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

ئا: سەرنووسەر

* نامەی یەكەم
ناوونیشانم:

الشطرة)1( - بواسطة عبدالحسین الحالق
المعلم كریم مصطفی حویزي

1962-12-30
برای بەڕێزمان مامۆستا تاهیر ئەفەندی

ساڵوێكی گەرمی برایانە:
دوای دەســت گوشــین و هەواڵ پرسین.. بەبۆنەی 
چاپكردنــی كتێبــە مێژووییەكــەت )مێــژووی كۆیــە(
)2( پیرۆزباییەكــی گەرمتــان پێشــكەش دەكــەم و 
هیــوادارم ببێتــە بەردێكــی پتــەو و بەنرخــی بناغەی 

مێژووی گشــتیمان.
ئــاگاداری  نامــە  بــە  ڕابــوردوو  مانگــی 
ــڕەزاق(م)3( كــرد كــە دەرچــوو دانەیەكــم  )عەبدول
ــم  ــە پــارەی خــۆم! - جــا نازان ــۆ بنێــرێ - ب زوو ب
لــێ  وای  كەســی  یاخــود  دەرنەچــووە،  جــارێ 
ئیتــر  بنێــرێ؟!  بــۆم  بەدەســت  هەڵنەكەوتــووە 
بــۆ مامۆســتایان: جــەالل  ســاڵو و ڕێزگرتنمــان 
ئەفەنــدی)4( و ســەمەد ئەفەنــدی)5( و تاهیــر 

نورجــان)7(  عەبدوڵــاڵ  و  مودیــر)6(  ئەفەنــدی 
و كەمــال ســادق)8( و ڕەشــاد)9( و مەولــوود 
عومــەر  و  جەاللەددیــن)11(  و  ئەفەنــدی)10( 
ئەفەنــدی)12(.. منداڵــەكان دەســتتان مــاچ دەكەن 
ــە ئێــوە و  ــان ســاڵوی گەرمــی پێشــكەش ب و داكی
ــاچ  ــەكان م ــاوی منداڵ ــی دالوەر دەكا و چ ــە داك ب
دەكا.. ئێــرە ئــاو و هــەوا و گوزەرانــی خۆشــە، 
بــەاڵم لــەم دواییــەدا ڕووداوێكــی زۆر كاریگــەر ڕووی 
دا، دڵــی هەمــوو دانیشــتوانی شــەتڕەی پەســت 
و خەمبــار كــرد، ئــەوەش نویشــكەكەیەتی: }لــە 
قوتابیانــی   1962-12-28 هەینــی  ڕۆژی  بەیانــی 
كچــان  ســەرەتایی  )العفــة(ی)13(  قوتابخانــەی 
لــە شــەتڕە لەگــەڵ موعەلیمەكانیــان كــە ژمارەیــان 
)80( كــەس دەبــی- بــە ئۆتۆمبێلێكــی ڤاڵڤــۆی 
گــەورە ئەچــن بــۆ ســەیرانی )گرمــة بنــي ســعید(
ــردی )ســوق الشــیوخ( ــە ســەر پ ــە ئەگەن )14( ك
لقێكــی  لەســەر  و  دارینــە  پردێكــی  كــە   )15(
فوراتــە- خــۆ و بەخــت پردەكــە لــە ناوەڕاســتا 
شــەق دەبــا و ئۆتۆمبێلەكــە وەردەگەڕێتــە نــاو 
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شــەتی)16(، بــە هەمــوو نەفەرەكانییــەوە و خێــرا 
ــوێنی  ــە ش ــیوخ( ئەجمێن ــوق الش ــتوانی )س دانیش
ڕووداوەكــە و بــە ســەدان مەلــەوان ئەچنــە نــاو ئــاو 
ــە ئەنجامــدا تەنیــا 25 کــەس  بــۆ ڕزگارکردنیــان، ل
ــان  ــدارەوە- ڕزگاری ــاغ و برین ــە س ــی- ب ــە زیندیی ب
دەبــێ و )55( كەســەكەی دیــش ئێــوە خــۆش، 
ــە ئــاو و شــەش  لەوانــە 49 الشــەیان دەرهێنــاوە ل
ــكاوەكان )9(  ــە خن ــزرە، ل ــتا ب ــا ئێس ــەش ت الش
موعەلیمــە خنــكاون، تەنیــا دووانیــان بــە زیندوویــی 
لــە  ڕووداوە  ئــەم  خەبــەری  دەبــێ..  ڕزگاریــان 
ــوەی  ــوەڕۆ گەیشــتە شــەتڕە و نی ســەعات 12ی نی
الشــیوخ(  )ســوق  بــۆ  چــوون  شــار  خەڵكــی 
بــۆ هێنانــەوەی تەرمــەكان، بــۆ ئێــوارە تەرمــی 
ــكاوەكان و هەروەهــا زیندووەكانیــش گەیشــتنە  خن
جــێ لەنــاو شــەپۆلی گریــان و فرمێســك.. بــۆ 
ــە  ــە عوتڵ ــوو ب ــەتڕە ب ــریە و ش ــە ناس ــبەینێ ل س
لــە قوتابخانەكانــی شــار و دێهــات و مەجلیســی 
تازیــە لــە ماڵــی مردییــەكان و قوتابخانــەی كچــان 

ــتایانیش  ــك و مامۆس ــە مزگەوتێ ــەت ل و قائیمقامی
ــە  ــاڵ هەی ــا.. م ــان دان ــر تازیەی ــی ت ــە مزگەوتێك ل
ــە  ــۆ نموون ــووە، ب ــری بەرکەوت ــی زیات ــە مردییەك ل
 )7( ناوێــک  چەلەبــی(  )ئیبراهیــم  بنەماڵــەی 
تەرمــی بــۆ هاتۆتــەوە )2 موعەلیمــەی خوشــكی و 
3 كچــی قوتابــی و 2 خزمــی(، ئەمــە بــوو باســێكی 
كــورت دەربــارەی ئــەم كارەســاتەی شــاری شــەتڕە.

ئیتر هەر خۆش بن و پایەدار بن كاكی برا.
برات
ئیمزا

كەریم شارەزا

* نامەی دووەم
هەولێر

1969-8-28
زۆر بەڕێزم كاكە تاهیر ئەفەندی

ســاڵوێكی گواڵودار: نامە شــیرینەكە و شــەوچەرە 
هەردووكیانــم  گەیشــت،  بەدەســت  خۆشــەكەتم 
ــە  ــارەی نوكت ــە ب ــردن. ل ــدەوە و پەســندم ك خوێن
و قســەكانی بابمــەوە یــەك دووەكیانیــم ال پەســەند 
نییــە بــاڵو بكرێنــەوە، وەكــوو نوكتەكانــی الپــەڕەی 
 )110( الپــەڕە  و  زەالم  عەیشــە  بەنــاوی   )46(
بەنــاوی گارووت و الپــەڕە )124( بەنــاوی )وانییــە، 
وایــە(، چونكــە لــە ڕاســتی دووركەوتوونــەوە، بــەاڵم 
ئەوانــی الپــەڕەی )39( نوێژەكــەت، 40، 85، بابــە 
گــەورە 1102 نامەردیــت كــرد، 111 مەرحەمــە، 112 
ســاڵە بــەراز بــا باڵوبكرێنەوە، پاش ئــەوەی كەمێك 
دەســكاریم كــردن و لــە بــارەی چاپكردنییــەوە 
ــەم  ــەری نیقاب ــەی بەڕێوەب ــی لیژن ــوو ئەندامان هەم
ــدی()17(  ــەق ئەفەن ــەرۆك )فای ــا س ــن تەنی دیتیی
لــە میســرە، الم وایــە ســەری مانــگ دەگەڕێتــەوە، 
بەویــش دەڵێــم، ئــەوا لەســەر تەشــجیع و هیمەتــی 
ــردن،  ــۆ چاپك ــراوە ب ــادە ك ــەوچەرە ئام ــوە، ش ئێ
جــا بزانــم وەاڵم و باروبوویــان چەنــد، چــۆن دەبــی؟ 
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ــاگادارت دەكەمــەوە. ئــەوكات ئ
ــە  ــی نەقاب ــەر ئەرك ــە لەس ــەدەم ك ــەوڵ ئ زۆر ه

ــرێ. ــاپ بك چ
نیقابــەی  بــارەگای  چوومــەوە  دوێنــێ  بــرا: 
مامۆســتایان، فایــق ئەفەنــدی جــارێ نەگەڕایتــەوە، 
ئومێــد هەیــە پێشــی 1-9 بگەڕێتــەوە هەولێــر، 
هەوڵــی  و  الی  دەبەمــە  كتێبەكــەی  ئــەوكات 
بــۆ  باشــت  مینحەیێكــی  كــە  و  ئــەدەم  لەگــەڵ 
وەرگــرن لــە نیقابــەی مەركــەزی، چونكــە جێگــری 
ســەرۆك دەڵــێ مینحــە پێــدان بــۆ چــاپ كــردن لــە 
ســەاڵحییەتی لقــی ئێمــەدا نییــە، بەڵكــوو پێویســت 
بــە ڕا و موافەقەتــی نیقابــەی مەركــەزی دەكا، 
)وە( تــۆش دەبــێ عەریزەیــەك بــدەی، بەهــۆی 
لقــی هەولێــرەوە بــۆ نیقابــەی مەركــەزی لــە بەغــدا، 
داوای دەســتی یارمەتــی بكــەی كــە بــۆت درێــژ 

بكــرێ بــۆ لەچاپدانــی كتێبەكــەت.
ــەالی خــۆم هێشــتەوە،  ــرا: وا كتێبەكــەم ل جــا ب
ــزە  ــێ عەری ــەوكات دەب ــۆ دێ، ئ ــەی ت ــا عەریزەك ت
و كتێبەكــەت تەســلیم بــە نەقابــە بكــرێ و ئــەوان 

ڕەوانــی بەغدایێــی بكــەن، جــا نازانــم ڕای تــۆ 
چۆنــە.. و چ دەفەرمــووی ئامادەیــن بیكەیــن.

برات
ئیمزا

كەریم شارەزا

* نامەی سێیەم
1975-2-18

برای بەڕێزم مامۆستا تاهیر ڕۆژتان باش:
ــەی  ــن، نام ــەوەر و تەندروســت ب ــوادارم بەخت هی
پــەروەردەم  وەزارەتــی  كیتابەكــەی  و  شــیرینت 
مامۆســتا  الی  بردمــە  و  گەیشــت  بەدەســت 
ــی بەروارەكــەی  ــدە گوت ــن)18( و هەرچەن عیزەددی
كۆنــە و دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمێكی دی، بــەاڵم 
ــێكی  ــژووە و باس ــە مێ ــە كتێبەك ــرد ك ــم ك ئیقناع
ڕامیــاری نییــە، بڕیارمــان داوە تــا 120 دانــەت لــێ 
بكڕیــن، جــا تكایــە ئەگــەر ماوتانــە 25 تــا 35 
دانــەی دی بنێــرن بــە زووتریــن كات تاكــوو لــە 
ــرم و  ــێ هەڵبژێ ــی ل ــەی خاوێن ــان 120 دان هەمووی
بیــدەم بــە مەخــزەن و قائیمــەی ئیــرادی وەرگریــن 
ڕەئیســی  بەنــاوی  و  موزەكــەرە  بــە  بیكەیــن  و 
لیژنــەوە دەكــرێ و پارەكــەت بــۆ وەردەگــرم، )وە( 
لــە بــارەی )شــەوچەرە(كەوە نازانــم ئەگــەر نرخیان 
بكــەم بــە )300( فلــس دەترســم هیــچ نەفرۆشــرێت.
ــەوێ بیكــەم  ــەر دەت ــە ئەگ ــارەزووی خۆت ــر ئ ئیت
ــاگادارم  ــەوە ئ ــس بمێنێت ــا هــەر 200 فل ــە 300، ی ب

بكــەن.
و  ژەنــگاوی  زۆر  ژمارەیەكــی   10 مێژووەكــە 
ــۆم  ــادەوە ب ــە زی ــم ب ــە دەڵێ ــن، بۆی ــوراو بووی داخ
بنێــرن تــا 120 دانــەی ســاغیان لــێ هەڵبژێــرم 
و زیــادە ژەنگاوییەكانــت بــۆ دەنێرمــەوە. ئیتــر 

كتێبەكانــم. و  نامــە  چاوەنــواڕی 
ئیتــر هــەر خــۆش بــن.. مامۆســتا عیزەددیــن 
ــەر  ــە و ه ــەالمیان هەی ــن س ــتا جەاللەددی و مامۆس
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ــن. خــۆش ب
مێژووەكــە،  موعامەلــەی  جێبەجێكردنــی  دوای 
كیتابەكــەی وەزارەتــی پــەروەردەت بــۆ دەنێرمــەوە.

برات
ئیمزا

كەریم شارەزا

پەراوێزەكان:
لــە  شــارۆچكەیەكە  شــەتڕە  الشــطرة:   )1(
شــارۆچكەكانی پارێــزگای )زیقــار(، ئــەم شــارۆچكەیە 
ژمــارەی دانیشــتوانەكەی لــە ســاڵی 2014 گەیشــتووەتە 
پێــش  بــۆ  مێژووەكــەی  كــەس،  هــەزار   )254000(
)234( دەگەڕێتــەوە، شــارۆچكەیەكە بــە دروســتكردنی 
)مافــوور، بــەڕە، عــەگال( دروســت كــردن بەناوبانگــە. 
ڕووبــاری  ســەر  كەوتووەتــە  شــارۆچكەكە  شــوێنی 
غــەراف لــە ناوچــەی فوڕاتــی ناوەڕاســت، نزیكــەی 
)350( كیلۆمەتــر لــە باشــووری بەغــداوە دوورە، ئــەو 
ــة، النصــر،  ــی )الدوای ــەی بەناوەكان ــارە )3( ناحی ش

ــە. ــراف( هەی الغ

ــر  ــەی )م. تاهی ــاوی كتێبەك ــە: ن ــژووی كۆی )2( مێ
ئەحمــەد حەوێزی(یــە، بــە كتێبێكــی گرنــگ دادەنــرێ، 
چونكــە ســەرچاوەیەكی مێژوویــی دانســقەیە لــە بــارەی 
شــاری كۆیــەوە نووســرابێ، ئــەو بەرهەمــە دوو بەشــە، 
بەشــی  چاپكــراوە،   1962 ســاڵی  یەكەمــی  بەشــی 
لــە هــەردوو  دووەمیشــی ســاڵی 1984 چاپكــراوە، 
بەشــەكەیدا باســی مێــژووی كۆیــە لــە هەمــوو ســەردەم 

ــراوە. ــدا ك و بوارەكان
ــڕەزاق بیمــارە  ــڕەزاق: مەبەســتی عەبدول )3( عەبدول
كــە ســاڵی 1936 لــە شــاری كۆیــە لــە دایــك بــووە، تــا 
ئێســتاش لــە ژیانــدا مــاوە، لــە ژمارەكانــی پێشــوودا لــە 

ــیومانە. بارەیەوە نووس
)4( جەاللەفەنــدی: )1909- 1975(، لــە ژمارەكانــی 

ڕابــوردوودا لــە بارەیــەوە نووســیومانە.
ــوردوودا  ــی ڕاب ــە ژمارەكان ــدی: ل )5( ســەمەد ئەفەن

ــەوە نووســیومانە. ــە بارەی ل
لــە   ،2000-1919 مودیــر،  ئەفەندیــی  تاهیــر   )6(
ژمارەكانــی ڕابــوردوودا لــە بارەیــەوە نووســیومانە.
)7( عەبدوڵــاڵ نورجــان، 1926-1990: تێكۆشــەر 
ــی  ــە ژمارەكان ــووە، ل ــگ ب و پەروەردەكارێكــی بەناوبان

ــیومانە. ــەوە نووس ــە بارەی ــوردوودا ل ڕاب
و  مامۆســتا   :2002-1928 ســادق،  كەمــال   )8(
تێكۆشــەرێكی ناســراو بــووە، لــە ســاڵی 1928 لــە 
شــاری كۆیــە لــە دایــك بــووە، ســاڵی 2000 لــە شــاری 
لــە خێزانێكــی  كــردووە،  دوایــی  ســلێمانی كۆچــی 
ســادق  مــەال  باوكــی  كــراوە،  پــەروەردە  ئایینیــدا 
ــە  ــووە، ل ــە ب ــاری كۆی ــراوی ش ــی ناس ــی ئایین پیاوێك
ژیانــی تایبەتــی خۆیــدا لەســەر هەڵوێســتی كوردانــە و 
ــان و دەردەســەری زۆر  ــەی تووشــی ڕاوەدوون جوامێران

ــووە. ب
ــە،  ــی ئەمین(ـ ــاد عەل ــەواوی )ڕەش ــاوی ت ــاد: ن )9( ڕەش
ســاڵی 1934 لــە شــاری كۆیــە لــە دایــك بــووە، لــە ســەرەتادا  
بەشــی  پاشــان  بــووە،  ســەرەتایی  خوێندنــی  مامۆســتای 
ئینگلیــزی لــە زانكــۆی موستەنســرییە تــەواو دەكات و بــە 
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یەكەمــی بەشــەكەی خــۆی دەرچــووە. كەســێكی زیــرەك و 
هەڵكەوتــوو بــووە، لە ســاڵی 1984 بە نەخۆشــی شــێرپەنجەی 

ــردووە. ــی ك مێشــك كۆچــی دوای
ــوود  ــدی: مەبەســتی )م. مەول ــوود ئەفەن )10( مەول
ــراو  ــی ناس ــتا و پەروەردەكارێك ــە مامۆس ــە ك فەتاح(ـ
بــووە، لــە ژمارەكانــی ڕابــوردوودا بــە درێــژی لــە 

بارەیــەوە نووســیومانە.
مامۆســتایەكی  )11( جەاللەددیــن، 1934- 1996: 
ســادە و ڕوحســووك بــووە، بــرای )م. تاهیــر ئەحمــەد 
حەوێزی(یــە، لــە ژمارەكانــی ڕابــوردوودا لــە بارەیــەوە 

نووســیومانە.
)12( عومــەر ئەفەنــدی: لــە ژمارەكانــی ڕابــوردوودا 

لــە بارەیــەوە نووســیومانە.
)13( العفة: عفیف، پاكی، پاكیزەیی.

)14( گرمــة بنــی ســعید: یــان بــە )الگرمــة(ش نــاوی 
ــوق  ــارۆچكەی )س ــە ش ــەر ب ــی س ــەن، ناحیەیەك دەب
الشیوخ(ـــە لە پارێزگای زیقار، ژمارەی دانیشتوانەكەی 
)75( هــەزار كەســە، بــە گوێــرەی ســەرژمێری ســاڵی 
2014، ســاڵی 1845 دروســت كــراوە، شــارەكە لەســەر 
ڕووبــاری فوراتــە، نزیكــەی )5( كیلۆمەتــر لــە )ســوق 
الشیوخ(ـــەوە دوورە، دانیشــتوانی ئــەم شــارە ڕۆڵێكــی 
بەرچاویــان لــە ڕاپەرینەكــەی ســاڵی 1991دا هەبــووە، 
ــە ســارد و  ــدە، ن ــەو شــارە ئاووهەواكــەی مــام ناوەن ئ
نــە گەرمــە، ئــەوەش بەهــۆی بوونــی ئــەو باخانەوەیــە 

كــە لەوێــدا هــەن.
بــە  الشــیوخ: شــارۆچكەیەكە ســەر  )15( ســوق 
پارێــزگای زیقــارە، بــە كۆنتریــن شــارۆچكەی پارێزگاكە 
ــوو،  ــق( ب ــە )المنتف ــاوی قەزاك ــردرێ، پێشــتر ن دەژمێ
بــەاڵم لــە ســاڵی 1870ی زایینــی، لەســەردەمی والــی 
مەدحــەت پاشــا ناوەكــەی کراوەتــە )ســوق الشــیوخ(، 
ئــەو شــارە بــەوە ناســراوە كە خەڵكەكەی شۆڕشــگێڕن، 
كەســانی زانــا و ڕووناكبیــری زۆرە، دارخورمایەكــی 
زۆری لێیــە كــە بــۆ بنەماڵــە دەســتڕۆییوەكانی شــارەكە 
ــی  ــەعدوون(، )ئال ــی س ــەش: )ئال ــەوە، لەوان دەگەڕێن

شــبیب( و...تــاد. لــەو شــارەدا بێجگــە لــە موســڵمان، 
تێــدا  )مەسیحی(شــی  و  )ســابیئە(  و  )جوولەكــە( 
ــەر  ــە و ه ــاری فورات ــەر ڕووب ــارە لەس ــەو ش ــاوە. ئ ژی
ــە )ناســریە، شــەتڕە،  ــراون ب ــە ناس ــەی ك )5( قەزاك
بــە  ســەر  ئەلچبایــش(  الشــیوخ،  ســوق  ڕفاعــی، 

ــارن. ــزگای زیق پارێ
)16( شەت: ڕووبار.

)17( ســەرۆكی نیقابەی مامۆســتایان فایەق ئەفەندی: 
نــاوی تــەواوی )فایــەق جەمیــل یووسف(ـــە، لــە ســاڵی 
ــاوی دایكــی  ــووە، ن ــك ب ــە دای ــە ل ــە شــاری كۆی 1932 ل
)فاتمــە شــاكر ئەفەندی(یــە، لــە ســەرەتای ســااڵنی 
پەنجــاكان خانــەی مامۆســتایانی لــە ئەعزەمییــەی شــاری 
بەغــدا تــەواو كــردووە، لــە ســاڵی 1967 لــە شــاری 

ــردووە. ــی ك ــر كۆچــی دوای هەولێ
)18( مامۆســتا عیزەددین: مەبەستی )م. عیزەددین 
فەیزی(یــە، مامۆســتا و پــەروەردەکار و ڕۆژنامەنــووس 
ــك  ــاڵی 1917 لــە شــاری هەولێــر لەدای بــوو، لــە س
ــاڵ  ــزی عەبدوڵ ــن فەی ــەواوی )عیزەددی ــاوی ت ــووە، ن ب
عەبدولباقی(یــە، لــە نــەوەی زانــای ئایینــی بەناوبانگــی 
ــاڵی 1950  ــە، س ــس ئەربیلی(ی ــەال جەرجی ــر )م هەولێ
بــە ســەرۆكی یەكەمــی كۆمەڵــەی مامۆســتایانی هەولێــر 
دەســتەی  لــە   )1953-1950( لــە  هەڵبژێــردراوە، 
نووســەرانی ڕۆژنامــەی هەولێــر بــووە. ســاڵی 1970 
بووەتــە ئەندامــی یەكێتیــی نووســەرانی كــورد، ســاڵی 
1972 بــە ســەرۆكی لقی هەولێری یەكێتیی نووســەرانی 
ــەوە  ــی پێك ــاڵی 1944 خێزان ــردراوە، س ــورد هەڵبژێ ك
نــاوە، خێزانەكــەی نــاوی )عەدەویــە شەوكەت(ـــە، لەم 
خێزانــەی )5( كــوڕ و )3( كچــی لەپــاش بەجــێ مــاوە، 
كەســایەتییەكی نــاوداری هەولێــر و گەلەكەمــان بــووە، 
هەســتی كوردایەتــی بــەرز و بەهێــز بــوو، كتێبــی 
چاپكراویشــی هەیــە، ڕۆژی 22-12-1985 بــە نەخۆشــی 

شــێرپەنجە كۆچــی دوایــی كــردووە.


