دوو نامەی م .عەبدولڕەقیب یووسف بۆ م .تاهیر ئەحمەد حەوێزی و
م .عەبدولمەجید ئەحمەد ئاسنگر

()١

ئا :سەرنووسەر

* نامەی یەكەم
ساڵوێكی گەرم()٢
ئیمســاڵیش وەكــوو زوربــەی ئــەم ســااڵنی دوایــی
بڕیــاری ســووتاندنی ئەوراقــی دائیــرەكان دەرچــووە
و ئێســتا باڵوبۆتــەوە بەســەر دائیرەكانــدا.
بــە گوێــرەی بڕیارەكــە تەنیــا ئــەو ئەوراقــە
دەســووتێنرێ(ن) كــە بــە كەڵكــی هیــچ نایــێ(ن)،
بــەاڵم ئــەو ئەوراقانــەی بــە كەڵــك(ن) بــۆ مێــژووی
واڵتەكــە لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە ســووتاندنیان
قەدەغەیــە ،تــا لــە هاوینــی پــاردا یاســایەکی نــوێ
دەرچــوو بــۆ پارازتنی بەڵگەنامــەكان (الوثائق) ،بە
گوێــرەی ئــەم یاســایە هــەر كەســێك بەڵگەنامەیێــك
 )١٠.٠٠٠دینــار
بفەوتێنــێ و لەناوبــەرێ تــا (()١٠.٠٠٠
جەزایەتــی .بێگومــان ئەمــە نیشــانەی ئەوەیــە كــە
چەنــد بەڵگەنامــە شــتێكی بەنــرخ و گرنگــە.
میللەتانــی پێشــكەوتوو هــەر لــە زووەوە بایەخیان
بــە كەلەپــووری بەڵگەنامەیــی (التــراث الوثائقــي)ی
خۆیــان داوە و پارازتوویانــە و بــە ئاســانی دەكەوێتە
بەردەســتی باحیســان و مێژوونووســان ،تــا ئیمڕۆش
 ،)٣ئــەو ئەوراقانــەی
لــە تەڕابلســی غــەرب(،)٣

 ،)٤كــە
دەربــارەی عەشــیرەتی (هەمەوەند)ـــە (،)٤
دەوڵەتــی عوســمانی ئــەم عەشــیرەتە كــوردە(ی)
دوور خســتبوو(ەوە) بــۆ باكــووری ئەفریقیــا
 ئــەو ئەوراقانــە تــا ئیمــڕۆ لــەوێ ماونەتــەوەو پارێــزراوە(ن) تــا ڕۆشــنبیرێكی هەمەوەنــد
توانیو(یـ)ە(تــی) ئــەو ئەوراقانــە ئیستینســاخ بكا و
بنێــرێ كــە هیــچ نرخیــان تــەواو نابــێ بــۆ مێــژووی
ئــەم عەشــیرەتە ،بەڵكــوو بــۆ مێــژووی كــورد.
 ئــەم ئەوراقــی ئیمــڕۆی دائیــرەكان كــە ئێمــەنرخیــان نازانیــن ،هەمــووی بەڵگەنامــەی گرنگــە بــۆ
دواڕۆژ ،ســامانێكی گەورەیــە بــۆ مێــژووی واڵتمــان:
مێــژووی ئابووری ،كۆمەاڵیەتی و خوێندن و زانســت
و ...بەڵكــوو ئاوێنەیەكــی ســافە بــۆ هەمــوو جــۆرە
بابەتــی ژیانــی ئیمڕۆمــان ،پێویســتە لەســەر هەمــوو
ڕۆشــنبیرانمان نرخــی ئــەم ســامانە گەورە(یــە)
بزانــن و بەشــداری بكــەن لــە پارازتنیــدا ،چونكــە
كەمتەرخەمــی دەبێتــە هــۆی لەعنەتــی مێــژوو.
بەشداری كردن بەم شێوەیە دەبێ:
 - 1باڵوكردنــەوەی (وعي)یــەك لەنێــو خەڵكــدا لە
بــارەی كەلەپــووری بەڵگەنامەیــی بــە شــێوەیەكی
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گشتی .
 - ٢پەیوەنــدی كــردن بــە فەرمانبەرەكانــی
دائیــرەكان ،بــە تایبەتــی ئەندامانــی لیژنــەی
لەناوبردنــی ئــەوراق (لجنــة إتــاف األوراق) بــۆ
تێگەیاندنیــان تــا بــە شــێوەیەكی ورد و دڵســۆزانە
ئەوراقــەكان بپشــكنن و ئەوراقــی بەكەڵــك
نەســووتێنن.
لــە هــەر دائیرەیــەك لیژنەیــەك دروســت
دەكــرێ بــۆ پشــكنینی ئــەوراق ،بــەاڵم لەبــەر
ئــەوەی ئەندامەكانــی لیژنەكــە زۆربەیــان هیــچ لــە
مەوزووعــی وەســائیق (و) نرخیــان نا(یـ)زانــن و یــا
دڵســۆز نیــن ،ئەوراقــەكان بــاش ناپشــكنن و بــە
وردی لێــك جیــا ناكەنـــ(ەوە) ،بــە گوێــرەی (ئــەو)
(تعلیمات)ـــەكانی كــە بۆیــان هاتــووە (و) خۆیــان
مانــدوو ناكــەن ،بەڵكــوو زوربــەی ئەوراقەكانــی
دائیــرەكان فــڕێ دەدەنــە ســەریەك و دەســووتێنن
و (موشــكیلەكە لەمەدایــە).
هەمووتــان برادەرتــان لــە دائیــرەكان هەیــە،
دە(یـ)توانــن پەیوەنــدی بكــەن بــە ســەرۆكی
دائیــرە و فەرمانبــەرەكان ،بــە تایبەتــی لیژنــەی
لەناوبردنــی ئــەوراق و نرخــی ئەوراقــی وەســائیقی
بۆیــان ڕوون بكەنــەوە تــا بــە وردی و بــە دڵســۆزانە
ئەوراقــەكان بــە گوێــرەی ئــەو (تعلیمات)انــەی كــە
بۆیــان هاتــووە لێــك جیــا بكــەن(ەوە) و ئەوراقــی
بەكەڵــك نەســووتێنن.
ئەمــە واجبــی هەمــوو ئــەو كەســانەیە كــە
خۆیــان بــە ڕۆشــنبیر و دڵســۆز و الیــەق بزانــن،
وەك بەڕێــزان مامۆســتا تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی
مێژوونووســی كۆیســنجەق و مامۆســتای نووســەر
مەجیــد ئاســنگەر كــە پــار لــە كاتــی ســووتاندنی
ئەوراقــی دائیرەكانــدا  -دائیــرە بــە دائیــرە گــەڕاون
لــە شــاری كۆیســنجەق بــۆ ئــەم مەبەســتە و
هیمەتێكــی زۆریــان نوانــد كــە شــایانی ســوپاس و
ڕێزگرتنــە(ن).
 - ٣پەیوەنــدی بــە فەرمانبەرەكانــی دائیــرەكان،

بــە تایبەتــی بەڕێوەبــەر و ئەندامانــی لیژنــەكان
بــۆ پارازتنــی ئەوراقــی كۆنــی (لــە) پێــش دە
پــازدە ســاڵ و زیاتــر ،دوور نییــە ئەوراقــی كــۆن
لــە هەندێــك لــە ئیــرەكان مابــێ(ن) ،ئــەم جــۆرە
ئەوراقانــە بــە هیــچ جۆرێــك نابــێ بــە چاوێكــی
كــەم تەماشــا بكــرێ(ن) ،ئەگــەر جنێویــش بــێ(ن)
هــەر بــە نرخــن .جێگــەی داخــە كــە بەلەدییــەی
ســلێمانی ســاڵی ڕابــوردوو  ٤ - ٣تــەن ئەوراقــی
خــۆی (كــۆن) ،لەســەر ڕووبــاری تانجــەڕۆ())٥٥
ســووتاند كــە هیــی زەمانــی عوســمانی و كاتــی
 )٦و كاتــی ئینگلیــزەكان
شــێخ مەحمــوودی نەمــر()٦
و دوای(ی) ئــەو كاتانــەش بــوون ،بێگومــان
هــەزاران و یــان دەیــان هــەزار وەســائیق لەنێویانــدا
هەبــووە دەربــارەی هەمــوو ئیــش و كارێكــی
بازرگانــی ،دارتاشــی ،ئاســنگەری ،حەرەكــەی
ئاوەدانكردنــەوە ،پێــاو و جلوبــەرگ دروســت
كــردن ،چاپەمەنــی ،قوتابخانــەكان ،فایلەكــی
تایبەتــی بــۆ گۆرانــی و مۆســیقا لــە چایخانەكانــی
ســلێمانی لــە ســااڵنی بیســتەكاندا ،ئیــش و
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كاری دەباغخانــەكان ،زێرابــەكان ،كارێــزەكان ،دەوروبــەری لەناوچــووە.
سلێمانی  -ص .ب ٢٠٢
ئاشــەكان ،كەنناســی ،دەســهەقی كرێــكارەكان،
عەبدولڕەقیب یووسف
نرخــی دەغڵــودان و خواردەمەنــی و زۆر بابەتــی تــر
١٩٨٤//٦/١٥
١٩٨٤
كــە ئــەو كۆمەڵــە ئەوراقــە ئاوێنەیــە بــۆ مێــژووی
حــەزاری شــارەكە .بێگومــان ئەمــە بە كارەســاتێكی
* دانەی ناردراوە بۆ هەولێر و دهۆك و زاخۆ
ڕۆشــنبیریی و كەلەپــووری لــە قەڵــەم دەدرێ و
بۆشــم ئاشــكەرا بــوو كــە لــە ســووتاندنی ئــەم
چەنــد تەنــەی ئەوراقــی كۆنــی بەلەدییــەی ســلێمانی
* نامەی دووەم
تەنیــا لەبــەر نەبوونــی (وعــي) و نەزانینــی نرخــی
برایانــی بەڕێــز مامۆســتا تاهیــر ئەحمــەد حەوێزی
وەســائیق بــووە لــەالی(ەن) فەرمانبەرەكانــەوە كــە
هەندێكیــان ئەندامــی یەكێتیــی نووســەرانی كــوردن  -مامۆســتا مەجید ئاســنگر
و ئێســتا زۆر پەشــیمانن.
ساڵوێكی برایانە
كارەســات لــە نەزانیــن و دواكەوتندایــە( ،وعي)یــش
بێگومــان ئێــوە زۆر بــاش دەزانــن كــە زۆر بــەردی
 ٪٨٠لــە گیروگرفتەكانــی كەلەپــووری كوردی چارەســەر
٪٨٠
دەكات .دواكەوتنمــان لــە ڕووی (فیكری) و ڕۆشــنبیریی مەڕمــەڕی نەخشــدار لــە خانــووە كۆنەكانــی كۆیــەدا
هەیە(نــە) و خەڵــك ئــەم خانووانــە دەڕووخێنــن
ســەرەتاكانی كەلەپــووری حەزاریمانــە.
لــە غەیــری ئەوراقــی دائیــرەكان كــە زۆربەیــان وەك خانــووی حەماغــا كــە زۆری لــەم با(بــە)
ئەوراقی وەســائیقین ،هەموو نامــە گۆڕینێك(ەوەیەک) تــە تێــدا بــوو .ئــەم بەردانــە كەلەپوورێكــی بــە
لــە بەینــی میــر و پیــاوە گــەورەكان و لــە بەینیــان نــرخ(ن) ،گوناهــە بفەوتـ(ێـــ)ن و ورد ورد ببــن
و بەینــی میــری ،بەڵگەنامــەن و هەروەهــا نامەكانــی لەبەردەمــی شــەفل و یــا فــڕێ بدرێــن .پێویســتە
پیــاوە ئایینییەكانــی بەناوبانــگ و بــە تایبەتــی لەســەر ڕووناكبیرانــی كۆیــە و بــە تایبەتــی ئێــوە
ئەوانــەی دەربــارەی وەزعــی ڕامیــاری و ســوڵحی هەردووكتــان موراقەبــەی ئــەم خانووانــە بكــەن كــە
عەشــائیرە ...و هەروەهــا ســەنەدەكانی زەویــوزار و ڕووخێنــدران ،ئــەو بــەردە مەڕمەڕانــە ،تــا ئەگــەر
جۆگــە و ئاشــەكان ،كارێــزەكان ،ئیجــازەی مەالیەتــی نەخشــداریش نەبــن ببەنــە (بــۆ) ئینحســاری
و شــێخایەتی ،شــەجەرەكانی ســەیدەكان ،بــە تایبەتی قەدیــم و بیخەنــە نێــو هۆدەیەكــی ئــەوێ ،هــۆدەی
ئەوانــە کــە مــۆر و ئیمزای قــازی و موفتی و مودەڕیس خاڵــی زۆرە ویــی موئەسەســەی ئاســارە ،نیازیــان
و پیــاوە ئایینییــەکان لەســەریەتی ،نرخێکــی تایبەتــی هەیــە ئینحســاری قەدیــم بكەنــە (مەتحەفــی
بــۆ ئــەو مــۆر و ئیمزایــە هەیــە و هەروەهــا زۆر لــە فۆلكلــۆری) بــۆ كۆیــە ،پێویســتە ئــەو بەردانــە و
وێنــەی كــۆن و ئــەو زانیاری(یەكانــی) بــە نرخــی دەرگا و پەنجــەرە كۆنانــە ببەنە(ئـ)لــەوێ و لــە
هۆدەیەكیــدا كلیــل بــدەن ،ئەمــە واجبــی ئێوەیــە و
لەســەر (شــریت)یش لــە وەســائیق دەژمێردرێــن.
پێویســتە هــەوڵ بدەیــن خەڵــك هیچیتــر ئــەم ئەگــەر نەكــەن گوناهبــارن ،ئــەی چیتــان كــردووە
كەلەپــوورە بەڵگەنامەیییــە نەفەوتێنــن ،هەروەكــوو بەرامبــەر پاراســتنی كەلەپــووری شــارەكەتان ،ئــەو
زۆربــەی زۆریــان فــڕێ داون و یــان ســووتاندوویانن ،شــارەی پــڕ لــە كەلەپــوور(ە) ،تــا كۆاڵنەكانیــش
چونكــە نرخیــان نەزانیــوە ،هەروەكــوو دەیــان هــەر كەلەپــوورە .ئایــا مەعنایــێ چــی كــە ئێــوە
هــەزار وەســائیق لــە ســاڵی  ١٩٧٦لــە ســلێمانی و ڕووناكبیــرن ،مەعنایــێ چــی ئێــوە نووســەرن،
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یــان دەبــێ لــە ئاســمان خەڵــك بێــن كەلەپــووری
شــارێكی وهــا بپارێــزن .ئێــوە مەســئوول دەبــن
بەرامبــەر مێــژوو.
( )٧عومــری نەمێنــێ)،
ئیبراهیــم ســابیر وەلــی()٧
 )٨دڵپــاك و
خــوا عەفــوو بكــە مامۆســتا (وردی)ی()٨
قســەخۆش و خزمەتكــەری كەلەپــوور( ،ئیبراهیــم)ی
 ،)٩بــەاڵم تــا ئێســتا
كــردە (المصلــح االجتماعــي)(،)٩
ئیبراهیــم هیــچ كارێكــی گرنگــی نەكــردووە بــۆ
ڕزگاركردنــی كەلەپــووری شارســتانەتی شــاری كۆیە،
ئێســتا كــە مــن ئــەم وشــانە دەنووســم ،فرمێســك
لــە چــاوم دەڕژێ بــۆ ئــەو میحنەتــەی كەلەپــووری
كــوردی تێدایــە و ئێــوە هەســتی پێناكــەن ،وەك
چــۆن شــاعیر و چیڕۆكنووســەكانمان هەســتی
پێناكــەن و گوناهبــارن .دەبایــە كاك مەجیــد ئەتــوو
تــا ئێســتا دەیــان قوتابــی خــۆت فێــری كەلەپــوور
بكردبایــە.
عەبدولڕەقیب یووسف
١٩٨٥//١/١٢
١٩٨٥

پەراوێزەكان:
 )١بــە دەســتوخەتی م .تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی
()١
نووســراوە :بەنــاوی مــن (تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی) و
مامۆســتا عەبدولمەجیــد ئەحمــەد ئاســنگری ناردییــە.
 )٢ئــەم نامەیــە بێجگــە لە دێــڕ و نیوێكی كۆتاییەكەی،
() ٢
ئــەوەی دیکــەی بــە دەســتخوخەتی كەســێكی دی
نووســراوە ،کــە نازانــم کێیــە.
( ))٣٣طرابلــس الغــرب :تەڕابلســی ڕۆژئــاوا ،پایتەختــی
واڵتــی لیبیایــە کــە بــە دڵــی ئــەو واڵتــە دەناســرێت،
كەوتووەتــە ســەر دەریــای ســپی ناوەڕاســت ،زۆرجــار
بەنــاوی (الفیحـاء) هەڵدەدرێتەوە ،چەندان شــوێنەواری
گرنــگ و كۆنــی تێدایــە وەك( :جامــع الناقــة)( ،بــرج
الســاعة)( ،قصــر الشــعب)( ،ســوق الفاتــح).
 )٤عەشــیرەتی هەمەوەندی :یەكێكە لە عەشــیرەتە
()٤
ڕەســەنەكانی كورد ،بە ئازایەتی و جوامێری ناســراون،
لــە بنەڕەتــدا لــە كوردســتانی ڕۆژهەاڵتــەوە هاتــوون،
ئێســتا لــە دەوروبــەری ناوچــەی چەمچەمــاڵ و ســەنگاو
و دووزخورماتــوو نیشــتەجێن ،عەشــیرەتێكی ئــازا و
چاونەترســن ،بۆیــە بــەردەوام ســوڵتانی عوســمانی
هێرشــی كردووەتــە ســەریان ،دواجــار بــۆ باكــووری
ئەفریقیــا نەفــی كــردوون ،چونكــە هەمیشــە ســەریان
بــۆ دەســەاڵتی عوســمانی دانەنوانــدووە.
 )٥ڕووبــاری تانجــەرۆ :ڕووبارێکــی بچووکــە،
()٥
درێژییەکــەی  ٦٤کــم دەبێــت ،دەکەوێتــە باشــووری
خۆرهەاڵتــی ســلێمانی و لەگــەڵ ئــاوی قلیاســان و
کانــی پانکــە یەکدەگــرن و دەبنــە ســەرچاوەیەک و
دەڕژێنــە بەنــداوی دەربەندیخانــەوە .ئــەم ڕووبــارە
پێشــتر ســەرچاوەی ئــاوی خواردنــەوەی ئــەو گوندانــە
بــووە کــە دەکەونــە ســەر ڕێرەوەکــەی و بەرهەمێکــی
زۆری کشــتوکاڵ و ئاودێــری و ســامانی ماســی
پێدەهێنــا ،بــەاڵم ئێســتا بــە ئــاوی ڕەشــی تانجــەڕۆ
دەناســرێت کــە بووەتــە هەڕەشــەیەکی گــەورە و
بەردەوامــە بــۆ ســەر ژیانــی خەڵکــی شــاری ســلێمانی
و دەربەندیخــان ،ژینگــەی ناوچەکــە و ســەرچاوەی
ئــاوی ســەر زەوی و ژێــر زەوی ،بــە تایبەتــی بــۆ ســەر
بەنــداوی دەربەندیخــان کــە یەکێکــە لــە ســەرچاوە
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ســەرەکییەکانی کوردســتان و عێــراق .پاشــەڕۆی
کارگــەکان و زبــڵ و خاشــاکی ســلێمانی و ئــاوەڕۆی ئەم
شــارە ،هەمــوو تایبەتمەندییەکانــی لــە ئــاوی چەمــی
تانجــەرۆ داماڵیــوە .ئێســتا ئــەم ڕووبــارە ڕەنــگ و بــۆن
و تامــی گــۆڕاوە ،بۆیــە بووەتــە ئاوێکــی مەترســیدار
و هەنــدێ جــار پێــی دەوتــرێ ئــاوی خۆڵەمێشــیی
ڕەش ،واتــە پیســترین جــۆری ئــاو کــە تێکەڵــی
کەرەســتەی کیمیــاوی و زبــڵ و پاشــەڕۆی مــرۆڤ
بــووە .کەفێکــی ســپی بــە دێژایــی ڕووبارەکــە بــەدی
دەکــرێ ،کــە هەرچــی مــاددەی کانزایــی و پاشــماوەی
کارگــە و زێرابەکانــە ،تێکــەڵ بــە ئــاوی ڕووبارەکــە
بــووە ،هەمــوو ئــەو زیندەوارانــەی پێشــتر تێیــدا ژیــاون
لەناوچــوون ،بــە گشــتی ئێســتا ڕووبارەکــە بووەتــە
ئاوەڕۆیەکــی گــەورەی چــەوری و ســەرچاوەی بۆنێکــی
کوشــندە بەهــۆی ئــەوەی کەرەســتە پاککەرەوەکانــی
مــااڵن تێکــەاڵوی ئــەو ئــاوە بــووە ،بۆیــە هەمــوو
ســیمایەکی ڕووبــاری لــێ ســەندووەتەوە ،ئێســتاش
زۆر بەرهەمــی ســەوزە و بەروبوومــی کشــتوکاڵی
لەســەر ئــەم ئــاوە دەکــرێ کــە خواردنیــان زیانــی زۆر
زیاتــرە لــە ســوودگەیاندن .زۆر لــە پســپۆڕانی لــەش
دروســتیی مەترســیی ئــەم ئاوەیــان ڕوون کردووەتــەوە
کــە ســەرچاوەی ســەرەکی شــێرپەنجە و گرانەتــا و
کولێــرا و هەوکردنــی ڤایرۆســی جگــەرە .ئــاوی تانجــەڕۆ
لەالیــەک بووەتــە هــۆی پیســبوونی ژینگــە و لەالیەکــی
دی بووەتــە هــۆی پیســبوونی ئــاوی دەربەندیخــان کــە
ســەرچاوەی وزە و کشــتوکاڵ و ســامانی ماســییە.
ئەمــڕۆ بەهــۆی ئــەم ڕووبــارەوە ،ئــاوی دەربەندیخــان
بووەتــە مەترســییەکی گــەورە ،هەمــوو خاشــاک و زبــڵ
و ئــاوی زێــراب و پاشــماوەی کارگــەکان ڕادەماڵــێ و
دەیکاتــە نــاو بەنــداوی دەربەندیخانــەوە ،کــە لــە وەرزی
پاییــزدا ئاســتی ئاوەکــە زیاتــر دادەبەزێنــێ و چڕیــی
پیســبوونەکە زیاتــر دەکات.
 )٦شــێخ مەحمــوودی نەمــر :نــاوی تــەواوی
()٦
شــێخ مەحمــوود كــوڕی شــێخ ســەعیدی كــوڕی شــێخ
محەمــەدە ،لــە ســاڵی  ١٨٧٨لــە شــاری ســلێمانی لــە
 ١٩٥٦لــە شــاری بەغــدا
١٩٥٦//١٠
دایــك بــووە ،ڕۆژی ١٠//٩
كۆچــی كــردووە ،پاشــان تەرمەكــەی هێنراوەتــەوە بــۆ

شــاری ســلێمانی و لەنــاو مزگەوتــی گــەورە بــە خــاك
ســپێردراوە .لــە دژی دوژمنانــی كــورد ڕابەریــی چەندان
ڕاپەڕینــی كــردووە ،لــە ســاڵی  ١٩٢٣دامەزرێنــەری
یەكەمیــن حكومەتــی كوردســتان بــووە ،دواجــار بــە
پیالنــی ئینگلیــز كابینەكــەی تێكــدراوە و هێــرش
كراوەتــە ســەر ســلێمانی ،لــە شــەڕی دەربەنــدی بازیــان
بــە برینــداری دەســتگیری دەكــەن و بــۆ واڵتــی هینــد
نەفــی دەكــرێ ،دواتــر بــە گوشــاری زۆری خەڵكــی
كوردســتان گەڕێنراوەتــەوە.
 )٧ئیبراهیــم ســابیر وەلــی :ئیبراهیــم ســابیر
()٧
وەلــی ،ســاڵی  ١٩٣٦لــە شــاری كۆیــە لــە دایــك
بــووە ،باوكــی خەڵكــی كەركووكــە ،لــە بنەماڵــەی
(شەكرچییەكان)ـــە ،دایكیشــی نــاوی (ڕابیعــەی كچــی
مــەالی ڕەش)ی كۆیەیــە .پــاش تەواوكردنــی قۆناغــی
ئامادەیــی ،لــە خولێكــی تایبەتــدا بووەتــە مامۆســتای
ســەرەتایی .پیاوێكــی ڕووناكبیــرە ،وەرزشــوانێكی دیــار
بــووە .لــە ســااڵنی  ١٩٧٧ - ١٩٧٦كۆلێــژی یاســای
لــە زانكــۆی موستەنســرییەی بەغــدا تــەواو كــردووە و
لــە شــاری كۆیــە خەریكــی كاری پارێزەرایەتیــی بــووە،
چەنــد ســاڵێكە بــە ماڵــەوە هاتوونەتــە شــاری هەولێــر
و ئێســتا لــە هەولێــر نیشــتەجێیە .ئیبراهیــم ســابیر
وەلــی بــە دامەزرێنــەری (ڕۆژی كۆیــە) دادەنــرێ كــە
)٩ی هەمــوو ســاڵێكدا بەڕێــوە دەچــوو ،لــەم
لــە ()٩- ١ی
یــادەدا لەســەر ســەكۆیەكی ئــازاد لــە ناوەنــدی شــار
قســەی بــۆ خەڵكەکــەی دەكــرد ،خێزانەكــەی كچــی
ســەعیدی مــەال ئەحمــەدە.
 )٨وردی :كــە بــە محەمــەد تۆفیــق وردی ((١٩٢٣
١٩٢٣
()٨
٢٨٦ی
ی
 )١٩٧٥ناســراوە ،پێشــتر لــە ژمــارە ٢٨٦ - ٢٨٥
 )١٩٧٥گۆڤــاری (ڕامــان) لــە بارەیــەوە نووســراوە.
 )٩لــە ســاڵی  ١٩٧٤م .محەمــەد تۆفیــق وردی
()٩
نامیلکەیەکــی بــە زمانــی عەرەبــی بەنــاوی (ابراهیــم
صابــر ولــي ،المصلــح االجتماعــي) نووســی.

ژ (٢٠٢٢ /١٠ - ٩ /٥ )٣٠٠ /٢٩٩
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