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چەپكێك نامەی م. كەریم شارەزا بۆ م. تاهیر ئەحمەد حەوێزیچەپكێك نامەی م. كەریم شارەزا بۆ م. تاهیر ئەحمەد حەوێزی

ئا: سەرنووسەرئا: سەرنووسەر

* نامەی یەكەم* نامەی یەكەم
هەولێرهەولێر

19701970//33//2323
برای بەڕێزم تاهیر ئەفەندیبرای بەڕێزم تاهیر ئەفەندی

دەستەكانت دەگوشم، هیوادارم تەندروست بن.دەستەكانت دەگوشم، هیوادارم تەندروست بن.
نامــەی شــیرینت هــات، چاوەنواڕی هاتنــی كتێبەكانت نامــەی شــیرینت هــات، چاوەنواڕی هاتنــی كتێبەكانت 

دەكەم.دەكەم.
بــرا: ئــەوا )بــرا: ئــەوا )88( دانــە لــە ئیســتیمارەی یەكیەتــی ( دانــە لــە ئیســتیمارەی یەكیەتــی 
كــە  نــاردن،  بــۆ  كــوردم  نووســەرانی  كــە )یەکێتیــی(  نــاردن،  بــۆ  كــوردم  نووســەرانی  )یەکێتیــی( 
منیــش لــە دوكتــۆر مــارف خەزنــەدارم)منیــش لــە دوكتــۆر مــارف خەزنــەدارم)11( وەرگرتییــە، ( وەرگرتییــە، 
دەڵــێ هــەوڵ بــدەن هەمــوو شــاعیر و نووســەرانی دەڵــێ هــەوڵ بــدەن هەمــوو شــاعیر و نووســەرانی 
كــورد بەشــداریی لــەم كۆمەڵەیــە)دا( بكــەن، بەڵكــوو كــورد بەشــداریی لــەم كۆمەڵەیــە)دا( بكــەن، بەڵكــوو 
ئەتوانــن یارمەتــی نووســەران بــدەن بــۆ چاپكــردن ئەتوانــن یارمەتــی نووســەران بــدەن بــۆ چاپكــردن 
و باڵوكردنــەوەی بەرهەمیــان. كۆمەڵەكــە ئیجــازەی و باڵوكردنــەوەی بەرهەمیــان. كۆمەڵەكــە ئیجــازەی 

وەرگرتــووە.وەرگرتــووە.
بزانــن  بزانــن (  ڕۆســتەم)22(  كاك  لەگــەڵ  ئێــوەش  ڕۆســتەم)ئنجــا  كاك  لەگــەڵ  ئێــوەش  ئنجــا 
ــش  ــە و لەوێ ــە كۆی ــێ نووســەر و شــاعیری باشــە ل ــش ك ــە و لەوێ ــە كۆی ــێ نووســەر و شــاعیری باشــە ل ك
دادەنیشــی، ئیســتیمارەی بدەنــێ بــۆ پڕكردنــەوە )وە( دادەنیشــی، ئیســتیمارەی بدەنــێ بــۆ پڕكردنــەوە )وە( 
بــە زووتریــن كات بــۆم بنێرنــەوە هەولێــر بــۆ الی بــە زووتریــن كات بــۆم بنێرنــەوە هەولێــر بــۆ الی 

خــەزوورم. خــەزوورم.(  )نامیــق(ی))نامیــق(ی)33( 
ــە  ــاوە ك ــان دان ــدێ ناســیار وام ــن و هەن ــارف و م ــە م ــاوە ك ــان دان ــدێ ناســیار وام ــن و هەن ــارف و م م
ــی)55( و ( و  ــی)( و عەون ــمان)44( و عەون ــتەم و عوس ــۆ و كاك ڕۆس ــمان)ت ــتەم و عوس ــۆ و كاك ڕۆس ت
ــی)77( (  ــەال عاس ــی)( و م ــەال عاس ــم)66( و م ــەال برای ــەدی م ــەال محەم ــم)م ــەال برای ــەدی م ــەال محەم م
ــی  ــزانن كێ ــەوە، بش ــڕی بكەن ــی ( پ ــزانن كێ ــەوە، بش ــڕی بكەن ــار)88( پ ــەالل جۆب ــار)و ج ــەالل جۆب و ج
ــوو  ــێ.. وەك ــتیمارەیان بدەن ــەن ئیس ــند ئەك ــر پەس ــوو ت ــێ.. وەك ــتیمارەیان بدەن ــەن ئیس ــند ئەك ــر پەس ت
مەولــوود ژاكاو)مەولــوود ژاكاو)99( و عوســمان عومەر)( و عوســمان عومەر)1010(...هتــد.(...هتــد.

ئیتــر زۆر ســەالم لــە زێنــەب خــان دەكەیــن و ســەالم ئیتــر زۆر ســەالم لــە زێنــەب خــان دەكەیــن و ســەالم 
لــە فەرەیــدوون)لــە فەرەیــدوون)1111( دەكــەم، ئیتــر هــەر خــۆش بــن.( دەكــەم، ئیتــر هــەر خــۆش بــن.

تێبینــی: ئیســتیمارەكان تەنیــا دیــوی یەكەمــی پــڕ تێبینــی: ئیســتیمارەكان تەنیــا دیــوی یەكەمــی پــڕ 
ــەوە. ــەوە.ئەكرێت ئەكرێت

ئەوانــەی بــە ئەنــدام وەرئەگێریــن ناویــان بــە ڕۆژنامــە ئەوانــەی بــە ئەنــدام وەرئەگێریــن ناویــان بــە ڕۆژنامــە 
و ئیســتگە و تەلەفزیــۆن بــاڵو ئەكرێتــەوە و بانــگ و ئیســتگە و تەلەفزیــۆن بــاڵو ئەكرێتــەوە و بانــگ 

ــە بەغــدا. ــە بەغــدا.ئەكرێــن بــۆ بەســتنی كۆنگــرە ل ئەكرێــن بــۆ بەســتنی كۆنگــرە ل

* نامەی دووەم* نامەی دووەم
هەولێر - قوتابخانەی كوڕەکی سەرەتایی کوڕانهەولێر - قوتابخانەی كوڕەکی سەرەتایی کوڕان

19701970//1010//1515
ــزی پێشــكەش  ــر حەوێ ــزم كاك تاهی ــرای بەڕێ ــۆ ب ــزی پێشــكەش ب ــر حەوێ ــزم كاك تاهی ــرای بەڕێ ــۆ ب ب
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بــی.بــی.
ــەڵ  ــات لەگ ــیرینت ه ــەی ش ــە: نام ــاڵوێكی برایان ــەڵ س ــات لەگ ــیرینت ه ــەی ش ــە: نام ــاڵوێكی برایان س
بەســەرهات و شــیعری شــاعیرە تازە پێگەیشــتووەكانی بەســەرهات و شــیعری شــاعیرە تازە پێگەیشــتووەكانی 
كۆیــە و لەگــەڵ وێنــە و سەرگوروشــتەی كاك عەونــی، كۆیــە و لەگــەڵ وێنــە و سەرگوروشــتەی كاك عەونــی، 
زۆر سوپاســتان دەكــەم، جــارێ هــەر خەریكــی گــرد و زۆر سوپاســتان دەكــەم، جــارێ هــەر خەریكــی گــرد و 

كۆمــە.كۆمــە.
ــن  ــەوە، م ــەبەی تەربیی ــی موحاس ــارەی كیتاب ــە ب ــن ل ــەوە، م ــەبەی تەربیی ــی موحاس ــارەی كیتاب ــە ب ل
كــە حەمەئەمیــن  زانــی  كــە حەمەئەمیــن (  زانــی  جــەالل حەمــەدم)1212(  جــەالل حەمــەدم)لــە  لــە 
ئەفەنــدی)1414( (  جــەالل  لــە  گلەیــی  ئەفەنــدی)(  جــەالل  لــە  گلەیــی  ئەفەنــدی)ئەفەنــدی)1313( 
ــەوە،  ــۆ ســاغ نەكردووەت ــەم ئیشــەی ب ــە ئ ــردووە ك ــەوە، ك ــۆ ســاغ نەكردووەت ــەم ئیشــەی ب ــە ئ ــردووە ك ك
منیــش وامزانــی قســەی هەردووكتــان بــووە، ئــەم منیــش وامزانــی قســەی هەردووكتــان بــووە، ئــەم 
قسەیەشــم لــەالی حەمەدئەمیــن ئەفەنــدی بــاس مەكــە، قسەیەشــم لــەالی حەمەدئەمیــن ئەفەنــدی بــاس مەكــە، 

ــەوە! ــت نەبێت ــێ ڕاس ــمان ل ــا ئەویش ــەوە!ب ــت نەبێت ــێ ڕاس ــمان ل ــا ئەویش ب
بــرا: وا )بــرا: وا )55( دانــە لــە گۆڤــاری هەولێــر و )( دانــە لــە گۆڤــاری هەولێــر و )1010( دانــە ( دانــە 
ــان  ــاردن، یەكەمی ــۆ ن ــوردەواری(م ب ــەری ك ــە )دەفت ــان ل ــاردن، یەكەمی ــۆ ن ــوردەواری(م ب ــەری ك ــە )دەفت ل
دانــەی بــە دانــەی بــە 100100 فلســە و دووەمیشــیان بــە  فلســە و دووەمیشــیان بــە 150150 فلســە،  فلســە، 
ــل  ــە م ــەی ب ــل ( دان ــە م ــەی ب ــەدار )5050( دان ــرووف خەزن ــۆر مەع ــەدار )دوكت ــرووف خەزن ــۆر مەع دوكت
داداوم، منیــش لێــرە لــە هەولێــر )داداوم، منیــش لێــرە لــە هەولێــر )4040( دانــەم بــۆ ( دانــەم بــۆ 
ســاغ كردۆتــەوە، تكایــە تــۆش ئــەم )ســاغ كردۆتــەوە، تكایــە تــۆش ئــەم )1010( دانــەی بــۆ ( دانــەی بــۆ 
ســاغ بكــەوە، پارەكــەی ســەری مانــگ بنێــرە، چەنــدی ســاغ بكــەوە، پارەكــەی ســەری مانــگ بنێــرە، چەنــدی 

فرۆشـــ)ر(ا و چەنــدی مایــەوە بــۆم ڕەوانــە بكەنــەوە، فرۆشـــ)ر(ا و چەنــدی مایــەوە بــۆم ڕەوانــە بكەنــەوە، 
بــە هــۆی چاخانــەی )نامیــق(، هەرچەنــدە هیواداریشــم بــە هــۆی چاخانــەی )نامیــق(، هەرچەنــدە هیواداریشــم 

هەمــوو)ی( بفرۆشـــ)ر(ێ.هەمــوو)ی( بفرۆشـــ)ر(ێ.
بــرام: بــۆ ژمــارەی ئەمجــارەی گۆڤــاری هەولێــر بــرام: بــۆ ژمــارەی ئەمجــارەی گۆڤــاری هەولێــر 
وتارێكــم نووســیوە لەســەر مــەال محەمــەدی كۆیــی وتارێكــم نووســیوە لەســەر مــەال محەمــەدی كۆیــی 
ــەی تێپەڕبوونــی )2727( (  ــە بۆن ــی )( ب ــەی تێپەڕبوون ــە بۆن )مــەالی گــەورە())مــەالی گــەورە()1515( ب
ــا  ــی خۆی ــە كات ــن ل ــدا. م ــی دوایی ــەر كۆچ ــاڵ بەس ــا س ــی خۆی ــە كات ــن ل ــدا. م ــی دوایی ــەر كۆچ ــاڵ بەس س
لــە )كۆیــە و شــاعیرانی( نووســیومە لــە لــە )كۆیــە و شــاعیرانی( نووســیومە لــە 1212//1010//19431943  
ــە  ــە ( ل ــو)1616( ل ــام گی ــی م ــردووە، كەچ ــی ك ــی دوای ــو)كۆچ ــام گی ــی م ــردووە، كەچ ــی ك ــی دوای كۆچ
دیــاری)دیــاری)1717( )مــەال محەمــەدی كۆیــی(دا نووســیویە ( )مــەال محەمــەدی كۆیــی(دا نووســیویە 
2323//1010//19431943 كۆچــی دوایــی كــردووە، تكایە بۆ تەئكید  كۆچــی دوایــی كــردووە، تكایە بۆ تەئكید 
لــە كاك مەجیــد)لــە كاك مەجیــد)1818( بپرســە كاممــان ڕاســتین، )وە( ( بپرســە كاممــان ڕاســتین، )وە( 
ــارۆك)2020( (  ــارۆك)( )چن ــان)1919( )چن ــا ئاوڕەحمــان پاشــای بەب ــان)ئای ــا ئاوڕەحمــان پاشــای بەب ئای
ــەال  ــەر م ــە قەب ــەال ( ل ــەر م ــە قەب ــرۆكی)2222( ل ــرۆكی)( و قەس ــازۆك)2121( و قەس ــازۆك)و پیب و پیب
ئەوڕەحمانــی جەلــی)ئەوڕەحمانــی جەلــی)2323( باپیــرە گەورەیانــی كــردووە، ( باپیــرە گەورەیانــی كــردووە، 
یــا حكومەتــی عوســمانلی.. تكایــە لــە مــاوەی كەمتــر یــا حكومەتــی عوســمانلی.. تكایــە لــە مــاوەی كەمتــر 
ــیارەم  ــە پرس ــەو دوو كورت ــی ئ ــكا وەرام ــە هەفتەیێ ــیارەم ل ــە پرس ــەو دوو كورت ــی ئ ــكا وەرام ــە هەفتەیێ ل
بــدەوە. لێدوانەكــەی مــن لەســەر مــەالی گــەورە لەســەر بــدەوە. لێدوانەكــەی مــن لەســەر مــەالی گــەورە لەســەر 
شــێوەیێكی نوێیــە، وەكــوو بــاس و لێدوانەكــەی كۆیــە شــێوەیێكی نوێیــە، وەكــوو بــاس و لێدوانەكــەی كۆیــە 
و شــاعیرانی نییــە.. ئیتــر ســاڵوی زۆرمــان بــۆ زێنــەب و شــاعیرانی نییــە.. ئیتــر ســاڵوی زۆرمــان بــۆ زێنــەب 
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خــان و هەروەهــا دەســتی كاك مەجیــد دەگوشــم و لــە خــان و هەروەهــا دەســتی كاك مەجیــد دەگوشــم و لــە 
ــی دەپرســم. ــی دەپرســم.هەواڵ هەواڵ

ئیمزائیمزا
براتبرات

كەریم شارەزاكەریم شارەزا

* نامەی سێیەم* نامەی سێیەم
هەولێر - قوتابخانەی كوڕەكی سەرەتایی كوڕانهەولێر - قوتابخانەی كوڕەكی سەرەتایی كوڕان

19701970//1111//55
برای بەڕێزم مامۆستا تاهیر حەوێزیبرای بەڕێزم مامۆستا تاهیر حەوێزی

ڕۆژتان باشڕۆژتان باش
ســاڵوێكی گواڵودار: دەســتەكانت دەگوشــم، هیوادارم ســاڵوێكی گواڵودار: دەســتەكانت دەگوشــم، هیوادارم 
ژیــان خــۆش و تەندروســت بــن. نامــەی شــرینت و )ژیــان خــۆش و تەندروســت بــن. نامــەی شــرینت و )22( ( 

دینارەكەم بەدەســت گەیشــت، زۆر ســوپاس.دینارەكەم بەدەســت گەیشــت، زۆر ســوپاس.
لــە بــارەی مێــژووی كــۆچ كردنــی مــەالی گــەورەوە، لــە بــارەی مێــژووی كــۆچ كردنــی مــەالی گــەورەوە، 
لێــرە لــە هەولێــر چــاوم بــە كاك مەجیــد كــەوت، گوتــی لێــرە لــە هەولێــر چــاوم بــە كاك مەجیــد كــەوت، گوتــی 
ڕۆژی شــەمووی ڕێكەوتــی ڕۆژی شــەمووی ڕێكەوتــی 2323//1010//19431943 بــووە، كەچــی  بــووە، كەچــی 
مــن لــەو تەقویمــەی كــە دروســتم كردییــە و مــاوەی مــن لــەو تەقویمــەی كــە دروســتم كردییــە و مــاوەی 6060  
ســاڵ بــەرەو پێــش و بــەرەو پــاش پیشــان ئــەدا، كــە ســاڵ بــەرەو پێــش و بــەرەو پــاش پیشــان ئــەدا، كــە 
خســتمە ســەر ســاڵی خســتمە ســەر ســاڵی 19431943، مانگــی تشــرینی یەكــەم، ، مانگــی تشــرینی یەكــەم، 
ــی 55، ،  ــە ڕۆژان ــەر ب ــەموو، بەرامب ــێ ش ــم ڕۆژی س ــی دیت ــە ڕۆژان ــەر ب ــەموو، بەرامب ــێ ش ــم ڕۆژی س دیت
ــەك ڕۆژی 2323، )وە( ڕۆژی ، )وە( ڕۆژی  ــەك ڕۆژی  ئەوەســتێ، ن 1212، ، 1919، ، 2626 ئەوەســتێ، ن
2323//1010//19431943 بەرامبــەر بــە ڕۆژی شــەموو ئەوەســتێ،  بەرامبــەر بــە ڕۆژی شــەموو ئەوەســتێ، 
ئــەوەش لەگــەڵ قســەكەی كاك مەجیــد ڕێــك ناكــەوێ، ئــەوەش لەگــەڵ قســەكەی كاك مەجیــد ڕێــك ناكــەوێ، 
كەواتــە كەواتــە 1212//1010//19431943 كــە لــە )گەالوێــژ( و )كۆیــە  كــە لــە )گەالوێــژ( و )كۆیــە 
لەســەر  و  هاوســەر(  )ڕۆژژمێــری  و  شــاعیران(  لەســەر و  و  هاوســەر(  )ڕۆژژمێــری  و  شــاعیران(  و 
و  و (  مەســعوود)2424(  كاك  لــەالی  و  گۆڕەكــەی  مەســعوود)كێلــی  كاك  لــەالی  و  گۆڕەكــەی  كێلــی 
نەجیبەخــان)نەجیبەخــان)2525( نووســراوە ڕاســتە و بــێ شــكە، ( نووســراوە ڕاســتە و بــێ شــكە، 
ــو  ــە گی ــد ب ــە كاك مەجی ــو  ك ــە گی ــد ب ــە كاك مەجی )وە( ڕۆژی )وە( ڕۆژی 2323//1010//19431943 ك
بــە تەمــام  بــە هەڵــە چــووە.  بــە تەمــام موكریانــی گوتییــە  بــە هەڵــە چــووە.  موكریانــی گوتییــە 
ــاعیرانی وەك  ــار لەســەر ش ــەوە و وت ــەوال لێكۆڵین ــاعیرانی وەك لەم ــار لەســەر ش ــەوە و وت ــەوال لێكۆڵین لەم
)عاســی( و )دالوەر())عاســی( و )دالوەر()2626( لــە زینــدوان و لــە كــۆچ ( لــە زینــدوان و لــە كــۆچ 

كردوانیــش هــی وەكــوو ئەختــەر)كردوانیــش هــی وەكــوو ئەختــەر)2727( و حەزینــە)( و حەزینــە)2828( ( 
مەنفــی)3131(.. (..  و  مەنفــی)(  و  و مســكێن)3030(  و مســكێن)(  و حوســێنی)و حوســێنی)2929( 
ــەری  ــەری ( و دەفت ــر)3232( و دەفت ــاری هەولێ ــۆ گۆڤ ــد بنووســم ب ــر)هت ــاری هەولێ ــۆ گۆڤ ــد بنووســم ب هت
ــەواو  ــەدم ت ــەال محەم ــەی م ــەواو (. وتارەك ــەدم ت ــەال محەم ــەی م ــوردەواری)3333(. وتارەك ــوردەواری)ك ك
ــەم  ــەر ئ ــر، ئەگ ــاری هەولێ ــە گۆڤ ــە ب ــردووە و داوم ــەم ك ــەر ئ ــر، ئەگ ــاری هەولێ ــە گۆڤ ــە ب ــردووە و داوم ك
ژمارەیــەی دەرچــوو، تێیــدا ئەبــێ، لــە مانگــی ڕابوروودا ژمارەیــەی دەرچــوو، تێیــدا ئەبــێ، لــە مانگــی ڕابوروودا 
ــوو  ــوو ( و هەروەك ــارە )77( و هەروەك ــارە )( ژم ــی)3434( ژم ــاری برایەت ــە گۆڤ ــی)ل ــاری برایەت ــە گۆڤ ل
كــوردەواری  دەفتــەری  و  هەولێــر  بــە  كــوردەواری چاویشــتان  دەفتــەری  و  هەولێــر  بــە  چاویشــتان 
ــە  ــووە، وەلحاســڵ دەســتمان ل ــووە، شــیعرم هەب ــە كەوت ــووە، وەلحاســڵ دەســتمان ل ــووە، شــیعرم هەب كەوت
هەمــوو كونێــك ڕاكــردووە. نەمانزانــی )شــەوچەرە(هەمــوو كونێــك ڕاكــردووە. نەمانزانــی )شــەوچەرە(
ــەرهاتەوە،  ــی بەس ــەرهاتەوە، ( چ ــی بەس ــڕەزاق)3535( چ ــەالی عەبدول ــەت ل ــڕەزاق)ك ــەالی عەبدول ــەت ل ك
لەســەر داواكردنــی محەمــەد مەولــوود)لەســەر داواكردنــی محەمــەد مەولــوود)3636( وتارێكــم بە ( وتارێكــم بە 
عەرەبــی بەنــاوی )عەرەبــی بەنــاوی )عــرضعــرض موجــز لتأریــخ كویســنجق(  موجــز لتأریــخ كویســنجق( 
بــۆ ڕۆژنامەنووســێكی بەغدایــی نووســی و دەســتم بــۆ بــۆ ڕۆژنامەنووســێكی بەغدایــی نووســی و دەســتم بــۆ 
)مێــژووی كۆیــە())مێــژووی كۆیــە()3737( بــە خــاوەن و الپەڕەكانییــەوە ( بــە خــاوەن و الپەڕەكانییــەوە 
درێــژ كــردووە و هەروەهــا بــۆ )تەئریخــی كــورد و درێــژ كــردووە و هەروەهــا بــۆ )تەئریخــی كــورد و 
كوردســتان()كوردســتان()3838( و )أربعــة قــرون()( و )أربعــة قــرون()3939( و )بیــن ( و )بیــن 
احتاللیــن()احتاللیــن()4040(. محەمــەد مەولــوود زۆر ســەالمی هەیە. (. محەمــەد مەولــوود زۆر ســەالمی هەیە. 
داكــی پشــتیوان و خــۆم زۆر ســەالممان هەیــە بــۆ ئێــوە داكــی پشــتیوان و خــۆم زۆر ســەالممان هەیــە بــۆ ئێــوە 
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ــرا. ــن ب ــرا.و زێنــەب خــان، ئیتــر هــەر خــۆش ب ــن ب و زێنــەب خــان، ئیتــر هــەر خــۆش ب

تێبینــی:تێبینــی: نامــە دوورودرێــژە پــڕ ســوودەكەتم لە كاتی  نامــە دوورودرێــژە پــڕ ســوودەكەتم لە كاتی 
خۆیــا پێگەیشــت، زۆر ســوپاس، ئــەوی پێویســتم بــوو خۆیــا پێگەیشــت، زۆر ســوپاس، ئــەوی پێویســتم بــوو 

ــم وەرگرت. ــم وەرگرت.لێ لێ

براتبرات
ئیمزائیمزا

كەریم شارەزاكەریم شارەزا

* نامەی چوارەم* نامەی چوارەم
هەولێرهەولێر

19711971//55//1818
برای بەڕێزم مامۆستا تاهیر ئەفەندیبرای بەڕێزم مامۆستا تاهیر ئەفەندی

ڕۆژتان باشڕۆژتان باش
بــن.  پایــەدار  و  تەندروســت  هــەردەم  بــن. هیــوادارم  پایــەدار  و  تەندروســت  هــەردەم  هیــوادارم 
نامــەی شــیرینت هــات، وا یــەك - دوو جــارە ســەر لــە نامــەی شــیرینت هــات، وا یــەك - دوو جــارە ســەر لــە 
ــێ  تەقاعــودی دەدەم، تــا ئەمــڕۆ ڕەقــەم و تەئریخــم لــێ تەقاعــودی دەدەم، تــا ئەمــڕۆ ڕەقــەم و تەئریخــم ل

ــاردن. ــۆم ن ــن، وا ب ــاردن.وەرگرت ــۆم ن ــن، وا ب وەرگرت

لــە بــارەی )شــەوچەرە(وە مــن لــە بــارەی )شــەوچەرە(وە مــن 22 و  و 33 مانــگ لــە  مانــگ لــە 
ــەوكات  ــڕەزاق(م پرســی، ئ ــە )عەبدول ــووم، ل ــدا ب ــەوكات بەغ ــڕەزاق(م پرســی، ئ ــە )عەبدول ــووم، ل ــدا ب بەغ
گوتــی گوتــی 44 مەلزەمــە چــاپ كــراوە و وا هــەوڵ دەدەم تــا  مەلزەمــە چــاپ كــراوە و وا هــەوڵ دەدەم تــا 
ــە چــی  ــا ئێســتا ب ــم ت ــا نازان ــكا، ج ــەواوی ب ــرا ت ــە چــی كاب ــا ئێســتا ب ــم ت ــا نازان ــكا، ج ــەواوی ب ــرا ت كاب

ــتییە؟ ــتییە؟گەیش گەیش
ئیتــر وا بــە پەلــە ئــەم نامەیــەت لەســەر بــەری ئیتــر وا بــە پەلــە ئــەم نامەیــەت لەســەر بــەری 
لەپــم بــۆ ئەنووســم، تكایــە لــە كەموكووڕیــم ببــوورن، لەپــم بــۆ ئەنووســم، تكایــە لــە كەموكووڕیــم ببــوورن، 
ــوو هەواڵێكــت  ــژی هەم ــە دوورودرێ ــر ب ــا جارێكــی ت ــوو هەواڵێكــت ت ــژی هەم ــە دوورودرێ ــر ب ــا جارێكــی ت ت
ــدااڵن  ــی من ــە دایك ــر زۆر ســەالم ل ــۆ دەنووســم، ئیت ــدااڵن ب ــی من ــە دایك ــر زۆر ســەالم ل ــۆ دەنووســم، ئیت ب

ــەم. ــەم.دەك دەك
الی قائمقامیة كویسنجقالی قائمقامیة كویسنجق

م/ أسرة عبدالواحد م/ أسرة عبدالواحد حمەصدیقحمەصدیق
1097410974

19711971//55//1515

* نامەی پێنجەم* نامەی پێنجەم
هەولێرهەولێر

19711971//55//2727

برای بەڕێزم مامۆستا تاهیر حەوێزیبرای بەڕێزم مامۆستا تاهیر حەوێزی
ڕۆژتان باشڕۆژتان باش

دەســتەكانت دەگوشــم و هیوادارم هەردەم تەندروســت دەســتەكانت دەگوشــم و هیوادارم هەردەم تەندروســت 
و پایەداربــن. نامــەی شــیرینتان و لیفكــە خروشــت و پایەداربــن. نامــەی شــیرینتان و لیفكــە خروشــت 
ــتی  ــوپاس، بەڕاس ــتن، زۆر زۆر س ــكێنەكانتان گەیش ــتی ش ــوپاس، بەڕاس ــتن، زۆر زۆر س ــكێنەكانتان گەیش ش
ــە دڵــی ئێمــەدا بــوون، بــە تایبەتــی داكــی پشــتیوان  ــە دڵــی ئێمــەدا بــوون، بــە تایبەتــی داكــی پشــتیوان ل ل
لیفكــەی  كڕینــی  بــۆ  هەڵیپێچابــووم  بــوو  لیفكــەی دەمێــك  كڕینــی  بــۆ  هەڵیپێچابــووم  بــوو  دەمێــك 
خۆماڵــی، بــەاڵم لەالیێكــی دی پێــی نەدەویســت چــوار خۆماڵــی، بــەاڵم لەالیێكــی دی پێــی نەدەویســت چــوار 
لیفكــە بــە جارێــك بنێــرن، بەڕاســتی خەجاڵەتتــان لیفكــە بــە جارێــك بنێــرن، بەڕاســتی خەجاڵەتتــان 

ــن.. ــن..كردی كردی
و  كــورد  نووســەری  پارەكانــی  خــۆی  ڕۆژی  و لــە  كــورد  نووســەری  پارەكانــی  خــۆی  ڕۆژی  لــە 
مێژووەكەم بەدەســت گەیشــت. بەبۆنــەی میهرەجانەكەی مێژووەكەم بەدەســت گەیشــت. بەبۆنــەی میهرەجانەكەی 
حاجــی قــادر)حاجــی قــادر)4141( ئێمــە لێــرە پروپاگاندەیێكــی باشــی ( ئێمــە لێــرە پروپاگاندەیێكــی باشــی 
بــۆ دەكەیــن و ژمارەیێكــی بــاش لــە كۆیــی و هەولێــری بــۆ دەكەیــن و ژمارەیێكــی بــاش لــە كۆیــی و هەولێــری 
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بەســەر كۆیــە وەردەكەیــن و واشــیان تــێ دەگەینیــن كــە بەســەر كۆیــە وەردەكەیــن و واشــیان تــێ دەگەینیــن كــە 
هــەر كەســە خەرجــی لەســەر خۆیەتــی.هــەر كەســە خەرجــی لەســەر خۆیەتــی.

ئیتــر داكــی پشــتیوان زۆر ســەالم و سوپاســی هەیــە ئیتــر داكــی پشــتیوان زۆر ســەالم و سوپاســی هەیــە 
بۆتــان و منداڵــەكان دەســتتان مــاچ دەكــەن. ســاڵو و بۆتــان و منداڵــەكان دەســتتان مــاچ دەكــەن. ســاڵو و 
ڕێزمــان بــۆ زێنــەب و زێباخــان. پیــاو ئەگــەر هەواڵــی ڕێزمــان بــۆ زێنــەب و زێباخــان. پیــاو ئەگــەر هەواڵــی 
ئەوتــۆی پــێ نەبــێ كــە شــیاوی بــاس كردن و نووســین ئەوتــۆی پــێ نەبــێ كــە شــیاوی بــاس كردن و نووســین 
بــێ، نامــەی ســەر لــەپ و ســەرمێزی هەروەكــوو یــەك بــێ، نامــەی ســەر لــەپ و ســەرمێزی هەروەكــوو یــەك 

دەبــێ، ئێــدی بەخێــر چــن.دەبــێ، ئێــدی بەخێــر چــن.

براتانبراتان
ئیمزائیمزا

كەریم مستەفا حەوێزیكەریم مستەفا حەوێزی

ڕوونكردنەوە و پەراوێزەكان:ڕوونكردنەوە و پەراوێزەكان:
))11( د. مــارف خەزنــەدار: مەعــرووف عەبدولقــادر ( د. مــارف خەزنــەدار: مەعــرووف عەبدولقــادر 
عەزیــز ئاغــای خەزنــەدار، )عەزیــز ئاغــای خەزنــەدار، )19301930 -  - 2525 - -1010 - -20102010(، (، 

ــیومانە. ــەوە نووس ــە بارەی ــتر ل ــیومانە.پێش ــەوە نووس ــە بارەی ــتر ل پێش
))22( ڕۆســتەم: مەبەســت لێــی ڕۆســتەم حەوێــزی ( ڕۆســتەم: مەبەســت لێــی ڕۆســتەم حەوێــزی 
))19131913 -  - 19991999(ی شــاعیرە، كــە پێشــتر لــە بارەیــەوە (ی شــاعیرە، كــە پێشــتر لــە بارەیــەوە 

ــیومانە. ــیومانە.نووس نووس
نەشــئەت  عەبدولڕەحمــان  نامیــق  نامیــق:  نەشــئەت (  عەبدولڕەحمــان  نامیــق  نامیــق:   )33((
جەلیــزادە، لــە ســاڵی جەلیــزادە، لــە ســاڵی 19311931 لــە كۆیــە لــە دایــك  لــە كۆیــە لــە دایــك 
بــووە، هــەر لــە كۆیــە قۆناغــی ســەرەتایی تــەواو بــووە، هــەر لــە كۆیــە قۆناغــی ســەرەتایی تــەواو 
كــردووە، دوای ئــەوە وازی لــە خوێنــدن هێنــاوە و كــردووە، دوای ئــەوە وازی لــە خوێنــدن هێنــاوە و 
دەســتی بــە كاروكاســبی كــردووە. ســەرەتا هاوكاریــی دەســتی بــە كاروكاســبی كــردووە. ســەرەتا هاوكاریــی 
باوكــی كــردووە، بــە تایبەتــی لــە وەرزی هاوینــان، باوكــی كــردووە، بــە تایبەتــی لــە وەرزی هاوینــان، 
لەوكاتانــەی كــە ماڵیــان دەچــووەوە چنــارۆك، چونکــە لەوكاتانــەی كــە ماڵیــان دەچــووەوە چنــارۆك، چونکــە 
ــە خــوار بــن  ــوون ل ــەوێ خاوەنــی باخێكــی گــەورە ب ــن ل ــە خــوار ب ــوون ل ــەوێ خاوەنــی باخێكــی گــەورە ب ل
ســوول و دەكەوتــە گواســتنەوەی بەروبوومــی باخچەكــە ســوول و دەكەوتــە گواســتنەوەی بەروبوومــی باخچەكــە 
بــە پشــتی گوێدرێــژ بــە مەبەســتی ســاغكردنەوەی بــە پشــتی گوێدرێــژ بــە مەبەســتی ســاغكردنەوەی 
دەگەڕانــەوە  زســتانانیش  لــە  كۆیــە،  بــازاڕی  دەگەڕانــەوە لــە  زســتانانیش  لــە  كۆیــە،  بــازاڕی  لــە 
ــی  ــێی ماڵ ــە دراوس ــە ك ــە كۆی ــان ل ــەی خۆی ــی خانووەك ــێی ماڵ ــە دراوس ــە ك ــە كۆی ــان ل ــەی خۆی خانووەك
ــی  ــە عەل ــووری و كاك ــد شــێخ ن ــزان عەبدولمەجی ــی بەڕێ ــە عەل ــووری و كاك ــد شــێخ ن ــزان عەبدولمەجی بەڕێ
بــرازای  برایــەش  دوو  ئــەو  بــوون،  نــووری  بــرازای شــێخ  برایــەش  دوو  ئــەو  بــوون،  نــووری  شــێخ 
ــەی  ــەڵ قەدری ــەی  لەگ ــەڵ قەدری ــە ســاڵی 19581958 لەگ ــەورەن. ل ــەالی گ ــە ســاڵی م ــەورەن. ل ــەالی گ م
دەكات،  هاوســەرگیری  غەفــووری  دەكات، خورشــیداغای  هاوســەرگیری  غەفــووری  خورشــیداغای 
بەرهەمــی ئــەو هاوســەرگیرییەی )بەرهەمــی ئــەو هاوســەرگیرییەی )33( كــوڕ و )( كــوڕ و )66( كــچ ( كــچ 
ــی بارودۆخــی  ــەر ناهەمواری ــی بارودۆخــی  لەب ــەر ناهەمواری ــت. ســاڵی 19631963 لەب ــت. ســاڵی دەبێ دەبێ
شــاری كۆیــە، ڕوو لــە شــاری هەولێــر دەكات، ســەرەتا شــاری كۆیــە، ڕوو لــە شــاری هەولێــر دەكات، ســەرەتا 
ــۆ و  ــەی مەچك ــە چایخان ــی و ل ــاگرد چایچ ــە ش ــۆ و دەبێت ــەی مەچك ــە چایخان ــی و ل ــاگرد چایچ ــە ش دەبێت
لــە خانووێكــی قــەاڵی هەولێــر نیشــتەجێ دەبێــت، لــە خانووێكــی قــەاڵی هەولێــر نیشــتەجێ دەبێــت، 
چایخانــەی  خاوەنــی  دەبێتــە  ســاڵ  چەنــدان  چایخانــەی دوای  خاوەنــی  دەبێتــە  ســاڵ  چەنــدان  دوای 
ــار(ی  ــەی )بەه ــك كەبابخان ــووە نزی ــە كەوتب ــۆی ك ــار(ی خ ــەی )بەه ــك كەبابخان ــووە نزی ــە كەوتب ــۆی ك خ
وەســتا محەمــەدی كەبابچــی، بەرانبــەر میوانخانــەی وەســتا محەمــەدی كەبابچــی، بەرانبــەر میوانخانــەی 
ــدار(ی  ــۆی )دڵ ــی خ ــە كات ــوێنەی ك ــەو ش ــەڕەح، ئ ــدار(ی ف ــۆی )دڵ ــی خ ــە كات ــوێنەی ك ــەو ش ــەڕەح، ئ ف
شــاعیری تێــدا نیشــتەجێ بــوو. نامیــق عەبدولڕەحمــان شــاعیری تێــدا نیشــتەجێ بــوو. نامیــق عەبدولڕەحمــان 
ــە شــاری كۆیــە پێوەنــدی  ــە ســەرەتای الوێتییــەوە ل ــە شــاری كۆیــە پێوەنــدی ل ــە ســەرەتای الوێتییــەوە ل ل
زۆر  لەناویــدا  و  دەكات  شــیوعیەوە  حزبــی  زۆر بــە  لەناویــدا  و  دەكات  شــیوعیەوە  حزبــی  بــە 
نێــو  كاری  لــە  واز  ئیــدی  دەبــێ،  نێــو چوســتوچاالك  كاری  لــە  واز  ئیــدی  دەبــێ،  چوســتوچاالك 
ڕێكخســتنەكان دەهێنــێ، بــەاڵم وەك هەوادارێكــی ئــەو ڕێكخســتنەكان دەهێنــێ، بــەاڵم وەك هەوادارێكــی ئــەو 
ــەی  ــە چایخانەك ــەو ماوەی ــە ئ ــەوە، بۆی ــە دەمێنێت ــەی حزب ــە چایخانەك ــەو ماوەی ــە ئ ــەوە، بۆی ــە دەمێنێت حزب
بووەتــە جێــگای نهێنیــی گەیانــدن و باڵوكردنــەوەی بووەتــە جێــگای نهێنیــی گەیانــدن و باڵوكردنــەوەی 
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پێناوەشــدا  لــەو  شــیوعی،  حزبــی  پێناوەشــدا پۆســتەكانی  لــەو  شــیوعی،  حزبــی  پۆســتەكانی 
تووشــی ئــازار و ئەشــكەنجەی زۆر بــووە، ئەوەبــوو تووشــی ئــازار و ئەشــكەنجەی زۆر بــووە، ئەوەبــوو 
ســاڵی ســاڵی 19811981 مــاوەی ) مــاوەی )88( مانــگ زیندانــی كــرا، دوای ( مانــگ زیندانــی كــرا، دوای 
هەوڵێكــی بێوچانــی دۆســتان، لەناویانــدا م. مەســعوود هەوڵێكــی بێوچانــی دۆســتان، لەناویانــدا م. مەســعوود 
محەمــەد، لــە بەهــاری محەمــەد، لــە بەهــاری 19821982 ئــازاد دەكــرێ. لــە ســاڵی  ئــازاد دەكــرێ. لــە ســاڵی 
ــە  ــمەرگەكان ك ــی پێش ــۆی چاالكییەك ــش بەه ــە ی ــمەرگەكان ك ــی پێش ــۆی چاالكییەك ــش بەه 19871987ی
لــە نزیــك چایخانەكــەی ســیخوڕێكی ڕژێــم دەكــوژرێ، لــە نزیــك چایخانەكــەی ســیخوڕێكی ڕژێــم دەكــوژرێ، 
خــۆی و )ســەركۆ(ی كــوڕی، كــە ئــەو كاتــە لــە خــۆی و )ســەركۆ(ی كــوڕی، كــە ئــەو كاتــە لــە 
ــگ  ــگ ( مان ــاوەی )77( مان ــۆ م ــوو، ب ــدا ب ــی هەرزەكاری ــاوەی )تەمەن ــۆ م ــوو، ب ــدا ب ــی هەرزەكاری تەمەن
دەخرێنــە زینــدان. لــە نەوەدەكانــی ســەدەی ڕابــوردوو دەخرێنــە زینــدان. لــە نەوەدەكانــی ســەدەی ڕابــوردوو 
چایخانەكــەی دەفرۆشــێت و یەكێكــی دی لــە نزیــك چایخانەكــەی دەفرۆشــێت و یەكێكــی دی لــە نزیــك 
پــردی نــاو بــازاڕ، بەرانبــەر )داون تــاون(ی ئێســتا پــردی نــاو بــازاڕ، بەرانبــەر )داون تــاون(ی ئێســتا 
دەكــڕێ، ماوەیــەك لــەوێ كار دەكات و دوای ئــەوە دەكــڕێ، ماوەیــەك لــەوێ كار دەكات و دوای ئــەوە 
چایخانەكــە ڕادەســتی نەهــرۆی كــوڕە گــەورەی دەكات. چایخانەكــە ڕادەســتی نەهــرۆی كــوڕە گــەورەی دەكات. 
لەبەرەبەیانــی ڕۆژی لەبەرەبەیانــی ڕۆژی 66 -  - 1212 - -20182018 كۆچــی دوایــی  كۆچــی دوایــی 
دەكات، لەســەر ڕاســپاردەی خــۆی لــە گۆڕســتانی دەكات، لەســەر ڕاســپاردەی خــۆی لــە گۆڕســتانی 
دەروێــش خــدری شــاری كۆیــە بەخــاك دەســپێردرێت.دەروێــش خــدری شــاری كۆیــە بەخــاك دەســپێردرێت.
))44( عوســمان: مەبەســت لێــی عوســمان مســتەفا ( عوســمان: مەبەســت لێــی عوســمان مســتەفا 
ئەحمــەدە )ئەحمــەدە )19261926 -  - 19361936(، بــە ئەفســەر لــە ســوپای (، بــە ئەفســەر لــە ســوپای 
عێــراق کاری کــردووە، هــەر لــە زووەوە چووەتــە بەرەی عێــراق کاری کــردووە، هــەر لــە زووەوە چووەتــە بەرەی 
ــە  ــاوەڵ زاوان، ل ــەد ئ ــم ئەحم ــەڵ م. كەری ــە چــەپ. لەگ ــاوەڵ زاوان، ل ــەد ئ ــم ئەحم ــەڵ م. كەری چــەپ. لەگ
ڕۆژی ڕۆژی 77 - -1010 - -20152015 لــە شــاری هەولێــر كۆچــی دوایــی  لــە شــاری هەولێــر كۆچــی دوایــی 

كــردووە.كــردووە.
))55( عەونی: عوســمان عەونی ( عەونی: عوســمان عەونی 19141914- - 19921992، پێشــتر ، پێشــتر 

لــە بارەیەوە نووســیومانە.لــە بارەیەوە نووســیومانە.
))66( مــەال محەمــەدی مــەال برایــم )دالوەر(ی شــاعیر، ( مــەال محەمــەدی مــەال برایــم )دالوەر(ی شــاعیر، 

لــە ژمارەكانــی پێشــتر لــە بارەیــەوە نووســیومانە.لــە ژمارەكانــی پێشــتر لــە بارەیــەوە نووســیومانە.
))77( مــەال عاســی: مــەال مســتەفای عاســی )( مــەال عاســی: مــەال مســتەفای عاســی )19821982 -  - 

19751975(، پێشــتر لــە بارەیــەوە نووســیومانە.(، پێشــتر لــە بارەیــەوە نووســیومانە.
ــە  ــوودا ل ــی پێش ــە ژمارەکان ــار: ل ــەالل جۆب ــە ( ج ــوودا ل ــی پێش ــە ژمارەکان ــار: ل ــەالل جۆب ))88( ج

بارەیــەوە نووســیومانە.بارەیــەوە نووســیومانە.
))99( مەلــوود ژاكاو: نــاوی تــەواوی )مەولــوود حســێن ( مەلــوود ژاكاو: نــاوی تــەواوی )مەولــوود حســێن 
ژاكاو(ـــە، شــاعیر و نووســەرێكی بەناوبانگــی کۆیەیــە. ژاكاو(ـــە، شــاعیر و نووســەرێكی بەناوبانگــی کۆیەیــە. 

ســاڵی ســاڵی 19391939 لــە كۆیــە لــە دایــك بــووە، ئێســتا  لــە كۆیــە لــە دایــك بــووە، ئێســتا 
مامۆســتای خانەنشــینە، لــە شــاری كۆیــە دادەنیشــێ.مامۆســتای خانەنشــینە، لــە شــاری كۆیــە دادەنیشــێ.
))1010( عوســمان عومــەر: نــاوی تــەواوی عوســمان ( عوســمان عومــەر: نــاوی تــەواوی عوســمان 
عومــەر مــام یەحیایــە، نازنــاوی شــیعری )پشــكۆ(یە، عومــەر مــام یەحیایــە، نازنــاوی شــیعری )پشــكۆ(یە، 
ســاڵی ســاڵی 19311931 لــە كۆیــە لــە دایــك بــووە، ســاڵی  لــە كۆیــە لــە دایــك بــووە، ســاڵی 20002000  
ــی  ــە ژمارەكان ــردووە، ل ــی ك ــی دوای ــر كۆچ ــە هەولێ ــی ل ــە ژمارەكان ــردووە، ل ــی ك ــی دوای ــر كۆچ ــە هەولێ ل

ــیومانە. ــەوە نووس ــە بارەی ــوودا ل ــیومانە.پێش ــەوە نووس ــە بارەی ــوودا ل پێش
فەرەیــدوون  تــەواوی  نــاوی  فەرەیــدوون:  فەرەیــدوون (  تــەواوی  نــاوی  فەرەیــدوون:   )1111((
محەمــەد مســتەفایە، لــە ســاڵی محەمــەد مســتەفایە، لــە ســاڵی 19391939 لــە شــاری  لــە شــاری 
كۆیــە لــە دایــك بــووە، بــرازای كەریــم شــارەزایە، كۆیــە لــە دایــك بــووە، بــرازای كەریــم شــارەزایە، 
هــەر لــە منداڵــی باوكــی بــە نەخۆشــی كۆچــی دوایــی هــەر لــە منداڵــی باوكــی بــە نەخۆشــی كۆچــی دوایــی 
كــردووە، بۆیــە لــە ماڵــی باپیــر و نەنكــی گــەورە كــردووە، بۆیــە لــە ماڵــی باپیــر و نەنكــی گــەورە 
بــووە. خوێندنــی ســەرەتایی و ناوەنــدی لــە كۆیــە بــووە. خوێندنــی ســەرەتایی و ناوەنــدی لــە كۆیــە 
تــەواو كــردووە و لــە خانــەی مامۆســتایانی بەعقووبــە تــەواو كــردووە و لــە خانــەی مامۆســتایانی بەعقووبــە 
درێــژەی بــە خوێندنەكــەی داوە. لــە ســاڵی درێــژەی بــە خوێندنەكــەی داوە. لــە ســاڵی 19601960  
بــووە بــە مامۆســتا، بەهــۆی هەڵوێســتی نیشــتمانی بــۆ بــووە بــە مامۆســتا، بەهــۆی هەڵوێســتی نیشــتمانی بــۆ 
مــاوەی چەنــد ســاڵێك بــۆ قــەزای عفــچ لــە خــوارووی مــاوەی چەنــد ســاڵێك بــۆ قــەزای عفــچ لــە خــوارووی 
ــی )33( (  ــدارە و خاوەن ــەوە. خێزان ــراق دوور خراوەت ــی )عێ ــدارە و خاوەن ــەوە. خێزان ــراق دوور خراوەت عێ
ــە كارەســاتی  ــە كارەســاتی ( كچــە، )كاروان(ی كــوڕی ب كــوڕ و )كــوڕ و )33( كچــە، )كاروان(ی كــوڕی ب
ئۆتۆمبێــل كۆچــی دوایــی كــردووە. م. فەرەیــدوون ئۆتۆمبێــل كۆچــی دوایــی كــردووە. م. فەرەیــدوون 
محەمەدیــش لــە محەمەدیــش لــە 3030 - -99 - -20202020 كۆچــی دوایــی دەكات و  كۆچــی دوایــی دەكات و 
لــە گۆڕســتانی دەروێــش خــدر لــە تەنیشــت نەنكــی بــە لــە گۆڕســتانی دەروێــش خــدر لــە تەنیشــت نەنكــی بــە 

خــاك دەســپێردرێت.خــاك دەســپێردرێت.
))1212( جەالل حەمەد )( جەالل حەمەد )19331933 -  - 20102010(: لە ژمارەكانی (: لە ژمارەكانی 

پێشــوودا لە بارەیەوە نووســیومانە.پێشــوودا لە بارەیەوە نووســیومانە.
))1313( حەمەدئەمیــن ئەفەنــدی ( حەمەدئەمیــن ئەفەنــدی 19201920 -  - 19991999: لــە : لــە 

ــیومانە. ــەوە نووس ــە بارەی ــوودا ل ــی پێش ــیومانە.ژمارەكان ــەوە نووس ــە بارەی ــوودا ل ــی پێش ژمارەكان
)جــەالل  تــەواوی  نــاوی  ئەفەنــدی:  جــەالل  )جــەالل (  تــەواوی  نــاوی  ئەفەنــدی:  جــەالل   )1414((
ــاڵی 19091909   ــە، س ــای حەوێزی(ی ــای ئەمیناغ ــب ئاغ ــاڵی حەبی ــە، س ــای حەوێزی(ی ــای ئەمیناغ ــب ئاغ حەبی
لــە کۆیــە لــە دایــک بــووە، نــەوەی ئەختــەری شــاعیرە، لــە کۆیــە لــە دایــک بــووە، نــەوەی ئەختــەری شــاعیرە، 
چووەتــە  کۆیــە،  لــە  ســەرەتایی  خوێندنــی  چووەتــە پــاش  کۆیــە،  لــە  ســەرەتایی  خوێندنــی  پــاش 
بەغــدا، دوای دوو ســاڵ خوێنــدن بووەتــە مامۆســتا. بەغــدا، دوای دوو ســاڵ خوێنــدن بووەتــە مامۆســتا. 
ــەوەی  ــووە، ن ــەت ب ــە هەیب ــەوەی مامۆســتایەکی ســەنگین و ب ــووە، ن ــەت ب ــە هەیب مامۆســتایەکی ســەنگین و ب
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چلــەکان و پەنجاکانــی شــاری کۆیــەی پێگەیانــدووە، چلــەکان و پەنجاکانــی شــاری کۆیــەی پێگەیانــدووە، 
بــە هەمــوو واتایــەک مامۆســتا و لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە بــە هەمــوو واتایــەک مامۆســتا و لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە 
پــەروەردەکار بــووە، ســەردانی ئیســتەنبوڵی کــردووە پــەروەردەکار بــووە، ســەردانی ئیســتەنبوڵی کــردووە 
ــرای  ــە، کامێ ــاری کۆی ــە ش ــوودی هێناوەت ــری ع ــرای و ئامێ ــە، کامێ ــاری کۆی ــە ش ــوودی هێناوەت ــری ع و ئامێ
هەبــووە و وەک فۆتۆگرافەرێــک ناســراوە، گەلــێ وێنــەی هەبــووە و وەک فۆتۆگرافەرێــک ناســراوە، گەلــێ وێنــەی 
ــە  ــا ئێســتاش ب ــە ت ــووە ک ــەی گرت ــاری کۆی ــی ش ــە جوان ــا ئێســتاش ب ــە ت ــووە ک ــەی گرت ــاری کۆی ــی ش جوان
شــانازییەوە بــاس دەکرێــت. ســاڵی شــانازییەوە بــاس دەکرێــت. ســاڵی 19311931 لــە قوتابخانــە  لــە قوتابخانــە 
تەختــەی شــانۆی بــۆ پێشکەشــکردنی شــانۆگەری دانــاوە تەختــەی شــانۆی بــۆ پێشکەشــکردنی شــانۆگەری دانــاوە 
و تەمســیلی )کچــی کوردســتان(ی نمایــش کــردووە، و تەمســیلی )کچــی کوردســتان(ی نمایــش کــردووە، 

ــردووە. ــی ک ــی دوای ــە کۆچ ــە کۆی ــردووە. ل ــی ک ــی دوای ــە کۆچ ــە کۆی ــاڵی 19751975 ل ــاڵی س س
))1515( مــەال محەمــەدی كۆیــی )مــەالی گــەورە(: ناوی ( مــەال محەمــەدی كۆیــی )مــەالی گــەورە(: ناوی 
تــەواوی محەمــەد عەبدوڵــاڵ ئەســعەد جەلیزادەیــە، زانــا تــەواوی محەمــەد عەبدوڵــاڵ ئەســعەد جەلیزادەیــە، زانــا 
ــوردە،  ــەورەی ك ــی گ ــاعیر و ڕووناكبیرێك ــا و ش ــوردە، و دان ــەورەی ك ــی گ ــاعیر و ڕووناكبیرێك ــا و ش و دان
ــە دایــك  ــە ل ــە كۆی ــك باوكــی م. مەســعوود محەمــەدە، ل ــە دای ــە ل ــە كۆی باوكــی م. مەســعوود محەمــەدە، ل
بــووە، خاوەنــی چەنــدان كتێبــی ئایینــی و تەفســیری بــووە، خاوەنــی چەنــدان كتێبــی ئایینــی و تەفســیری 
ــە  ــە  ل ــیعرە، ڕۆژی 1212 - -1010 - -19431943 ل ــی ش ــان و دیوان ــیعرە، ڕۆژی قورئ ــی ش ــان و دیوان قورئ

كۆیــە كۆچــی دوایــی كــردووە.كۆیــە كۆچــی دوایــی كــردووە.
ــاوی تــەواوی  ــاوی تــەواوی ( مــام گیــو: گیــوی موكریانــی، ن ))1616( مــام گیــو: گیــوی موكریانــی، ن
ــە،  ــە، )عەبدولڕەحمــان ســەید عەبدوللەتیــف ئیسماعیل(ـ )عەبدولڕەحمــان ســەید عەبدوللەتیــف ئیسماعیل(ـ
لــە شــاری مهابــاد ســاڵی لــە شــاری مهابــاد ســاڵی 19041904 لــە دایــك بــووە و لــە  لــە دایــك بــووە و لــە 
شــاری هەولێــر لە ســاڵی شــاری هەولێــر لە ســاڵی 19771977 كۆچی دوایــی كردووە،  كۆچی دوایــی كردووە، 
بــرا بچووكــی حوســێن حوزنــی موكریانــی بــوو، بەهــۆی بــرا بچووكــی حوســێن حوزنــی موكریانــی بــوو، بەهــۆی 
ــی زۆری زمــان و  ــی زۆری زمــان و چاپخانــەی كوردســتانەوە خزمەتێك چاپخانــەی كوردســتانەوە خزمەتێك
ڕۆژنامەگــەری و ئەدەبــی كــوردی كــردووە، چەنــدان ڕۆژنامەگــەری و ئەدەبــی كــوردی كــردووە، چەنــدان 
فەرهەنگــی گرنگــی لــە چــاپ داوە، خاوەنــی ئیمتیــاز و فەرهەنگــی گرنگــی لــە چــاپ داوە، خاوەنــی ئیمتیــاز و 

سەرنووســەری گۆڤــاری هەتــاو بــووە.سەرنووســەری گۆڤــاری هەتــاو بــووە.
نــاوی  کۆیــی،  محەمــەدی  مــەال  دیــاری  نــاوی (  کۆیــی،  محەمــەدی  مــەال  دیــاری   )1717((
ســاڵی  لــە  کــە  گەورەیــە(،  )مــەالی  ســاڵی کۆشــیعرێکی  لــە  کــە  گەورەیــە(،  )مــەالی  کۆشــیعرێکی 
19691969، لــە چاپخانــەی کوردســتان، لــە هەولێــر لەالیــەن ، لــە چاپخانــەی کوردســتان، لــە هەولێــر لەالیــەن 

لــە چــاپ دراوە. لــە چــاپ دراوە.)گیــوی موکریانی(یــەوە  )گیــوی موکریانی(یــەوە 
))1818( مەجیــد: مەبەســت لێــی م. مەجیــد ئاســنگەرە ( مەجیــد: مەبەســت لێــی م. مەجیــد ئاســنگەرە 
كــە لــە ســاڵی كــە لــە ســاڵی 19321932 لــە كۆیــە لــە دایــك بــووە و  لــە كۆیــە لــە دایــك بــووە و 
ــە  ــی كــردووە، ل ــە هەولێــر كۆچــی دوای ــە  ل ــی كــردووە، ل ــە هەولێــر كۆچــی دوای ســاڵی ســاڵی 20122012 ل

ــەوە نووســیومانە. ــە بارەی ــی پێشــوودا ل ــەوە نووســیومانە.ژمارەكان ــە بارەی ــی پێشــوودا ل ژمارەكان
ــان: )عەبدولڕەحمــان  ــان: )عەبدولڕەحمــان ( ئاوڕەحمــان پاشــای بەب ))1919( ئاوڕەحمــان پاشــای بەب
ــی  ــە، خەڵك ــای بابان(ـ ــوود پاش ــوڕی مەحم ــا ك ــی پاش ــە، خەڵك ــای بابان(ـ ــوود پاش ــوڕی مەحم ــا ك پاش
شــاری ســلێمانییە، لــە ســاڵی شــاری ســلێمانییە، لــە ســاڵی 17831783 بووەتــە پاشــای  بووەتــە پاشــای 
ــردووە،  ــایەتی ك ــاڵ پاش ــردووە، ( س ــایەتی ك ــاڵ پاش ــاوەی )2424( س ــەكان، م ــاوەی )بابان ــەكان، م بابان
هاوچەرخــی حاجــی بەكراغــای حەوێــزی بــووە كــە زۆر هاوچەرخــی حاجــی بەكراغــای حەوێــزی بــووە كــە زۆر 
ــردووە.  ــۆڕ ک ــان ئاڵوگ ــوون و نامەی ــر ب ــتی یەكت ــردووە. دۆس ــۆڕ ک ــان ئاڵوگ ــوون و نامەی ــر ب ــتی یەكت دۆس

ــردووە. ــی ك ــی دوای ــردووە. كۆچ ــی ك ــی دوای ڕۆژی ڕۆژی 2222//88//18131813 كۆچ
))2020( چنــارۆك: هاوینەهەوارێكــی جــوان و ســازگار و ( چنــارۆك: هاوینەهەوارێكــی جــوان و ســازگار و 
ڕەنگینــە، كەوتووەتــە قەدپاڵــی شــاخی هەیبەســوڵتان ڕەنگینــە، كەوتووەتــە قەدپاڵــی شــاخی هەیبەســوڵتان 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــم ل ــی (ك ــە ڕۆژهەاڵت ــم ل ــدا، )33(ك ــەوزی بتوێن ــوی ح ــە دی ــدا، )ب ــەوزی بتوێن ــوی ح ــە دی ب
ــی  ــی باش ــاخ و ئاوێك ــەوە دوورە، ڕەز و ب ــاری كۆی ــی ش ــی باش ــاخ و ئاوێك ــەوە دوورە، ڕەز و ب ــاری كۆی ش
هەیــە، لەوانــە ســولی چنــارۆك كــە زۆر جــوان و هەیــە، لەوانــە ســولی چنــارۆك كــە زۆر جــوان و 
دڵگیــرە، لــە بــێ بەختــی كۆییانــە كــە تــا ئێســتا دڵگیــرە، لــە بــێ بەختــی كۆییانــە كــە تــا ئێســتا 

ــەدراوە. ــێ ن ــی پ ــی باش ــەدراوە.گرنگییەك ــێ ن ــی پ ــی باش گرنگییەك
بــە  ســەر  جوانــی  گوندێكــی  پیبــازۆك:  بــە (  ســەر  جوانــی  گوندێكــی  پیبــازۆك:   )2121((
قــەزای كۆیەیــە، كەوتووەتــە باشــووری شــاری كۆیــە، قــەزای كۆیەیــە، كەوتووەتــە باشــووری شــاری كۆیــە، 
نیــو ســەعات لێیــەوە دوورە، خەڵكەكــەی خەریكــی نیــو ســەعات لێیــەوە دوورە، خەڵكەكــەی خەریكــی 
كشــتوكاڵن، گوندەكــە لــە )كشــتوكاڵن، گوندەكــە لــە )4545( ماڵێــك پێــك هاتــووە، ( ماڵێــك پێــك هاتــووە، 

قوتابخانــەی ســەرەتاییان هەیــە.قوتابخانــەی ســەرەتاییان هەیــە.
ــدی  ــە گون ــووە ل ــدی ( قەســرۆك: پێشــتر بەشــێك ب ــە گون ــووە ل ))2222( قەســرۆك: پێشــتر بەشــێك ب
بووەتــە  گونــدی )خراپــە(  كــە  دواییــش  بووەتــە )خراپــە(،  گونــدی )خراپــە(  كــە  دواییــش  )خراپــە(، 
ــەكە  ــەردوو بەش ــنووری ه ــتا س ــتی، ئێس ــەی ئاش ــەكە ناحی ــەردوو بەش ــنووری ه ــتا س ــتی، ئێس ــەی ئاش ناحی
قەســرۆك  ئاشــتی.  ناحیــەی  لــە  بەشــێك  قەســرۆك بووەتــە  ئاشــتی.  ناحیــەی  لــە  بەشــێك  بووەتــە 
ناحیەیەكــی  كۆیــە،  شــاری  باشــووری  ناحیەیەكــی كەوتووەتــە  كۆیــە،  شــاری  باشــووری  كەوتووەتــە 
گەورەیــە، خەڵكەكــەی خەریكی كشــتوكاڵن، قوتابخانەی گەورەیــە، خەڵكەكــەی خەریكی كشــتوكاڵن، قوتابخانەی 
ســەرەتایی و ناوەنــدی و ئامادەیــی و نەخۆشــخانەی لــێ ســەرەتایی و ناوەنــدی و ئامادەیــی و نەخۆشــخانەی لــێ 

كراوەتــەوە.كراوەتــەوە.
ــەورەی  ــرە گ ــی: باپی ــی جەل ــەال ئەوڕەحمان ــەورەی ( م ــرە گ ــی: باپی ــی جەل ــەال ئەوڕەحمان ))2323( م
مــەال محەمــەدی كۆیــی )مــەالی گەورە(یــە، ســاڵی لــە مــەال محەمــەدی كۆیــی )مــەالی گەورە(یــە، ســاڵی لــە 

دایــك بــوون و مردنەكــەی نەزانــراوە.دایــك بــوون و مردنەكــەی نەزانــراوە.
مەســعوود  لێــی  مەبەســت  مەســعوود  كاك  مەســعوود (  لێــی  مەبەســت  مەســعوود  كاك   )2424((
ــە  ــە ل ــە كۆی ــە  ل ــە ل ــە كۆی ــدە كــە ســاڵی 19191919 ل ــدە كــە ســاڵی محەمــەدی هزرمەن محەمــەدی هزرمەن
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ــە هەولێــر كۆچــی دوایــی  ــە هەولێــر كۆچــی دوایــی  ل ــووە، ســاڵی 20022002 ل ــووە، ســاڵی دایــك ب دایــك ب
بارەیــەوە  لــە  پێشــوودا  ژمارەكانــی  لــە  بارەیــەوە كــردووە،  لــە  پێشــوودا  ژمارەكانــی  لــە  كــردووە، 

نووســیومانە.نووســیومانە.
))2525( نەجیبەخــان: كچــی مــەالی گــەورە و خوشــكی ( نەجیبەخــان: كچــی مــەالی گــەورە و خوشــكی 
م. مەســعوود محەمــەدە، ســاڵی م. مەســعوود محەمــەدە، ســاڵی 19171917 لــە شــاری كۆیە  لــە شــاری كۆیە 
لــە دایــك بــووە، لەكۆیــە ژیــاوە و هــەر لــە كۆیــەش لــە لــە دایــك بــووە، لەكۆیــە ژیــاوە و هــەر لــە كۆیــەش لــە 
ڕۆژی ڕۆژی 1212 - -66 - -19991999 كۆچــی دوایــی كــردووە. لــە ســاڵی  كۆچــی دوایــی كــردووە. لــە ســاڵی 
19521952 ســەرۆكی لقــی كۆیــەی یەكێتیــی ئافرەتــان بووە،  ســەرۆكی لقــی كۆیــەی یەكێتیــی ئافرەتــان بووە، 
خوێندەوارییەكــی باشــی هەبــووە، قۆناغــی ســەرەتایی خوێندەوارییەكــی باشــی هەبــووە، قۆناغــی ســەرەتایی 
ــەی  ــە قوتابخان ــەك ل ــردووە، ماوەی ــەواو ك ــە ت ــە كۆی ــەی ل ــە قوتابخان ــەك ل ــردووە، ماوەی ــەواو ك ــە ت ــە كۆی ل
كچانــی كۆیــە مامۆســتا بــووە، لــە پــاش خــۆی چەنــد كچانــی كۆیــە مامۆســتا بــووە، لــە پــاش خــۆی چەنــد 

دەستنووســێكی لــێ بەجــێ مــاوە.دەستنووســێكی لــێ بەجــێ مــاوە.
  19091909( حەتــك  محەمــەدی  مــەال  دالوەر:   )( حەتــك  محەمــەدی  مــەال  دالوەر:   )2626((
بارەیــەوە  لــە  پێشــوودا  ژمارەكانــی  لــە  بارەیــەوە (،  لــە  پێشــوودا  ژمارەكانــی  لــە   ،)19701970--

نووســیومانە.نووســیومانە.
بەكراغــای  حاجــی  ئەمیناغــای  ئەختــەر:  بەكراغــای (  حاجــی  ئەمیناغــای  ئەختــەر:   )2727((
بارەیــەوە  لــە  پێشــوودا  ژمارەكانــی  لــە  بارەیــەوە حەوێــزی،  لــە  پێشــوودا  ژمارەكانــی  لــە  حەوێــزی، 

نووســیومانە.نووســیومانە.
شــێخ  زەینــەب  تــەواوی  نــاوی  حەزینــە:  شــێخ (  زەینــەب  تــەواوی  نــاوی  حەزینــە:   )2828((
ــم شــێخ ئەحمــەدە، خێزانــی حاجــی مــەال  ــم شــێخ ئەحمــەدە، خێزانــی حاجــی مــەال عەبدولكەری عەبدولكەری
ــە  ــە هاتووەت ــە شــاری كۆی ــە، ل ــاڵی جەلیزادەی ــە عەبدوڵ ــە هاتووەت ــە شــاری كۆی ــە، ل ــاڵی جەلیزادەی عەبدوڵ
ــەزان  ــاعیرێكی قس ــا و ش ــی زان ــاوە، خوێندەوارێك ــەزان دنی ــاعیرێكی قس ــا و ش ــی زان ــاوە، خوێندەوارێك دنی
هاوســەرەكەی  مردنــی  پــاش  ســاڵ  چــوار  هاوســەرەكەی بــووە،  مردنــی  پــاش  ســاڵ  چــوار  بــووە، 
حاجــی مــەال عەبدوڵــاڵ كۆچــی دوایــی كــردووە، كۆچــی حاجــی مــەال عەبدوڵــاڵ كۆچــی دوایــی كــردووە، كۆچــی 
ــت  ــەر هەس ــە س ــەرەكەی كاری كردووەت ــی هاوس ــت دوای ــەر هەس ــە س ــەرەكەی كاری كردووەت ــی هاوس دوای
ــاوە.  ــۆ دان ــی بەســۆزی ب ــە الوانەوەیەك ــاوە. و ســۆزی، بۆی ــۆ دان ــی بەســۆزی ب ــە الوانەوەیەك و ســۆزی، بۆی
حەزینــە خوشــكی گــەورەی شــاعیرانی بنەماڵــەی شــێخ حەزینــە خوشــكی گــەورەی شــاعیرانی بنەماڵــەی شــێخ 
نــاودارە،  )حوســەینی(  و  )نیهانــی(  نــاودارە، عەبدولكەریــم  )حوســەینی(  و  )نیهانــی(  عەبدولكەریــم 
دایكــی )شــێخ نوورەدیــن(ی كۆیەیــە، لــە بنەماڵەیەكــی دایكــی )شــێخ نوورەدیــن(ی كۆیەیــە، لــە بنەماڵەیەكــی 
ــی  ــۆی زانین ــووە، بەه ــەروەردە ب ــی و زانســتی پ ــی ئایین ــۆی زانین ــووە، بەه ــەروەردە ب ــی و زانســتی پ ئایین
لــە  لــە هونــەری شــیعر، زۆر شــیعری دانــاوە. ســوود  هونــەری شــیعر، زۆر شــیعری دانــاوە. ســوود 
كتێبــی )كۆیــە و شــاعیرانی(، بەرگــی یەكــەم، كەریــم كتێبــی )كۆیــە و شــاعیرانی(، بەرگــی یەكــەم، كەریــم 
شــارەزا وەرگیــراوە، كــە لــە ســاڵی شــارەزا وەرگیــراوە، كــە لــە ســاڵی 19611961 چــاپ كــراوە. چــاپ كــراوە.

))2929( حوســەینی: نــاوی تــەواوی )ســەید ئەحمــەدی ( حوســەینی: نــاوی تــەواوی )ســەید ئەحمــەدی 
شــێخ  ئەحمــەدی  شــێخ  عەبدولكەریمــی  شــێخ شــێخ  ئەحمــەدی  شــێخ  عەبدولكەریمــی  شــێخ 
ــە  ــە هاتووەت ــە كۆی ــە  ل ــە هاتووەت ــە كۆی ــاڵی 18871887 ل ــە، س ــاڵی عەبدولكەریم(ـ ــە، س عەبدولكەریم(ـ
بــەر  بــەر ( ســاڵیدا چووەتــە  لــە تەمەنــی )77( ســاڵیدا چووەتــە  لــە تەمەنــی )دنیــاوە،  دنیــاوە، 
خوێنــدن، لــە دواییدا لەالی شــێخ نوورەددیــن جەلیزادە خوێنــدن، لــە دواییدا لەالی شــێخ نوورەددیــن جەلیزادە 
دەرســی ســەرف و نەحــوی خوێنــدووە، مەیلــی شــیعری دەرســی ســەرف و نەحــوی خوێنــدووە، مەیلــی شــیعری 
زۆر بــووە، شــیعری بــە زمانــی كــوردی و فارســی زۆر بــووە، شــیعری بــە زمانــی كــوردی و فارســی 
زۆرە، لــە ســەرەتای یەكەمیــن شــەڕی جیهانــی ناچــار زۆرە، لــە ســەرەتای یەكەمیــن شــەڕی جیهانــی ناچــار 
دەبــێ دەســت لــە خوێنــدن هەڵگــرێ. لــە ســەفەربەلگ دەبــێ دەســت لــە خوێنــدن هەڵگــرێ. لــە ســەفەربەلگ 
ئــاوارەی دەشــتودەر دەبــێ، تــا كۆتایــی شــەڕ ئەوجــا ئــاوارەی دەشــتودەر دەبــێ، تــا كۆتایــی شــەڕ ئەوجــا 
ــی  ــی دوای ــی  كۆچ ــی دوای ــاڵی 19331933 كۆچ ــە س ــە، ل ــەوە كۆی ــاڵی هاتووەت ــە س ــە، ل ــەوە كۆی هاتووەت
كــردووە و لــە كۆیــە نێــژراوە. ســوود لــە كتێبــی )كۆیە كــردووە و لــە كۆیــە نێــژراوە. ســوود لــە كتێبــی )كۆیە 

ــراوە. ــارەزا وەرگی ــم ش ــاعیرانی(، كەری ــراوە.و ش ــارەزا وەرگی ــم ش ــاعیرانی(، كەری و ش
))3030( مســكێن: دەبــێ مەبەســتی )قانیــع(ی شــاعیر ( مســكێن: دەبــێ مەبەســتی )قانیــع(ی شــاعیر 
ــتمانپەروەرەكانی  ــاعیرە نیش ــە ش ــە ل ــە یەكێك ــێ، ك ــتمانپەروەرەكانی ب ــاعیرە نیش ــە ش ــە ل ــە یەكێك ــێ، ك ب
كــورد، نــاوی تــەواوی شــێخ محەمــەد شــێخ عەبدولقادر كــورد، نــاوی تــەواوی شــێخ محەمــەد شــێخ عەبدولقادر 
شــێخ ســەعیدی دۆاڵشــییە، لــە ســاڵی شــێخ ســەعیدی دۆاڵشــییە، لــە ســاڵی 18981898 لــە  لــە 
گونــدی دۆاڵش لــە دایــك بــووە، لــە ســاڵی گونــدی دۆاڵش لــە دایــك بــووە، لــە ســاڵی 19651965  

ــردووە. ــی ك ــی دوای ــردووە.كۆچ ــی ك ــی دوای كۆچ
ڕەســووڵ  )مــەال  تــەواوی  نــاوی  مەنفــی:  ڕەســووڵ (  )مــەال  تــەواوی  نــاوی  مەنفــی:   )3131((
كــوڕی مــەال مەحمــوودی بێتووشــی(یە، ســاڵی كــوڕی مــەال مەحمــوودی بێتووشــی(یە، ســاڵی 18601860  
ــەم  ــەم  یەك ــاڵی 19201920 یەك ــە س ــووە، ل ــك ب ــە دای ــە ل ــە كۆی ــاڵی ل ــە س ــووە، ل ــك ب ــە دای ــە ل ــە كۆی ل
بەڕێوەبــەری قوتابخانــەی ئــووالی ســەرەتایی بــووە لــە بەڕێوەبــەری قوتابخانــەی ئــووالی ســەرەتایی بــووە لــە 
ــردووە.  ــی ك ــی دوای ــردووە.  كۆچ ــی ك ــی دوای ــاڵی 19211921 كۆچ ــە، س ــاری كۆی ــاڵی ش ــە، س ــاری كۆی ش
ــە دوای  ــا و شــاعیر بــووە، ل ــا و دان ــە دوای مامۆســتایەكی زان ــا و شــاعیر بــووە، ل ــا و دان مامۆســتایەكی زان
ئــەو عەبدولڕەحمــان شــەرەف بووەتــە بەڕێوەبــەری ئــەو عەبدولڕەحمــان شــەرەف بووەتــە بەڕێوەبــەری 

قوتابخانەكــە.قوتابخانەكــە.
و  ئەدەبیــی  گۆڤارێكــی  هەولێــر:  گۆڤــاری  و (  ئەدەبیــی  گۆڤارێكــی  هەولێــر:  گۆڤــاری   )3232((
ڕۆشــنبیری بــووە، بایەخــی بــە ئەدەبیــات و نووســین ڕۆشــنبیری بــووە، بایەخــی بــە ئەدەبیــات و نووســین 
داوە، لە ســاڵی داوە، لە ســاڵی 19671967 تا ســاڵی  تا ســاڵی 19741974 لەســەر ئەرکی  لەســەر ئەرکی 
سەرنووســەرەكەی  دەرچــووە،  هەولێــر  سەرنووســەرەكەی شــارەوانی  دەرچــووە،  هەولێــر  شــارەوانی 

ــووە. ــەم ب ــوود م ــەد مەول ــووە.محەم ــەم ب ــوود م ــەد مەول محەم
لــە  گۆڤارێكــە  كــوردەواری:  دەفتــەری  لــە (  گۆڤارێكــە  كــوردەواری:  دەفتــەری   )3333((
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ــە  ــە  دەرچــووە، نووســراوە: كۆمەڵ ــدا، ســاڵی 19701970 دەرچــووە، نووســراوە: كۆمەڵ ــدا، ســاڵی بەغ بەغ
نووســینێكی ئەدەبیــی و زانســتیی و بیــری كوردییــە، نووســینێكی ئەدەبیــی و زانســتیی و بیــری كوردییــە، 
ڕێــگای ئامانجــی كوردایەتــی ئەمــڕۆ و ســبەینێمان ڕێــگای ئامانجــی كوردایەتــی ئەمــڕۆ و ســبەینێمان 
بــە پڕشــنگی بیــری نــوێ ڕوونــاك دەكاتــەوە، بــە بــە پڕشــنگی بیــری نــوێ ڕوونــاك دەكاتــەوە، بــە 
ڕوخســارێكی نەتەوەیــی و ناوەرۆكێكــی مرۆڤایەتــی ڕوخســارێكی نەتەوەیــی و ناوەرۆكێكــی مرۆڤایەتــی 
خــۆی دەنوێنــێ. لەژێــر چاودێــری و ئامادەكردنــی خــۆی دەنوێنــێ. لەژێــر چاودێــری و ئامادەكردنــی 
جەمــال خەزنــەدارە، تەنیــا )جەمــال خەزنــەدارە، تەنیــا )33( ژمارەی لــێ دەرچووە.( ژمارەی لــێ دەرچووە.
))3434( گۆڤــاری برایەتــی: گۆڤارێكی سیاســیی گشــتی ( گۆڤــاری برایەتــی: گۆڤارێكی سیاســیی گشــتی 
مانگانــە بــووە، لــە بەغــدا و ســلێمانی دەرچــووە، مانگانــە بــووە، لــە بەغــدا و ســلێمانی دەرچــووە، 
پاشــكۆی ڕۆژنامــەی )التآخي(یــە، خاوەنــی ئیمتیــازی پاشــكۆی ڕۆژنامــەی )التآخي(یــە، خاوەنــی ئیمتیــازی 
عەلــی  سەرنووســەری  كەریــم،  محەمــەد  عەلــی حەبیــب  سەرنووســەری  كەریــم،  محەمــەد  حەبیــب 
ــە 11   ــەم، ل ــاڵی یەک ــە (ی س ــەم، ل ــاڵی یەک ــارە )11(ی س ــووە. ژم ــاڵ ب ــارە )عەبدوڵ ــووە. ژم ــاڵ ب عەبدوڵ
ــانی  ــە نیس ــەم، ل ــاڵی یەك ــانی ی س ــە نیس ــەم، ل ــاڵی یەك ــارە 1313ی س ــارە ، ژم --66 - -19701970، ژم
19711971 و ژمــارە  و ژمــارە 22 ) )1414(، لــە ســاڵی دووەم، حوزەیرانــی (، لــە ســاڵی دووەم، حوزەیرانــی 

19711971 دەرچــووە. دەرچــووە.
))3535( عەبدولــڕەزاق: مەبەســت لێــی عەبدولــڕەزاق ( عەبدولــڕەزاق: مەبەســت لێــی عەبدولــڕەزاق 
ــك  ــە دای ــە ل ــە كۆی ــك  ل ــە دای ــە ل ــە كۆی ــاڵی 19361936 ل ــە س ــە ل ــارە، ك ــاڵی بیم ــە س ــە ل ــارە، ك بیم
بــووە و لــە بــووە و لــە 1515 - -66 - -20222022 هــەر لــە كۆیــە كۆچــی  هــەر لــە كۆیــە كۆچــی 
دوایــی كــردووە. لــە ژمارەكانــی پێشــوودا لــە بارەیــەوە دوایــی كــردووە. لــە ژمارەكانــی پێشــوودا لــە بارەیــەوە 

نووســراوە.نووســراوە.
ــوود مــەم،  ــوود: محەمــەد مەول ــوود مــەم، ( محەمــەد مەول ــوود: محەمــەد مەول ))3636( محەمــەد مەول
نووســەر و چیڕۆكنووســی بەناوبانــگ لــە ســاڵی نووســەر و چیڕۆكنووســی بەناوبانــگ لــە ســاڵی 19261926  
لــە شــەقاڵوە لــە دایــك بــووە، تــا قۆناغــی دواناوەنــدی لــە شــەقاڵوە لــە دایــك بــووە، تــا قۆناغــی دواناوەنــدی 
خوێنــدووە، کۆمەڵێــک كۆچیــڕۆك و نۆڤلێــت و ڕۆمانــی خوێنــدووە، کۆمەڵێــک كۆچیــڕۆك و نۆڤلێــت و ڕۆمانــی 
ــی  ــەم و دووەم ــی یەك ــە بەرگ ــاپ دراون، لەوان ــە چ ــی ل ــەم و دووەم ــی یەك ــە بەرگ ــاپ دراون، لەوان ــە چ ل
چیڕۆكەكانــی، پاییــزە خــەون، كاروان و ســەگوەڕ، چیڕۆكەكانــی، پاییــزە خــەون، كاروان و ســەگوەڕ، 
تــاد.. ڕۆژی تــاد.. ڕۆژی 77 - -55 - -19871987 لــە شــاری بەغــدا، بــە  لــە شــاری بەغــدا، بــە 

ــردووە. ــی ك ــردووە.نەخۆشــی دڵ كۆچــی دوای ــی ك نەخۆشــی دڵ كۆچــی دوای
ــی  ــی یەكەم ــە: مەبەســتی بەرگ ــژووی كۆی ــی ( مێ ــی یەكەم ــە: مەبەســتی بەرگ ــژووی كۆی ))3737( مێ
كتێبــی مێــژووی كۆیەیــە كــە نووســەرەكەی )م. تاهیــر كتێبــی مێــژووی كۆیەیــە كــە نووســەرەكەی )م. تاهیــر 
ــە  ــوودا ل ــی پێش ــە ژمارەكان ــە، ل ــەد حەوێزی(ی ــە ئەحم ــوودا ل ــی پێش ــە ژمارەكان ــە، ل ــەد حەوێزی(ی ئەحم

ــەوە نووســیومانە. ــەوە نووســیومانە.بارەی بارەی
ــە  ــەم كتێب ــتان: ئ ــورد و كوردس ــی ك ــە ( تەئریخ ــەم كتێب ــتان: ئ ــورد و كوردس ــی ك ))3838( تەئریخ

كــە لــە پــاش كتێبــی )شــەرەفنامە( بــە چاكتریــن كــە لــە پــاش كتێبــی )شــەرەفنامە( بــە چاكتریــن 
ــرێ،  ــتان دادەن ــورد و كوردس ــژووی ك ــەرچاوەی مێ ــرێ، س ــتان دادەن ــورد و كوردس ــژووی ك ــەرچاوەی مێ س
نووســەرەكەی )محەمەدئەمیــن زەكــی نووســەرەكەی )محەمەدئەمیــن زەكــی 18801880 -  - 19481948((
ــە، ئــەو كتێبــە باســی مێــژووی كــورد و كوردســتان  ــە، ئــەو كتێبــە باســی مێــژووی كــورد و كوردســتان ی ی
دەكات هــەر لــە ســەردەمەکانی كۆنــەوە تــا ســەدەكانی دەكات هــەر لــە ســەردەمەکانی كۆنــەوە تــا ســەدەكانی 
ناوەڕاســت و نــوێ، هەروەهــا باســی ڕەچەڵەكــی كــورد ناوەڕاســت و نــوێ، هەروەهــا باســی ڕەچەڵەكــی كــورد 
و خاكــی كوردســتان دەكات، محەمەدئەمیــن زەكــی كــە و خاكــی كوردســتان دەكات، محەمەدئەمیــن زەكــی كــە 
ــەو شــارەدا، ســاڵی  ــەر ل ــووە، ه ــی ســلێمانی ب ــەو شــارەدا، ســاڵی خەڵك ــەر ل ــووە، ه ــی ســلێمانی ب خەڵك

ــردووە. ــی ك ــردووە. كۆچــی دوای ــی ك 19481948 كۆچــی دوای
))3939( اربعــة قــرون مــن تاریــخ العــراق الحدیــث: ( اربعــة قــرون مــن تاریــخ العــراق الحدیــث: 
ســەرچاوەیەكی مێژوویــی گرنگــە لەبــارەی مێــژووی ســەرچاوەیەكی مێژوویــی گرنگــە لەبــارەی مێــژووی 
عێــراق لــە چــوار ســەدەدا، لــە )عێــراق لــە چــوار ســەدەدا، لــە )44( بــەرگ پێكهاتــووە، ( بــەرگ پێكهاتــووە، 
لەالیەن )لۆنگریك(ـــەوە نووســراوە، )عەباس عەزاوی( لەالیەن )لۆنگریك(ـــەوە نووســراوە، )عەباس عەزاوی( 
وەریگێڕاوەتــە ســەر زمانــی عەرەبــی، بەپێــی زنجیــرەی وەریگێڕاوەتــە ســەر زمانــی عەرەبــی، بەپێــی زنجیــرەی 
مێژووییــان باســی ســەرجەم ڕووداو و بەســەرهاتەكانی مێژووییــان باســی ســەرجەم ڕووداو و بەســەرهاتەكانی 

عێراقــی كــردووە.عێراقــی كــردووە.
))4040( بیــن احتاللیــن: ئــەو كتێبــەش لــە ســاڵی ( بیــن احتاللیــن: ئــەو كتێبــەش لــە ســاڵی 19541954  
ــراوە، باســی  ــراوە، باســی لەالیــەن پارێــزەر )عەبــاس عــەزاوی( دان لەالیــەن پارێــزەر )عەبــاس عــەزاوی( دان
مێژووی عێراق لەنێوان ســااڵنی مێژووی عێراق لەنێوان ســااڵنی 17491749 -  - 18311831 دەكات،  دەكات، 
بەشــێوەیەكی زانســتیانە لــە هەمــوو ڕووداوەكانــی ئــەو بەشــێوەیەكی زانســتیانە لــە هەمــوو ڕووداوەكانــی ئــەو 

ڕۆژگارە دەدوێ.ڕۆژگارە دەدوێ.
لــەو  قــادر:  حاجــی  میهرەجانەكــەی  لــەو (  قــادر:  حاجــی  میهرەجانەكــەی   )4141((
میهرەجانــەدا دوو كاری گرنــگ جێبەجــێ كــران: یەكــەم میهرەجانــەدا دوو كاری گرنــگ جێبەجــێ كــران: یەكــەم 
ــەردە لەســەر  ــە پ ــە شــاری كۆی ــەردە لەســەر  ل ــە پ ــە شــاری كۆی ــە 2929 - -1111 - -19731973 ل ــە ل ل
پەیكــەری حاجــی قــادری كۆیــی الدرا، دووەم هــەر لــە پەیكــەری حاجــی قــادری كۆیــی الدرا، دووەم هــەر لــە 
میهرەجانەكــەدا كــە لــە میهرەجانەكــەدا كــە لــە 2424 - -66 - -19711971 بــوو ئاهەنگێكــی  بــوو ئاهەنگێكــی 
گــەورە، لــە قوتابخانــەی )ســەرباغ(، بــە ئامادەبوونــی گــەورە، لــە قوتابخانــەی )ســەرباغ(، بــە ئامادەبوونــی 
ــان  ــش د. عەبدولڕەحم ــازدرا، دوایی ــی زۆر س ــان خەڵكێك ــش د. عەبدولڕەحم ــازدرا، دوایی ــی زۆر س خەڵكێك
نوورجــان هەنــدێ لــە شــیعرەكانی حاجــی قــادری بــە نوورجــان هەنــدێ لــە شــیعرەكانی حاجــی قــادری بــە 

ــدەوە. ــی فەرەنســی خوێن ــدەوە.زمان ــی فەرەنســی خوێن زمان


