴نـدا لـەپـ۴ڵ بݓݓنی چەند
ڕݓبەرێکی دار ݓ دەݓەن لە ن۴ݓچە بەرزترەک۴ندا ݓ هەرݓەه ۴لە دۆڵەک۴ندا.

.پهڕهی 8

ئە݇ سرݓشتە ئ۴را݇ بەخشە ،کە زۆربەی شێݓەی ئێست۴ی لە ئەنج۴می
دەستک۴ری کردنیەتی لەایەن مرۆڤەݓە ،لـە هـەر چـݓار اݓە دەݓرە
دراݓە بە لەتە ش۴خی بڵند ݓ ئ۴ڵۆز .لە هەندێک شݓێنەݓە اپ۴ڵەک۴ن بە
چەند گەلی یەܿ دابڕاݓن کە ئەمەش ݓا دەکـ۴ت کـە چـەنـد ڕێـڕەݓ ݓ
شݓێن هەنگ۴ݓێکی سەخت پەیدا ببێت بەرەݓ لݓتکەی چی۴کە.
لە بەشی سەرەݓەی گـݓندی زێݓێ چەند ک۴نی۴ݓێک درݓسـت کراݓن
ݓ کراݓن بە نـ۴ݓچـەی گـەشتـی۴ری ݓ سەیـرانـکـردن .ئـ۴ݓی چـەنــد
ک۴نی۴ݓێک بە ڕێڕەݓی دەستکرد بە چەند ئ۴ڕاستەیەک بەرەݓ شݓێنی
سەیرانکردنەک۴ن براݓن ݓ تەپۆڵکەک۴نی دەݓرݓبەریش ،بە چیمەنتۆ،
پ݆یک۴نەݓ شݓێنی سەیرانکردن ݓ دانیشتـنی بۆ درݓستکـراݓە .لەگـەڵ
هـەمـݓݓ ئـەم۴نـەشـدا ،هـێـشـتـ ۴نـ۴ݓچـەکـە سـرݓشتی سەݓزی خۆی
پ۴راسـتـݓݓە.

.پهڕهی 9

.پهڕهی 10

پیرەمەگرݓن سەر بە زنجیرە چی۴ی زاگرۆزە ،کە بریتیە لە ن۴ݓچەیەکی فراݓانی چەندین ش۴خی بەیەکداچݓݓ .ئە݇ ش۴خ۴نە چەند
زنجیرەیەکی ه۴ݓتەریبی۴ن درݓستکردݓݓە ݓ لە ب۴کݓری ڕۆژئ۴ݓاݓە لە ݓاتی تݓرکی۴ݓە بۆ ب۴شݓری ڕۆژهەات لە ݓاتی ئێران
درێژ دەبێتەݓە.
زنجیرە چی۴ی زاگرۆز نزیکەی  ٢٢م݆یۆن س۴ڵ لەمەݓپێش درݓست بݓݓە لە سەردەمێکدا لە مێژݓی گۆی زەݓی کە پێی دەݓݓترێت
"چەرخی م۴یۆسین" ݓ لەݓک۴تەی کە هەردݓݓ چینە زەݓی ن۴سراݓ بە چینی ئێرانی ݓ عەرەبی بەیەکی۴ندا کێش۴ݓە .ئەنج۴می ئە݇
بەیەکدا کێش۴نە هەڵکش۴نی چەند ش۴خێک بݓݓە لە لێݓاری هەردݓݓ چینەکەݓە.

.پهڕهی 11

ئەݓ بەردە جی۴ݓازانەی کە ش۴خی پیرەمەگرݓن پێکدەهێنن دەگەڕێنەݓە بۆ چەرخی تەب۴شیری ٥٢ ،م݆یۆن س۴ڵ
لەمەݓبەر ،ݓ ئـیۆسـیـنـی  ٢٢٣٣-٢٥م݆یۆن س۴ڵ لەمەݓبەر .جۆری بەردەک۴ن بریتین لە م۴رل (ک۴ربۆن۴تی ک۴لسیۆ݇)،
شەیڵ (تێکەڵی ک݆ەی ،قݓڕ ،کݓارتز ݓ ک۴لس۴یت) ݓ ایمستۆن (ک۴لس۴یت ݓ ئ۴راگۆن۴یت کە دݓݓ جـۆرکریست۴لی
جی۴ݓازی ک۴ربۆن۴تی ک۴لسیۆمن) ،لەگەڵ بەردی چێرت کە دەݓڵەمەندە بە سی݆یک.۴
لەپ۴ڵ ئە݇ جۆرە جی۴ݓازانەی بەرددا ،ڕێڕەݓێکی بەردی تݓاݓە (اڤ )۴هەیە کەلە اپ۴ڵی ڕۆژئ۴ݓای زێݓێݓە درێژ
دەبێتەݓە بۆ دەشت۴ییەک۴نی نزیک دێی قەرەچەت۴ن.

ݓێنەی ای ڕاست:ڕݓبەشی جیۆلۆجی لە سەرانسەری پیرەمەگرݓن( لە پرۆفیسۆر کەم۴ل ح۴جی کەری݇ -ەݓە ݓەرگیراݓە
) http://kurdistan-geology.com

.پهڕهی 12

پیرەمەگرݓن دەݓڵەمەندە بە چەندین جۆر زیندەݓەر ،ئەمەش ݓای لێ دەک۴ت کە
گرنگی خۆی هەبێت لەسەر ئ۴ستی ن۴ݓخۆیی ݓ نێݓدەݓڵەتی .دانراݓە بە" بەشێک
لە ن۴ݓچە گرنگەک۴ن لەڕݓی هەمەجۆری زیندەییەݓە لە ن۴ݓچەی ئێران-ئەنەدۆڵ.
ݓە یەکێکە لە  ٢٢ن۴ݓچە لە سەرانسەری گۆی زەݓی کە لە ایەن ڕێکخراݓی
"پ۴راستنی نێݓدەݓڵەتی" دەسـتـنـیشـ۴نـکـراݓە ݓەک ن۴ݓچـەیـەکـی دەݓڵـەمـەنـد بـە
زیندەݓەران .ݓە هەرݓەه ۴دەکـەݓێـتە "نـ۴ݓچـەی چـڕ بە دارسـتـ۴ن ݓ سـەݓزایـی
دەݓرݓبەری چی۴ی زاگرۆزن .ئە݇ ن۴ݓچەیەش لە ایەن ڕێکخـراݓی"گەشەپێدانی
سرݓشتی جیݒ۴ن" دەستـنـیشـ۴نکـراݓە بـە ژیـنگـەیـەک کـە مـەتـرسی لەن۴ݓچݓنی
لێدەکرێت .خـݓدی شـ۴خـی پـیـرەمـەگرݓن ،لـەایـەن ڕێـکخـراݓی "نێݓ دهݓڵەتی
ژی۴نی ب۴ڵنده "ەݓە دەسـتـنـیـشـ۴ن کـراݓە ݓەک یـەکـێـک لـە نـ۴ݓچـە گـرنگەک۴ن بۆ
بـ۴ڵـنـده ݓە هـەرݓەه ۴لەایەن ڕێکخراݓی"سرݓشتی عێراܻ"ەݓە دەستنیش۴نکراݓە
ݓەک ن۴ݓچەیەکی گـرنگ لە ڕݓݓی هەمەجۆری زیندهیی یەݓه.

.پهڕهی 13

پیرەمەگرݓن چەندین ژینگەی ت۴یبەتی جۆراݓجۆری تێدایە کە چەندین جۆر ئ۴ژەڵ ݓ زیندەݓەری تێدا دەژی .هەندێکی۴ن
خۆڕسکن ،هەندێکی۴ن نیمچە خۆڕسکن ݓ هەندێکیشی۴ن دەستکردن .چینی سەݓزایی ش۴خەکە دەتݓانرێت پۆلێن بکرێت بۆ چەند
بەشێک بە گݓێرەی بەرزبݓݓنەݓەی ش۴خەکە:
دارست۴نی گݓێـئ۴ݓ ،دارست۴نی بەڕݓݓی خݓارݓݓ ،دارست۴نی بەڕݓݓی سەرݓݓ ،پ۴ش۴ن چینی نیمچە ئـەڵـپ.

زۆن (ن چە)

تۆپۆگرافی

دارست۴نی گݓێئ۴ݓ

کەن۴ر ئ۴ݓ

ڕ ەکی بەربا

تێبینی

 Paliurusݓ Salix acmophylla
spina-

چەند ن۴ݓچەیەکی كـەمی بەدی
دەکرێت .مێرگەپ۴ن دەݓڵەمەندترە بەݓ
ڕݓەکەݓ لەݓێ دەتݓانرێت بە ئ۴س۴نی
ببینرێت

 plantations ofݓ christi
Populus alba.

دارست۴نی بەڕݓی
خݓارݓݓ

بەشە لێژەک۴نی
ش۴خەکە  ،نزمتر لە
.݇٠٥١١

 Acerلەگەڵ Quercus aegilops
monspessulanum. Crataegus
azarolus, Pistacia eurycarpa
 Pyrus syriaca.ݓ

ئە݇ جۆرە دارست۴نە هەڵدەپ۴چرێن ݓ
دارەک۴ن دݓݓب۴رە گەݓرە دەبێتەݓە

دارست۴نی بەڕݓی
سەرݓݓ

ب ەش ە ک ۴ن ی
س ە رە ݓە ی ش ۴خ ە ک ە ،
ب ە ر ز ی زی  ۴ت ر ل ە
.݇٠٥١١

Acer monspessulanum,
Pistacia eurycarpa, Pistacia
khinjuk , Pyrus syriaca,
Quercus aegilops and
Quercus infectoria

ئە݇ دارست۴نە هەندێک ج۴ر
دەبڕدرێنەݓە ݓ دݓݓب۴رە دەڕݓێنەݓە.
ڵەڕݓی جۆرەݓە نزیکن لە دارست۴نی
بەڕݓی خݓارݓݓ بەا݇ دارەک ۴نی
چڕترن

زۆنی نیمچە ئەڵـپ

لە بەشەک۴نی سەرەݓی
ش۴خەکە ،لەبەرزی
نزیکەی ݇ ٠٠١١

 Prunus, Astragalus,تݓخمی
 Prangosݓ Acantholimon,

ئە݇ زۆنە دەݓڵەمەندە بە گی۴ی
دڕک۴ݓی ݓ کݓرتەب۴ا ،داری قەزە݇،
ڕەگە پی۴زیەک۴ن ،ڕݓەکە
قەݓزەییەک۴ن ،ڕݓەکە گی۴ییەک۴ن لە
خێزانی اسکدارەک۴ن

.پهڕهی 14

.پهڕهی 15

.پهڕهی 16

بەڵگەی مێژ یی لەبەردەست دایە کە ک تی خۆی ن چەک نی دە ر بـەری سـ ـێم نـی بە دارسـتـ نـی داربـەڕ داپـۆشـرا ە.
هۆک ری نەم نی ئە دارست ن نە دەگەڕێنرێتە ە بۆ بڕینە ەی بەردە امـی داربـەڕ ەکـ ن ،بـە درێـژایـی  ٠٢٢سـ ڵ ،لـەایـەن
مرۆڤە ە بۆ بەک رهێن نی ڕۆژانە ،ە هەر ەه بۆ بەرهەم ێن نی خەڵ ز .بەڵگەی ب نی دارست نێکی لە جۆرە ئە کۆمەڵە
داربەڕ ەن کە لێرە لە ێ ڕ ا ن بەت یبەتی لە ن چ نەی پ رێزرا ن لە بڕینە ە .لە نم نەی ئـە شـ ێـنە پـ رێـزرا انـەش
سەرقەبرانەک نن .زۆرینەی سەر ڕ ی پیرەمــەگـر ن بـەتـ یـبـەتی لـە نـزیک گـ ندەکـ نـە ە هـەر ەه لە ڕ ی ب شـ ری
ش خەکە ە ت بڕۆین بەرە س ێم نی دار دە ەنـەک ن ت بێت تەنک تر دەبنە ە ی خ د هەر ن مێنن .ڕ ەکەک نی ئە ن چەیـە
خەمڵێنرا ن بە جۆری دەشت یی کە ردە ردە بەرە کە ب نە ە چ بێت .ئە جۆرەش لە دەشت یی لە ن چ نەدا زۆرن کە
لەک تی خۆیدا بە دارست نی بەڕ داپۆشرا ە.

ئە݇ نەخشەیە چڕی دار نیش۴ن دەدات لە دەݓرݓبەری زێݓێ.
بە ڕݓنی کە݇ بـݓݓنـەݓەی چـڕیـەکـەی دەردەکـەݓێـت تـ۴کــݓ
زی۴تـر بـەرەݓ س݆ـێـم۴نی بـڕۆیـن.

.پهڕهی 17

نـزیـكـەی ٥١١جــۆری ڕݓݓهكـی گـݓڵـدار ݓ لــەســەر شـــ۴خــی
پـیـرەمەگرݓن هــــەن ،کە ئــــەمـەش دەکـ۴تـە  ٠٠%ئـەݓ ٢٢١١
تـݓخـمـەی ڕݓەک کــە لـە عـێـراܻ تـۆم۴رکـراݓن.
لـەݓ  ٥١١جــۆر گـݓڵـەی کـە لـە پیرەمەگرݓن تۆم۴رکراݓن ٠٢١
جۆری۴ن دانراݓن بەݓەی ت۴یبەت بن بە ن۴ݓچەکەݓ لە هیچ شݓێنێکی
دیکە بݓݓنی۴ن نەبێت .ئە݇ جۆرە ڕݓەک۴نەی کە تەنݒ ۴لە پیرەمەگرݓن
هـەن ݓ لـە هیـچ شـݓێنێکی دیکە تۆم۴ر نەکراݓن ئەم۴نەی خݓارەݓە
دەگرێتەݓە:
Acanthophyllum
kurdicum,
Campanula
mardinensis, Cephalanthera kurdica, Cousinia
inflate, Cousinia odontolepis, Dianthus
bassianicus, Dionysia odora, Erysimum
kurdicum,
Himantoglossum
hircinum,
Paronchyia kurdica, Scrophularia kurdica,
Stachys kotschyi, Symphytum kurdicum,
Thymus
syriacus,
Asperula
insignis,
Camelinopsis
campylopoda,
Cousinia
macrolepis, Fritillaria crassifolia, Leutea
rechingeri, Onosma haussknechtii, Pimpinella
) ت۴یبەت بە هەرێمەکە /خۆم۴ڵی ( hadacii,

ســەرەݓە – : Campanula acutilobaتــەنـݒـ ۴لـە کــݓردســتــ۴ن بــینـراݓە.
ن۴ݓەڕاست – : Orabanche Sp.ت ۴ئێست ۴بە شێݓەیەکی زانستی پۆڵێن نەکراݓە.
خݓارەݓە – Stachys lavandulifolia

.پهڕهی 18

زۆرینەی ئەݓ ڕݓەک۴نەی کە لە سەر ش۴خی پیرەمەگرݓن هەن لە ڕݓی کەلتݓری ݓ ئ۴بݓریەݓە گرنگی خۆی۴ن هەیە .ݓەک
سەرچ۴ݓەی خۆراک ݓ ݓەک چ۴رەسەر بۆ نەخۆشی ،ݓە هەرݓەه ۴لە بین۴س۴زیشدا سݓݓدی۴ن لێ ݓەردەگیرت .دانەݓێڵەکردن ݓ
چ۴ندنی خ۴ک سەرەت ۴لە کݓردست۴نەݓە ݓ نزیکەی  ٣١١١س۴ڵ پێش ئێست ۴دەستی پێکرد .هەت ۴ئە݇ سەردەمەی ئێست۴ش تݓخمە
کۆنەک۴ن ،ی۴خݓد ب۴ݓݓ ب۴پیری گەن݇ ݓ نیسک لە ش۴خەک۴ندا دەڕݓێن .ئەم۴نەش ئەݓ ڕݓەک۴نەن کە سەرەت ۴لەایەن مرۆڤەݓە
چێندراݓن .ئەݓ ت۴زەگەری۴نەش کە ئێست ۴هەن بۆ رݓاندنی ئە݇ جۆرە دانەݓێانە بەڵگەی گرنگی۴نە لەڕݓی ئ۴بݓݓریەݓە .ب۴ݓݓ ب۴پیری
چەندین جۆری تری خۆر اک ݓ دانەݓێڵە لە کݓردست۴ندا بݓݓنی۴ن هەیە ،ݓەک :بستە ،گݓێز ،ب۴دە݇ ،قۆخ ،هەڵݓژە ݓ ترێ.
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چەند جۆرێک ڕݓەک کە لەسەر ش۴خی پیرەمەگرݓن
دەڕݓێت لە ئەݓرݓپ ۴ݓ ئەمریک ۴دەچێندرێن ݓ
ژم۴رەی۴ن زی۴د دەکرێن ݓ خݓاستی۴ن زۆر لەسەرە .لە
جۆری ئەݓ ڕݓەک۴نەش ئەم۴نەی خݓارەݓەن:
 Tulipa, Fritillaria, Ixilirionچەند جۆرێک لـە
گݓڵە گی۴یەک۴ن بۆ نمݓݓنە Alcea Aubretia,
 Campanulaݓ  Gentianaݓە هەرݓەه ۴چەندین
جۆر لە دار ݓ درەخت کە لە نێݓانی۴ندا چەندین جۆر
داری میݓە هەیە.

ݓێنەی یەكەمی سەرەݓە :تݓخمی بەرباݓ لە ب۴خچەی بەردهاندا.
 - Geranium stepporumسـەرەݓە.
سەرەݓەی ای چەپRosa elymataica :
گݓڵێکی زۆر سەرنجڕاکێشە کـە لـە چـی۴ک۴نـی کـݓردسـتـ۴نـدا زۆر بــەربـــاݓە.
نــ۴ݓەڕاســت ای چـــەپ- Ixilirion tataricum :سەلكێكـی سەرنجڕاكێـشـە،
خݓرەݓە ای چەپGentiana olivieri :
زۆربەی جۆرەک۴نی ڕݓەکی جێنیتی۴ن ۴لە ڕݓی کەلتݓریەݓە گرنگی خۆی۴ن هەیە.
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زی۴تر لە  ٠٢١جۆری ب۴ڵنـده لە پیرەمەگرݓندا دەژین ݓ بݓݓنـیـ۴ن
لەݓێـدا تــۆمـ۴رکـراݓە .جـۆراݓجـۆری تـݓخـمـی بـ۴ڵـنـدهكــ۴ن لە
پیرەمەگرݓندا زۆرە ،تـەنـ۴نـەت ڕەنـگـە زۆرتـرین جۆری ب۴ڵنده
لەسەر ئ۴ستی کݓردست۴ن لەݓێدا بݓݓنـیـ۴ن هـەبێت ،هە݇ لەڕݓݓی
جــۆر ݓ هـە݇ لـەڕݓݓی ژمـ۴رەݓە .كـە دݓانـزە جـۆر گـۆشتخۆر
هـەن کە لەݓێ زاݓزێ دەکەن ݓ ژم۴رەشی۴ن ب۴شە ݓ لە ئ۴ستێکی
جـێگیردایە .لەنێݓ ئە݇ جۆرە ب۴ڵدارانەدا سیس۴ركی میسڕی هەیە
کە لەسەر ئ۴ستی جیݒ۴ن هەڕەشەی لەن۴ݓچݓنی لەسەرە.
 ٠٠جـۆری تــــر لــە نــ۴ݓچـەکــەدا بــݓݓنـیـ۴ن هـەیە کە ت۴یبەتن
بە زۆنی ب۴یۆلۆجی ئێران-تݓران ݓەک سݓێسكـە.
ݓە هەرݓەه ۴لە پیـرەمـەگرݓن پـێـنـج تݓخمی هـەیـە کـە تـەنـݒ۴
لە ژینگەی دەری۴ی ن۴ݓەڕاستدا دەژیـن لـەگـەڵ سـێ تـݓخـ݇ کـە
تەنݒ ۴لە ژینگەی ئەݓراسی ۴ݓ لـە نـ۴ݓچە شـ۴خـ۴ݓیـەکـ۴ن دەژین.
هەمݓ ئەم۴نە لـە کـ۴تـێکـدا کـە هـەمـݓݓ ئـەݓ بـ۴ڵـنـدانـە ژمـ۴رەی
خـۆیـ۴ن پ۴راستـݓݓە.
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دات۴ی گݓنج۴ݓ دهرب۴رهی خشۆکەک۴ن بۆ پیرهمەگرݓن لەبەر دهستدا نیە .بەا݇ ئـەمـ۴نـەی خـݓارەݓە کـۆمـەڵـێکــن لـەݓ خـشــۆک۴نەی
کــە تـ ۴ئێـسـت ۴تـۆم۴ركراݓن:
Laudakia nupta (Large-scaled Rock Agama), Apathya cappadocia urmiana (Urmia Rock Lizard),
Agama stellio ( Starred Agama ) and Trapelus lessonae.

چەندین جۆر م۴سی لە چەمی مێرگەپ۴ندا بݓݓنی۴ن هەیە بەا݇ ت ۴ئێست۴
هەڵسەنگ۴ندنی زانستی۴ن بۆ نەکراݓە .بـەشـێک لـە چەمـەکە ݓݓشـک
دەک۴ت لە ه۴ݓیندا .پێݓیستە زانی۴ری کۆبکـرێـتـەݓە لـەسـەر مێژݓݓی
چەمەکە ت۴کݓ ڕݓنـبێـتەݓە کە ئـەیـ ۴ئـە݇ دیـ۴ردەیـە تـ۴زەیـە ی۴خـݓد ن.۴
ݓە پێݓیستە دەستـنـیش۴نـی کـ۴ریگـەری گـەشـەسەندن بکرێت لەسەر
ئـ۴سـتی ئـ۴ݓی ن۴ݓچـەکە.
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تۆم۴رێکی تەݓاݓݓ چڕݓ پڕی ژم۴رە ݓ جۆری ئەݓ مێرݓانە لەبەردەست ۴نیە کە لە ش۴خی پیرەمەگرݓن دەژین ،بەا݇ لێکۆڵینەݓە ݓ
پۆڵێنک۴ری نݓێ تیشکی خستۆتە سەر دݓݓ جۆری سەرەکی لە مێرݓݓ:
(  Lepidopteraپـەپـݓلـە ݓ  Odonataســـەرتـەشـی) ،ســـــەرتـەشـی لـە ن۴ݓچەکەدا نیش۴ندەرێکی ب۴شی بݓݓنی ئ۴ݓە.
حەݓت جۆری سەرتەشی لە ن۴ݓچەکەدا تۆم۴ر کراݓن کە حەݓتی۴ن ت۴زەن بۆ عێراܻ ݓ لەݓەݓ پێش تۆم۴ر نەکرابݓݓن .ت ۴ئێست٠٥ ۴
جۆری سەرتەشی بەتەنݒ ۴لە پ۴رێزگ۴ی س݆ێم۴نی تۆم۴ر کراݓن ݓ پێشبینیش دەکـرێـت لـەگـەڵ لـێکـۆڵـیـنـەݓە ݓ گـەڕانی زی۴تــردا
ژم۴رەیەکی زی۴تری جۆری سەرتەشە لە پیرەمەگرݓندا بدۆزرێتەݓە .ݓە هەرݓەهـ ۴زیـ۴د لـە  ٢١جـۆری پـەپـݓلـە ݓ پـەرݓانـە لە
س݆ێم۴نیدا پۆلێنکراݓن کە زۆربەی۴ن لە ش۴خی پیرەمەگرݓن بݓݓە.

پەپ لەی جۆری دەری س اری ب ش ر
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پیرەمەگرݓن جێگەیەکی دی۴ری لە مێژݓݓی ن۴ݓچەکەدا هەیە .گݓندی چەرمۆ (قەای چەرمۆ) ،کە مێژݓݓەکەی دەگەڕێتەݓە بۆ
 ٣١١١س۴ڵ لەمەݓپێش ݓ بە یەکێک لە دێرینترین کۆمەڵگ ۴کݓشتݓک۴ڵیەک۴ن دادەنرێت لە مێژݓݓدا تەنݒ ۴چەند کی݆ۆمەترێک لە
ڕۆژئ۴ݓای ش۴خەکەݓە دݓݓرە.
لەسەر ش۴خی پیرەمەگرݓن تݓخ݇ ݓ جۆری ئەݓ دانەݓێڵە ݓ بەرݓبݓم۴نە هەن کە کۆن لەایەن مرۆڤەݓە چێندراݓن .لە گݓندی
چەرمۆ کۆنتر ئەشکەݓتی هەزارمێردە کە دەکەݓێتە ب۴شݓری ش۴ری س݆ێم۴نی ݓ مێژݓݓی نیشتەجێبݓݓنی مرۆڤ تێ۴یدا
دەگەڕێندرێتەݓە بۆ  ٢١،١١١س۴ڵ لەمەݓپێش کە ئەمەش سەردەمی چ۴خی بەردینە .چەند ن۴ݓچەیەکی شݓێنەݓاری گرنگ لەسەر
چی۴ی پیرەمەگرݓن دۆزراݓنەتەݓە بەا݇ شݓێنە گرنگەکەی ش۴خەکە لەڕݓی ستراتیجیەݓە ݓای کردݓە هیݓا هەبێت بە دۆزینەݓەی
شݓێنەݓاری زی۴تر لە داه۴تݓݓدا ،بەت۴یبەتی لە ئێست۴دا ئەݓ ئەشکەݓتە نݒێنی۴نەی کە ک۴تی خۆی پێشمەرگە کردبݓݓنی بە ب۴رەگ۴
ݓ سەنگەری خۆی لە دژی ڕژێمی بەعس.

ئە݇ شݓێن۴نەی چی۴ی پیرەمەگرݓن کە لە خݓارەݓە ئ۴م۴ژەی۴ن پێکراݓە
شݓێنی سەرنجڕاکێشن بـۆ ئـەنج۴مدانی لـێکـۆڵـیـنـەݓە لـەسـەریـ۴ن:
■ میـرقـۆڵـی :ئـۆردݓگـ۴یـەکی بـچـݓݓکـی شـ۴خـ۴ݓیە ݓ دەکەݓێـتـە
ڕۆژئ۴ݓای زێݓێ .ن۴ݓچـەکە پـێـشـتـر لـەایەن دەستەی پـشکـنیـنـی
شݓێنەݓارن۴سی س݆ێم۴نیەݓە هەڵدانەݓەی بۆ کراݓە.
پـ۴ش دۆزینەݓەی چەند دات۴شراݓێک کە ݓێنەی پـیـ۴ݓێکی لەســەرە
کە جل ݓ بەرگی ه۴ݓشـێݓەی ئـەشکـەنـیـەکـ۴نی لـەبـەردایە تەمەنی
ئۆردݓگ۴کە گەڕێنرایـەݓە بـۆ سـەردەمـی ئـەشـکـیـەکـ۴ن (نـزیکەی
 ٢١١١س۴ڵ لەمەݓبەر) .
■مەزارگـەی پـیـرەمـەگـرݓن دەکـەݓێـتـە ســەیـرانــگـ۴ی زێـــݓێ.
پیرەمەگـرݓن نـ۴ݓی پی۴ݓی ئ۴یینـی زەردەشتـیەک۴ن بݓݓە لەن۴ݓچەکـە
ݓ ش۴خەکەش هەر بە ن۴ݓی ئەݓەݓە ن۴ݓنراݓە ٢ .مەزارگەی بچݓک،
لە ن۴ݓ مەزارگەكەدا هەن کە یەکێکی۴ن هی نݓݓسـەر ݓ لـێکـۆلەر ݓ
لـە هـەم۴ن کـ۴تـتـدا ݓەزیــری پــێــشـݓݓ لــە حــکݓمەتـی عــێـراܻ،
تـۆفـیـق ݓەهـبـیـە.
ش ێنی هەڵدانە ەی ش ێنە اری میـرقۆڵـی
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■لە ب۴کݓری گݓندی زێݓێݓە ن۴ݓچەیەکی گەشتی۴ری درݓستکراݓە ݓ خەڵک بۆ سەیرانکردن ڕݓی تێدەکەن .ئ۴ݓی ک۴نی۴ݓەک۴ن
بەهۆی چەند ڕێڕەݓێکەݓە کۆکراݓنەتەݓە ݓ چەند شݓێنێکی دانیشتن ݓ چەند پ݆یک۴نەیەکیش درݓسکراݓە بۆ سەیرانکەران .سرݓشتی
ن۴ݓچەکە زۆر سەݓزە ݓ چەندین جۆری جی۴ݓاز گی۴ندار لە ن۴ݓچکەدا دەژین .بەهۆی نزیکیەݓە لە ش۴ری س݆ێم۴نی زێݓێ بݓݓەتە
شݓێنێکی گەشتی۴ری قەرەب۴لغ ݓ گەشتی۴ران بەزۆری ڕݓݓی تێدەکەن.

ێنەی سەرە ە :مەزارگەی پیرەمەگر ن

ێنەی سەره ه :نەخشی مــیرقـۆڵـی

گەشت ݓ سەیران یەکێکە لە بنەم ۴سەرەکیەک۴نی کەلترݓری کݓردی ݓ بەشێکی دانەبڕاݓە لە ژی۴نی خەڵک .ݓەرزی سەیران لە
خ۴کەلێݓه (م۴نگی  )٢دەستپێدەک۴ت ت ۴کۆت۴یی گەاڕێزان (م۴نگی ) ٠١بەردەݓا݇ دەبێت .کەلتݓری سەیران نیش۴نەی پەیݓەندی قݓڵی
خەڵکی کݓردست۴نە بە ئ۴ݓݓ خ۴کەکەی۴نەݓە ݓ لەهەم۴ن ک۴تتدا ڕەنگدانەݓەی ئەݓ پ݆ە بەرزەیە کە سرݓشت هەیەتی لە کەلتݓری
کݓردیدا .بەا݇ مەخ۴بن ئە݇ پەیݓەندیە ڕەگی نەکێش۴ݓە بۆ هەڵݓەستەکردنی جدی لەسەر کێشە سەرەکیەک۴نی ژینگە کە زۆرج۴ر ئە݇
کەلتݓری سەیرانکردنە خݓدی خۆی یەکێکە لە هۆک۴رەک۴نی .هەڵڕژانی ژم۴رەیەکی زۆری گەشتی۴ر بۆ ن۴ݓ ئە݇ ن۴ݓچە گەشتی۴ری۴نە
ݓ گەڕانی۴ن بە دݓای شݓێنێک کە سێبەراݓی بێت ݓ ئ۴ݓی لێبێت ،کە خݓدی خۆی۴ن ژم۴رەی۴ن کەمە ،ݓای کردݓݓە پەست۴نێکی زۆر
درݓست ببێت لەسەر ئە݇ شݓێن۴نە .هەندێک ج۴ریش بنی۴ت ن۴نی ژێرخ۴نێکی اݓاز ݓ خراپ ݓای کردݓݓە کە شݓێنەکە خەمۆک۴ݓی
ݓ بێ سەرݓبەر دەرکەݓێت .سەیرانکەران ت ۴بێت زی۴تر لەݓ کەلتݓرە دݓݓردەکەݓنەݓە کە لەسەر بنەم۴ی ڕێزگرتن لە ژینگە
درݓست بݓݓە.
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پیرەمەگرݓن سەر بە پ۴رێزگ۴ی س݆ێم۴نیە لە هەرێمی کݓردست۴ن ،ب۴کݓری عێراܻ .لە ڕݓی ئیداریەݓە نزیکەی بەیەکس۴نی دابەش
کراݓە بەسەر هەردݓݓ ئیدارەی س݆ێم۴نی ݓ دݓک۴ندا ٠٢ .گݓند لە ن۴ݓچەکەدا هەن ݓ ژم۴رەی دانیشتݓانی۴ن لە گݓندێکەݓە بۆ
گݓندێکی تر دەگۆڕێت .گݓندی بیسکەندی ژم۴رەی دانیشتݓانەکی  ٢٠کەسە ݓ گݓندی سݓرداش ژم۴رەی دانیشتݓانەکەی ٥٢١
کەسە .هەمݓݓ ئەم۴نە بەڕەچ۴ݓ کردنی ئەݓ ڕاستیەی کە سەرجە݇ گݓندەک۴ن لە ݓەرزی زست۴ندا ژم۴رەی دانیشتݓانی۴ن کە݇ دەک۴ت.
 ٠٠خݓێندنگ ۴لە ن۴ݓچەکەدا هەیە ݓ ژم۴رەی خݓێندک۴رەک۴نی۴ن لە  ٠١خݓێنک۴رەݓە بۆ  ٠٢١خݓێندک۴ر دەگۆڕێت .کۆمەڵگ۴ی
پیرەمەگرݓن ،کە دەکەݓێتە ڕۆژئ۴ݓای ئەݓ ن۴ݓچەیەی لێکۆڵینەݓەکەی تێدا ئەنج۴نـ݇ درا ،لە س۴ڵی  ٠٣٠٠درݓست کرا ݓ ئەݓ
خەڵکەی تێدا نیشتەجێ کرا کە بەزۆرەم݆ێ لە گݓندەک۴نی۴ن ڕاگݓێزرا بݓݓن لەایەن ڕژێمی بەعسەݓە بەهۆی بݓݓنی چ۴اکی هێزی
پێشمەرگە لە ن۴ݓچەک۴نی۴ن.
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دانیشت ان

دانیشت ان
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٥

٥

کەڵەب۴ش

٢

بـەڵـێ

٥

بـەڵـێ

٥٥

٢

٥

زێݓێ

٥

٥

٥٥

گردەبۆر

٥

نەخـێر
بـەڵـێ

٥
٥٢

٢٥
٥

۰٥
٥

بیسکەندی
سݓتکە

۰

گ ند
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لە ئێست۴دا ژی۴نی خەڵکی ن۴ݓچەی پیرەمەگرݓن گۆڕانک۴ری گــەݓرەی
بەسەردا ه۴تݓݓە .کۆچی دانیشتݓانی گݓندەک۴ن بۆ ش۴ر بەچڕی دەسـتی
پێکردݓݓە.گۆڕانک۴ریە گەݓرەکە بەت۴یبەتی لە دۆڵی مێرگەپ۴ندا هەستی
پێدەکرێت .جݓانی سرݓشتی ن۴ݓچەکە ݓ گݓنج۴ݓی ئ۴ݓݓ هەݓاکـەی لــە
ه۴ݓیندا ݓای کردݓݓە کەچەندین ڤێاݓ خ۴نـݓݓ لـەن۴ݓچـەکـەدا درݓســت
بکرێت ݓەک م۴ڵی ه۴ݓینە بۆ خەڵکی شـ۴ر کـە خـۆیـ۴ن لە سـەرەتـ۴ݓە
هیچ پەیݓەندیەکی۴ن بە خ۴کەکەݓە نەبݓݓە .هەمݓݓ ئەم۴نـە گـۆڕانـکــ۴ری
گەݓرەی۴ن درݓست کردݓݓە لە چۆنێتی سݓݓدݓەرگـرتـن لە خ۴کەکـە ݓ
ڕێـک۴رە کـۆنـەکـ۴نـی بـەکـ۴رهـێـنـ۴نی زەݓی بــەتـەݓاݓەتـی گـۆڕیــݓە.
ئەنـج۴مـەکـەشـی بـریـتـیە لـە شـریـتـێـکی درێژبݓݓەݓەی ن۴ݓچەیەکـی
نیشتەجێبݓݓن بە درێژایـی دۆڵەکە.
بەهەم۴ن شێـݓەی مێرگـەپـ۴ن ،گݓندی زێݓێش ڕݓبـەڕݓی گۆڕانـک۴ری
گـەݓرە بـݓݓەتـەݓە .زۆربەی دانـیـشـتـݓانـی گـݓنــدەکـە کـشتـݓکـ۴ڵ ݓ
ئ۴ژەڵداری۴ن گۆڕیݓەتەݓە بـە ژی۴نـی شـ۴ر .لـێکـۆڵـیـنـەݓەیـەکـی تـــ۴زە
لێکچݓݓنی گۆڕانک۴ریەک۴نی مێرگەپ۴ن ݓ زێݓێ دەسـەلمێنێت .ݓݓتـەی
دانـیـشـتـݓانــی نـ۴ݓچـەکـە خـــۆیـ۴ن ڕاسـتـی ئــە݇ گـۆڕانـکــ۴ریـ۴نــە
دەسەلمـێـنـێـت.
͇ئێست ۴زۆر خەڵک دەڕۆن بۆ ش۴ر͆
” خەڵک ئێـستـ ۴بـەس لـەک۴تی پشـݓەک۴ندا سەردانی کێڵگەک۴ن دەک۴ت ͆
” لە ئێست۴دا کێڵگە کشتݓک۴ڵیەک۴ن بژێݓی ژی۴ن بۆ خەڵک دابین ن۴ک۴ت͆
زۆر کەس هەیە هەرچەند زەݓی هەیە ،بۆ نمݓنە  ٢دۆن݇ ،دەیܺرۆشێت
ݓ دەچێت لە سـ݆ـێمـ۴نـی دادەنـیـشـێـت .ئـەݓ زەݓیـەش کـە دەیـܺــرۆشن
خەڵک۴نێک دەیـکڕێـتەݓە کـە بەس بۆ ئەݓەیەتی لە ک۴تی پشݓەک۴ندا بێت
سەردانێکی بک۴ت ݓەک م۴ڵـی هـ۴ݓیـنە .هـەست دەکرێت پەیݓەندیـەکی
ڕاسـتـەݓخـۆ هـەبـێـت لـە نـێـݓان ژم۴رەی دانـیشـتݓانی زێـݓێ ݓ ئــەݓ
کەس۴نەی کە زەݓیەک۴ن دەکڕن.

گەشەکردنی دانیشت ان لە دۆڵی مێرگەپ ندا
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هیچ ڕێگ۴یەکی ه۴تݓچۆ نیە بۆ بەشی ســەرەݓی شـ۴خـەکــە،
ئەمەش ݓای کردݓݓە ئەݓ هەمەجۆری زیندەیی ݓ سرݓشتەی
کە هەیە بـپـ۴رێـزرێـت لـە لـەن۴ݓچـݓݓن.
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ت ۴ئە݇ کۆت۴یی۴نەش خەڵکی ن۴ݓچەی پیرەمەگرݓن چەند سیستەمێکی کشتݓک۴ڵی جی۴ݓاز
سݓݓدݓەرگرتن لە خ۴کەکەی۴ن.

ݓ هەمەجۆری۴ن بەک۴ر دەهێن ۴بۆ

ئ۴ژەڵ بەخێݓکردن پیشەی سەرەکی دانیشتݓانی دەݓرݓبەری گرد ݓ ش۴خ ݓ خ۴کە ڕݓتەنەک۴نی ن۴ݓ دۆڵەکە بݓݓ کە زۆر نەدەشی ۴بۆ
کشتݓک۴ڵ .گەن݇ ݓ جۆ ݓ ف۴سۆلی ۴دەکراݓ بە ئ۴ݓی ب۴ران ئ۴ݓ دەدرا .چ۴ندنی زەݓیەکەش بە پێی ݓەرزەک۴ن دەگٶڕا؛ لە ݓەرزی
ه۴ݓیندا لە بەشە قݓڵەک۴نی دۆڵەکەدا زەݓیەکە دەچێنرا .لە دەݓرݓبەری گݓندەک۴ن زی۴تر پشت بە ک۴نی۴ݓەک۴ن دەبەسترا بۆ ئ۴ݓدانی
کشتݓک۴ڵ ،بە ت۴یبەتی بۆ تݓتن ݓ سەݓزەݓ هەرݓەه ۴میݓە .ئە݇ سیستەمی کشتݓک۴ڵ کردنە زۆر دەگݓنج ۴لەگەڵ ب۴ردݓدۆخی
سرݓشتی ن۴ݓچەکە ݓ ڕێگەی دابݓݓ بە گەشەسەندنی فرەجۆریەکی زیندەیی دەݓڵەمەند لە ن۴ݓچەکەدا .ئە݇ سیستەم۴نەی کە
لەسەرەݓە ئ۴م۴ژەم۴ن پێدا ،بەرئەنج۴می لێکدانی جەندین شێݓازی کشتݓک۴ڵ کردن بݓݓە بە درێژایی  ٠١،١١١س۴ڵ .هەڵەیە لە
ب۴یەخی کەلتݓری ئە݇ سیستەم۴نە کەمبکرێتەݓە چݓنکە هەست دەکرێت ڕەنگدانەݓەی کەلتݓر ݓ ت۴یبەتمەندی گەلی کݓرد بێت.
مەخ۴بن ،لە ئێست ۴جݓݓتی۴ران ن۴تݓانن پشت بە زەݓیەک۴ی۴ن ببەستن بۆ بەدەستخستنی بژێݓی ژی۴نی۴ن ݓ دەستکەݓەتی کشتݓک۴ڵی لە
کݓردست۴ندا لە داچݓنێکی بەردەݓامدایە .هەر بۆیە ئە݇ سیستەمە کۆن۴نە ݓا بەرەݓ کە݇ بݓݓنەݓە ی۴خݓد نەم۴نی تەݓاݓەتی دەچن.
مەبەستی سەرەکی ئە݇ ن۴می݆کەیە دەستنیش۴نکردنی هۆک۴رەک۴نی ئە݇ دی۴ردەیە نیە ،بەا݇ دݓتݓانین بە گشتی پەنجە بخەینە سەر
کۆمەڵێک هۆک۴ر ،بۆ نمݓنە؛ کەمی ڕێژەی ئ۴ݓ ،م݆مانێی خݓاردنی ه۴ݓردەکراݓ ،پشت نەبەستنی ئ۴بݓݓری ݓݓات بە بݓاری
کشتݓک۴ڵ ،کۆچی دانیشتݓانی گݓند بەرەݓ ش۴رەک۴ن (لە نێݓانیشی۴ندا ئەݓانەی کە بە زۆر لەایەن سەدامەݓە ڕاگݓێزران) بەهۆک۴ری
نەبݓݓنی خزمەتگݓزاری پێݓیست لە گݓندەک۴ندا ݓ لەدەستدانی خݓلی۴ی کشتݓک۴ڵ کردن لەایەن جݓݓتی۴رانەݓە ،بە ت۴یبەتی جݓݓتی۴رە
گەنجەک۴ن کە ژی۴نی ش۴رەک۴نی۴ن بەاݓە سەرنجڕاکێشترە لە ژی۴نی قݓرسی ادێ.
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ئ۴ژەڵداری لە پیرەمەگرݓن بەشێݓەیەکی سـەرەکی مەڕ ݓمـ۴نگ ۴ݓ بـزن
دەگرێتەݓە .ئ۴ژەڵەک۴ن لە گردەک۴ن ݓ بـنـ۴ری شـ۴خەکـ۴ن لـە کـۆتـ۴یـــی
ݓەرزی زست۴ن ݓ هــەردݓݓ ݓەرزی بــــەهـ۴ر ݓ هـ۴ݓیـنـدا دەلـەݓەڕن.
بەا݇ زۆرج۴ریش ،لـە هــەردݓݓ ݓەرزی هــ۴ݓیـن ݓ پـ۴یـیـزدا ،پـشـت
دەبەستن بە ئـ۴لـیـک ݓ پـ۴شــمـ۴ݓەی دانـەݓێـڵـە .لـە ݓەرزی زسـتــ۴نـدا
ئ۴ژەڵەک۴ن تـەݓاݓکــەری خـۆراکـیـشـیـ۴ن پـێـدەدرێـت .ئـەݓ گۆڕان۴نەی
کە لە لێکۆڵینەݓەکەدا هەستی پێ کرا زی۴تر پەیݓەندی بە کەمبݓݓنەݓەی
ئ۴ݓەݓە هەبݓݓ بەهۆک۴ری ݓݓشک بݓݓنی ک۴نی۴ݓەک۴ن ݓ کـە݇ بݓݓنـەݓەی
بەفری لݓتکەی چی۴ک۴ن .ݓە هەرݓەه ۴کە݇ بݓݓنەݓەی ئەݓ کـەسـ۴نــــەی
کە شݓانداری۴ن دەکرد بەهۆی کۆچکردنی۴نەݓە بۆ ش۴رەک۴ن ݓ پ۴ش۴نیـش
هۆک۴ری کە݇ دەرامەتی جݓݓتی۴ران لە کڕیـنی ئـ۴لــیـکی پـێـݓیسـت بـۆ
ئ۴ژەڵەک۴نی۴ن لە ݓەرزی زست۴ندا.
" ڕێژەیـەکی زۆری ئ۴ژەڵ هەیـە ،نـزیکەی  ٠١١مەڕ ݓ  ٠٢١م۴نگ.۴
ئـە݇ ژمـ۴رە زۆرەی ئـ۴ژەڵ پـێݓیستی بە لەݓەڕگ۴یەکی گەݓرەش هەیە،
هەربۆیە زۆربەی زەݓی گݓنـدەکـەمـ۴ن تـەرخـ۴نکراݓە بۆ ئ۴ژەڵداری،
لە ݓەرزەک۴نی بەه۴ر ݓ ب۴ییز ݓ ه۴ݓیندا گی ۴زۆرە بـۆ لـەݓەڕ ،بــــەا݇
لە ݓەرزی زست۴ندا دەبێت ئ۴لیک پەیدا بکرێت "
م مۆست  ,گ ندی هۆمەر قە

" بە گەنجی من پیشە݇ شݓانی بݓݓ ،لە کۆت۴یی بەه۴ر ت ۴کۆت۴یی پ۴یـیـز
بەی۴نی۴ن زݓݓ خەبەری۴ن دەکردیینـەݓە ݓ دەڕۆشتین بۆ دەشتـ۴یـیـەک۴نـی
دەݓرݓبەری گݓندەکەم۴ن .دݓݓ سێ شݓان بـݓݓیـن یەکـمـ۴ن دەگرت ݓ
ئیتر ڕۆژەکەم۴ن بە گۆرانی ݓ نـ۴ن خـݓاردنـەݓە دەبـردە ســەر ،زۆر
خۆش بݓݓ .بەا݇ ئێست ۴هە݇ ئ۴ژەڵەک۴ن کـە݇ بݓݓنەتەݓە ݓ هە݇ کەسیش
نیە بی۴ن ب۴ت بۆ لەݓەڕ .ئە݇ هەمݓݓ تەلبـەنی خ۴نــݓݓەش ݓای کــردݓە
ن۴چ۴ر بیین شݓێنی دݓݓرەدەستە بدۆزینەݓە "
ش انێکی پیری خەڵکی زێ ێ

" ئـێـسـتـ ٠١ ۴م۴نگ ݇۴هـەیە ݓ هەمݓݓ ڕۆژێکیش دەی۴ن بە݇ بۆ هەم۴ن
شݓێن .پێشترک۴نـیـ۴ݓی بـچݓݓکـی لـێـبݓݓ ئـە݇ ن۴ݓە ئیتر لەݓێ ئ۴ݓی۴ن
دەخݓاردەݓە بەا݇ ئـێست ۴ئەݓ ک۴نی۴ݓانە هەمݓݓی ݓݓشکی۴ن کردݓݓە ݓ
ن۴چ۴ر بݓݓ݇ ئ۴ژەڵەکـ۴ن بـبـە݇ بـۆ شـݓێـنی دݓݓرتـر کـە ئـ۴ݓی لێبێت.
جـ۴ران ئـ۴ݓ زۆر هـەبــݓݓ ،ئـ۴ژەڵ زۆر بـݓݓ ݓ خەڵـکــیـش زۆرتــر
ئــ۴ژەڵـداری دەکرد بەا݇ ئێشت ۴کەمتر چݓنکە ئ۴ݓی سرݓشتی کەمی
کــردݓݓە ݓ گـەنـجـ۴نـیــش دەڕۆن بــۆ شـ۴ر ݓ دەبــن بــە پــۆلـیس "
ک ک جەال ،ڕیشسپیەکی گ ندی زێ ێ
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گەن݇ ،جۆ ݓ ب۴بەتی پ۴ق݆ە لەݓ دەشت ݓ دۆانەی خ۴کەکەی لەب۴رە دەچێنرێت ݓ بە ب۴ران۴ݓ ئ۴ݓ دەدرێن .لە دەݓرݓبەری گݓندەک۴ن
هەمݓݓ کێڵگە بەرݓمݓݓمیەک۴ن ݓ ب۴خەک۴نی میݓە پێݓیستی۴ن بە ئ۴ݓدانی ن ۴سرݓشتیە جگە لە ڕەز .بەا݇ کەمی سەرچ۴ݓەی ئ۴ݓ
ک۴ریگەری نەرێنی هەیە لەسەر بەرهەمی ڕݓݓەکی ن۴ݓچەکە .هەرجەندە هیچ دات۴یەکی زانستی لەبەردەست ۴نیە لەسەر ژم۴رەی
بییر لە ن۴ݓچەی پیرەمەگرݓندا بەا݇ ئ۴شکرایە کە ژم۴رەی۴ن زۆرە چݓنکە ن۴ݓچەکە لەسەر کۆگ۴ی۴کەی مەزنی ئ۴ݓ ݓەست۴ݓە ݓ
ژم۴رەیەکی زۆر شݓێن هەیە ئ۴م۴دە بێت بۆ لێدانی بییر.
" کەمی ئ۴ݓ کێشەیەکی سەرەکی هەمݓݓ گݓندەکەیە ،ئەݓەی هەیە بەشی کشتݓک۴ڵ ن۴ک۴ت .هەر  ٢١١سەر ئ۴ژەڵی۴ن هەیە ݓ هیچیتر،
ج۴ران ڕێڕەݓێکی ئ۴ݓی هەبݓݓ کە بەفراݓی کۆ دەکردەݓە بۆ بەک۴رهێن۴ن کەچی ئێست ۴بۆ سەݓزەݓمیݓە کڕین دەبێت بڕۆن بۆ
ش۴رۆچکەی پیرەمەگرݓن "
ک ک حەمە س ڵح ،ڕیش سپییەکی گ ندی بیسک ندی

" کەمی ئ۴ݓ کێشەیەکی گەݓرەی گݓندەکەیە ،ئەݓ ئ۴ݓەی هەیە بەشی کشتݓک۴ڵ ن۴ک۴ت بۆیە هەمݓݓی بە ئ۴ژەڵداریەݓە خ۴ریکە "
ک ک ش ان(نزیکەی  ٠٢س ڵ) ،ش انێکی گ ندی س تکە

" ئ۴ݓی پێݓیست نیە بۆ بەک۴رهێن۴نی ڕۆژانەݓ کشتݓک۴ڵ کردن .ت ۴نەݓەدەک۴نیش ڕێڕەݓێکی ئ۴ݓی بەفراݓ کۆکردنەݓە هەبݓݓ بەن۴ݓ
دێکەدا دەڕۆشت ݓ خەڵکی دێکەش بەک۴ری۴ن دەهین ۴بۆ کشتݓک۴ڵ ݓ ئ۴ژەڵداری ،بەا݇ ئێست ۴ئەݓ ڕێڕیݓە تەنݒ ٢ ۴م۴نگ ئ۴ݓی پێدا
دەڕݓات ݓ ئ۴ݓەکەشی زۆر کەمە "
ک ک حەمە ڕەزا ،بەتەمەنێکی (نزیکەی  ٠٢س ڵ) خەڵکی زێ ێ

" سەرچ۴ݓی ئ۴ݓی گݓندەکە بریتیە لە ئ۴ݓی ژێر زەݓی ی۴خݓد بییر ،ک۴نی۴ݓی سرݓشتی بݓݓنی زۆر دەگمەنە بۆیە گݓندەکە بەدەست
کێشەی نەبݓݓنی ئ۴ݓەݓە دەن۴ڵێنێت .ئ۴ݓی تەنکیەک۴ن زۆر گرانن ݓ لەبەر خراپی ڕێگەی گݓندەکەش ئەݓ ت۴نکەرانە ن۴تݓانن بگەنە
گݓندەکە "
ق یمق می بیران
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دارست۴نەک۴نی پیرەمەگرݓن ئ۴خݓڕێکی گەݓرەیە بۆ ڕانە مەڕ ݓ م۴نگ ۴ݓ بزنی خەڵکی ن۴ݓچەکە .لە ش۴خی پیرەمەگرݓن ݓ
بەت۴یبەتی لە ڕݓی زێݓێݓە نزیکەی  ٣١%دارەک۴ن لە جۆری بەڕݓن
لە زۆربەی شݓێن درەختەک۴ن هەڵدەپ۴چێنرێن ݓ دەبڕدرێنەݓە ،ئەمەش ڕێگەیەکی ب۴ݓی سݓݓدلێݓەرگرتن ݓ بەڕێݓەبردنی دارست۴نە
کە بەزۆری لە ڕۆژهەاتی ن۴ݓەند ݓ ئەݓرݓپ۴دا پەیڕەݓ دەکرێت .ئە݇ تەکنیکە سݓݓد لە ت۴یبەتمەندی دݓݓب۴رە ڕݓانەݓەی چەند
قەدێک لە شݓێنی بڕینەکە ݓەردەگرێت لە بەشی خݓارەݓەی قەدەکەی ی۴خݓد لە رەگەکەیەݓە .قەڵەمکردن بریتیە لە بڕینەݓەی قەدی
درەختەکە بەشێݓەیەکی ستݓݓنی ݓ ت ۴نزیک ئ۴ستی زەݓی ،ئە݇ بڕینەݓەیە بە پێی مەبەستی بڕینەݓەکەݓ سݓݓدلێݓەرگرتنەکەی
دݓاتری دەگۆڕێت.
ج۴ران ݓا ب۴ݓ بݓݓ کە خݓلی بڕینەݓەکە  ٠١-٠س۴ڵ بێت بەک۴ردەهێنرا بۆ سݓݓت۴ندن ی۴خݓد دەکرا بە خەڵݓز ݓە ی۴ن بەک۴ردەهێنرا لە
درݓستکردنی خ۴نݓݓدا .جۆرێکی تری بڕینەݓەکە هەر سێ س۴ڵ ج۴رێک بݓݓ ت ۴سݓݓد لە گەاک۴نی درەختەکە ݓەربگیرێت لە
درݓست کردنی ئ۴لیکی ئ۴ژەڵدا بۆ ݓەرزی زست۴ن .هەر ئە݇ هۆک۴رەش بݓݓ ݓای لە دانیشتݓانی گݓندەک۴ن کردبݓݓ کە بە ݓݓری۴یەݓە
دارست۴نی ن۴ݓچەکە بەاربݒێنن ت ۴ڕیژەی پێݓیستی ئ۴لیکی لێ دابین بکەن بۆ ئ۴ژەڵەک۴نی۴ن لە ݓەرزی سەرم۴دا.
هەندێک درەخت نەدەبڕدرانەݓە ت۴کݓ ڕێگە بدەن قەدەکەی درێژ ببێتەݓە ت۴کݓ بەک۴ربݒێنرێن لە درݓستکردنی پ۴یە ݓ ڕاگردا بۆ
خ۴نݓݓەک۴نی۴ن .ئەݓ قەدانەش کە دݓای بڕینەݓە دݓݓب۴رە دەڕݓانەݓە بەزۆری لە درݓستکردنی سەقܺی خ۴ݓە قݓڕەک۴ندا بەک۴ردەه۴ت.
بڕینەݓەی درەختەک۴ن ݓەک ݓ ج۴ران نیە لە پیرەمەگرݓن ݓ هیچ بەلگەیەکیش نیە لەسەر ئەݓەی خەڵکی ن۴ݓچەکە پشتی۴ن
بەڕیگەیەکی تر بەستبێت بۆ سݓݓدݓەرگرتن لە دارست۴نی ن۴ݓچەکە .هۆک۴ری سەرەکی ئەݓەیە کە سەرچ۴ݓەی سݓݓتەمەنی تر
بەردەستە بۆ بەک۴رهێن۴نی ڕۆژانە ،بۆ چێشت لێن۴ن ݓ خۆ گەرمکردنەݓە .ݓە لە هەم۴ن ک۴تدا چیمەنتۆ بۆتە جێگرەݓەی دار ݓ قݓڕ
لە درݓستکردنی خ۴نݓݓدا .پۆلیسی دارست۴ن زۆر چ۴اکن لە ڕێگەگرتن لە بڕینەݓەی دارست۴نی ن۴ݓچەکە ،تەانەت بڕینەݓەی یەک
قەدی درەختێک بە بێ ئ۴گ۴دار کردنەݓەی پۆلیسی دارست۴ن پێچەݓانەی ی۴س۴یە.
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نەبݓݓنی سیستەمێکی گݓنج۴ݓی بەڕێݓەبردنی دارست۴ن ک۴ریگەری نەرێنی هەبݓݓە لەسەر پ۴راستنی فرەجۆری زیندەیی ݓ
سرݓشتی ن۴ݓچەکە .بە درێژایی سەدان س۴ڵ بڕینەݓەی دارست۴ن لەایەن دانیشتݓانی گݓندەک۴نی کݓردست۴نەݓە پەیڕەݓ کراݓە،
ئەمەش ک۴ریگەری ڕاستەݓخۆی لەسەر شێݓەی دارست۴نەک۴ن بەجێ هێشتݓݓە.بڕینەݓەی دارست۴ن بە شێݓەیەکی گݓنج۴ݓ هەمیشە
جێی ب۴یەخی ئەݓرݓپیەک۴ن بݓݓە.دەرکەݓتݓݓە ئەݓ ڕێک۴رانەی بە شێݓەیەکی ب۴ݓ لە ق۴ڕەی ئەݓرݓپ۴دا بە درێژایی جەندین س۴ڵ
گیراݓەتە بەر سەب۴رەت بە چۆنێتی بڕینەݓەی دار ݓ سݓݓدݓەرگرتن لە دارست۴نەک۴ن بەشێݓەیەکی زۆر ب۴ش ڕەچ۴ݓی پ۴راستنی
ژینگەی دارست۴نەکەی کردݓݓە.
ئەݓ دارست۴ن۴نەی کە بەردەݓا݇ بڕاݓنەتەݓە ݓ دیس۴نەݓە ڕݓاݓنەتەݓە بݓݓەتە ژینگەی ت۴یبەتی چەندین جۆری جی۴ݓاز زیندەݓەر ݓ
ڕݓݓەک .چ۴ݓەڕݓان دەکرێت کە فرەجۆری زیندەیی لە دارست۴نەک۴نی کݓردست۴ندا بەشێݓەیەکی بەرچ۴ݓ کە݇ بک۴ت ئەگەر بڕینەݓەی
درەختەک۴ن ݓ ڕیگەدان بە ڕݓاندنەݓەی۴ن نەمێنێت ݓ پەیڕەݓ نەکرێت .لێکۆڵینەݓەی زانستی زۆر پێݓیستە ت۴کݓ لەݓ پەیݓەندیە
تێبگەین کە لە نێݓان چۆنێتی بەڕێݓەبردنی دارست۴نەک۴ن لەگەڵ پ۴راستنی فرەجۆری زیندەیی-دا هەیە لە کݓردست۴ن هەرچەندە
ڕۆڵی گرنگی دارست۴نەک۴ن لە پ۴راستنی فرەجۆری زیندەیی ݓ دابینکردنی بژێݓی دانیشتݓانی ن۴ݓچەکە بە ئ۴س۴نی دەبینرێت.
سـݓڕی هەڵپـ۴چـین بە بڕینەݓەی دارەکە دەست پێدەک۴ت ت ۴نزیک ئ۴ستی خ۴کەکە .بەه۴ری داه۴تݓݓ دارەکە لە نزیک ڕەگەکەیەݓە
ی۴خݓد لە بنی قەدەکەیەݓە دݓݓب۴رە چەکەرە دەک۴تەݓە.
دەݓەنێکی فرە قەدݓ پۆل درݓست دەبێت .پ۴ش  ٢بۆ  ٠٢س۴ڵ قەدەک۴ن دݓݓب۴رە هەڵدەپ۴چرێن ت ۴ئ۴ستی خ۴کەکە ݓ دەرەکەی لە
پێداݓیستی ڕۆژانەدا بەک۴ردەهێنرێت .ک۴تی دݓݓب۴رەبݓݓنەݓەی بڕینەکە پشت دەبەستێت بە مەبەستی بەک۴رهێن۴نی دارەکە لە
دݓاتردا.
چەکەرەک۴ن بەه۴ری داه۴تݓݓ سەرهەڵدەدەنەݓە ݓ سݓݓڕەکە بە݇ شێݓەیە بەردەݓا݇ دەبێت .لەگەڵ هەمݓݓ سݓڕێکیشدا دارەکە زی۴تر
پ۴ن دەبێتەݓە ݓ پەل دەکێشێت ت ۴دەگ۴تە چەند مەترێک .ئەݓ دارەی کە هەڵپ۴چراݓە ک۴تی خۆی ݓ پەلی زی۴تر کێش۴ݓە تەمەنی زی۴تر
دەبێت لەچ۴ݓ هەم۴ن جۆری داردا کە هەڵنەپ۴چرابێت.
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هیچ هەݓڵێکی لەپێشینە نەبݓݓە بۆ زیـ۴دکـردنـی دار ݓ دەݓەن لـە پـیـرەمـەگـرݓن
بە ڕݓاندنی چەند دارێک کە خۆڕســک نـیـن .هــەرچـەنـدە ژمــ۴رەیـەکـی زۆر
دارچـنـ۴ر بەدرێـــژایـی جـۆگـەلـەک۴ن ڕݓێـنـراݓن .بـەهۆی بـەهـێـزی ݓ درێژی
قەدی دارچن۴رەݓە بە زۆری لە خ۴نݓݓبەرەدا بەک۴ر دەهێنرێت ݓەک پ۴یە ݓ ڕاگر.
داری هـەڵـپـ۴چـراݓ ژیـنگەیـەکـی تـ۴یـبەتی چڕتر دابین دەک۴ت بۆ زیندەݓەران لە
دارێک کە هەڵنەپ۴چراݓبێت ݓ پێشبینی بـݓݓنـی هەمەجـۆری زیندەیی زی۴تـریشی
لـێـدەکرێـت.

ڕ اندنی دار چن ر

هەڵپ۴چینی دار ڕێگەیەکە بۆ برەݓدان بە هەمەجۆری زیندەیی .خزمەتکردن ݓ هەڵپ۴چینی داری بەڕݓݓ زۆر ڕݓی لە کەمی
کردݓݓە لە کݓردست۴ن .بڕینەݓەی دار ت۴ڕادەیەکی زۆر ،ی۴خݓد زۆرک۴ت بەتەݓاݓەتی ،لەایەن پۆلیسی دارست۴نەݓە قەدەغە
کراݓە.هۆشی۴رکردنەݓەی خەڵک لەب۴رەی گرنگی هەڵپ۴چینی دار لە زی۴دکردنی ڕێژەی سەݓزایی دارست۴نەکەن ڕەنگە ئ۴مرازێکی
ک۴ریگەر بێت بۆ پ۴راستنی ڕێژەی دارست۴نی بەڕݓݓ کە دیمەنێکی ت۴یبەتی بەخشیݓە بە سرݓشتی کݓردست۴ن .لێکۆڵینەݓەی زانستی
لە݇ بݓارەدا زۆر پێݓیستە ت۴کݓ پەیݓەندی نێݓان فرەجۆری زیندەیی لە ژینگەیەکدا کە دەݓەنی زۆر بیت ݓ چڕتربێت لە ئ۴نج۴می
هەڵپ۴چینی دارەک۴نیەݓە لەگەڵ ژینگەیەکدا کە دارەک۴نی سرݓشتی بن ݓ دەستی مرۆڤی۴ن پێ نەگەشتبێت .پێݓیستە هەر پانێک کە
لە داه۴تݓݓدا دادەڕێژردرێت سەب۴رەت بە برەݓدان بە سرݓشت ݓ سەݓزایی ݓ چۆنێتی بەڕێݓەبردنی دارست۴نەک۴ن بەشێکی گرنگی
تەرخ۴ن بکرێت بۆ ب۴س کردن لەسەر ڕۆڵی هەڵپ۴چینی دارەک۴ن لەݓ بݓارەدا.

أ -لە ن۴ݓ خەڵکدا ب۴ݓە کە هەندێک دار بەجێبݒێڵدرێت ݓ هەڵنەپ۴چردرێت ت ۴قەدەک۴نی گەݓرە ببێت ݓ بتݓانرێـت بەکـ۴ربݒێـنـرێـت لە
درݓستکردنی خ۴نݓݓدا بەت۴یبەتی لە ڕاگرتنی سەقܺی خ۴نݓݓی قݓڕدا .دارە چڕە هەڵپ۴چراݓەک۴ن شݓێنێکی بـ۴شـە بـۆ بـ۴ڵـنـدەک۴ن ت۴
هێانەی لێ درݓستبکەن ݓ لەݓێدا بنیشنەݓە ݓ پشݓݓ بدەن .لە هەم۴ن ک۴تتدا سێبەرێکی زۆری۴ن هەیە ݓ مەڕݓم۴ات پشݓی لەژێردا
"دەدەن .لە بەریت۴نی ۴بە دار بەڕݓݓ دەݓترێت "ست۴ندەرد" .بە دارست۴نی داربەڕݓݓش دەݓترێت "ست۴ندەردی هەڵپ۴چراݓ.
 داری هەڵپ۴چراݓ سێبەری زۆرە ݓ قەدە فرە پەلەک۴نیشی گەایەکی زۆری لێدەبێتەݓە ݓ ئەݓ گݓانە دادەپـۆشـێـت کـەلەژێردارەکەدا ڕݓاݓن لەݓ مەڕݓݓم۴ات۴نەی لەݓێدا دەلەݓەڕن.
ت -دݓای هەڵپ۴چینی دارەکە دارست۴نەکە "دەکرێتەݓە" گەرم۴ییەک ݓ رݓن۴کیەکی زیـ۴تـر دەگـ۴تـە ئـەݓ دارانـەی کـە ئ۴رەزݓݓی
کەشێکی لە݇ چەشنەن.
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بڕینەݓەی دار لە ئێست۴دا زۆر کە݇ بۆتەݓە چݓنکە خەڵک سەرچ۴ݓەی تری سݓݓتەمەنی لەبـەردەسـتـ۴یـە بۆ خۆ گەر݇ کردنەݓە ݓ "
چێشت لێن۴ن ݓ خ۴نݓکردن .ئێست ۴نەݓت ݓ غ۴ز هەیە بۆ چێشت لـێن۴ن ،ک۴رەب۴ش هەیە بۆ خــۆ گـەرمـکــردنــەݓە ݓ چـیـمـەنـتـۆش
بەک۴ردەهێنرێت ݓەکݓ کەرەسەی خ۴نݓکردن.
ک ک حەمە ڕەزا ،بەتەمەنێکی خەڵکی گ ندی زێ ێ

ج۴ران هەمݓݓ  ٢س۴ڵ ج۴رێک دارەکـ۴نی۴ن دەبڕیەݓە بە گݓێرەی کـەشـݓهـەݓای سـ۴ڵـەکـە ݓ ڕێژەی دݓݓب۴رە ژی۴نەݓەی دارەک۴ن" .
زۆرتر بڕینەݓەکە لە ݓەرزی پ۴ییز ݓ بەه۴ردا دەکرا.
گ ندی ک نی شۆک

ڕاستە ج۴ران داربڕینەݓە زۆرتربݓݓ بەا݇ بەشێݓەیەکی ڕێک ݓ پێک ݓ سیستەم۴تیکی دەکرا ت۴کݓ گرەنتی ئەݓە هەبێت کە دارەک۴ن
لەن۴ݓن۴چن ݓ دݓݓب۴رە دەڕݓێنەݓە .
ک ک تۆفیق خەڵکی گ ندی زێ ێ

دارستـ نـی چـڕی بـەڕ

کـە پێـشـتـر بـڕدرا ەتـە ە
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دارســـــــتـ نـی بـەڕ

کــە دارەکـ نی پێـشتـر نـەبـڕدرا نـەتـە ە

چـڕ نـیـن.

هەندێک لە دارەک ن ڕەنگە م ەیەکی زۆر لەمە پێش هەڵپ چرابن بەا د اتر
بـۆ مـ ەیـەکــی زۆر ازی ن لــێـ ـێــنـرا ە بــە ســر شـــتــی گـــەشـە بکـەن
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هەمەجۆری زیندەیی ݓ دەݓڵەمەندی ش۴خی پیرەمەگرݓن بە چەندین جۆر ڕݓݓەک بەرەنج۴می چەند ڕێک۴رێکی ب۴ݓݓ کۆنی
بەڕێݓەبردنی خ۴کە کە بە درێژایی دە هەزار س۴ڵ پەیڕەݓ کراݓن .بەرەنج۴می ئە݇ ڕێک۴رانە خ۴کێکە کە سرݓشتەکەی ئ۴ݓێزەی
کەلتݓر ݓ جەݓهەری کݓردست۴نە .ئەݓ گۆڕان۴نەی بەسەر ئە݇ ڕێک۴رانەدا دێت بۆتە هەڕەشە بۆسەر فرەجۆری زیندەیی ݓ
سرݓشتی ن۴ݓچەکە .ئەݓەی ئ۴شکرایە ئەݓەیە کە لە ئێست۴دا ݓ بەڕەچ۴ݓکردنی ژم۴رەی دانیشتݓان ،کشتݓک۴ڵکردن نەبݓݓەتە
سەرچ۴ݓەیەکی ب۴شی بژێݓی بۆ جݓݓتی۴ران .هەر بۆیە ئەگەر مەبەستە کە هەمەجۆری زیندەیی ݓ سرݓشتی ن۴ݓچەکە بپ۴رێزرێت
پێݓیستە بەپەلە بییر لە چەند ڕێک۴رێکی نݓێ بکرێتەݓە .ئە݇ ڕێک۴رە نݓێیە پێݓیستە بە گرنگیەݓە ڕەچ۴ݓی پەیݓەندی نێݓان ژینگەی
سرݓشتی ن۴ݓچەکەݓ ژی۴نی ئەݓ خەڵکەی کە لە ن۴ݓچەکەدا دەژین بک۴ت .لە هەم۴ن ک۴تتدا پێݓیستیش دەک۴ت پێشبینی ک۴ریگەری ئە݇
ڕێک۴رە نݓێی۴نە بکرێت لەسەر هەمەجۆری زیندەیی ،ژینگەی سرݓشتی ݓ ژی۴نی خەڵکی ن۴ݓچەکە .لە ݓات۴ن گەشتی۴ری بۆ ن۴ݓچە
دݓݓرەک۴ن ݓ ادێک۴ن لە گەشەکردندایە؛ خەڵکی ش۴ر بە هۆی سەرق۴ڵی۴نەݓە بەتەݓاݓەتی دابڕاݓن لە ژی۴نی ادێک۴ن ݓ لە سرݓشت
هەر بۆیە هەندێک ج۴ر خݓلی۴ی گەڕانەݓەن بۆ ئەݓ ژی۴نەی ژێرخ۴نی کەلتݓری۴نی لەسەر بنی۴ت نراݓە.
ئە݇ گەشەپێدانە بێسەرݓ بەرݓ ن۴گݓنج۴ݓانەی ئێست ۴ݓ کە݇ بݓݓنەݓەی سەݓزایی ݓ ژم۴رەی گی۴نداران گەݓرەترین لەمپەڕن لەڕێگەی
گەشەکردنی ئە݇ جۆرە گەشتی۴ریەدا.
ئەݓەی پێݓیستە لە کۆت۴ییدا جەختی بکەینەݓە سەر ئەݓەیە کە پ۴راستنی ژینگە ݓ سرݓشتی ت۴یبەتی کݓردست۴ن ،بۆ نەݓەک۴نی
داه۴تݓݓ ،ئەرکێکی گرنگە ت۴کݓ دەست بدات لە دابینکردنی بژێݓی ڕۆژانە لە جیݒ۴نێکدا کە بەردەݓا݇ لە گۆڕاندایە.
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نی۴نەی س݆ێم۴ کتێبخ،نی۴ی س݆ێم۴رێزگ۴ لەایەن پ٠٣٣٣ ڵی۴نی لە س۴▀ س݆ێم
نی۴نەی گشتی س݆یم۴ کتێبخ،زاد ئەنݓەر۴ کەیݓان ئ،٢١١٥ ،▀ مێژݓݓی کݓرد
رەݓانی پیرەمەگرݓن۴▀ ش
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