چەند نامەیەك بۆ ئیسماعیل حەقی شاوەیس

ئا :سەرنووسەر
نامەیەكی شێخ ئەحمەدی بارزانی بۆ
ئیسماعیل حەقی شاوەیس()1
بــۆ خۆشەویســتمان ئیســماعیل حەقــی شــاوەیس
موحتــەرەم
هیواداریــن هــەر ســەالمەت و دڵشــاد بــن..
نامەتــان بــە دەســتمان گەیشــت زۆر موفریــح
بوویــن كــە زانیمــان ئێــوە لەگــەڵ منداڵــەكان ســاغ
و ســەالمەتن ،تــكا لــە یەزدانــی پــاك (ئەکــەم)
ئــەم دوورییــە نێزیــك بخاتــەوە ،لەســەر ســەالمەتی
هەموویــان .منداڵەكانمــان زۆر سوپاســی خێزانتــان
ئەكــەن و ســاو پێشكەشــیان ئەكــەن .محەمــەد
خالیــد( )2و عوســمان( )3و نەزیــر( .)4ســاوەكی
گەرموگــوڕ پێشكێشــتان ئەكــەن ،ئیتــر هــەر
مووەفــەق و ســەالمەت بــن.
موخلیس
ئیمزا
ئەحمەد بارزانی
1967-4-14

نامەیەك لە (عەلی كەمال)ـەوە()5
1972-2-15
گەورەی بەڕێز مامۆستا ئیسماعیل
لەپاش حورمەت و ئیخاڵس
كــە گەڕامــەوە لــە خاریجــی عێراقــەوە بیســتم
لــە غیابــی منــا دایكــی كاك نــووری( )6كۆچــی
كــردووە ،نەمتوانــی ئیشــتیراكی خــەم و كەدەرتــان
كــەم لــە وەقتــی خۆیــا ،بــە واجیبــم زانــی كــە ئــەم
وەزیفەیــە بەجــێ بهێنــم ،چونكــە تــۆ مامۆســتای
منــی ،لــە جەنابتــەوە ئــەوەل دەرســی وەتەنییــەت و
قەومییەتــم وەرگرتــووە و ئیمانــم پێكــردووە ..لوتفــەن
عــەرزی تەعزییــەم تەقدیمــی كاك ســدیق( )7و
هەمــوو عائیلەتــان بفەرمــوون .عومــری درێــژی
بــۆ ئێــوە و كاك نــووری بەجــێ هێشــتبێ ،ئیتــر بــە
تەمەنــای دەوامــی ســاغی و ســەالمەتت مەشــغوڵم
گــەورەم كاك ئیســماعیل.
ئیمزا
موخلیست
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نامەیەكی بەشیر موشیر()8
بۆ الی ماموەستای بەرز ئیسماعیل حەقی
ڕۆژباش:
هیــوادارم كــە هەمیشــە شــاد و بەختیــار بــن،
هیــوام وایــە كــە هیــچ كاتــێ ناخۆشــیت بەدڵــدا
نەیێــت.
میــرم :نووســراوت گەیشــت ،زۆر پێــی خۆشــحاڵ
بــووم ،چاومــی ڕوون كــردەوە ،ئینشــائەڵاڵ هــەر
پایــەدار و ســەربەرز ئەبــن بــۆ كــورد و كــوردەواری.
میــرم لەپــاش نووســیوتە كــە ئەمــەوێ لــەم
وەزیفەیــە دەربچــم ،ڕۆحەكــەم (مەســئەلە ئیمــڕۆ
نانــی ئەمــڕۆ بــۆ ســبحەینێ ،ئــەوە دەبــێ ڕەچــاو
بكەیــن .هێشــتا هێــزت هەیــە ،زۆر ئیشــت پــێ
دەكــرێ ،لەســەر ئــەم كارەت دەوام بكــە هەتاكــوو
نەختــێ پــارە كۆبكەیتــەوە بــۆ ژیانــی ئیختیاریــت)
لــە بــرادەرەكان ڕەفیــق حیلمــی بــەگ( ،)9كاك
عــارف( )10و ڕەشــید ســدقی( ،)11محەمــەد
عەلــی كــوردی( )12هەمــوو عــەرزی ئیحتیرامیان
هەیــە ،مەعەلئەســەف محەمــەد عەلــی كــوردی
ئیمــڕۆ نەخۆشــە و لــە ماڵــەوە كەوتــووە ،دوعــای
خێــری پێویســتە لەســەر هەمــوو الیــەك .ئیتــر
بژیــت .وردی( )13مەخســووس ســەالمی هەیــە و
بیــرت ئــەكات.
ئیتر خۆشیت

پەراوێزەكان:
( )1ئیســماعیل حەقــی شــاوەیس :ســاڵی 1894
لە مووســڵ لە دایك بووە ،قوتابخانەی ڕوشــدییەی
لــە ســلێمانی تــەواو كــردووە ،دواتــر ڕوشــدییەی
ســەربازی لە بەغدا ،پاشــان قوتابخانەی شــاهانەی
ســەربازی لــە ئیســتەنبووڵ خوێنــدووە .بەشــداری لــە
جەنگــی باڵــكان و یۆنــان كردووە ،دواتر لە یەكەمین
جەنگــی جیهانــدا بەشــدار بــووە و لەالیــەن ســوپای
هاوپەیمانــان بەدیــل گیــراوە و بــۆ هیندســتان دوور
خراوەتــەوە ،هــەر لــەوێ پێوەنــدی بــە كــوردە دیــل
كراوەكانــەوە دەكات و ڕێكخراوێــك بــۆ داكۆكیكــردن
لــە مافەكانیــان و مافــی گەلی كوردســتان دروســت
دەكات .دوای جەنــگ دەگەڕێتــەوە ســلێمانی و
لــە حكومەتەكــەی شــێخ مەحمــووددا بەشــداریی
دەكات .پێــش شــەڕەكەی دەربەنــدی بازیــان دەبێتــە
نوێنــەری شــێخ مەحمــوود بــۆ وتووێــژ لەگــەڵ
بەریتانییەكان .دوای داگیركردنی ســلێمانی لەالیەن

برات
بەشیر موشیر
ئیمزا
1956/10/2
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بەریتانییەكانــەوە ،ماوەیــەك لــە گونــدی بێســتان
ســوور لــە شــارەزوور بەنــاوی مــەال شــاوەیس خــۆی
دەشــارێتەوە ،دوای ماوەیــەك لــە ڕێگــەی ئێرانــەوە
خــۆی دەگەیەنێتــە توركیــا و دەگەڕێتــەوە ناو ســوپای
توركیا و لە جەنگی نیشــتمانیدا بەشــداری دەكات و
لەگــەڵ الوانــی نیشــتمانپەروەری كــورد ڕێكخــراوی
(كۆمیتــەی ئیســتیقاللی كوردســتان) دروســت دەكــەن
كە لە پشت ڕاپەڕینی ساڵی 1925ـــەوە بووە .دوای
دەســتگیركردنی خالیــد بەگــی جبرانلــی و د .فوئــاد
و هەڤاڵەكانیــان و لــە ســێدارەدانیان ،شــاوەیس لەالیــەن
دادگای ســەربازییەوە فەرمانــی لــە ســێدارەدانی
بــۆ دەردەچــێ ،بــەاڵم خــۆی دەربــاز دەكات و
دەگەڕێتــەوە عێــراق و ماوەیــەك وەک مامۆســتا كار
دەكات و دواتریــش وەك ئەفســەر لــە ســوپای عێراقــدا
دەســتبەكار دەبــێ و لەگــەڵ نیشــتمانپەروەرانی كــورد
دا لــە پێوەندیــدا دەبێــت ،ســاڵی  1927وەك نوێنــەری
كۆمیتــەی ئیســتیقاللی كوردســتان لــە شــارۆچكەی
بحمدونــی لبنــان بەشــداری لــە كۆنگــرەی دامەزراندنــی
(خۆیبوون)دا دەكات ،دوای كۆنگرەش دەچێتە فەڕەنسا
و بــەردەوام دەبێــت لــە خەباتــی نەتەوەیــی و نیشــتمانیدا
و پێوەنــدی لەگــەڵ ڕێكخــراوە ئەرمەنییەكانــدا دروســت
دەكات .دوای گەڕانــەوەی بــۆ عێــراق جارێكــی
تــر وەك ئەفســەر لــە ســوپای عێراقــدا دەســتبەكار
دەبێتــەوە و لــە خەباتــی نەتەوەیــی و نیشــتمانیدا
بــەردەوام دەبێــت ،بۆیــە لــە ســوپا دوور دەخرێتــەوە،
دواتــر دەیكــەن بــە قائیمقامــی ڕانیــە ،مەخمــوور
و ئاكــرێ .كاتێــك دەســەاڵتدارانی عێــراق دەزانــن
بۆیــان دەســتەمۆ ناكــرێ لــە كارەكــەی دووری
دەخەنــەوە و خانەنشــینی دەكــەن .شــاوەیس لــە
ژیانیدا هەرگیز لە خەباتی نەتەوەیی و نیشــتمانی
و كۆمەاڵیەتــی دوور نەبــووە ،بــۆ گەیاندنــی
ئــەو پەیامــەش دەستپێشــخەری بــۆ دامەزراندنــی
ژمارەیــەك ڕێكخــراوی سیاســی کــردووە وەك:

كۆمیتــەی ئیســتیقاللی كوردســتان ،خۆیبــوون،
زەردەشــت ،برایەتــی ،لقــی خــوارووی كوردســتانی
ژ.ك ،بزووتنــەوەی ئاشــتیخوازان لــە عێــراق،
شــاوەیس لــە ژیانــی پــڕ خەبــات و تێكۆشــانیدا
زۆرجــار زیندانــی كــراوە و لــە كار دەركــراوە و نــان
بــڕاو بــووە و بــۆ شــارەكانی خــوارووی عێــراق دوور
خراوەتــەوە .ڕۆژی 12ی مایســی  1976كۆچــی
دوایــی دەكات و لــە گــردی ســەیوان بــە خــاك
دەســپێردرێ و دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو خاكــەی لــە
پێناویــدا ژیــاو خەباتــی كــرد .جگــە لــە خەباتــی
ڕێكخراوەیــی و سیاســی ،شــاوەیس چاالكوانێكــی
بــواری كولتــووری و ئەدەبیــش بــووە ،بــۆ نموونــە لــە
دەستپێشــخەریی نووســین بــە پیتــی التینــی ،دوای
شــوكری فەزڵــی یەکێــک لــە پێشــەنگەکان بــووە،
بەتایبەتــی نووســینەوە و تۆماركردنــی پەنــدی
پێشــینانی كــوردی بــە پیتــی التینــی ،ژمارەیــەك
وتــاری مێژوویــی باڵوكــراوەی لــە گۆڤــار و
ڕۆژنامەكانــدا هەیــە ،دوو كتێبــی چاپكــراوی
هەیــە بــە ناوەكانــی :قســەی پێشــینان گوســتاو
لۆبــۆن ،ســاڵی  1933لــە چاپخانــەی ئەیتــام لــە
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بەغــدا چــاپ كــراوە ،هەروەها هەنــدێ پڕووپووچی
پێشــینان و مەتــەڵ كــە ســاڵی  1933لــە بەغــدا لــە
چــاپ دراوە .تــا ئێســتا جگــە لــە چەنــد وتارێكــی
ئێــرە و ئــەوێ ،دڵشــاد مەحمــوود عەبدولڕەحمــان
توێژینەوەیەكــی لــە بــارەوە نووســیوە و لــە ســاڵی
 2004لــە هەولێــر چــاپ کــراوە.
( )2محەمــەد خالیــد :كــە بــە شــێخ محەمــەد
خالیــد بارزانــی ناســراوە ،لــە درەختــی خانەوادەكەیەوە
(شــێخ محەمــەد شــێخ عەبدولســەالم) ،پێكهاتــوون
لــە ( )5كــوڕ ،شــێخ عەبدولســەالم ،شــێخ ئەحمــەد،
محەمەدســدیق ،شــێخ بابــۆ ،مســتەفا بارزانــی .لــە
كــوڕی دووەم شــێخ ئەحمــەد تەنیــا چــوار كــوڕی
لەپــاش بەجــێ مــاوە ،محەمــەد خالیــد ،شــێخ جەمال،
شــێخ عوســمان ،شــێخ نەزیــر .شــێخ محەمــەد خالیــد
بارزانــی خــەزووری ســەرۆك (مەســعوود بارزانی)یــە
كــە چەنــد ســاڵێكە كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )3و ( )4عوســمان و نەزیــر كوڕانــی (شــێخ
ئەحمــەدی بارزانــی)ن.
( )5عەلــی كەمــال :نــاوی تــەواوی عەلــی
كەمــال عەبدولڕەحمــان حاجــی قــادرە ،لــە ســاڵی
 1900لــە شــاری ســلێمانی لــە گەڕەكــی دەرگەزێــن
لــە دایــك بــووە ،وەكــوو داوونەریتــی ئــەو ســەردەمە
لــە حوجــرە لەســەر دەســتی خواجەفەنــدی و
حاجــی مــەال ســەعیدی زڵزڵەیــی خوێندوویەتــی،
ئامادەیــی ڕوشــدییەی عەســكەری تــەواو كــردووە و
چووەتــە توركیــا و لــە ئیســتەنبووڵ لــە كۆلێــژی
پۆلیــس خوێندوویەتــی ،كــە گەڕاوەتــەوە كــراوە بــە
یاریــدەدەری پۆلیــس لــە شــاری بەغــدا ،دوای ئــەوە
هــەر بــە وەزیفــەی (مەعــاون) لــە كۆیــە و خانەقیــن
و عەزیزیــە بــووە .ســاڵی  1932بووەتــە بەڕێوەبــەری
پۆلیســی كەركــووك ،دواتــر بووەتــە بەڕێوەبــەری
پۆلیســی بەغــدا ،تــا ســاڵی  1935لــە ســلكی
پۆلیســدا ماوەتــەوە ،ئیتــر وازی لــە وەزیفــە هێنــاوە،

ئەوجــا بووەتــە نائیبــی ســلێمانی ،لــە ســاڵی 1935
تــا ســاڵی  1956بــۆ چەنــد جارێــک نیابەتەكــەی
نــوێ بووەتــەوە .هــەر لــەو كاتــەوە كــە لــە وەزیفــەدا
نەمــاوە ،دەســتی بــە بازرگانــی كــردن كــردووە.
بەدرێژایــی ئــەو دە ســاڵەی گۆڤــاری گەالوێــژ
دەرچــووە باربــووی كــردووە و بــە پــارە یارمەتــی
داوە بــۆ دەركــردن و بــەردەوام بوونــی .لــە ســاڵی
()1939ـــەوە هەمــوو ســاڵێك هەنــدێ پــارەی بــۆ
قوتابییــە هەژارەكانــی كــورد تەرخــان كــردووە،
لــە ســاڵی  1943لــە ســلێمانی فەقیرخانەیــەك
كراوەتــەوە ،ئــەو بەشــداری كردنەوەكــەی بــووە
بــە مەبەســتی خزمەتكردنــی هــەژارەكان لــە
بەغــداوە پــارە و كەلوپەلــی بــۆ نــاردوون)150( ،
هــەزار دینــاری ئەوكاتــەی بــۆ دروســت كردنــی
نەخۆشــخانەی لەدایــك بــوون لــە ســلێمانی تەرخــان
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كــردووە ،لــە ســلێمانی مزگەوتێــك بــە نــاوی خــۆی
و شانۆیەكیشــی بۆ شــانۆكاران دروســت كردووە ،لە
 1998/7/31لــە لەنــدەن كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )6كاك نووری :مەبەســتی (نووری شــاوەیس)
ـــە ،نــاوی تــەواوی (نــووری ســدیق شاوەیس)ـــە،
ســاڵی  1922لــە شــاری ســلێمانی لــە دایــك بــووە،
دواتــر بــۆ خوێنــدن چووەتــە شــاری بەغــدا و لــەوێ
كۆلێــژی ئەندازیــاری تــەواو كــردووە .هــەر لــە
ســەرەتای الوێتییــەوە تێكــەاڵوی ژیانــی سیاســی
بووە ،لە ســاڵی  1935یەكێك لە دامەزرێنەرەكانی
(كۆمەڵــەی ئــازادی كــورد) بــووە ،دوایــی لــە
ســاڵی  1938پێوەندی بە (كۆمەڵەی داركەر)ـــەوە
كــردووە ،ســاڵی  1939چووەتــە ڕیزەكانــی حزبــی
هیــواوە .لــە ڕۆژی  1946/8/16لەگــەڵ باوكــی
لــە دامەزراندنــی پ.د.ك بەشــداری كــردووە ،دوای
ڕێككەوتننامــەی ئــاداری ســاڵی  1970كــراوە بــە
وەزیــری ئەشــغاڵ .ڕۆژی  1983/11/15كۆچــی
دوایــی كــردووە.
( )7كاك سدیق ،باوكی نووری (شاوەیس)ـە.
( )8بەشــیر موشــیر :لە ســاڵی  1890لە شــاری
ســلێمانی لەدایك بووە ،هەر زوو لەالیەن دەســەاڵتی
عوســمانییەوە لەگــەڵ ڕەشــید ســدقی داخیلــی
خولێكــی (زەفتــێ) دەكرێــت ،واتــە بووەتــە پۆلیــس،
نیمچــە خوێنــدەوار بــووە .بەشــیر موشــیر پیاوێكــی
قســە خــۆش و خــۆش مەشــرەب بــووە ،دووكانێكــی
بــەرگ دوورینــی لــە بەغــدا لــە شــەقامی ڕەشــید
هەبــووە ،بەرگدروویەكــی بــاش بــووە ،دووكانەكــەی
شوێنی کۆبوونەوە و دانیشتنی هەموو ڕۆشنبیران
و ئەدیبــان و كوردپــەروەران و بەرپرســانی حكوومــی
بــووە ،هەروەهــا لــە دووكانەكــەی كتێبی نووســەرانی
كوردیشــی فرۆشــتووە ،خۆشەویســتی هەمــوو
الیــەك بــووە ،خاوەنــی ئــەو گوتــە بەناوبانگەیــە
(ئەتــوو بینووســە ،ئەمــن تەئلیفــی دەكــەم) .ڕۆژی

 1963/7/30لــە شــاری بەغــدا كۆچــی دوایــی
كــردووە )3( ،كــوڕ و ( )1كچــی لــە پــاش بەجێماوە
بــە ناوەكانــی :شــامیل ،هیشــام ،نــزار ،فەوزیــە.
( )9ڕەفیــق حیلمــی بــەگ :زانایەكــی گــەورە
و ڕۆشــنبیر بــوو ،نــاوی تــەواوی ڕەفیــق حیلمــی
كــوڕی ســاڵح كــوڕی عەبدوڵاڵیــە ،لــە ســاڵی
 1898لــە شــاری كەركــووك لەدایــك بــووە ،باوكــی
ئەفســەری ســوپای تــورك بــووە ،چووەتــە ئەســتانە
و كۆلێــژی ســوپایی تــەواو كــردووە ،بــۆ جــاری
دووەم گەڕاوەتــەوە توركیــا ،ئــەم جــارە لــە ســاڵی
 1930خوێندنــی ئەندازیــاری تــەواو كردووە .ســاڵی
 1938حزبــی هیــوای دامەزرانــدووە و بووەتــە
ســەرۆكی حزبەكــە ،دەورێكــی گــەورەی لــە خەباتی
نەتەوەیــی و نیشــتمانیدا گێــڕاوە ،لــە ژیانیدا گەلێ
پلەوپایــەی وەزیفــی دیــوە ،خاوەنــی چەنــدان كتێبــە
لەوانــە ( )2بەرگــی شــیعر و ئەدەبیاتــی كــوردی
و ( )6بەرگــی یاداشــت .ڕۆژی  1960/8/4لــە
شــاری بەغــدا كۆچــی دوایــی دەكات و لــە شــاری
ســلێمانی بــە خــاك دەســپێردرێت.
( )10كاك عــارف :دەبــێ مەبەســتی ڕەشــید
عــارف بــێ كــە زۆر لــە دووكانەكــەی بەشــیر
موشــیر دانیشــتووە .نــاوی تــەواوی ڕەشــید عــارف
مەحمــوود ســەقایە ،ســاڵی  1904لــە شــاری
كەركــووك لــە دایــك بــووە ،باوكــی لــە ســوپای
عوســمانیدا پیشــەی (ســەقا) بــووە ،بۆیــە ئــەو
نازنــاوەی بەســەردا بــڕاوە .لەگــەڵ هاتنــی ئینگلیــز
بــۆ شــاری كۆیــە ،خێزانەكەیــان هاتووەتــە ئــەو
شــارەوە ،خوێندنــی ســەرەتایی لــە كۆیــە لــە -1922
 1923تــەواو كــردووە ،پاشــان چووەتــە شــاری
بەغــدا لــە (مدرســة الهندســة التطبیقیــة العالیــة)
وەرگیــراوە ،پــاش ( )3ســاڵ خوێنــدن بووەتــە
ئەندازیــار ،پیاوێكــی مێرخــاس و بەرچاوتێــر بــووە،
یارمەتــی خەڵكــی هــەژار و نــەداری شــارەكانی
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چەركەســی بــووە و باوكیشــی خەریكــی بازرگانــی
بــووە .زمانەكانــی عەرەبــی و توركــی و فەڕەنســی
و فارســی زانیــوە ،خاوەنــی ڕۆژنامــەی (الرائــد
المصــری) و (المقتبــس) و (الظاهــر) و (الشــرق)
بــووە .ڕۆژی  1953/4/2هــەر لــە شــام كۆچــی
دوایــی كــردووە.
( )13وردی :محەمــەد تۆفیــق وردی شــاعیر و
نووســەر و فۆلكلۆرنــاس ،نــاوی تــەواوی محەمــەد
كــوڕی تۆفیــق كــوڕی ڕەشــیدە ،لــە ســاڵی 1923
لــە شــاری كۆیــە لــە دایــك بــووە ،ڕەچەڵەكــی
خێزانەكەیــان بــۆ باكــووری كوردســتان دەگەڕێتــەوە،
ســاڵی  1937خوێندنــی ســەرەتایی لــە كۆیــە
تــەواو كــردووە ،ســاڵی  1941خوێندنــی ناوەنــدی
تــەواو كــردووە و چووەتــە (خانــەی مامۆســتایانی
ســەرەتایی) ،ســاڵی  1944خوێندنــی تــەواو كــردووە
و بــووە بــە مامۆســتا .یەكــەم جــار لــە تــەق تــەق
دامــەزراوە .لــە كاتــی دامەزراندنــی كۆمــاری
دیموكراتــی كوردســتان كــراوە بــە مامۆســتای
قوتابخانەیەكــی ســەرەتایی لــە شــاری مەهابــاد،
گەلێــك جموجووڵــی سیاســی و چاالكــی نوانــدووە،
خاوەنــی دەیــان كتێــب و ســیپارەیە ،بــە شــیعری
ســروودی (ئــەی شــەهیدان) بەناوبانگــە .ڕۆژی
 1957/12/3لــە شــاری بەغــدا كۆچــی دوایــی
كــردووە .جــاران کــە وردی کــە بــە دوو واو
دەنووســرا ،دەڵێــن بەشــیر موشــیر بــە وە وردی
خوێندوویەتییــەوە.

كوردســتانی داوە ،خەریكــی كاری بەڵێندەرایەتــی
بــوو ،بــەو هۆیــەوە زۆر دەوڵەمەنــد بــووە و یەكێــك لــە
دەوڵەمەنــدە ناســراوەكانی عێــراق بــووە .لــە مانگــی
تەممــووزی ســاڵی  1981لــە بەغــدا كۆچــی دوایــی
كــردووە و لــە گۆڕســتانی (غەزالــی) بــە خــاك
ســپێردراوە ،وەجاغــی کوێــر بــووە و لەپــاش خــۆی
هیــچ منداڵێكــی بەجــێ نەهێشــتووە.
( )11ڕەشــید ســدقی :نــاوی تــەواوی ڕەشــید
سدقی غەفوورە ،ساڵی  1890لە شاری سلێمانی
لــە دایــك بــووە ،لــە حوجــرە و قوتابخانــەی ئایینــی
خوێندوویەتــی ،بــەاڵم یەكەمیــن شــەڕی جیهانــی
نەیهێشــتووە خوێنــدن تــەواو بــكات كــە براوەتــە
جەنگــەوە ،پاشــان چووەتــە نــاو بزووتنەوەكــەی شــێخ
مەحمــوودی حەفیــد و بەهۆیــەوە تووشــی گرتــن و
بەندیخانــە بــووە .بــۆ مــاوەی دوو ســاڵ كۆمەڵــێ
وەزیفــەی بینیــوە لەوانــە :یاریــدەدەری بەڕێوەبــەری
ناحیــەی (ناودەشــت) و مەئمــووری ماڵــی قــەرەداغ
و بەڕێوەبــەری ناحیــەی تانجــەڕۆ و قائیمقامــی
پشــدەر و ڕانیــە و ســەرۆكی شــارەوانی ســلێمانی و
قائیمقامــی كۆیــە ،تــا ئــەو كاتــەی كــە لــە كۆیــە
بــووە لــە 1945/8/1دا خانەنشــین بــووە .ســەرەڕای
ئەمانــە خولیــای شــیعر و نووســین و ئەدەبیاتــی
هەبــووە و هەندێكیشــی لــە ڕۆژنامەكانــی ئــەو
ســەردەمەدا باڵوكردووەتــەوە .زۆر بــرادەری بەشــیر
موشــیر بــووە ،لەالیــەن عوســمانییەكانەوە پێكــەوە
لــە ســلێمانی داخیلــی خولــی (زەفتــێ) بــوون ،لــە
ســاڵی 1956دا كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )21محەمــەد عەلــی كــوردی ،یەكێــك بــووە * ئــەم نامانــەم لــە ئەرشــیڤی برامــان د .دلێــر
لــە نوێخوازەكانــی ئەدەبــی عەرەبــی ،نــاوی تــەواوی ئیســماعیل حەقــی شــاوەیس دەســت کەوتــووە،
(محەمــەد فەریــد كــوڕی عەبدولــڕەزاق كــوڕی هەروەهــا لەبــارەی ژیاننامــەی باوکیشــییەوە،
محەمــەد كــوڕی عەلی)یــە ،ســاڵی  1876لــە زانیــاری پــێ دایــن.
شــام لــە دایــك بــووە ،لــە بنەڕەتــەوە خێزانەكەیــان
لــە شــاری ســلێمانییەوە چوونەتــە شــام ،دایكــی
ژ (٢٠٢١ /٨ - ٧ /٥ )٢٨٦/٢٨٥
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