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چەند نامەیەکی م. کەریم شارەزا بۆ م. تاهیر ئەحمەد حەوێزیچەند نامەیەکی م. کەریم شارەزا بۆ م. تاهیر ئەحمەد حەوێزی

ئا: سەرنووسەرئا: سەرنووسەر

هەولێرهەولێر
١٨١٨//٧٧//١٩٧١١٩٧١

برای بەڕێزم مامۆستا تاهیر - ڕۆژتان باشبرای بەڕێزم مامۆستا تاهیر - ڕۆژتان باش
هیوادارم تەندروست و بەختیار بن.هیوادارم تەندروست و بەختیار بن.

بــرا: نامەكانــت گەیشــتن، بــەاڵم ببــوورە لــە بــرا: نامەكانــت گەیشــتن، بــەاڵم ببــوورە لــە 
ــە  ــە كۆی ــی ل ــان، چونكــە لەوەت ــی وەاڵمی ــە دواكەوتن ــە كۆی ــی ل ــان، چونكــە لەوەت ــی وەاڵمی دواكەوتن
گەڕایمــەوە هــەر خەریكــی خــۆ ئامادەكــردن بوویــن گەڕایمــەوە هــەر خەریكــی خــۆ ئامادەكــردن بوویــن 

ــەران. ــی نووس ــی یەكێتی ــرەی دووەم ــۆ كۆنگ ــەران.ب ــی نووس ــی یەكێتی ــرەی دووەم ــۆ كۆنگ ب
لــە ڕۆژانــی لــە ڕۆژانــی ١٤١٤ - -١٧١٧//٧٧//١٩٧١١٩٧١ لــە هەولێــردا گیــرا،  لــە هەولێــردا گیــرا، 
ــی  ــوون، لق ــوان هاتب ــدام و می ــە ئەن ــەس ل ــی  ك ــوون، لق ــوان هاتب ــدام و می ــە ئەن ــەس ل ١٥٠١٥٠ ك
ئێمــە بەرپرســیار بــوون لــە تەئمینكردنــی جێــگای ئێمــە بەرپرســیار بــوون لــە تەئمینكردنــی جێــگای 
ــە  ــدە مەســرەفەكە ل ــە نووســتن و خــواردن، هەرچەن ــدە مەســرەفەكە ل نووســتن و خــواردن، هەرچەن
ــە  ــەاڵم ئێم ــدا ئەڕۆیشــت، ب ــی بەغ ــە كیســەی یەكێت ــەاڵم ئێم ــدا ئەڕۆیشــت، ب ــی بەغ كیســەی یەكێت
ماندووبوونەكەمــان بــۆ ئەمایــەوە. لــە ئەنجامــی ماندووبوونەكەمــان بــۆ ئەمایــەوە. لــە ئەنجامــی 
بــە  بــە (  یووســفی)١١(  ســاڵح  مامۆســتا  یووســفی)كۆنگــرەدا:  ســاڵح  مامۆســتا  كۆنگــرەدا: 
ســەرۆك و عەزیــز عەقــراوی)ســەرۆك و عەزیــز عەقــراوی)٢٢( بــە جێگــری و ( بــە جێگــری و 
ئەحمــەد غەفــوور)ئەحمــەد غەفــوور)٣٣( بــە ســكرتێری ئیــداری و ( بــە ســكرتێری ئیــداری و 
فرەیــدوون عەلــی)فرەیــدوون عەلــی)٤٤( بــە ســكرتێری ڕۆشــنبیری ( بــە ســكرتێری ڕۆشــنبیری 
و دوكتــۆر ئیحســان)و دوكتــۆر ئیحســان)٥٥( و ســەعید نــاكام)( و ســەعید نــاكام)٦٦( و ( و 

نەســرین فەخــری)نەســرین فەخــری)٧٧( و هــەژار)( و هــەژار)٨٨( بــە ئەنــدام ( بــە ئەنــدام 
موحاســیب  بــە  موحاســیب (  بــە  عوســمان)٩٩(  محەمەدئەمیــن  عوســمان)و  محەمەدئەمیــن  و 

دەرچــوون.دەرچــوون.
نامــەی دواییتــم كــە لە ڕۆژی نامــەی دواییتــم كــە لە ڕۆژی ١٢١٢//٧٧دا نووســرابوو، دا نووســرابوو، 
ــە  ــم بەدەســت گەیشــت، )وە( ل ــە ت ــم بەدەســت گەیشــت، )وە( ل ــە ڕۆژی ١٧١٧ - -٧٧ت ــە ڕۆژی ل ل
شــەرمەزاری دواكەوتنــی وەرام وا زوو نامــەم بــۆ شــەرمەزاری دواكەوتنــی وەرام وا زوو نامــەم بــۆ 

نووســییەوە.نووســییەوە.
  ١٥١٥ محەلــی،  ئیــدارەی  دا  عەریزەیێكــم  محەلــی، بــرا:  ئیــدارەی  دا  عەریزەیێكــم  بــرا: 
دانەیــان لــە شــەوچەرە لــێ كڕیــم، بایــی دانەیــان لــە شــەوچەرە لــێ كڕیــم، بایــی ٣٣ دینــار  دینــار 
مانــگ  لەســەری  )گشــتی(،  كتێبخانەكانــی  مانــگ بــۆ  لەســەری  )گشــتی(،  كتێبخانەكانــی  بــۆ 
ــرم،  ــۆت دەنێ ــر ب ــارەی فرۆشــراوەكانی ت ــەڵ پ ــرم، لەگ ــۆت دەنێ ــر ب ــارەی فرۆشــراوەكانی ت ــەڵ پ لەگ

مەبەســتم ئەوەیــە حســابمان مانگانــە بــێ.مەبەســتم ئەوەیــە حســابمان مانگانــە بــێ.
بــرا: وا خەریكــم ئــەو دانانــەی كــە نەفرۆشــراون، بــرا: وا خەریكــم ئــەو دانانــەی كــە نەفرۆشــراون، 
ــانەی  ــەو وش ــاون، ئ ــەالم م ــەوە ل ــە ماڵ ــود ل ــانەی یاخ ــەو وش ــاون، ئ ــەالم م ــەوە ل ــە ماڵ ــود ل یاخ
كــە بــۆت نووســیبووم بــە مەرەكەبــی ڕەش دەیــان كــە بــۆت نووســیبووم بــە مەرەكەبــی ڕەش دەیــان 

ســڕمەوە.ســڕمەوە.
پێــی  و  پێخۆشــە  زۆریــان  خەڵكەكــە  پێــی لێــرەدا  و  پێخۆشــە  زۆریــان  خەڵكەكــە  لێــرەدا 

حەوێــزی. تاهیــر  مــرواری  ڕشــتەی  حەوێــزی.دەلێــن  تاهیــر  مــرواری  ڕشــتەی  دەلێــن 
ــوو  ــی، هەم ــەی خەڵك ــەدە قس ــوێ م ــچ گ ــرا: هی ــوو ب ــی، هەم ــەی خەڵك ــەدە قس ــوێ م ــچ گ ــرا: هی ب
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ــك  ــا ماوەیێ ــی ت ــەی خراپ ــەت قس ــازە باب ــتێكی ت ــك ش ــا ماوەیێ ــی ت ــەی خراپ ــەت قس ــازە باب ــتێكی ت ش
وەكــوو ڕشــتەكانی عەالئەددیــن  وەكــوو ڕشــتەكانی عەالئەددیــن دەربــارە دەكــرێ،  دەربــارە دەكــرێ، 
ســەجادی)ســەجادی)١٠١٠(، لــە ســەرەتای دەرچوونیــان ڕەخنەیــان (، لــە ســەرەتای دەرچوونیــان ڕەخنەیــان 
لــێ دەگیــرا و لــە گۆڤــاری )شــەفەق(دا)لــێ دەگیــرا و لــە گۆڤــاری )شــەفەق(دا)١١١١( بــە ( بــە 
عەالئەددیــن دەگوتــرا: هــەی مــەال دەك بــە مەندیلــی عەالئەددیــن دەگوتــرا: هــەی مــەال دەك بــە مەندیلــی 
ئەمــە )ڕشــتەی  كــەی  چــی،  خنــكان  بــە  ئەمــە )ڕشــتەی خــۆت  كــەی  چــی،  خنــكان  بــە  خــۆت 
مرواری(یــە؟! كەچــی لەدواییــدا دەرە بــەدەرە بەدوایــدا مرواری(یــە؟! كەچــی لەدواییــدا دەرە بــەدەرە بەدوایــدا 
دەگــەڕان و نرخــی لــە دەگــەڕان و نرخــی لــە ٣٠٠٣٠٠ فلســەوە گەیشــتە  فلســەوە گەیشــتە ٦٠٠٦٠٠  

ــەون. ــش ناك ــە چەنگی ــس و ب ــەون.فل ــش ناك ــە چەنگی ــس و ب فل
شــەوچەرەكەی تــۆش هەرچەنــدە ئەمــڕۆ هەنــدێ شــەوچەرەكەی تــۆش هەرچەنــدە ئەمــڕۆ هەنــدێ 
كۆیــی ڕەخنــەی لــێ دەگــرن، بــەاڵم ڕۆژی دێ كۆیــی ڕەخنــەی لــێ دەگــرن، بــەاڵم ڕۆژی دێ 
دووقــات  و  پەڕۆشــەوە  بــە  بگەڕێــن،  دووقــات بەدوایــدا  و  پەڕۆشــەوە  بــە  بگەڕێــن،  بەدوایــدا 
ــوو  ــێ هەم ــار ب ــوا ی ــر خ ــدەن، ئیت ــێ ب ــارەی پ ــوو پ ــێ هەم ــار ب ــوا ی ــر خ ــدەن، ئیت ــێ ب ــارەی پ پ
ســەرەمانگێك پــارەی كتێبخانەكانــت بــۆ دەچنمەوە ســەرەمانگێك پــارەی كتێبخانەكانــت بــۆ دەچنمەوە 
و پێشكەشــتانی دەكــەم، ئیتــر ســاو و ڕێــزی و پێشكەشــتانی دەكــەم، ئیتــر ســاو و ڕێــزی 
بێپایانــم بــۆ زێنــەب خــان، هیــوادارم مناڵــەكان لــە بێپایانــم بــۆ زێنــەب خــان، هیــوادارم مناڵــەكان لــە 
دەعوەتــی ئێــوە بووبنــەوە و )الحــق الحمدللە(یــان دەعوەتــی ئێــوە بووبنــەوە و )الحــق الحمدللە(یــان 

ــێ. ــێ كردب ــێ.ل ــێ كردب ل

ڕێپورتاجێكــی دوورودرێژم لەســەر میهرەجانەكەی ڕێپورتاجێكــی دوورودرێژم لەســەر میهرەجانەكەی 
ــا  ــی ت ــا (، كەچ ــی ت ــي()١٢١٢(، كەچ ــۆ )التآخ ــاردووە ب ــی ن ــي()حاج ــۆ )التآخ ــاردووە ب ــی ن حاج
ــان  ــارە بۆم ــە دی، وا دی ــێ نەهات ــی ل ــتا هیچ ــان ئێس ــارە بۆم ــە دی، وا دی ــێ نەهات ــی ل ــتا هیچ ئێس
بــاو ناكەنــەوە، بــەاڵم گۆڤــاری )الثقافــة الجدیــدة(بــاو ناكەنــەوە، بــەاڵم گۆڤــاری )الثقافــة الجدیــدة(
و )و )١٣١٣( و ڕۆژنامــەی )( و ڕۆژنامــەی )الطلیعــةالطلیعــة()()١٤١٤( و )هــاوكاری(( و )هــاوكاری(
))١٥١٥( لەســەری نووســیبوو. ئەمجــارەش بێتــەوە لــە ( لەســەری نووســیبوو. ئەمجــارەش بێتــەوە لــە 
)ژیــن(دا))ژیــن(دا)١٦١٦( ڕێپۆرتاجەكــەم بــاو دەكرێتــەوە، ( ڕێپۆرتاجەكــەم بــاو دەكرێتــەوە، 

ئیتــر هــەر خــۆش بــن و بەخێــر چــن.ئیتــر هــەر خــۆش بــن و بەخێــر چــن.
ســاومان بۆ كاك ســەمەد)ســاومان بۆ كاك ســەمەد)١٧١٧( و كاك مەجید)( و كاك مەجید)١٨١٨( ( 

و كاك عەونی.)و كاك عەونی.)١٩١٩((
براتبرات
ئیمزائیمزا

كەریم شارەزاكەریم شارەزا

ــە  ــوڕان ل ــەرەتایی ك ــوردی س ــەی هەڵگ ــە قوتابخان ــوڕان ل ــەرەتایی ك ــوردی س ــەی هەڵگ قوتابخان
ــردا ــرداهەولێ هەولێ

١٣١٣//٥٥//١٩٧٢١٩٧٢
كاكی بەڕێزم مامۆستا تاهیركاكی بەڕێزم مامۆستا تاهیر

ڕۆژتان باشڕۆژتان باش
دەســتەكانت دەگوشــم و هیــوادارم تەندروســت دەســتەكانت دەگوشــم و هیــوادارم تەندروســت 
و بەختــەوەر بــن لــە ژیانــدا. نامــەی شــیرینت و بەختــەوەر بــن لــە ژیانــدا. نامــەی شــیرینت 
هــات. لــە بــارەی بەخشــینەكەی نیقابــە، تــا ئیســتا هــات. لــە بــارەی بەخشــینەكەی نیقابــە، تــا ئیســتا 
ــێ  ــزاندرێ كەنگین ــردووە، ناش ــی نەك ــان كەف ــێ میزی ــزاندرێ كەنگین ــردووە، ناش ــی نەك ــان كەف میزی
كەفــێ دەكا. )وە( لــە بــارەی ئەندامێتیــی یەكێتیی كەفــێ دەكا. )وە( لــە بــارەی ئەندامێتیــی یەكێتیی 
نووســەران، ئەگــەر ئێســتاش نووســەران، ئەگــەر ئێســتاش ٢٢ دینــاری كــۆن و  دینــاری كــۆن و 
ســێ دینــاری ســاڵی تــازە بــدەی ئەندامیەتیــت ســێ دینــاری ســاڵی تــازە بــدەی ئەندامیەتیــت 
دەمینــێ، ئێمــە )لقــی هەولێــر( تــا ئێســتا دەمینــێ، ئێمــە )لقــی هەولێــر( تــا ئێســتا ١٤١٤  
نــەدوەی ئەدەبیمــان لــە ئیســتگەی تەلەفزیۆنــی نــەدوەی ئەدەبیمــان لــە ئیســتگەی تەلەفزیۆنــی 
مووســڵ پێشــكەش كردییــە، لەوانــە مــن لــە مووســڵ پێشــكەش كردییــە، لەوانــە مــن لــە ٤٤  

ــە. ــداریم كردیی ــەدوە بەش ــە.ن ــداریم كردیی ــەدوە بەش ن
)وە( لــە بــارەی شــەوچەرەوە دوێنێ ســەردانێكی )وە( لــە بــارەی شــەوچەرەوە دوێنێ ســەردانێكی 
ــم  ــێ دینارێك ــرد، وا س ــرم ك ــی هەولێ ــم كتێبخانەكان ــێ دینارێك ــرد، وا س ــرم ك ــی هەولێ كتێبخانەكان
بــۆ هەڵكڕانــدن، بــۆ هەڵكڕانــدن، ٢١٢١ دانــە فرۆشــراوە، وا پارەكەیــم  دانــە فرۆشــراوە، وا پارەكەیــم 
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ــۆت  ــەی ب ــۆ و باقییەك ــۆ ت ــار ب ــۆت  دین ــەی ب ــۆ و باقییەك ــۆ ت ــار ب ــاردی، ٣٣ دین ــۆ ن ــاردی، ب ــۆ ن ب
ــە  ــەم و ل ــەرج دەك ــەوە خ ــی ڕەوان كردن ــە هەق ــە ل ــەم و ل ــەرج دەك ــەوە خ ــی ڕەوان كردن ــە هەق ل
ــێ،  ــا بمێن ــك ب ــد دانەیێ ــەش چەن ــەر كتێبخانەی ــێ، ه ــا بمێن ــك ب ــد دانەیێ ــەش چەن ــەر كتێبخانەی ه
ئــەوی تریــش وا بەســتراوە، چاوەڕوانــی بــاران بــڕان ئــەوی تریــش وا بەســتراوە، چاوەڕوانــی بــاران بــڕان 
دەكــەم، ئینجــا بــۆت دەنێرمــەوە، نــەك ئیســتا دەكــەم، ئینجــا بــۆت دەنێرمــەوە، نــەك ئیســتا 
ــوورە  ــێنەوە(. بمب ــتەوە )بتلیس ــگادا بتلێس ــە ڕێ ــوورە ل ــێنەوە(. بمب ــتەوە )بتلیس ــگادا بتلێس ــە ڕێ ل
ــڕ  ــەر پ ــەوەم لەب ــەم و وەرامدان ــی نام ــە دواكەوتن ــڕ ل ــەر پ ــەوەم لەب ــەم و وەرامدان ــی نام ــە دواكەوتن ل
لقــی  یەكێتــی  كاری  و  قوتابخانــەم  لقــی ئیشــی)ی(  یەكێتــی  كاری  و  قوتابخانــەم  ئیشــی)ی( 
ــان و  ــەب خ ــۆ زێن ــان ب ــان. ســاو و ڕێزم ــان و هەولێرم ــەب خ ــۆ زێن ــان ب ــان. ســاو و ڕێزم هەولێرم
چــاوی وردیلــەكان مــاچ دەكــەم و داكــی پشــتیوان چــاوی وردیلــەكان مــاچ دەكــەم و داكــی پشــتیوان 
زۆر ســەالمی هەیــە بــۆ ئێــوە و زێنــەب خــان، ئیتــر زۆر ســەالمی هەیــە بــۆ ئێــوە و زێنــەب خــان، ئیتــر 

هــەر بژیــن بــە شــادی.هــەر بژیــن بــە شــادی.

ئیمزائیمزا
براتبرات

كەریم شارەزاكەریم شارەزا

هەولێرهەولێر
١٦١٦//٧٧//١٩٧٢١٩٧٢

برای بەڕێزم كاكە تاهیر حەوێزیبرای بەڕێزم كاكە تاهیر حەوێزی
ڕۆژتــان بــاش: هیــوادارم تەندروســت و دوور بــن ڕۆژتــان بــاش: هیــوادارم تەندروســت و دوور بــن 

لــە كارەســات.لــە كارەســات.
وا وا ٣٠٣٠ دانــە لــە )شــەوچەرە(م لــە كتێبخانــەی  دانــە لــە )شــەوچەرە(م لــە كتێبخانــەی 
وەرگرتیتــەوە، لەگــەڵ وەرگرتیتــەوە، لەگــەڵ ٨٨ دانــە لــە مێــژووی كۆیــە.  دانــە لــە مێــژووی كۆیــە. 
بــوون بــە ٢٢٥٢٢٥ +  + ٣٠٣٠ =  = ٢٥٥٢٥٥   بــوون بــە شــەوچەرەكان وا  شــەوچەرەكان وا 

ــەوە. ــۆ ناردراوەت ــەت ب ــەوە.دان ــۆ ناردراوەت ــەت ب دان
ئیتــر هــەر خــۆش بــن كاكــی بــرا. چەنــد دانەیێــك ئیتــر هــەر خــۆش بــن كاكــی بــرا. چەنــد دانەیێــك 
لــە كتێبخانــەی ســەركەوت)لــە كتێبخانــەی ســەركەوت)٢٠٢٠( مــاوە، بــەم زووانــە ( مــاوە، بــەم زووانــە 

حســابی لەگــەاڵ دەكــەم.حســابی لەگــەاڵ دەكــەم.
و  نەكردییــە  كەفــی  میــزی  نیقابــە  و هیشــتاش  نەكردییــە  كەفــی  میــزی  نیقابــە  هیشــتاش 
وە)ل(اڵشــت زۆرن، زوو زوو لــەوان و لــە نیقابــە وە)ل(اڵشــت زۆرن، زوو زوو لــەوان و لــە نیقابــە 

دەپرســم دەلێــن چ لــە گــۆڕێ نییــە.دەپرســم دەلێــن چ لــە گــۆڕێ نییــە.

ئیمزائیمزا
براتبرات

كەریم شارەزاكەریم شارەزا
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هەولێرهەولێر
١٠١٠//١٠١٠//١٩٧٢١٩٧٢

برای بەڕێزم كاكە تاهیر - ڕۆژتان باشبرای بەڕێزم كاكە تاهیر - ڕۆژتان باش
هیــوادارم هــەردەم لــە شــادی و بەختەوەریــدا بن. هیــوادارم هــەردەم لــە شــادی و بەختەوەریــدا بن. 
ــەوەش  ــۆی ئ ــاكا، ه ــۆ ن ــان هاتوچ ــە نامەم ــەوەش دەمێك ــۆی ئ ــاكا، ه ــۆ ن ــان هاتوچ ــە نامەم دەمێك
ــازە  ــەواڵ و دەنگوباســێكی ت ــچ ه ــە هی ــوو ك ــازە ئەوەب ــەواڵ و دەنگوباســێكی ت ــچ ه ــە هی ــوو ك ئەوەب
ــچ  ــە. هی ــەی نیقاب ــچ  دینارەك ــە. هی ــەی نیقاب ــارەی ١٠٠١٠٠ دینارەك ــووە دەرب ــارەی نەب ــووە دەرب نەب
پارەیێكیشــم لــە كتێبەكانــت چنــگ نەدەكــەوت پارەیێكیشــم لــە كتێبەكانــت چنــگ نەدەكــەوت 
ــە  ــە گچكەل ــە معاش ــی ب ــرم و بب ــان بنێ ــا بۆت ــە هەت ــە گچكەل ــە معاش ــی ب ــرم و بب ــان بنێ ــا بۆت هەت

ــان!! ــان!!بۆت بۆت
كاكــی بــرا: كاكــی بــرا: ٢٢٢٢ دانــە لــە كتێبخانــەی ســەركەوت  دانــە لــە كتێبخانــەی ســەركەوت 
ســلێمانی  بــۆ  ناردییــە  ســلێمانی م  بــۆ  ناردییــە  ٢٠٢٠م  دەیگــوت  دەیگــوت مابــوو،  مابــوو، 
ــگاوم  ــەدا تەن ــەم دوایی ــا ل ــە ت ــۆ نەهاتیی ــارەم ب ــگاوم پ ــەدا تەن ــەم دوایی ــا ل ــە ت ــۆ نەهاتیی ــارەم ب پ
ــم  ــم  دانەش ــتاند و ٦٦ دانەش ــێ س ــەم ل ــتاند و  دان ــێ س ــەم ل ــارەی ١٦١٦ دان ــرد پ ــارەی ك ــرد پ ك
وەرگرتــەوە. وەك لــە حســاباتەكە بــۆم نووســیوی، وەرگرتــەوە. وەك لــە حســاباتەكە بــۆم نووســیوی، 
ــە هەولێــر و بادینــان  ــە هەولێــر و بادینــان ئیتــر هــەر چۆنێــك بــێ وا ب ئیتــر هــەر چۆنێــك بــێ وا ب
مایەكەشــت  ئەگــەر  باوكرایــەوە،  ســلێمانیدا  مایەكەشــت و  ئەگــەر  باوكرایــەوە،  ســلێمانیدا  و 
ــاو  ــەوە لەن ــێ، كتێبەكــەت جێــی خــۆی گرت ــاو فەوتاب ــەوە لەن ــێ، كتێبەكــەت جێــی خــۆی گرت فەوتاب

ــن  ــەكان دەلێ ــتا كۆییی ــدا، ئیس ــەی كوردی ــن كتێبخان ــەكان دەلێ ــتا كۆییی ــدا، ئیس ــەی كوردی كتێبخان
نوكتــەی خۆشــی تێدایــە!! تەنیــا دەبوایــە نوكتــەی خۆشــی تێدایــە!! تەنیــا دەبوایــە ٤٠٤٠كــەی كــەی 

ــرە. ــی ت ــان لەوان ــیبا و ڕای ــرە.نەنووس ــی ت ــان لەوان ــیبا و ڕای نەنووس
زۆر ســەالم لــە زێنــەب خــان و گــەورەكان دەكــەم زۆر ســەالم لــە زێنــەب خــان و گــەورەكان دەكــەم 
و چــاوی وردیلــەكان مــاچ دەكــەم و داكــی پشــتیوان و چــاوی وردیلــەكان مــاچ دەكــەم و داكــی پشــتیوان 
زۆر هەواڵــی ئێــوە و زێنــەب خــان دەپرســێ و زۆر هەواڵــی ئێــوە و زێنــەب خــان دەپرســێ و 
پشــتیوان)٢١٢١( (  كــوڕەكان  دەكا.  لــێ  پشــتیوان)ســەالمتان  كــوڕەكان  دەكا.  لــێ  ســەالمتان 
پۆلــی پێنجەمــە و كامــەران چــوارەم و بــارزان پۆلــی پێنجەمــە و كامــەران چــوارەم و بــارزان 
پۆلــی ســێیەمی ناوەندینــە، دەســتتان مــاچ دەكــەن پۆلــی ســێیەمی ناوەندینــە، دەســتتان مــاچ دەكــەن 
لەگــەڵ ســۆران و شــیالن دا، ئیتــر هــەر خــۆش بــن لەگــەڵ ســۆران و شــیالن دا، ئیتــر هــەر خــۆش بــن 

كاكــی بــرا.كاكــی بــرا.

براتبرات
ئیمزائیمزا

كەریم شارەزاكەریم شارەزا
١٠١٠//١٠١٠//١٩٧٢١٩٧٢
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هەولێرهەولێر
١٤١٤//٣٣//١٩٧٥١٩٧٥

برای بەڕێزم مامۆستا تاهیر - ڕۆژتان باشبرای بەڕێزم مامۆستا تاهیر - ڕۆژتان باش
ئومێدەوارم هەردەم تەندروست و كامەران بن.ئومێدەوارم هەردەم تەندروست و كامەران بن.

  ٧٧//٣٣//١٩٧٥١٩٧٥ ڕێكەوتــی  ڕابــردووی  هەینــی  ڕێكەوتــی لــە  ڕابــردووی  هەینــی  لــە 
بەهــۆی كاك نــووری عەلی ڕەشــید)بەهــۆی كاك نــووری عەلی ڕەشــید)٢٢٢٢( مامۆســتای ( مامۆســتای 
قوتابخانــەی هیــوا قوتابخانــەی هیــوا ٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠ دینــارم بۆ ناردن، پارەی  دینــارم بۆ ناردن، پارەی 
مێــژووی كۆیــە و حســابی حەماڵــی و مەســرەف و مێــژووی كۆیــە و حســابی حەماڵــی و مەســرەف و 
دوو دانــە لــە مێــژووی كۆیــە وەرنەگیــرا بــوو، بــۆم دوو دانــە لــە مێــژووی كۆیــە وەرنەگیــرا بــوو، بــۆم 
ــێ  ــان ب ــم نامەیەكت ــا ئیســتا چاوەڕوان ــەوە، ت ــێ ناردن ــان ب ــم نامەیەكت ــا ئیســتا چاوەڕوان ــەوە، ت ناردن
ــە  ــان بەدەســت گەیشــتووە، تكای ــن پارەكەم ــە و بلێ ــان بەدەســت گەیشــتووە، تكای ــن پارەكەم و بلێ
ــارەی  ــە ب ــەوە ل ــاگادارم بكەن ــن كات ئ ــە زووتری ــارەی ب ــە ب ــەوە ل ــاگادارم بكەن ــن كات ئ ــە زووتری ب

گەیشــتنی پارەكــە و ئیتــر هــەر خــۆش بــن.گەیشــتنی پارەكــە و ئیتــر هــەر خــۆش بــن.
ساومان بۆ زێنەب خان و هەموو خزمان.ساومان بۆ زێنەب خان و هەموو خزمان.

ئیمزائیمزا
براتبرات

كەریم مستەفا شارەزاكەریم مستەفا شارەزا

هەولێرهەولێر
٢١٢١//٤٤//١٩٧٥١٩٧٥

بۆ برای بەڕێزم مامۆستا تاهیر ئەفەندیبۆ برای بەڕێزم مامۆستا تاهیر ئەفەندی
زۆر بە پەرۆشــەوە هەواڵی نەمانی نیهادمان)زۆر بە پەرۆشــەوە هەواڵی نەمانی نیهادمان)٢٣٢٣( ( 
زانــی، زۆر پــێ)ی( ســغڵەت بوویــن، بــەاڵم چ زانــی، زۆر پــێ)ی( ســغڵەت بوویــن، بــەاڵم چ 
دەبــێ  هــەر  دێ،  لەدەســت  چمــان  و  دەبــێ بكەیــن  هــەر  دێ،  لەدەســت  چمــان  و  بكەیــن 
دڵمــان بــەوە بدەینــەوە كــە بڵێیــن لــە ژیانــدا هــەر دڵمــان بــەوە بدەینــەوە كــە بڵێیــن لــە ژیانــدا هــەر 
ــوادارم خــوا ســەبووری  ــەوت و هی ــدەی بەرك ــوادارم خــوا ســەبووری ئەوەن ــەوت و هی ــدەی بەرك ئەوەن
بــدات بــە دڵــی خاڵۆژنــت و تكایــە لــە جیاتــی بــدات بــە دڵــی خاڵۆژنــت و تكایــە لــە جیاتــی 
مــن سەرەخۆشــی پێشــكەش بفەرمــوون و هەروەهــا مــن سەرەخۆشــی پێشــكەش بفەرمــوون و هەروەهــا 
سەرەخۆشــی لــە زێنــەب خــان و عەبدولــڕەزاق)سەرەخۆشــی لــە زێنــەب خــان و عەبدولــڕەزاق)٢٤٢٤( ( 
ــوەش  ــن و ئێ ــی خــۆش ب ــوە و براكان ــەم و ئێ ــوەش دەك ــن و ئێ ــی خــۆش ب ــوە و براكان ــەم و ئێ دەك

ــن. ــر ناخۆشــی نەبین ــن و چیت ــن.خــۆش ب ــر ناخۆشــی نەبین ــن و چیت خــۆش ب
براتبرات
ئیمزائیمزا

كەریم شارەزاكەریم شارەزا
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هەولێرهەولێر
٣٣//٤٤//١٩٧٧١٩٧٧

بۆ برای بەڕێز مامۆستا تاهیربۆ برای بەڕێز مامۆستا تاهیر
ڕۆژتان باشڕۆژتان باش

هیــوادارم هەمــوو كاتێكتــان هــەر خێــر و خۆشــی هیــوادارم هەمــوو كاتێكتــان هــەر خێــر و خۆشــی 
بــێ. ئــەوا )بــێ. ئــەوا )١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠( دینــارم بــۆ نــاردن، نرخــی ( دینــارم بــۆ نــاردن، نرخــی ٨٩٨٩  
ــە شــەوچەرەكانت، چونكــە جــاری پێشــوو  ــە ل ــە شــەوچەرەكانت، چونكــە جــاری پێشــوو دان ــە ل دان
نرخــی نرخــی ٦٠٦٠ دانــەم بــۆ ناردبــوون و  دانــەم بــۆ ناردبــوون و ٩٠٩٠ مابــوون،  مابــوون، ٨٩٨٩ی ی 
ــەواوی  ــی نات ــی خواروخێچ ــرۆش)ر(اوە، دانەیێك ــەواوی ف ــی نات ــی خواروخێچ ــرۆش)ر(اوە، دانەیێك ف
مــاوە، وەرم گرتــەوە، )وە( ئــەوا حســابەكە تــەواو مــاوە، وەرم گرتــەوە، )وە( ئــەوا حســابەكە تــەواو 

بــوو و بــەم جۆرەیــە:بــوو و بــەم جۆرەیــە:
٨٩٨٩  xx  ٢٠٠٢٠٠ =  = ١٧،٨٠٠١٧،٨٠٠ دینار دینار

ــاوەن  ــی خ ــار هەق ــاوەن  دین ــی خ ــار هەق ١٧،٨٠٠١٧،٨٠٠  xx  ٢٠٢٠ =  = ٣،٥٦٠٣،٥٦٠ دین
ــەكان. ــەكان.كتێبخان كتێبخان

١٧،٨٠٠١٧،٨٠٠ –  – ٣،٥٦٠٣،٥٦٠ =  = ١٤،٢٤٠١٤،٢٤٠ دینار دینار
١٤،٢٤٠١٤،٢٤٠ -  - ٢٤٠٢٤٠ د. حەماڵی =  د. حەماڵی = ١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠ دینار دینار

ــەب  ــان و زێن ــوو خزم ــۆ هەم ــاومان ب ــدی س ــەب ئی ــان و زێن ــوو خزم ــۆ هەم ــاومان ب ــدی س ئی
خــان. ئــەوا ئەمجــارەش نامەیێكــی نــاو بــە قیمــەم خــان. ئــەوا ئەمجــارەش نامەیێكــی نــاو بــە قیمــەم 
ــاو هــی  ــاو بەن ــەن ن ــەر حــەز دەك ــاردن، ئەگ ــۆ ن ــاو هــی ب ــاو بەن ــەن ن ــەر حــەز دەك ــاردن، ئەگ ــۆ ن ب
واتــان بــۆ بــێ، ئــەوا هەندێكــی دیــش بنێــرن واتــان بــۆ بــێ، ئــەوا هەندێكــی دیــش بنێــرن 
تــا بۆتــان ســاغ بكەینــەوە و هــەر خــۆش بــن. تــا بۆتــان ســاغ بكەینــەوە و هــەر خــۆش بــن. 
مــام  و  مــام (  و  ئەرشــەد)٢٦٢٦(  كاك  و  ئەرشــەد)(  كاك  و  جەاللەددیــن)جەاللەددیــن)٢٥٢٥( 

ئەســعەد)ئەســعەد)٢٧٢٧( ســەالمیان هەیــە.( ســەالمیان هەیــە.
براتبرات
ئیمزائیمزا

كەریم مستەفا شارەزاكەریم مستەفا شارەزا

پەراوێزەكان:پەراوێزەكان:
)ســاڵح  تــەواوی  نــاوی  یووســفی:  ســاڵح  )ســاڵح (  تــەواوی  نــاوی  یووســفی:  ســاڵح   )١١((
عەبدوڵــا نەجمەددین(ـــە، بــە ســەیدا ســاڵح یووســفی عەبدوڵــا نەجمەددین(ـــە، بــە ســەیدا ســاڵح یووســفی 
ناســراوە، لــە ســاڵی ناســراوە، لــە ســاڵی ١٩١٨١٩١٨ لــە گونــدی )بامەڕنــێ( لــە گونــدی )بامەڕنــێ(
ی ســەر بــە قــەزای ئامێــدی لــە دایــك بــووە، یەكێــك ی ســەر بــە قــەزای ئامێــدی لــە دایــك بــووە، یەكێــك 
ــە ئەندامانــی كۆمیتــەی ناوەندیــی پارتــی، لــە  ــە بــووە ل ــە ئەندامانــی كۆمیتــەی ناوەندیــی پارتــی، ل بــووە ل

ــراوە  ــك ك ــرەی حس ــە كۆنگ ــراوە ، ل ــك ك ــرەی حس ــە كۆنگ ــاڵی ١٩٨١١٩٨١، ل ــی س ــاڵی مایس ــی س مایس
ــە  ــە  ل ــە ڕۆژی ٢٥٢٥//٦٦//١٩٨١١٩٨١ ل ــە، ل ــكرتێری پارتەك ــە س ــە ڕۆژی ب ــە، ل ــكرتێری پارتەك ــە س ب
شــاری بەغــدا، لەالیــەن ڕژێمــی بەعســی لەناوچــوو شــاری بەغــدا، لەالیــەن ڕژێمــی بەعســی لەناوچــوو 

ــراوە. ــرۆر ك ــراوە.تی ــرۆر ك تی
)عەزیــز  تــەواوی  نــاوی  عەقــراوی:  عەزیــز  )عەزیــز (  تــەواوی  نــاوی  عەقــراوی:  عەزیــز   )٢٢((
ڕەشــید عەقراوی(یــە، كەســێكە لــە بــواری ســەربازی و ڕەشــید عەقراوی(یــە، كەســێكە لــە بــواری ســەربازی و 
سیاســیدا کاری کــردووە، لــە ســاڵی سیاســیدا کاری کــردووە، لــە ســاڵی ١٩٢٤١٩٢٤ لــە ئاكــرێ  لــە ئاكــرێ 
بــووە. ســاڵی ١٩٤٣١٩٤٣ چووەتــە كۆلێــژی  چووەتــە كۆلێــژی  بــووە. ســاڵی لــە دایــك  لــە دایــك 
ســەربازی، ســاڵی ســەربازی، ســاڵی ١٩٥٤١٩٥٤ كوللیــەی ئەركانــی تــەواو  كوللیــەی ئەركانــی تــەواو 
كــردووە، یەكێــك بــووە لــە ســەركردە ســەربازییە كــردووە، یەكێــك بــووە لــە ســەركردە ســەربازییە 
ناســراوەكانی شۆڕشــی ئەیلــوول، ســاڵی ناســراوەكانی شۆڕشــی ئەیلــوول، ســاڵی ١٩٩٨١٩٩٨ كۆچــی  كۆچــی 
دوایــی كــردووە، دوای نســكۆی شۆڕشــی ئەیلــوول دوایــی كــردووە، دوای نســكۆی شۆڕشــی ئەیلــوول 
ــی  ــاو کاری سیاس ــەوە ن ــە نەگەڕاوەت ــتووە، وات ــی دانیش ــاو کاری سیاس ــەوە ن ــە نەگەڕاوەت ــتووە، وات دانیش

و ســەربازی.و ســەربازی.
))٣٣( ئەحمــەد غەفــوور: نــاوی تــەواوی )ئەحمــەد ( ئەحمــەد غەفــوور: نــاوی تــەواوی )ئەحمــەد 
غەفــوور ئەمیــن بابان(ـــە، لــە ســاڵی غەفــوور ئەمیــن بابان(ـــە، لــە ســاڵی ١٩٢٧١٩٢٧ لــە شــاری  لــە شــاری 
ســلێمانی لــە دایــك بــووە، هــەر لــەم شــارەدا خوێندنــی ســلێمانی لــە دایــك بــووە، هــەر لــەم شــارەدا خوێندنــی 
ســەرەتایی و ناوەنــدی تــەواو كــردووە. لەگــەڵ جەمــال ســەرەتایی و ناوەنــدی تــەواو كــردووە. لەگــەڵ جەمــال 
نەبــەز لــە قوتابخانــەی خالیدییــە هاوپــۆل بــووە، دواتــر نەبــەز لــە قوتابخانــەی خالیدییــە هاوپــۆل بــووە، دواتــر 
چووەتــە شــاری بەغــدا و لــەوێ )دار المعلمیــن الریفیة(چووەتــە شــاری بەغــدا و لــەوێ )دار المعلمیــن الریفیة(
ی تــەواو كــردووە، هــەر لەوێــش بووەتــە شــیوعی، ی تــەواو كــردووە، هــەر لەوێــش بووەتــە شــیوعی، 
ــە  ــەوە ســلێمانی و ب ــە  چووەت ــەوە ســلێمانی و ب ــە ســاڵی ١٩٤٧١٩٤٧ چووەت ــە ســاڵی پاشــان ل پاشــان ل
مامۆســتا دامــەزراوە، لــە شاریشــدا بووەتــە لێپرســراوی مامۆســتا دامــەزراوە، لــە شاریشــدا بووەتــە لێپرســراوی 
ئــەو حزبــە، هــەر لــەو ساڵەشــدا حەمیــد عوســمان لــە ئــەو حزبــە، هــەر لــەو ساڵەشــدا حەمیــد عوســمان لــە 
هەولێــرەوە چووەتــە ســلێمانی و بووەتــە یاریــدەدەری هەولێــرەوە چووەتــە ســلێمانی و بووەتــە یاریــدەدەری 
ــووك،  ــە كەرك ــەو ســاڵەدا دەچێت ــی ئ ــە كۆتای ــەو. ل ــووك، ئ ــە كەرك ــەو ســاڵەدا دەچێت ــی ئ ــە كۆتای ــەو. ل ئ
لەوێــش لەگــەڵ جەمــال حەیــدەری و نافیــع یوونــس و لەوێــش لەگــەڵ جەمــال حەیــدەری و نافیــع یوونــس و 
موكــەڕەم تاڵەبانــی كە ئێســتا ماڵەكەی لە ســلێمانییە، موكــەڕەم تاڵەبانــی كە ئێســتا ماڵەكەی لە ســلێمانییە، 
هەروەهــا لەگــەڵ ســابیر كۆیــی و شــێخ مەجیــدی شــێخ هەروەهــا لەگــەڵ ســابیر كۆیــی و شــێخ مەجیــدی شــێخ 
جــەالل لــە ماڵێکــی حزبیــدا دەگیرێــن، دواتــر بەهــۆی جــەالل لــە ماڵێکــی حزبیــدا دەگیرێــن، دواتــر بەهــۆی 
ــار  ــەی ش ــێكی دیك ــێف و كەس ــك س ــی مال ــار دانپێدانان ــەی ش ــێكی دیك ــێف و كەس ــك س ــی مال دانپێدانان
دراون بــە دادگای عورفــی و مــاوەی )دراون بــە دادگای عورفــی و مــاوەی )٧٧( ســااڵن حوكــم ( ســااڵن حوكــم 
دراون و ڕەوانــەی نوگــرە ســەلمان دەكرێــن. لــە دوای دراون و ڕەوانــەی نوگــرە ســەلمان دەكرێــن. لــە دوای 
ــی دی  ــد جارێك ــی چەن ــەڵ هاوڕێكان ــی دی  لەگ ــد جارێك ــی چەن ــەڵ هاوڕێكان ــاڵی ١٩٦١١٩٦١ لەگ ــاڵی س س
گیــراوە، لــە ناوەڕاســتی كانوونــی یەكەمــی ســاڵی گیــراوە، لــە ناوەڕاســتی كانوونــی یەكەمــی ســاڵی 
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ــردووە  ــی ك ــۆی نەخۆشــیی دڵ كۆچــی دوای ــردووە  بەه ــی ك ــۆی نەخۆشــیی دڵ كۆچــی دوای ١٩٨٠١٩٨٠ بەه
و لــە گــردی ســەیوان دەنێــژرێ. بڕواننــە: گۆڤــاری و لــە گــردی ســەیوان دەنێــژرێ. بڕواننــە: گۆڤــاری 
گەالوێــژ، بەرگــی یازدەیــەم )بەشــی دووەم(، ژیاننامــە گەالوێــژ، بەرگــی یازدەیــەم )بەشــی دووەم(، ژیاننامــە 
و ســاغكردنەوە: ئــا: عەبدوڵــا زەنگەنــە و هاوڕێکانــی، و ســاغكردنەوە: ئــا: عەبدوڵــا زەنگەنــە و هاوڕێکانــی، 

لل١٦٨١٦٨..
))٤٤( فەرەیــدوون عەلــی: نــاوی تــەواوی )فەرەیــدوون ( فەرەیــدوون عەلــی: نــاوی تــەواوی )فەرەیــدوون 
گەڕەكــی  ســلێمانی،  شــاری  لــە  ئەمین(ـــە  گەڕەكــی عەلــی  ســلێمانی،  شــاری  لــە  ئەمین(ـــە  عەلــی 
مەڵكەنــدی لــە مەڵكەنــدی لــە ٢٩٢٩//٤٤ / /١٩٣٣١٩٣٣ لــە دایــك بــووە. ســاڵی  لــە دایــك بــووە. ســاڵی 
١٩٥٣١٩٥٣ خانــەی مامۆســتایانی لــە بەغــدا تــەواو كــردووە.  خانــەی مامۆســتایانی لــە بەغــدا تــەواو كــردووە. 
ســاڵی ســاڵی ١٩٧٥١٩٧٥ لــە زانكــۆی موستەنســرییە بەكالۆریۆســی  لــە زانكــۆی موستەنســرییە بەكالۆریۆســی 
ــر  ــتهێناوە، زیات ــی بەدەس ــەروەردە و دەروونناس ــە پ ــر ل ــتهێناوە، زیات ــی بەدەس ــەروەردە و دەروونناس ــە پ ل
ئەدەبیاتــی  بــواری  بەناوبانگــی  نووســەرێكی  ئەدەبیاتــی وەك  بــواری  بەناوبانگــی  نووســەرێكی  وەك 
بەرهەمــی  چەنــدان  خاوەنــی  ناســراوە،  بەرهەمــی منــدااڵن  چەنــدان  خاوەنــی  ناســراوە،  منــدااڵن 
ــە: )پاڵەوانــی دواڕۆژ( کــە  ــە: )پاڵەوانــی دواڕۆژ( کــە ئەدەبیــی چاپكــراوە، لەوان ئەدەبیــی چاپكــراوە، لەوان
لەگــەڵ م. عومــەر عەبدولڕەحیــم پێکــەوە چاپیــان لەگــەڵ م. عومــەر عەبدولڕەحیــم پێکــەوە چاپیــان 
کــردووە،  چــاپ  بچكۆلەكە(شــی  )پیــاوە  کــردووە، کــردووە،  چــاپ  بچكۆلەكە(شــی  )پیــاوە  کــردووە، 
کتێبێکــدا  دووتوێــی  لــە  نووســینەکانی  کتێبێکــدا ســەرجەمی  دووتوێــی  لــە  نووســینەکانی  ســەرجەمی 
چــاپ کــراون، یەکێکــە لــە دامەزرێنەرانــی کاژیــک، چــاپ کــراون، یەکێکــە لــە دامەزرێنەرانــی کاژیــک، 

ڕۆژی ڕۆژی ٢٥٢٥//١١١١//١٩٩١١٩٩١ كۆچــی دوایــی كــردووە. كۆچــی دوایــی كــردووە.
ــەواوی )ئیحســان  ــاوی ت ــاد: ن ــەواوی )ئیحســان ( د. ئیحســان فوئ ــاوی ت ــاد: ن ))٥٥( د. ئیحســان فوئ
ــاڵی  ــە س ــلێمانی ل ــاری س ــە ش ــە، ل ــاد عەباس(ـ ــاڵی فوئ ــە س ــلێمانی ل ــاری س ــە ش ــە، ل ــاد عەباس(ـ فوئ
ــی  ــی خوێندن ــووە، دوای تەواوكردن ــك ب ــە دای ــی  ل ــی خوێندن ــووە، دوای تەواوكردن ــك ب ــە دای ١٩٣٥١٩٣٥ ل
ئامادەیــی، ســاڵی ئامادەیــی، ســاڵی ١٩٦١١٩٦١ چووەتــە یەكێتیــی ســۆڤیەتی  چووەتــە یەكێتیــی ســۆڤیەتی 
ئەیلــوول  شۆڕشــی  خەرجیــی  لەســەر  و  ئەیلــوول جــاران  شۆڕشــی  خەرجیــی  لەســەر  و  جــاران 
و  نووســەر  و  شــاعیر  کــردووە،  تــەواو  و خوێندنــی  نووســەر  و  شــاعیر  کــردووە،  تــەواو  خوێندنــی 
وەرگێڕێكــی ناســراو بــوو، دوای بەدەســتهێنانی پلــەی وەرگێڕێكــی ناســراو بــوو، دوای بەدەســتهێنانی پلــەی 
دوكتــۆرا و مۆركردنــی ڕێككەوتننامــەی ئــاداری ســاڵی دوكتــۆرا و مۆركردنــی ڕێككەوتننامــەی ئــاداری ســاڵی 
ــی  ــاداب، بەش ــژی ئ ــدا، كۆلێ ــۆی بەغ ــە زانك ــی ، ل ــاداب، بەش ــژی ئ ــدا، كۆلێ ــۆی بەغ ــە زانك ١٩٧٠١٩٧٠، ل
زمانــی كــوردی دەبێتــە مامۆســتا، تێزەكــەی لــە بــارەی زمانــی كــوردی دەبێتــە مامۆســتا، تێزەكــەی لــە بــارەی 

ــووە. ــەوە ب ــادری كۆیی(ـ ــووە.)حاجــی ق ــەوە ب ــادری كۆیی(ـ )حاجــی ق
و  وەرگێــڕ  و  نووســەر  نــاكام:  ســەعید   و (  وەرگێــڕ  و  نووســەر  نــاكام:  ســەعید    )٦٦((
چیڕۆكنــووس و سیاســەتمەدارێكی هەڵكەوتووە، ســاڵی چیڕۆكنــووس و سیاســەتمەدارێكی هەڵكەوتووە، ســاڵی 
١٩١٧١٩١٧ لــە گونــدی )دەوە شــار(، لــە نزیــك مهابــاد  لــە گونــدی )دەوە شــار(، لــە نزیــك مهابــاد 
ــتان،  ــاری کوردس ــەردەمی کۆم ــووە، لەس ــك ب ــە دای ــتان، ل ــاری کوردس ــەردەمی کۆم ــووە، لەس ــك ب ــە دای ل
بەڕێوەبــەری چاپخانــەی كوردســتان بــووە، لەپــاش بەڕێوەبــەری چاپخانــەی كوردســتان بــووە، لەپــاش 

)حســێن  بەهــۆی  كوردســتان،  كۆمــاری  )حســێن نەمانــی  بەهــۆی  كوردســتان،  كۆمــاری  نەمانــی 
حوزنــی موكریانــی(وە هاتووەتە باشــووری كوردســتان، حوزنــی موكریانــی(وە هاتووەتە باشــووری كوردســتان، 
ماوەیەكــی زۆر لــە شــاری ســلێمانیدا ژیــاوە. لــە ڕۆژی ماوەیەكــی زۆر لــە شــاری ســلێمانیدا ژیــاوە. لــە ڕۆژی 
٢٢//٢٢//٢٠١١٢٠١١ لــە شــاری هەولێــر كۆچــی دوایــی دەكات و  لــە شــاری هەولێــر كۆچــی دوایــی دەكات و 

ــپاردووە. ــان س ــە خاكی ــارەدا ب ــەو ش ــەر ل ــپاردووە.ه ــان س ــە خاكی ــارەدا ب ــەو ش ــەر ل ه
)د.  تــەواوی  نــاوی  فەخــری:  نەســرین  )د. (  تــەواوی  نــاوی  فەخــری:  نەســرین   )٧٧((
ــابوونچی( ــز س ــری عەبدولعەزی ــەد فەخ ــرین محەم ــابوونچی(نەس ــز س ــری عەبدولعەزی ــەد فەخ ــرین محەم نەس
ــە گەڕەكــی ســابوونكەران  ــە شــاری ســلێمانی ل ــە، ل ــە گەڕەكــی ســابوونكەران ی ــە شــاری ســلێمانی ل ــە، ل ی
لــە لــە ٢٧٢٧//٢٢//١٩٣٧١٩٣٧ لــە دایــك بــووە، نووســەر و شــاعیر  لــە دایــك بــووە، نووســەر و شــاعیر 
ــە  ــوو، خزمەتێكــی زۆری ب ــی ناســراو ب ــە و ئەكادیمییەك ــوو، خزمەتێكــی زۆری ب ــی ناســراو ب و ئەكادیمییەك
ئەدەبیــات و ڕۆشــنبیریی كــوردی كــردووە، دوا پلــەی ئەدەبیــات و ڕۆشــنبیریی كــوردی كــردووە، دوا پلــەی 
زانســتی، پرۆفیســۆر بووە، ســاڵی زانســتی، پرۆفیســۆر بووە، ســاڵی ١٩٥٧١٩٥٧ بەكالۆریۆســی  بەكالۆریۆســی 
ــووە.  ــە زانكــۆی بەغــدا وەرگرت ــی، ل ــی عەرەب ــە زمان ــووە. ل ــە زانكــۆی بەغــدا وەرگرت ــی، ل ــی عەرەب ــە زمان ل
ــردووە. ــی ك ــی دوای ــلێمانی كۆچ ــە س ــردووە. ل ــی ك ــی دوای ــلێمانی كۆچ ــە س ــاڵی ٢٠١٨٢٠١٨ ل ــاڵی س س

)عەبدولڕەحمــان  تــەواوی  نــاوی  هــەژار:  )عەبدولڕەحمــان (  تــەواوی  نــاوی  هــەژار:   )٨٨((
لــە  )هــەژار(،  بــە  ناســراوە  لــە شــەرەفكەندی(یە،  )هــەژار(،  بــە  ناســراوە  شــەرەفكەندی(یە، 
ــووە، نووســەر و  ــك ب ــە دای ــاد ل ــە مهاب ــووە، نووســەر و  ل ــك ب ــە دای ــاد ل ــە مهاب ١٣١٣//٤٤//١٩٢١١٩٢١ ل
شــاعیر و زمانــزان و وەرگێڕێكــی بەناوبانگــە، بــرای شــاعیر و زمانــزان و وەرگێڕێكــی بەناوبانگــە، بــرای 
)د. ســادق شــەرەفكەندی(یە كــە ســااڵنێك ســكرتێری )د. ســادق شــەرەفكەندی(یە كــە ســااڵنێك ســكرتێری 
لــە  بــووە.  ئێــران  دیموكراتــی كوردســتانی  لــە حزبــی  بــووە.  ئێــران  دیموكراتــی كوردســتانی  حزبــی 
بۆرینــە(،  )هەمبانــە  بەرچاوەكانــی:  بۆرینــە(، بەرهەمــە  )هەمبانــە  بەرچاوەكانــی:  بەرهەمــە 
)چێشــتی مجێــور(، )بــۆ کوردســتان(، )شــەرەفنامە()چێشــتی مجێــور(، )بــۆ کوردســتان(، )شــەرەفنامە(
شــی وەرگێــڕاوە، لەگــەڵ چەنــدان كتێبــی نــاوازەی شــی وەرگێــڕاوە، لەگــەڵ چەنــدان كتێبــی نــاوازەی 
دیكــەی هەیــە، لــە ڕۆژی دیكــەی هەیــە، لــە ڕۆژی ٢١٢١//٢٢//١٩٩١١٩٩١ لە شــاری كەرەج  لە شــاری كەرەج 

لــە ئێــران كۆچــی دوایــی كــردووە.لــە ئێــران كۆچــی دوایــی كــردووە.
تــەواوی  نــاوی  ئۆســمان:  محەمەدئەمیــن  تــەواوی (  نــاوی  ئۆســمان:  محەمەدئەمیــن   )٩٩((
)محەمەدئەمیــن ئۆســمان حاجی حەیــدەری زێباری(یە، )محەمەدئەمیــن ئۆســمان حاجی حەیــدەری زێباری(یە، 
دایکــی لــە بنەماڵــەی موفتیــی دهۆکــە، لــە دایکــی لــە بنەماڵــەی موفتیــی دهۆکــە، لــە ٤٤//١١//١٩٢٧١٩٢٧  
لــە دهــۆک لــە دایــک بــووە، هــەر لــە شــاری دهۆکیــش لــە دهــۆک لــە دایــک بــووە، هــەر لــە شــاری دهۆکیــش 
کــردووە.  تــەواو  ناوەنــدی  و  ســەرەتایی  کــردووە. خوێندنــی  تــەواو  ناوەنــدی  و  ســەرەتایی  خوێندنــی 
تەمەنــی )تەمەنــی )١٢١٢( ســاڵ بــووە کــە لــە شــاری دهۆک ســاڵی ( ســاڵ بــووە کــە لــە شــاری دهۆک ســاڵی 
١٩٣٩١٩٣٩ شــانۆگەرییەکی بەنــاوی )قەهرەمــان( پێشــکەش  شــانۆگەرییەکی بەنــاوی )قەهرەمــان( پێشــکەش 
ــدا گۆڤــاری )بەدرخــان( ــە ســااڵنی چلەکان ــدا گۆڤــاری )بەدرخــان(کــردووە، ل ــە ســااڵنی چلەکان کــردووە، ل
ی دەخوێنــدەوە تــا بــە التینــی فێــری خوێنــدن و ی دەخوێنــدەوە تــا بــە التینــی فێــری خوێنــدن و 
نووســینی کرمانجــی بێــت. ســاڵی نووســینی کرمانجــی بێــت. ســاڵی ١٩٤٦١٩٤٦ –  – ١٩٤٨١٩٤٨  
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دوو باوکــراوەی ئەدەبیــی و زانســتی لــە قوتابخانــەی دوو باوکــراوەی ئەدەبیــی و زانســتی لــە قوتابخانــەی 
ناوەنــدی لــە دهــۆک دەرکــردووە. ســاڵی ناوەنــدی لــە دهــۆک دەرکــردووە. ســاڵی ١٩٤٨١٩٤٨ وتــاری  وتــاری 
ــە بــارەی ڕۆشــنبیری، بــە زمانــی عەرەبــی نووســی.  ــە بــارەی ڕۆشــنبیری، بــە زمانــی عەرەبــی نووســی. ل ل
کــوردی  ڕادیــۆی  لــە  کــوردی   ڕادیــۆی  لــە   ١٩٦٢١٩٦٢  –   –  ١٩٦٠١٩٦٠ ســاڵی  ســاڵی لــە  لــە 
بەغــدا کاری کــردووە. ســاڵی بەغــدا کاری کــردووە. ســاڵی ١٩٦١١٩٦١ درامایەکــی بــۆ  درامایەکــی بــۆ 
ــەوقی  ــل ش ــد خەلی ــیوە و هونەرمەن ــۆن نووس ــەوقی تەلەڤزی ــل ش ــد خەلی ــیوە و هونەرمەن ــۆن نووس تەلەڤزی
دەری هێنــاوە. ســاڵی دەری هێنــاوە. ســاڵی ١٩٦٦١٩٦٦ باوەڕنامــەی شــارەزایی لە  باوەڕنامــەی شــارەزایی لە 
زمانــی ئینگلیــزی لــە ئینســتیوتی ئەمریکــی لــە بەغــدا زمانــی ئینگلیــزی لــە ئینســتیوتی ئەمریکــی لــە بەغــدا 
بــە دەســتهێناوە. ســاڵی بــە دەســتهێناوە. ســاڵی ١٩٦٩١٩٦٩ –  – ١٩٧٠١٩٧٠ کتێبــی )نــان  کتێبــی )نــان 
و ژیــان(ی چــاپ کــردووە. ســاڵی و ژیــان(ی چــاپ کــردووە. ســاڵی ١٩٦٧١٩٦٧ یەکێــک بــووە  یەکێــک بــووە 
لــە ئەندامانــی دەســتەی نووســەرانی گۆڤــاری )برایی(. لــە ئەندامانــی دەســتەی نووســەرانی گۆڤــاری )برایی(. 
ســاڵی )ســاڵی )١٩٧١١٩٧١( بووەتــە ئەندامــی کارای کــۆڕی زانیاری ( بووەتــە ئەندامــی کارای کــۆڕی زانیاری 
ــاری  ــەرانی گۆڤ ــتەی نووس ــە دەس ــا ل ــورد، هەروەه ــاری ک ــەرانی گۆڤ ــتەی نووس ــە دەس ــا ل ــورد، هەروەه ک
)نووســەری کــورد(دا کاری کــردووە، لــە ڕۆژنامــەی )نووســەری کــورد(دا کاری کــردووە، لــە ڕۆژنامــەی 
لــە  بــووە،  موحەریــر   - نووســەر  لــە )التآخي(یــش  بــووە،  موحەریــر   - نووســەر  )التآخي(یــش 
دانانــی کتێبــی قوتابخانەکانیشــدا لەگــەڵ عەالئەددیــن دانانــی کتێبــی قوتابخانەکانیشــدا لەگــەڵ عەالئەددیــن 
ــردووە،  ــن موتابچــی بەشــداری ک ــردووە، ســەجادی و د. ئەمی ــن موتابچــی بەشــداری ک ســەجادی و د. ئەمی
خاوەنــی چەنــدان کتێبــی چاپکــراوە لەوانــە: کــوردی – خاوەنــی چەنــدان کتێبــی چاپکــراوە لەوانــە: کــوردی – 
ئەوروپــی، دیوانــا ئەحمــەدێ نالبەنــد، ژیــان و ڤیــان، ئەوروپــی، دیوانــا ئەحمــەدێ نالبەنــد، ژیــان و ڤیــان، 
دیوانــی مــەالن، ســیر و پیڤــاز. )ســپاس بۆ ئیســماعیل دیوانــی مــەالن، ســیر و پیڤــاز. )ســپاس بۆ ئیســماعیل 

ــادی بــۆ ناردنــی ئــەو زانیاریانــە(. ــادی بــۆ ناردنــی ئــەو زانیاریانــە(.ب ب
)عەالئەددیــن  تــەواوی  نــاوی  عەالئەددیــن:  )عەالئەددیــن (  تــەواوی  نــاوی  عەالئەددیــن:   )١٠١٠((
نەجمەددین(ـــە، لــە بنەماڵــەی )ســەجادی(یە، ســاڵی نەجمەددین(ـــە، لــە بنەماڵــەی )ســەجادی(یە، ســاڵی 
ــا  ــووە، زان ــك ب ــە دای ــی ل ــی ئایین ــە خێزانێك ــا  ل ــووە، زان ــك ب ــە دای ــی ل ــی ئایین ــە خێزانێك ١٩٠٧١٩٠٧ ل
و نووســەر و ڕۆژنامەنــووس و ئەدیبێكــی گەورەیــە، و نووســەر و ڕۆژنامەنــووس و ئەدیبێكــی گەورەیــە، 
و  زمــان  كــە  ناوازەیــە  بەرهەمــی  زۆر  و خاوەنــی  زمــان  كــە  ناوازەیــە  بەرهەمــی  زۆر  خاوەنــی 
ئەدەبــی كــوردی دەوڵەمەنــد كــردووە و كتێبخانــەی ئەدەبــی كــوردی دەوڵەمەنــد كــردووە و كتێبخانــەی 
كوردییــان ڕازاندووەتــەوە، لەوانــە: )مێــژووی ئەدەبــی كوردییــان ڕازاندووەتــەوە، لەوانــە: )مێــژووی ئەدەبــی 
)شۆڕشــەكانی  مــرواری(،  )ڕشــتەی  )شۆڕشــەكانی كــوردی(،  مــرواری(،  )ڕشــتەی  كــوردی(، 
ــی  ــاد. ســەروكاری چاپکردن ــورد(، )كوردواری(و...ت ــی ك ــاد. ســەروكاری چاپکردن ــورد(، )كوردواری(و...ت ك
گۆڤارەکانــی گەالوێــژ و )نــزار(ی كــردووە، دەیــان گۆڤارەکانــی گەالوێــژ و )نــزار(ی كــردووە، دەیــان 
وتــار و لێكۆڵینــەوەی نووســیوە، ســاڵی وتــار و لێكۆڵینــەوەی نووســیوە، ســاڵی ١٩٨٤١٩٨٤ كۆچــی  كۆچــی 

دوایــی كــردووە.دوایــی كــردووە.
))١١١١( گۆڤاری شــەفەق: یەكێكە لە گۆڤارە باشــەكان ( گۆڤاری شــەفەق: یەكێكە لە گۆڤارە باشــەكان 
ــە  ــە  دەرچــووە، یەكــەم ژمــارەی ل ــە ســاڵی ١٩٥٨١٩٥٨ دەرچــووە، یەكــەم ژمــارەی ل ــە ســاڵی كــە ل كــە ل

ــی  ــدەی خوێندەواران ــەر دی ــە ب ــی  كەوتووەت ــدەی خوێندەواران ــەر دی ــە ب ١٥١٥//١١//١٩٥٨١٩٥٨ كەوتووەت
كــورد، لەبــەر ئــەوەی گۆڤارەكــە لــە شــاری كەركــووك كــورد، لەبــەر ئــەوەی گۆڤارەكــە لــە شــاری كەركــووك 
دەرچــووە، بۆیــە شــەهید مــارف بەرزنجــی یەكێــك لــە دەرچــووە، بۆیــە شــەهید مــارف بەرزنجــی یەكێــك لــە 
ــاش  ــە پ ــووە، ل ــارە ب ــەم گۆڤ ــی ئ ــەرە دیارەكان ــاش نووس ــە پ ــووە، ل ــارە ب ــەم گۆڤ ــی ئ ــەرە دیارەكان نووس
ــە  ــییەكان ل ــوباتی بەعس ــە ی ش ــییەكان ل ــوباتی بەعس ــوومەكەی ٨٨ی ش ــا ش ــوومەكەی كودەت ــا ش كودەت

دەرچــوون وەســتاوە.دەرچــوون وەســتاوە.
))١٢١٢( ڕۆژنامــەی )التآخــي(: ڕۆژنامەیەکــی ڕۆژانــە ( ڕۆژنامــەی )التآخــي(: ڕۆژنامەیەکــی ڕۆژانــە 
بــووە، پارتــی دیموکراتــی کوردســتان دەری کــردووە. بــووە، پارتــی دیموکراتــی کوردســتان دەری کــردووە. 
ئــەم ڕۆژنامەیــە مێژوویەکــی دوورودرێــژی هەیــە و بــە ئــەم ڕۆژنامەیــە مێژوویەکــی دوورودرێــژی هەیــە و بــە 
چەنــد قۆناغێکــدا تێپەڕیــوە، ئــەو قۆناغــەی م. کەریــم چەنــد قۆناغێکــدا تێپەڕیــوە، ئــەو قۆناغــەی م. کەریــم 
لەبــارەی  ڕیپۆرتاجەکــەی  و  دەکات  باســی  لەبــارەی شــارەزا  ڕیپۆرتاجەکــەی  و  دەکات  باســی  شــارەزا 
ــی  ــاردووە، قۆناغ ــۆ ن ــادر ب ــی ق ــەی حاج ــی میهرەجانەک ــاردووە، قۆناغ ــۆ ن ــادر ب ــی ق ــەی حاج میهرەجانەک
حەبیــب  کــە  ڕۆژنامەکەیــە  دەرچوونــی  حەبیــب ســێیەمی  کــە  ڕۆژنامەکەیــە  دەرچوونــی  ســێیەمی 
عەلــی  و  ئیمتیــاز  خــاوەن  وەک  کەریــم  عەلــی محەمــەد  و  ئیمتیــاز  خــاوەن  وەک  کەریــم  محەمــەد 
عەبدوڵــاش وەک سەرنووســەر ناویــان هاتــووە، دواتــر عەبدوڵــاش وەک سەرنووســەر ناویــان هاتــووە، دواتــر 
لــە ژمــارە لــە ژمــارە ٦٦٣٦٦٣ی ڕۆژی ســێ شــەممە ی ڕۆژی ســێ شــەممە ١٦١٦/ / ١٢١٢/ / ١٩٧١١٩٧١  
هــەردوو پۆســتەکەی ســەرەوە بــە نــاوی یەکــەم دراوە، هــەردوو پۆســتەکەی ســەرەوە بــە نــاوی یەکــەم دراوە، 
ئــەم گۆڕانکارییــە مانگێکــی بەســەردا تێنەپەڕیــوە کــە ئــەم گۆڕانکارییــە مانگێکــی بەســەردا تێنەپەڕیــوە کــە 
ــاداری  ــاداری ی ئ ــارە ٦٩٠٦٩٠دا، ڕۆژی ســێ شــەممە، دا، ڕۆژی ســێ شــەممە، ٢٣٢٣ی ئ ــە ژم ــارە ل ــە ژم ل
ــەی  ــەر. ڕۆژنام ــە سەرنووس ــق بووەت ــەی ، دارا تۆفی ــەر. ڕۆژنام ــە سەرنووس ــق بووەت ١٩٧١١٩٧١، دارا تۆفی
ــە درێژایــی ئــەو چــوار ســاڵەی تەمەنــی،  ــە درێژایــی ئــەو چــوار ســاڵەی تەمەنــی، )التآخــي( ب )التآخــي( ب
لــەم خولــەدا، تەنانــەت لــە بارودۆخــە سەختەکانیشــدا لــەم خولــەدا، تەنانــەت لــە بارودۆخــە سەختەکانیشــدا 
ــی  ــە فەرمان ــان ب ــایی، ی ــە نائاس ــش ب ــەک ڕۆژی ــۆ ی ــی ب ــە فەرمان ــان ب ــایی، ی ــە نائاس ــش ب ــەک ڕۆژی ــۆ ی ب
حکوومــەت تووشــی هیــچ جــۆرە وەســتان و ڕاگرتنێــک حکوومــەت تووشــی هیــچ جــۆرە وەســتان و ڕاگرتنێــک 
نەکــراوە و نەبــووە، واتــە تــا ژمــارە نەکــراوە و نەبــووە، واتــە تــا ژمــارە ١٥٨٤١٥٨٤ی ی ١٢١٢ی ی 
ئــاداری ئــاداری ١٩٧٤١٩٧٤ بــەردەوام دەرچــووە. بنۆڕنــە: برایەتــی،  بــەردەوام دەرچــووە. بنۆڕنــە: برایەتــی، 
عەبدوڵــا  ئــا:  ڕۆژانەیــە،  سیاســیی  عەبدوڵــا ڕۆژنامەیەکــی  ئــا:  ڕۆژانەیــە،  سیاســیی  ڕۆژنامەیەکــی 
زەنگەنــە و هاوڕێکانــی، زەنگەنــە و هاوڕێکانــی، ٢٠١٧٢٠١٧، دهــۆک، چاپخانــەی ، دهــۆک، چاپخانــەی 

ــی. ــی.خان خان
گۆڤارێكــی  الجدیــدة:  الثقافــة  گۆڤــاری  گۆڤارێكــی (  الجدیــدة:  الثقافــة  گۆڤــاری   )١٣١٣((
بــەرەی  لەالیــەن  چەپــە،  فیكریــی  و  بــەرەی ڕۆشــنبیریی  لەالیــەن  چەپــە،  فیكریــی  و  ڕۆشــنبیریی 
چەپــەوە دەردەچێــت و تــا ئێســتا بەردەوامــە، یەكــەم چەپــەوە دەردەچێــت و تــا ئێســتا بەردەوامــە، یەكــەم 
ــی  ــووە، دوا ژمارەش ــی  دەرچ ــووە، دوا ژمارەش ــاڵی ١٩٥٣١٩٥٣ دەرچ ــە س ــارەی ل ــاڵی ژم ــە س ــارەی ل ژم
كــە ماوەیەكــی زۆر نییــە كەوتووەتــە بــازاڕەوە ژمــارە كــە ماوەیەكــی زۆر نییــە كەوتووەتــە بــازاڕەوە ژمــارە 
))٤٣١٤٣١ -  - ٤٣٢٤٣٢(ـــە، سەرنووســەرەكەی ئێســتای )د. (ـــە، سەرنووســەرەكەی ئێســتای )د. 
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ــە. ــە.ســاڵح یاسر(ـ ســاڵح یاسر(ـ
ــەی  ــی هەفتان ــەی : ڕۆژنامەیەك ــی هەفتان ــةالطلیعــة: ڕۆژنامەیەك ــەی الطلیع ــەی ( ڕۆژنام ))١٤١٤( ڕۆژنام
ــی( ــار عەبدولغەن ــەی )عەبدولغەف ــە، خاوەنەك ــی(ئەدەبیی ــار عەبدولغەن ــەی )عەبدولغەف ــە، خاوەنەك ئەدەبیی
عەبدولغەنی(یــە،  )عــادل  سەرنووســەرەكەی  عەبدولغەنی(یــە، یــە،  )عــادل  سەرنووســەرەكەی  یــە، 
ــە ٨٨//٣٣//١٩٦٣١٩٦٣   ــە ناســریە دەرچــووە، ل ــە  ل ــە ناســریە دەرچــووە، ل ســاڵی ســاڵی ١٩٤٧١٩٤٧ ل
دەڵــێ:  بارەیــەوە  لــە  دەڵــێ:   بارەیــەوە  لــە  بەطــیبەطــی  فائیــق  فائیــق وەســتاوە.  وەســتاوە. 
ئیمتیازەكــەی لــە مــاوەی تەممــووزی ســاڵی ئیمتیازەكــەی لــە مــاوەی تەممــووزی ســاڵی ١٩٥٨١٩٥٨ لــە  لــە 
ــە ٢٥٢٥//٣٣//١٩٥٩١٩٥٩ بووەتــە  بووەتــە  ــە عیمــارە وەرگیــراوە، پاشــان ل عیمــارە وەرگیــراوە، پاشــان ل
ڕۆژنامەیەكــی سیاســی، لــە كتێبخانــەی مــوزە لــە ڕۆژنامەیەكــی سیاســی، لــە كتێبخانــەی مــوزە لــە 
بەغــدا، كۆمەڵــەی بەغــدا، كۆمەڵــەی ١٩٦١١٩٦١ )ع  )ع ١٩٩١٩٩ -  - ٣١٩٣١٩(ی هەیــە. (ی هەیــە. 
بڕواننــە: كشــاف الجرائــد والمجــالت العراقیــة، بڕواننــە: كشــاف الجرائــد والمجــالت العراقیــة، تألیــفتألیــف: : 
زاهــدة ابراهیــم - مراجعــة: عبدالحمیــد العلوچــي، وزارة زاهــدة ابراهیــم - مراجعــة: عبدالحمیــد العلوچــي، وزارة 

ــنة ؟. ــداد، س ــالم، بغ ــنة ؟.االع ــداد، س ــالم، بغ االع
لــە  ڕۆژنامەیــە  ئــەو  هــاوكاری:  ڕۆژنامــەی  لــە (  ڕۆژنامەیــە  ئــەو  هــاوكاری:  ڕۆژنامــەی   )١٥١٥((
بەغــدا لەالیــەن دەزگای گشــتیی چــاپ و باوكردنەوەوە بەغــدا لەالیــەن دەزگای گشــتیی چــاپ و باوكردنەوەوە 
بــەاڵم  بــوو،  ڕۆژانــە  ڕۆژنامەیەكــی  بــەاڵم دەردەچــوو،  بــوو،  ڕۆژانــە  ڕۆژنامەیەكــی  دەردەچــوو، 
هەفتانــە دەردەچــوو، هەنــدێ ســاڵ هەفتــەی دووجــار هەفتانــە دەردەچــوو، هەنــدێ ســاڵ هەفتــەی دووجــار 
دەرچــووە، ســەرەتا نرخەكــەی )دەرچــووە، ســەرەتا نرخەكــەی )٢٠٢٠( فلــس بــووە. ( فلــس بــووە. 
دوای ڕێككەوتننامــەی دوای ڕێككەوتننامــەی ١١١١ی ئــاداری ی ئــاداری ١٩٧٠١٩٧٠ دەركــراوە  دەركــراوە 
ــەروكاریان  ــتی و س ــورد سەرپەرش ــەرانی ك ــە نووس ــەروكاریان ك ــتی و س ــورد سەرپەرش ــەرانی ك ــە نووس ك
كــردووە، ســەرەتا نــاوی سەرنووســەرەکەی )منــذر كــردووە، ســەرەتا نــاوی سەرنووســەرەکەی )منــذر 
عریــم( لەســەر ڕۆژنامەكــە نووســراوە، ئــەم ڕۆژنامەیــە عریــم( لەســەر ڕۆژنامەكــە نووســراوە، ئــەم ڕۆژنامەیــە 
تــا ڕووخانــی ڕژێــم لــە ســاڵی تــا ڕووخانــی ڕژێــم لــە ســاڵی ٢٠٠٣٢٠٠٣ لــە دەرچــوون  لــە دەرچــوون 

ــووە. ــەردەوام ب ــووە.ب ــەردەوام ب ب
))١٦١٦( ڕۆژنامــەی ژیــن: ڕۆژنامەیەكــی هەفتانــە بــوو، ( ڕۆژنامــەی ژیــن: ڕۆژنامەیەكــی هەفتانــە بــوو، 
لەالیــەن )پیرەمێــرد(ی شــاعیرەوە لــە ســلێمانی چــاپ لەالیــەن )پیرەمێــرد(ی شــاعیرەوە لــە ســلێمانی چــاپ 
و باودەكرایــەوە، درێژەپێــدەری ڕۆژنامــەی )ژیــان( و باودەكرایــەوە، درێژەپێــدەری ڕۆژنامــەی )ژیــان( 
بــوو. ئــەو ڕۆژنامەیــە بــوو. ئــەو ڕۆژنامەیــە ٥٥٣٥٥٣ ژمــارەی لــێ چاپكــراوە، بــە  ژمــارەی لــێ چاپكــراوە، بــە 
یەكەمیــن ڕۆژنامــەی ئەهلــی دەژمێــردرێ، خزمەتێكــی یەكەمیــن ڕۆژنامــەی ئەهلــی دەژمێــردرێ، خزمەتێكــی 
كــوردی  ڕۆژنامەگــەری  و  ئەدەبیــات  و  زمــان  كــوردی زۆری  ڕۆژنامەگــەری  و  ئەدەبیــات  و  زمــان  زۆری 
كــردووە. تــا كودەتاكــەی بەعســییەكان لــە ســاڵی كــردووە. تــا كودەتاكــەی بەعســییەكان لــە ســاڵی 
١٩٦٣١٩٦٣ دەرچــووە. لــە ســاڵی  دەرچــووە. لــە ســاڵی ١٩٧٠١٩٧٠ كاكــەی فەلــالح بــە  كاكــەی فەلــالح بــە 
هەمــان نــاو، ئیمتیــازی ڕۆژنامەكــەی وەرگــرت و چەنــد هەمــان نــاو، ئیمتیــازی ڕۆژنامەكــەی وەرگــرت و چەنــد 
ــاوەوە ڕۆژنامەكــەی دەركــردووە. ــەو ن ــاوەوە ڕۆژنامەكــەی دەركــردووە.ســاڵێك هــەر ب ــەو ن ســاڵێك هــەر ب

))١٧١٧( كاك ســەمەد، ســەمەدی حاجی تەها، پێشــتر ( كاك ســەمەد، ســەمەدی حاجی تەها، پێشــتر 

لــە ژمــارە لــە ژمــارە ٢٨١٢٨١ -  - ٢٨٢٢٨٢ی گۆڤــاری ڕامــان لــە بارەیــەوە ی گۆڤــاری ڕامــان لــە بارەیــەوە 
نووسراوە.نووسراوە.

))١٨١٨( كاك مەجیــد: كــە مەبەســت لێــی مەجیــد ( كاك مەجیــد: كــە مەبەســت لێــی مەجیــد 
بارەیــەوە  لــە  بارەیــەوە (، پێشــتر  لــە  ئاســنگەرە )ئاســنگەرە )١٩١٢١٩١٢ -  - ٢٠٠١٢٠٠١(، پێشــتر 

نووســیومانە.نووســیومانە.
))١٩١٩( كاك عەونــی )( كاك عەونــی )١٩١٤١٩١٤ –  – ٢٠٢٠//٧٧//١٩٩٢١٩٩٢(، پێشــتر (، پێشــتر 

لــە بارەیــەوە نووســیومانە.لــە بارەیــەوە نووســیومانە.
))٢٠٢٠( كتێبخانــەی ســەركەوت: خاوەنەکەی ناوی عەلی ( كتێبخانــەی ســەركەوت: خاوەنەکەی ناوی عەلی 
ســەرکەوت بــوو، دەڵێــن بــە کاری مامۆســتایەتییەوە ســەرکەوت بــوو، دەڵێــن بــە کاری مامۆســتایەتییەوە 
خەریــک بــووە، کتێبخانەکــە لــەالی چێشــتخانەی مشــوار خەریــک بــووە، کتێبخانەکــە لــەالی چێشــتخانەی مشــوار 
بــووە، هــەن دەڵێــن لــە ڕیــزی باتــا بــووە، کــەم ئەنــدام بــووە، هــەن دەڵێــن لــە ڕیــزی باتــا بــووە، کــەم ئەنــدام 
بــووە و نەختێــک لەنگیــوە، ماوەیەکــی زۆر ســۆراغی بــووە و نەختێــک لەنگیــوە، ماوەیەکــی زۆر ســۆراغی 
مێــژووی کتێبخانەکــە و ژیانــی خاوەنی ئــەو کتێبجانەیەم مێــژووی کتێبخانەکــە و ژیانــی خاوەنی ئــەو کتێبجانەیەم 
ــەو دوو –  ــی، ئ ــارەوە نەزان ــە ب ــی ل ــەس هیچ ــرد، ک ــەو دوو – ک ــی، ئ ــارەوە نەزان ــە ب ــی ل ــەس هیچ ــرد، ک ک
ســێ دێــڕەم لــە عەبدوڵــا زەنگەنــە وەرگــرت، هیــوادارم ســێ دێــڕەم لــە عەبدوڵــا زەنگەنــە وەرگــرت، هیــوادارم 
ــە  ــری لەالی ــاری زیات ــێک زانی ــەر کەس ــوودا ه ــە داهات ــە ل ــری لەالی ــاری زیات ــێک زانی ــەر کەس ــوودا ه ــە داهات ل

ئاگادارمــان بکاتــەوە.ئاگادارمــان بکاتــەوە.
))٢١٢١( پشــتیوان و كامــەران  بــەرزان و ســۆران و ( پشــتیوان و كامــەران  بــەرزان و ســۆران و 
شــیالن: ئەوانــە نــاوی منداڵەكانــی م. كەریم شــارەزان:شــیالن: ئەوانــە نــاوی منداڵەكانــی م. كەریم شــارەزان:
- پشــتیوان، ســاڵی - پشــتیوان، ســاڵی ١٩٥٥١٩٥٥ لــە دایك بــووە، دەرچووی  لــە دایك بــووە، دەرچووی 
پەیمانگــەی پێگەیاندنــی مامۆســتایانە لــە هەولێــر، پەیمانگــەی پێگەیاندنــی مامۆســتایانە لــە هەولێــر، 

مامۆســتای ســەرەتایی بــوو، ئێســتا خانەنشــینە.مامۆســتای ســەرەتایی بــوو، ئێســتا خانەنشــینە.
- كامــەران، ســاڵی - كامــەران، ســاڵی ١٩٥٦١٩٥٦ لــە دایــك بــووە، لــە  لــە دایــك بــووە، لــە 
پەیمانگــەی پزیشــكیی مووســڵ دەرچــووە، ئێســتا پەیمانگــەی پزیشــكیی مووســڵ دەرچــووە، ئێســتا 

خانەنشــینە.خانەنشــینە.
لــە  بــووە،  دایــك  لــە  لــە   بــووە،  دایــك  لــە  ســاڵی ١٩٥٧١٩٥٧  ســۆران،  ســاڵی -  ســۆران،   -
ــووە،  ــدن دەرچ ــی ڕاگەیان ــەری/ بەش ــەی هون ــووە، پەیمانگ ــدن دەرچ ــی ڕاگەیان ــەری/ بەش ــەی هون پەیمانگ
ــی  ــاوە كۆچ ــی كرۆن ــۆی ڤایرۆس ــی  بەه ــاوە كۆچ ــی كرۆن ــۆی ڤایرۆس ــاڵی ٢٠٢١٢٠٢١ بەه ــە س ــاڵی ل ــە س ل

دوایــی كــردووە.دوایــی كــردووە.
- بــارزان، ســاڵی - بــارزان، ســاڵی ١٩٥٩١٩٥٩ لــە دایــك بــووە، لــە كۆلێــژی  لــە دایــك بــووە، لــە كۆلێــژی 
ئێســتا  دەرچــووە،  ماتماتیــك  بەشــی   - ئێســتا زانســت  دەرچــووە،  ماتماتیــك  بەشــی   - زانســت 

خانەنشــینە.خانەنشــینە.
- شــیالن، ســاڵی - شــیالن، ســاڵی ١٩٧٠١٩٧٠ لــە دایــك بــووە، ماســتەری  لــە دایــك بــووە، ماســتەری 
لــە ماتماتیــك بەدەســتهێناوە، ئێســتا لــە ئەڵمانیــا لــە ماتماتیــك بەدەســتهێناوە، ئێســتا لــە ئەڵمانیــا 

دەژی.دەژی.
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لــە  لــە   نــووری عەلــی ڕەشــید: ســاڵی ١٩٣٩١٩٣٩  نــووری عەلــی ڕەشــید: ســاڵی (   )٢٢٢٢((
قوتابخانــەی  مامۆســتای  بــووە،  دایــك  لــە  قوتابخانــەی كۆیــە  مامۆســتای  بــووە،  دایــك  لــە  كۆیــە 
ســەرەتایی بــوو، ماوەیــەك لــە قوتابخانــەی هیــوا ســەرەتایی بــوو، ماوەیــەك لــە قوتابخانــەی هیــوا 
وانــەی وتووەتــەوە، ســاڵی وانــەی وتووەتــەوە، ســاڵی ١٩٦٠١٩٦٠ خانــەی مامۆســتایانی  خانــەی مامۆســتایانی 
ــە  ــەوەی ســەر ب ــەر ئ ــەواو کــردووە، لەب ــەی ت ــە بەعقووب ــەوەی ســەر ب ــەر ئ ــەواو کــردووە، لەب ــەی ت بەعقووب
ــووە، ڕۆژی ١٨١٨//٣٣//١٩٦٣١٩٦٣   ــار ب ــاو ش ــتنەكانی ن ــووە، ڕۆژی ڕێكخس ــار ب ــاو ش ــتنەكانی ن ڕێكخس
دەســتگیر كــراوە و لەگــەڵ فەرمانبەرانــی كۆیــە لــە دەســتگیر كــراوە و لەگــەڵ فەرمانبەرانــی كۆیــە لــە 
ئــازاد  ئــازاد    ٦٦//٧٧//١٩٦٤١٩٦٤ ڕۆژی  کــراوە،  تونــد  ڕۆژی بەندیخانــە  کــراوە،  تونــد  بەندیخانــە 
كــراوە. ڕۆژی كــراوە. ڕۆژی ١٤١٤//٦٦//٢٠٠٩٢٠٠٩ بــە نەخۆشــی شــێرپەنجە  بــە نەخۆشــی شــێرپەنجە 

ــردووە. ــی ك ــی دوای ــردووە.كۆچ ــی ك ــی دوای كۆچ
ــاڵی ١٩٥٧١٩٥٧   ــە س ــە كۆی ــدیق: ل ــاد حەمەس ــاڵی ( نیه ــە س ــە كۆی ــدیق: ل ــاد حەمەس ))٢٣٢٣( نیه
لــە دایــك بــووە، لــە خێزانێكــی ڕەنجــدەر و ســەربەرز لــە دایــك بــووە، لــە خێزانێكــی ڕەنجــدەر و ســەربەرز 
پــەروەردە كــراوە، هــەر لــە تافــی الوێتییــەوە پێوەنــدی پــەروەردە كــراوە، هــەر لــە تافــی الوێتییــەوە پێوەنــدی 
پێشــمەرگەیەکی  دەكات،  ئەیلوولــەوە  شۆڕشــی  پێشــمەرگەیەکی بــە  دەكات،  ئەیلوولــەوە  شۆڕشــی  بــە 
ــە  ــە ل ــە نزیــک گوندێکــی کۆی ــوو، ل ــازا و قارەمــان ب ــە ئ ــە ل ــە نزیــک گوندێکــی کۆی ــوو، ل ــازا و قارەمــان ب ئ
شــیرینی خــەودا دەســتگیر دەکــرێ، لــە ســاڵی شــیرینی خــەودا دەســتگیر دەکــرێ، لــە ســاڵی ١٩٧٥١٩٧٥، ، 
لــە قەســابخانەكەی مووســڵ لــە ســێدارە دەدرێ و لــە قەســابخانەكەی مووســڵ لــە ســێدارە دەدرێ و 
ــی  ــگای ڕزگاری ــی شــەهیدانی ڕێ ــزی كاروان ــە ڕی ــی دەچێت ــگای ڕزگاری ــی شــەهیدانی ڕێ ــزی كاروان ــە ڕی دەچێت

ــورد و كوردســتان. ــورد و كوردســتان.ك ك
 / /٣٣  –   –  ١٩٣١١٩٣١( حەمەســدیق:  عەبدولــڕەزاق   )( حەمەســدیق:  عەبدولــڕەزاق   )٢٤٢٤((
ــان  ــاری ڕام ــان (ی گۆڤ ــاری ڕام ــارە )٢٨١٢٨١ - -٢٨٢٢٨٢(ی گۆڤ ــە ژم ــارە )(، ل ــە ژم ١١//٢٠١٨٢٠١٨(، ل

ــراوە. ــەوە نووس ــە بارەی ــراوە.ل ــەوە نووس ــە بارەی ل
))٢٥٢٥( جەاللەددیــن: مەبەســتی )جەاللەددیــن ئەحمەد ( جەاللەددیــن: مەبەســتی )جەاللەددیــن ئەحمەد 
ئەحمــەد  تاهیــر  )م.  بــرای  حەوێزی(یــە،  ئەحمــەد ســادق  تاهیــر  )م.  بــرای  حەوێزی(یــە،  ســادق 
حەوێزی(یــە، لــە ژمــارە )حەوێزی(یــە، لــە ژمــارە )٢٨١٢٨١ –  – ٢٨٢٢٨٢(ی گۆڤــاری (ی گۆڤــاری 

ــراوە. ــەوە نووس ــە بارەی ــان ل ــراوە.ڕام ــەوە نووس ــە بارەی ــان ل ڕام
)ئەرشــەد  تــەواوی  نــاوی  ئەرشــەد:  كاك  )ئەرشــەد (  تــەواوی  نــاوی  ئەرشــەد:  كاك   )٢٦٢٦((
عەبدولوەهــاب جەمیــل ئاغــای حەوێزی(یــە، ســاڵی عەبدولوەهــاب جەمیــل ئاغــای حەوێزی(یــە، ســاڵی 
١٩٣٠١٩٣٠ لــە گەڕەكــی هــەواوان، لــە شــاری كۆیــە لــە  لــە گەڕەكــی هــەواوان، لــە شــاری كۆیــە لــە 
ــراو  ــەدان و ناس ــی خان ــە خانەوادەیەك ــووە، ل ــك ب ــراو دای ــەدان و ناس ــی خان ــە خانەوادەیەك ــووە، ل ــك ب دای
ــە  ــوون ل ــەروەردە كــراوە كــە بریتــی ب ــر پ ــە و بەرچاوتێ ــوون ل ــەروەردە كــراوە كــە بریتــی ب ــر پ و بەرچاوتێ
ــەد،  ــوڕەكان: )ئەرش ــاوی ك ــچ، ن ــەد، ( ك ــوڕەكان: )ئەرش ــاوی ك ــچ، ن ــوڕ و )١١( ك ــوڕ و )( ك ))٣٣( ك
محەمــەد، فوئــاد(، كچەكــەش نــاوی )حەلیمە(یــە، محەمــەد، فوئــاد(، كچەكــەش نــاوی )حەلیمە(یــە، 
كــوڕی دووەم محەمــەد عەبدولوەهــاب لــە كــوڕی دووەم محەمــەد عەبدولوەهــاب لــە ٧٧ - -٧٧ - -١٩٦٣١٩٦٣  
ــەوە،  ــەرەس قەومییەكان ــەن ح ــە لەالی ــاری كۆی ــە ش ــەوە، ل ــەرەس قەومییەكان ــەن ح ــە لەالی ــاری كۆی ــە ش ل

لــە كاتــی شــااڵوە دڕندانەكــەی ســەر شــاری كۆیــە لــە كاتــی شــااڵوە دڕندانەكــەی ســەر شــاری كۆیــە 
گوللەبــاران كــراوە. ئەرشــەد حەوێــزی توانیویەتــی تــا گوللەبــاران كــراوە. ئەرشــەد حەوێــزی توانیویەتــی تــا 
ــەی  ــەاڵم بڕوانام ــێ، ب ــدی بخوێن ــێی ناوەن ــی س ــەی قۆناغ ــەاڵم بڕوانام ــێ، ب ــدی بخوێن ــێی ناوەن ــی س قۆناغ
ــە  ــەر ل ــە ه ــاوە، بۆی ــی بەدەســت نەهێن ــە ســێی ناوەندی ــەر ل ــە ه ــاوە، بۆی ــی بەدەســت نەهێن ســێی ناوەندی
و  عێــراق  شــیوعی  حزبــی  ڕیــزی  چووەتــە  و زووەوە  عێــراق  شــیوعی  حزبــی  ڕیــزی  چووەتــە  زووەوە 
لەبــەرەی چەپــدا كاری كــردووە و ناســراوە، بــۆ بژێــوی لەبــەرەی چەپــدا كاری كــردووە و ناســراوە، بــۆ بژێــوی 
خــۆی ســەرەتا وەک ژمێریــار لــە ئیعاشــەی کۆیــە، خــۆی ســەرەتا وەک ژمێریــار لــە ئیعاشــەی کۆیــە، 
ــا ڕۆژی  ــەزراوە، ت ــر دام ــە ئیعاشــەی هەولێ ــش ل ــا ڕۆژی دوایی ــەزراوە، ت ــر دام ــە ئیعاشــەی هەولێ ــش ل دوایی
خانەنشــینییەكەی لەســەر ئــەو كارە بــەردەوام بــووە. خانەنشــینییەكەی لەســەر ئــەو كارە بــەردەوام بــووە. 
خۆشــناو( مســتەفا  )عائیشــە  نــاوی  خۆشــناو(هاوژینەكــەی  مســتەفا  )عائیشــە  نــاوی  هاوژینەكــەی 
ــی )٥٥( كــوڕ و )( كــوڕ و )٣٣( كچــە، ( كچــە،  ــەی خاوەن ــەم خێزان ــە، ل ــی )ـ ــەی خاوەن ــەم خێزان ــە، ل ـ
ــزاد،  ــاد، بەه ــی )ئەمجــەد، جیه ــە ناوەكان ــوڕەكان ب ــزاد، ك ــاد، بەه ــی )ئەمجــەد، جیه ــە ناوەكان ــوڕەكان ب ك
)د.  بەناوەكانــی  كچەكانیشــی  شــەماڵ(،  )د. ئــازاد،  بەناوەكانــی  كچەكانیشــی  شــەماڵ(،  ئــازاد، 
 ) )١٤١٤//٦٦//٢٠١٩٢٠١٩( ڕۆژی  ئومێــد(ن.  بەیــان،  )درەخــت،  ڕۆژی  ئومێــد(ن.  بەیــان،  درەخــت، 
كۆچــی دوایــی كــردووە و لــە گۆڕســتانی عارەبیــان لــە كۆچــی دوایــی كــردووە و لــە گۆڕســتانی عارەبیــان لــە 

ــپێردراوە. ــاك س ــە خ ــە ب ــپێردراوە.كۆی ــاك س ــە خ ــە ب كۆی
تــەواوی )ئەســعەد  نــاوی  ئەســعەد:  مــام  تــەواوی )ئەســعەد (  نــاوی  ئەســعەد:  مــام   )٢٧٢٧((
لــە  بــووە  یەکێــک  حەوێزی(یــە،  لــە محەمەدئەمیــن  بــووە  یەکێــک  حەوێزی(یــە،  محەمەدئەمیــن 
کادیرەکانــی حزبــی شــیوعی عێــراق، لەگــەڵ هاوڕێکانی کادیرەکانــی حزبــی شــیوعی عێــراق، لەگــەڵ هاوڕێکانی 
هەوڵیــان داوە هەڵبژاردنەکــەی ڕۆژی هەوڵیــان داوە هەڵبژاردنەکــەی ڕۆژی ١٧١٧/ / ١١//١٩٥٣١٩٥٣ی ی 
شــاری کۆیــە نەکــرێ، بەهــۆی ئــەوەی کفنــی پۆشــیوە شــاری کۆیــە نەکــرێ، بەهــۆی ئــەوەی کفنــی پۆشــیوە 
ســندووقی  توانیویانــە  هەڵبژاردنەکــەدا  ڕۆژی  لــە  ســندووقی و  توانیویانــە  هەڵبژاردنەکــەدا  ڕۆژی  لــە  و 
نــاو مزگەوتــی گــەورە بشــکێنن و  نــاو مزگەوتــی گــەورە بشــکێنن و هەڵبژاردنەکــەی  هەڵبژاردنەکــەی 
ــە  ــزی ل ــعەد حەوێ ــام ئەس ــەن. م ــاز بک ــان دەرب ــە خۆی ــزی ل ــعەد حەوێ ــام ئەس ــەن. م ــاز بک ــان دەرب خۆی
بــووە،  فەرمانبــەر  کۆیــە  کشــتوکاڵی  بــووە، فەرمانگــەی  فەرمانبــەر  کۆیــە  کشــتوکاڵی  فەرمانگــەی 
ــی  ــی دوای ــی  کۆچ ــی دوای ــارەش ڕۆژی ٤٤//١٢١٢//٢٠٠٥٢٠٠٥ کۆچ ــەو ش ــەر ل ــارەش ڕۆژی ه ــەو ش ــەر ل ه

کــردووە.کــردووە.


