چەپكێك نامەی م .عەبدولڕەقیب یووسف
بۆ م .تاهیر ئەحمەد حەوێزی
ئا :سەرنووسەر

* نامەی یەكەم
بەرێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێز(ی)
ساڵوێكی گەرم پێشكەشتان ئەكەم
هیوادارم خۆشحاڵ بن
بەڕێــز :تكایــە مێــژووی كــۆچ كردنــی حاجــی بەكر
ئاغــا( )١بــە دروســتی بــۆم بنووســە ،مامۆســتا
مــەال ڕەئــووف( )٢گــوت(ی) لــە ســاڵی ١٢٦٥دا
كۆچــی دوایــی كرییــە و مێژوویەكــە (مێژووەكــە)
بــە حیســابی ئەنجــەد (ئەبجــەد)ی ئەمەیــە (ثانــي
إثنیــن محمــد) .ئایــا ئــەم عیبارەتــە لەســەر گــۆڕا
وییــە ،یــان لــە كوێیــە(؟) ،ئایــا مێــژوو لەســەر
گــۆڕا وی هەیــە ،یــا نــا(؟) (ئــەو عیبارەتــەش
ئەكــە (ئەكاتــە) ١٢٦٤هـــ).
مەســعوود محەمــەد( )٣د كتێبەكەیــدا (إعــادة
(ال)تــوازن الــی میــزان مختــل)( )٤الپــەڕی ،٢٨
دەڵــێ حاجــی بەكــر ئاغــا د ســاڵی ١٢٧٠دا كــۆچ
كرییــە ،كامەیــان ڕاســتە(؟) .خــۆت لــە كتێبەكەتدا
بــاس(ت) كرییــە ،یــان نــا؟
دانەیەكــم لــە (الدولــة الدوســتكیة)( )٥بــۆت
نــاردووە.

ساڵوم هەیە بۆ مامۆستا مەال ڕەئووف
ئیتر خۆشیتان
عەبدولڕەقیب یووسف
١٩٧٨/٩/٥

بعقوبــة  -بواســطة دوكان أبــو جــواد  -بقــرب
روضــة األطفــال

* نامەی دووەم
زۆر بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێز(ی)
ســاوێكی گــەرم پێشكەشــتان ئەكــەم ،ئومێدەوارم
هەرگیــز لــە خۆشــیدا بــن.
زۆر لــە هەواڵتــان ئەپرســین و زۆر ســاوم هەیــە
بــۆ مامۆســتا مــەال ڕەئــووف و لــە هەواڵــی ئەپرســم و
هیــوادارم كــە تەندروســتی زۆر بــاش بــێ.
بەڕێــز :تكایــە لــە مامۆســتا مــەال ڕەئووف بپرســە
ئــەو كتێبــی (ســیف الملــوك)( )٦بــە فارســی لــە
كــێ(ی) وەرگرتــووە .لــە كاتــی خــۆی بــە مــن(ی)
گــوت :وا بزانــم لــە (محەمەدئەمیــن عەســری)م()٧
وەرگرتــووە ،بــەاڵم نامــەی (عەبدولخالــق)ی()٨
كوڕ(یـــ)م بــۆ(م) هاتــووە و ئەڵــێ ئــەم كتێبــە(م)
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لــەال(م) نییــە ،جــا وا دیــارە لەالیەكــی تــر(ی)
وەرگرتــووە و ئەڵــێ وەرم گێڕا(نــدو)وە بــۆ كوردی.
بەڕاســتی زۆر زۆر حــەز ئەكــەم بزانــم ئــەم كتێبــە
یــی كێیــە و خاوەنەكــەی لــە چ كاتــێ بوویــە و
چەنــد الپەڕە(یــە) و هــەر الپــەڕی چەنــد دێــڕە و
لــە كــوێ چاپكــراوە و لــە چ ســاڵێ.
جــا تكایــە لــێ(ی) بپرســە و لــە هــەر جێگایــەك
بــێ بــۆم ڕوون بكــە(رەوە) ،چونكــە ئــەم كتێبــە بــە
هۆنــراو(ە)ی كرمانجــی لــەالم هەیــە و دەستنووســە و
دانەیــی یەكجــار كەمــە یــێ شــاعر (سیاپۆش)ـــە( )٩كە
هیــچ لــە ژیانــی نازانیــن.
لــەم ژمارەیــەی ڕۆشــنبیر(ی نــوێ)دا ( )١٠كــە
ئێســتا لەژێــر چاپــە ،وتارەكەمــان دەربــارەی كۆیــە
بـــ(ە)اڵو ئەبێ(تــەوە) و نــاوی هەردووكتانیــش(ی)
تێدایــە.
ئیمزا
براتان
عەبدولڕەقیب یووسف
١٩٧٨/١٢/١٤

ناوونیشان:

بعقوبة  -بواسطة السید أبو جواد  -صاحب
دكان ،بقرب روضة األطفال.

* نامەی سێیەم
زۆر بەڕێز مامۆستا تاهیر
ساڵوێكی گەرم(تان) پێشكەش(تان) ئەكەم
ئومێــدەوارم هەمیشــە لــە خۆشــی و بەختیاریــدا
بــن ،زۆر لــە هەواڵــت ئەپرســم ،ئەگــەر لــە هەواڵــم
ئەپرســی باشــم.
بەڕێــز :ئــەوا دانەیــەك لــە گۆڤــاری ڕۆشــنبیر(ی
نــوێ)م بــۆت نــارد ،وتارەكەمــان دەربــارەی ئاســارە
نەخشــدارەكانی كۆیــە(ی) تێدایــە ،لەبــەر ئــەوەی
كــەم (و) كــووڕی تێــدا هەیــە ،ئــەو(ان) وێنەكانــی
ئاســارەكان وەكــوو هــەردوو قەیســەری( )١١و
خانــی مەحمــوود بــەگ( )١٢بــەاڵو نەكــردوون،
ئیتــر ئەبــێ وتارێكــی تــر لــەم بــارەوە بنووســم
پــاش ئــەوەی كــە خانــووی حاجــی تەهــاش()١٣
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ببینــم ،ئەگــەر خاوەنەكــەی كاك عەبدولخالــق()١٤
ڕێگەمــان بدە(بــدات) ،وتارەكــە پیشــانی بــدە و
نــاوی ئەویــش(ی) تێدایــە بــا ببینــی ،بەڵكــوو كــە
هاوینــێ هاتــم ڕێگەمــان بدە(بــدات) بــۆ دیتنــی
خانووەكــە.
زۆر ســاوم هەیــە بــۆ مامۆســتا مــەال ڕەئــووف و
لــە هەواڵــی ئەپرســم ،ئەمــن زۆر لــە كتێبــی (ســیف
الملــوك) و (سیســەبان)ی ( )١٥فارســی گــەڕام لــە
بەغــا و هەروەهــا لــە (كاظمین)یش( )16هیچ كەســێ
نە(یـ)گــوت ناویانــم بیســتووە ،ئیتــر تــكا ئەكــەم ئــەم
هــەردوو كتێبــە بــە ئەمانــەت لەالیــی خــۆت حــازر
بكــەی كــە هاتــم بــۆ كۆیــە چــاوم پێیــان بكــەوێ
تــا بزانــم كتێبــی (سیســەبان) و (ســیف الملــوك)
یــێ كــوردی تەرجەمــەی ئەوانەیــە ،یــان نــا .ئیتــر
هەوڵێــك بــدە لــەالی خــۆت حــازر(ی) بكــە و لــە
خاوەنەكانــی وەرگــرە كــە خــۆت ئەیانناســی و مــن
نەیانناســم.
هەر بژی

برات
عەبدولڕەقیب یووسف

بعقوبــة  -بواســطة دكان أبــو جــواد  -بقــرب
روضــة األطفــال.

١٩٧٩/٥/١

* نامەی چوارەم
زۆر بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێز(ی)
ســاوێكی گــەرم پێشكەشــتان ئەكــەم ،ئومێــد(ە)
وارم هەمیشــە بەختــەوەر بــن ،زۆر لــە هەواڵــت
ئەپرســم
 - ١بەڕێــز تكایــە مێــژووی كۆچكردنــی ڕەشــید
ئاغــای كــوڕی مــەال بەكــر ئاغــا( )17بــۆم بنێــرە
بــە زووتریــن كات ،ئایــا لەپێــش ئەســعەدئاغا()18
مــردووە ،یــا دوای ئــەو و بــە چەنــد ســاڵ(؟).
هەوهــا (هەروەهــا) مێــژووی كۆچكردنــی ئەمیــن
ئاغــاش(.)19
نیــازم هەیــە ئــەو هەڵبەســتی (فەهمــی)(،)٢٠
یانــی ڕەشــید ئاغــا بـــ(ە)اڵو بكــەم(ەوە) كــە
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لەالمــە ،نازنــاوی (فەهمی)یــە و هەوها(هەروەهــا)
(موجریم)ـــە( ،)٢١هــەوڵ بــدە هەندێــك لــە
شــیعرەكانی پەیــدا بكــە و هەرچــی ئەزانــی
دەربــارەی بــۆم بنووســە .لــە گوتارەكەمــدا باســی
نامــەی تــۆم كــردووە ،یانــی نامــەی پێشــوو.
 - ٢ئــەم ڕۆژانــە هاتــم بــۆ كۆیــە ،چونكــە بیســت(و)
بــووم كــە خانــووی ڕەســووڵ ئاغــا( )٢٢و كاكــە
جــاف( )٢٣ئەڕووخێنــن ،بــەاڵم قســەكە ڕاســت نەبــوو،
بەڵكــوو لیژنــەی موئەسەســەی ئاســار هاتبــوو بــۆ
دیتنــی ،لەگــەڵ خانــووی حاجــی تەهــا و خانــووی
حاجــی عەبدوڵــا بەگ( )٢٤و حەمامی پیســكان(،)٢٥
ئــەوەش لەســەر داواكانــی خــۆم ،ئەمــەل هەیــە ئــەم
خانووانــە و حەمامەكانــی كــۆن (بكــڕێ) و تەعمیــر
بكــە (بــکات).
 - ٣لــەم زووانــە گوتارێكــم دەربــارەی شــكاندنی
دەرگا(ی) مەڕمــەڕی حەمەئاغــا( )٢٦لــە عێــراق
دەرئەچــێ.
 - ٤گوتارێكــی تــرم دەرئەچــێ دەربارەی خانووی
ڕەســووڵ ئاغــا و كاكــە جاف.
برات
عەبدولڕەقیب یووسف
١٩٨١/١٠/٢٠
ناوونیشان:

ســلێمانی  -بواســطة الســید حســن حمەســور،
صاحــب مخــزن دیــار ،بقــرب الجســر لبیــع األصبــاغ
 -الــی عبدالرقیــب.

لە پشتی كاغەزەكە نووسیویەتی:
پێویســتە ئەتــوو یاداشــتەكانی مامۆســتا مــەال
ڕەئــووف تەســجیل بكــەی ،یانــی تەرجەمــەی ژیانــی
بــە دەنگــی خــۆی ،لەگــەڵ هەندێــك قســەی تــری
دەربــارەی كۆیــە و شــتی وهــا .مــن دەنگــی وەســتا
محەمەدئەمیــن وەســتا شــاكر( )٢٧و (میــرزا
محەمەدئەمیــن)م( )٢٨تەســجیل كردووە و پرســیارم
لێیــان كــردووە و واڵمیــان داوە(تــەوە).

ئــەم جۆرە(لــە) پیــاوی زانــا و پیرەمێرد پێویســتە
دەنگیــان تەســجیل بكرێ.
تكایــە بــە مامۆســتا مەالڕەئــووف بڵــێ كــە
تەرجەمــەی ژیانــی بــە خەتــی خــۆی بــۆم بنووســێ.
* نامەی پێنجەم
بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێزی
ساڵوێكی گەرم
مەالیەكــم دیــت كــە ئیســتا نــاوی(م) لەبیــر(م)
نییــە ،دەڵــێ مــن قوتابــی مامۆســتا مــەال
محەمــەدی حەتــك( )٢٩بــووم ،بەدەســتی خــۆم
وەســیقەیەكی دەستنووســم بــۆی هێنــا لــەالی مــەال
تەییــب( )٣٠بــرای مــەال شــەریفی( )٣١هەولێــری
تێیــدا نووســرابوو چــۆن محەمــەد پاشــا ڕەوانــدزی
هاتــووە بــۆ هەولێــر و خەڵكەكــە چی(یــان) لــێ
داخــاز كــردوون...
ئەمــەش بــە شــیعری باپیــری مــەال محەمــەدی
حەتكــە.
دەڵــێ مــەال محەمــەد حەتــك بەســەردا وەفاتـــ(ی)
كــرد و ئــەم وەســیقە(یە) لەنێــو كتێبەكانیــدا مــاوە و
بــۆ مــەال تەییــب نەگەڕاندووە(تــەوە) و (مــەال تەییب)
یــش كۆچــی دوای(ی) كــردووە.
جــا تكایــە هــەوڵ بــدە ئــەم وەســیقەیە بەدەســت
بێخــەو بــە چەنــد دانەیێــك ئیستینســاخ بكــە.
 - ٢ئەمــە ئیستینســاخی گرنگتریــن ئەوراقــی
عەزیزئاغایــە( .)٣٢لــە هەواڵــی دەپرســم ،بــەاڵم
دیــارە دانەیــی ئەســڵی نییــە ،مــۆرەكان(ی) پێــوە
نیــن ،لێـــ(ی) بپرســە ئەســڵییەكان تەســلیمی
چــی دائیرەیــەك كــردووە ،دەبــێ دائیرەكــە
ئەســڵییەكان(ی) هەڵگرتبــێ و ئەمــەی لەبــەر
نووســیبێ( ،و) یــان ئەســڵییەكان هــەر لــە ماڵیــان
مــاوە بــا لــێ(ی) بگەڕێــن.
برات
عەبدولڕەقیب
١٩٨٤/٢/٢٢
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* نامەی شەشەم
زۆر بەڕێــز مامۆســتا تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی/
كۆیســنجەق
ساڵوێكی گەرم
لــە ١٩٩٥/٢/٢١دا ،یانــی دونــێ چــووم بــۆ
دیتنــی شــێخ محەمــەدی دێــرێ(( )٣٣دێــر ماربێــن
قەدیشــە)( )٣٤لــە نزیــك تۆبــزاوەی )٣٥(،نزیــك
شــاری كۆیــە .وێنــە(ی) هەنــدێ دیــوار و شــوورەیم
گــرت ،خۆزگــە پێش ڕووخانی لەالیـ(ەن) بەعســەوە
ئــەم دێــرەم دیبــا ،زۆر كەمتەرخەمیــم كــرد.
 - ١شــتێكی باشــت نووســیوە لــە بەرگــی دووەمــی
(مێــژووی كۆیــە)دا( )٣٦لــە بــارەی ئەرمۆتــە و ئــەم
دێــرەش ئیشــارەتت (بــۆ) كــردووە ،كــە یەكێــك لــە
بــرا مەســیحییەكانی كۆیــە خەریتــەی دێرەكــەی
بــۆت كــردووە ،بــەاڵم لەنێــو كتێبەكەتــدا نییــە،
تكایــە ئەگــەر لــەالت مابــێ بــۆم بنێــرە.
 - ٢ئایــا قەبــری ماربێــن قەدیشــە لــە دێرەكــەدا
بــووە ،یــان نــا؟ نــاوی قەبرەكــەت هێنــاوە ،بــەاڵم
دیــار(ە) هەنــدێ عیبــارەت بــڕاوە.

 - ٣جەلیــل ئاغــا و( )٣٧كەریــم ئاغــا( )٣٨كــێ
بــوون كــە هــەردوو ئاشــەئاوی الی دێرەكە(بــە
ئــاوی) بەنــاوی ئەوانــەوەن؟
 - ٤ئەگــەر دانەیــەك لــە بەرگــی یەكەمــی
مێژووەكــەت زیــادت لــەال(ت) هەیــە زۆر سوپاســت
ئەكــەم ئەگــەر بــۆم بنێــری ،بەرگــی دووەمــم()٣٩
هەیــە ،یەكەمیشــم هەبــوو ،ئــەوا دوو ســاڵە ،یــان
زیاتــرە بــزر بــووە ،نازانــم كێ بردوو(یـ)ـــە و نە(یـ)
هێناوە(تەوە).
 - ٥ئــەوا دانەیــەك لــە كتێبــە نوێیەكەمــم بۆتــان
نــارد (شــوێنەوارەكانی نــەوێ لــە شــاخی ســورێن)
(.)٤٠
ئیتر هەر بژین
براتان
ئیمزا
عەبدولڕەقیب یووسف
سلێمانی١٩٩٥/٢/٢٢ /

ژ (٢٠٢٢ /٤ - ٣ /٥ )٢٩٤ /٢٩٣

152

* نامەی حەوتەم
بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێزی
ساڵوێكی گەرم
نامەتــان كــە بــە مێــژووی  ١٩٩٥/٢/٢٦بەدەســتم
گەیشــت كــە وەاڵمــی پرســیارەكانی منــت
داوە(تــەوە) لــە بــارەی (شــێخ محەمــەدی دێــرێ -
دێــری مەڕبێــن قەدیشــە) لــە نزیــك شــاری كۆیــە و
تۆبــزاوە ،ئێســتا هەنــدێ پرســیاری دیكــەم هەیــە:
 - ١دێرەكە چەند هۆدە بوو(؟).
 - ٢گــۆڕی مەڕبێــن قەدیشــە لەنێــو ژوورێكــدا
بــوو ،یــان لــە دەرەوە بــوو (؟).
 - ٣نــاوی (شــێخ محەمــەد) چــۆن كەوتووەتــە
ســەر ئــەم دێــرە كۆنــە(؟).
 - ٤ئایــا قەبــری شــێخ محەمــەد(ی) تێــدا بــوو
لەگــەڵ یــی مەڕبێــن ،یــان نــا(؟).
١٩٩٥/٢/٢١ - ٥دا جووتیارەكــی هەرمۆتــی()٤١
كــە بــە دوو ماكــەر لــەالی دێرەكــە جووتــی
دەكــرد كــە نــاوی عومــەر عەلــی حەبــۆ بــوو،
شــوێنی قەبرێــك(ی) پێشــانی مــن(ی)دا ،لــە

تەنیشــتی باشــوور ،لــە نیزیــك ســووچی باشــووری
ڕۆژهــەاڵت بــە مەســافەی دەوری (٣- ٢م) وتــی
ئەمــە قەبــری شــێخ محەمــەد بــووە ،هەروەهــا وتــی
قەبرێكــی دیكــەش لــە دێرەكــەدا هەبــوو بــە پێـ(ی)
وەســفەكەی لــە تەنیشــتی ڕۆژهــەاڵت لەنێــوان
ســووچی باشــووری ڕۆژهــەاڵت و ســووچی باكــووری
ڕۆژهەاڵتــدا بــووە ،یانــی ســووچی دیــواری دەرەوە.
ئایــا كامەیــان قەبــری مەڕبێــن و كامــە یــێ شــێخ
محەمــەدە(؟) .بــە پێـــ(ی) خەریتەكــەت ،قەبــری
مەڕبێــن هــەر قەبــری شــێخ محەمــەدە ،ئــەی ئــەو
قەبــری دووەم یــێ كێیــە تكایــە لــە مەســیحییەكان
بپرســە.
كیتابــەك لــەالی كاك غەریب زێــوەر( )٤٢خاوەنی
نامەخانــەی بێكــەس هەیــە ،ئــەو شــێخەی خاوەنــی
نامەخانە(کەیــە) لــە ســابوونكەران شــێخ ســەعید
بــووە( ،)٤٣ئــەوا دوو ســاڵێكە نامەخانەكــەی
فرۆشــتووە ،ئــەوی دیكــە نازانــم .هــەوڵ دەدەم
هەموویــان ببینــم.
منیــش زۆربــەی زۆری نامەكانــی خــۆم و یــێ
خەڵــك (کــە) بــۆ مــن (هاتــوون) هەڵــم گرتــوو(ن)
كــە ڕەنگــە دوو هــەزار نامــە ببــن .نامەكانــی
خەڵكــم پاراســتووە ،بــەاڵم هەنــدێ لــە نامەكانــم
بــۆ خەڵــك ،یــان دائیــرەكان دانەیــان لــەالم نییــە،
چونكــە بــە یــەك دانــەم نووســیون( ،و) یــان
فوتوقۆپیــم نەكــردوون.
داوای تەمەن درێژی بۆتان دەكەم
براتان
عەبدولڕەقیب یووسف
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پەراوێزەكان:
( )1حاجــی بەكراغا :مەبەســت لێــی (حاجی بەكراغای
حەوێزی)یــە ،گــەورەی بنەماڵــەی حەوێزییەكانــی
شــاری كۆیــە بــووە ،نــاوی تــەواوی حاجــی بەكراغــای
كــوڕی محەمەداغــای كــوڕی حەوێزاغایــە ،ســاڵی
 1785لــە شــاری كۆیــە لەدایــك بــووە ،یەكێكــە لــە
دەســتڕۆییوەكانی ســەردەمی خــۆی بــووە ،پیاوێكــی
خــاوەن مەقــام و دیوەخــان ،زانــا و دانایەكــی گــەورە
بــووە ،بێجگــە لــە پێگــەی ئایینــی و دەوڵەمەندییەكــەی،
شــاعیریش بووە و نازناوی شــیعریی (قاسید)ـــە ،ســاڵی
()1866ی زایینــی مزگەوتــی گــەورەی كۆیــەی دروســت
كــردووە ،بەپێــی پیتــی ئەبجــەد (ثانــي اثنیــن محمــد)،
یــان بــە قســەی مــەال ڕەئــووف حەوێــزی بــێ ،دەبــێ
لــە (١٢٦٥ - ١٢٦٤هـــ) کۆچــی کردبــێ ،واتــە لــە ســاڵی
()١٨٨٦ - 18٨٥ی زایینــی لــە شــاری كۆیــە كۆچــی
دوایــی كــردووە.
( )2مــەال ڕەئــووف :مەبەســت لێــی (مــەال ڕەئووفــی
ســەلیماغای حەوێزی)یــە ،ســاڵی  1908لــە شــاری
كۆیــە لەدایــك بــووە ،لەســەر کراوەیــی و هەڵوێســتی
ڕووناكبیرانــەی ،بــۆ شــاری بەغــدا و باشــووری عێــراق
دوور خراوەتــەوە .ڕۆڵێكــی ســەرەكی لــە كۆكردنــەوە و
بــە چــاپ گەیاندنــی شــیعرەكانی حاجــی قــادری كۆیــی
هەبــووە ،بێجگــە لــەوەی پیاوێكــی ئایینــی بــووە،
شــارەزاییەكی باشیشــی لە بارەی زانســتە سروشتییەكان،
بــە تایبەتــی زانســتی (كیمیــا) و (بیــركاری)دا هەبــووە،
ڕۆژی  1980/7/1هــەر لــە شــاری كۆیــە كۆچــی دوایــی
كــردووە.
( )3مەســعوود محەمــەد :بیرمەنــدی گــەورەی كــورد لە
ســاڵی  1919لــە شــاری كۆیــە لەدایــك بــووە ،پیاوێكــی
هەڵكەوتــوو ،زانــا و دانــا ،حەقپەرســت ،لــە هەمــوو
بوارەكانــی ژیــان لێكدانــەوە و بۆچوونــی تایبەتــی خــۆی
هەبــوو ،لەنــاو خێزانێكــی ئایینــی و ڕووناكبیــر پــەروەردە
بــووە ،ســاڵی  1945كۆلێجــی قانوونــی لــە بەغــدا تــەواو
كــردووە ،لەگــەڵ هەمــوو نووســەر و ڕووناكبیــرەكان
پێوەنــدی توندوتۆڵــی هەبــوو ،بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵێك
لــە بەغــدا ســەرۆكی كــۆڕی زانیاریــی كــورد بــوو ،دەیــان
كتێبــی لــە كایــە جۆراوجــۆرەكان چــاپ كــردووە كــە بــۆ
كتێبخانــەی كــوردی زۆر گرنگــن ،ڕۆژی  2002/4/1لــە
شــاری هەولێــر كۆچــی دوایــی كــردووە.

( )4إعــادة (ال)تــوازن الــی میــزان مختــل ،یەكێكــە
لــە كتێبەكانــی م .مەســعوود محەمــەد جەلیــزادە ،بــە
زمانــی عەرەبــی نووســراوە ،ســاڵی  1977چاپكــراوە،
 105الپەڕەیــە و لەالیــەن چاپخانــەی كــۆڕی زانیــاری
كــوردەوە چــاپ بــووە ،دواتــر لەالیــەن حەكیــم كاكەوەیس
وەرگێڕدراوەتــە ســەر زمانــی كــوردی ،ســاڵی  2009لــە
دووتوێــی ( )145الپــەڕەدا چــاپ كــراوە.
( )5الدولــة الدوســتكیة :نــاوی یەكێكــە لــە كتێبــە
گرنگەكانــی م .عەبدولڕەقیــب یووســف ،دوو بەرگــە،
لــەم دوو بەرگــەدا دروســتبوونی دەوڵەتــی دۆســتەكی،
مێــژووی شــاراوەی ئــەم دەوڵەتــە ،هەمــوو الیەنەكانــی
دیكــەی ژیانــی تێــدا بــاس كــردووە ،كەلێنێكــی گــەورەی
لــە كتێبخانــەی كوردیــدا پــڕ كردووەتــەوە.
( )6ســیف الملــوك :دانەرەكــەی نــاوی (میــان
محەمــەد بەخش)ـــە )١٩٠٤ - ١٨٣٠( ،لــە کشــمیر لــە
دایــک بــووە ،لــە ســاڵی (1279ک 1863 -ز) مەســنەوی
(ســیف الملــوک)ی نووســیوەتەوە کــە ئــەو دەم تەمەنــی
( )33ســاڵ بــووە ،ئــەم بەرهەمــە بــە زمانــی (پنجابــی)
نووســراوە ،هــەر بــەم بەرهەمــە دەبێتــە خاوەنــی
پێگەیەکــی گــەورە لــە ئەدەبــی پنجابیــدا ،ناوەرۆکــی
بەرهەمەکــە عیرفانییــە.
( )7و ( )8محەمەدئەمیــن عەســری و (عەبدولخالــق)ی
كــوڕی :ئەوانــە هەردووكیــان بــاوك و كــوڕن ،خەڵكــی شــاری
كەركووكــن ،لــە حەفتاكانــی ســەدەی ڕابــوردوودا چاپخانەیەكیان
بەنــاوی (عەســری) لــە كەركــووك دانابــوو ،بــۆ چاپكردنــی
كتێبــە كوردییــەكان هەوڵــی زۆر باشــیان دا.
( )9ســیاپۆش( :ســیاپۆش)ی شاعیر ،ناوی خوازراوی
ئیبراهیــم ئەحمــەدە ،ســاڵی  1930لەگــەڵ (بێكــەس)ی
شــاعیر مشــتومڕی ئەدەبییــان کــردووە ،خۆشــی شــیعر
و ڕۆمانــی نووســیوە و لــە بــواری ڕۆژنامەگەریشــدا كاری
كــردووە ،بــە تایبەتــی مــاوەی ( )10ســاڵ لەگــەڵ م.
عەالئەددیــن ســەجادی بــە کۆمەکــی دارایــی عەلــی کەمال
بــەگ گۆڤــاری گەالوێژیــان دەركــردووە.
( )10ڕۆشــنبیری نــوێ :گۆڤــاری ڕۆشــنبیری نــوێ،
یەكــەم جــار لــە ناوەڕاســتی حەفتاكانی ســەدەی ڕابوردوو
وەك باڵوكراوەیــەك بەشــێوەی ڕۆژنامــە هــەر ( )١٠ڕۆژ
جارێــک لــە بەغــدا دەردەچــوو ،كــە بەڕێوەبەرێتیــی
ڕۆشــنبیریی كــوردی خرایــە ســەر دەزگای ڕۆشــنبیریی و
باڵوكردنــەوەی كــوردی لەگــەڵ خانــەی هــاوکاری یەکیــان
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گرتــەوە ،ئەوجــارە بــووە گۆڤــار ،چەنــد ســاڵێكیش وەك
گۆڤارێكــی ئەكادیمــی بــۆ لێكۆڵینــەوەی زانســتی تەرخان
كــرا و ئەكادیمییەكانــی زانكــۆ بــۆ بەرزكردنــەوەی پلــەی
زانســتییان بۆیــان دەنووســی.
( )11قەیســەری :لــە شــاری كۆیــە دوو قەیســەری
هەیــە ،قەیســەری نــوێ کــە لــە ســاڵی  1905لەالیــەن
حاجــی عەبدوڵــای مســكی ڕەبەنــێ بــە ( )10ســاڵ
دروســت كــراوە ،ئەمــە نیشــانەی بوونــی ئاوەدانــی بــووە
لــەو شــارەدا كــە لــەو ســەردەمە لــە هەمــوو شــارەكانی
كوردســتاندا هاوتــای نییــە.
( )12خانــی مەحمــوود بــەگ :ئــەو خانــە لــە ســاڵی
1271ی كۆچــی لــە كۆیــە دروســت كــراوە ،لــە شــاری
كۆیــە بــە خانــی مەحمووداغــای غەفــووری ناســراوە،
ئــەم خانــە یەكێكــە لــە شــاكارە جوانەكانــی تەالرســازی
شــاری كۆیــە ،بــە داخــەوە لەســەدا پەنجــای ڕووخــاوە،
نیوەكــەی تریشــی چاوەڕێــی ڕۆژانــی داهاتــووە تــا بــە
تــەواوی بڕووخــێ ،چونكــە هیــچ بایەخێكــی پــێ نــادرێ
و هەوڵــی نۆژەنكردنــەوەی نــەدراوە ،ئــەم خانــە لــە
ســاڵی ( )1850لەالیــەن (مەحمووداغــای غەفووری)یــەوە
دروســت كــراوە ،ئــەو زاتــە باوكــی (حەماغا)یــە كــە لــە
 1836لــە كۆیــە لەدایــك بــووە و لــە  1920هــەر لــە كۆیــە
كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )13و ( )14حاجی تەها و عەبدولخالق :خانووی حاجی
تەهــا ،خانوویەكــی زۆر گەورەیــە لــە كۆیــە ،كەوتووەتــە
گەڕەكــی بایزاغــا ،ئــەم خانــووە لەســەر شــێوازی تەالرســازی
كــۆن دروســت كــراوە ،زۆر وردەكاری و نەخشــونیگار و
هونــەری تێــدا بەكارهاتــووە ،لــە دەیــان هــۆدە پێكهاتــووە،
لەالیــەن دەوڵەمەندێكــی شــاری كۆیــە بەنــاوی (حاجــی
تەهــا) دروســت كــراوە ،لــە حەفتاكانــی ســەدەی ڕابــوردوو
مــاوەی چەنــد ســاڵێك یەكێــك لــە قوتابخانە ســەرەتاییەكان
دەوامــی تێــدا دەكــرد .ئــەم خانــووە لــە ســەرەتای ســەدەی
بیســتەم دروســت كــراوە و دواییــش لەالیــەن كەســێك
بەنــاوی (عەبدولخالیــق نەجیــب تاهیــر چەلەبــی) كــڕراوە
و بەشــێوەیەكی جــوان و ڕێكوپێــك ســەرلەنوێ نــۆژەن
كراوەتــەوە ،ئێســتا بەڕێوەبەرایەتــی شــوێنەواری كۆیــەوە
كڕیویەتــی و بووەتــە موڵكــی حكوومــەت.
( )15سیســەبان :سیســەبان ،شــوێنەوار بــووە لــە
ئەرمەنســتان ،ســاڵی ٢٥ی کۆچــی٦٤٥ ،ی زایینــی
(حەبیــب کــوڕی موســلمە) لــە فەرماندەکانــی لەشــکری

ئیســام ،پــاش داگیرکردنــی دبیــل (دویــن) بــە دووری
دەوری ( )٤٥کیلۆمەتــر دوور لــە یەریڤــان ،خەڵکــی
سیســجان شــەڕیان لەگــەڵ حەبیبــان کــردووە ،بــەاڵم لــە
شــەڕدا شــکان ،وەک (ئیبنولئەثیــر) لــە کتێبــە مێژووییــە
گەورەکەیــدا (الکامــل) نووســیویەتی ،لەوانەیــە شــەڕی
سیســجان بێــت و هــەردوو شــوێن نزیــک بــە یەکتــر
بــن ،تەنانــەت ئەگــەر خەڵکــی سیســەبانیش شــەڕیان
نەکردبــێ.
( )١٦دیــارە بــۆ ســۆراغی ئــەو دەستنووســە ســەردانی
ئــەو شــوێنەی کــردووە ،بــەاڵم هیــچ زانیارییەکــی بــە
دەســت نەکەوتــووە.
( )17ڕەشــیداغای كــوڕی مــەال بەكراغــا :ســاڵی 1845
لــە كۆیــە لەدایــك بــووە ،نــاوی تــەواوی (ڕەشــیداغای
حاجــی بەكراغــای حەوێزی)یە ،لە ســەرەتای شــیعردانانی
نازنــاوی فەهمــی بــووە ،دوایــی كردوویەتــی بــە
(موجریــم) .هەنــدێ لــە شــیعرەكانی مــاون ،هاوزەمانــی
(كەیفــی جوانڕۆیــی) و (شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی) بــووە.
( )18ئەســعەداغا :مەبەســت لێــی (ئەســعەداغای
حاجــی بەكراغــای حەوێزی)یــە ،یەكێكــە لــە كۆڕەكانــی
حاجــی بەكراغــای قاســید ،لــە یــەک ســاڵ لەگــەڵ
ئەمیناغــای ئەختــەری شــاعیر ،ســاڵی  1839لــە
كۆیــە لەدایــك بــووە ،چونكــە دایكیــان جــودا بــووە،
ئەســعەداغا هــەر لــە ســەرەتای تەمەنییــەوە خەریكــی
كاری بازرگانــی بــووە ،لەگــەڵ شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی
دۆســتایەتی تایبەتــی هەبــووە ،ســاڵی  1895هــەر لــە
كۆیــە كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )١٩کۆچــی دوایــی ئەمیناغــای حاجــی بەکراغــا لــە
ڕۆژی ٢٨ی تشــرینی یەکەمــی ســاڵی ()1888دا بــووە.
( )20فەهمــی :نازنــاوی شــیعری ڕەشــیداغایە كــە
پێشــتر باســمان كــردووە.
( )٢١موجریــم :وەك پیشــتر گوتمــان نازنــاوی
شــاعیرێتی ڕەشــیداغای حاجــی بەكراغــای حەوێــزی
بــووە ،لەگــەڵ شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی دەمەتەقــێ و
شــەڕە شــیعریان هەبــووە.
( )٢٢خانــووی ڕەســووڵ ئاغا :ئــەم خانووە كەوتووەتە
گەڕەكــی (قــەاڵت)ی شــاری كۆیــە ،لــە ســەرەتای
ســەدەی بیســتەم دروســت كــراوە ،هەنــدێ پاشــماوەی
شــوێنەوارەكەی مــاوە كــە ڕەســەنایەتی هونــەری
تەالرســازی شــاری كۆیــە نیشــان دەدات ،ڕەســووڵ
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ئاغــاش لــە غەفوورییەكانــە و پیاوێكــی دەستڕۆیشــتووی
كاتــی خــۆی بــووە.
( )٢٣كاكــە جــاف :نــاوی تــەواوی (كاكــە جــاف
محەمــەد عەلی كاكە جاف كەریم)ـــە ،لــە غەفوورییەكانە،
پیاوێكــی كاســب و لەنــاو خەڵكــدا خــاوەن ڕێــز بــووە،
بــە ئارەقــی ناوچەوانــی خــۆی ژیــاوە ،كــوورەی گەچــی
هەبــووە ،ســاڵی  1935لــە شــاری كۆیــە لەدایــك بــووە،
ڕۆژی  2017/4/20هــەر لــە شــاری كۆیــە كۆچــی دوایــی
كــردووە.
( )٢٤حاجــی عەبدوڵــا بــەگ :هــەر ئەوەنــدەی لــە
بــارەوە زانــراوە كــە ســااڵنی چلــەكان و پەنجــاكان
لــە كۆیــە پۆلیــس بــووە ،بــەاڵم ســاڵی لەدایكبــوون و
مردنەكــەی نازانــرێ.
( )٢٥حەمامــی پیســكان :یەكێــك لــە تــەالرە
جوانەكانــی شــاری كۆیــە بــووە ،بــە گوێــرەی نووســینی
ســەر ئــەو بــەردەی كــە لەســەر دەرگای گەرماوەكــە
نووســراوە ،مێژووەكــەی بــۆ ســاڵی ()1111ی كۆچــی
دەگەڕێتــەوە ،واتــە ( )332ســاڵ پێــش ئێســتا دروســت
كــراوە ،لەالیــەن حەماغــای كۆیــە و تایــەر چەلەبــی لــە
كەســێك كــڕراوە كــە نــاوی جارەڵاڵیــە ،لــە گەڕەكــی
بایزاغــا دروســتی كــردووە ،بــەاڵم بــە داخــەوە لــە ســااڵنی
هەشــتاكانی ســەدەی ڕابــوردوودا ڕووخاندیــان.
( )٢٦حەماغــا :حەماغــای غەفــووری ،یەكێكــە لــە
پیــاوە ناودارەكانــی كــورد ،خاوەنــی دیوەخــان و مەقــام
بــووە ،نــاوی تــەواوی (محەمــەد مەحموود)ـــە ،ســاڵی
 1836لــە شــاری كۆیــە لەدایــك بــووە ،تەنیــا یــەك
تاقــە كــوڕی بــە نــاوی (كاك زیاداغــا )1991- 1914
هەبــووە ،حەماغــای گــەورە تەنیــا وەســفەكەی حاجــی
قــادری کۆیــی بەســە بــۆ شــكۆ و گەورەییەكــەی ،ڕۆژی
 1920/8/2هــەر لــە كۆیــە كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )٢٧وەســتا محەمــەد ئەمیــن وەســتا شــاكر :لــە
ســاڵی  1904لــە شــاری كۆیــە لــە گەڕەكــی (قــەاڵت)
لەدایــك بــووە ،لــەم بــوارەدا خێزانەكەیــان بــە وەســتای
کارامــە بەناوبانگــن ،ئــەم وەســتایە یەكێــك لــە وەســتا
بەناوبانگەكانــی كۆیــە بــووە كــە ڕۆژانەكــەی ( )2دینــار
بــووە ،لــە كاتێكــدا وەســتاكانی دی كرێــی ڕۆژانەیــان
تەنیــا ( )1دینــار بــووە ،ڕۆژی  1982/7/1لــە شــاری
كۆیــە كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )٢٨میــرزا محەمەدئەمیــن :نــاوی تــەواوی (میــرزا

محەمەدئەمیــن میــرزا قــادر ئەحمــەد بەگــی كەریــم
بەگ)ـــە ،ڕەچەڵەكــی بنەماڵەكەیــان دەگەڕێتــەوە ســەر
(فەقــێ ئەحمــەدی دارەشــمانە) ،ســاڵی  1900لــە شــاری
كۆیــە لەدایــك بــووە ،زمانەكانــی عەرەبــی و فارســی
و توركــی بــە باشــی زانیــوە ،چونكــە لــە مزگــەوت تــا
قۆناغــی (موســتەعید) خوێندوویەتــی .پیاوێكــی ناســراو
و شــاعیرێكی بــاش بــووە ،ئاشــنایەتی لەگــەڵ ماڵــی
(قــازی محەمــەد)دا هەبــووە ،ســاڵی  1982لــە كۆیــە
كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )٢٩مــەال محەمــەدی حەتــك :مامۆســتایەكی ئایینــی
پایەبــەرز بــووە ،كەســێكی ڕووناكبیــر بــووە ،دەســتی
شــیعر دانانیشــی هەبــووە و نازنــاوی شــیعری (دالوەر)
ـــە ،ســاڵی  1909لــە كۆیــە لەدایــك بــووە ،هــەر لــەو
شــارەش ســاڵی  1970كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )٣٠و ( )٣١مــەال تەییــب و مــەال شــەریفی بــرای:
زانیــاری لــە بــارەی ئــەم دوو برایــەوە بــە دەســت
نەكەوتــووە.
( )٣٢عەزیزاغــا (ئەوراقــی عەزیزئاغــا) :پیاوێكــی
خانــەدان و گــەورەی عەشــیرەتی غەفوورییەكانــە ،لــە
گونــدی (خراپــە) خاوەنــی دیوەخــان و جێگــە و پایــەی
تایبەتــی خــۆی بــووە ،كــە ئێســتا بووەتــە ناحیــەی
ئاشــتی و ســەر بــە كۆیەیــە .لــە ســاڵی  1919لەدایــك
بــووە ،زۆر حــەزی لــە یــاری وەرەق بــووە و شــەوانە
كاتــی خــۆی پــێ بەســەر بــردووە ،ســاڵی  1988لــە
ناحیــەی ئاشــتی كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )٣٣شــێخ محەمــەدی دێــرێ :گــۆڕی پیاوچاكێكــە،
وەك بــاس دەكــرێ زۆر بــە خواپەرســتی و ســەفای ڕوحی
و خاوێنیــی دەروونییــەوە خەریــك بــووە .لــە گونــدی
تۆبــزاوە نێــژراوە .ئــەو زاتــە لــە بنەڕەتــەوە پیاوێكــی
كریســتیان بــووە ،واتــە لــە بــرا مەســیحییەكانمانە ،بــەاڵم
لەبــەر خۆشەویســتی خەڵكــی كۆیــە و ناوچەكــە بە شــێخ
محەمــەدی دێــرێ هەڵدەدرێنــەوە ،خەڵكێكــی زۆر لــە
مەســیحی و موســڵمانان ســەردانی مەزارەكــەی دەكــەن،
لــە كاتێكــدا ئــەو پیاوچاكێكــی مەســیحییە ،گۆڕەكــەی
چەنــدان جــار لەالیــەن ڕژێمــی لەناوچــووی بەعــس
تێكــدراوە و خاپــوور كــراوە ،بــەاڵم ئێســتا بەشــێوەیەكی
جــوان و ڕێكوپێــك نــۆژەن كراوەتــەوە ،بــە داخــەوە
گۆڕەكــەی هیــچ مێژوویەكــی لەســەر نەنووســراوە.
( )٣٤دێــر ماربێــن قەدیشــە :ســەرۆكی دێرەكــەی
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هەرمۆتەیــە ،لــەالی موســڵمانان بــە شــێخ محەمــەدی
دێــرێ بەناوبانگــە ،لــەالی مەســیحییەكانیش بــە مەربێــن
قەدیشــە دەناســرێ .مێژووەكــەی لەســەر نەنووســراوە،
بــەاڵم ســاڵی ()1300ی زایینــی لەالیــەن كەســێكەوە
بــە نــاوی (كوێخــا ئۆغــان) نــۆژەن كراوەتــەوە و ئەمــە
لەســەر پارچــە بەردێــك نووســراوە .لــە ســاڵی 1988
لەالیــەن ڕژێمــی لەناوچــووی بەعــس تەقێنراوەتــەوە و
لەگــەڵ گونــدی تۆبــزاوا خاپــوور كــراوە ،ئــەو نووســینەی
كــە مێــژووی نــۆژەن كردنەوەكــەی لەســەر هەڵكەنــراوە،
بــە زمانــی ســریانی نووســرابوو ،حەیــف ئێســتا ئــەوەش
فەوتــاوە.
( )٣٥تۆبــزاوە :گونــدی تۆبــزاوە ،گوندێكــە ســەر بــە
شــاری كۆیەیــە ،كەوتووەتــە ڕۆژئــاوای شــاری كۆیــە،
نزیــك بازگــەی كۆیــە و (هەولێر  -تەق تەق)ـــە ،گوندەكە
گــۆڕی (شــێخ محەمــەدی دێــرێ)ی لێیــە ،نزیكــەی ()23
مــاڵ و قوتابخانــەی ســەرەتایی هەیــە ،بێجگــە لەوانــەش
ئــاوی تۆبــزاوە یەكێكــە لــە ســەرچاوەكانی ئــاوی كۆیــە.
( )٣٦مێــژووی كۆیــە :ئــەم كتێبــە ســەرچاوەیەكی
گرنگــە کــە لــە بــارەی مێــژووی شــاری كۆیــە ،لەالیــەن
(م .تاهیــر ئەحمــەد حەوێزی)یــەوە نووســراوە ،لــە ()2
بــەرگ پێكهاتــووە ،بەرگــی یەكــەم لــە ســاڵی  1962لــە
چاپخانــەی (نەمیــر) چــاپ كــراوە و بەرگــی دووەم،
بەشــی یەکــەم لــە ســاڵی  ،1984لــە شــاری بەغــدا ،لــە
چاپخانــەی (الحــوادث) چــاپ كــراوە.
( )٣٧جەلیــل ئاغــا :یەكێكــە لــە كوڕەكانــی حاجــی
ئەســعەداغای حاجــی بەكراغــای حەوێــزی ،واتــە ئەوانــە
ســێ بــرا بــوون بەناوەكانــی( :جەمیــل ئاغــا  -جەلیــل
ئاغــا  -جــەالل ئاغــا) ،ئــەو پیــاوە خەریكــی كاری
بازرگانــی بــووە ،هــەر لــە شــاری كۆیــە كۆچــی دوایــی
كــردووە ،بەداخــەوە ســاڵ و مانــگ و ڕۆژی لەدایــك بــوون
و مردنەكــەی نەزانــراوە ،دەڵێــن لــە ســااڵنی ســییەكان
كۆچــی دوایــی كــردووە.
( )٣٨كەریــم ئاغــا :نــاوی تــەواوی (كەریــم واحیــد
تاهیــر حاجــی بەكراغــای حەوێزی)یــە ،كەریماغــای
حەوێــزی ،نــاوی تــەواوی (كەریــم ئاغــای كــوڕی
واحیــد ئاغــای حەوێزی)یــە ،یەكێكــە لــە كەســایەتییە
ناســراوەكانی بنەماڵــەی (حەوێزی)یــەكان ،لــە (لەعلــی
خــان)ی خێزانــی دوو كــوڕی بەناوەكانــی (حاكــم ئەمیــر
حەوێــزی) و (ڕەئیــس بەكــر حەوێــزی) هەبــووە ،هــەر

لــە شــاری كۆیــە ژیــاوە و كۆچــی دوایــی كــردووە ،ســاڵی
 1882لەدایــك بــووە و لــە ســاڵی  1942كۆچــی دوایــی
كــردووە ،واتــە شەســت ســاڵ ژیــاوە.
( )٣٩بەرگــی دووەمــی مێــژووی كۆیــە :بەشــی
یەكــەم لــە بەرگــی دووەمــی كتێبــی (مێــژووی كۆیــە)
بــە ســەرچاوەیەكی بیبلیۆگرافیایــی گرنگــی شــاری كۆیــە
دادەنرێــت ،لــەو بەشــەدا هەمــوو چیــن و توێژەكانــی تێــدا
بەســەركراونەتەوە ،لەالیــەن م .تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی
نووســراوە ،ســاڵی  1984لــە بەغــدا چــاپ كــراوە.
( )٤٠شــوێنەوارەكانی نــەوێ لــە شــاخی ســورێن:
نــاوی كتێبێكــی (م .عەبدولڕەقیــب یووسف)ـــە ،وەك
دیــارە لــە بــارەی شــوێنەوارەكانی نــەوێ لــە شــاخی
ســورێن نووســراوە ،نامیلکەیەکــە لــە ســلێمانی ،ســاڵی
 ١٩٩٤چــاپ کــراوە.
( )٤١جووتیارێكــی هەرمۆتــی :نــاوی ئــەو جووتیــارە
عومــەر عەلــی حەدبــۆ بــووە ،زانیــاری زیاتــری لــە بــارەوە
نەزانــراوە ،نامیلکەیەکــە لــە ســلێمانی ،ســاڵی 1994
چــاپ کــراوە.
( )٤٢غەریــب زێــوەر :نــاوی تــەواوی غەریــب مســتەفا
زێــوەرە ،بــە غەریــب زێــوەر ناســراوە ،وەک فەرمانبــەر لــە
دائیرەکانــی ســلێمانی زۆر وەزیفــەی دیــوە ،ســاڵی ٢٠٠٥
لــە شــاری ســلێمانی کۆچــی دوایــی کــردووە ،خاوەنــی
کتێبخانــەی (بێکــەس) بــوو کــە لــە ســەرووی ســەراوە
بــوو ،هــاوڕێ و دۆســتی نزیکــی نووســەران و ئەدیبانــی
کــورد بــوو ،بەشــێک لەوانــە ئێــواران ســەردانیان دەکــرد.
( )43ئــەو شــێخەی خاوەنــی نامەخانەیــە لــە
ســابوونكەران ،ناوی شــێخ ســەعیدە :مەبەست لێی (شێخ
ســەعید شــێخ عەلی)یــە كــە  ١٩٣٢/٣/١٥لــە ســلێمانی
لــە دایــک بــووە ،شــیعر و نووسینیشــی باڵوکردووەتــەوە،
نووســینەکانی بەنــاوی (س .ع .شــادمان) باڵودەكــردەوە،
كتێبخانەكەشــی لــە ســابوونكەران نــاوی (دالیــا) بــوو،
دوای ماوەیــەک نەخــۆش کەوتــن لــە  ٢٠١٦/٢/١٢کۆچــی
دوایــی کــردووە و لــە گــردی ســەیوان نێــژراوە.
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