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التن كوبري...  واحة الجمال والطبيعة الخالبة

اأن تاريخ مدينة التون كوبري تعود 
اإىل عام 228 ق.م واإنها مدينة 

ذهبية اأ�صيلة باأهلها الطيبني ومن 
حمالتها القدمية حملة ) اورطا 

يقا ، كوجوك كوبري ، �صالحليلر 
( وعرفت تلك حمالت مبذاقها 

االجتماعي وعالقاتها امل�صبعة بالود 
واملحبة ، وتقع هذه املدينة اإىل 

�صمال الغربي من مدينة كركوك حيث 
تبعد عن كركوك حوايل 44كم وعن 

مدينة اربيل 50كم ، وهي مبثابة 
حمطة ا�صرتاحة لقوافل التجارية 

والع�صكرية وتعترب من املدن 
الرتكمانية العريقة يف التاريخ .

تاأ�ص�صت عام 228 
قبل امليالد وكانت 

عا�صمة لدولة )�صيمار 
�صيمورد( ويقال 

باأن الرومان كانوا 
ي�صتخدمون املدينة 

كمحطة راحة لقوافلهم 
التجارية والع�صكرية 

موقعها 
 تقع مدينة التون كوبري على �ضفتي نهر الزاب 
الأ�ضفل ويف و�ض��ط الطريق بني مدينتي كركوك 
واربيل حيث يق�ضم نهر الزاب املدينة اإىل ثالثة 
اأق�ضام رئي�ض��ية ) بيوك ياقا اأو حملة ال�ضاحلية 
يف اجله��ة املواجهة ملدينة كركوك وارطا ياقا 
وحملة كوج��وك كوبري اأو كوجك ياقا املنطقة 
املواجه��ة ملدينة اربيل ( وله��ذه املدينة اأهمية 
اجلغرافي��ة كونه��ا حلق��ة الو�ض��ل ب��ني اربي��ل 

وكركوك وبغداد واملو�ضل .
املواقع الدينية والثرية

يوج��د باملدين��ة العدي��د م��ن املواق��ع الأثري��ة 
والدينية ومراقد الأئمة واأولياء اهلل ال�ض��احلني 
حيث يوجد يف منطقة اورطا ياقا مرقد �ضلطان 
اأوزب��ك وفى منطق��ة بويوك ياقا مرقد �ض��لطان 
رجب واإمام حممد ومرقد دورت قابيلي ومرقد 
ال�ض��ادة �ض��يد ك��ول و�ض��يخ باه��ر ويف منطق��ة 
كوج��وك ياقا مراقد ال�ض��ادة �ض��يد اأحمد ومرقد 
ح��اج قايا با�ض��ي ومن اآثاره��ا الأخرى )قو�ش 
قايا - �ض��وكت طلعت قايا�ضي - قازان قاينار 
- حب���ش قاي��ا - زرزه م��ي - بوي��وك كوره - 

مناز قيالن قايا�ضي - بورون با�ضي(.
ومدينة اآلتون كوبري مدينة �ض��اربة بجذورها 
يف اأعم��اق التاري��خ حيث جرى تاأ�ضي�ض��ها عام 
لدول��ة  عا�ض��مة  وكان��ت  املي��الد  قب��ل   228
)�ض��يمار �ض��يمورد( ويقال باأن الروم��ان كانوا 
ي�ض��تخدمون املدين��ة كمحط��ة راح��ة لقوافلهم 
التجارية والع�ض��كرية ومركز لتجارة الأع�ض��اب 

الطبية التي تفردت بها املنطقة.

ت�ضميتها 
اأن �ضبب ت�ضميتها ب� ) التون كوبري ( يرجع اإىل 

عديد من التاأويالت منها:� 
1� يف بداية بناء اجل�رس مت تعليق حلقة ذهبية 
عل��ى اجل�رس الطوي��ل والذي يبل��غ طوله 116م 
وحلقة ف�ض��ية على اجل�رس الق�ض��ر والذي يبلغ 

طوله 54م . 
2� اإن اأه��ايل مدين��ة التون كوب��ري قد جمعوا 

قطع الذهب لبناء اجل�رسين . 
حا�ض��التها  وك��رة  اأرا�ض��يها  خل�ض��وبة   �3

الزارعية التي كانت تعادل بقيمة الذهب . 
4� الأرجح اإن ال�ضلطان مراد الرابع عند مروره 

من منطقة التون كوبري اأثناء زيارته لبغداد 
يف ع��ام 1683م اآم��ر باإن�ض��اء اجل���رسان مل��ا 
يحم��الن م��ن الأهمي��ة الع�ض��كرية والتجاري��ة 
للمنطق��ة والت��ي تع��ادل قيمتها بقيم��ة الذهب 
، ويق��ال اإن ال�ض��لطان م��راد الراب��ع ق��د اأه��دى 
قطعت��ني ذهبيت��ني لتعليقهما ف��وق كل ج�رس .. 
ويعت��ر الرتكمان من ال�ض��كان الأ�ض��ليني لهذه 
املدين��ة حي��ث �ض��كنوها قب��ل املي��الد ويرجع 
اأ�ض��ول �ض��كانها اإىل قبائل البي��ات الرتكمانية 
وقبائ��ل الوغ��وز واق قويونل��و وق��رة قويونلو 
وايلخانيل��ر متمثلني بع�ض��ائر وعوائل ) اغالر ، 
بق��ال ، ب�ض��تاملي ، برقدار، اتا���ش ، بال ييماز 
،اورج ، ب��رو ، دم��رال ، عجمل��ر ، بكلر ، عالف 
، اطال��ر ، باليغج��ي ، بهل��ول ، دل��ر ، عزيزيل ، 
حياوي ، �ضنجانا ، �ضاحلي ، كرواجني ، �ضيدلر 
، حي��دري ، م��ال زاده ، ا�ض��جي ، دوغراماج��ي ، 
�رسخو���ش ( وان ه��ذه العوائ��ل ا�ض��توطنت هذه 
املدين��ة من��ذ الف ال�ض��نني وه��م م��ن اأ�ض��ول 

تركمانية .

�ضكانها
وق��د ورد ذك��ر املدين��ة يف كتاب��ات الرحال��ة 
واملوؤرخني من الع��رب والأتراك والأجانب مما 
يدل عل��ى اأهميتها التاريخية وال�ض��رتاتيجية، 
واملدينة ي�ضكنها الرتكمان منذ اأمد بعيد ويعود 
ا�ض��تيطانهم فيه��ا لق��رون عدي��دة وم��ن اأ�ض��هر 
القبائل الرتكمانية التي �ض��كنت املدينة قبائل 
البي��ات الرتكمانية وقبائ��ل الأوغز واآق قوينلو 

وقره قوينل��و واإيلخانليلر، وقد تفرعت من هذه 
القبائل عائالت )اآغالر - وبقال - وب�ض��تاملي 
- وبرق��دار - وب��ال بيم��از - اأوروج - وب��ر 
- دمي��رال - اآتا���ش - - عجمل��ر - بكل��ر - 
ع��الف - اأط��الر - باليقج��ي - بهلول - دلر 
- عزي��زيل - حي��اوي - �ض��نجانا - �ض��احلي 
 - دوغراماج��ي   - و�ض��يدلر   - كرواجن��ي   -
�رسخو���ش( وغالبية �ض��كان اآلت��ون كوبري من 
الرتكم��ان وكان��ت يف الرب��ع الأول م��ن القرن 
حي��ث  خال�ض��ة  تركماني��ة  مدين��ة  الع�رسي��ن 
ورد يف التقري��ر املق��دم من جلنة املو�ض��ل اإىل 
ع�ض��بة الأمم بتاريخ 16 يوليو / متوز 1925 
�ض��فحة 100( باأن��ه : "... على امت��داد الطريق 
الكبر معظ��م البلدات تتحدث الرتكيه( و)اآلتون 
كوبري( على �ضبيل املثال هي تركية خال�ضة.. 
" )يق�ض��د بالرتكية هنا لغ��ة تركمان العراق( 
وبل��غ ع��دد �ض��كان اآلت��ون كوبري و�ض��واحيها 
ح�ض��ب اإح�ض��اء 1957 حوايل 31162 ن�ض��مة 
وكان الرتكمان ي�ضكلون الغالبية العظمى منهم 
حي��ث اأن اللغ��ة الرتكماني��ة هي اللغ��ة املحلية 
ال�ضائدة هناك وعلى الرغم من �ضيا�ضة التعريب 
القا�ض��ية التي اإتبعها النظام البائد يف املناطق 
والق�ض��بات يف �ض��مال العراق ليزال الرتكمان 
ي�ضكلون اأغلبية �ضكان اآلتون كوبري ويرتكزون 
يف املناط��ق الواقعة يف ال�ض��فة اجلنوبية لنهر 

الزاب ال�ضغر.
قبيلة �ضاحلي

اأو �ض��اله ي��ى يقول��ون اأنه��م اأولد �ض��الح ب��ن 
جمي��ل ال��ذي تنت�ض��ب الي��ه القبيل��ة املعروفة " 
بنو جميل " ، وهوؤلء ن�ض��بوا اىل �ضالح املذكور 
فقي��ل " �ض��احلي " ، ونطقوا به �ض��اله يى، ويف 
الكتب ت�ضمى �ضاحلي اأو �ضاحلية، وقراهم نحو 
خم�ضني قرية منها يف لواء اأربل، ومنها يف لواء 
كركوك. رئي�ض��هم ظاهر ابن �ض��يخ �ضعيد. وهذه 
القبيل��ة كبرة ج��داً، من القبائل امل�ض��هورة يف 
لواء كركوك. وهي ك�ض��ائر قبائل الكرد متدينة، 
وعقيدتها جيدة، ومن ال�ضهل اأن يتولها رجال 
الدين، اأو اأ�ض��حاب الطرق لإدارة �ض��وؤونها كما 
وق��ع فعاًل، فق��د ويل ريا�ض��تها اأنا�ش ا�ض��تهروا 
بالت�ض��وف وذلك اأن روؤ�ضاء هذه القبيلة اأ�ضلهم 
من الهند، جاءوا منذ مائة وخم�ضني �ضنة، واأول 
من جاء هندي ا�ض��مه ال�ضيخ اأ�ض��عد، مدفون يف 

عقرة، جاء اىل ناحية " التون كوبري " ، وعمل 
له تكية �ضومعة اأو مكان عبادة يف انحاء قرية 
" قرادره " الواقعة على وادي قرادره واإن هذه 
ال�ض��ومعة كهف ي�ض��مى الآن " تكية " بداأ فيها 
بالزه��د والتق��وى، وت�ض��لط عل��ى روحي��ة هذه 

الع�ضرة...
وملا م��ات خلفه ابنه ال�ض��يخ �ض��عد الدين فويل 
امل�ض��يخة مكانه. ول��ه اأولد اآخرون هم ال�ض��يخ 
حممد، وال�ض��يخ عبد الكرمي، واآخر. والآن �ض��ار 
ال�ضيخ طاهر ابن ال�ض��يخ �ضعد الدين زعيم الكل، 

ولل�ضيخ حممد ابن ا�ضمه �ضدر الدين...
ول تعرف هذه القبيل��ة اللغة العربية اليوم مما 
ي�ض��ر اىل اأ�ضلها. وامل�ض��هور اأنهم �ضوالح فرعًا 
م��ن بني جميل ومل نعر على م��ا يوؤيدها...)1( 
وقراهم: �رسبر. قرية رئي�ضهم عبد الكرمي ي�ضكن 

فيها. والآن ابنه جنم الدين موجود...
ق��رادره. قري��ة رئي�ض��هم الآخ��ر ال�ض��يخ طاه��ر 

املذكور.

قبيلة �ضوان
وهذه قبيلة كبرة م��ن القبائل الكردية، ويقال 
اأن اأ�ضلهم قبيلة " �ضهوان " العربية، ومنهم من 
يقول " �ضوان " مبعنى الراعي، واللفظة ماأخوذة 
منه. وكلهم اليوم كرد. وتتكون هذه القبيلة من 
72 قرية، وت�ض��مى الناحية با�ض��مها " �ض��وان 
" وه��ي تابع��ة ملركز ق�ض��اء كرك��وك. ومركز 
الناحي��ة " ريدار " ، وتقع على طريق كركوك - 

كوي�ضنجق، وهي اأقرب اىل كركوك.
وتتفرع اىل: �ض��وان كو�ضك. وينطق بها " كي�ضك 
" رئي�ض��هم رج��ب ب��ن رم�ض��ان وتتف��رع هذه 

الفرقة اىل: جليلي.
ا�ضماعيلي ويقال جنه خاين.

 قبائل داوده
ويق��ال داوودي. وه��وؤلء م��ن ع�ض��ائر العراق، 
ج��داً،  كب��رة  وجمموعته��م  عدي��دة  وقراه��م 
ي�ض��كنون يف لواء كركوك ق�ض��م منهم يف اأنحاء 
طاووق " دقوقا " ، واآخرون يف طوز خورماتو. 
وه��ذه القبيل��ة ت��كاد تع��ادل اأ�ض��لها وهي من 
قبائ��ل " كلهر " )1(، وروؤ�ض��اوؤها وردوا العراق 
م��ن نح��و مائة وخم�ض��ني �ض��نة ملا ح��دث بني 
اأمرائهم من حالت نفرة وعداء، فتولوا ريا�ض��ة 

قراهم العديدة التي كانت متوطنة العراق.
واأول م��ن جاء حقي بك وهو م��ن الأمراء ومنه 
تف��رع الروؤ�ض��اء. وه��ذه �ضل�ض��لة ن�ض��بهم: حقي 
م�ض��طفى ، حمم��د عبد الرحم��ن اغا اإ�ض��ماعيل 
عل��ي اغ��ا، اإبراهيم، حمم��د باقر، رفع��ة نا�رس 
اغا حممد بك ا�ض��ماعيل حممد خور�ض��يد عي�ضى 
اغا دارا ب��ك رفعة حممد اأمني عزيز اغا وهوؤلء 
توزع��وا يف قرى كلهور املعروفني ب " داوده " 
. وه��ذه فرقهم: فرقة علي اغا. رئي�ض��ها دارا بك 

ابن حممد اغا وهو الرئي�ش العام.
فرق��ة اإبراهي��م ب��ك. رئي�ض��ها رفع��ت ب��ك اب��ن 

اإ�ضماعيل بك.
فرق��ة باقراغا. رئي�ض��ها حممد اأم��ني بن حممد 

خور�ضيد اغا ابن باقر اغا ابن ا�ضماعيل بك.
فرقة نا�رس اغا. رئي�ض��ها عزي��ز اغا ابن عبا�ش 

اغا.
وهناك القرى من ال�ض��عب جداً اأن نعني �ض��كان 
كل منه��ا وان كان غالبه��ا اأو كله��ا من كلهر... 

وهم جميعًا �ض��افعية املذهب، قادرية الطريقة 
وغالب �ض��يوخهم من الرزجنة �ض��يخهم ح�ض��ن 
ق��ره جي��وار وقد ت��ويف والآن ابن اخيه ال�ض��يخ 

عبد الكرمي برزجنه.
والرئي���ش العام دارا ب��ك ابن حممد بك ابن علي 

بك ابن ا�ضماعيل بن حممد بن حقي بك.
وه��وؤلء ل نقط��ع يف ات�ض��ال داووده بفرع من 
ف��روع كلهر فلم يعد يعرف هذا الت�ض��ال ولعل 

هناك من يعرف هذه اجلهة فينبه عليها.
وامللح��وظ ان القبائ��ل الكردي��ة متقارب��ة يف 
اأو�ض��اعها ومل تختل��ف يف عاداته��ا ال قلي��اًل، 
ومن راأى و�ض��عًا من اأو�ض��اعها، علم مب�ضابهة 

الآخر له.
والكل ينزع��ون اىل القامة والتوطن يف اأر�ش، 
وه��و مرج��ح عندهم عل��ى التج��ول والنتقال، 
والقبائ��ل املتجول��ة قليل��ة، وه��ذه �ض��ائرة اىل 
ما�ضاروا اليه... والرحل قبائلهم معروفة... ويف 
الغالب ل يعرفون اأفخاذهم، وكفاهم ان يعلموا 

قبيلتهم وقريتهم.
ون�ضاهد اأمثال هذا يف كثر من البلدان والقرى 
العربية، فتنعدم خا�ض��ة الت��زام الفروع، وامنا 
ميت��ون اىل القبيل��ة، ويقولون اننا م��ن القبيلة 
الفالني��ة، ول يتمكن��ون م��ن معرفة الت�ض��ال 
الفرع��ي، بل ينع��دم يف الغالب، ول يكاد يعرف 

بعد اأجيال.
وعل��ى كل حال هذه القبيلة لها املكانة الالئقة 
وقراها كثرة وقد مر ق�ضم كبر منها، ورئي�ضها 
دارا ب��ك م��ن اأه��ل النعي��م واملكان��ة املقبولة، 
وه��و م�ض��موع الكلمة بني قومه، ول��ه راأفة بهم 
مم��ا دع��ا اأن يحب��وه، ويتفادوا يف �ض��بيله، فال 
يع�ض��ى له ق��ول، وه��و حم��رتم ج��داً. والقبيلة 
تو�ض��عت كث��راً، والتحق��ت ب��ه قبائل �ض��غرة 
عديدة... و�ضار من ال�ضعب جداً تعيني كل فرقة 

واحلاقها مبا جنمت منه.

الناحية الإدارية 
 وان ناحي��ة الت��ون كوب��ري ه��ي اأق��دم ناحية 
�ض��من وحدات الإدارية التابع��ة ملركز كركوك 
وبعد ا�ض��تحداث ق�ضاء دب�ش اأ�ضبحت تابعة اإىل 
الق�ض��اء ويف الناحي��ة بناية ملديري��ة الناحية 
املدني��ة  الأح��وال  ودائ��رة  لل�رسط��ة  ومرك��زاً 
وحمكمة حتقيق والأحوال ال�ضخ�ضية وم�رسف 

الرافدين ومالحظية الت�ض��جيل العقاري ودوائر 
البلدية واملاء والكهرباء والت�ضالت والزراعة 
ومركز ال�ض��حي وحمطة تعبئ��ة الوقود، وكذلك 
توج��د يف الناحي��ة جوامع عدد / 6 ، ورو�ض��ة 
لالأطف��ال ع��دد/ 1 ومدر�ض��ة ابتدائي��ة عدد/ 9 
ومدر�ض��ة متو�ض��طة عدد / 2 اإحداهم��ا نهاري 
والأخ��ر م�ض��ائي ومدر�ض��ة ثانوي��ة ع��دد / 3 
اإحداهم��ا للبن��ات ، وهن��اك يف ناحي��ة الت��ون 
كوبري مقام لأحد الأولياء ال�ضاحلني هو ) اوز 

بك ( وتقع يف منت�ضف ال�ضوق 
املهن واحلرف / ت�ض��تهر هذه املدينة بالزراعة 
وتربية النحل و�ض��يد الأ�ض��ماك لك��رة مياهها 
املدين��ة  له��ذه  وان   ، اأرا�ض��يها  وخل�ض��وبة 
خا�ض��يتها اجلمالية والطبيعي��ة حيث حتيطها 
الأ�ض��جار والغاب��ات مم��ا جعله��ا حم��ط اأنظار 
ال�ضواح وامل�ضافرين القادمني من اأرجاء العراق 
،واه��م احل��رف فيه��ا ، لق��د ا�ض��تهروا باحل��رف 
�ض��ناعة  منه��ا  اليدوي��ة  والأعم��ال  ال�ض��عبية 
الفخار وال�ضال�ض��ل واخلزف والن�ض��يج وال�ضجاد 
وكذلك احلفر على اخل�ض��ب . واإ�ض��افة اأن الق�ضم 
الكبر منهم عمل يف الوظائف العليا يف الدولة 
مث��ال هن��اك البع���ش منهم �ض��باط ع�ض��كريني 
واملدر�ض��ني  واملعلم��ني  ال�رسط��ة  و�ض��باط 
واملهند�ض��ني والأطب��اء واملحامني واملوظفني 
الأخ��رة  الف��رتة  ، ويف   ) واخل��راء  والفني��ني 
بع��د حتري��ر العراق ، و�ض��ل اأح��د اأبن��اءه البار 
) الدكت��ور ر�ض��اد مندان ملن�ض��ب وزي��ر العلوم 
والتكنولوجي��ا يف احلكوم��ة العراقي��ة املوؤقتة 
( واإ�ض��افة له��وؤلء هن��اك عدد من ال�ضيا�ض��يني 
والأدب��اء  وال�ض��عراء  وال�ض��حفيني  واملثقف��ني 
والتج��ار واملهن احل��رة الأخرى الخ .. الو�ض��ع 
ال�ضيا�ض��ي / لق��د تعر���ش اأبن��اء الرتكم��ان يف 
هذه املدينة اإىل �ضل�ض��لة م��ن عمليات العتقال 
من��ذ ع��ام 1968م من عهد ث��ورة 17 متوز اأي 
فرتة احلكم النظام ال�ض��ابق اإىل يوم �ضقوطه يف 
9 ني�ضان عام 2003م ، لقد اعتقل املئات من 
املثقفني الرتكمان وزج بهم يف ال�ضجون واعدم 

عدد منهم. 
1991م تعر���ش �ض��عبنا  اآذار م��ن ع��ام  ويف 
الرتكم��اين يف مدينة التون كوبري اإىل عمليات 
الإبادة اجلماعية والتهجر وخا�ضة بعد اإخفاق 
النتفا�ض��ة ال�ضعبانية وعلى اأثرها �ضقط حوايل 
مئة �ض��هيد حيث نفذ حكم الإعدام بحق اأبناءها 
م��ن ) الأطفال وال�ض��باب وال�ض��يوخ ( الذين هم 
�ض��ائمون وجمردون من ال�ضالح ، وبعد اأ�ضابيع 
من النتفا�ض��ة ع��ر على جثثهم بق��رب اإحدى 
مع�ض��كرات اجلي�ش يف ق�ض��اء الدب�ش وكان من 
ال�ض��عب التعرف على هويتهم نتيجة الت�ض��ويه 
. وان املقاب��ر اجلماعي��ة يف ع��ام  والتعذي��ب 
، واإعدام اجلماعي رميًا بالر�ض��ا�ش  1991م 
وب��دون حماكمة كان��ت خالفًا ملب��ادئ حقوق 
الإن�ض��ان والأمم املتح��دة ، كم��ا ه��دم النظ��ام 
اأي�ض��ا القرى على جانبي الطري��ق بني كركوك 
والتون كوبري واأربيل ومتت م�ض��ادرة اأرا�ضي 
الزراعي��ة التابع��ة للرتكم��ان وتوزيعه��ا عل��ى 
الع�ض��ائر العربي��ة ، كما بنى النظ��ام العديد من 
الق��الع الع�ض��كرية ملراقب��ة املنطق��ة واأكره��ا 
ه��ي قلع��ة كوبري عن��د مدخل املدين��ة لغر�ش 

�ضيطرتها على املدينة ..
وم��ن هن��ا نطال��ب جمي��ع منظم��ات احلق��وق 
الإن�ض��ان يف الع��امل بتعوي�ش العوائل ال�ض��هداء 
واملت�رسري��ن من اأبن��اء املدينة اخلرة واإعادة 
كافة الأرا�ضي الزراعية امل�ضادرة وامل�ضتملكة 
من قبل النظام البائد وكذلك اإعادة املف�ضولني 
ال�ضيا�ضيني اإىل وظائفهم واأ�ضغالهم التي طردوا 
منها ، وكذل��ك نطالب احلكوم��ة العراقية بفتح 
الب��اب التعيني اأمام اأبناء الناحية من ال�ض��باب 
اخلريجني نظراً لعدم تعيينهم يف الفرتة النظام 
ال�ضابق لأ�ضباب ال�ضيا�ضية ..وتبقى مدينة التون 
كوب��ري الرتكماني��ة العراقي��ة مدين��ة اجلم��ال 
والطبيعة واملحبة وال�ضالم ، فاألف حتية لأبناء 

التون كوبري البطلة.

إعداد ــ فاطمة عدنان


