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چەند نامەیەکی م. بیالل بەهائەددین بۆ
م. تاهیر ئەحمەد حەوێزی

ئا: سەرنووسەر

بالل بەهاءالدین)١(
معلم مدرسة العزة

قلعة سکر
١٩٦١/١١/١٦

* نامەی یەکەم
برای بەڕێز تاهیر ئەفەندی

لەپێــش هەمــوو شــتێکا دەســتەکانت ئەکوشــم 
ڕۆژی  ئێمــە  ئەکــەم،  داوا  لەخــوا  چاکیــت  و 
چوارشــەموو، ســەعات چواری ئێوارێ بە قیتاری 
ــە دەرەجــە دوو ســواربووین،  ــر ڕاگەیشــتین، ب هەولێ
ــج شــەموو گەیشــتینە بەغــدا.  ــی ڕۆژی پێن بەیان
شــەوێک لــە ئوتێــل ماینــەوە، بــۆ بەیانــی ســەعات 
ــۆ بانگــی  ــن، ب ــەڕێ کەوتی ــەرەو قەلعــە ب )١٢( ب
عیشــای گەیشــتینە ئەوێ، بە ســاغ و ســەالمەتی.
ــەاڵم  ــە، ب ــرە زۆر خۆش ــان لێ ــتی ڕابواردنم بەڕاس
ئــەوەی کــە دڵتەنگــی کردییــن، دووری ئێــوە و 

برادەرانــە.

مالــی ئێمــە زۆر هەواڵــی ماڵەوەتــان ئەپرســێ و 
چــاوی منداڵــەکان مــاچ دەکا. زۆر ســەالم لــە 
مــام ســدیق)٢( و مــام ئەحمــەد)٣( و مســتەفا)٤( 
و عەبدولــڕەزاق)٥( دەکەیــن، وە هەرچــی لێمــان 
دەپرســی ســەالمی لــێ دەکەیــن، زۆر ســەالم لــە 
لــە  ســەالم  و  دەکەیــن  جەاللەددیــن)٦(  کاک 
جەاللەفەنــدی)٧( دەکــەم، منداڵەکان زۆر هەواڵی 
منداڵەکانتــان ئەپرســن و غەریبییــان دەکــەن، بــە 
تایبەتــی شــۆڕش)٨( زۆر بیرتــان ئەکاتــەوە، هــەر 

ــازداری)٩(. ــی ن ــا بچینــە ماڵ ــێ ب دەڵ
ئیدی ئومێدەوارین کە هەر لە خۆشیدا بن

)وە( بەخواتان ئەسپێرین
ئیمزا
برات بیالل بەهائەددین

* نامەی دووەم
مدرسة ابن خلدون األبتدائیة
قلعة سکر- ١٩٦٥/٥/١٠
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برای زۆر خۆشەویست کاک تاهیر
ئەم کاتەتان باش

ســاوێکی گەرمــی برایانــەت بــە خــاو و خێزانەوە 
پێشــکەش ئەکەیــن، نامــە جوانــە ڕەنگینەکــەت 
ئیمــڕۆ گــەی)ی(، بەڕاســتی هەموومــان وەک 
گــوڵ گەشــاینەوە کــە زانیمــان نامــەی جەنابتــە، 
چونکــی ئێمــە بەڕاســتی هــەر لــەزەت لــە نامــەی 
تــۆ دەکەیــن کــە هەمــوو جــار بــاس و خەبــەری 
و  گرانــی  و  هەرزانــی  بــارەی  لــە  کــۆی)ێ( 
مــردن و وەفیــات و گەلــێ شــتی تــری دیمــان بــۆ 
دەنووســی کــە وا دەزانیــن لــە چاخانــەی قۆنگــری 
دانیشــتووین و ســەیری ئــەم دیمەنــە و ســەیری ئــەم 
شــارە جوانــە ئەکەیــن. کاک تاهیــر گیانــی بــرا، 
نووســیبووت کــە بمانبــوورن لــە دواخســتنی نامــە، 
بــە زیــادەوە، لەگــەڵ ســوپاس  وا لێتــان بوردیــن 
کردنتــان لەســەر ئــەم هەســتە پاکــە و ڕووناکــەی 
ــەم  ــوا ئ ــان، یاخ ــان خســتبوو بەرامبەرم کــە بەدەرت
پاوەتــان عافیــەت بــێ کــە لــە ماڵــی حاجــی مــەال 
وابزانــم چاکتریــن  خواردووتانــە،  مەجیــدی)١٠( 
لەزەتــت لــێ کــردووە، چونکــی مەســەلەیەکم لــەم 
ــن خــودای )عــز و جــل(  ــرە بیســت دەڵێ ــە لێ ڕۆژان
مەالئیکەتێکــی ئامــادە کــردووە لەوەتــی یەکــەم 
هــەر  کــە  کــردووە  خەڵــق  دونیــای  کــە  ڕۆژی 
مەالیەکــی ســەر ئــەم ئــەرزە خێرێــک بــکا، بــا 
ــدا، بەهێــز  ــە هــەژارێ ب درهەمێــک و فلســێک ب
و قووەتــی خــۆی لــەم دۆرە)١١( گەورەیەیــدا کــە 
هەمــوو زەمیــن بلەرزێتــەوە، جــا لــەم مەالئیکەتەیــان 
پرســی توخــوا تاکــو ئێســتا چەنــد جــارت لــەم دۆرە 
داوە)؟( گۆتییــە خــوا جــارێ هیچــم نەدیــوە تاکــو 
لێــی بــدەم. مەســئەلەی تەرفیعــم وا نێزیکــەی )٣( 
مانــگ دەبــی ئیســتیمارەی تەرشــیحم بــۆ تەرفیــع 
پــڕ کردۆتــەوە و نــاردووە بــۆ بەغــدا، مومکینــە 
لــەم چەنــد ڕۆژەی داهاتــوو شــتێکی لــێ هــەر 

ــۆ )٥٠(. ببــێ ب
ــوو، کاکــی  ــاری و خان ــئەلەی عەق ــەاڵم مەس ب

خــۆم کــە گەڕامــەوە وەزیفــە )٣٠٠( دینــارم لەســەر 
بــوو، لــە عەقــاری تاکــو ئێســتا هــەر )٧٠( دینــارم 
پــێ کــراوە کــە بــۆ عەقــاری بنێــرم و لــە ڕهــوون 
)١٢٠( دینــارم وەرگرتــووە، ســەری ئــەم مانگــە 
خــۆم دەچــم لــە هەولێــر )١٣٠( دیناریــان دەدەمــێ 
کــە ببێتــە )٢٠٠( و لەوانەیــە )١٠٠( دینارێکیــش 
ــار، وە قســتی  ــە ٣٠٠ دین ــدا بکــەم تاکــو ببێت پەی
دەکــەم  تەئجیــل  بــە عەریزەیــەک  ســاڵەش  ئــەم 
بــۆ )٦( مانــگ، ئەگــەر پێــم کــرا، )وە( ئەگــەر 
پێــم نەکــرا خانووەکــەی ســەرێ ڕەهــن دەکــەم، 
پیاوێکــی بــاش بەڵکــە لــەم ٣ - ٤ مانگــە تەرفیــع 
وەزعمــان  وەختــە  ئــەو  وەردەگــرم،  غوبنەکــەم  و 
ــا  ــم کــە ئەوه ــوون دەب ــی، جــا زۆر مەمن ــاش دەب ب
بڵێــی لەباتــی مــن و  بــە کاک ڕۆســتەم)١٢( 
پێشــەکیش زۆر ســەالمی لــێ دەکــەم، پێــی بڵــێ 

ــا مانگیــش ڕاوەســتێ. ســاڵی ڕاوەســتاوە ب
ئیکــە زۆر هەواڵــی دەر و جیرانــان دەپرســین، 
مــاچ  منداڵــەکان  چــاوی  فاتــم)١٣(  و  خــۆم 
ــۆ دایکــی دالوەر)١٤(،  ــان ب ــن و ڕێزگرتنم دەکەی
منداڵــەکان دەســتی ئێــوە و ســاو لــە منداڵەکانتــان 
ــە حەمەســوور)١٥(  ــە ب دەکــەن، ســاومان بگەیەن
و مســتەفا و بەدیعــە)١٦(، بــێ زەحمــەت دوێنــێ 
نامــەم بــۆ حەمەســوور نووســی، لەبیــرم چــوو ئــەو 
زۆر  جــا  بنووســم،  بــۆ  عەقــاری  تەفســیالتەی 
مەمنــوون دەبــم ئەگــەر لــە دوکانەکــەی دابنیشــی 
ئــەو چەنــد  بخۆیــەوە،  مێوژیــش  شــەربەتێکی  و 
وشــەیەش بزانی ئەو، چونکی لەوانەیە ئیشیشــمان 
بــەوی ببــی بــە )٥٠( دینارێــک. هاویــن قەولــە لــە 
بەغــدا بیــن لەگــەڵ واقــف)١٧(، ئیتــر خواحافیــزی 

ــی. هەمــوو الیەکتــان ب

ئیمزا
برای دڵسۆزتان بیالل
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* نامەی سێیەم
١٩٦٩/٩/٨

برای بەڕێزمان مامۆستا تاهیر پێشکەشە
ساوێکی گەرم بۆ جەنابت و کاک سەمەد)١٨(
ــە  ــڕ کــردەوە ل ــرام پ ــۆ )واقــف(ی ب ئیســتیمارەم ب
کــەرخ بــەس مەکتەبــم نووســیوە نزیکن، بەاڵم نازانم 
ــە، عەلەلئەکســەر  ــان نوقات ــە، ی ــرەی ئەوەی ــە گوێ ب
)علــی األکثــر( تەنســیبات بــە گوێــرەی نوقــات 

دەبــی.
منــی  ئەگــەر  بکــە  ســەمەد  کاک  عــەرزی 
باڵــی  بــە  تاکــو  بدەنــێ  خەبــەرم  بــی  پێویســت 
تەیــران بگەمــەوە کۆیــە، بــەاڵم ئێســتا وا خەریکــی 
بــۆ  خەریکــم  ڕۆژە   ٣  -  ٢ وەڵــا  خانوومــە، 
خانــوو تاکــو ئێســتا هیــچ ئەســەرێکی لــێ پەیــدا 
نەبــووە، جــا بە)تە(مــای خــوا. ئێســتا وا خەریکــم 
لــە )عیوازیــە()١٩( خانوویــەک بگــرم لەگــەڵ 
واقــف، فائیــق تاهیــر چەلەبــی)٢٠( خەریکــە بــۆم 

بدۆزێتــەوە، ئیکــە خواحافیــز.
ئیمزا
برات بیالل بەهائەددین

پەراوێزەکان:
)١( بیــالل بەهائەددیــن: لــە ژمارەکانــی ڕابوردوودا 

باســمان لێــوە کردووە.
ســدیق  )حەمــە  مەبەســتی  ســدیق:  مــام   )٢(
عەبدوڵــا بەگیخانــی ١٩٠٠-١٩٦٨(یــە کــە لــە 
شــینە(  عەبدوڵــا  ســدیقی  )حەمــە  بــە  کۆیــە 
و  حەوێــزی  ئەحمــەد  تاهیــر  م.  خاڵــی  ناســراوە، 
باوکــی د. نەزەنــد بەگیخانــی و باپیــری ئــازاد 
عەبدولواحیــدە، لەنــاو خەڵکیــدا بەپیاوێکی باخەبەر 
ــە  ــووە ل ــز ناســراوە، یەکێــک ب ــار و بەڕێ ــە ویق و ب
باغەوانــە بەناوبانگەکانــی کۆیــە کــە خاوەنــی ڕەز 
و با غــی شــاخە مشــکە بــووە، لــە کۆیــە لــە دایــک 
بــووە و لــە شــاری بەغــدا کۆچــی دوایــی کــردووە. 
ســاڵی ١٩٦٣ کەوتووەتە بەر شــااڵوی ڕەشــبگیری 

ئــەو  قەومی(یــەکان،  )حــەرەس  بەعســییەکان 
کاتــە دەستبەســەر کــراوە و ماوەیەکــی زۆریــش 
لــە بەندیخانــەی مســەیەب خراوەتــە بەندیخانــەوە، 
کاتێکیــش کــوڕە گەورەکــەی )عەبدولواحیــد( لــە 
ئــەو ڕووداوە  ســاڵی ١٩٦١ ژیانئاوایــی دەکات، 
زۆر کاریگــەری لەســەری بەجــێ دەهێڵــێ، بۆیــە 
تا ڕۆژی مردنەکەی، ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕووی 

ــە نوشســتی کــردووە. ل
)٣( مــام ئەحمــەد: ئەحمــەد مســتەفا ئەحمــەد، 
لــە کۆیــە بــە مــام ئەحمــەد، یــان حاجــی ئەحمــەد 
ناســراوە، پیاوێکــی نوورانــی و قســەخۆش بــوو، 
و  بیــر  و  هــۆش  ژیانــی  ســاتەکانی  دوا  تــا 
یادەوەرییەکــی تیــژی هەبــوو ، لــە دوا ســاڵەکانی 
ژیانیــدا دوکانێکــی لەنــاو بــازاڕی کۆیــە هەبــوو، 
منداڵەکانــی، بــە تایبەتــی کوڕەکــەی کــە نــاوی 
مــام عەلــی ١٩٢٧-١٩٧٨ بــوو کــە لەپێــش خــۆی 
ڕســقی  و  بەرهــەم  کردبــوو،  دوایــی  کۆچــی 
باخەکانیــان کۆدەکــردەوە و ئــەو بۆیانــی دەفرۆشــت 
و ســاغی دەکــردەوە. مــام حاجــی ئەحمــەد بێجگــە 
لەو کارە، دەســتی بەیتاریشــی )پزیشــکی میللی( 
هەبــوو، واتــە دەســت شــکان و قــاچ دەرچوونــی 
ــە شــاری  چارەســەر دەکــرد، ڕۆژی ١٩٨٩/٢/٩ ل

ــی کــردووە. ــە کۆچــی دوای کۆی
)٤( مســتەفا: نــاوی تــەواوی مســتەفا ئەحمــەد 
مســتەفایە، ســاڵی ١٩٣٠ لــە شــاری کۆیــە لــە 
دایــک بــووە، پیاوێکــی زمــان شــیرین و نوکتەبــاز 
و قســەخۆش بــوو، لــە ڕۆژی ١٩٩٥/٣/٢١ هــەر 
لــە شــاری کۆیــە کۆچــی دوایــی کــردووە، لــە 
لــە کۆیــە  قــادر  کتێبخانــەی گشــتیی حاجــی 
ســاڵ  دوو  ئــەوەی  بەهــۆی  بــووە.  باغــەوان 
لەســەریەک لــە باشــووری عێــراق بەبــێ پچــڕان 
ســەربازی کردبــوو، بۆیــە فێــری زمانــی عەرەبــی 
جڵفــە بووبــوو، ئــەوە بێجگــە لــە زانینــی )عەتابە( و 
)بوذیــە( و )مەنەلــۆج(ی عەرەبــی کــە بــە دەنگــە 
خۆشــەکەی بــە باشــی دەیگوتــن و دەیزانیــن، ئــەو 
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لەســەر  خۆیشــی  شــەهیدە،   )٣( باوکــی  پیــاوە 
هەڵوێســتی کوردانــە و لەبــەر ئــەوەی باوکــی ئــەو 
ئەمنــی  دائیــرەی  لــە  بــوو،  پێشــمەرگانە  کــوڕە 
کۆیــە گیــراوە و ئەشــکەنجە و ئــازاری زۆر دراوە، 
ئەشــکەنجەدانانەوە  ئــەو  بەهــۆی  هــەر  دواجــار 

گیانــی ســپاردووە.
)٥( عەبدولــڕەزاق: نــاوی تــەواوی عەبدولــڕەزاق 
لــە   ١٩٣١ ســاڵی  عەبدوڵایــە،  ســدیق  حەمــە 
ــووە، پیاوێکــی خــاوەن  شــاری کۆیــە لــە دایــک ب
ئەزمــوون و قســەزان بــوو، لــە فەرمانگــەی پۆســتە 
و گەیاندنــی شــاری کۆیــە فەرمانبــەر بــوو، لەپاش 
سەرپەرشــتیی  باوکــی،  حەمەســدیقی  مردنــی 
باغەکــەی خۆیانــی دەکــرد، ئــەو زاتــە چەنــدان 
جار لەســەر برا و برازا و خوشــکەزاکانی گیراوە و 
لــە دائیــرەی ئەمنــی کۆیــە و هەولێــر لــە بەندیخانــە 
تونــد کــراوە، خاوەنــی )٣( بــرای شــەهیدە )قوبــاد 
ــەوزاد  ١٩٥٥-١٩٩٩(، )نیهــاد ١٩٥٧-١٩٧٥(، )ن
١٩٥٩-١٩٨٩(، ڕۆژی چوارشــەممە ٢٠١٨/١/٣ 
لــە شــاری کۆیــە کۆچــی دوایــی کــردووە، لــە 
گــۆڕی  تەنیشــت  لــە  کەکــۆن  گۆڕســتانی 

خێزانەکــەی نێــژراوە.
ــن  ــەواوی )جەاللەددی ــاوی ت ــن: ن )٦( جەاللەددی
ئەحمــەد ســادق حەوێزی(یــە، ســاڵی ١٩٣١ لــە 
کۆیــە لــە دایــک بــووە، بــرای )م. تاهیــر ئەحمــەد 
لــە ١٩٩٦/٦/١٣ کۆچــی دوایــی  حەوێزی(یــە، 
ــژی  ــە درێ ــوردوودا ب ــی ڕاب ــە ژمارەکان کــردووە، ل

ــان کــردووە. باســی ژیانم
)٧( جەاللەفەنــدی: م. جــەالل حەوێــز، ســاڵی 
١٩٠٩ لــە کۆیــە لــە دایــک بــووە، نــاوی تــەواوی 
)جــەالل حەبیباغــای ئەمیناغــای حەوێزی(یــە، لــە 

ژمارەکانــی پێشــتر باســمان کــردووە.
)٨( شۆڕش: کوڕی )م. بیالل بەهائەددین(ـە، لە 
خێزانێکــی ڕۆشــنبیر گــەورە بــووە، لــە ســاڵی ١٩٥٨ 
ــک  ــە دای ــە ل ــە شــاری کۆی ــەواو ل ــە گەڕەکــی ه ل
ــی  ــدی و ئامادەی ــەرەتایی و ناوەن ــی س ــووە، خوێندن ب

ــردووە، دەرچــووی پەیمانگــەی  ــەواو  ک ــە ت ــە کۆی ل
دەرەوەی  لــە دوای ڕاپەریــن چووەتــە  تەکنیکییــە، 
ماوەیەکــە  گیرســاوەتەوە،  )فینالنــد(  لــە  و  واڵت 
گەڕاوەتەوە شــاری هەولێر و خەریکی ئیشــی ئازادە.
)٩( نــازدار: کچــی مێژوونــووس و نووســەری 
شــاری کۆیــە )م. تاهیــر ئەحمــەد حەوێزی(یــە، 
ــی  ــا پۆل ــووە، ت ــە دایــک ب ــە کۆی ســاڵی ١٩٥٥ ل
ــە ســاڵی  ــدووە، دواییــش ل ــی خوێن پێنجــی ئامادەی
بەکراغــای  ئاودێــری  هاوژینــی  بووەتــە   ١٩٧٥
ــان بەســەر  ــە ژی ــە شــاری کۆی ــزی، ئێســتا ل حەوێ

ــات. دەب
)١٠( حاجــی مــەال مەجیــد: زانایەکــی ئایینــی 
ــاوداری کوردســتان  ــە بنەماڵەیەکــی ن ــە، ل گەورەی
لــە ســاڵی ١٩٢٩ لــە گونــدی )گــەڕاو(ی ســەر 
بــە هاوینەهــەواری ســەاڵحەددین هاتووەتــە دنیــاوە، 
پیاوێکــی ســەنگین و ڕێــزدار بــووە، ماوەیەکــی 
گــەورەی  مزگەوتــی  خەتیبــی  و  ئیمــام  زۆر 
شــەقاوە بــووە، دوای خــۆی کوڕێکــی بەنــاوی 
خانەنشــین  ئەفســەرێکی  کــە  )عەبدولحەمیــد( 
بــوو، چووەتــە شــوێنی باوکــی و ئێســتا وتارخوێــن 
ــی گــەورەی شــەقاوەیە،  ــژی مزگەوت ــش نوێ و پێ
)عەبدولبــاری( نــاوی  دیکەشــی  کوڕەکــەی 
یــە کــە بڕوانامــەی دوکتــۆرای لــە شــەریعەتی 
ئیســالم هەیــە. ماوەیــەک لــە هۆالنــد د دواتــر لــە 
ــەوە، ئێســتا  ــە دەرســی یاســای دەوت زانکــۆی کۆی
لــە شــاری بەغــدا ڕاوێــژکارە. م. مــەال مەجیــدی 
بــواری  لــە  بــوو  شــارەزا  کەســێکی  قوتــب، 
شــەریعەتدا، هەروەهــا زیاتــر لــە )٣( هــەزار بەیتــە 
شــیعری لەبــەر بــووە، لــە ســاڵی ١٩٨٩ لــە شــەقاوە 

کۆچــی دوایــی کــردووە.
)١١( دۆر: مەبەستی لە دەهۆڵە.

)ڕۆســتەم  لێــی  مەبەســت  ڕۆســتەم:   )١٢(
حەوێــزی(ی شــاعیرە، لــە ژمارەکانــی ڕابــوردوودا 

کــردووە. باســمان 
)١٣( فاتم: هاوژینی )م. بیالل بەهائەددین(ـە، یا 



157 ژ )٢٨٢/٢٨١( ٥/ ٣ - ٤/ ٢٠٢١

فاتــم نــاوی تــەواوی )فاتمــە عەلــی حاجــی عومــەر(
ـــە، ســاڵی ١٩٢٧ لە خێزانێکی مام ناوەند لە شــاری 
کۆیــە لــە دایــک بــووە، ســەرەتای پەنجــاکان شــووی 
بــە م. بیــالل بەهائەددیــن کــردووە کــە هونەرمەنــد و 
مامۆســتا و پەروەردەکارێکــی ناســراو بــووە. دایکــی 
)م. ئــازاد و فەرهــاد و شۆڕش(ـــە، کچێکــی بەناوی 
لــە  بــوو،  خۆشــناو  عوســمان  هاوژینــی  )ئــاواز( 
دەریــای ئیجــە لەگــەڵ منداڵەکانــی خنــکا، ڕۆژی 
لــە هەولێــر کۆچــی دوایــی کــرد،   ٢٠٠٧/١٢/١٠
ــە شــاری کۆیــە لــە گۆڕســتانی دەروێــش  دواییــش ل

خــدر بــە خــاک ســپێردرا.
)زەینــەب  مەبەســتی  دالوەر:  دایکــی   )١٤(
حەمــە ســدیق(ی هاوژینــی )م. تاهیــر ئەحمــەد 
ڕابــوردوودا  ژمارەکانــی  لــە  کــە  حەوێزی(یــە، 

کــردووە. باســمان 
حاجــی  تــەواوی  نــاوی  حەمەســوور:   )١٥(
کــوڕی  ڕەســووڵ  حاجــی  کــوڕی  حەمەســوور 
حســێن کوێخــا ڕەســووڵی مەنگــوڕە، ســاڵی ١٩٣٠ 
لــە کۆیــە هاتووەتــە دنیــا، کــوڕی خاڵــی )مــام 
کۆیــە  ســەرەکی  شــەقامی  لەســەر  جەالل(ـــە، 
چەنــدی  هەبــوو،  فرۆشــیی  وشــکە  دوکانێکــی 
بڵێــی پیاوێکــی زمــان شــیرین و بێدەنــگ و ســادە و 
بەڕێــز بــوو، خــۆی لــە سیاســەت بــە دوور گرتبــوو، 
ڕۆژی ٢٠٢٠/١١/٢٤ ڕێکەوتــی ســێ شــەممە لــە 

ــی کــرد. شــاری کۆیــە کۆچــی دوای
)١٦( بەدیعــە: نــاوی تــەواوی بەدیعــە حەمــە 
ســدیق عەبدوڵایــە، ســاڵی ١٩٣٤ لــە کۆیــە لــە 
دایــک بــووە، یەکێکــە لــە شــێرە ژنەکانــی کۆیــە، 
و  جــەرگ  بــە  و  ئــازا  بڵێــی  ژنێکــی چەنــدی 
پۆاڵییــن بــوو، لــە ڕاپەڕاندنــی ئەرکەکانــی ژیانــی 
ــدا  ــی ڕۆژگار کــە تێی ــی و نەهامەتییەکان تایبەت
دەژیــا زۆر خۆڕاگربــوو، ئــەو ژنــە خاوەنــی )٣( 
کــوڕی شــەهیدە بــە ناوەکانــی ئەمیــر )١٩٥٣-
١٩٩٥(، مشــیر )١٩٦١-١٩٨٧(، زرار )١٩٥٦-
ــە ســێ شــەهید و گیــران  ــەوە بێجگــە ل ١٩٩٠(، ئ

داگرتــن،  موڵــک  و  مــاڵ  بەســەر  دەســت  و 
خــۆی و هاوژینەکــەی )مســتەفا مــام ئەحمــەد( 
لەبــەر  و  کوردایەتــی  پێنــاوی  لــە  هەولێــر،  لــە 
کــوڕە پێشــمەرگەکانیان خرانــە بەندیخانــەوە. لــە 
٢٠١٧/١٠/٢٥ لــە شــاری کۆیــە کۆچــی دوایــی 

کــردووە.
)١٨( ســەمەد: نــاوی تــەواوی ســەمەدی حاجــی 
خانم(ـــە،  )عیســمەت  نــاوی  دایکــی  تەهایــە، 
ســاڵی ١٩٠٠ لــە شــاری کۆیــە لــە دایــک بــووە، 
مامۆســتایەکی پایــە بڵنــد و خــاوەن ئەزمــوون بــوو، 
پەروەردەکارێکــی میهرەبــان و خۆنەویســت بــوو، لــە 
ــراوە،  ــر پــەروەردە ک خێزانێکــی گــەورە و بەرچاوتێ
تاقانەی دایک و باوکی بووە، لە هاوینی ســاڵی 
ــی کــردووە.  ــە کۆچــی دوای ــە کۆی ــەر ل ١٩٧٨ ه
خاوەنــی دوو ژن بــوو، ژنــی یەکەمــی نــاوی )زارا( 
بــوو، لــە کۆچڕەوەکــەی ســاڵی ١٩٩١ کۆچــی 
دوایــی کــردووە، ژنــی دووەمیشــی نــاوی )زوبێــدە 
فەتــاح عیــزەت جەلیزادە(یــە کــە لــە ســاڵی ٢٠٠٣ 
کۆچــی دوایــی کــردووە، لــەم ژنــە تەنیــا )٢( 
ــە،  ــاری( هەی ــارام( و )ئ ــە ناوەکانــی )ئ کــوڕی ب
کــە ئێســتا لــە شــاری ســلێمانی دادەنیشــن. م. 
ســەمەد حاجــی تەهــا، لــە ناوەڕاســتی ســااڵنی 
شەســت بــۆ )کتێخانــەی گشــتی کۆیــە( تەنســیب 

ــووە. کــراوە و بەرپرســی یەکەمــی ب
)١٧( واقــف: بــرای )م. بیــالل بەهائەددین(ـــە، 
بەڕێــز  و  ســەنگین  پەروەردەکارێکــی  و  مامۆســتا 
بــوو، خاوەنــی هەڵوێســتی نیشــتمانی و کوردانــە بــوو، 
زاوای شەهید )محەمەد حەالق(ـە، ئێستا لە واڵتی 
ــە  ــە ل ــە شــاری کۆی ــج دەژی، ســاڵی ١٩٣٧ ل نەروی
دایــک بــووە، دوای ئــەوەی خــۆی خانەنشــین کــرد، 

یەکســەر بــەرەو هەنــدەران ڕۆیشــت.
نــاوی گەڕەکێکــی کۆنــی  )١٨( عیوازییــە: 
شــاری بەغدایە، کەوتووەتە ناوچەی )االعظمیة(، 
لــە نزیــک )بــاب المعظــم( لەالیــەک و الیەکــەی 
تــری ناوچــەی )کەســرە(یە، ئــەو گەڕەکــە لــە 
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کــوڕی  )عومــەری  دووەم  خەلیفــەی  زەمانــی 
بەنــاوی  کەســێک  لەالیــەن  خ(  ڕ.  خەتــاب- 
)موخــرەم بــن شــەریح( بنیــاد نــراوە، بــەاڵم د.عیمــاد 
ــە مێژوونووســەکانی  عبدولســەالم کــە یەکێکــە ل
نــاوی  لەپێشــدا  گەڕەکــە  ئــەو  دەڵــێ  عێــراق 
ســەردەمی  کۆتایــی  لــە  بــووە،  )االلیوازیــة( 
عەباســییەکان ناوەکــەی بــووە بــە )العیواضیــة(، 
دۆکیومێنتەکانــی  و  تۆمــار  لــە  هــەروەک 
لــە  نووســراوە.  عێــراق  دەوڵەتــی  و  عوســمانی 
کۆنــدا ئــەو گەڕەکــە بەشــێک بــووە لــە گەڕەکــی 
)المخــرم(، دواییــش لەپــاش دروســتبوونی دەوڵەتــی 
ــر  ــە ســاڵی ١٩٢١، نەخۆشــخانەی )می ــی ل مەدەن
ــێ دروســت کــرا، هەروەهــا  ئەلیاهــو ئەلیــاس(ی ل
گۆڕســتانی تورکــەکان )مقبــرة األتــراک(ی لــێ 
ــاب المعظــم(،  ــراوە، لەگــەڵ گۆڕســتانی )ب بنیادن
بێجگــە لەمانــەش )حدیقــة المعــرض(ی لــە زەمانــی 
شــا فەیســەڵی یەکــەم لــێ دروســت کــراوە، دوایــی 
خاتــوون  عادیلــە  مزگەوتــی  و  الطــب(  )مدینــة 

دروســت کــراون.
)١٩( فائیــق تاهیــر چەلەبــی: نــاوی تــەواوی 
ســاڵی  چەلەبی(یــە،  عەبدوڵــا  تاهیــر  )فائیــق 
١٩٢٨ لــە شــاری کۆیــە لــە دایــک بــووە، لــە 
ــووە،  ــر ب خێزانێکــی بەناوبانــگ و گــەورە و چاوتێ
لــە  )حقــوق(ی  مــاف  کۆلێــژی   ١٩٥٧ ســاڵی 
زانکــۆی بەغــدا تــەواو کــردووە، چەنــدان پلــە و 
پایــەی وەزیفــی بینیــوە، ماوەیەکــی باشــیش بــە 
پیشــەی پارێزەرایەتییــەوە خەریــک بــووە، ڕۆژی 
١٩٧٦/٢/٢٨ لــە شــاری بە غــدا کۆچــی دوایــی 
کــردووە و لــە گۆڕســتانی )غەزالــی( بــە خــاک 
شــێخ  )ناهیــدە  نــاوی  هاوژینەکــەی  ســپێردراوە، 
ســەدرەددین شــێخ کەریم(ـــە، خاوەنــی دوو کــوڕ و 

چــوار کچــە.


