
می کوردستان وەزارەتی رۆشنبيری  نهوارە  ههر لهبارەی تۆمارکردنی ههورامان له ليستی شو
وكردهجيهانييهکان په  كی ب   وه يام

 
نهوارە جيهانييهکاندا، په م لهبارەی تۆماری جيهانی ههورامان له ليستی شو كی وەزارەتی رۆشنبيری و الوانی حکومهتی ههر يام

وكرده نهوارە جيهانييهکان لهاليهن يۆنسکۆ وه ب کی  -و تيايدا ئاماژە بهوەدراوە، که تۆمارکردنی ههورامان له ليستی شو وە ههنگاو
ژوويی گرنگه    .م

 
کخراوی جيهانی يونسکۆ که له شاری    27/ 7/ 2021رۆژی س شهممه  له چل و چوارەمين دانيشتنی کوميتهی ميراتی جيهانی ڕ

نهری فوجوی و وە چوو، ناوچهی ههورامان وەکو ناوچهيهکی کهلتووری 139تی چين و بهئامادەبوونی نو ت بهڕ ژوويی  -و م
نهوارە جيهانييهکانهوە   .له ئاستی جيهاندا تۆمارکراو خرايه ليستی شو

 
ت: (ناوچه دوورە دەست و شاخاوييهکا کخراوی يونسکۆ دە نی ههورامان النکه و  لهو بهشهی که تايبهته به ههورامانهوە ر

کی ههورامانن   .گهواهيدەری کلتوری خه
ک له کورد له   داری   3000ههورامييهکان وەک بهش ش زايينهوە لهو ناوچهيه دەژين، کاری باخداری کشتوکاڵ و ئاژە ساڵ پ

ژايی سنوورەکانی رۆژئاوای زگاکانی سنه و کرماشان به در ران، له دوو بهشی   دەکهن. لهناو د چياکانی زاگرۆس، له پار ئ
زگای   زگای سنه). له رۆژئاواشهوە لهۆن (له پار تهوە ژاوەرۆ و تهخت ( له پار کهاتووە: له ناوەراست و رۆژهه سهرەکی پ

 .(کرماشان
 

وەيهکه خۆيان لهگهڵ سروشت و سهختی ناوچهکه گونجاندووە. بيناسازی و دروستکردنی   کی ههورامان بهش وازی ژيانی خه ش
وکردنی ئاژەڵ و کۆچی کورت  خانوو ل  وازی بهخ ژەکان، چاندنی دار و درەخت لهسهر بهرد و ناوچه شاخاوييهکان، ش ه ناوچه ل

رەی وەرزەکان له بهرزايی و   نه بهگو ماوەی وەزری، له ديارترين جياکهرەوەکانی ژيان و کلتوريی ههوارمييهکانه، که سا
دەشتهکاندا ژيان دەکهن (زستانان لهناو گون   .(د و هاوينان لهناو باخپ

 
هتی جياکهرەوەی ژينگهی و تايبهتی ناسراوە، ئهم   بهردەوامی له ناوچهکهيان ماونهتهوە و ژيانيان کردووە، که به چهندين خهس
بوون،  نه کاتی و ههميشهييهکانی نيشتهج راوی سهر بهرد، ئهشکهوت، پهناگه، چياکان، پاشماوەی شو کۆ هتانهش له هه خهس

نکار، نراوە و دەردەکهون شو گا، گوند، قه و زۆر شتی ديکهدا نهخش  .گۆڕستان، ر
کی ههورامان سهرەرای نهبوونی خاکی بهپيت له ناوچه   12ئهو   نهری ئهوەن، خه گوندەی له پرۆژەکهدان، گهواهيدەر و سهلم

نن کی باشی سروشت بدەنهوە و خۆيانی لهگهڵ بگونج م  "(شاخاوييهکانيان توانيويانه وە
 

کی گرنگی شارستانييهتی   نی ژيان و ژيار بووە و رەههند ر زەمانهوە شو ئهمه دەرخهری ئهو راستييهيه، که ئهم ناوچهيه له د
گرتووە و حهشارداوە  .مرۆڤايهتی له خۆيدا هه

همهندی ئهم سهرزەمينه شانازييه بۆ ههموو ئهوانهی کهخۆيان ت که کهلتووری دەو دە ک   ئهم دەسکهوته ئهوەمان پ بهبهش
زگاری له کلتوورو     لهگهلهکهمان دەزانن، تۆماری جيهانی ههورامان لهاليهن ت پار خۆش دەکات، بۆيه دەب يونسکۆوە ههموان د

همهندی گهلهکهمان وەزاری ئهم ناوچه رەسهنه بکهين وەک سهرچاوەيهکی دەو  .ش
نهوارە جيهانييهکانی دامهزراند و لهو 1965يونسکۆ له  زراوەکان وەک سامانی   ەوە کۆميتهی شو نه ليستی ناوچه پار کاتهوە سا

 .جيهانی زياتر دەکات
 

کی   می کوردستانهوە پيرۆزبايی لهخۆمان و نهتهوەکهمان و تهواوی خه بهناوی وەزارەتی رۆشنبيری و الوانی حکومهتی ههر
که لهههو ن زانهش دەکهين لهخۆبوردوانه سا دان بۆئهم کارە و دەستخۆشی له يونسکۆش  ههورامان دەکهين و دەستخۆشی لهو بهڕ
هکانيان مايهی دەستخۆشييه  .دەکهين و ههو

 
 وەزارەتی رۆشنبيری و الوان

 

 



 


