چەند نامەیەکی م .عەبدولڕەقیب یووسف بۆ
م .تاهیر ئەحمەد حەوێزی
ئا :سەرنووسەر
* نامەی یەکەم
األستاذ طاهر أفندي المحترم
نهــدي اليكــم تحياتنــا الخالصــة ،راجيــن لكــم
حيــاة ســعيدة
 -1أرجــو (أن) تكتــب لنــا وصفــا دقيقــا لقصــر
أميــن آغــا قبــل تهديمهــا مــن المخطــط العــام
والغــرف والقاعــات وأحــواض الميــاه وشــكل
الســاحة ...الــخ لعلنــا نســتفيد مــن ذلــك الوصــف
فــي (مجــال الطــراز المعمــاري) ،هــل كان مشــيدا
علــی (ال)طــراز (کەلەگــی)( )١أوال.
 -2متى توفي حاجي طه (؟)()٢
 -3كنت قد ارســلت مانشــرناه بخصوص الزخارف
فــي ثالثــة اعــداد مــن جريــدة العــراق -الــى األســتاذ
عثمــان عونــي( ،)٣فهــل اطلعتــم عليهــا (؟) ،لــم
تكــن عنــدي نســخ أخــرى حتــى أرســل اليكــم نســخة
منها.
فــي عطلــة نصــف الســنة اجــيء مــع لجنــة
مديريــة اآلثــار ألطلعهــا علــى زخــارف كويســنجق

والســلمانية ...واللجنــة تأخــذ لهــا صــورا ملونــة
وتكتــب عنهــا تقريــر أقدمــه الــى مديريــة اآلثــار
كــي تتخــذ اجــراءات بخصوصهــا مــن اســتمالك تلــك
الــدور المزخرفــة وترميمهــا وجعلهــا مواقــع ســياحية
فــي تلــك المــدن.
 -4متــى توفــي اســعد آغــا( )٤وأميــن آغــا()٥
وجميــل آغــا( ،)٦بيــن لنــا تواريــخ وفياتهــم.
دمتم سالمين
بعقوبــة بواســطة دكان أبــو جــواد بقــرب روضــة
األطفــال
عبدالرقيب يوسف
197٩-12-29
* نامەی دووەم
بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێز(ی)
ساڵوێکی گەرم
هیوادارم هەمیشە بەختەوەر بی
 -1ئایــا ڕاســتە فەهمــی( )٧نازناوێکــی تــرە بــۆ
کــوڕی ئەســعەد ئاغــا کــە ئــەوەش ش ـاعیر بــووە
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وەکــو بــرای ئەمیــن ئاغــا و ئــەم شــیعرە یــی ئــەوە
(گوتم بااڵی بڵندت عەرعەرە یا داری شمشادە)
ئایــا ئــەم هەڵبە(ســتە) بــەاڵو بــووە تــا ئێســتا،
یــان نــا؟
تکایــە لــە مامۆســتا (عەونــی)ش بپرســە و لــە
مامۆســتا (مــەال ڕەئووف)یــش( )٨و ســاوم بۆیــان
هەیــە.
 -2چــی دەربــارەی (عیســا ئاغــا)ی( )٩کۆیــە
ئەزانی(؟)
 -3تکایــە واڵمــی ئــەو نامــەی پێشــووم و
لەگــەڵ واڵمــی ئــەم (ئەمــە) بــدەن(ەوە).
 -4ئایــا ڕاســتە حەالوەخانــی ڕەفعــەت ئاغا()١٠
پارێــزەری (محاماة) ئەکرد(؟)
 -5تکایــە دەربــارەی (ئەحمــەد کاموســەکی)
( )١١شــت(ی) کــۆ بکــە(رەوە) :گۆرانییەکانــی
و پەنــد و چیرۆکەکانــی ،ئێمــەش ســوودی لــێ
وەرئەگریــن.
خۆشیتان
عەبدولڕەقیب یووسف
1980-3-6
تکایــە لــە زۆربوونــی نامەکانــم مانــدوو و وەڕز
مەبــە ،تەنیــا ئیمســاڵ زیاتــر لــە ( )260نامــەم
نووســیوە ،لەبــەر پێویســتی ،یانــی کەمتــر لــە
( )12مانگــدا.

کاک ئازاد( )٧ساڵوی هەیە.
* نامەی چوارەم
بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێزی
برام پێویستە تۆ و کاک مەجید( )٨و مامۆستا
عەونــی کۆڕێــک ببەســتن و بــە خەڵــک بڵێــن
ئــەو شــتانەی فۆلکلــۆری و کەلەپــووری وەک
شــتی داری بــە نەخــش و کۆڵەکــە و کۆتــەرە و
بــەردی مەڕمــەڕی بــە نەخــش هەموویــان ببەنــە
ئینحیســاری قەدیــم کــە دەکــرێ بــە موزەخانــەی
فولکلــۆری بــۆ کۆیــە و پێیــان بڵێــن ئــەم جــۆرە
شــتانە نەشــکێنن و فــڕێ نــەدەن.
عەبدولڕەقیب
1984-10-28

* نامەی پێنجەم
زۆر بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێزی
ساڵوێکی گەرم
تکایــە نەهێڵــن ئــەو دوو هــۆدەی خانــووی ئەمیــن
ئاغــا بڕووخێنــن ،ئەگــەر نیازیــان هەبــوو بڕووخێنــن
برووســکەیەک بــدە بــە (موئەسەســەی ئاســار)
بــۆ ئــەوە(ی) مەنعیــان بکــە(ن) ،چونکــە نــاوی
لەالیــان هەیــە و بــە (توراســی) حیســابیان کــردووە،
یــان ئــاگادارم بکــە لــە مەتحەفــی فۆلکلــۆری لــە
ســلێمانی لەســەر ئــەم تەلیفۆنــە ،25109 :هەروەهــا
هــەر خانوویــەک ڕووخاندیــان لــە کۆیــە ئەگــەر
* نامەی سێیەم
زۆر بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێز(ی) بــەردی مەڕمــەڕی نەخشــدار و یــا کۆڵەکــە
کۆتــەرە(ی) تێــدا هەبــوو نەقڵـــ(ی) بکــە بــۆ
ساڵوێکی گەرم
ئینحیســاری قەدیــم بــا نەفەوتــێ.
دوای هەواڵ پرسین
عەبدولڕەقیب یووسف
تکایــە دانەیــەک لــە ڕاپۆرتــی کاک مەســعوود
1984-10-28
محەمــەد دەربــارەی (مێــژووی کۆیــە) بــۆم بنێــرە،
دە(ی)توانــی لــە هەولێــر لێیــان وەرگــری.
پەراوێزەکان:
برات
( )١کەلەگی :شــێوازێکی تەالرســازیی کوردییە،
عەبدولڕەقیب یووسف
لــە کۆنــەوە پەیــڕەو کــراوە و هەبووە.
1984-6-10
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( )٢حاجــی تەهــا :تــا ئێســتا زانیارییەکــی ئەوتــۆم
لــە بــارەوە بــە دەســت نەکەوتــووە.
( )٣عوســمان عەونــی :شــاعیری نەتەوەیــی
و خــاوەن هەڵوێســت لــە کوردایەتیــدا ،نــاوی
تــەواوی عوســمان حەبیــب عەبدوڵاڵیــە ،نازنــاوی
شــاعیرایەتییەکەی (عەونی)یــە ،ســاڵی 1914
لــە گەڕەکــی بەفــری قەنــدی لــە شــاری کۆیــە
هاتووەتە دنیاوە ،ساڵی  1927چووەتە قوتابخانەی
ســەرەتایی و تا پۆلی پێنجی ســەرەتایی خوێندووە،
زمانــی فارســی لەســەر دەســتی مــەال ئەحمــەدی
ڕەش فێربــووە .لــە ســااڵنی ســییەکاندا لــە دوای
کۆچــی دوایــی باوکــی ،لــە جیاتــی ئــەو چووەتــە
دوکانەکــەی و بووەتــە بەقــاڵ ،بــەاڵم لەگــەڵ
خوێنــدن و خۆفێرکــردن هــەر بــەردەوام بــووە .لــە
دوای ســااڵنی ســییەکان ،عەونــی تێکەڵــی
کاری سیاســی بــووە و پێوەنــدی بــە کۆمەڵــە
و ڕێکخــراوە سیاســییەکانەوە کــردووە ،لەوانــە:
کۆمەڵــەی دارکــەر ،حزبــی هیــوا ،حزبــی ڕزگاری
و دواتریــش لەگــەڵ دامەزراندنــی پارتــی ،دەبێتــە
ئەندامێکــی چــاالک و کارای ئــەو حزبــە ،بــەو
هۆیــەوە لەنــاو ژیانــی سیاســیدا تووشــی ڕاوەدوونــان
و گرتــن و ئەشــکەنجەدان بــووە .لــە ســاڵی 1970
بووەتــە ئەندامــی یەکێتیــی نووســەرانی کــورد،
ســاڵی  1973بــە ئەندامــی یاریــدەدەری کــۆڕی
زانیاریــی کــورد لــە بەغــدا هەڵبژێــراوە .ڕۆژی
 1992/7/20لــە شــاری کۆیــە کۆچــی دوایــی
کــردووە و لــە گۆڕســتانی عارەبیــان /شــەهیدان بــە
خــاک ســپێردراوە.
( )٤حاجــی ئەســعەد ئاغــا :کــوڕی حاجــی
بەکراغــای قاســیدی شــاعیرە ،لــە ســاڵی  1841لــە
کۆیــە لــە دایــک بــووە و هــەر لــە شــاری کۆیــەش
لــە ســاڵی  1895کۆچــی دوایــی کــردووە .لــە
پــاش مردنــی ئەمیناغــای (ئەختــەر)ی بــرای لــە
ســاڵی  ،1888بووەتــە بــرا گــەورەی خێزانەکەیــان،
پیاوێکــی ڕێــزدار و دانــا بــووە ،بــە کاری بازرگانی

و سەرپەرشــتیی موڵکەکانییــەوە خەریــک بــووە،
زۆر هاوڕێــی شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی بــووە ،ئەویــش
بــە شــیعرێک ستایشــی حاجــی ئەســعەداغای
کــردووە،
تۆ کەم نەزەری دەرهەقی من ئێستەکە ئاغا
من ماومە هەوای سوحبەتی تۆم هەر لە دەماخا
تا ڕۆژی قیامەت بەخودا زیندووە نامرێ
بابێ کە بمێنێ کوڕی وەک تۆی لەوەجاخا
حاجــی ئەســعەداغا لەپــاش خــۆی ســێ کــوڕی بە
ناوەکانــی( :جەمیــل -جەالل -جەلیل) بەجێهێشــتووە.
( )٥ئەمیــن ئاغــا :ئەمیناغــای ئەختەر ،کوڕی
حاجــی بەکراغــای قاســیدی شــاعیرە ،هــاوڕێ و
هاوســەردەمی (حاجــی قــادری کۆیــی) و (شــێخ
ڕەزایــی تاڵەبانــی) و (کەیفــی جوانڕۆیی)یــە،
ســاڵی  1839لــە کۆیــە لــە دایــک بــووە و لــە
ســاڵی  1888کۆچــی دوایــی کــردووە.
( )٦جەمیــل ئاغــای کــوڕی حاجــی ئەســعەداغا،
ســاڵی  1879لــە شــاری کۆیــە لــە دایــک بــووە،
ســاڵی  1946کۆچــی دوایــی کــردووە ،لــە پــاش
حەماغــا ،دووەمیــن قائیمقامــی شــاری کۆیــە بــووە.
( )٧بــۆ دڵنیابــوون لــەوەی (فەهمــی) نازناوێکــی
دی بێت بۆ کوڕی ئەســعەداغا کە ئەویش شــاعیر
و بــرازای ئەمیناغــای ئەختــەرە بووبــێ ،پێوەندیمــان
بــە م( .عەبدولکەریــم شــێخانی)یەوە کــرد ،لــە
وەاڵمــدا گوتــی :مــن ئــەو نــاوەم نەبیســتووە و
نەزانیــوە کــە (فەهمــی) نازنــاوی شــیعریی کــوڕی
ئەســعەداغا بێــت.
( )٨مــەال ڕەئــووف :مەبەســت لێــی (مــەال
ڕەئووفی ســەلیماغای حەوێزی)یە ،ناوی تەواوی
(مــەال ڕەئووفــی ســەلیماغای کــوڕی ئەمیناغای
حاجــی بەکراغــای حەوێزی)یــە ،ســاڵی  1908لــە
کۆیــە لــە خێزانێکــی گــەورە و خانــەدان لــە دایــک
بــووە ،هــەر لــە کۆیــە خەریکــی خوێندنــی ئایینــی
بــووە و دواتــر بــۆ ســووریا و هیندســتان ســەفەری
کــردووە ،شــارەزاییەکی باشــی لــە زانســتە
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ئایینییەکانــدا هەبــووە ،بــە تایبەتــی لــە زانســتی
(نەحــو) و (ســەرف) و (تەفســیر) ،هەروەهــا زۆر
شــەیدای زانســتە سروشــتییەکان بــووە ،شــارەزایی
باشی لە زانستی کیمیا و فیزیادا هەبووە ،لەسەر
هەڵوێســتی زانســتیانەی کە لە پرۆســەی فێرکردن
دەوری هەبــووە ،مەالکانــی کۆیــە لێــی ڕاپەڕیــون
و گەلەکۆمەیــان لێکــردووە ،ئەویــش بەناچــاری
کۆیــەی بەجێهێشــتووە و چووەتــە شــاری بەغــدا،
لــەوێ ماوەیــەک لــە مزگەوتــی (زەعفەرانییــە)
بووەتــە ئیمــام ،لــە پــاش چەنــدان ســاڵ گەڕاوەتــەوە
شــاری کۆیە .لە زمان و ئەدەبی کوردیدا شــارەزا
بــووە ،بــە تایبەتــی لــە شــیعری شــاعیرانی وەک:
حاجــی قــادری کۆیــی و شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی.
ڕۆڵــی گــەورەی لــە کۆکردنــەوەی شــیعری (حاجــی
قــادری کۆیــی)دا هەبــووە ،شــیعری شــاعیرانی
کالســیکی زۆر لەبــەر بــوو وەک نالــی و مەولــەوی
و شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی و ســەعدی شــیرازی و تــاد،
زمانەکانــی عەرەبــی و فارســی و تورکــی و هینــدی
بــە باشــی دەزانــی ،بێجگــە لــە زمانــی کــوردی.
لــە ســاڵی  1917بەشــداری شــەڕی ســەفەر بەلکــی
کــردووە و برینداریــش بــووە ،بــۆ وەرگرتنــی زانســت و
زانیــاری ئایینــی ڕووی کردووەتــە هیندســتان .دوو
کتێبــی بــە چــاپ گەیانــدووە بــە نــاوی (هاتنــی
ســوپای ئیســام بــۆ کوردســتان) کــە لــە کاتــی
خۆیــدا مشــتومڕ و هەرایەکــی گــەورەی نایــەوە،
لەگــەڵ کتێبــی (شــرح وضــع االســتعارة) .لــەدوای
خــۆی ( )٤کــۆڕی بــە ناوەکانــی (ســەالحەددین،
عەبدولغەفــوور ،ســەباح ،بەدرەددیــن ،لەگــەڵ ســێ
کــچ بــە ناوەکانــی (ســەکینە ،گەوهــەر ،فاتــم)
بەجێهێشــتووە ،لــە ڕۆژی  1980-7-1لــە شــاری
کۆیــە کۆچــی دوایــی کــردووە.
( )٩عیسا ئاغا ،یەکێک بووە لە فەرمانڕەواکانی
شــاری کۆیــە کــە بابانییــەکان دایاننابــوو ،بەهــۆی
نەنووســینەوەی مێــژووی کــورد ،ســاڵی لــە دایکبوون
و مردنەکــەی دیــار نییــە ،بــەاڵم ئەوەی زانراوە ئەوەیە

فەرمانڕەوایەکــی دەستنیشــانکراوی بابانــەکان بــووە
لــە کۆیــە ،پیاوێکــی بــێ مــۆڕاڵ بــووە و نەخۆشــی
ژنانــی هەبــووە ،لــە داوێــن پیســیدا بــێ وێنــە بــووە،
ســاڵی 1237ی کۆچــی کارەســاتی گــەورەی
(ســەربڕان) لــە کۆیــە لــە نێــوان هــەردوو بنەماڵــەی
حەوێــزی و غەفــووری ڕوودەدات ،لــە ئەنجامــدا
خەڵکێکــی زۆر ،بــە تایبەتــی لــە غەفوورییــەکان
دەکوژرێــن ،وەک لــە کتێبــی (مێــژووی کۆیــە)
ی تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی باســکراوە ،تەنانــەت
دەڵێــن ( )40چــل کــەس لەنــاو شــاری کۆیــە بــۆ
نوێــژی هەینــی نەماونەتــەوە ،ئــەو فەرمانڕەوایــە
ڕۆڵێکــی خراپــی لــە کوشــتارەکەدا هەبــووە،
چونکــە کوشــتارێکی زۆری لــە غەفوورییــەکان
کــردووە ،بەهــۆی پلەوپۆســتی ئــەو فەرمانڕەوایــەوە
زۆر شــوێن لــە کۆیــە هــەن ئێســتاش بەنــاوی ئــەوەوە
ماونەتــەوە ،لەوانــە :ڕەزی ســاغە ،ئاشــی ســاغە،
هەروەهــا (حەمامــی پیســکان) کــە لــە ســاڵی
()1111ی کۆچــی دروســت کــراوە هــی عیســاغا
بــووە ،دوایــی یەکێــک لــە نەوەکانــی کــە نــاوی
(جارەڵــا) بــووە ،حەمامەکــەی بــە (حەماغــای
غەفــووری) و (حاجــی عەبدوڵــای مســکی
ڕەبەنــێ) فرۆشــتووە.
( )10حەالوەخانی ڕەفعەتاغا ،تا ئێســتا زانیارییەکی
ئەوتــۆم لــە بارەیەوە دەســت نەکەوتووە.
( )11ئەحمــەد کاموســەکی :نــاوی تــەواوی
کوێخا ئەحمەد قادرە ،کوێخا و ڕیش سپی گوندی
کاموســەکی بــووە لــە ناوچــەی خۆشــناوەتی ،لــە
ناوچەکــە دەمڕاســت و دەستدڕۆیشــتوو بــووە،
لەگــەڵ بەرپابوونــی شۆڕشــی ئەیلــوول1961 -
کوێخــا ئەحمــەد لەگــەڵ هەنــدێ لــە خەڵکــی
ناوچەکــە دەچنــە پــاڵ حکوومــەت ،بۆیــە لــە
نێــوان ســاڵی  1963-1962لــە گونــدی ئەســپیندار
دەکــوژرێ ،خاوەنــی دوو خێزانــە ،ئــەو ڕۆژەی کــە
کــوژراوە تەمەنــی نزیکــەی شەســت ســااڵن بــووە.
مــەال عەبدوڵــای کــوڕی مــەال عەبدولڕەحمانــی
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جەلــی لــە حاشــیەی کتێبێکــدا نووســیویەتی :ســااڵنی  1960-1959لــە کۆنگــرەی یەکــەم و
(لــە ڕۆژی فیتنــەی کۆیــە لــە ســاڵی 1237هـــ ،دووەمی مامۆســتایان لە شــەقاڵوە ڕۆڵی گەورەی
فیتنەکــە بــووە باســی نــاکا ،بــەاڵم بــە شــیعر باســی گێــڕاوە .ئەندامێکــی کارای یەکێتیی نووســەرانی
کــورد بــووە ،دوا پلــەی وەزیفەکــەی (ڕاوێــژکار)
ئــەو ڕۆژەی نووســیوە و ئەڵێــت:
بــووە لــە پەرلەمانــی کوردســتاندا ،ڕۆژی -4-9
لقد برز حکم الحکیم االحد
 2012بــە نەخۆشــییەکی کوشــندە کۆچــی دوایی
في ثالث شوال فجر االحد
کــردووە و لــە گۆڕســتانی (کەســنەزان) لــە شــاری
بنهب کو والقتل لالکابر
هەولێــر تەســلیم بــە خــاک کــراوە.
للظهر في غر لجد باالبجد
ئــەم فیتنەیــە بــووە هــۆی ئــەوەی زۆر کــەس
شــاری کۆیــە بەجێبهێڵــن و بچنــە شــارانی وەک
مووســڵ و ئاکــرێ.
کاموســەکی خاوەنــی ( )٣کــوڕە بــە ناوەکانــی
(عەبدوڵــا  -لــە مزگەوتــی حاجــی غەریــب
مجێــور بــووە ،قــادر -لــە مزگەوتــی نــاو بــازاڕ لــە
هەولێــر مامۆســتای ئایینــی بــووە ،عومــەر -لــە
گوندەکــەی خۆیــان بــە جووتیارییــەوە خەریکــە.
( )12کــە دەڵــێ کاک ئــازاد ســاوی هەیــە،
مەبەســت لێــی بەندەیــە کــە لــە موزەخانــەی
ئیتنۆگرافــی -فۆلکلــۆری ســااڵنێک لەگــەڵ م.
عەبدولڕەقیــب یووســف پێکــەوە فەرمانبــەر بوویــن.
( )13کاک مەجیــد :مەبەســت لێــی شــاعیر و
تێکۆشــەر و پــەروەردەکار م .مەجیــد ئاســنگەرە،
کــە نــاوی تــەواوی (مەجیــد ئەحمــەد ئەمین)ـــە،
بــە مەجیــد ئاســنگەر ناســراوە ،ســاڵی  1932لــە
گەڕەکــی بەفــری قەنــدی لــە شــاری کۆیــە لــە
دایــک بــووە ،خوێندنــی ســەرەتایی و ناوەنــدی لــە
کۆیــە تــەواو کــردووە .ســاڵی  1950دوا ناوەنــدی
لــە هەولێــر تــەواو کــردووە ،ســاڵی  1948چووەتــە
ڕیزەکانــی پارتــی و چاالکــی زۆری نوانــدووە.
ســاڵی  1955بڕوانامــەی لــە خانــەی بــااڵی
مامۆســتایانی بەغــدا -بەشــی زمانــی ئینگلیــزی
تــەواو کــردووە .ســاڵی  1961تــا  1964لەبــەر
چاالکیی سیاســی و حزبی ،بە فەرمانی حاکمی
ســەربازی بــۆ ناوچــەی (ســوێرە) لــە پارێــزگای
واســت بــۆ باشــووری عێــراق دوورخراوەتــەوە .لــە
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