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دوو نامەی م. عەبدولڕەقیب یووسف بۆ م. تاهیر ئەحمەد حەوێزی ودوو نامەی م. عەبدولڕەقیب یووسف بۆ م. تاهیر ئەحمەد حەوێزی و
م. عەبدولمەجید ئەحمەد ئاسنگرم. عەبدولمەجید ئەحمەد ئاسنگر  ))١١((

ئا: سەرنووسەرئا: سەرنووسەر

* نامەی یەكەم* نامەی یەكەم
ساڵوێكی گەرم)ساڵوێكی گەرم)٢٢((

ئیمســاڵیش وەكــوو زوربــەی ئــەم ســااڵنی دوایــی ئیمســاڵیش وەكــوو زوربــەی ئــەم ســااڵنی دوایــی 
بڕیــاری ســووتاندنی ئەوراقــی دائیــرەكان دەرچــووە بڕیــاری ســووتاندنی ئەوراقــی دائیــرەكان دەرچــووە 

و ئێســتا باڵوبۆتــەوە بەســەر دائیرەكانــدا.و ئێســتا باڵوبۆتــەوە بەســەر دائیرەكانــدا.
ئەوراقــە  ئــەو  تەنیــا  بڕیارەكــە  گوێــرەی  ئەوراقــە بــە  ئــەو  تەنیــا  بڕیارەكــە  گوێــرەی  بــە 
دەســووتێنرێ)ن( كــە بــە كەڵكــی هیــچ نایــێ)ن(، دەســووتێنرێ)ن( كــە بــە كەڵكــی هیــچ نایــێ)ن(، 
بــەاڵم ئــەو ئەوراقانــەی بــە كەڵــك)ن( بــۆ مێــژووی بــەاڵم ئــەو ئەوراقانــەی بــە كەڵــك)ن( بــۆ مێــژووی 
ســووتاندنیان  ڕوویەكــەوە  هەمــوو  لــە  ســووتاندنیان واڵتەكــە  ڕوویەكــەوە  هەمــوو  لــە  واڵتەكــە 
قەدەغەیــە، تــا لــە هاوینــی پــاردا یاســایەکی نــوێ قەدەغەیــە، تــا لــە هاوینــی پــاردا یاســایەکی نــوێ 
دەرچــوو بــۆ پارازتنی بەڵگەنامــەكان )الوثائق(، بە دەرچــوو بــۆ پارازتنی بەڵگەنامــەكان )الوثائق(، بە 
گوێــرەی ئــەم یاســایە هــەر كەســێك بەڵگەنامەیێــك گوێــرەی ئــەم یاســایە هــەر كەســێك بەڵگەنامەیێــك 
دینــار  دینــار (   )١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠( تــا  لەناوبــەرێ  و  )بفەوتێنــێ  تــا  لەناوبــەرێ  و  بفەوتێنــێ 
جەزایەتــی. بێگومــان ئەمــە نیشــانەی ئەوەیــە كــە جەزایەتــی. بێگومــان ئەمــە نیشــانەی ئەوەیــە كــە 

ــە. ــرخ و گرنگ ــە شــتێكی بەن ــد بەڵگەنام ــە.چەن ــرخ و گرنگ ــە شــتێكی بەن ــد بەڵگەنام چەن
میللەتانــی پێشــكەوتوو هــەر لــە زووەوە بایەخیان میللەتانــی پێشــكەوتوو هــەر لــە زووەوە بایەخیان 
بــە كەلەپــووری بەڵگەنامەیــی )التــراث الوثائقــي(ی بــە كەلەپــووری بەڵگەنامەیــی )التــراث الوثائقــي(ی 
خۆیــان داوە و پارازتوویانــە و بــە ئاســانی دەكەوێتە خۆیــان داوە و پارازتوویانــە و بــە ئاســانی دەكەوێتە 
بەردەســتی باحیســان و مێژوونووســان، تــا ئیمڕۆش بەردەســتی باحیســان و مێژوونووســان، تــا ئیمڕۆش 
ئەوراقانــەی  ئــەو  ئەوراقانــەی (،  ئــەو  غــەرب)٣٣(،  تەڕابلســی  غــەرب)لــە  تەڕابلســی  لــە 

دەربــارەی عەشــیرەتی )هەمەوەند(ـــە )دەربــارەی عەشــیرەتی )هەمەوەند(ـــە )٤٤(، كــە (، كــە 
ــوردە)ی(  ــیرەتە ك ــەم عەش ــمانی ئ ــی عوس ــوردە)ی( دەوڵەت ــیرەتە ك ــەم عەش ــمانی ئ ــی عوس دەوڵەت
ئەفریقیــا  باكــووری  بــۆ  خســتبوو)ەوە(  ئەفریقیــا دوور  باكــووری  بــۆ  خســتبوو)ەوە(  دوور 
ماونەتــەوە  لــەوێ  ئیمــڕۆ  تــا  ئەوراقانــە  ئــەو  ماونەتــەوە -  لــەوێ  ئیمــڕۆ  تــا  ئەوراقانــە  ئــەو   -
هەمەوەنــد  ڕۆشــنبیرێكی  تــا  پارێــزراوە)ن(  هەمەوەنــد و  ڕۆشــنبیرێكی  تــا  پارێــزراوە)ن(  و 
توانیو)یـ(ە)تــی( ئــەو ئەوراقانــە ئیستینســاخ بكا و توانیو)یـ(ە)تــی( ئــەو ئەوراقانــە ئیستینســاخ بكا و 
بنێــرێ كــە هیــچ نرخیــان تــەواو نابــێ بــۆ مێــژووی بنێــرێ كــە هیــچ نرخیــان تــەواو نابــێ بــۆ مێــژووی 

ــورد. ــژووی ك ــۆ مێ ــوو ب ــیرەتە، بەڵك ــەم عەش ــورد.ئ ــژووی ك ــۆ مێ ــوو ب ــیرەتە، بەڵك ــەم عەش ئ
ــە  ــە ئێم ــرەكان ك ــڕۆی دائی ــی ئیم ــەم ئەوراق ــە - ئ ــە ئێم ــرەكان ك ــڕۆی دائی ــی ئیم ــەم ئەوراق - ئ
نرخیــان نازانیــن، هەمــووی بەڵگەنامــەی گرنگــە بــۆ نرخیــان نازانیــن، هەمــووی بەڵگەنامــەی گرنگــە بــۆ 
دواڕۆژ، ســامانێكی گەورەیــە بــۆ مێــژووی واڵتمــان: دواڕۆژ، ســامانێكی گەورەیــە بــۆ مێــژووی واڵتمــان: 
مێــژووی ئابووری، كۆمەاڵیەتی و خوێندن و زانســت مێــژووی ئابووری، كۆمەاڵیەتی و خوێندن و زانســت 
و... بەڵكــوو ئاوێنەیەكــی ســافە بــۆ هەمــوو جــۆرە و... بەڵكــوو ئاوێنەیەكــی ســافە بــۆ هەمــوو جــۆرە 
بابەتــی ژیانــی ئیمڕۆمــان، پێویســتە لەســەر هەمــوو بابەتــی ژیانــی ئیمڕۆمــان، پێویســتە لەســەر هەمــوو 
ڕۆشــنبیرانمان نرخــی ئــەم ســامانە گەورە)یــە( ڕۆشــنبیرانمان نرخــی ئــەم ســامانە گەورە)یــە( 
ــدا، چونكــە  ــە پارازتنی ــن و بەشــداری بكــەن ل ــدا، چونكــە بزان ــە پارازتنی ــن و بەشــداری بكــەن ل بزان

كەمتەرخەمــی دەبێتــە هــۆی لەعنەتــی مێــژوو.كەمتەرخەمــی دەبێتــە هــۆی لەعنەتــی مێــژوو.
بەشداری كردن بەم شێوەیە دەبێ:بەشداری كردن بەم شێوەیە دەبێ:

١١ - باڵوكردنــەوەی )وعي(یــەك لەنێــو خەڵكــدا لە  - باڵوكردنــەوەی )وعي(یــەك لەنێــو خەڵكــدا لە 
ــە شــێوەیەكی  ــی ب ــووری بەڵگەنامەی ــارەی كەلەپ ــە شــێوەیەكی ب ــی ب ــووری بەڵگەنامەی ــارەی كەلەپ ب
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. .گشتی گشتی
فەرمانبەرەكانــی  بــە  كــردن  پەیوەنــدی   - فەرمانبەرەكانــی   بــە  كــردن  پەیوەنــدی   -  ٢٢
لیژنــەی  ئەندامانــی  تایبەتــی  بــە  لیژنــەی دائیــرەكان،  ئەندامانــی  تایبەتــی  بــە  دائیــرەكان، 
لەناوبردنــی ئــەوراق )لجنــة إتــاف األوراق( بــۆ لەناوبردنــی ئــەوراق )لجنــة إتــاف األوراق( بــۆ 
تێگەیاندنیــان تــا بــە شــێوەیەكی ورد و دڵســۆزانە تێگەیاندنیــان تــا بــە شــێوەیەكی ورد و دڵســۆزانە 
بەكەڵــك  ئەوراقــی  و  بپشــكنن  بەكەڵــك ئەوراقــەكان  ئەوراقــی  و  بپشــكنن  ئەوراقــەكان 

نەســووتێنن.نەســووتێنن.
دروســت  لیژنەیــەك  دائیرەیــەك  هــەر  دروســت لــە  لیژنەیــەك  دائیرەیــەك  هــەر  لــە 
لەبــەر  بــەاڵم  ئــەوراق،  پشــكنینی  بــۆ  لەبــەر دەكــرێ  بــەاڵم  ئــەوراق،  پشــكنینی  بــۆ  دەكــرێ 
ــە  ــچ ل ــان هی ــی لیژنەكــە زۆربەی ــەوەی ئەندامەكان ــە ئ ــچ ل ــان هی ــی لیژنەكــە زۆربەی ــەوەی ئەندامەكان ئ
مەوزووعــی وەســائیق )و( نرخیــان نا)یـ(زانــن و یــا مەوزووعــی وەســائیق )و( نرخیــان نا)یـ(زانــن و یــا 
ــە  ــكنن و ب ــاش ناپش ــەكان ب ــن، ئەوراق ــۆز نی ــە دڵس ــكنن و ب ــاش ناپش ــەكان ب ــن، ئەوراق ــۆز نی دڵس
وردی لێــك جیــا ناكەنـــ)ەوە(، بــە گوێــرەی )ئــەو( وردی لێــك جیــا ناكەنـــ)ەوە(، بــە گوێــرەی )ئــەو( 
)تعلیمات(ـــەكانی كــە بۆیــان هاتــووە )و( خۆیــان )تعلیمات(ـــەكانی كــە بۆیــان هاتــووە )و( خۆیــان 
مانــدوو ناكــەن، بەڵكــوو زوربــەی ئەوراقەكانــی مانــدوو ناكــەن، بەڵكــوو زوربــەی ئەوراقەكانــی 
دائیــرەكان فــڕێ دەدەنــە ســەریەك و دەســووتێنن دائیــرەكان فــڕێ دەدەنــە ســەریەك و دەســووتێنن 

و )موشــكیلەكە لەمەدایــە(.و )موشــكیلەكە لەمەدایــە(.
هەیــە،  دائیــرەكان  لــە  برادەرتــان  هەیــە، هەمووتــان  دائیــرەكان  لــە  برادەرتــان  هەمووتــان 
ســەرۆكی  بــە  بكــەن  پەیوەنــدی  ســەرۆكی دە)یـ(توانــن  بــە  بكــەن  پەیوەنــدی  دە)یـ(توانــن 
دائیــرە و فەرمانبــەرەكان، بــە تایبەتــی لیژنــەی دائیــرە و فەرمانبــەرەكان، بــە تایبەتــی لیژنــەی 
ــەوراق و نرخــی ئەوراقــی وەســائیقی  ــی ئ ــەوراق و نرخــی ئەوراقــی وەســائیقی لەناوبردن ــی ئ لەناوبردن
بۆیــان ڕوون بكەنــەوە تــا بــە وردی و بــە دڵســۆزانە بۆیــان ڕوون بكەنــەوە تــا بــە وردی و بــە دڵســۆزانە 
ئەوراقــەكان بــە گوێــرەی ئــەو )تعلیمات(انــەی كــە ئەوراقــەكان بــە گوێــرەی ئــەو )تعلیمات(انــەی كــە 
بۆیــان هاتــووە لێــك جیــا بكــەن)ەوە( و ئەوراقــی بۆیــان هاتــووە لێــك جیــا بكــەن)ەوە( و ئەوراقــی 

بەكەڵــك نەســووتێنن.بەكەڵــك نەســووتێنن.
كــە  كەســانەیە  ئــەو  هەمــوو  واجبــی  كــە ئەمــە  كەســانەیە  ئــەو  هەمــوو  واجبــی  ئەمــە 
ــن،  ــەق بزان ــۆز و الی ــنبیر و دڵس ــە ڕۆش ــان ب ــن، خۆی ــەق بزان ــۆز و الی ــنبیر و دڵس ــە ڕۆش ــان ب خۆی
ــزی  ــەد حەوێ ــر ئەحم ــزان مامۆســتا تاهی ــزی وەك بەڕێ ــەد حەوێ ــر ئەحم ــزان مامۆســتا تاهی وەك بەڕێ
ــەر  ــتای نووس ــنجەق و مامۆس ــی كۆیس ــەر مێژوونووس ــتای نووس ــنجەق و مامۆس ــی كۆیس مێژوونووس
ــی ســووتاندنی  ــە كات ــار ل ــد ئاســنگەر كــە پ ــی ســووتاندنی مەجی ــە كات ــار ل ــد ئاســنگەر كــە پ مەجی
ئەوراقــی دائیرەكانــدا - دائیــرە بــە دائیــرە گــەڕاون ئەوراقــی دائیرەكانــدا - دائیــرە بــە دائیــرە گــەڕاون 
و  مەبەســتە  ئــەم  بــۆ  كۆیســنجەق  شــاری  و لــە  مەبەســتە  ئــەم  بــۆ  كۆیســنجەق  شــاری  لــە 
هیمەتێكــی زۆریــان نوانــد كــە شــایانی ســوپاس و هیمەتێكــی زۆریــان نوانــد كــە شــایانی ســوپاس و 

ڕێزگرتنــە)ن(.ڕێزگرتنــە)ن(.
٣٣ - پەیوەنــدی بــە فەرمانبەرەكانــی دائیــرەكان،  - پەیوەنــدی بــە فەرمانبەرەكانــی دائیــرەكان، 

بــە تایبەتــی بەڕێوەبــەر و ئەندامانــی لیژنــەكان بــە تایبەتــی بەڕێوەبــەر و ئەندامانــی لیژنــەكان 
بــۆ پارازتنــی ئەوراقــی كۆنــی )لــە( پێــش دە بــۆ پارازتنــی ئەوراقــی كۆنــی )لــە( پێــش دە 
ــۆن  ــی ك ــە ئەوراق ــر، دوور نیی ــازدە ســاڵ و زیات ــۆن پ ــی ك ــە ئەوراق ــر، دوور نیی ــازدە ســاڵ و زیات پ
ــە ئیــرەكان مابــێ)ن(، ئــەم جــۆرە  ــە هەندێــك ل ــە ئیــرەكان مابــێ)ن(، ئــەم جــۆرە ل ــە هەندێــك ل ل
ــی  ــە چاوێك ــێ ب ــك ناب ــچ جۆرێ ــە هی ــە ب ــی ئەوراقان ــە چاوێك ــێ ب ــك ناب ــچ جۆرێ ــە هی ــە ب ئەوراقان
كــەم تەماشــا بكــرێ)ن(، ئەگــەر جنێویــش بــێ)ن( كــەم تەماشــا بكــرێ)ن(، ئەگــەر جنێویــش بــێ)ن( 
ــەی  ــە بەلەدیی ــە ك ــەی داخ ــن. جێگ ــە نرخ ــەر ب ــەی ه ــە بەلەدیی ــە ك ــەی داخ ــن. جێگ ــە نرخ ــەر ب ه
ــی  ــەن ئەوراق ــی  ت ــەن ئەوراق ــوردوو ٣٣ -  - ٤٤ ت ــاڵی ڕاب ــلێمانی س ــوردوو س ــاڵی ڕاب ــلێمانی س س
تانجــەڕۆ)٥٥( (  ڕووبــاری  لەســەر  )كــۆن(،  تانجــەڕۆ)خــۆی  ڕووبــاری  لەســەر  )كــۆن(،  خــۆی 
ســووتاند كــە هیــی زەمانــی عوســمانی و كاتــی ســووتاند كــە هیــی زەمانــی عوســمانی و كاتــی 
شــێخ مەحمــوودی نەمــر)شــێخ مەحمــوودی نەمــر)٦٦( و كاتــی ئینگلیــزەكان ( و كاتــی ئینگلیــزەكان 
بێگومــان  بــوون،  كاتانــەش  ئــەو  دوای)ی(  بێگومــان و  بــوون،  كاتانــەش  ئــەو  دوای)ی(  و 
هــەزاران و یــان دەیــان هــەزار وەســائیق لەنێویانــدا هــەزاران و یــان دەیــان هــەزار وەســائیق لەنێویانــدا 
كارێكــی  و  ئیــش  هەمــوو  دەربــارەی  كارێكــی هەبــووە  و  ئیــش  هەمــوو  دەربــارەی  هەبــووە 
حەرەكــەی  ئاســنگەری،  دارتاشــی،  حەرەكــەی بازرگانــی،  ئاســنگەری،  دارتاشــی،  بازرگانــی، 
دروســت  جلوبــەرگ  و  پێــاڵو  دروســت ئاوەدانكردنــەوە،  جلوبــەرگ  و  پێــاڵو  ئاوەدانكردنــەوە، 
فایلەكــی  قوتابخانــەكان،  چاپەمەنــی،  فایلەكــی كــردن،  قوتابخانــەكان،  چاپەمەنــی،  كــردن، 
تایبەتــی بــۆ گۆرانــی و مۆســیقا لــە چایخانەكانــی تایبەتــی بــۆ گۆرانــی و مۆســیقا لــە چایخانەكانــی 
و  ئیــش  بیســتەكاندا،  ســااڵنی  لــە  و ســلێمانی  ئیــش  بیســتەكاندا،  ســااڵنی  لــە  ســلێمانی 
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كارێــزەكان،  زێرابــەكان،  دەباغخانــەكان،  كارێــزەكان، كاری  زێرابــەكان،  دەباغخانــەكان،  كاری 
كرێــكارەكان،  دەســهەقی  كەنناســی،  كرێــكارەكان، ئاشــەكان،  دەســهەقی  كەنناســی،  ئاشــەكان، 
نرخــی دەغڵــودان و خواردەمەنــی و زۆر بابەتــی تــر نرخــی دەغڵــودان و خواردەمەنــی و زۆر بابەتــی تــر 
ــژووی  ــۆ مێ ــە ب ــە ئاوێنەی ــە ئەوراق ــەو كۆمەڵ ــە ئ ــژووی ك ــۆ مێ ــە ب ــە ئاوێنەی ــە ئەوراق ــەو كۆمەڵ ــە ئ ك
حــەزاری شــارەكە. بێگومــان ئەمــە بە كارەســاتێكی حــەزاری شــارەكە. بێگومــان ئەمــە بە كارەســاتێكی 
ڕۆشــنبیریی و كەلەپــووری لــە قەڵــەم دەدرێ و ڕۆشــنبیریی و كەلەپــووری لــە قەڵــەم دەدرێ و 
بۆشــم ئاشــكەرا بــوو كــە لــە ســووتاندنی ئــەم بۆشــم ئاشــكەرا بــوو كــە لــە ســووتاندنی ئــەم 
چەنــد تەنــەی ئەوراقــی كۆنــی بەلەدییــەی ســلێمانی چەنــد تەنــەی ئەوراقــی كۆنــی بەلەدییــەی ســلێمانی 
تەنیــا لەبــەر نەبوونــی )وعــي( و نەزانینــی نرخــی تەنیــا لەبــەر نەبوونــی )وعــي( و نەزانینــی نرخــی 
وەســائیق بــووە لــەالی)ەن( فەرمانبەرەكانــەوە كــە وەســائیق بــووە لــەالی)ەن( فەرمانبەرەكانــەوە كــە 
هەندێكیــان ئەندامــی یەكێتیــی نووســەرانی كــوردن هەندێكیــان ئەندامــی یەكێتیــی نووســەرانی كــوردن 

و ئێســتا زۆر پەشــیمانن.و ئێســتا زۆر پەشــیمانن.
ــش  ــە، )وعي(ی ــن و دواكەوتندای ــە نەزانی ــش كارەســات ل ــە، )وعي(ی ــن و دواكەوتندای ــە نەزانی كارەســات ل
٨٠٨٠٪ لــە گیروگرفتەكانــی كەلەپــووری كوردی چارەســەر ٪ لــە گیروگرفتەكانــی كەلەپــووری كوردی چارەســەر 
دەكات. دواكەوتنمــان لــە ڕووی )فیكری( و ڕۆشــنبیریی دەكات. دواكەوتنمــان لــە ڕووی )فیكری( و ڕۆشــنبیریی 

ســەرەتاكانی كەلەپــووری حەزاریمانــە.ســەرەتاكانی كەلەپــووری حەزاریمانــە.
لــە غەیــری ئەوراقــی دائیــرەكان كــە زۆربەیــان لــە غەیــری ئەوراقــی دائیــرەكان كــە زۆربەیــان 
ئەوراقی وەســائیقین، هەموو نامــە گۆڕینێك)ەوەیەک( ئەوراقی وەســائیقین، هەموو نامــە گۆڕینێك)ەوەیەک( 
ــان  ــە بەینی ــەورەكان و ل ــاوە گ ــر و پی ــی می ــە بەین ــان ل ــە بەینی ــەورەكان و ل ــاوە گ ــر و پی ــی می ــە بەین ل
ــی  ــا نامەكان ــەن و هەروەه ــری، بەڵگەنام ــی می ــی و بەین ــا نامەكان ــەن و هەروەه ــری، بەڵگەنام ــی می و بەین
تایبەتــی  بــە  و  بەناوبانــگ  ئایینییەكانــی  تایبەتــی پیــاوە  بــە  و  بەناوبانــگ  ئایینییەكانــی  پیــاوە 
ســوڵحی  و  ڕامیــاری  وەزعــی  دەربــارەی  ســوڵحی ئەوانــەی  و  ڕامیــاری  وەزعــی  دەربــارەی  ئەوانــەی 
ــوزار و  ــەنەدەكانی زەوی ــا س ــائیرە... و هەروەه ــوزار و عەش ــەنەدەكانی زەوی ــا س ــائیرە... و هەروەه عەش
جۆگــە و ئاشــەكان، كارێــزەكان، ئیجــازەی مەالیەتــی جۆگــە و ئاشــەكان، كارێــزەكان، ئیجــازەی مەالیەتــی 
و شــێخایەتی، شــەجەرەكانی ســەیدەكان، بــە تایبەتی و شــێخایەتی، شــەجەرەكانی ســەیدەكان، بــە تایبەتی 
ئەوانــە کــە مــۆر و ئیمزای قــازی و موفتی و مودەڕیس ئەوانــە کــە مــۆر و ئیمزای قــازی و موفتی و مودەڕیس 
و پیــاوە ئایینییــەکان لەســەریەتی، نرخێکــی تایبەتــی و پیــاوە ئایینییــەکان لەســەریەتی، نرخێکــی تایبەتــی 
ــە  ــا زۆر ل ــە و هەروەه ــە هەی ــۆر و ئیمزای ــەو م ــۆ ئ ــە ب ــا زۆر ل ــە و هەروەه ــە هەی ــۆر و ئیمزای ــەو م ــۆ ئ ب
وێنــەی كــۆن و ئــەو زانیاری)یەكانــی( بــە نرخــی وێنــەی كــۆن و ئــەو زانیاری)یەكانــی( بــە نرخــی 

ــن. ــائیق دەژمێردرێ ــە وەس ــریت(یش ل ــن.لەســەر )ش ــائیق دەژمێردرێ ــە وەس ــریت(یش ل لەســەر )ش
پێویســتە هــەوڵ بدەیــن خەڵــك هیچیتــر ئــەم پێویســتە هــەوڵ بدەیــن خەڵــك هیچیتــر ئــەم 
كەلەپــوورە بەڵگەنامەیییــە نەفەوتێنــن، هەروەكــوو كەلەپــوورە بەڵگەنامەیییــە نەفەوتێنــن، هەروەكــوو 
زۆربــەی زۆریــان فــڕێ داون و یــان ســووتاندوویانن، زۆربــەی زۆریــان فــڕێ داون و یــان ســووتاندوویانن، 
دەیــان  هەروەكــوو  نەزانیــوە،  نرخیــان  دەیــان چونكــە  هەروەكــوو  نەزانیــوە،  نرخیــان  چونكــە 
هــەزار وەســائیق لــە ســاڵی هــەزار وەســائیق لــە ســاڵی ١٩٧٦١٩٧٦ لــە ســلێمانی و  لــە ســلێمانی و 

ــووە. ــەری لەناوچ ــووە.دەوروب ــەری لەناوچ دەوروب
سلێمانی - سلێمانی - صص. ب . ب ٢٠٢٢٠٢
عەبدولڕەقیب یووسفعەبدولڕەقیب یووسف

١٥١٥//٦٦//١٩٨٤١٩٨٤

* دانەی ناردراوە بۆ هەولێر و دهۆك و زاخۆ* دانەی ناردراوە بۆ هەولێر و دهۆك و زاخۆ

* نامەی دووەم* نامەی دووەم
برایانــی بەڕێــز مامۆســتا تاهیــر ئەحمــەد حەوێزی برایانــی بەڕێــز مامۆســتا تاهیــر ئەحمــەد حەوێزی 

- مامۆســتا مەجید ئاســنگر- مامۆســتا مەجید ئاســنگر

ساڵوێكی برایانەساڵوێكی برایانە
بێگومــان ئێــوە زۆر بــاش دەزانــن كــە زۆر بــەردی بێگومــان ئێــوە زۆر بــاش دەزانــن كــە زۆر بــەردی 
مەڕمــەڕی نەخشــدار لــە خانــووە كۆنەكانــی كۆیــەدا مەڕمــەڕی نەخشــدار لــە خانــووە كۆنەكانــی كۆیــەدا 
ــن  ــە دەڕووخێن ــەم خانووان ــك ئ ــە( و خەڵ ــن هەیە)ن ــە دەڕووخێن ــەم خانووان ــك ئ ــە( و خەڵ هەیە)ن
وەك خانــووی حەماغــا كــە زۆری لــەم با)بــە(وەك خانــووی حەماغــا كــە زۆری لــەم با)بــە(
ــە  ــی ب ــە كەلەپوورێك ــەم بەردان ــوو. ئ ــدا ب ــە تێ ــە ت ــی ب ــە كەلەپوورێك ــەم بەردان ــوو. ئ ــدا ب ــە تێ ت
نــرخ)ن(، گوناهــە بفەوتـ)ێـــ(ن و ورد ورد ببــن نــرخ)ن(، گوناهــە بفەوتـ)ێـــ(ن و ورد ورد ببــن 
ــن. پێویســتە  ــڕێ بدرێ ــا ف ــی شــەفل و ی ــن. پێویســتە لەبەردەم ــڕێ بدرێ ــا ف ــی شــەفل و ی لەبەردەم
ــوە  ــی ئێ ــە تایبەت ــە و ب ــی كۆی ــوە لەســەر ڕووناكبیران ــی ئێ ــە تایبەت ــە و ب ــی كۆی لەســەر ڕووناكبیران
هەردووكتــان موراقەبــەی ئــەم خانووانــە بكــەن كــە هەردووكتــان موراقەبــەی ئــەم خانووانــە بكــەن كــە 
ــەر  ــا ئەگ ــە، ت ــەردە مەڕمەڕان ــەو ب ــدران، ئ ــەر ڕووخێن ــا ئەگ ــە، ت ــەردە مەڕمەڕان ــەو ب ــدران، ئ ڕووخێن
ئینحســاری  )بــۆ(  ببەنــە  نەبــن  ئینحســاری نەخشــداریش  )بــۆ(  ببەنــە  نەبــن  نەخشــداریش 
قەدیــم و بیخەنــە نێــو هۆدەیەكــی ئــەوێ، هــۆدەی قەدیــم و بیخەنــە نێــو هۆدەیەكــی ئــەوێ، هــۆدەی 
ــان  ــی موئەسەســەی ئاســارە، نیازی ــان خاڵــی زۆرە وی ــی موئەسەســەی ئاســارە، نیازی خاڵــی زۆرە وی
)مەتحەفــی  بكەنــە  قەدیــم  ئینحســاری  )مەتحەفــی هەیــە  بكەنــە  قەدیــم  ئینحســاری  هەیــە 
ــە و  ــەو بەردان ــە، پێویســتە ئ ــۆ كۆی ــۆری( ب ــە و فۆلكل ــەو بەردان ــە، پێویســتە ئ ــۆ كۆی ــۆری( ب فۆلكل
دەرگا و پەنجــەرە كۆنانــە ببەنە)ئـ(لــەوێ و لــە دەرگا و پەنجــەرە كۆنانــە ببەنە)ئـ(لــەوێ و لــە 
هۆدەیەكیــدا كلیــل بــدەن، ئەمــە واجبــی ئێوەیــە و هۆدەیەكیــدا كلیــل بــدەن، ئەمــە واجبــی ئێوەیــە و 
ئەگــەر نەكــەن گوناهبــارن، ئــەی چیتــان كــردووە ئەگــەر نەكــەن گوناهبــارن، ئــەی چیتــان كــردووە 
بەرامبــەر پاراســتنی كەلەپــووری شــارەكەتان، ئــەو بەرامبــەر پاراســتنی كەلەپــووری شــارەكەتان، ئــەو 
ــش  ــا كۆاڵنەكانی ــوور)ە(، ت ــە كەلەپ ــڕ ل ــش شــارەی پ ــا كۆاڵنەكانی ــوور)ە(، ت ــە كەلەپ ــڕ ل شــارەی پ
ــوە  ــە ئێ ــی ك ــێ چ ــا مەعنای ــوورە. ئای ــەر كەلەپ ــوە ه ــە ئێ ــی ك ــێ چ ــا مەعنای ــوورە. ئای ــەر كەلەپ ه
نووســەرن،  ئێــوە  چــی  مەعنایــێ  نووســەرن، ڕووناكبیــرن،  ئێــوە  چــی  مەعنایــێ  ڕووناكبیــرن، 
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ــە ئاســمان خەڵــك بێــن كەلەپــووری  ــێ ل ــان دەب ــە ئاســمان خەڵــك بێــن كەلەپــووری ی ــێ ل ــان دەب ی
شــارێكی وهــا بپارێــزن. ئێــوە مەســئوول دەبــن شــارێكی وهــا بپارێــزن. ئێــوە مەســئوول دەبــن 

ــژوو. ــەر مێ ــژوو.بەرامب ــەر مێ بەرامب
ــێ(،  ــری نەمێن ــێ(، ( )عوم ــری نەمێن ــی)٧٧( )عوم ــابیر وەل ــم س ــی)ئیبراهی ــابیر وەل ــم س ئیبراهی
خــوا عەفــوو بكــە مامۆســتا )وردی(ی)خــوا عەفــوو بكــە مامۆســتا )وردی(ی)٨٨( دڵپــاك و ( دڵپــاك و 
قســەخۆش و خزمەتكــەری كەلەپــوور، )ئیبراهیــم(ی قســەخۆش و خزمەتكــەری كەلەپــوور، )ئیبراهیــم(ی 
كــردە )كــردە )المصلــحالمصلــح االجتماعــي() االجتماعــي()٩٩(، بــەاڵم تــا ئێســتا (، بــەاڵم تــا ئێســتا 
بــۆ  نەكــردووە  گرنگــی  كارێكــی  هیــچ  بــۆ ئیبراهیــم  نەكــردووە  گرنگــی  كارێكــی  هیــچ  ئیبراهیــم 
ڕزگاركردنــی كەلەپــووری شارســتانەتی شــاری كۆیە، ڕزگاركردنــی كەلەپــووری شارســتانەتی شــاری كۆیە، 
ــەم وشــانە دەنووســم، فرمێســك  ــن ئ ــە م ــەم وشــانە دەنووســم، فرمێســك ئێســتا ك ــن ئ ــە م ئێســتا ك
ــووری  ــەی كەلەپ ــەو میحنەت ــۆ ئ ــە چــاوم دەڕژێ ب ــووری ل ــەی كەلەپ ــەو میحنەت ــۆ ئ ــە چــاوم دەڕژێ ب ل
كــوردی تێدایــە و ئێــوە هەســتی پێناكــەن، وەك كــوردی تێدایــە و ئێــوە هەســتی پێناكــەن، وەك 
هەســتی  چیڕۆكنووســەكانمان  و  شــاعیر  هەســتی چــۆن  چیڕۆكنووســەكانمان  و  شــاعیر  چــۆن 
پێناكــەن و گوناهبــارن. دەبایــە كاك مەجیــد ئەتــوو پێناكــەن و گوناهبــارن. دەبایــە كاك مەجیــد ئەتــوو 
ــان قوتابــی خــۆت فێــری كەلەپــوور  ــا ئێســتا دەی ــان قوتابــی خــۆت فێــری كەلەپــوور ت ــا ئێســتا دەی ت

ــە. ــە.بكردبای بكردبای
عەبدولڕەقیب یووسفعەبدولڕەقیب یووسف

١٢١٢//١١//١٩٨٥١٩٨٥

پەراوێزەكان:پەراوێزەكان:
))١١( بــە دەســتوخەتی م. تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی ( بــە دەســتوخەتی م. تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی 
نووســراوە: بەنــاوی مــن )تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی( و نووســراوە: بەنــاوی مــن )تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی( و 
مامۆســتا عەبدولمەجیــد ئەحمــەد ئاســنگری ناردییــە.مامۆســتا عەبدولمەجیــد ئەحمــەد ئاســنگری ناردییــە.

))٢٢( ئــەم نامەیــە بێجگــە لە دێــڕ و نیوێكی كۆتاییەكەی، ( ئــەم نامەیــە بێجگــە لە دێــڕ و نیوێكی كۆتاییەكەی، 
دی  كەســێكی  دەســتخوخەتی  بــە  دیکــەی  دی ئــەوەی  كەســێكی  دەســتخوخەتی  بــە  دیکــەی  ئــەوەی 

ــە. ــم کێی ــە نازان ــراوە، ک ــە.نووس ــم کێی ــە نازان ــراوە، ک نووس
))٣٣( ( طرابلــسطرابلــس الغــرب: تەڕابلســی ڕۆژئــاوا، پایتەختــی  الغــرب: تەڕابلســی ڕۆژئــاوا، پایتەختــی 
ــە دەناســرێت،  ــەو واڵت ــی ئ ــە دڵ ــە کــە ب ــی لیبیای ــە دەناســرێت، واڵت ــەو واڵت ــی ئ ــە دڵ ــە کــە ب ــی لیبیای واڵت
ــای ســپی ناوەڕاســت، زۆرجــار  ــای ســپی ناوەڕاســت، زۆرجــار كەوتووەتــە ســەر دەری كەوتووەتــە ســەر دەری
بەنــاوی )الفیحــا ء( هەڵدەدرێتەوە، چەندان شــوێنەواری بەنــاوی )الفیحــا ء( هەڵدەدرێتەوە، چەندان شــوێنەواری 
گرنــگ و كۆنــی تێدایــە وەك: )جامــع الناقــة(، )بــرج گرنــگ و كۆنــی تێدایــە وەك: )جامــع الناقــة(، )بــرج 

الســاعة(، )الســاعة(، )قصــرقصــر الشــعب(، )ســوق الفاتــح(. الشــعب(، )ســوق الفاتــح(.
))٤٤( عەشــیرەتی هەمەوەندی: یەكێكە لە عەشــیرەتە ( عەشــیرەتی هەمەوەندی: یەكێكە لە عەشــیرەتە 
ڕەســەنەكانی كورد، بە ئازایەتی و جوامێری ناســراون، ڕەســەنەكانی كورد، بە ئازایەتی و جوامێری ناســراون، 
ــوون،  ــەوە هات ــە كوردســتانی ڕۆژهەاڵت ــدا ل ــە بنەڕەت ــوون، ل ــەوە هات ــە كوردســتانی ڕۆژهەاڵت ــدا ل ــە بنەڕەت ل
ئێســتا لــە دەوروبــەری ناوچــەی چەمچەمــاڵ و ســەنگاو ئێســتا لــە دەوروبــەری ناوچــەی چەمچەمــاڵ و ســەنگاو 
و دووزخورماتــوو نیشــتەجێن، عەشــیرەتێكی ئــازا و و دووزخورماتــوو نیشــتەجێن، عەشــیرەتێكی ئــازا و 
چاونەترســن، بۆیــە بــەردەوام ســوڵتانی عوســمانی چاونەترســن، بۆیــە بــەردەوام ســوڵتانی عوســمانی 
هێرشــی كردووەتــە ســەریان، دواجــار بــۆ باكــووری هێرشــی كردووەتــە ســەریان، دواجــار بــۆ باكــووری 
ــردوون، چونكــە هەمیشــە ســەریان  ــی ك ــا نەف ــردوون، چونكــە هەمیشــە ســەریان ئەفریقی ــی ك ــا نەف ئەفریقی

بــۆ دەســەاڵتی عوســمانی دانەنوانــدووە.بــۆ دەســەاڵتی عوســمانی دانەنوانــدووە.
بچووکــە،  ڕووبارێکــی  تانجــەرۆ:  ڕووبــاری  بچووکــە، (  ڕووبارێکــی  تانجــەرۆ:  ڕووبــاری   )٥٥((
درێژییەکــەی درێژییەکــەی ٦٤٦٤ کــم دەبێــت، دەکەوێتــە باشــووری  کــم دەبێــت، دەکەوێتــە باشــووری 
خۆرهەاڵتــی ســلێمانی و لەگــەڵ ئــاوی قلیاســان و خۆرهەاڵتــی ســلێمانی و لەگــەڵ ئــاوی قلیاســان و 
کانــی پانکــە یەکدەگــرن و دەبنــە ســەرچاوەیەک و کانــی پانکــە یەکدەگــرن و دەبنــە ســەرچاوەیەک و 
ڕووبــارە  ئــەم  دەربەندیخانــەوە.  بەنــداوی  ڕووبــارە دەڕژێنــە  ئــەم  دەربەندیخانــەوە.  بەنــداوی  دەڕژێنــە 
پێشــتر ســەرچاوەی ئــاوی خواردنــەوەی ئــەو گوندانــە پێشــتر ســەرچاوەی ئــاوی خواردنــەوەی ئــەو گوندانــە 
ــە ســەر ڕێرەوەکــەی و بەرهەمێکــی  ــووە کــە دەکەون ــە ســەر ڕێرەوەکــەی و بەرهەمێکــی ب ــووە کــە دەکەون ب
ماســی  ســامانی  و  ئاودێــری  و  کشــتوکاڵ  ماســی زۆری  ســامانی  و  ئاودێــری  و  کشــتوکاڵ  زۆری 
ــەڕۆ  ــی تانج ــاوی ڕەش ــە ئ ــتا ب ــەاڵم ئێس ــا، ب ــەڕۆ پێدەهێن ــی تانج ــاوی ڕەش ــە ئ ــتا ب ــەاڵم ئێس ــا، ب پێدەهێن
و  گــەورە  هەڕەشــەیەکی  بووەتــە  کــە  و دەناســرێت  گــەورە  هەڕەشــەیەکی  بووەتــە  کــە  دەناســرێت 
بەردەوامــە بــۆ ســەر ژیانــی خەڵکــی شــاری ســلێمانی بەردەوامــە بــۆ ســەر ژیانــی خەڵکــی شــاری ســلێمانی 
و دەربەندیخــان، ژینگــەی ناوچەکــە و ســەرچاوەی و دەربەندیخــان، ژینگــەی ناوچەکــە و ســەرچاوەی 
ئــاوی ســەر زەوی و ژێــر زەوی، بــە تایبەتــی بــۆ ســەر ئــاوی ســەر زەوی و ژێــر زەوی، بــە تایبەتــی بــۆ ســەر 
بەنــداوی دەربەندیخــان کــە یەکێکــە لــە ســەرچاوە بەنــداوی دەربەندیخــان کــە یەکێکــە لــە ســەرچاوە 
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پاشــەڕۆی  عێــراق.  و  کوردســتان  پاشــەڕۆی ســەرەکییەکانی  عێــراق.  و  کوردســتان  ســەرەکییەکانی 
کارگــەکان و زبــڵ و خاشــاکی ســلێمانی و ئــاوەڕۆی ئەم کارگــەکان و زبــڵ و خاشــاکی ســلێمانی و ئــاوەڕۆی ئەم 
ــی  ــاوی چەم ــە ئ ــی ل ــوو تایبەتمەندییەکان ــارە، هەم ــی ش ــاوی چەم ــە ئ ــی ل ــوو تایبەتمەندییەکان ــارە، هەم ش
تانجــەرۆ داماڵیــوە. ئێســتا ئــەم ڕووبــارە ڕەنــگ و بــۆن تانجــەرۆ داماڵیــوە. ئێســتا ئــەم ڕووبــارە ڕەنــگ و بــۆن 
ــیدار  ــی مەترس ــە ئاوێک ــە بووەت ــۆڕاوە، بۆی ــی گ ــیدار و تام ــی مەترس ــە ئاوێک ــە بووەت ــۆڕاوە، بۆی ــی گ و تام
و هەنــدێ جــار پێــی دەوتــرێ ئــاوی خۆڵەمێشــیی و هەنــدێ جــار پێــی دەوتــرێ ئــاوی خۆڵەمێشــیی 
تێکەڵــی  کــە  ئــاو  جــۆری  پیســترین  واتــە  تێکەڵــی ڕەش،  کــە  ئــاو  جــۆری  پیســترین  واتــە  ڕەش، 
کەرەســتەی کیمیــاوی و زبــڵ و پاشــەڕۆی مــرۆڤ کەرەســتەی کیمیــاوی و زبــڵ و پاشــەڕۆی مــرۆڤ 
ــەدی  ــە ب ــی ڕووبارەک ــە دێژای ــووە. کەفێکــی ســپی ب ــەدی ب ــە ب ــی ڕووبارەک ــە دێژای ــووە. کەفێکــی ســپی ب ب
دەکــرێ، کــە هەرچــی مــاددەی کانزایــی و پاشــماوەی دەکــرێ، کــە هەرچــی مــاددەی کانزایــی و پاشــماوەی 
کارگــە و زێرابەکانــە، تێکــەڵ بــە ئــاوی ڕووبارەکــە کارگــە و زێرابەکانــە، تێکــەڵ بــە ئــاوی ڕووبارەکــە 
بــووە، هەمــوو ئــەو زیندەوارانــەی پێشــتر تێیــدا ژیــاون بــووە، هەمــوو ئــەو زیندەوارانــەی پێشــتر تێیــدا ژیــاون 
لەناوچــوون، بــە گشــتی ئێســتا ڕووبارەکــە بووەتــە لەناوچــوون، بــە گشــتی ئێســتا ڕووبارەکــە بووەتــە 
ئاوەڕۆیەکــی گــەورەی چــەوری و ســەرچاوەی بۆنێکــی ئاوەڕۆیەکــی گــەورەی چــەوری و ســەرچاوەی بۆنێکــی 
ــی  ــتە پاککەرەوەکان ــەوەی کەرەس ــۆی ئ ــندە بەه ــی کوش ــتە پاککەرەوەکان ــەوەی کەرەس ــۆی ئ ــندە بەه کوش
مــااڵن تێکــەاڵوی ئــەو ئــاوە بــووە، بۆیــە هەمــوو مــااڵن تێکــەاڵوی ئــەو ئــاوە بــووە، بۆیــە هەمــوو 
ســیمایەکی ڕووبــاری لــێ ســەندووەتەوە، ئێســتاش ســیمایەکی ڕووبــاری لــێ ســەندووەتەوە، ئێســتاش 
کشــتوکاڵی  بەروبوومــی  و  ســەوزە  بەرهەمــی  کشــتوکاڵی زۆر  بەروبوومــی  و  ســەوزە  بەرهەمــی  زۆر 
لەســەر ئــەم ئــاوە دەکــرێ کــە خواردنیــان زیانــی زۆر لەســەر ئــەم ئــاوە دەکــرێ کــە خواردنیــان زیانــی زۆر 
ــەش  ــپۆڕانی ل ــە پس ــوودگەیاندن. زۆر ل ــە س ــرە ل ــەش زیات ــپۆڕانی ل ــە پس ــوودگەیاندن. زۆر ل ــە س ــرە ل زیات
دروســتیی مەترســیی ئــەم ئاوەیــان ڕوون کردووەتــەوە دروســتیی مەترســیی ئــەم ئاوەیــان ڕوون کردووەتــەوە 
کــە ســەرچاوەی ســەرەکی شــێرپەنجە و گرانەتــا و کــە ســەرچاوەی ســەرەکی شــێرپەنجە و گرانەتــا و 
کولێــرا و هەوکردنــی ڤایرۆســی جگــەرە. ئــاوی تانجــەڕۆ کولێــرا و هەوکردنــی ڤایرۆســی جگــەرە. ئــاوی تانجــەڕۆ 
لەالیــەک بووەتــە هــۆی پیســبوونی ژینگــە و لەالیەکــی لەالیــەک بووەتــە هــۆی پیســبوونی ژینگــە و لەالیەکــی 
دی بووەتــە هــۆی پیســبوونی ئــاوی دەربەندیخــان کــە دی بووەتــە هــۆی پیســبوونی ئــاوی دەربەندیخــان کــە 
ســەرچاوەی وزە و کشــتوکاڵ و ســامانی ماســییە. ســەرچاوەی وزە و کشــتوکاڵ و ســامانی ماســییە. 
ــان  ــاوی دەربەندیخ ــارەوە، ئ ــەم ڕووب ــۆی ئ ــڕۆ بەه ــان ئەم ــاوی دەربەندیخ ــارەوە، ئ ــەم ڕووب ــۆی ئ ــڕۆ بەه ئەم
بووەتــە مەترســییەکی گــەورە، هەمــوو خاشــاک و زبــڵ بووەتــە مەترســییەکی گــەورە، هەمــوو خاشــاک و زبــڵ 
ــێ و   ــەکان ڕادەماڵ ــماوەی کارگ ــراب و پاش ــاوی زێ ــێ و  و ئ ــەکان ڕادەماڵ ــماوەی کارگ ــراب و پاش ــاوی زێ و ئ
دەیکاتــە نــاو بەنــداوی دەربەندیخانــەوە، کــە لــە وەرزی دەیکاتــە نــاو بەنــداوی دەربەندیخانــەوە، کــە لــە وەرزی 
ــی  ــێ و چڕی ــر دادەبەزێن ــە زیات ــزدا ئاســتی ئاوەک ــی پایی ــێ و چڕی ــر دادەبەزێن ــە زیات ــزدا ئاســتی ئاوەک پایی

پیســبوونەکە زیاتــر دەکات.پیســبوونەکە زیاتــر دەکات.
تــەواوی  نــاوی  نەمــر:  مەحمــوودی  شــێخ  تــەواوی (  نــاوی  نەمــر:  مەحمــوودی  شــێخ   )٦٦((
شــێخ مەحمــوود كــوڕی شــێخ ســەعیدی كــوڕی شــێخ شــێخ مەحمــوود كــوڕی شــێخ ســەعیدی كــوڕی شــێخ 
محەمــەدە، لــە ســاڵی محەمــەدە، لــە ســاڵی ١٨٧٨١٨٧٨ لــە شــاری ســلێمانی لــە  لــە شــاری ســلێمانی لــە 
دایــك بــووە، ڕۆژی دایــك بــووە، ڕۆژی ٩٩//١٠١٠//١٩٥٦١٩٥٦ لــە شــاری بەغــدا  لــە شــاری بەغــدا 
كۆچــی كــردووە، پاشــان تەرمەكــەی هێنراوەتــەوە بــۆ كۆچــی كــردووە، پاشــان تەرمەكــەی هێنراوەتــەوە بــۆ 

شــاری ســلێمانی و لەنــاو مزگەوتــی گــەورە بــە خــاك شــاری ســلێمانی و لەنــاو مزگەوتــی گــەورە بــە خــاك 
ســپێردراوە. لــە دژی دوژمنانــی كــورد ڕابەریــی چەندان ســپێردراوە. لــە دژی دوژمنانــی كــورد ڕابەریــی چەندان 
ڕاپەڕینــی كــردووە، لــە ســاڵی ڕاپەڕینــی كــردووە، لــە ســاڵی ١٩٢٣١٩٢٣ دامەزرێنــەری  دامەزرێنــەری 
ــە  ــار ب ــووە، دواج ــتان ب ــی كوردس ــن حكومەت ــە یەكەمی ــار ب ــووە، دواج ــتان ب ــی كوردس ــن حكومەت یەكەمی
هێــرش  و  تێكــدراوە  كابینەكــەی  ئینگلیــز  هێــرش پیانــی  و  تێكــدراوە  كابینەكــەی  ئینگلیــز  پیانــی 
كراوەتــە ســەر ســلێمانی، لــە شــەڕی دەربەنــدی بازیــان كراوەتــە ســەر ســلێمانی، لــە شــەڕی دەربەنــدی بازیــان 
بــە برینــداری دەســتگیری دەكــەن و بــۆ واڵتــی هینــد بــە برینــداری دەســتگیری دەكــەن و بــۆ واڵتــی هینــد 
نەفــی دەكــرێ، دواتــر بــە گوشــاری زۆری خەڵكــی نەفــی دەكــرێ، دواتــر بــە گوشــاری زۆری خەڵكــی 

كوردســتان گەڕێنراوەتــەوە.كوردســتان گەڕێنراوەتــەوە.
ســابیر  ئیبراهیــم  وەلــی:  ســابیر  ئیبراهیــم  ســابیر (  ئیبراهیــم  وەلــی:  ســابیر  ئیبراهیــم   )٧٧((
وەلــی، ســاڵی وەلــی، ســاڵی ١٩٣٦١٩٣٦ لــە شــاری كۆیــە لــە دایــك  لــە شــاری كۆیــە لــە دایــك 
بــووە، باوكــی خەڵكــی كەركووكــە، لــە بنەماڵــەی بــووە، باوكــی خەڵكــی كەركووكــە، لــە بنەماڵــەی 
)شەكرچییەكان(ـــە، دایكیشــی نــاوی )ڕابیعــەی كچــی )شەكرچییەكان(ـــە، دایكیشــی نــاوی )ڕابیعــەی كچــی 
ــی  ــی قۆناغ ــاش تەواوكردن ــە. پ ــەالی ڕەش(ی كۆیەی ــی م ــی قۆناغ ــاش تەواوكردن ــە. پ ــەالی ڕەش(ی كۆیەی م
ئامادەیــی، لــە خولێكــی تایبەتــدا بووەتــە مامۆســتای ئامادەیــی، لــە خولێكــی تایبەتــدا بووەتــە مامۆســتای 
ســەرەتایی. پیاوێكــی ڕووناكبیــرە، وەرزشــوانێكی دیــار ســەرەتایی. پیاوێكــی ڕووناكبیــرە، وەرزشــوانێكی دیــار 
ــای  ــژی یاس ــای  كۆلێ ــژی یاس ــااڵنی ١٩٧٦١٩٧٦ -  - ١٩٧٧١٩٧٧ كۆلێ ــە س ــووە. ل ــااڵنی ب ــە س ــووە. ل ب
لــە زانكــۆی موستەنســرییەی بەغــدا تــەواو كــردووە و لــە زانكــۆی موستەنســرییەی بەغــدا تــەواو كــردووە و 
لــە شــاری كۆیــە خەریكــی كاری پارێزەرایەتیــی بــووە، لــە شــاری كۆیــە خەریكــی كاری پارێزەرایەتیــی بــووە، 
چەنــد ســاڵێكە بــە ماڵــەوە هاتوونەتــە شــاری هەولێــر چەنــد ســاڵێكە بــە ماڵــەوە هاتوونەتــە شــاری هەولێــر 
ــابیر  ــم س ــتەجێیە. ئیبراهی ــر نیش ــە هەولێ ــتا ل ــابیر و ئێس ــم س ــتەجێیە. ئیبراهی ــر نیش ــە هەولێ ــتا ل و ئێس
ــە  ــرێ ك ــە( دادەن ــەری )ڕۆژی كۆی ــە دامەزرێن ــی ب ــە وەل ــرێ ك ــە( دادەن ــەری )ڕۆژی كۆی ــە دامەزرێن ــی ب وەل
ــەم  ــەم (ی هەمــوو ســاڵێكدا بەڕێــوە دەچــوو، ل ــە )١١ - -٩٩(ی هەمــوو ســاڵێكدا بەڕێــوە دەچــوو، ل ــە )ل ل
ــدی شــار  ــە ناوەن ــازاد ل ــادەدا لەســەر ســەكۆیەكی ئ ــدی شــار ی ــە ناوەن ــازاد ل ــادەدا لەســەر ســەكۆیەكی ئ ی
ــی  ــەی كچ ــرد، خێزانەك ــەی دەك ــۆ خەڵكەک ــەی ب ــی قس ــەی كچ ــرد، خێزانەك ــەی دەك ــۆ خەڵكەک ــەی ب قس

ــەدە. ــەال ئەحم ــەعیدی م ــەدە.س ــەال ئەحم ــەعیدی م س
))٨٨( وردی: كــە بــە محەمــەد تۆفیــق وردی )( وردی: كــە بــە محەمــەد تۆفیــق وردی )١٩٢٣١٩٢٣  
ــارە ٢٨٥٢٨٥ -  - ٢٨٦٢٨٦ی ی  ــە ژم ــارە ( ناســراوە، پێشــتر ل ــە ژم - - ١٩٧٥١٩٧٥( ناســراوە، پێشــتر ل

گۆڤــاری )ڕامــان( لــە بارەیــەوە نووســراوە.گۆڤــاری )ڕامــان( لــە بارەیــەوە نووســراوە.
))٩٩( لــە ســاڵی ( لــە ســاڵی ١٩٧٤١٩٧٤ م. محەمــەد تۆفیــق وردی  م. محەمــەد تۆفیــق وردی 
ــم  ــاوی )ابراهی ــی بەن ــی عەرەب ــە زمان ــی ب ــم نامیلکەیەک ــاوی )ابراهی ــی بەن ــی عەرەب ــە زمان ــی ب نامیلکەیەک

صابــرصابــر ولــي،  ولــي، المصلــحالمصلــح االجتماعــي االجتماعــي( نووســی.( نووســی.


