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چەند نامەیەكی م. كەریم شارەزا )1(
بۆ م. تاهیر ئەحمەد حەوێزی

ئا: سەرنووسەر

* نامەی یەكەم
هەولێر 1971/3/29

برای بەڕێزم مامۆستا تاهیر حەوێزی
دەســتەكانت دەگوشــم و هــەردەم تەندروســتیتانم 

دڵخوازە.
بــرا: لــە بــارەی موعامەلەكــەی )فوئاد(ـــەوە)2( 
بــاوەڕت بــێ چــوار جــار چوویــم بــۆ تەقاعــودی، لــە 
ڕۆژی 13 - 3 گەیشــتووەتە هەولێــر، تــا ڕۆژی 24 
- 3 ســێ جــاری تــرم ســەر لــێ داون تــا ژمــارە و 
ڕۆژی نووســینی كیتابەكەیانــم وەرگــرت لــە ســجلی 
ــەم جــۆرە وەاڵم دراوەتــەوە 5695  صادیرەیــان، ب
ــە 24 - 3 - 1971، عەبدولواحیــد محەمەدســدیق  ل

الــی/ مدیریــة التقاعــد العامــة.
ــدا، الم  ــتبێتە بەغ ــتا گەیش ــوادارم ئێس ــر هی ئیت
وایــە داوای ئــەوە ئەكــرێ كــە بدرێنــە لیژنــەی 

توببــی.
ــەوە)3(  ــەی نەقاب ــارەی 100 دینارەك ــە ب ــرا: ل ب
تــا ئێســتا هیــچ كەســێكی هاوتــای ئێــوە وەری 

ئێســتا  مامۆســتایانیش  یەكێتیــی  و  نەگرتــووە 
قســەی خۆمــان بــێ لــە حاڵەتــی موقاتەعــەن لەگەڵ 
نەقابــەی مەركــەزی، بۆیــە هەمــوو موعامەلــەی 
ئاوایــان تەجمیــد كــردووە. لــە )نووســەری كــورد( 
وتارێكــم لەســەر )تارمایــی شــاعیریەتی حاجــی 
ــاو شــیعرەكانی مــەال محەمــەدی  قــادری كۆیــی لەن
ڕای  و  بیبینــە  تكایــە  باڵوكردۆتــەوە،  كۆیــی(دا 
خۆتــم بــۆ دەرببــڕە، تــا چ ڕادەیێــك بــۆی چوویــم 
ــەرانی  ــی نووس ــی یەكێتی ــی لق ــارەی دانان ــە ب و ل
ــەس  ــن )11( ك ــوەش دەتوان ــە، ئێ ــە كۆی ــورد ل ك
كۆببنــەوە و داوایێــك پێشــكەش بكــەن بــە یەكێتیی 
ــەو  ــك ل ــە مەرجێ ــدا، ب ــە بەغ ــورد ل نووســەرانی ك
كەســانە بــن كــە ئەندامــی )یەكێتی(یــن و پارەیــان 
ئــەم  ئینجــا  دەكا،  تەئیدتــان  مەركــەز  دابــێ. 
تەئیــدە لەگــەڵ عەریزەیــەك و دانەیێــك لــە مینهــاج 
ــی یەكێتیــی نووســەران پێشــكەش  و نیزامــی داخل
بــە قائمقامــی كۆیــە دەكــەن و ئەویــش پــاش تەئیــد 
كــردن دەیاننێــرێ بــۆ پارێــزگای هەولێــر، ئــەوكات 
ــرا،  ــز نەك ــوو و ڕەف ــەر ڕەت ب ــی بەس ــە مانگێك ك
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ــرت!! ــان وەرگ ــەوا ئیجازەت ئ
بــەم زووانــە كۆمەڵــە شــیعرێكم بەنــاوی )ڕێــگای 
و  هــەوڵ  هەنــدێ  تكایــە  دەردەچــێ،  دوور()4( 
هیممەتمــان بــۆ بــدەن بــۆ باڵوبوونــەوەی لــە كۆیــە.
نەمانزانــی )شــەوچەرە(كەت)5(، بەچی گەیشــت، 
هیــوادارم دەرچوونــی نزیــك بووبێتــەوە. ئیتــر هــەر 
خــۆش بــن و ســاڵو و ڕێزمــان بــۆ زێنــەب خــان)6( 
ــی  ــەم، داك ــاچ دەك ــەكان م ــە وردیل و چــاوی منداڵ

پشــتیوان)7( زۆر ســەالم و ڕێــزی هەیــە بۆتــان.
برات
ئیمزا

كەریم شارەزا

* نامەی دووەم
هەولێر 1978/8/17

بــۆ بــرای بەڕێــزم مامۆســتا تاهیــر حەوێــزی 

شــە پێشكە
ڕۆژبــاش: هیــوادارم لە خۆشــیدا بن. نامەی شــیرینت 
پرســیارەكانت  وەاڵمــی  وا  و  ســوپاس  زۆر  هــات، 

ــەوە. دەدەم
ــێ  ــەوچەرەكەم پ ــە ش ــەوە 2 دان ــە سوپاس 1- ب

ــت. گەیش
2- ناوونیشانی حسێن عارف)8( بەم جۆرەیە:

)بغــداد - شــارع الجمهوریــة  - ســاحة الخالنــي - 
دار الثقافــة والنشــر الكردیــة(.

لــە كاتــی خــۆی لــە كــۆڕی زانیــاری هەنــدێ 
ــە بــارەی ئێــوەوە پــێ دا، كەچــی هــەر  زانیاریــم ل

بەنــاوی )دڵســۆز()9( بــاڵوی كردۆتــەوە.
ــەرانی  ــی نووس ــرەی یەكێتی ــارەی كۆنگ ــە ب 3- ل
كــوردەوە، لــە كۆیە: جەنابتان و كاك ڕۆســتەم)10( 
و كاك عەونــی)11( و مامۆســتا مەجیــد ئاســنگر 
بابەڕەســووڵ  حســێن  مــەال  مامۆســتا  و   )12(
)ســامی عــەوداڵ()13( لــە ســەرەتای دامەزراندنــی 
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ــەر  ــتا ه ــراون، ئێس ــدام وەرگی ــە ئەن ــەوە ب یەكێتیی
ــار  ــا 3 دین ــراون و تەنه ــوەت ك ــابە دەع ــەو حیس ب
ئابۆنــەی ئــەم ســاڵەی 1978 بــدەن، ئەندامەتیتــان 
نــوێ دەبێتــەوە و پــارەی ســاڵەكانی پێشــووتان 
لەســەر الدەكــەوی. لــە كاتــی بەشــداری كردنیشــتان 
پــارەی  و  خــواردن  خەرجــی  كۆنگرەكــە  لــە 
ــە،  ــەی كۆنگرەی ــابی لیژن ــەر حیس ــتنتان لەس نووس
مەســرەفانە  ئــەو  بــۆ  دیناریــان  هــەزار  جــارێ 
دیكــەی  هــەزاری  دواییشــدا  لــە  و  وەرگرتــووە 
دێتــە ســەر. كۆنگــرە لــە هۆڵــی گــەل لەنــاو شــاری 
هەولێــر دەكرێتــەوە و لەوانەیــە كاروبــاری لیژنــەكان 
لــە مەســیف ســەالحەددین جێبەجــێ بكرێــت. هــەر 
ــی نووســەرانی كــورد  ــی یەكێتی چۆنێــك بێــت بوون
لــە نەبوونــی گەلــێ باشــترە. ئیــدی خــۆم و دایكــی 
ــن و  ــە زێنــەب خــان دەكەی پشــتیوان زۆر ســەالم ل

ــەن. ــاچ دەك ــتتان م ــەكان دەس منداڵ
ئیدی هەر خۆش بن كاكی برای.

ئیمزا
برای بچووكتان

كەریم مستەفا شارەزا

* نامەی سێیەم
هەولێر 1978/9/6

بۆ بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەفەندی پێشكەشە
 )3( بــن.  خۆشــیدا  لــە  هــەردەم  هیــوادارم 
دینارەكــەم دا بــە موحاســبی یەكێتیــی نووســەرانی 
وادەی  ناردییــەوە.  بــۆ  وەســڵەكەم  وا  و  كــورد 
ــەوە،  ــك بوویت ــەران نزی ــرەی نووس ــتنی كۆنگ بەس
وا  جــا  دەبەســترێ،  1978/9/10دا  ڕۆژی  لــە 
ــر  ــن بــۆ هەولێ ــان ڕۆژدا بێ ــە هەم چاكــە ئێــوە ل
كــە  ئەلموســتەوفی  ئیبــن  هۆڵــی  ڕووبكەنــە  و 
ــەی  ــێ )قاع ــی دەڵ ــەر پێ ــتاش ه ــە ئێس خەڵكەك
شــەعب(، چونكــە ســەعات 10ی پێــش نیــوەڕۆ 

دەكرێتــەوە، ئــەو ڕۆژانــەی كۆنگــرە، مەســرەفی 
خــواردن و نووســتنتان لەســەر كیســەی یەكێتییــە 
كــە ئەمیندارێتــی گشــتیی ڕۆشــنبیری و الوانــی 
ــەر  ــردووە. ئەگ ــۆ تەرخــان ك ــارەی ب كوردســتان پ
ــۆ  ــەو)ە( ب ــر، ئ ــە هەولێ ــو ڕۆژی 9 -9ش هاتن هات
كاتــی عەســر وەرنــە یەكێتیــی نووســەران كــە 
ــە تەنیشــت  ــا ل ــە، وات ــە تەربیەی ــەی كۆن ــە جێگ ل

ســەالحەددین. ســینەما 
ئیــدی هــەر خــۆش بــن. نەمزانی ئایــا كاك عەونی 
و كاك مەجیــد ئاســنگەر و كاك ڕۆســتەم ئابۆنــەی 
ســاڵی نــوێ دەدەن و دێــن بــۆ كۆنگــرە، یــان 
ــت(  ــەوداڵ و جەناب ــەال حوســێن )ســامی ع ــا؟ م ن

ــدی خۆشــیتان. ــان داوە. ئی ئابۆنەت
برات
ئیمزا

كەریم شارەزا
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* نامەی چوارەم
هەولێر 1984/10/10

برای بەڕێزم مامۆستا تاهیر پێشكێش بن.
ڕۆژتــان بــاش: هیــوادارم هــەردەم لــە خێــر و 

ــن. ــیدا ب خۆش
كاكــی بــرا: ســامی عەزیــز ڕەســووڵ)14( كــە 
ــەت دەكات، زوو  ــی كتێبەك ــتی چاپكردن سەرپەرش
زوو تەلەفۆنــم بــۆ دەكا و دەڵــێ بــە مامۆســتا 
تاهیــر بڵێــن: بــا هــەزار دینــار، یــا نــۆ ســەد 
دینارێــك بنێــرێ بــۆ هەقــی كاغــەز و لەچاپــدان و 
ــرێ.  ــی وەردەگ ــەواو بوون ــەش دوای ت ــی پارەك باق
وا دیــارە عەبدولــڕەزاق)15( بــە تــەواوی خــۆی 
ــە مەســەلەی چاپكردنەكــە كێشــاوەتەوە. ســامی  ل
عەزیزیــش لــە هەولێــر لــە ئەمینداریەتــی پــەروەردە 
و فێركردنــی بــااڵ  - بەشــی ڕاگەیانــدن فەرمانبــەرە، 
بــۆ  بەغــدا  حەفتــەی دوو ســێ ڕۆژ دەچیتــەوە 
ــەڕای مــن  ــە، جــا ب ــەو جــۆرە كتێبان ــی ئ چاپكردن
ــی  ــدە و حاڵ ــێ ب ــەرێكی ل ــر س ــە هەولێ ــە هاتیی ك

خۆتــی بــۆ بــاس بكــە و ڕێككــەون، دەنــا ئەموالــی 
بــۆی  مەنقوولــە و غەیــرە مەنقوولــەت چەنــدە، 
ــە  ــە بك ــوت كتێبەك ــم گ ــە پێ ــش ك بنووســە!! منی
بــە دوو بــەش، بەشــی یەكــەم بــا 300 الپەڕەیــەك 
بــێ، دیــار بــوو زۆری پــێ خــۆش )بــوو(، ئەویــش 
وای دەویســت، پێشــم گــوت لــە ســەرەتای مانگــی 
كانوونــی یەكــەم دەمانــەوێ كتێبەكــە دەرچــێ، تــا 
ــش  ــی: منی ــاوە، گوت ــارەی م ــتی پ ــی گش ئەمانەت
ــش  ــێ زووتری ــار ب ــوا ی ــەم، خ ــەوە دەك ــەی ئ پەل
تــەواوی دەكــەم و گوتــم: بنووســە )بەرگــی دووەم- 
بەشــی یەكــەم(، ئیــدی ســەالمی زۆرمــان بــۆ زێنەب 
خــان و كــوڕەكان. زۆر ســەالم لــە كاك كازم)16( و 
كاك عەبدولخالــق)17( و كاكــە ســوور)18( دەكــەم 

ــن. و هــەر خــۆش ب
برات
ئیمزا

كەریم مستەفا شارەزا

پەراوێز:
)1( نووســەری نــاودار كەریم شــارەزا لــە 1928/3/4 
لــە شــاری كۆیــە لــە دایك بــووە، ناوی تــەواوی )كەریم 
مســتەفاغای كــوڕی حەماغــای حەوێزی(یــە. پیاوێكــی 
كوردپــەروەر و خەباتگێــڕ و خــاوەن هەڵوێســت بــووە، 
لــە بــواری شــیعر و وەرگێــڕان و نووســیندا كۆمەڵێــك 
ــی  ــدووە و خزمەتێك ــاپ گەیان ــی بەنرخــی بەچ بەرهەم
گــەورەی بــە ئەدەبیــات و زمانــی كــوردی كــردووە، 
ــارە  ــواری پەروەردەشــدا جێدەســتی دی ــە ب هەروەهــا ل
و چەنــدان نــەوەی پێگەیانــدووە، لــە 2015/5/23دا 
كۆچــی دوایــی كــردووە، لەپــاش خــۆی كچێــک و 
چــوار كــوڕی بەجــێ هێشــتووە، بەداخــەوە )ســۆران( 

ــوو. جوانەمــەرگ ب
حەمەســدیق:  عەبدولواحیــد  کــوڕی  فوئــاد   )2(
ــی  ــە ژن ــووە، ل ــك ب ــە دای ــە ل ــە كۆی ــە 1950/1/9 ل ل
یەكەمــی )عەبدولواحیــد حەمەسدیق(ـــە، دایكــی نــاوی 



155 ژ )٢٨٨/٢٨٧( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢١

)زێبــا ئەحمەداغــای حەوێزی(یــە، خوشــکی )م. تاهیــر 
ئەحمــەد حەوێــزی(ی مێژوونووســە، هــەر لــە ڕۆژی لــە 
دایــك بوونییــەوە بــە زگمــاك بیرکــۆڵ و كــەم ئەنــدام 
بــووە، لــە تەمەنــی )32( ســاڵیدا زســتانی ســاڵی 

ــردووە. ــی ك ــدا كۆچــی دوای ــە بەغ 1982 ل
ــتایانە  ــەی مامۆس ــە نەقاب ــت ل ــە: مەبەس )3( نەقاب
کــە دیــارە بــۆ نەخۆشــی و ژنهێنــان و لێقەومــان و 

چاالکــی دی، هــاوکاری مامۆســتایانیان کــردووە.
ــارەزایە  ــم ش )4( ناوونیشــانی کۆشــیعرێکی م. کەری

ــە ســاڵی 1971 دەرچــووە. کــە ل
)5( شــەوچەرە: ناوونیشــانی کتێبێکــی )م. تاهیــر 
ئەحمــەد حەوێزی(یــە کــە لــە ســاڵی 1972 لــە چــاپ 

دراوە.
)6( زێنــەب خــان: زێنــەب حەمەســدیق )1927-
2010(، هاوژینــی )م. تاهیــر ئەحمــەد حەوێزی(یــە، 
ــە  ــە، ل ــە ڕەســووڵ بێتووشی(ـ ــی )خەدیج ــاوی دایك ن
ژنــی دووەمــی )حەمەســدیق عەبدوڵــاڵ( تەنیــا ئــەو 
كچــەی هەبــووە، خانمێكــی ســەالر و میهرەبــان و 
خانــەدان بــوو، دایكــی )4( كــوڕ و )5( كچــە )دالوەر، 
ــن،  ــازدار، نازەنی ــاك، ن ــارام، ڕوون ــان، ئ ســاالر، نەریم
لەیــال، ســەیران(. لــە گۆڕســتانی عارەبیــان بــە خــاك 

ســپێردراوە.
خەیرییــە  حاجــی  پشــتیوان:  دایكــی   )7(
م.  هاوژینــی  جەلیــزادە،  نەشــئەت  عەبدولڕەحمــان 
ــك  ــە دای ــە ل ــە كۆی ــە 1930/7/1 ل ــارەزا ل ــم ش كەری
لــە  قســە  و  میهرەبــان  و  گــەورە  ژنێكــی  بــووە، 
بەناوبانگــی  بنەماڵــەی  لــە  بــوو،  ڕووخــۆش  و  ڕوو 
ــە  ــووی ب ــاكان ش ــەرەتای پەنج ــە س ــە، ل جەلیزادەكان
م. شــارەزا كــردووە. پێــش م. كەریــم شــارەزا لــە 
ــتانی  ــە گۆڕس ــردووە، ل ــی ك ــی دوای 2013/3/10 كۆچ

دەروێــش خــدر بــە خــاك ســپێردراوە.
ــگ حســێن  )8( حســێن عــارف: نووســەری بەناوبان
ــك  ــە دای ــلێمانی ل ــە شــاری س ــارف ســاڵی 1937 ل ع
بــووە، لــە بــواری نووســینی كورتــە چیــرۆك، ڕۆمــان، 
ڕەخنــە و لێكۆڵینــەوە، وتار، ڕۆژنامەگــەری، وەرگێڕاندا 

بۆشــاییەكی گــەورەی پــڕ كردووەتــەوە.
)9( دڵســۆز نازنــاوی نووســینی )م. تاهیــر ئەحمــەد 
ــە ســااڵنی  ــە ل ــە ك ــزی 1919/7/1- 2000/7/1(ی حەوێ
ــی  ــی گێت ــاری )دەنگ ــە گۆڤ ــدا، ل ســییەكان و چلەكان
ــاوەوە  ــەو نازن ــۆی ب ــی خ ــژ( چیرۆك ــازە( و )گەالوێ ت
)دڵســۆز( باڵوكردووەتــەوە، لــە كاتــی خۆیــدا كــە 
حســەین عــارف لێكۆڵینــەوەی لــە بــارەی چیرۆكــی 
ســازكرد،  بــۆ  بیبلۆگرافیــای  و  نووســی  كــوردی 
هەرچەنــدە م. كەریــم شــارەزا پێــی گوتــووە )دڵســۆز( 
ــەو  ــەاڵم ئ ــە، ب ــەد حەوێزی(ی ــر ئەحم ــاوی )تاهی نازن
نــاوی )دڵســۆز(ی بــە نەناســراو دانــاوە، منیــش دوای 
دەرچوونــی كتێبەكــەی لــە بەغــدا كــە بینیــم پێــم 
ڕاگەیانــد ئــەو )دڵسۆز(ـــەی ئــەو بــە نەناســراوی داناوە 
ئــەوە )تاهیــر ئەحمــەد حەوێزی(یــە، بــەاڵم ئــەو گوتــی 
تــازە بەســەرمدا تێپەڕیــوە، كتێبەكــە چــاپ بكەمــەوە 

ــەوە. ــاك دەكەم ــە چ ــەو هەڵەی ئ
)10( کاک ڕۆســتەم، ڕۆســتەم حەوێــزی: )1913 
-1999(، نــاوی تــەواوی )محەمــەد نافیــع فەتاحاغــای 
عەواڵغــای حەوێزی(یــە، لــە ژمارەكانــی ڕابــوردوودا 
 1999/2/27  -  28 شــەوی  لــە  كــردووە،  باســمان 

ــردووە. ــی ك ــی دوای كۆچ
)11( کاک عەونــی: )1914 - 1992(، لــە ژمارەكانــی 
ڕابــوردوودا باســمان كــردووە، ڕۆژی 20 - 7 - 1992 لــە 

شــاری كۆیــە كۆچــی دوایی كــردووە.
 -  1932( ئاســنگەر:  مەجیــد  مامۆســتا   )12(
ــە،  ــەد ئەمین(ـ ــد ئەحم ــەواوی )مەجی ــاوی ت 2012(، ن
لــە ژمارەكانــی ڕابــوردوودا باســمان كــردووە، ڕۆژی 
2012/4/9 لــە شــاری هەولێــر كۆچــی دوایــی كــردووە و 

ــپێردراوە. ــاك س ــە خ ــش ب ــە هەولێری ــەر ل ه
ڕەســووڵ  بابــا  حوســێن  مــەال  مامۆســتا   )13(
حســێن  مــەال  تــەواوی  نــاوی  عــەوداڵ(:  )ســامی 
باباڕەســووڵی كــوڕی خەلیفــە ئەحمــەدە، ســاڵی 1910 
لــە شــاری كۆیــە لــە دایــك بــووە، تــا ســاڵی 1950 لــە 
كۆیــە ژیــاوە و دوایــی هاتووەتــە شــاری هەولێــر و تــا 
ســاڵی 1972 لــە هەولێــر ماوەتــەوە، نازنــاوی شــیعری 
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ــەوە  ــە پیشــەی پینەدۆزیی ــووە، ب ــەوداڵ( ب )ســامی ع
خەریــك بــووە، ڕۆژی 1985/12/20 لــە تەمەنــی )75( 
ســاڵیدا كۆچــی دوایــی كــردووە و لــە شــاری كۆیــە لــە 

ــە خــاك ســپێردراوە. ــش خــدر ب گۆڕســتانی دەروێ
)14( ســامی عەزیــز ڕەســووڵ: ئــەو پیــاوە کــە 
لــە زۆر جێــگادا وەزیفــەی دیــوە لەوانــە فەرمانبــەر 
لــە )بەڕێوەبەرێتــی خوێندنــی کــوردی( لــە بەغــدا، 
شــارەزایی  بــااڵ،  خوێندنــی  گشــتی  ئەمیندارێتــی 
لــە چاپکردنــی کتێــب و چاپخانــەدا هەبــووە، بۆیــە 
ــەو  ــێ ســپاردووە. ئ ــان پ ــی کتێبی سەرپەرشــتیی چاپ
ســاڵی 1984 کــە دیوانــی )شــێخ نووریــی شــێخ 
ــدا  ــە بەغ ــەی )دار الجاحــظ( ل ــە چاپخان ــاڵح(م ل س
ــە  ــە چووین ــەدار ک ــال خەزن ــەڵ جەم ــرد، لەگ ــاپ ک چ
ــە  ــڕی چاپخانەک ــەری کارگێ ــەو بەڕێوەب ــە، ئ چاپخانەک

بــوو کــە )ڕەســمی ئەلعامــل( خاوەنەکــەی بــوو.
نــاوی  بیمــار:  عەبدولــڕەزاق  عەبدولــڕەزاق،   )15(
تــەواوی عەبدولــڕەزاق حاجــی محەمــەد ســاڵح عەزیــزە، 
ــاڵی 1936  ــەاڵت س ــی ق ــە گەڕەك ــە، ل ــاری كۆی ــە ش ل
لــە دایــك بــووە، ســاڵی 1959 -1960 كۆلێــژی ئــاداب  
- بەشــی زمانــی كــوردی تــەواو كــردووە، بــەر لــە 
ســاڵی )1953(وە خەریكــی نووســین و باڵوكردنەوەیــە. 
خاوەنــی چەنــدان بەرهەمــی گرنگــە، وەك شــاعیر، 
ڕەخنەگــر و باســكار، شــانۆنامەنووس بەرهەمەكانــی 
ڕۆژنامــەی  لــە  بەرهەمــی  یەكــەم  باڵوكردووەتــەوە، 
لــە ســاڵی  باڵوكردووەتــەوە،  لــە ســلێمانی  )ژیــن( 

)1992(وە لــە شــاری كۆیــە دەژی.
عەبدولفەتــاح  )کازم  لێــی  مەبەســت  کازم:   )16(
حەوێزی(یــە، ســاڵی 1925 لــە شــاری کۆیــە لــە دایــک 
ئــەو شــارە  بەڕێــزی  و  پیاوێکــی ســەنگین  بــووە، 
بــوو، لــە خێزانێکــی بەناوبانــگ و چاوتێــر و نــان بــدە 
پــەروەردە کــراوە، ئەگەرچــی تــا قۆناغــی ناوەنــدی 
خوێندبــوو، بــەاڵم خوێندەوارییەکــی باشــی هەبــوو، 
خێزانەکەیــان لــە چــوار بــرا و خوشــکێک پێکهاتبــوو، 
بــرای )ڕۆســتەم حەوێــزی(ی شــاعیر و )عەبدولخالــق(
ی ئەندازیــار و )نــازم حەوێــزی(ی دادوەر و )نیعمــەت 

ــا  ــدووە، ت ــی گوزەران ــە ژیان ــاری کۆی ــە ش ــە. ل خان(ـ
دووکانــی بریــکاری کەلوپەلــی )کۆمپانیــای ئەفریقــی( 
هەبــوو، لــە 1991/11/5 کۆچــی دوایــی کــردووە و هــەر 

ــە خــاک ســپێردراوە. ــە ب ــە کۆی ل
لێــی  مەبەســت  حەوێــزی:  عەبدولخالــق   )17(
حەوێــزی( عەواڵغــای  فەتاحاغــای  )عەبدولخالــق 
ــووە،  ــك ب ــە دای ــە ل ــە شــاری كۆی ــە، ســاڵی 1930 ل ی
هەڵگــری  بــووە،  لێهاتــوو  و  كارامــە  ئەندازیارێكــی 
ناســنامەی ژمــارە )11(ی ســەندیكای ئەندازیارانــە، 
ــەم  ــی یەک ــە ژن ــووە، ل ــی هەب ــە دوو ژن ــی ک ــە باوك ل
کــە کچــی حەماغــای غەفــووری بــووە، دوو کــوڕ و 
کچێکــی هەبــووە بــە ناوەکانــی فازیــل، نیعمــەت( بــرای 
)ڕۆســتەم حەوێــزی(ی شــاعیر، لــە ژنــی دووەمــی 
ــەرجەمیان  ــە س ــوون، ك ــق( ب ــا )كازم، عەبدولخال تەنی
لــە ژیانــدا نەمــاون، لــە شــاری هەولێــر لــە ســاڵی 2005 

كۆچــی دوایــی كــردووە و بــە خــاك ســپێردراوە.
)كاكەســوور  لێــی  مەبەســت  كاكەســوور:   )18(
عەبدولقەهــار حەوێزی(یــە، ســاڵی 1923 لــە شــاری 
كۆیــە لــە دایــك بــووە، پیاوێكــی بەڕێــزی نــاو كۆمــەڵ 
بــووە، هــەر لــە زووەوە خەریكــی كار و كاســبی بــووە، 
ــش  ــوو، دوایی ــە ب ــی چایخان ــە خاوەن ــە کۆی ســەرەتا ل
دووكانێكــی بریــكاری بیناســازی دانابــوو و لەگــەڵ 
دلێــر عەونــی پێكــەوە كاریــان دەكــرد. لــە خێزانێكــی 
جوامێــر و چاوتێــر پــەروەردە كــراوە، تــا قۆناغــی 
ناوەنــدی خوێندبــوو، ڕۆژی 1997/5/5 كۆچــی دوایــی 
كــرد و لــە گۆڕســتانی عارەبیــان بــە خــاك ســپێردرا، 
ــی  ــە ناوەكان ــی ب ــرای دیكەش ــۆی، دوو ب ــە لەخ بێجگ

ــاون. ــدا نەم ــە ژیان ــە ل ــە ك ــد( هەی ــد، حەمی )واحی


