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طوز خورماتو... مدينة من عمق التاريخ تزهو بالمالحم

هنالك اختالف يف ا�سل اال�سم 
)طوز خورماتو(، قيل ان ا�سل 

الت�سمية )خورما _تي( اأو 
)خورماتو( م�ستقة من كلمتي 
)خورما _ كلمة كردية تعني 

التمر( و)تو( وهي كلمة كردية 
اأي�سا تعني )التوت( فتكون املعنى 
االإجمايل، التوت بحجم التمر لكرب 

حجمه، حيث من يالحظ ا�سجار 
التوت من ب�ساتني املدينة التي مل 

يبق منها ال�سيء الكثري تثمر توتا 
من النوع هذا.

 وفريق اآخر من النا�س يعتقدون اأن اال�سم امنا 
يتك��ون من ثالث كلمات االأوىل )طوز _ كلمة 
تركماني��ة تعني امللح( وكلمت��ي )خورماتو( 
اي التم��ر والت��وت كما ا�س��لفنا ويع��زون ذلك 
اإىل ا�س��تهار املدينة �س��ابقا بهذه املنتوجات 

الثالثة
كانت املدينة لغاية )1946( ناحية �سغرية 
تابعة اإىل ق�ساء )كفري(، ويف عام )1947( 
احلق��ت بق�ساء )داق��وق _ دقوق��اء( كناحية 
من نواحيها، اما فيم��ا بعد وبعد اأن ازدهرت 
املدين��ة ومن��ت روي��دا روي��دا اإىل تبادلت مع 
داق��وق �سفتيهما االإداري��ة فاأ�سبحت ق�ساء 
وداقوق ناحية من نواحيها لتنف�سال يف زمن 
النظام ال�سابق كي تلحق كق�ساء اإىل حمافظة 
)�س��الح الدين _ تكريت( التي ا�ستحدثت عام 
)1975( �سمن �سيا�سة التعريب وبقت ناحية 

داقوق �سمن اعمال حمافظة كركوك.
حت��د املدين��ة ق�سبة داق��وق �سم��اال وناحية 
�سليم��ان بي��ك جنوب��ا ومدين��ة كف��ري �رشقا 
وقري��ة )ينكيج��ة( غرب��ا، فيها م��ن املعادن 
النف��ط، الفحم احلجري، اجل���س، حجر البناء، 
املل��ح، املياه املعدني��ة واأخرى كثرية ويجب 
هن��ا ان نذكر ان ع���رشات الينابيع التي تنبع 

منها نفطا خال�سا بدون ن�سب م�سخات.
تاريخ طوز خورماتو 

عرث عل��ى قطعة م��ن االجر يف ه��ذه املنطقة 
ت�ست��دل عل��ى ان املو�سع كان في��ه م�ستوطن 
ق��دمي يعرف با�س��م )خر�سيت��و( و)خر�سيتوم( 
وهي اللفظ��ة االأكدية ال��واردة يف )املدونات 
امل�سماري��ة( يف عه��د االكدي��ن و�سالل��ة اور 
الثالث��ة، وجاء ذك��ر ملكها )ماره��وين( الذي 
كان معا���رشا للمل��ك ال�سوم��ري )يور�س��ن( 
مملكت��ه  ا�ستقل��ت  الت��ي  )اردكين��ا(  واملل��ك 
)خار�س��ا( اأو )خرو�سيت��وم(، ويف عه��د ابن��ه 
وكان  )بازام��و(  واملل��ك  اأي�س��ا  )ابتاوي��ر( 
معا�رشا للملك ال�سومري )�سولكي( ثاين ملوك 
�سالل��ة )اور( ، ويف العهد البابلي ان�سئت فيها 
قلعة ح�سينة للميدين �سميت )دز خور�سيد _ 
قلع��ة ال�سم�س( وتطور اال�س��م مع مرور الزمن 
فاأ�سبح )دزخورمات( وطبعا هذا الراأي اقرب 
اإىل الت�سدي��ق من بقية الرواي��ات حول ا�سل 
ت�سمي��ة املدين��ة، ويذكر ان جارته��ا )كفري( 
ا�ستقل��ت هي االأخ��رى كدويل��ة يف عهد امللك 
)�سولكي( وقد كان��ت ت�سمى اآنذاك )يف حدود 
3000 �سنة قبل امليالد( ب )كريو كيما�س(.

للرحالة �سهاداتهم اأي�سا 
يقول الرحال��ة )املن�سئ البغدادي( عن مدينة 
ط��وز خورمات��و )امل�ساف��ة بن ط��وز وكفري 
) 7( فرا�س��خ ، يج��د ال�سائ��ح بينهم��ا نه��ر ) 
قوري چ��اي ( تقطنها ع�سرية البيات العربية 
الها�سمي��ة احل�سيني��ة الت��ي تتكل��م باللغ��ات 
الكردية والعربية والرتكية ، يوجد يف ار�سها 
اجلب���س والكربي��ت والفح��م احلج��ري وعل��ى 
اجلب��ل املطل عل��ى املدينة ثمة قلع��ة �سيدت 
باجل���س واحلجر له��ا اربع بواب��ات ،اكرثية 
اهاليه��ا لهم ا�سوات عذب��ة جميلة ويعزفون 
عل��ى االآالت املو�سيقية املختلف��ة ، يتكلمون 
الكردي��ة والرتكماني��ة ويحرتم��ون الغريب ، 

فيها الف دار ودائرة للربيد .
طوزخرماتو يف الع�رش العثماين

�سه��دت املدين��ة يف الع���رش العثم��اين نوع��ا 
�سئي��ال من النم��و اإذ اهتموا به��ا باعتبارها 
التجاري��ة  للقواف��ل  ومع��رب  حمط��ة  متث��ل 
ومل  اإال،  لي���س  العثم��اين  للجي���س  ومع�سك��راً 
العمراني��ة  الناحي��ة  م��ن  املدين��ة  حت�س��ى 
�سيئ��ا يذكر �سوى �س��وق القي�رشيات، وبع�س 
اخلان��ات يف املدينة. تو�سع��ت املدينة ب�سكل 
ملحوظ مع تط��ور التجارة وزي��ادة ال�سكان، 
لعدم قدرة املدينة القدمية على ا�ستيعاب هذه 
الزي��ادة من ال�س��كان، لكن امللف��ت للنظر هو 
عدم �سيانة املباين القدمية من قبل ال�سلطات 

خدماته��ا  م�ست��وى  ورف��ع  اآن��ذاك  املحلي��ة 
متا�سيا م��ع التغريات العمرانية واالجتماعية 
واالقت�سادي��ة، وم��ن العوام��ل االأخ��رى التي 
اأدت اإىل تطور املدين��ة هو التغريات الثقافية 
واالجتماعية واالقت�سادي��ة التي طراأت على 
ال�س��كان، وبالت��ايل تغ��ري املفه��وم العمراين 
وبالذات على �سعي��د املعايري ال�سكنية. وهذا 
م��ا اأدى اإىل تو�س��ع املدين��ة ب�س��كل ملح��وظ 
وتراكم��ي على �س��كل حلق��ات متتابعة تر�سم 
نهاياتها ال�سوارع الدائرية املحيطة باملركز 
الق��دمي. ويعي��د ه��ذا اإىل االأذه��ان خ�سائ�س 
ب�س��كل حلق��ات متتابع��ة،  الرتاكم��ي  النم��و 
وتع��د اخلط��ة الدائري��ة للم��دن م��ن اخلط��ط 
ال�سائع��ة واملعمول به��ا، حيث تخطط �سوارع 
املدينة ب�سكل حلق��ات ودوائر حتيط الواحدة 
باالأخرى، وا�ستمرت املدينة بالنمو واالت�ساع 
حتى جت��اوزت الب�ساتن واالأرا�سي الزراعية 
والغ��رب  اجلن��وب  يف  باملدين��ة  املحيط��ة 
وبالتحديد منذ الثمانينيات. واأما من ناحية 
ال���رشق فل��م تت�سع �س��وى ن�سب��ة �سئيلة لعدم 
وج��ود اأرا���سٍ  منب�سط��ة وم�سطح��ة، فلذل��ك 
ات�سع��ت املدينة باجت��اه الغرب حي��ث �سملت 
كاف��ة االأرا�س��ي الواقع��ة بن مرك��ز املدينة 
وم���رشوع ال��ري القدمي. ويف االآون��ة االأخرية 
االأرا�س��ي املحاذي��ة  املدين��ة  تو�س��ع  �سم��ل 
لل�س��ارع العام، بغداد � كركوك. وميكن اعتبار 
املدين��ة الي��وم من �سم��ن جمموع��ة املراكز 
احل�رشية ذات البيئة الثنائية التي جتمع بن 
الق��دمي واحلديث فهي ال تتبع خطا ً واحدا يف 

التو�سع. 
طوز واحل�سور الدائم يف الن�سال الوطني

مل يتخل��ف ابناء منطقة ط��وز خورماتو يوما 
م��ن امل�سارك��ة يف الث��ورات واالنتفا�س��ات 
 ، كرد�ست��ان  يف  اندلع��ت  الت��ي  والوثب��ات 
يج��د  االح��داث  تل��ك  لتاأري��خ  فاملت�سف��ح 
لط��وز وابناءه ح�س��ورا فعاال ، فعن��د اندالع 
احل��رب العاملية االوىل ع��ام 1914 م تراأ�س 
فائ��ق اآغا الداودة ثل��ة من الفر�س��ان اال�سداء 
ال�سجع��ان م��ن ابن��اء ع�سريت��ه وتوج��ه بهم 

اإىل ال�سعيب��ة يف الب���رشة �سم��ن ت�سكيلة من 
ال�سي��خ حمم��ود احلفي��د وهن��اك  ت�سكي��الت 
�س��ارك مع ع�سائ��ر الفرات االو�س��ط واجلنوب 
العراق��ي لت�س��دي الق��وات الربيطاني��ة التي 
ع�سك��رت طالئعها هناك وقد ابل��ى فائق اغا 
بطول��ة فردي��ة رائعة عندما تق��دم يف �سولة 
جمموعت��ه وقات��ل بخنج��ره الك��ردي اإىل ان 
�سق��ط �سهي��دا يف املي��دان ودف��ن يف نف���س 
امل��كان والزال قربه يتربك ب��ه االهايل ، اما 
رفع��ت اآغ��ا ال��داودة وه��و اأي�سا م��ن روؤ�ساء 
الداودة من كربيات الع�سائر الكردية القاطنة 
يف منطق��ة كرمي��ان فق��د قاد افخ��اذ ع�سرية 
ال��داودة بع��د التن�سي��ق م��ع الثائ��ر املعروف 
اإبراهي��م خان الدلوي اإىل حتري��ر مدينة طوز 
فاأكمل مهمته يف غ�سون عدة ايام لي�سكل يف 
املدينة حكومة حملية وجمل�س بلدي منتخب 
وعندم��ا ك��ر االإنكليز الإع��ادة ال�سيط��رة على 
املدينة مب�ساعدة معاهد االإنكليز يف املنطقة 
ال�سي��خ حميد طالباين دافع رفعت اآغا الداودة 
دفاعا م�رشف��ا عن املدينة ما حم��ل االإنكليز 
ان يغريوا على معقل روؤ�ساء الداودة التقليدي 
قري��ة ) الب��و �سباح ( بوا�سط��ة طائرات القوة 
اجلوي��ة امللكي��ة يف املنطقة حلم��ل االغا عن 
الك��ف من قت��ال االإنكليز ، ه��ذا وكان لل�سيخ 
حمم��ود احلفي��د عالق��ات قوي��ة م��ع روؤ�ساء 
ووجهاء املنطق��ة ويف اأحد املرات عقد ممثل 
ال�سي��خ اجتماع��ا تبعه اجتماع��ات اخرى مع 
املرح��وم ) ح�سن ب��ك داودة ( يف ) قرية �ساه 
�سي��وان ( القريب��ة من خورمات��و وكانت تلك 
االجتماع��ات متهيد لب��دء معرك��ة ) اآوباريك 
( ب��ن ال�سي��خ الك��ردي من جهة وب��ن قوات 
االإنكليز م��ن جهة اخرى وكان لث��وار ع�سائر 
منطق��ة ط��وز دور يف ه��ذه املعرك��ة وقدموا 
جمموعة اخرى من ال�سهداء يف هذه الواقعة .
ام��ا عند اندالع �رشارة ث��ورة ايلول التحررية 
ع��ام 1961 تواجهت طالئع �سب��اب املدينة 
لاللتح��اق ب�سف��وف الثورة وت�سكل��ت مفارز 
خا�سة منهم واالعداد كانت تتزايد مع االيام 
فكلما �سقط �سهيدا التحق كوكبة منهم بالثورة 

اإىل ان ا�سبح��ت مفارزهم ) پ��ه ل _ ف�سيل ( 
و) لق _ �رشية ( واخريا رقيت ت�سكيالتهم اإىل 
) بتالي��ون _ فوج ( با�س��م بتالون طوز االول 
�سم��ن ) هيز _ لواء ( كركوك ومنطقة ن�ساطه 
تب��داأ م��ن جن��وب كرك��وك وتنته��ي يف جبل 
حمري��ن وكان البتالي��ون الوحيد الذي حظي 
ب�سكر قائد الثورة املال م�سطفى بارزاين وقد 
تلي كت��اب ال�سكر عرب اذاعة �سوت كرد�ستان 
العراق قب��ل مدة وجيزة من موؤامرة ) اجلزائر 
( . وق��د ب��رز اثناء ه��ذه الثورة اأ�سم��اء كثرية 
نذكر منهم ) علي حبة ، عبا�س خياط ، حممد 
عل��ي فار�س ، حاج��ي هدايت عزي��ز نوجويل 
، حاج��ي كرمي احم��د ، الكادر ح�س��ن طيار ، 
دروي�س نوري ، حممد علي جنم ، مام خدر لك 
، ر�سيد توتونچي واآخرين ( وقدموا كوكبة من 
ال�سه��داء نذكر منهم ) عزالدي��ن علي ح�سن ، 
نوري لكي ، جنم الدين علي ، مام ح�سن چته ، 
�سليمان اإبراهيم قادر ، عزيز علي حبه ، فائق 
جوام��ري ، م��ال حيدر ) اع��دم من قب��ل البعث 
وق��د خ�س م�سع��ود بارزاين اك��رث من �سفحة 
من كتابه حول ث��ورة ايلول وهو يتحدث عن 
ه��ذا ال�سهيد ( ، انور جعف��ر ، وال�سهيد غرباو ) 

تركماين ( الذي اعدم عام 1976 .
وم��ع انطالقة الثورة ما بع��د موؤامرة اجلزائر 
�س��ارع ال�سباب يف ط��وز بااللتح��اق مبفارز 
وامل�ساهم��ة  الكرد�ست��اين  الوطن��ي  االحت��اد 
اجل��ادة يف ن�ساط��ات الث��ورة وق��دم قرابينه 
يف الثورة اجلدي��دة اأي�سا نذكر منهم ال�سهداء 
) حمم��د زنكن��ة ، ح�س��ن حمم��د احم��د ، �سيد 
مال��ك �سيد حمم��د بابا امللق��ب ب ) �رشهنك( 
، غائب عل��ي حميد وكان اآم��ر )كرت_ قاطع 
( ، نام��ق �سدي��ق �سعي��د ، ال��كادر ال�سيا�س��ي 
م�سطفى علي امن ، جميد دوزي ، بايز حميد 
، احمد ن�رشالدي��ن ، ازاد عبداهلل برغ�س ، اآ�سو 
كركوكي ، جالل جبار اآزاد ر�سيد ، نادر جميد 
، ع��ادل ق��ادر ، �سك��ر قاليي ، ِغائ��ب رحمن ، 
علي مردان ، �سيد اإبراهيم احمد خليل ، غالب 

امن ، نامق �سديق واآخرين ( .
االنتفا�سة وملحمة حترير طوز خورماتو

لعل االنتفا�س��ة اجلماهريي��ة العارمة للكرد 
يف اآذار 1991 ه��ي احل��دث التاريخي االأهم 
م��ن حيث النتائج والدرو���س والعرب ، و اقليم 
كرد�ست��ان ثم��رة من ثم��ار تل��ك االنتفا�سة ، 
وم�سارك��ة طوز خورماتو يف هذه االنتفا�سة 
حتتاج اإىل ملف ي�س��ارك يف اعداده جمموعة 
مم��ن �ساهموا فيها، فبعد حترير مدينة كفري 
10/3/1991 باإ���رشاف ال�سهي��د اخلال��د ) 
حم��ه ره ���س ( توجه��ت املف��ارز املنت���رشة 
لتلتح��ق مبفارز االخ عثم��ان حاجي حممود 
ويف مت��ام ال�ساع��ة الثالث��ة ع���رشا يف نف�س 
اليوم احتدت ن�سور اجلب��ل باخلاليا امل�سلحة 
واختلط��وا بجماهري ال�سع��ب املهيئن وبداأوا 
ب�رشب رموز الدكتاتورية رموز ال�رش اجلبانة 
كث��ريا فا�ست�سلم��ت خانع��ة تلك الق��وى التي 
دفع��ت خ��رية ابناء ط��وز اإىل اع��واد امل�سانق 
ومت حترير املدينة منهم ومل يبقى للجماهري 
املنتف�سة اال مرمى حجر ليتعانقوا مع قالدة 
جبل حمرين حدود كرد�ست��ان الطبيعية لوال 
ط��ارئ ط��راأ على جمري��ات االح��داث فعرقل 

امل�سار نحو حمرين ومن ثم اإىل بغداد.
 ومل��ا كانت املدين��ة حمررة ار�سل��وا مبعوثا 
منه��م اإىل البي�سمركة وقال��و نحن ال �ساأن لنا 
مب��ا يح��دث وكل ما نري��د منك��م ان تف�سحوا 
املج��ال لن��ا بالعبور ك��ي نلتح��ق مبع�سكرنا 
الرئي�سي يف منطقة العظيم القريبة من ق�ساء 
اخلال���س ، وبع��د اأخ��ذ ورد كان لهم ما رادوا 
فع��ربوا املدينة دون ان مي�سهم اأحد ب�سوء بيد 
انه��م وبعد عبورهم ج�رش ) اآوه �سپي ( باغتوا 
اجلماه��ري املنتف�سة بق�سف مدفعي بوا�سطة 
دباباتهم وع�سكروا يف ناحية ) �سليمان بيك 
( ب��دال من موا�سلة ال�س��ري اإىل ) العظيم ( كما 
ادع��وا ، مما منح النظ��ام فر�سة اعادة تنظيم 
فلوله والهجوم على طوز الأهمية هذه املدينة 
م��ن الناحي��ة الع�سكري��ة حي��ث انه��ا مفتاح 
موا�سل��ة ال�سري نحو تكري��ت من جهة وبغداد 

من جهة اخرى .
االإبداع الثقايف يف طوز خورماتو

املاآ�س��ي  كل  رغ��م 

ورغ��م  املدين��ة  عانته��ا  الت��ي  والوي��الت 
�سيا�س��ة التعري��ب التي منعت اه��ل املدينة 
حت�سي��ل العلوم واملعارف بلغة االم ، اال ان 
املدينة مل تتخلف عن ركب الثقافة واالإبداع 
يف خمتل��ف جماالت احلياة الثقافية ، فربز 
بينهم �سعراء نذكر منهم ال�ساعر الكال�سيكي 
) حماك��ي ( و ) حمم��د خور�سي��د ر�سي��د اآغا 
الدراجي _ الدراج��ي قرية من قرى الداودة 
تق��ع بن كفري وطوز خورماتو ( و ) �سقمي 
( و ) ح��ه م��ه كه ( و ) زم��ان اوغلو _ �ساعر 
تركم��اين ( وم��ن املحدث��ن نذك��ر ال�ساع��ر 
واملط��رب الرتكم��اين اال�سه��ر اك��رم طوزلو 
وال�ساع��ر اكرام علي امن واالخوين عبداهلل 
طاه��ر برزجن��ي وها�س��م طاه��ر برزجني ، 
ويف جم��ال الق�س نذكر القا�س املعروف ) 
زهدي ال��داودي ( �ساحب رواي��ة ) الزنابق 
الت��ي ال مت��وت ( وهو يقيم من��ذ �سنوات يف 
اأملاني��ا ، والقا���س املع��روف احم��د حممد 
اإ�سماعي��ل موؤل��ف ق�س���س ) داره ك��ه ى به 
رمامل��ان _ تل��ك ال�سج��رة النابت��ة قبال��ة 
منزلنا ( و ) ئه �سپ _ الفر�س ( و )حتت مظلة 
الفر�س ( و القا�س املبدع حممد امن حممد 
موؤل��ف كت��اب )يجوز وال يج��وز ( و )وجهة 
نظ��ر لغوي��ة ( والقا���س جني��ب كرميان��ى 
الذي كت��ب رائعته حول االأنف��ال واملرحوم 
جم��ال �سابر القا�س��ي وكما برز يف جمال 
الثقاف��ة والوطنية ووج��وه املجتمع رجال 
امث��ال غزائ��ي وم��ام عبداهلل ام��ن نايف ) 
عب��داهلل بچ��وك ( وم��ام زي��دان وحمه امن 
الداودي ال��ذي كان يرا�س��ل االديب الكردي 
ع��ارف  وم��ال  موكري��اين  كي��وي  الكب��ري 
واالأ�ست��اذ الدكت��ور غال��ب ال��داودي موؤلف 
كت��اب ) الداودية يف ما�سيه��ا وحا�رشها 
( وم��ن اخلطاط��ن هنالك اخلط��اط املبدع 
املرح��وم �سفوت حمم��ود ندمي ال��ذي تلمذ 
عل��ى ي��د اخلط��اط العراق��ي اال�سه��ر ها�سم 
اخلط��اط و�سقيقه الكاتب والفنان الت�سكيلي 
والناق��د عبداحلكيم حمم��ود ندمي ويجب ان 
ال نن�سى كتاب ومبدع��ون اآخرون ولدوا يف 
اماكن متفرقة غري ان جذورهم طوزية مثل 
الكات��ب القدي��ر ع��وين ال��داودي وال�سحفي 
الالمع �سوران الداودي وعذرا ان مل ت�سعفني 
الذاك��رة يف ذكره��م فهم كث��ريون ، اما يف 
جمال الغناء والطرب فحدث وال حرج فكما 
ق��ال عنه��م الرحالة املن�سئ البغ��دادي قبل 
ما يقارب القرنن م��ن الزمان ان اهل طوز 
ميت��ازون باأ�س��وات عذب��ة ، فقد ب��رز منهم 
الكث��ري م��ن املطربن الذي��ن قدم��وا الكثري 
للغناء الكردي والرتكماين ومنطقة كرميان 
طوز تعترب االر�سية اال�سيلة البتكار اعذب 
املقام��ات ال�رشقي��ة ذات الطاب��ع الك��ردي 
اال�سي��ل فمنبع مقام ) قه ت��ار اهلل وي�سي ( 
كائ��ن هناك ، وقد اقتب�سه ق��ارئ املقامات 
العراقي��ة االول حمم��د القباجن��ي م��ن م��ال 
اإ�سماعي��ل يف كفري وغن��اه يف بغداد با�سم 
مق��ام ) قطر ( وعده م��ن مبتكراته يف عامل 
املق��ام العراق��ي ) �س��وف نكت��ب ع��ن ه��ذا 
املو�س��وع مف�س��ال ( ، فم��ن مطرب��ي ه��ذا 
الق�س��اء االأ�ست��اذ ح�س��ن عل��ي ) كورجي ( 
خب��ري املقام��ات يف دار االذاع��ة الكردي��ة 
واالأ�ست��اذ �س��الح داودة واملطرب��ن فائق 
داودة و نوزاد داودة ومام عزيز وابنه احمد 
نان��ه وا ) اخلب��از ( وحمه ي ح�س��ن وكذلك 
املطرب��ن الرتكم��ان املب��دع اك��رم طوزلو 
وحمي��د طوزل��و وناظم عب��د وعبا�س جالل 
وح�سن طوزل��و واآخري��ن . وت�سكلت يف هذه 
املدين��ة ع��دة ف��رق مو�سيقي��ة منه��ا فرقة 
اجلمهوري الذي �سكله ال�سهيد م�سطفى علي 
امن عام 1983 وفرقة كاروان املو�سيقية 
وف��رق خا�س��ة للغن��اء الرتكم��اين واط��وار 
القوري��ات ) ن��وع من ال�سع��ر الرباعي الذي 
يعتم��د اجلنا�س والطباق يف تنظيمه يتغنى 

باأطوار خمتلفة من املقامات ( .

اعداد_فاطمة عدنان 


