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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)١( بــە دروســتی بــۆم بنووســە، مامۆســتا 
ــاڵی ١٢٦٥دا  ــە س ــوت)ی( ل ــووف)٢( گ ــەال ڕەئ م
ــە(  ــە )مێژووەك ــە و مێژوویەك ــی كریی ــی دوای كۆچ
بــە حیســابی ئەنجــەد )ئەبجــەد(ی ئەمەیــە )ثانــي 
ــا ئــەم عیبارەتــە لەســەر گــۆڕا  إثنیــن محمــد(. ئای
ــەر  ــژوو لەس ــا مێ ــە)؟(، ئای ــە كوێی ــان ل ــە، ی ویی
گــۆڕا وی هەیــە، یــا نــا)؟( )ئــەو عیبارەتــەش 

ئەكــە )ئەكاتــە( ١٢٦٤هـــ(.
ــادة  ــدا )إع ــەد)٣( د كتێبەكەی ــعوود محەم مەس
ــەڕی ٢٨،  ــل()٤( الپ ــزان مخت ــی می ــوازن ال )ال(ت
ــا د ســاڵی ١٢٧٠دا كــۆچ  ــر ئاغ ــێ حاجــی بەك دەڵ
كرییــە، كامەیــان ڕاســتە)؟(. خــۆت لــە كتێبەكەتدا 

بــاس)ت( كرییــە، یــان نــا؟
دانەیەكــم لــە )الدولــة الدوســتكیة()٥( بــۆت 

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(

ســاڵوێكی گــەرم پێشكەشــتان ئەكــەم، ئومێدەوارم 
هەرگیــز لــە خۆشــیدا بــن.

ــە  ــاڵوم هەی ــین و زۆر س ــان ئەپرس ــە هەواڵت زۆر ل
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()٦( بــە 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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ــر)ی(  ــارە لەالیەكــی ت ــە، جــا وا دی ــەال)م( نیی ل
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 
ــڕە و  ــد دێ ــە( و هــەر الپــەڕی چەن ــد الپەڕە)ی چەن

ــە كــوێ چاپكــراوە و لــە چ ســاڵێ. ل
ــەك  ــەر جێگای ــە ه ــە و ل ــێ)ی( بپرس ــە ل ــا تكای ج
ــە  ــە ب ــەم كتێب ــە ئ ــە)رەوە(، چونك ــۆم ڕوون بك ــێ ب ب
ــە و دەستنووســە و  ــەالم هەی ــراو)ە(ی كرمانجــی ل هۆن
دانەیــی یەكجــار كەمــە یــێ شــاعر )سیاپۆش(ـــە)٩( كە 

ــە ژیانــی نازانیــن. هیــچ ل
ــە  ــوێ( دا )١٠( ك ــەی ڕۆشــنبیر)ی ن ــەم ژمارەی ل
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
ــە خۆشــی و بەختیاریــدا  ئومێــدەوارم هەمیشــە ل
بــن، زۆر لــە هەواڵــت ئەپرســم، ئەگــەر لــە هەواڵــم 

ئەپرســی باشــم.
بەڕێــز: ئــەوا دانەیــەك لــە گۆڤــاری ڕۆشــنبیر)ی 
نــوێ(م بــۆت نــارد، وتارەكەمــان دەربــارەی ئاســارە 
ــەوەی  ــەر ئ ــە، لەب ــە)ی( تێدای نەخشــدارەكانی كۆی
كــەم )و( كــووڕی تێــدا هەیــە، ئــەو)ان( وێنەكانــی 
و  قەیســەری)١١(  هــەردوو  وەكــوو  ئاســارەكان 
بــەاڵو نەكــردوون،  خانــی مەحمــوود بــەگ)١٢( 
ئیتــر ئەبــێ وتارێكــی تــر لــەم بــارەوە بنووســم 
ــووی حاجــی تەهــاش)١٣(  ــە خان ــەوەی ك ــاش ئ پ



150 ژ )٢٩٣/ ٢٩٤( ٥/ ٣ - ٤/ ٢٠٢٢

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 

ــە. خانووەك
ــووف و  ــەال ڕەئ ــۆ مامۆســتا م ــە ب زۆر ســاڵوم هەی
لــە هەواڵــی ئەپرســم، ئەمــن زۆر لــە كتێبــی )ســیف 
ــە  الملــوك( و )سیســەبان(ی )١٥( فارســی گــەڕام ل
بەغــا و هەروەهــا لــە )كاظمین(یش)١٦( هیچ كەســێ 
نە)یـ(گــوت ناویانــم بیســتووە، ئیتــر تــكا ئەكــەم ئــەم 
ــازر  ــۆت ح ــی خ ــەت لەالی ــە ئەمان ــە ب ــەردوو كتێب ه
ــەوێ  ــان بك ــاوم پێی ــە چ ــۆ كۆی ــم ب ــە هات ــەی ك بك
ــوك(  ــیف المل ــی )سیســەبان( و )س ــم كتێب ــا بزان ت
ــر  ــا. ئیت ــان ن ــە، ی ــەی ئەوانەی ــوردی تەرجەم ــێ ك ی
ــە  ــە و ل ــازر)ی( بك ــۆت ح ــەالی خ ــدە ل ــك ب هەوڵێ
ــن  ــی و م ــۆت ئەیانناس ــە خ ــرە ك ــی وەرگ خاوەنەكان

ــم. نەیانناس
هەر بژی

برات
عەبدولڕەقیب یووسف
بعقوبــة - بواســطة دكان أبــو جــواد - بقــرب 

األطفــال. روضــة 
١٩٧٩/٥/١

* نامەی چوارەم
زۆر بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێز)ی(

ســاڵوێكی گــەرم پێشكەشــتان ئەكــەم، ئومێــد)ە(
وارم هەمیشــە بەختــەوەر بــن، زۆر لــە هەواڵــت 

ئەپرســم
ــید  ــی ڕەش ــژووی كۆچكردن ــە مێ ــز تكای ١ - بەڕێ
ــرە  ــۆم بنێ ــا)١٧( ب ــر ئاغ ــەال بەك ــوڕی م ــای ك ئاغ
بــە زووتریــن كات، ئایــا لەپێــش ئەســعەدئاغا)١٨( 

ــد ســاڵ)؟(. ــە چەن ــەو و ب ــا دوای ئ مــردووە، ی
هەوهــا )هەروەهــا( مێــژووی كۆچكردنــی ئەمیــن 

ئاغــاش)١٩(.
ــی()٢٠(،  ــتی )فەهم ــەو هەڵبەس ــە ئ ــازم هەی نی
كــە  بكــەم)ەوە(  بـــ)ە(اڵو  ئاغــا  ڕەشــید  یانــی 
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ــە و هەوها)هەروەهــا(  ــاوی )فەهمی(ی لەالمــە، نازن
لــە  هەندێــك  بــدە  هــەوڵ  )موجریم(ـــە)٢١(، 
ئەزانــی  هەرچــی  و  بكــە  پەیــدا  شــیعرەكانی 
دەربــارەی بــۆم بنووســە. لــە گوتارەكەمــدا باســی 

نامــەی تــۆم كــردووە، یانــی نامــەی پێشــوو.
٢ - ئــەم ڕۆژانــە هاتــم بــۆ كۆیــە، چونكــە بیســت)و(
ئاغــا)٢٢( و كاكــە  بــووم كــە خانــووی ڕەســووڵ 
جــاف)٢٣( ئەڕووخێنــن، بــەاڵم قســەكە ڕاســت نەبــوو، 
بەڵكــوو لیژنــەی موئەسەســەی ئاســار هاتبــوو بــۆ 
دیتنــی، لەگــەڵ خانــووی حاجــی تەهــا و خانــووی 
حاجــی عەبدوڵــاڵ بەگ)٢٤( و حەمامی پیســكان)٢٥(، 
ــەم  ــە ئ ــی خــۆم، ئەمــەل هەی ــەوەش لەســەر داواكان ئ
ــر  ــڕێ( و تەعمی ــۆن )بك ــی ك ــە و حەمامەكان خانووان

ــکات(. بكــە )ب
٣ - لــەم زووانــە گوتارێكــم دەربــارەی شــكاندنی 
دەرگا)ی( مەڕمــەڕی حەمەئاغــا)٢٦( لــە عێــراق 

دەرئەچــێ.
٤ - گوتارێكــی 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 
ــری  ــك قســەی ت ــەڵ هەندێ ــی خــۆی، لەگ ــە دەنگ ب
دەربــارەی كۆیــە و شــتی وهــا. مــن دەنگــی وەســتا 
)میــرزا  و  شــاكر)٢٧(  وەســتا  محەمەدئەمیــن 
محەمەدئەمیــن(م)٢٨( تەســجیل كردووە و پرســیارم 

ــەوە(. ــان داوە)ت ــردووە و واڵمی ــان ك لێی

ئــەم جۆرە)لــە( پیــاوی زانــا و پیرەمێرد پێویســتە 
دەنگیــان تەســجیل بكرێ.

كــە  بڵــێ  مەالڕەئــووف  مامۆســتا  بــە  تكایــە 
تەرجەمــەی ژیانــی بــە خەتــی خــۆی بــۆم بنووســێ.

* نامەی پێنجەم
بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێزی

ساڵوێكی گەرم
ــاوی)م( لەبیــر)م(  مەالیەكــم دیــت كــە ئیســتا ن
مــەال  مامۆســتا  قوتابــی  مــن  دەڵــێ  نییــە، 
محەمــەدی حەتــك)٢٩( بــووم، بەدەســتی خــۆم 
وەســیقەیەكی دەستنووســم بــۆی هێنــا لــەالی مــەال 
ــری  ــەریفی)٣١( هەولێ ــەال ش ــرای م ــب)٣٠( ب تەیی
تێیــدا نووســرابوو چــۆن محەمــەد پاشــا ڕەوانــدزی 
ــێ  ــان( ل ــە چی)ی ــر و خەڵكەك ــۆ هەولێ ــووە ب هات

ــردوون... ــاز ك داخ
ــەدی  ــەال محەم ــری م ــیعری باپی ــە ش ــەش ب ئەم

ــە. حەتك
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.
٢ - ئەمــە ئیستینســاخی گرنگتریــن ئەوراقــی 
ــەاڵم  ــم، ب ــی دەپرس ــە هەواڵ ــە)٣٢(. ل عەزیزئاغای
دیــارە دانەیــی ئەســڵی نییــە، مــۆرەكان)ی( پێــوە 
تەســلیمی  ئەســڵییەكان  بپرســە  لێـــ)ی(  نیــن، 
دائیرەكــە  دەبــێ  كــردووە،  دائیرەیــەك  چــی 
لەبــەر  ئەمــەی  و  هەڵگرتبــێ  ئەســڵییەكان)ی( 
نووســیبێ، )و( یــان ئەســڵییەكان هــەر لــە ماڵیــان 

ــن. ــێ)ی( بگەڕێ ــا ل ــاوە ب م
برات
عەبدولڕەقیب
١٩٨٤/٢/٢٢
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* نامەی شەشەم
ــزی/  ــەد حەوێ ــر ئەحم ــز مامۆســتا تاهی زۆر بەڕێ

كۆیســنجەق
ساڵوێكی گەرم

بــۆ  چــووم  دونــێ  یانــی  ١٩٩٥/٢/٢١دا،  لــە 
دیتنــی شــێخ محەمــەدی دێــرێ)٣٣( )دێــر ماربێــن 
ــك  ــزاوەی،)٣٥( نزی ــك تۆب ــە نزی قەدیشــە()٣٤( ل
شــاری كۆیــە. وێنــە)ی( هەنــدێ دیــوار و شــوورەیم 
گــرت، خۆزگــە پێش ڕووخانی لەالیـ)ەن( بەعســەوە 

ئــەم دێــرەم دیبــا، زۆر كەمتەرخەمیــم كــرد.
١ - شــتێكی باشــت نووســیوە لــە بەرگــی دووەمــی 
)مێــژووی كۆیــە(دا)٣٦( لــە 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.
٢ - ئایــا قەبــری ماربێــن قەدیشــە لــە دێرەكــەدا 
بــووە، یــان نــا؟ نــاوی قەبرەكــەت هێنــاوە، بــەاڵم 

دیــار)ە( هەنــدێ عیبــارەت بــڕاوە.

٣ - جەلیــل ئاغــا و)٣٧( كەریــم ئاغــا)٣٨( كــێ 
بــوون كــە هــەردوو ئاشــەئاوی الی دێرەكە)بــە 

ــەوەن؟ ــاوی ئەوان ــاوی( بەن ئ
یەكەمــی  بەرگــی  لــە  دانەیــەك  ئەگــەر   -  ٤
مێژووەكــەت زیــادت لــەال)ت( هەیــە زۆر سوپاســت 
ئەكــەم ئەگــەر بــۆم بنێــری، بەرگــی دووەمــم)٣٩( 
ــان  ــەوا دوو ســاڵە، ی ــوو، ئ ــە، یەكەمیشــم هەب هەی
زیاتــرە بــزر بــووە، نازانــم كێ بردوو)یـ(ـــە و نە)یـ(

هێناوە)تەوە(.
٥ - ئــەوا دانەیــەك لــە كتێبــە نوێیەكەمــم بۆتــان 
نــارد )شــوێنەوارەكانی نــەوێ لــە شــاخی ســورێن(

.)٤٠(
ئیتر هەر بژین

براتان
ئیمزا
عەبدولڕەقیب یووسف
سلێمانی/ ١٩٩٥/٢/٢٢
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* نامەی حەوتەم
بەڕێز مامۆستا تاهیر ئەحمەد حەوێزی

ساڵوێكی گەرم
نامەتــان كــە بــە مێــژووی ١٩٩٥/٢/٢٦ بەدەســتم 
منــت  پرســیارەكانی  وەاڵمــی  كــە  گەیشــت 
داوە)تــەوە( لــە بــارەی )شــێخ محەمــەدی دێــرێ - 
دێــری مەڕبێــن قەدیشــە( لــە نزیــك شــاری كۆیــە و 
تۆبــزاوە، ئێســتا هەنــدێ پرســیاری دیكــەم هەیــە:

١ - دێرەكە چەند هۆدە بوو)؟(.
٢ - گــۆڕی مەڕبێــن قەدیشــە لەنێــو ژوورێكــدا 

بــوو، یــان لــە دەرەوە بــوو )؟(.
ــە  ــۆن كەوتووەت ــەد( چ ــاوی )شــێخ محەم ٣ - ن

ــە)؟(. ــرە كۆن ــەم دێ ســەر ئ
ــوو  ــدا ب ــری شــێخ محەمــەد)ی( تێ ــا قەب ٤ - ئای

ــا)؟(. ــان ن لەگــەڵ یــی مەڕبێــن، ی
٥ - ١٩٩٥/٢/٢١دا جووتیارەكــی هەرمۆتــی)٤١( 
جووتــی  دێرەكــە  لــەالی  ماكــەر  دوو  بــە  كــە 
دەكــرد كــە نــاوی عومــەر عەلــی حەبــۆ بــوو، 
لــە  مــن)ی(دا،  پێشــانی  قەبرێــك)ی(  شــوێنی 

تەنیشــتی باشــوور، لــە نیزیــك ســووچی باشــووری 
ڕۆژهــەاڵت بــە مەســافەی دەوری )٢ -٣م( وتــی 
ئەمــە قەبــری شــێخ محەمــەد بــووە، هەروەهــا وتــی 
قەبرێكــی دیكــەش لــە دێرەكــەدا هەبــوو بــە پێـ)ی( 
لەنێــوان  ڕۆژهــەاڵت  تەنیشــتی  لــە  وەســفەكەی 
ســووچی باشــووری ڕۆژهــەاڵت و ســووچی باكــووری 
ڕۆژهەاڵتــدا بــووە، یانــی ســووچی دیــواری دەرەوە.
ئایــا كامەیــان قەبــری مەڕبێــن و كامــە یــێ شــێخ 
ــری  ــەت، قەب ــە پێـــ)ی( خەریتەك ــەدە)؟(. ب محەم
ــەو  ــەی ئ ــەدە، ئ ــێخ محەم ــری ش ــەر قەب ــن ه مەڕبێ
ــە مەســیحییەكان  ــە ل ــە تكای ــێ كێی ــری دووەم ی قەب

بپرســە.
كیتابــەك لــەالی كاك غەریب زێــوەر)٤٢( خاوەنی 
نامەخانــەی بێكــەس هەیــە، ئــەو شــێخەی خاوەنــی 
ــە ســابوونكەران شــێخ ســەعید  ــە( ل نامەخانە)کەی
نامەخانەكــەی  ســاڵێكە  دوو  ئــەوا  بــووە)٤٣(، 
فرۆشــتووە، ئــەوی دیكــە نازانــم. هــەوڵ دەدەم 

ــم. ــان ببین هەمووی
منیــش زۆربــەی زۆری نامەكانــی خــۆم و یــێ 
خەڵــك )کــە( بــۆ مــن )هاتــوون( هەڵــم گرتــوو)ن( 
نامەكانــی  ببــن.  نامــە  هــەزار  دوو  ڕەنگــە  كــە 
ــم  ــە نامەكان ــدێ ل ــەاڵم هەن ــتووە، ب ــم پاراس خەڵك
بــۆ خەڵــك، یــان دائیــرەكان دانەیــان لــەالم نییــە، 
چونكــە بــە یــەك دانــەم نووســیون، )و( یــان 

فوتوقۆپیــم نەكــردوون.
داوای تەمەن درێژی بۆتان دەكەم

براتان
عەبدولڕەقیب یووسف
سلێمانی/ ١٩٩٥/٣/١٢
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پەراوێزەكان:
)١( حاجــی بەكراغا: مەبەســت لێــی )حاجی بەكراغای 
حەوێزییەكانــی  بنەماڵــەی  گــەورەی  حەوێزی(یــە، 
ــای  ــی بەكراغ ــەواوی حاج ــاوی ت ــووە، ن ــە ب ــاری كۆی ش
ســاڵی  حەوێزاغایــە،  كــوڕی  محەمەداغــای  كــوڕی 
١٧٨٥ لــە شــاری كۆیــە لەدایــك بــووە، یەكێكــە لــە 
دەســتڕۆییوەكانی ســەردەمی خــۆی بــووە، پیاوێكــی 
ــەورە  ــی گ ــا و دانایەك ــان، زان ــام و دیوەخ ــاوەن مەق خ
بــووە، بێجگــە لــە پێگــەی ئایینــی و دەوڵەمەندییەكــەی، 
شــاعیریش بووە و نازناوی شــیعریی )قاسید(ـــە، ســاڵی 
)١٨٦٦(ی زایینــی مزگەوتــی گــەورەی كۆیــەی دروســت 
كــردووە، بەپێــی پیتــی ئەبجــەد )ثانــي اثنیــن محمــد(، 
ــێ  ــێ، دەب ــزی ب ــووف حەوێ ــەال ڕەئ ــەی م ــە قس ــان ب ی
لــە )١٢٦٤ - ١٢٦٥هـــ( کۆچــی کردبــێ، واتــە لــە ســاڵی 
)١٨٨٥ - ١٨٨٦(ی زایینــی لــە شــاری كۆیــە كۆچــی 

ــردووە. ــی ك دوای
ــی  ــەال ڕەئووف ــووف: مەبەســت لێــی )م ــەال ڕەئ )٢( م
شــاری  لــە   ١٩٠٨ ســاڵی  حەوێزی(یــە،  ســەلیماغای 
كۆیــە لەدایــك بــووە، لەســەر کراوەیــی و هەڵوێســتی 
ــراق  ــووری عێ ــدا و باش ــاری بەغ ــۆ ش ــەی، ب ڕووناكبیران
ــەوە و  ــە كۆكردن ــەرەكی ل ــی س ــەوە. ڕۆڵێك دوور خراوەت
ــی  ــادری كۆی ــی شــیعرەكانی حاجــی ق ــە چــاپ گەیاندن ب
بــووە،  ئایینــی  پیاوێكــی  لــەوەی  بێجگــە  هەبــووە، 
شــارەزاییەكی باشیشــی لە بارەی زانســتە سروشتییەكان، 
بــە تایبەتــی زانســتی )كیمیــا( و )بیــركاری(دا هەبــووە، 
ــی  ــە كۆچــی دوای ــە شــاری كۆی ــەر ل ڕۆژی ١٩٨٠/٧/١ ه

ــردووە. ك
)٣( مەســعوود محەمــەد: بیرمەنــدی گــەورەی كــورد لە 
ســاڵی ١٩١٩ لــە 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 ١٩٤٥ كۆلێجــی قانوونــی لــە بەغــدا تــەواو 
ڕووناكبیــرەكان  و  نووســەر  لەگــەڵ هەمــوو  كــردووە، 
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 ٢٠٠٢/٤/١ لــە 

شــاری هەولێــر كۆچــی دوایــی كــردووە.

ــە  ــل، یەكێك ــزان مخت ــی می ــوازن ال ــادة )ال(ت )٤( إع
ــە  ــزادە، ب ــەد جەلی ــعوود محەم ــی م. مەس ــە كتێبەكان ل
زمانــی عەرەبــی نووســراوە، ســاڵی ١٩٧٧ چاپكــراوە، 
١٠٥ الپەڕەیــە و لەالیــەن چاپخانــەی كــۆڕی زانیــاری 
كــوردەوە چــاپ بــووە، دواتــر لەالیــەن حەكیــم كاكەوەیس 
ــە  ــوردی، ســاڵی ٢٠٠٩ ل ــی ك ــە ســەر زمان وەرگێڕدراوەت

ــراوە. ــاپ ك ــەڕەدا چ ــی )١٤٥( الپ دووتوێ
)٥( الدولــة الدوســتكیة: نــاوی یەكێكــە لــە كتێبــە 
بەرگــە،  گرنگەكانــی م. عەبدولڕەقیــب یووســف، دوو 
ــتەكی،  ــی دۆس ــتبوونی دەوڵەت ــەدا دروس ــەم دوو بەرگ ل
ــی  ــوو الیەنەكان ــە، هەم ــەم دەوڵەت ــاراوەی ئ ــژووی ش مێ
دیكــەی ژیانــی تێــدا بــاس كــردووە، كەلێنێكــی گــەورەی 

ــەوە. ــڕ كردووەت ــدا پ ــەی كوردی ــە كتێبخان ل
)میــان  نــاوی  دانەرەكــەی  الملــوك:  ســیف   )٦(
ــە  ــمیر ل ــە کش ــە، )١٨٣٠ - ١٩٠٤( ل ــەد بەخش(ـ محەم
دایــک بــووە، لــە ســاڵی )١٢٧٩ک - ١٨٦٣ز( مەســنەوی 
)ســیف الملــوک(ی نووســیوەتەوە کــە ئــەو دەم تەمەنــی 
)٣٣( ســاڵ بــووە، ئــەم بەرهەمــە بــە زمانــی )پنجابــی( 
خاوەنــی  دەبێتــە  بەرهەمــە  بــەم  هــەر  نووســراوە، 
پێگەیەکــی گــەورە لــە ئەدەبــی پنجابیــدا، ناوەرۆکــی 

بەرهەمەکــە عیرفانییــە.
)عەبدولخالــق(ی  و  عەســری  محەمەدئەمیــن   )٨( و   )٧(
ــوڕن، خەڵكــی شــاری  ــاوك و ك ــان ب ــە هەردووكی ــوڕی: ئەوان ك
كەركووكــن، لــە حەفتاكانــی ســەدەی ڕابــوردوودا چاپخانەیەكیان 
بەنــاوی )عەســری( لــە كەركــووك دانابــوو، بــۆ چاپكردنــی 

ــیان دا. ــی زۆر باش ــەكان هەوڵ ــە كوردیی كتێب
)٩( ســیاپۆش: )ســیاپۆش(ی شاعیر، ناوی خوازراوی 
ــەڵ )بێكــەس(ی  ــەدە، ســاڵی ١٩٣٠ لەگ ــم ئەحم ئیبراهی
ــان کــردووە، خۆشــی شــیعر  شــاعیر مشــتومڕی ئەدەبیی
و ڕۆمانــی نووســیوە و لــە بــواری ڕۆژنامەگەریشــدا كاری 
كــردووە، بــە تایبەتــی مــاوەی )١٠( ســاڵ لەگــەڵ م. 
عەالئەددیــن ســەجادی بــە کۆمەکــی دارایــی عەلــی کەمال 

بــەگ گۆڤــاری گەالوێژیــان دەركــردووە.
)١٠( ڕۆشــنبیری نــوێ: گۆڤــاری ڕۆشــنبیری نــوێ، 
یەكــەم جــار لــە ناوەڕاســتی حەفتاكانی ســەدەی ڕابوردوو 
ــەر )١٠( ڕۆژ  ــە ه ــەك بەشــێوەی ڕۆژنام وەك باڵوكراوەی
لــە بەغــدا دەردەچــوو، كــە بەڕێوەبەرێتیــی  جارێــک 
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.
)١١( قەیســەری: لــە شــاری كۆیــە دوو قەیســەری 
ــەن  ــاڵی ١٩٠٥ لەالی ــە س ــە ل ــوێ ک ــەری ن ــە، قەیس هەی
حاجــی عەبدوڵــاڵی مســكی ڕەبەنــێ بــە )١٠( ســاڵ 
دروســت كــراوە، ئەمــە نیشــانەی بوونــی ئاوەدانــی بــووە 
لــەو شــارەدا كــە لــەو ســەردەمە لــە هەمــوو شــارەكانی 

ــە. ــای نیی ــتاندا هاوت كوردس
ــە ســاڵی  ــە ل ــەو خان ــەگ: ئ ــی مەحمــوود ب )١٢( خان
ــاری  ــە ش ــراوە، ل ــت ك ــە دروس ــە كۆی ــی ل ١٢٧١ی كۆچ
كۆیــە بــە خانــی مەحمووداغــای غەفــووری ناســراوە، 
ئــەم خانــە یەكێكــە لــە شــاكارە جوانەكانــی تەالرســازی 
شــاری كۆیــە، بــە داخــەوە لەســەدا پەنجــای ڕووخــاوە، 
ــە  ــا ب ــووە ت ــی داهات ــی ڕۆژان ــەی تریشــی چاوەڕێ نیوەك
تــەواوی بڕووخــێ، چونكــە هیــچ بایەخێكــی پــێ نــادرێ 
و هەوڵــی نۆژەنكردنــەوەی نــەدراوە، ئــەم خانــە لــە 
ســاڵی )١٨٥٠( لەالیــەن )مەحمووداغــای غەفووری(یــەوە 
دروســت كــراوە، ئــەو زاتــە باوكــی )حەماغا(یــە كــە لــە 
١٨٣٦ لــە كۆیــە لەدایــك بــووە و لــە ١٩٢٠ هــەر لــە كۆیــە 

ــی كــردووە. كۆچــی دوای
)١٣( و )١٤( حاجی 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 
ــڕراوە  ــی( ك ــر چەلەب ــب تاهی ــق نەجی ــاوی )عەبدولخالی بەن
و بەشــێوەیەكی جــوان و ڕێكوپێــك ســەرلەنوێ نــۆژەن 
ــەوە  ــوێنەواری كۆی ــی ش ــتا بەڕێوەبەرایەت ــەوە، ئێس كراوەت

ــەت. ــە موڵكــی حكووم ــی و بووەت كڕیویەت
)١٥( سیســەبان: سیســەبان، شــوێنەوار بــووە لــە 
زایینــی  ٦٤٥ی  کۆچــی،  ٢٥ی  ســاڵی  ئەرمەنســتان، 
)حەبیــب کــوڕی موســلمە( لــە فەرماندەکانــی لەشــکری 

ــە دووری  ــن( ب ــل )دوی ــی دبی ــاش داگیرکردن ئیســام، پ
یەریڤــان، خەڵکــی  لــە  کیلۆمەتــر دوور  دەوری )٤٥( 
سیســجان شــەڕیان لەگــەڵ حەبیبــان کــردووە، بــەاڵم لــە 
شــەڕدا شــکان، وەک )ئیبنولئەثیــر( لــە کتێبــە مێژووییــە 
ــە شــەڕی  ــیویەتی، لەوانەی ــل( نووس ــدا )الکام گەورەکەی
سیســجان بێــت و هــەردوو شــوێن نزیــک بــە یەکتــر 
ــەڕیان  ــەبانیش ش ــی سیس ــەر خەڵک ــەت ئەگ ــن، تەنان ب

ــێ. نەکردب
)١٦( دیــارە بــۆ ســۆراغی ئــەو دەستنووســە ســەردانی 
ــە  ــی ب ــچ زانیارییەک ــەاڵم هی ــردووە، ب ــوێنەی ک ــەو ش ئ

ــووە. دەســت نەکەوت
)١٧( ڕەشــیداغای كــوڕی مــەال بەكراغــا: ســاڵی ١٨٤٥ 
ــەواوی )ڕەشــیداغای  ــاوی ت ــووە، ن ــك ب ــە لەدای ــە كۆی ل
حاجــی بەكراغــای حەوێزی(یە، لە ســەرەتای شــیعردانانی 
بــە  كردوویەتــی  دوایــی  بــووە،  فەهمــی  نازنــاوی 
)موجریــم(. هەنــدێ لــە شــیعرەكانی مــاون، هاوزەمانــی 
)كەیفــی جوانڕۆیــی( و )شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی( بــووە.
)ئەســعەداغای  لێــی  مەبەســت  ئەســعەداغا:   )١٨(
ــی  ــە كۆڕەكان ــە، یەكێكــە ل حاجــی بەكراغــای حەوێزی(ی
لەگــەڵ  یــەک ســاڵ  لــە  قاســید،  بەكراغــای  حاجــی 
لــە   ١٨٣٩ ســاڵی  شــاعیر،  ئەختــەری  ئەمیناغــای 
كۆیــە لەدایــك بــووە، چونكــە دایكیــان جــودا بــووە، 
ــی  ــەوە خەریك ــەرەتای تەمەنیی ــە س ــەر ل ــعەداغا ه ئەس
كاری بازرگانــی بــووە، لەگــەڵ شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی 
ــە  ــەر ل ــاڵی ١٨٩٥ ه ــووە، س ــی هەب ــتایەتی تایبەت دۆس

كۆیــە كۆچــی دوایــی كــردووە.
ــە  ــی ئەمیناغــای حاجــی بەکراغــا ل )١٩( کۆچــی دوای
ڕۆژی ٢٨ی تشــرینی یەکەمــی ســاڵی )١٨٨٨(دا بــووە.
)٢٠( فەهمــی: نازنــاوی شــیعری ڕەشــیداغایە كــە 

پێشــتر باســمان كــردووە.
نازنــاوی  گوتمــان  پیشــتر  وەك  موجریــم:   )٢١(
حەوێــزی  بەكراغــای  حاجــی  ڕەشــیداغای  شــاعیرێتی 
و  دەمەتەقــێ  تاڵەبانــی  ڕەزای  شــێخ  لەگــەڵ  بــووە، 

هەبــووە. شــیعریان  شــەڕە 
)٢٢( خانــووی ڕەســووڵ ئاغا: ئــەم خانووە كەوتووەتە 
ســەرەتای  لــە  كۆیــە،  شــاری  )قــەاڵت(ی  گەڕەكــی 
ــدێ پاشــماوەی  ــراوە، هەن ســەدەی بیســتەم دروســت ك
هونــەری  ڕەســەنایەتی  كــە  مــاوە  شــوێنەوارەكەی 
ڕەســووڵ  دەدات،  نیشــان  كۆیــە  شــاری  تەالرســازی 
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ئاغــاش لــە غەفوورییەكانــە و پیاوێكــی دەستڕۆیشــتووی 
ــووە. ــۆی ب ــی خ كات

)٢٣( كاكــە جــاف: نــاوی تــەواوی )كاكــە جــاف 
محەمــەد عەلی كاكە جاف كەریم(ـــە، لــە غەفوورییەكانە، 
ــووە،  ــز ب ــدا خــاوەن ڕێ ــاو خەڵك پیاوێكــی كاســب و لەن
ــاوە، كــوورەی گەچــی  ــە ئارەقــی ناوچەوانــی خــۆی ژی ب
هەبــووە، ســاڵی ١٩٣٥ لــە شــاری كۆیــە لەدایــك بــووە، 
ڕۆژی ٢٠١٧/٤/٢٠ هــەر لــە شــاری كۆیــە كۆچــی دوایــی 

كــردووە.
)٢٤( حاجــی عەبدوڵــاڵ بــەگ: هــەر ئەوەنــدەی لــە 
پەنجــاكان  و  چلــەكان  ســااڵنی  كــە  زانــراوە  بــارەوە 
ــوون و  ــاڵی لەدایكب ــەاڵم س ــووە، ب ــس ب ــە پۆلی ــە كۆی ل

نازانــرێ. مردنەكــەی 
تــەالرە  لــە  یەكێــك  پیســكان:  حەمامــی   )٢٥(
جوانەكانــی شــاری كۆیــە بــووە، بــە گوێــرەی نووســینی 
ســەر ئــەو بــەردەی كــە لەســەر دەرگای گەرماوەكــە 
نووســراوە، مێژووەكــەی بــۆ ســاڵی )١١١١(ی كۆچــی 
دەگەڕێتــەوە، واتــە )٣٣٢( ســاڵ پێــش ئێســتا دروســت 
ــە  ــی ل ــەر چەلەب ــە و تای ــەن حەماغــای كۆی كــراوە، لەالی
ــی  ــە گەڕەك ــە، ل ــاوی جارەڵاڵی ــە ن ــڕراوە ك ــێك ك كەس
بایزاغــا دروســتی كــردووە، بــەاڵم بــە داخــەوە لــە ســااڵنی 

هەشــتاكانی ســەدەی ڕابــوردوودا ڕووخاندیــان.
)٢٦( حەماغــا: حەماغــای غەفــووری، یەكێكــە لــە 
پیــاوە ناودارەكانــی كــورد، خاوەنــی دیوەخــان و مەقــام 
ــاڵی  ــە، س ــەد مەحموود(ـ ــەواوی )محەم ــاوی ت ــووە، ن ب
١٨٣٦ لــە شــاری كۆیــە لەدایــك بــووە، تەنیــا یــەك 
تاقــە كــوڕی بــە نــاوی )كاك زیاداغــا ١٩١٤ -١٩٩١( 
ــی  ــفەكەی حاج ــا وەس ــەورە تەنی ــای گ ــووە، حەماغ هەب
قــادری کۆیــی بەســە بــۆ شــكۆ و گەورەییەكــەی، ڕۆژی 

ــردووە. ــی ك ــی دوای ــە كۆچ ــە كۆی ــەر ل ١٩٢٠/٨/٢ ه
)٢٧( وەســتا محەمــەد ئەمیــن وەســتا شــاكر: لــە 
ــەاڵت(  ــی )ق ــە گەڕەك ــە ل ــاری كۆی ــە ش ــاڵی ١٩٠٤ ل س
لەدایــك بــووە، لــەم بــوارەدا خێزانەكەیــان بــە وەســتای 
ــە وەســتا  ــەم وەســتایە یەكێــك ل کارامــە بەناوبانگــن، ئ
بەناوبانگەكانــی كۆیــە بــووە كــە ڕۆژانەكــەی )٢( دینــار 
بــووە، لــە كاتێكــدا وەســتاكانی دی كرێــی ڕۆژانەیــان 
ــاری  ــە ش ــووە، ڕۆژی ١٩٨٢/٧/١ ل ــار ب ــا )١( دین تەنی

ــردووە. ــی ك ــە كۆچــی دوای كۆی
ــرزا  ــەواوی )می ــاوی ت ــن: ن ــرزا محەمەدئەمی )٢٨( می

كەریــم  بەگــی  ئەحمــەد  قــادر  میــرزا  محەمەدئەمیــن 
ــەوە ســەر  ــان دەگەڕێت ــی بنەماڵەكەی ــە، ڕەچەڵەك بەگ(ـ
)فەقــێ ئەحمــەدی دارەشــمانە(، ســاڵی ١٩٠٠ لــە شــاری 
كۆیــە لەدایــك بــووە، زمانەكانــی عەرەبــی و فارســی 
ــا  ــەوت ت ــە مزگ ــە ل ــوە، چونك ــە باشــی زانی ــی ب و تورك
قۆناغــی )موســتەعید( خوێندوویەتــی. پیاوێكــی ناســراو 
و شــاعیرێكی بــاش بــووە، ئاشــنایەتی لەگــەڵ ماڵــی 
ــە  ــە كۆی ــاڵی ١٩٨٢ ل ــووە، س ــەد(دا هەب ــازی محەم )ق

ــردووە. ــی ك ــی دوای كۆچ
)٢٩( مــەال محەمــەدی حەتــك: مامۆســتایەكی ئایینــی 
ــتی  ــووە، دەس ــر ب ــێكی ڕووناكبی ــووە، كەس ــەرز ب پایەب
ــاوی شــیعری )دالوەر( ــووە و نازن شــیعر دانانیشــی هەب
ــەو  ــەر ل ــووە، ه ــك ب ــە لەدای ــە كۆی ــاڵی ١٩٠٩ ل ــە، س ـ

ــردووە. ــی ك شــارەش ســاڵی ١٩٧٠ كۆچــی دوای
ــرای:  ــەریفی ب ــەال ش ــب و م ــەال تەیی )٣٠( و )٣١( م
بــە دەســت  برایــەوە  ئــەم دوو  بــارەی  لــە  زانیــاری 

نەكەوتــووە.
پیاوێكــی  عەزیزئاغــا(:  )ئەوراقــی  عەزیزاغــا   )٣٢(
خانــەدان و گــەورەی عەشــیرەتی غەفوورییەكانــە، لــە 
گونــدی )خراپــە( خاوەنــی دیوەخــان و جێگــە و پایــەی 
تایبەتــی خــۆی بــووە، كــە ئێســتا بووەتــە ناحیــەی 
ــك  ــە ســاڵی ١٩١٩ لەدای ــە. ل ــە كۆیەی ئاشــتی و ســەر ب
بــووە، زۆر حــەزی لــە یــاری وەرەق بــووە و شــەوانە 
كاتــی خــۆی پــێ بەســەر بــردووە، ســاڵی ١٩٨٨ لــە 

ــردووە. ــی ك ــی دوای ــتی كۆچ ــەی ئاش ناحی
ــە،  ــۆڕی پیاوچاكێك ــرێ: گ ــەدی دێ )٣٣( شــێخ محەم
وەك بــاس دەكــرێ زۆر بــە خواپەرســتی و ســەفای ڕوحی 
و خاوێنیــی دەروونییــەوە خەریــك بــووە. لــە گونــدی 
ــی  ــەوە پیاوێك ــە بنەڕەت ــە ل ــەو زات ــژراوە. ئ ــزاوە نێ تۆب
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، 
ــەی  ــی مەســیحییە، گۆڕەك ــەو پیاوچاكێك ــدا ئ ــە كاتێك ل
بەعــس  لەناوچــووی  ڕژێمــی  لەالیــەن  جــار  چەنــدان 
تێكــدراوە و خاپــوور كــراوە، بــەاڵم ئێســتا بەشــێوەیەكی 
جــوان و ڕێكوپێــك نــۆژەن كراوەتــەوە، بــە داخــەوە 

ــی لەســەر نەنووســراوە. ــچ مێژوویەك ــەی هی گۆڕەك
)٣٤( دێــر ماربێــن قەدیشــە: ســەرۆكی دێرەكــەی 
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هەرمۆتەیــە، لــەالی موســڵمانان بــە شــێخ محەمــەدی 
دێــرێ بەناوبانگــە، لــەالی مەســیحییەكانیش بــە مەربێــن 
ــراوە،  ــەر نەنووس ــەی لەس قەدیشــە دەناســرێ. مێژووەك
بــەاڵم ســاڵی )١٣٠٠(ی زایینــی لەالیــەن كەســێكەوە 
ــەوە و ئەمــە  ــۆژەن كراوەت ــاوی )كوێخــا ئۆغــان( ن ــە ن ب
ــاڵی ١٩٨٨  ــە س ــراوە. ل ــك نووس ــە بەردێ ــەر پارچ لەس
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 

ــاوە. فەوت
)٣٥( تۆبــزاوە: 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 )٢٣( 
مــاڵ و قوتابخانــەی ســەرەتایی هەیــە، بێجگــە لەوانــەش 
ئــاوی تۆبــزاوە یەكێكــە لــە ســەرچاوەكانی ئــاوی كۆیــە.

)٣٦( مێــژووی كۆیــە: ئــەم كتێبــە ســەرچاوەیەكی 
ــارەی مێــژووی شــاری كۆیــە، لەالیــەن  ــە ب گرنگــە کــە ل
)م. تاهیــر ئەحمــەد حەوێزی(یــەوە نووســراوە، لــە )٢( 
بــەرگ پێكهاتــووە، بەرگــی یەكــەم لــە ســاڵی ١٩٦٢ لــە 
چاپخانــەی )نەمیــر( چــاپ كــراوە و بەرگــی دووەم، 
بەشــی یەکــەم لــە ســاڵی ١٩٨٤، لــە شــاری بەغــدا، لــە 

ــراوە. ــوادث( چــاپ ك ــەی )الح چاپخان
ــی حاجــی  ــە كوڕەكان ــە ل ــا: یەكێك ــل ئاغ )٣٧( جەلی
ئەســعەداغای حاجــی بەكراغــای حەوێــزی، واتــە ئەوانــە 
ســێ بــرا بــوون بەناوەكانــی: )جەمیــل ئاغــا  - جەلیــل 
كاری  پیــاوە خەریكــی  ئــەو  ئاغــا(،  جــەالل   - ئاغــا 
ــی  ــە كۆچــی دوای ــە شــاری كۆی ــەر ل ــووە، ه ــی ب بازرگان
كــردووە، بەداخــەوە ســاڵ و مانــگ و ڕۆژی لەدایــك بــوون 
ــە ســااڵنی ســییەكان  ــن ل ــراوە، دەڵێ ــەی نەزان و مردنەك

ــردووە. ــی ك كۆچــی دوای
ــد  ــم واحی ــەواوی )كەری ــاوی ت ــا: ن ــم ئاغ )٣٨( كەری
كەریماغــای  حەوێزی(یــە،  بەكراغــای  حاجــی  تاهیــر 
كــوڕی  ئاغــای  )كەریــم  تــەواوی  نــاوی  حەوێــزی، 
ــایەتییە  ــە كەس ــە ل ــە، یەكێك ــای حەوێزی(ی ــد ئاغ واحی
ناســراوەكانی بنەماڵــەی )حەوێزی(یــەكان، لــە )لەعلــی 
خــان(ی خێزانــی دوو كــوڕی بەناوەكانــی )حاكــم ئەمیــر 
ــەر  ــووە، ه ــزی( هەب ــر حەوێ ــس بەك ــزی( و )ڕەئی حەوێ

لــە شــاری كۆیــە ژیــاوە و كۆچــی دوایــی كــردووە، ســاڵی 
١٨٨٢ لەدایــك بــووە و لــە ســاڵی ١٩٤٢ كۆچــی دوایــی 

ــاوە. ــاڵ ژی ــە شەســت س ــردووە، وات ك
بەشــی  كۆیــە:  مێــژووی  دووەمــی  بەرگــی   )٣٩(
ــە(  ــژووی كۆی ــی )مێ ــی كتێب ــی دووەم ــە بەرگ ــەم ل یەك
بــە ســەرچاوەیەكی بیبلیۆگرافیایــی گرنگــی شــاری كۆیــە 
دادەنرێــت، لــەو بەشــەدا هەمــوو چیــن و توێژەكانــی تێــدا 
بەســەركراونەتەوە، لەالیــەن م. تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی 

ــراوە. ــدا چــاپ ك ــە بەغ نووســراوە، ســاڵی ١٩٨٤ ل
)٤٠( شــوێنەوارەكانی نــەوێ لــە شــاخی ســورێن: 
نــاوی كتێبێكــی )م. عەبدولڕەقیــب یووسف(ـــە، وەك 
دیــارە لــە بــارەی شــوێنەوارەكانی نــەوێ لــە شــاخی 
ــە ســلێمانی، ســاڵی  ــە ل ســورێن نووســراوە، نامیلکەیەک

١٩٩٤ چــاپ کــراوە.
ــارە  ــەو جووتی ــاوی ئ ــی: ن )٤١( جووتیارێكــی هەرمۆت
عومــەر عەلــی حەدبــۆ بــووە، زانیــاری زیاتــری لــە بــارەوە 
نەزانــراوە، نامیلکەیەکــە لــە ســلێمانی، ســاڵی ١٩٩٤ 

چــاپ کــراوە.
ــاوی تــەواوی غەریــب مســتەفا  )٤٢( غەریــب زێــوەر: ن
زێــوەرە، بــە غەریــب زێــوەر ناســراوە، وەک فەرمانبــەر لــە 
ــوە، ســاڵی ٢٠٠٥  ــەی دی ــی ســلێمانی زۆر وەزیف دائیرەکان
ــی  ــردووە، خاوەن ــی ک ــی دوای ــلێمانی کۆچ ــاری س ــە ش ل
ــەراوە  ــەرووی س ــە س ــە ل ــوو ک ــەس( ب ــەی )بێک کتێبخان
ــی  ــەران و ئەدیبان ــی نووس ــتی نزیک ــاوڕێ و دۆس ــوو، ه ب
کــورد بــوو، بەشــێک لەوانــە ئێــواران ســەردانیان دەکــرد.
لــە  نامەخانەیــە  خاوەنــی  شــێخەی  ئــەو   )٤٣(
ســابوونكەران، ناوی شــێخ ســەعیدە: مەبەست لێی )شێخ 
ــلێمانی  ــە س ــە ١٩٣٢/٣/١٥ ل ــە ك ــێخ عەلی(ی ــەعید ش س
لــە دایــک بــووە، شــیعر و نووسینیشــی باڵوکردووەتــەوە، 
نووســینەکانی بەنــاوی )س. ع. شــادمان( باڵودەكــردەوە، 
ــوو،  ــا( ب ــاوی )دالی ــابوونكەران ن ــە س ــی ل كتێبخانەكەش
دوای ماوەیــەک نەخــۆش کەوتــن لــە ٢٠١٦/٢/١٢ کۆچــی 

ــژراوە. ــردی ســەیوان نێ ــە گ ــردووە و ل ــی ک دوای


