چەند نامەیەكی م .عەبدولڕەزاق بیمار بۆ
م .تاهیر ئەحمەد حەوێزی
ئا :سەرنووسەر

* (شــەوچەرە)( )١لەگــەڵ بەرگەكانی (ڕشــتەی
* نامەی یەكەم
مــرواری)( )٢چەپكــە گوڵێكــی هەمیشــە گــەش و
بە بااڵدابڕین
* كتێبەكــەی مامۆســتا تایــەر حەوێــزی ڕەنگینــن لــە باخچــەی وێــژە و فۆلكلــۆری كوردیــدا.
(شــەوچەرە) نووســراوێكی بــە نــرخ و دیارییەكــی
عەبدولڕەزاق بیمار
بایەخــدارە پێشكەشــی خوێندەوارانــی ئــەكات.
كۆیسنجق :لە ١٩٦٧- ٦- ١١
* لــە فۆلكلــۆر و مێــژوو و وێژە و كۆمەاڵیەتییەوە
بەرهەمێكــی ئێســك ســووكی پوختــەی هێناوەتــە
كایەوە.
* گاڵتــەی خــۆش ،ڕێكەوتــی ســەیر ،هەڵوێســتی
نــاكات و نالەبــار ،ســەیر پــێ كــردن و لــە خشــتە
بردنی دڵپاكانە ،وشــەی نایاب و وەاڵمی بەردەســت
و دەربڕینــی ڕەوان و زمــان تیــژی و زمــان پــاراوی
و هونەرەكانــی قســەزانی ..لەگــەڵ دەنــگ و بــاس
و جــۆری ڕابواردنــی بــاو و باپیرانمــان و دیمەنــی
ژیانیــان لــە بەرگێكــی پێكەنیــن و زەردەخەنــەدا،
شــایانی ڕێزگرتــن و نــرخ پێدانــە.
* مامۆســتای نووســەر كۆششــێكی ســەرومڕ و بە
پشــووی گــەورەی كــردووە بــۆ هێنانــە بەرهەمــی،
كــە بێگومــان مایــەی پیرۆزبایــی و هەڵنانــە.
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* نامەی دووەم
مامۆستای بەڕێز ،ڕۆژتان باش.
پــاش هــەواڵ پرســینێكی گــەرم ،ئاواتەخــوازی
چاكــی و ســەالمەتیتانم.
كتێبەكــەم بەدەســتی كاك (فــەوزی عومــەر)()٣
لــە دایــرەی خۆمــان پــێ گەیشــت ،بــۆ ئێــوارە بــردم
بــۆ (نەقابــە) ،بــە ژمــارە ( )٧٠٦٣و مێــژووی ١٤
 ٩لێیــان وەرگرتــم ،ئەوســا گوتیــان جــارێ لجنــەیمســاعەداتی ســەقافی كۆبوونــەوە نابەســتێ.
پــاش مانگێــك ئەبــێ ،دووبــارە ئەمــڕۆ چوومــەوە
الیــان ..گوتیــان دراوە بــە (خبیــر) شــارەزایەكی
كوردیــزان تــا بیخوێنێتــەوە و نرخــی بــۆ دابنــێ،
ئنجــا بــە گوێــرەی ڕاپۆرتــی ئــەو ،نەقابــە بڕیــار
لەســەر چۆنیەتــی یارمەتــی ئــەدا .پێیــان نەوتــم
ناردوویانەتــە الی كــێ؟ لەبــەر ئــەوە وا چاوەڕوانــی
هاتنــەوەی ئەكــەم ..جارێكــی تریــش ســەریان
ئــەدەم و ئاگادارتــان ئەكەمــەوە.
ئیتر شادیتان
ئیمزا
دڵسۆزتان
عەبدولڕەزاق بیمار
١٩٦٧- ١١- ٥

* نامەی سێیەم
مامۆستای خۆشەویست كاك تاهیر ئەفەندی
پــاش پێشكەشــكردنی ڕۆژباشــێكی دڵســۆزانە،
لــە هەواڵتــان ئەپرســم و هیــوادارم ســحەتتان زۆر
بــاش بێــت و هەمیشــە شــاد و بەختیــار بــن.
نامە شــیرینەكەتم بەدەس گەیشــت ،زۆر شــادمان
بــووم بەشــێوە نووســینە (كۆییانــە و خۆییانــە)
كــەت ،بــەاڵم بە داخــەوە هەواڵی كەمیــی كتێبەكانم
بیســت( ،وە) مــن ئامــادەم كــە بەشــداری زیــان
بكــەم .ئەگــەر پــارەی ئــەو ( )٣٥٠دانــەی كــە
باڵوبۆتــەوە وەربگــری ئەكاتــە ( )٧٠دینــار( ،وە)
ئەگــەر ( )٤٠٠دانەكــەی تریــش بــاو بكەیتــەوە
( )٨٠دینــار ئــەكات( ،وە) ئومێــد هەیــە گشــت
لــە گشــتی زەرەر نەكەیــت ،بــەاڵم ئایــا بۆچــی تــا
ئێســتا هیمەتێكــت نەنوانــدووە ،ئــەم  ٤٠٠دانەیــە
بنێــری بــۆ هەولێــر و كەركــووك و ســلێمانی و
شــوێنەكانی تــر ،كــە ئەمــڕۆ بــە ئاســانی بــاو
ئەبێتــەوە ،تكایــە كاغــەز بــۆ كتێبخانــەكان بنێریــت
لــەو شــوێنانە مەكتەبــەی زێــوەر( )٤لــە ســلێمانی
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و مەكتەبــەی سەربەســتی لــە هەولێــر( )٥و
عەســریە( )٦لــە كەركــووك و بزانــە ئایــا تــا چەنــد
ئامــادەن بــۆ فرۆشــتنی ،الم وابــێ لــە  %٢٠لــە
نرخــی ئەگێڕنــەوە.
بــۆ مەســەلەی (شــەوچەرە) جــارێ پەلــە مەكــە،
بەڵكــوو بــۆ هاویــن نەقڵــی بەغــدا ئەبمــەوە و چاكتر
ئــاگاداری چــاپ ئەبــم (وە) ئێســتا بۆ سەرپەرشــتی
(تەفسیر)ـــەكە هەفتــەی جارێــك ئەچــم(وە) زۆر
سســت چاپــی ئەكــەن( ،وە) ئێســتا زۆر گرانــە،
یەعنــی كتێبەكــەی مێــژووی كۆیــە كــە  ١١٠دینــاری
تــێ چــوو ،ئێســتا  ٢٠٠دینــاری تــێ ئەچــێ( ،وە)
ئێســتا مەلزەمــەی تەفســیرەكە( ١٦( )٧الپــەڕە)
بــە  ١٢دینــارە ،جگــە لــە پــارەی كاغــەز و بــەرگ
و ڕێكخســتن و شــتی تــر.
ئنجــا بەڕاســتی الم پەرۆشــە ئــەم پــارە گــرد و
جوانــە لــە كتێــب خــەرج بكەیــت و فرۆشــتنی وا كــز
بێــت .ئەگــەر ئەزانــی (وە) لــە توانــادا هەیــە ١٠٠٠
دانــەی لــێ بفرۆشــی ،ئــەوە باشــە و زەرەر نــاكات،
دەنــا لــەوە كەمتــر مســۆگەر زەرەرە.
(وە) بــەڕای مــن كتێبــی (شــەوچەرە) كات
و زەمانــی بــۆ نییــە ،یەعنــی كــۆن نابێــت (وە)
ناوەرۆكەكــەی تــا بمێنێتــەوە خۆشــتر و تازەتــر
ئەبێــت.
ئەمــە لەالیــەك( ،وە) لەالیەكــی تریشــەوە،
بەڵكــوو خــوا دڵــت نــەرم ئــەكات ،هەتا ئــەو وەختی
دێیــە ســەر ئــەو بــاوەڕە كــە بــە ئیمالیەكــی تازەتــر
و بــە كوردییەكــی بــاو و لــە بارتــر بینووســییەوە،
چونكــە وەكــوو خــۆت ئەزانــی هــەر ناوچەیــەی
كــە دەســت بــە لەهجــەی خۆیــەوە بگرێــت ،ئــەوا
زمانێكــی هاوبەشــی كــوردی لەنــاودا نامێنێــت،
(وە) ئێســتاش زمانێكــی مەیلــەو ڕەســمی هەیــە
كــە هەمــوو ناوچــەكان بــەكاری ئەهێنــن ،زمانــی
هۆنــراوە و نووســینی گــۆران( )٨و دڵــدار( )٩و

حاجــی قــادر( )١٠و وەفایــی( )١١و صافــی()١٢

و دڵــزار( )١٣و پیرەمێــرد( )١٤و عەونــی
یــە( ،)١٥كــە هەریەكــەی لــە ناوچەیەكــن ،هەتــا
مــەالی گــەورە( - )١٦مــەال محەمــەد -یــش لــە
تەفســیرەكەی بەشــێكی هــەرە گــەورەی بــەو زمانــە
نووســیوەتەوە و (ە) زۆر كــەم لەهجــەی كۆیــەی
بــەكار بــردووە.
ئیتــر كەمێــك چــاوەڕوان ئەكەیــن ،تــا پــارەش
پەیــدا ئەكەیــت ئــەودەم بــە مەمنوونیەتــەوە بۆتــی
چــاپ ئەكــەم.
ئیتر شادیتان
ئمیزا
عەبدولڕەزاق
دائرە بیطرة  -بعقوبة
١٩٦٧- ١٢- ٢٠
* نامەی چوارەم
١٩٨٤- ٩- ١٩
مامۆستا تایەری بەڕێز
ڕۆژتان باش
نامــەی شــیرینتان هــات ،زۆر پێــی كەیــف خــۆش
بــووم ،دەزانــم نووســەر و خــاوەن كتێــب چ ئــاوات و
هەســتێكی گــەورە و خەمێكــی پیــرۆز و خەیاڵێكــی
خۆكــردی لــە دەروون و كەللەدایــە ،هــەروەك
باوكێــك چــۆن هەســتێكی هەیــە بەرامبــەر بــە
ڕۆڵەكانــی ،وەهــا ســینگی گــڕ دەگــرێ تــا ڕۆڵەكەی
دێتەبــەر و پــێ دەگات.
ئــەوەی نووســیوتە بــە نرخــە و تاموبۆیەكــی
تایبەتــی خۆماڵی هەیە ،لەم چەشــنە نووســینانەش
لــە هەمــوو دنیایێــدا زۆرە و جێگــەی خۆشــحاڵییە.
خۆزگــەم بتتوانیبایــە بــە زووتریــن كات و چاكتریــن
شــێوە كتێبەكەتانــم لــە چــاپ دەرهێنابــا ،بــەاڵم
دەســتكورتی و ڕۆژگاری ناهەمــواری چاپەمەنــی
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تووشــی خەموخەفەتێكــی زۆریــان كــردم.
تووشــمان بــە تووشــی چاپخانەیەكــی سســت
و خاوەنێكــی چاوچنــۆك بــووە ،بیانــوو بــە
دەســتخەتەكە دەگــرێ كــە خەتەكــەی پــڕ و
چــڕ و تێكــەاڵوە و بــاش بــۆ كرێــكاری عــەرەب
ناخوێندرێتــەوە و نوختــە لەســەر پیتــەكان دروســت
دانەنــدراون و شــتی تــر .مەســەلەش مەســەلەی
دەســتكورتییە ،دەنــا ئــەو بۆڵــە بۆڵەمــان قەبــووڵ
نەدەكــرد.
كاكــە بــرا ،كتێبەكە  ٦٠٠ - ٥٥٠الپەڕە دەردەچێ،
ئــەوەش پــارەی زۆر و وەختــی زۆری دەوێ،
لــەوە دەترســم ئــەم ســاڵ بــۆی تــەواو نەكرێــت و
نەتوانیــن لــە وەختــی خۆیــدا بیدەینــە (ئەمانەتــی
ڕۆشــنبیری)ی هەولێــر ،ئەوانیــش ئەگــەر پێــش
ســەری ســاڵ نەیدەیــن ،ڕەنگبــێ پــارە نــەدەن.
تــا ئێســتا ( )٢٠٨الپەڕەیــان ئامــادە كــردووە ،بە
مانگێكــی دیكــەش  ١٠٠الپــەڕەی دیمــان نادەنــێ،
لــەم ڕۆژانــە (ســامی)( )١٧لــە بەغــدا بــوو،
خــاوەن چاپخانــە دەیگــوت هیچــی دی ناتوانــم
لــەو كتێبــە ئیــش بكــەم ،خەتەكــەی پــڕە و بــاش
ناخوێندرێتــەوە و ئــەوەی مــاوە بیبەنــەوە ،كاك
ســامی ئەویــش دەســەاڵتی بەســەریاندا ناشــكێ و

لــەو مــاوەدا ئێمــە داماویــن ،ئــەو دەڵــێ بەڵكــوو لــە
ســنووری  ٣٠٠الپەڕەیەكــدا بیكەیــن بــە (جوزئــەك)
و ســاڵێكی دیكــەش (جوزئــی) پاشــی لــێ چــاپ
بكەیــن ،ئینجــا نازانــم بــۆ ئــەو پێشــنیارە ئێــوە
دەڵێــن چــی؟
ئایــا (ئەمانــەت) دەزانــن كــە كتێبەكــە كــراوە بــە
دوو بــەش؟ (وە) ئــەوان ئــەو هەنــدەی تەقدیریــان
كــردووە و بڕیاریــان لەســەر داوە دەیاندەینــێ و
بــە گوێــرەی مەرجەكانــی خۆیــان و زیاتریــش .لــەم
بارەشــەوە تەلەفــۆن بــۆ (شــارەزا)( )١٨دەكــەم،
بەڵكــوو ڕای ئەویشــمان بــۆ دەردەكــەوێ و ئــەو
لــەو شــتانە دەزانــێ و لێیــان نزیكــە .بەڕاســتیش
ئەگــەر ئــەوان بەرهەڵســت نەكــەن بــۆ فرۆشــتن و
بــۆ خەرجیــش بــۆ تــۆ باشــترە ببــێ بــە دوو كتێــب.
ئنجــا تكایــە هەتــا زووە ڕای خۆشــتمان بــۆ
بەیــان بكــە ،ڕای كاك (كەریم)یــش( )١٩وەربگــرە
و تــا زوو بــە (ســامی) ڕابگەیەنــم( ،و) بەڵكــوو
تەكبیرێــك بكەیــن.
ئیتر شادیتان
عەبدولڕەزاق بیمار
پەراوێزەكان:
( )١شــەوچەرە :یەكێكــە لــە كتێبەكانــی م.
تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی كــە پێشــتر لــە بارەیــەوە
نووســیومانە ،جــاری یەكــەم لــە ســاڵی ١٩٦٩
چاپكــراوە ،جــاری دووەم لــە  ٢٠٢٠لەســەر ئەركــی
زانكــۆی كۆیــە بــە دوو بــەرگ لــە چــاپ دراوەتــەوە.
( )٢ڕشــتەی مــڕواری :یەكێكــە لە كتێبــە گرنگەكانی
م .عەالئەددیــن ســەجادی كــە ( )٨٧٢الپەڕەیــە ،كاتــی
خــۆی بــە ( )٨بــەرگ لــە چــاپ دراوە ،ئێســتا هەمــووی
لــە ( )١بەرگــدا كۆكراونەتــەوە ،ســاڵی  ٢٠١٠لــە ئێــران
چاپكــراوە ،كتێبەكــە كۆكــراوەی كۆمەڵێــك قســەی
خــۆش و حیكایــەت و باسوخواســەكانی كۆمەڵــی
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كوردەوارییــە.
( )٣فــەوزی عومــەر :نــاوی تــەواوی (فــەوزی عومەر
حەســەن ڕەسووڵ)ـــە ،ســاڵی  ١٩٣٣لــە شــاری کۆیــە
لــە خێزانێکــی مــام ناوەنــد لــە دایــک بــووە )٣( ،بــرا
بــوون بــە ناوەکانــی( :مەجیــد ،فــەوزی ،تەحســین)،
خوشکەکەشــیان نــاوی (تریفــە) بــوو کــە هەموویــان
لــە ژیانــدا نەمــاون .کــوڕی یەکەمــی (مەجیــد)
ئەندازیارێکــی لێهاتــوو و بەناوبانــگ بــوو ،ڕێــگای
هەیبــە ســوڵتانی دروســت کــردووە ،کــوڕی دووەمــی کە
(فەوزی)یــە دەرچــووی قۆناغــی ناوەنــدی بــوو ،دوایــی
چووەتــە خانــەی مامۆســتایان لــە بەعقووبە کە خوێندن
لــەو خانەیــەدا ( )٤ســاڵ بــووە .یەکــەم دامەزراندنــی
لــە گوندێکــی نزیکــی شــاری هەولێــر بــووە ،لــە پــاش
ســاڵێک بــۆ نــاو شــاری هەولێــر دەگوێزرێتــەوە،
دواییــش پێــش خانەنشــین بوونــی ،خزمەتەکــەی بــۆ
(بەڕێوەبەرایەتیــی پــەروەردەی هەولێــر) دەگوێزرێتەوە
و لــە بەشــی (پلــە بەرزکردنــەوە  -ترفیعــات) کار
دەکات .لــە ژیانــی خۆیــدا ژنــی نەهێنــاوە ،ســاڵی
 ١٩٩٣لــە شــاری هەولێــر کۆچــی دوایــی کــردووە.
( )٤مەکتەبــەی زێــوەر :لــە ژمارەكانــی ڕابــوردوودا
لــە بارەیــەوە نووســیومانە.
( )٥مەکتەبــەی سەربەســتی :ئــەو کتێبخانەیــە ســاڵی
 ١٩٤٧لــە شــاری هەولێــر دامــەزراوە ،بەرانبــەر چاپخانــەی
گیــوی موکریانــی بــووە ،خاوەنەکــەی نــاوی ڕەئــووف
مەعــرووف حەمەســاڵح بــووە کــە لــە ســاڵی  ١٩٢٢لــە
قوشــاغلوو لــە دایــک بــووە .خاوەنــی کتێبخانەکــە تــا
قۆناغــی ســێی ناوەنــدی خوێنــدووە .ئــەو کتێبخانەیــە لــە
هەولێــر تــا حاجــی ئۆمــەران کتێــب و ڕۆژنامــە و گۆڤــاری
دابــەش کــردووە .خانــەوادەی ڕەئــووف مەعــرووف لــە
بنەچــەوە (ڕەباتــی)ی الی ســلێمانی بــوون ،بــەاڵم بەهۆی
کێشــەی زەویــوزارەوە بــە ناچــاری چوونەتــە کەرکــووک،
باوکــی لــە زەمانــی عوســمانییەکان لــە کەرکــووک ئیمــام
تابــوور بــووە .خاوەنــی ئــەم کتێبخانەیــە کەســێکی

کوردپــەروەر بــووە ،ســەرەتا لەگــەڵ حزبــی هیــوا ،دواتــر
لەگــەڵ پارتــی کاری سیاســی کــردووە ،تــا ســاڵی ١٩٦٣
ئــەم کتێبخانەیــەی بەڕێــوە بــردووە ،دواتــر خاوەنەکــەی
چووەتــە بەغــدا و نــاوی (سەربەســتی) داوەتــە ســەیید
ئەحمــەد ڕەوانــدزی .ئەوکاتــەی ئــەو کتێبخانەیــە لــە
هەولێــر هەبــووە ،کتێبخانــەی (شــێخە شــەل)یش هەبــووە
کــە زیاتــر کارتــی جەژنانەکــردن (معایــدة)ی فرۆشــتووە،
هەروەهــا کتێبخانەیەکیــش بــە نــاوی (عەســکەری)
هەبــووە کــە خاوەنەکــەی کەســێک بــووە پێشــتر لــە
ســلکی ســەربازیدا کاری کــردووە ،ئەوجــا بەهــۆکاری
سیاســی ،یــان خانەنشــین بوونــەوە ئــەو کتێبخانەیــەی
دانــاوە و نــاوی نــاوە (عەســکەری) ،هــەر لــەو ڕۆژگارەدا
کتێبخانەیەکــی ئایینیــش هەبــووە کــە کتێبــی ئایینــی تێدا
فرۆشــراوە ،دەڵێــن هــی ئیخوانــەکان بــووە .کتێبخانــەی
سەربەســتی کتێــب و ڕۆژنامــە و گۆڤــاری لــە شــاری بەغدا
و مووســڵەوە بــۆ هاتــووە و وەک ســوپەرمارکێت وابــووە،
بێجگــە لــە فرۆشــتنی کتێــب و گۆڤــار و ڕۆژنامــە ،کارتــی
جەژنانــە و دەفتــەر و قەڵــەم و کەلوپەلــی دیکەشــی تێــدا
فرۆشــراوە ،ڕەئــووف مەعــرووف ســاڵی  ٢٠٠٨لــە شــاری
هەولێــر کۆچــی دوایــی کــردووە.
( )٦كتێبخانــەی عەســریە(عصریة) لــە كەركــووك:
پێشــتر لــە بارەیــەوە نووســیومانە.
( )٧مەبەســتی لــە تەفســیرەکە ،تەفســیری قورئانــی
پیــرۆزی مــەال محەمــەدی کۆیــی ،مــەالی گەورەیــە.
( )٨گــۆران ( :)١٩٦٢ - ١٩٠٤گــۆران ،نــاوی
تــەواوی (عەبدوڵــای كــوڕی ســولەیمان بەگــی كــوڕی
عەبدوڵاڵبەگ)ـــە ،بنەماڵەكەیــان ســەر بــە بەگــزادەی
میرانــی بەگــن ،لــە شــاری هەڵەبجــە لــە دایــك بــووە،
دوای خوێندنــی ســەرەتایی ،لــە ســاڵی  ١٩٣٧ماوەیەك
بووەتــە مامۆســتای ســەرەتایی ،دوایــی بووەتــە
نووســەر لــە دایــرەی ئیشــغال ،ڕۆژی  ١٩٦٢/١١/١٨بــە
نەخۆشــی شــێرپەنجەی گــەدە لــە ســلێمانی ژیانئاوایــی
كــردووە.
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( )٩دڵــدار :یوونــس ڕەئــووف دڵــدار (- ١٩١٨
 ،)١٩٤٨پێشــتر لــە بارەیــەوە نووســیومانە.
( )١٠حاجــی قــادری كۆیــی ( :)١٨٩٧ - ١٨١٧نــاوی
تــەواوی حاجــی قــادری كــوڕی مــەال ئەحمــەدە ،لــە
گونــدی (گــۆڕ قــەرەج)ی ســەر بــە شــارۆچكەی تــەق
تــەق هاتووەتــە دنیــاوە ،دوای مردنــی باوكــی ،لەگــەڵ
دایكــی هاتوونەتــە شــاری كۆیــە ،لــە خوێنــدن هاوەڵــی
حاجــی مــەال عەبدوڵــای جەلیــزادە بــووە ،دوایــی
پێكــەوە ســەفەر دەكــەن و دەچنــە ســاباڵغ ،پاشــان
بــە تەنیــا بــەرەو ئیســتەنبوڵ دەڕوا ،ســاڵی ١٨٩٧
هــەر لــەوێ كۆچــی دوایــی كــردووە و لــە گۆڕســتانی
(أبــا أیــوب االنصــاري) بــە خــاك ســپێرراوە.
( )١١وەفایــی ( :)١٩٠٢ - ١٨٤٤ئــەم شــاعیرە
گەورەیــە نــاوی تــەواوی میــرزا عەبدولڕەحیمــی
ســاباڵخی ،كــوڕی مــەال غەفــووری كــوڕی مــەال
نەســروڵاڵیە ،لــە شــاری مهابــاد لــە دایــك بــووە،
هــەر لەوێــش خوێندنــی ئایینــی تــەواو کــردووە،
ماوەیــەك چووەتــە شــاری ســلێمانی ،یەكێــك بــووە
لــە خۆشەویســتەكانی شــێخ عوبەیدوڵــای نەهــری ،كــە
شــێخی نەمــر زۆر بــە شــیعرەكانی سەرســام بــووە.
ســاڵی  ١٩٠٢كــە بــۆ جــاری ســێیەم ســەردانی ماڵــی
خــوا دەكات ،لــە پــاش بەجێهێنانــی ڕێوڕەســمی حــەج،
بــە نەخۆشــیی زەحیــری كۆچــی دوایــی دەكات و هــەر
لــەوێ بــە خــاك ســپێردراوە.
( )١٢صافــی ( :)١٩٤٢ - ١٨٧٣صافــی هیرانــی،
نــاوی تــەواوی مســتەفای كــوڕی عەبدوڵــای كــوڕی
عەلــی كــوڕی مســتەفای كــوڕی عەبدوڵــای كــوڕی
شــێخ ســولەیمانی هیرانییــە ،لــە گونــدی (هیــران)ی
ســەر بــە شــارۆچكەی شــەقاڵوە ،ســاڵی  ١٨٧٣لــە
دایــك بــووە ،لــە ڕۆژی  ١٩٤٢/٢/١٢كۆچــی دوایــی
كــردووە و هــەر لــە هیــران بــە خــاك ســپێردراوە.
( )١٣دڵــزار ( :)٢٠٢١/٤/١٠ - ١٩١٨/١/٨نــاوی
تــەواوی ئەحمــەدی كــوڕی مســتەفاغای كــوڕی

محەمەداغــای حەوێزییــە ،لــە شــاری كۆیــە لــە دایــك
بــووە ،ڕۆژی  ٢٠٢١/٤/١٠لــە شــاری هەولێــر كۆچــی
دوایــی كــردووە ،دواییــش لــە گۆڕســتانی دەروێــش
خــدر ،لــە شــاری كۆیــە بــە خــاك ســپێردراوە .ئــەم
شــاعیرە تــا دوا ڕۆژانــی تەمەنــی لــە بــەرەی چەپــدا
خەباتــی كــردووە ،لــە ژیانیــدا زۆر زەحمەتــی كێشــاوە،
زۆر تاڵــی و ســوێری ڕۆژگاری چەشــتووە.
( )١٤پیرەمێــرد ( :)١٩٥٠ - ١٨٦٧پیرەمێــردی
شــاعیر و ڕۆژنامەنــووس ،نــاوی تــەواوی (حاجــی
تۆفیــق كــوڕی مەحمووداغــای مەسرەف)ـــە ،لــە شــاری
ســلێمانی ســاڵی  ١٨٦٧لــە دایــك بــووە و دواییــش
چووەتــە ئیســتەنبوڵ ،پــاش ( )٢٥ســاڵ گەڕاوەتــەوە
ســلێمانی ،لــە واڵتــی توركیــا بڕوانامــەی (حقــووق)
ی بەدەســت هێنــاوە ،ماوەیــەك قایمقامــی جولەمێــرگ
بــووە ،ڕۆژی  ١٩٥٠/٦/١٩لــە شــاری ســلێمانی بەهــۆی
نەخۆشــی گورچیلــەوە كۆچــی دوایــی كــردووە،
خاوەنــی چاپخانــە بــووە ،ڕۆژنامەیەكــی بەنــاوی (ژیــن)
دەركــردووە.
( )١٥عەونــی ( :)١٩٩٢/٧/٢٠ - ١٩١٤لــە ژمارەكانی
ڕابــوردوودا لــە بارەیەوە نووســیومانە.
( )١٦مــەالی گــەورە (مــەال محمەمــەدی کۆیــی) :لــە
ژمارەکانــی ڕابــوردوودا لەبارەیــەوە نووســیومانە.
( )١٧ســامی عەزیــز :لــە ژمارەكانــی ڕابــوردوودا لــە
بارەیــەوە نووســیومانە.
( )١٨و ( )١٩شــارەزا ،كەریم شــارەزا (١٩٢٨/٣/٤
  :)٢٠١٥/٥/٢٣لــە ژمارەكانــی ڕابــوردوودا لــەبارەیــەوە نووســیومانە.

ژ (٢٠٢٢ /٨ - ٧ /٥ )٢٩٨ /٢٩٧
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