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 .پێشەكىـ 
 (١٩٥٨ـ  ١٩٢١سەردەمى پاشایەتى لە عێراق)سیاسییەكانی شاری هەولێر لە  ە ڕوداو     

بابەتێكی سەرەكی   بووە بە، تپێك دەهێنێ هاوچەرخى ئەو شارەبەشێكی  گرنگ لە مێژووی 
چ ئەوانەى لە كاتى رودانى روداوەكان  و ڕۆژنامە و سەرچاوە مێژووییەكان زۆربەی گۆڤار 

 .  دەدەچوون چ ئەوانەى دواتر دەرچوون
یەكێكە لەو گۆڤارانەى كە هەر چەندە دواى تەواو بوونى ئەو سەردەمە  گۆڤاری هەولێر     

ەكانى  دەرچووە بەالم روداوە سیاسییەكانى سەردەمى پاشایەتى بە یەكێك لە بابەتە گرنگ
ری  سیاسی وئابو ژمارەكانى دادەندرێت گرنگى بەم ماوە مێژووییە داوە، لە رووى

یانلە  ، رووداوەكانیش بە شێوەی توێژینەوە یاخود ووتار وهونەرىوكۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری 
 . خراونەتە روو  چوارچێوەى یاداشتەكان و یان چاوپێكەوتنەكان یان لە وەسفى كەسایەتیەكان

ناساندنى  ەكەم، تەرخانكراوە بۆ ەوەیە لە دوو تەوەرە پێك دێت، تەوەرەی یئەم توێژین    
بە شێوەی   نوسەرەكانى هەر ژمارەیەك و بابەتەكانى بالوكراونەتەوە  گۆڤارەكە و ژمارەكانى
تایبەتە بە روداوە سیاسییەكان كە لە  ، تەوەرەی دووەم ژمارەكانى دەرچوون ریزبەندی

  روداوەكان و یاداشتەكان باسى لێوەكراوە، دواتر  چوارچێوەى كەسایەتیەكان و خودى 
 لیستی سەرچاوەكان كۆتایی دێت. بە  و ى توێژینەوەكە بە شێوەى خال دیاركراوەدەرئەنجام

، وەك زۆربەى توێژینەوەكانى تایبەت  گرفت و ئاستەنگەكانى ئەو توێژینەوەیەدەربارەى    
بەمێژووى هەولێر نەبوونى ئەرشیفەكى تایبەت بە مێژووى ئەو شارە و كەمى یاداشتەكانى  
كەسایەتیەكانى شارەكە كە ئاگادارى رووداوەكانن گرفتى نوسینى ئەوتوێژینەوەیە، هەروەها  

یان بە  بە پێى پێویست بایەخبەاڵم نوسیوەتەوە  بیرەوەرییەكان كە  شژمارەیەك لەو كەسایەتیانە
   روداوەكان نەداوە .

و ڕۆژنامە بەكار  سەرچاوەو گۆڤارجگەلەگۆڤارى هەولێر ، چەند لەم توێژینەوەیە چەندین       
كە  هاتووە كە باس لە ڕووداو و ژیانى سیاسى شارەكە و ڕۆڵى كەسایەتیە سیاسیەكانى دەكات، 

چەندە كارێكى لەمجۆرە بێ كەم وكورى نابێت  هەر . زیاتر پەیوەندییان بە رودوەكان هەبووە
 بەالم هیوادارین بە چاوێكى زانستى وەربگیرێت . 

 
          

 
 
 

                  
 . ناساندنى گۆڤارى هەولێر تەوەرى یەكەم:

 ١٩٩٨یەكەمین ژمارەى لە زستانى ساڵى  ى سەربەخۆى وەرزییە،یگۆڤارێكى ڕۆشنبیر    
  ، اوەیەدا حەڤدە ژمارەى لێدەردەچێت لەم م ، بەردەوام بووە ٢٠٠٦دەرچووە، تا هاوینى ساڵى 

  ى، یسیاس) ئەو بابەتانەى لە گۆڤارى هەولێر بالوكراوەتەوە هەمەجۆرن، وەك بابەتەكانى 
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و  هەریرى فرەنسۆ  خاوەنى ئیمتیاز ، (ىیەتال ئەدەبى و كۆمە هونەرى،  تەندروستى،  ئابورى،
شوێنى دەرچوونى  بووە،  صدیق فوئاد  سەرنوسەر فەیسەڵ دەباغ و بەرێوەبەرى نوسین

.)گۆڤارى  ولە چاپخانەى رۆشەنبیرى چاپكراوە ووەشارى هەولێر بگۆڤارەكە 
نوسەرانى گۆڤارەكە هەر جۆرى بابەتەكان و سەبارەت بە  المبە( ٢ـ١،ل١٩٩٨(،١هەولێر،ژ)

بەندى   خوارەوە بە پێي رێز ژمارەیەك چەند نوسەرێك بەشدارییان تێدا كردووە كە لە
 .  ژمارەكان دەخەینەروو

 ەم .یەك ىژمارەـ 
دیوى ناوەوەى   الپەڕە دەرچووە،) ٢٠٨(بە قەبارەى  )١٩٩٨(زستانىلە ئەو ژمارەیە      

كە لە الیەن دانیال قەساب لە ساڵى   (قەالت و منارە)دوو تابلۆى ێشەوەى بریتى یە لە پبەرگى 
دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش ووێنەى مۆلەتى وەزارەتى رۆشنبیرى  ێشراوە، ك ١٩٤٥

گۆڤارى هەولێر،   حكومەتى هەرێمى كوردستانە تایبەت بە دەركردنى گۆڤارەكە)بروانە: 
، كە  نەرنووس (٢٢)مارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیاننوسەرانەى كە لەم ژ ئەو(. ١٩٩٨(،١ژ)

،  ئومید ئیبراهیم جۆزەلى ،مەغدید حاجى ،زوبیر بیالل ئیسماعیل ،فرەنسۆ هەریرىئەمانەن )
نورى هەزانى و عەبدولاڵ  ، فەیسەڵ دەباغ ، ساڵح حەیدەرى ، تاریق جامباز، عەبدولاڵ حداد

ئیبراهیم  تاریق ، پیرداود مەخمورى ،فەرهاد پیربال ، فوئاد سەدیق، مومتاز حەیدەرى، خورشید
ئەحمەد  ، ئەسپیندارەیى نەجات، كەریم شارەزا ، مولود بێخالى ،عەبدولمەجید غەفور، شەریف
  ن نوسراو داەم ژمارەیەل بابەتانەى ئەو  (.تاڤگە عومەر ئەحمەد ،ئیدریس قەراجى ،حەیران
( لە دوا الپەرەكانى  هونەرى یاداشت،  ئابوورى، كۆمەاڵیەتى، ، مێژوویي، سیاسيلە) بریتین

هەمان )چەند ووێنەیەك خراوەتەروو. بیرەوەرى كامیرا گۆڤارەكەش بە ناونیشانى 
 (.  ٢ل،سەرچاوە

 دووەم . ىژمارەـ 
بەرگى پێشەوەى  دیوى ناوەوەى  الپەڕە دەرچووە،) ٢٠٠(بە قەبارەى  (١٩٩٩لە بەهارى)     

ى )قەالت( كە لە الیەن ئەسكەندەر عوسمان كێشراوە، دیوى ناوەوەى بەرگى  بریتى یە لە تابلۆ
دواوەش ووێنەى بەرگى كتێبى یەكێك لە سەرچاوەكانى تایبەت بە شارى هەولێرە بە  

ئەو نوسەرانەى كە لەم  (. ١٩٩٩(،٢ناونیشانى)تاریخ أربیل( )بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ)
ساڵح   ،فرەنسۆ هەریرى، كە ئەمانەن )ننووسەر (١٩)ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان

مەولود   عەبدولحەمید بەرزنجى، عەباس سلێمان،  ،فەیسەڵ دەباغ  عوسمان موفتى،  ، حەیدەرى
، پیرداود مەخمورى، عەبدولال زەنگەنە، مومتاز حەیدەرى، سەردار میران، فەرهاد  بیێخاڵى

عونى، خالد وەرتى، د. فەرهاد پیربال، باكورى، كەریم شارەزا، كەریم دەشتى، نەژاد  
  ، )مێژوویي نوسراوە بریتین لە  ەم ژمارەیەل بابەتانەى ئەو . ریف(ەئیبراهیم ش ق یارتبەرزنجي، 
( لە دوا الپەرەكانى  رۆژنامەڤانى ،ى كەسایەتیەكانیاداشت، زانستىكۆمەاڵیەتى، كارگێرى، 

هەمان  ) .گۆڤارەكەش بە ناونیشانى بیرەوەرى كامیرا چەند ووێنەیەك خراوەتەروو
 (.  ٢ل،سەرچاوە

 
 
 سێیەم . ىژمارەـ 

پێشەوەى  دیوى ناوەوەى بەرگى  الپەڕە دەرچووە،) ٢٠٠(بە قەبارەى  (١٩٩٩)هاوینىلە       
بریتى یە لە ووینەیەكى كۆنى هەولێر كە لە كتێبى)من عمان الى العمادیە( ى عەلى سەیدو  

ى هەولێرە)بروانە:گۆڤارى  گۆرانى وەرگیراوە، دیوى ناوەوەى ووێنەى قەالت
 (٢٠)ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان(.١٩٩٩(،٣ژ)هەولێر،
پەرژین سادق   ، خەلیل ئیسماعیل محەمەدى، نسۆ هەریرفەرە)، كە ئەمانەنننووسەر

  ، كەریم شارەزا ،رەمزیە سابیر محەمەد،جەالل سنجاوى،عەباس سلیمان سماعیل ،مەعروف
ئومید  ، غازى حەسەن ،خالىێ مەولود ب ،غەفورعەبدولمەجید ، مەغدید حاجى ،سەالم ناوخۆش
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  ، نەژاد بەرزنجى ،)بەهرام(محەمەدكاكل ، نورى پەترۆس ،جابر پیرداود ،لىئیبراهیم جۆزە
ەم  ل بابەتانەى ئەو(. تاریق ئیبراهیم شەریف ،كاخدر شیت مستەفا ، محەمەد عزیز فەتاح

  ، رۆژنامەڤانىكۆمەاڵیەتى، ، ىكارگێرى، جوگراف ،نوسراوە بریتین لە )مێژوویي ژمارەیە
 (.  ٢لهەمان سەرچاوە، ) .( ، بیرەوەرى كامیراپیشەسازى

 چوارەم . ىژمارەـ 
دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى   الپەڕە دەرچووە،) ٢٠٠(بە قەبارەى  (١٩٩٩لە پایزى)      

بریتى یە لە تابلۆیەكى بووك گواستنەوەى كوردەوارى لە الیەن ئەسكەندەر عوسمان كێشراوە،  
دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش دوو تابلو داندراوە، یەكەمیان بووك گواستنەوەى بەر دەرگاى  

(. ئەو  ١٩٩٩(،٤التە، دووەمیان ئافرەتێكى كورد دەستار لێدەكات)بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ)قە
فەرەنسۆ  ن، كە ئەمانەن)نووسەر (٢١)نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان

  ، عەبدولخالق سەرسام ، ئەكرەم مولود  ،فوئاد حەمە خورشید، نورى یاسین هەرزانى ى،هەریر
عوسمان مام  ،عوسمان موفتى ،نورى پەترۆس ،كەریم شارەزا، سەردار میران ،سلیمانعەباس 

ر  ێدل ، خالىێمولود ب، بەهرام محەمەد ،عەبدولاڵ زەنگەنە ،پیربال فەرهاد ،فوئاد سەدیق ، یەحیا
  ئەو (. تاریق ئیبراهیم شەریفز، مەحمود عەزی ، محەمەد عزیز فەتاح ، جابر پیرداود ،فرحان

جوگرافي،  یاداشتەكان، ،گیروگرفتە كۆمەالیەتیەكاننوسراوە بریتین لە) ەم ژمارەیەل بابەتانەى
هەمان  ).(، بیرەوەرى كامیرا وەرزشى ،هەلسەنگاندنى كتیێبە مێژوویەكان، هونەرى

 (.  ٢لسەرچاوە،

 . پێنجەم ىژمارەـ 
دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى   الپەڕە دەرچووە،) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠٠)زستانىلە       

، دیوى ناوەوەى  ووێنەیەكى مێژوونوسى شارى هەولێر زوبێر بالل اسماعیلبریتى یە لە 
)بروانە:گۆڤارى  بریتى یە لە بەرگەكانى چوار ژمارەى پێشوى گۆڤارەكەبەرگى دواوەش 

 (٢١)(. ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان٢٠٠٠(،٥هەولێر،ژ)
،  سلیمان باسەع، قەفەمو سوزان، رە عوم دینعیما، ریرىەه ۆ نسەفركە ئەمانەن)ن،نووسەر

  رهاد ەف، تروسەپ ورى، نحڵسا ال ەم كیم ەح، پیربال رهادەف، باغ ەد ەڵ یسەف، سنجاوى اللەج
  ر ێزوب، باكورى، خالىێب ولودەم، حیاەمام ی عوسمان، كرەب یوسف، زاەشار ریمەك، ونىەع

براهیم  ئی تاریق، زیزەع حمود ەم، مالەك ید ەس ر ێشل، رحمانلبدوەع شیرزاد، بیالل ئیسماعیل
  ، ، جوگرافيفەرهەنگىمێژوویي، نوسراوە بریتین لە) ەم ژمارەیە ل بابەتانەى  ئەو . (ریفەش

بیرەوەرى   بیرەوەرییەكان، هونەرى،، رۆشەنبیرى ،ناودارانى هەولێر، دەستنووس
 (.  ٢لسەرچاوە،هەمان ). (كامیرا

 شەشەم . ىژمارەـ 
دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى   الپەڕە دەرچووە،) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠٠لە بەهارى)      

بریتى یە لە دیمەنێكى شارى هەولێر ، دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە لە تابلۆى  
ئەو نوسەرانەى كە لەم  (. ٢٠٠٠ (،٦ژ) هەولێر،روانە: گۆڤارى منالێكى كورد)ب ئافرەتێك و

  ، رسامەس بدولخالقەع، ریرىەه نسوە فر)ن، نووسەر (٢٠) ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان
  مولود ، شتىە د ریم ەك ،رەنووس ك ێلەم ۆك، باغ ەد  ەڵیسە ف ،سادق رژینەپ ،بدولواحیدەع ماهیر

  مەرهەب، مولود مەكرەئ، حداد اڵبدولەع ، موفتى عوسمان، سلیمان سمایل باس ەع، خالىێب
  ژاد ەن ، حیاەمام ی عوسمان، ریفەبراهیم شئی  تاریق ، سنجاوى اللەج، شۆناوخ مەاڵ س، لىەع
سراوە بریتین  نو ەم ژمارەیەل بابەتانەى ئەو  .( ینوارڤ باوكى ، خمورىەم پیرداود، رزنجىەب

شارە كوردییەكان، بیرەوەرییەكان، بۆنە كوردییەكان،  ، ، هونەرىلە)مێژوویي، جوگرافى
 (. ٢لهەمان سەرچاوە،).(بیرەوەرى كامیرا 

 حەوتەم . ىژمارەـ 
دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى   الپەڕە دەرچووە،) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠٠لە هاوینى)      

بریتى یە لە دیمەنى منارەیەكى مزگەوت ، دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە لە تابلۆى  
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(. ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە  ٢٠٠٠(،٧تان)بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ)سگوندێكى كورد
،  ریفىەش دەحمەئ، ریرىەه ۆنسەرەف)،ئەمانەنكە ن، نووسەر (٢١)بابەتیان نوسیوە ژمارەیان

  پیرداود  ،سلیمان سمایل باسەع، جامباز تاریق، زاەشار ریمەك، باغ ەد لەیسەف، ئیبراهیم ئومید
  ، باكورى، دەمەمح كاكل ،خدر اللە ج ،كىڵەبا  فورەغ دلدار ،زامدار حمودەم ،خمورىەم

مام   عوسمان، میلەج هامەد نازم، ە نەنگەز اڵ بدولەع، النەباج مەروست، اڵبدولەع هوشیار
  ەم ژمارەیە ل بابەتانەى  ئەو . (ریفەئیبراهیم ش تارق، سنجاوى اللەج، رزنجىەب ژادەن، حیاەی

شارە كوردییەكان، بیرەوەرییەكان، بۆنە  ، نوسراوە بریتین لە)مێژوویي، جوگرافي، هونەرى
 (. ٢لهەمان سەرچاوە،). (كوردییەكان، بیرەوەرى كامیرا

 هەشتەم . ىژمارەـ 
دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى   الپەڕە دەرچووە،) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠٠لە پایزى)      

، دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە   ١٩١٨بریتى یە لە دیمەنى رووى قەالت لە ساڵى 
(. ئەو نوسەرانەى كە  ٢٠٠٠(،٨لە دیمەنى بالەخانەى بانكى رەشید)بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ)

  تاهیر،  ریرىەه ۆنسەفرن، ئەمانەن)نووسەر (٢٣)لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان
،  ەكورد عیدەس د ەمەمح، باغ ەد ەڵیسە ف، ەنەنگەز اڵ بدول ەع، سنجاوى اللەج، زیبارى ۆسەح
،  شڕە ال ەم عزیزى ،سانىە و دلشاد، خدر اللەج، سلیمان سمایل  باسەع، رسامەس بدولخالقەع

،  تىەاڵ ق نەسەح تاحەف، دیىەوێب دەمە مح، اڵبدولەع هوشیار، زاەشار ریمەك، تروسەپ نورى
  ختیار ەب، د ەمەمح تارا، مەروست زە بەن،المەس د ەحمەئ، حیاەمام ی عوسمان، نێربەم ۆتەح
نوسراوە بریتین   ەم ژمارەیەل بابەتانەى  ئەو. (ئیبراهیم شریف تاریق ، رەیدەح

فەلسەفە، بیرەوەرییەكان، خوێندنەوەى   ، بیرەوەرى شۆرشى كوردستان لە)مێژوویي،جوگرافي، 
 (.٢ل هەمان سەرچاوە،). (بیرەوەرى كامیرا  كتێب، بیبلۆگرافیا،

 
 
 
 نۆیەم . ىژمارەـ 

دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى   الپەڕە دەرچووە،) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠١لە زستانى)      
، دیوى ناوەوەى  لە سەرەتاكانى هەشتاكانى سەدەى بیستەمبریتى یە لە دیمەنى شەقامى قەالت 

دەگەرێتەوە بۆ   ووێنەیەكى بەردەم )چایخانەى مەچكۆى ئێستا( كەبەرگى دواوەش بریتى یە لە 
. ئەو نوسەرانەى كە  (٢٠٠١(،٩)بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ) ساالنى پەنجاكانى سەدەى بیستەم

  د ەحمەئ ،ریرىەه نسوەفرن، كە ئەمانەن)نووسەر (٢٤)لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان
  باس ەع ، باغ ەد  لەیسە ف ،دارەزنەح مارف،حوزنى موكریانى حسین،شیدە ر مالەج ، ریفىەش

  وراز ەه ،یرانەح دەحمە ئ ،یاسین هاشم ،رسام ەس بدولخالقەع ،جامباز تاریق ،سلیمان سمایل
  ، رىۆس ە گرد مالەج ،نورى ۆورەه ، خدر مولود محمد  ، مفتى عوسمان ،خدر اللەج ،اللەج
مام   عوسمان ،عزیز خاكى یال ەل ،عمر اڵ بدولەمحمد ع،خمورىە م پیرداود ،مولود مەكرەئ
  نوسراوە بریتین لە)مێژوویي،  ەم ژمارەیەل بابەتانەى ئەو. (ەڵیسەف ئارى ،اللىەگ هیوا ، حیاەی

فەلسەفە، بیرەوەرییەكان، خوێندنەوەى كتێب،   ،بیرەوەرى شۆرشى كوردستان جوگرافي،
 (. ٢لهەمان سەرچاوە،). (بیرەوەرى كامیرا   بیبلۆگرافیا،

 دەیەم . ىژمارەـ 
ئەم ژمارەیە تارادەیەك تایبەت   الپەڕە دەرچووە،) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠١لە بەهارى)      

ى  ١٨كراوە بە ژیاننامە و چاالكیەكانى خاوەن ئیمتیازى گۆڤارەكە بە هۆى تیرۆركردنى لە 
. دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوە و دواوە بریتى یە لە ووێنەى فرەنسۆ  ٢٠٠١شوباتى 

ابەتیان  (. ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە ب٢٠٠١ (،١٠هەریرى)بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ)
  لى ەع، خدر مولود محمد، اڵبدولەكرمانج عن، كە ئەمانەن)نووسەر (٢٤)نوسیوە ژمارەیان

،  ونىەع رهادەف، رسام ەس بدولخالقەع ، پیربال ۆخسر،هوشیار وریا، سلیمان شیراز، نێحوس
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  نورى ، ەنە نگەز اڵبدول ەع، سلیمان باس ەع، پیرداود جابر ، جامباز تاریق، باغ ەد ەڵیسەف
  ە گرد مالەج ،رسامەس بدولخالقەع ،خدر اللەج ،عبدالرزاق زناه ،سنجاوى جالل،تروسەپ

  بابەتانەى  ئەو . ( دەمەس ال ەم ۆئاك ،نە سەح تاح ە ف ،زاەشار ریم ەك ،خالىێمولود ب  ید ەس، رىۆس

  ، نوسراوە بریتین لە)وتارەكانى رێورەسمى ناشتنى فەرەنسۆ هەریرى، بیرەوەرى ەم ژمارەیەل
كۆمەالیەتى، یاداشتەكان، ووێنە مێژوویي یەكان، حەیران، ئابورى، بیرەوەرى  

 (. ٢لهەمان سەرچاوە، ). (كامیرا
 یازدەم . ىژمارەـ 

دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى  . الپەڕە دەرچووە) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠١لە هاوینى)      
بریتى یە لە دیمەنى دەرگاى قەالت لە ساالنى چل وپەنجاكانى سەدەى بیستەم ، دیوى ناوەوەى  
بەرگى دواوەش بریتى یە لە ووێنەیەكى دەرگاى قەالت و دوكانەكانى ژێرەوەى لە پەنجاكانى  

نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە  ئەو (. ٢٠٠١(،١١سەدەى بیستەم )بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ)
سلیمان   باسەع ،دارەزنەمارف خكە ئەمانەن)ن، نووسەر (٢٠)بابەتیان نوسیوە ژمارەیان

،  محمد محسن، خدر اللەج،ەنەنگەز اڵ بدولەع، جامباز تاریق ، رسامەس عبدولخالق ، سمایل
  فوئاد ، یرانەح د ەحمەئ، محمود ڵپیربا ، اڵ بدولەع هوشیار، باغ ەد ەڵیسەف، غازى ئامانج

  نورى ، مولود كرم، انناە ح ەسلیو، مال ەج د ەحمەئ، خالىێب مولود، لىەجوز ئومید ، دیقەس
نوسراوە بریتین لە)مێژووى   ەم ژمارەیەل بابەتانەى ئەو . ( رىۆسەگرد مالەج، تروسەپ

، بیرەوەرى  اداشتەكان،ئاینى، رۆشەنبیرى، یىزانستى، هونەر جوگرافى،سیاسیي،
 (.٢ل،٢٠٠١(،١١هەولێر،ژ)گۆڤارى ). (كامیرا

 دوازدەم . ىژمارەـ 
دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى  . الپەڕە دەرچووە) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠١لە هاوینى)      

،  پردێك و رێگایەكى خۆل دەوروبەرى كە بریتى یە لە بریتى یە لە دیمەنى منارەى چۆلى و
دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە لە ووێنەیەكى گەرماو ومزگەوتى  

ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان  (. ٢٠٠١(،١٢قەالت)بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ)
  د ەمەمح، دەمەمح قادر، سلیمان سمایل باسەع)ن، ئەمانەننووسەر (١٣)نوسیوە ژمارەیان

  عوسمان ، سنجاوى  اللەج، هورمزیار باس ەع، باغ ەد ەڵیسە ف، حڵسا  یوسف ، اڵبدولەع
،  دەمەمح محسن، اڵبدولەع هوشیار، هاوتا ریمەبدولكەع، شەر ال ەم عزیز، حمانەبدولرەع
)یاداشت، میێژووى سیاسیي،   ژمارەیە ئەو بابەتانە لەخۆ دەگرێت ئەو. (ئیسماعیل ۆركێش

 (.٢لسەرچاوە، هەمان  ).(هەلسەنگاندنى كتێب  شانۆ، جوگرافیا،
 سێزدەم . ىژمارەـ 

دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى  . الپەڕە دەرچووە) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠١لە پایزى)      
بریتى یە لە دیمەنى چایخانەى مەچكۆى لە خوار قەالت، دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى  

ئەو  (. ٢٠٠١(،١٣یە لە ووێنەى بەرگى ژوار ژمارەى گۆڤارەكە )گۆڤارى هەولێر،ژ)
  د ەحمە ئ)ن،كە ئەمانەننووسەر (٢٠) نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان

  فاتیح  ،دەمەمح محسن ،اڵبدولەع هوشیار ،خدر مولود دەمەمح ،رسامەس بدولخالقەع ،ریفىەش
  ،ئیسماعیل مال ەج ، سلیمان سمایل باسەع ، لىەزۆج ئومید  ، حڵحوزیر سا ە زیرەن ، نىەبەدار

  ، سنجاوى اللەج ، ىڵئاوما  ئومید ،سۆترە پ نورى ، خدر اللەج ،ریشانەپ  سعودەم ،ننا ەح  ەسیلو
ژمارەیە ئەو بابەتانە لەخۆ   ئەو. (رى ۆسەگرد مالەج ،یرانەح دەحمەئ ،النەباج مەستۆر

هەمان  ). ( )مێژوویي، كۆمەالیەتى، ئەدەب، گەریدەكان،زانستى،سەربردە،حەیران دەگرێت
 (. ٢لسەرچاوە،

 چواردەم . ىژمارەـ 
بەرگى پێشەوەى  دیوى ناوەوەى  .الپەڕە دەرچووە) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠٢لە بەهارى)      

بریتى یە لە دیمەنى بالەخانەى كۆشكى هونەر كە دواى راپەرین دروستكرا، دیوى ناوەوەى  
ئەو  (. ٢٠٠٢ (،١٤ژ) بەرگى دواوەش هیچ ووێنەیەك لەخۆ ناگرێت)گۆڤارى هەولێر،



 6 

ئەحمەد  )ن، كە ئەمانەننووسەر (١٩) نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان
تاریق  ، مەسعود پەرێشان، عزیزى مەال ڕەش، مارف خەزنەدار، یار عەبدولاڵ هوش، شەریف
رۆستەم  ، نورى پەترۆس، ئەحمەد حەیران، مولود بێخالى، عەبدولخالق سەرسام، جامباز

حیكمەت  ، عوسمان عەبدولاڵ سمایل، فاتیح داربەنى، عەباس سلیمان سمایل، باجەالن
  ئەو . (عومەر یاسین جەبارى، جەالل خدر، شارەزاكەریم ، پیرداود مەخمورى، عەبدولعزیز

)مێژوویي، كۆمەالیەتى، نەتەوەیي، كەسایەتى، هونەرى   ژمارەیە ئەو بابەتانە لەخۆ دەگرێت
 (. ٢لهەمان سەرچاوە،).(الوك، فۆلكلۆر

 پانزەم . ىژمارەـ 
دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى  . الپەڕە دەرچووە) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠٢)هاوینى لە       

بریتى یە لە ووێنەیەكى فەرەنسۆ هەریرى كە شوفێرى تراكتۆرێك دەكات، دیوى ناوەوەى  
ئەو نوسەرانەى  (. ٢٠٠٢(،١٥بەرگى دواوەش هیچ ووێنەیەك دانەندراوە)گۆڤارى هەولێر،ژ)

،  رسامەس بدولخالقەع)ن، كە ئەمانەننووسەر (١٨)كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان
  زیزەع، نیمحمد حس حسینم، اڵبدولەع هوشیار، دارەزنەخ مارف، سور ەعبدهللا كاك دەمحم

،  دەمەمح موحسین، سالح ال ەم كیمە ح، سلیمان سمایل باس ەع، سنجاوى اللەج، باتىەن
  الل ەج، خمورىەم پیرداود ، رزنجىە ب ئیسماعیل، ریشانەپ مسعود، عیدەس ال ەم عبدلرحمان

  ژمارەیە ئەو بابەتانە لەخۆ دەگرێت  ئەو. ( نىەبە دار فاتیح، یرانە ح د ەحمەئ فا ەمست ،مولود خدر
هەمان  ).( بیرەوەرى، كەسایەتیەكان، هونەرى شانۆ، ئابورى)مێژوویي، كۆمەالیەتى، 

 (. ٢ل ،سەرچاوە
 شازدەم . ىژمارەـ 

بەرگى پێشەوەى  . دیوى ناوەوەى الپەڕە دەرچووە) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠٢لە پایزى)      
بریتى یە لە دیمەنى دوكانەكانى ژێر قەالت لە سەرەتاكانى حەفتاكانى سەدەى بیستەم، دیوى  
ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە لە ووێنەیەكى بالەخانەى شارەوانى)گۆڤارى هەولێر،  

ن، نووسەر (٢١)(. ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان٢٠٠١(، ١٦ژ)
  باس ەع، زاەشار ریم ەك، حداد اڵ بدولە ع، اڵ بدولەع هوشیار ، رسامەس بدولخالق ەع)ە ئەمانەنك

  پیرداود ، محمد محسن، سۆترەپ نورى، سورەعبدهللا كاك دەمحم، سنجاوى اللەج، سلیمان
، النەباج مەروست، سامان ریدونەف، بدالرحمان ەع عوسمان، نىەبەفاتیح دار حاجى، مخمورى

  ە هلەش،  رزنجىەب ئیسماعیل، رىۆس  ەگرد مالەج، كریم نێحس  دالور، خدر مولود محمد
  ژمارەیە ئەو بابەتانە لەخۆ دەگرێت  ئەو. ( اسماعیل ۆركێش، ەوێسل باوكى، برهان عبدهلل

)مێژوویي، جوگرافیا، كۆمەالیەتى، بەلگەنامەیي، هونەرى مەقام، حوێندنەوەى كتێب،  
 (. ٢لسەرچاوە،هەمان ).  ( زانستى

 حەڤدەم . ىژمارەـ 
. دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى  الپەڕە دەرچووە) ٢٠٠(بە قەبارەى  (٢٠٠٣لە زستانى)      

بریتى یە لە دیمەنى دوكانەكانى ژێر قەالت لە سەرەتاكانى حەفتاكانى سەدەى بیستەم، دیوى  
گۆڤارى هەولێر،  شارەوانى)بروانە:یەكى بالەخانەى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە لە ووێنە

ن، نووسەر (١٧)(. ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان٢٠٠١(، ١٦ژ)
،  رسامەس عبدولخالیق ، دەمەبورهان مح ۆئاك، هورمزى عباس، دادەح بدولال ەع)كە ئەمانەن

  ئارارات ، ئاوماریل حمانەبدولرەع، سالح ال ەم كیمەح، ۆرزەب یدەس، نىەبەفاتیح دار حاجى
،  زرارگزالى نزار، سلیمان باسەع، خالىێب  مولود ، رزنجىەب ژادەن، جامباز تاریق ، دەحمەئ

ژمارەیە ئەو بابەتانە   ئەو. (محمود پیربال، هورمزیار، شانێ ریەپ مسعود، رسامەس عبدالخالق
هونەرى مەقام، حوێندنەوەى  )مێژوویي، جوگرافیا، كۆمەالیەتى، بەلگەنامەیي،  لەخۆ دەگرێت
 (. ٢لهەمان سەرچاوە،).  (كتێب، زانستى 
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 .ردەمى پاشایەتى لە گۆڤارى هەولێرڕوداوە سیاسیەكانى سە تەوەرەى دووەم:
لەخۆدەگرێت كە بەشێكیان   ، چەندین رووداوى سیاسي١٩٥٨ـ  ١٩٢١ەمى پاشایەتى سەرد     

بە پەیوەندى بە رەوشى ناوخۆ وهەندێك پەیوەندى بە سیاسەتى دەرەوەى شانشینى عێراق  
ن بینیوە،  ى دیار و چاالكیاداونەدا كەسایەتیە سیاسییەكان رۆڵهەبووە ،و لە نێو ئەو روو

ى  لە چوار چێوەى رۆڵ، ێوە ئەو الیەنەى خستۆتە روو، یەكەمیان ش  )سێ( گۆڤارى هەولێر بە
، كە لەم  ، سێیەمیان، یاداشتەكانن  رووداوەكانخودى دیارخستنى كەسایەتیەكان ، دووەمیان ، 

 الیەن دەكەین:   سێ  تەوەرە بە جیا باس لە هەر
 . ـ كەسایەتیەكان ١

یان لە رووداوە  ەتیانەى كە رۆڵا هاتووە ئەو كەسایوەك لە ژمارەكانى ئەو گۆڤارەد     
 گۆڤارى هەولێر ئاماژەیان پێدەكات ئەمانەن.  سیاسییەكان لەم ماوەیەدا هەبووە و 

 چیاووك. مەعروفـ 
كورى عەلى ئەسغەر فەندى كورى حاجى مەولود ئەسعەد بەدیعوئەلزەمانە، لە   مەعروف     
لە شارى بەغدا كۆچى دوایى   ١٩٥٨ى كانوونى دووەمى ٥لە لە دایك بووە و  ١٨٨٥ ساڵى 

 (.١٠، ل٢٠٠٩، ١١)عوبێد، ژهەولێرشارى بۆ دەگەرێننەوە دەكات و تەرمەكەى 
یەكێك لە هەوڵ و  بە  ١٩٣٠ مایسىى ١٩دامەزراندنى یانەى سەركەوتنى كوردان لە 

رى بەغدا  كە لە شا ێتدادەندر ڕۆشنبیرە كوردانە  وى ئەەكانكۆشش
بە تایبەتى   بینوە  دیارىێكى لەم بوارەدا رۆڵ ، مەعروف جیاوك(٨ـ٧،ل١٩٩٤نەریمان،)بوون

یانەى   بۆ كردنەوەى پێدانى مۆڵەت بە مەبەستى یاداشتێك ١٩٣٠ى ى شوبات٩لە دواى ئەوەى 
دواى  ،(٢٥٩،ل٢٠١٢ساڵح،پێشكەش بە وەزارەتى ناوخۆ دەكات) سەركەوتنى كوردان

لێكۆلینەوەو هەڵسەنگاندنى پێرەوى ناوەخۆ و ئامانجەكانى یانەكە وەزارەتى ناوەخۆ ڕەزامەندى  
ى لە شارى بەغدا  ش مەڵبەندەكەو كارى سیاسى بكات نابێ  بەو مەرجەى كە دەداتكردنەوەى 

لە  ١٩٣٠ى مایسى ٣٠لە بەمجۆرە بە  (،٢٩٧،ل٢٠١٣قادر،؛ ٢٢٦ص ،٢٠٠٩كریم،بێت)
 .(٩٠ص ،٢٠٠٧بر،اص).سینەما رویال یانەى سەركەوتن كرایەوە 

 ى سەركەوتنمەعروف جیاوك بە باوەرپێكراو )معتمد(ى گشتى یانە   
لە  یانەى سەركەوتن كارو چاالكیەكانى نزیكەى دوو ساڵ  (،٢٨١،ل١٩٩٢)محمد،هەڵبژێردرا

بە  نابراو  (.٦٥-٦٤،ل٢٠٠٤)باوەڕ،لە شارى بەغداد بەرێوە دەربردخانووى مەعروف جیاوك 
  شارى هەولێر  سەردانى ەى سەركەوتنو سەركەوتنى كارەكانى یان تیكردنشپ مەبەستى پاڵ

لە كەسایەتى و   ویارمەتى بووە  كۆكردنەوەى بەخشین دەكات كە ئامانجلە سەردانەكەشى 
 .(١٣٣، ل١٩٩٨)سدیق، .رەكانى هەولێر بۆ یانەى سەركەوتنناودا
دەبێتە جێگرى   ١٩٢٧ى رى سیاسییدا كارى كردووە و لە ساڵمەعروف چیاوك لە بوا    

هەولێر دەبێتە  لیواى نوێنەرى  بە ١٩٢٨ى لقى خۆیبون لە شارى موسڵ و لە ساڵ بەرپرسى
ولە میانى دانیشتەنەكانى   ،(١٨٣،ل١٩٩٢،ا)شارەزاق.عێر ى ندامى ئەنجومەنى نوێنەرانئە

ئەنجومەن هەلوێست و بیروبۆچوونى گرنگى خستۆتەروو و دەنگێك بووە بۆ پالپشتى لە  
كاتى بەستنى  لە  .  (٢٠٦ـ  ١٩٧،ل٢٠١٢داواكانى نەتەوەكەى)بۆ زیاتر زانیارى بروانە. ساڵح،

اڵن و وماق سەرۆك هۆز و پیاو هاوشێوەى ١٩٣٠بەریتانى لە ساڵى  ـ پەیمانى عێراقى
دابینكردنى مافەكانى نەتەوەیي كورد لەم   كورد لە لیواى هەولێر داواى  ناسراوەكانى كەسایەتیە 

پەیماننامەیە دەكات و لە دانیشتنەكان پەیوەست بەو پرسە رۆڵى كاریگەرى  
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پشتگیرى لە   بارەى پرسى نەتەوەیى لە الیەكى تر هەر لە (.٥٠،ل١٩٩٩)ئەمین،هەبووە
 (. ٢١،ل٢٠٠٧كردووە.)رەسول، دهەموو بزووتنەوەیەكى سیاسى و چەكدارى كور

  كراوە  ەدابوار  مبەر لێهاتوویى لە لە ١٩٣١ساڵى لە  دا رۆڵى دیارى بینیوە شلە بوارى یاسای      
و لە   بۆ دادگاى بەرایى كەركوك  گواستراوەتەوە ١٩٣٣دادوەر لە شارى كەربەال، لە ساڵى  بە

   كراوە بە ١٩٣٦ى لە ساڵ، ى كەركوك دامەزراوەرى سەرۆكى دادگابە جێگ ١٩٣٤ ىساڵ
  بە ە بوو ١٩٤١ ى و لەساڵ بە داواكاى گشتى، وەكرا ١٩٣٨ى و لە ساڵ، داد پشكێنەرى 

( ٢٩ـ ٢٨،ل٢٠١٢)ساڵح،دادگاى تەمیز دەبێتە ئەندامى ١٩٤٢ ىو لە ساڵ ماركەرى یاسایى،ۆت
بەالم بەخۆى لە ساڵى   سلێمانى لیواى  فى وتەسەریم دەبێتە  ١٩٤٤ى و لەبوارى كارگێرى لە ساڵ

بەرێوەبەرى گشتى   ١٩٤٧ـ  ١٩٤٦بە خۆى دەست لە كاردەكێشێتەوە و لە ماوەى  ١٩٤٦
ئینحسارى تون بووە كە ودا كارى میرى بووە ودواى ئەوە خەریكى كارى پارێزەرى  

  (.٧١٧،ل٢٠٠٦،الصویركي؛ ٣٠،ل٢٠١٢)ساڵح،دەبێت. 
  و  و بابەتە هەستیارەكان بیر ێشەكە لەمەر ك كەسایەتیانەىچیاوك یەكێك بووە لەو     

مونە هەر چەندە  بۆ ن بۆچوونى تایبەت بە خۆى هەبووە و كەسایەتیەكى كاریگەر بووە،
كاتەى   شید عالى گەیالنى دەبێت لە ئەستەنبۆل لە كۆلێژى ماف، بەالم لەوهاورێى خوێندنى ر

لە  لێدەكات ببێت بە وەزیرى داد بەالم  رشید عالى دەبێتە سەرۆك وەزیرانى عێراق داواى 
من وەزیرایەتى لەگەڵ تۆدا ناكەم چونكە جەنابت ئێستا سەرۆك وەزیرانى " پێى دەلێت وەاڵمدا 

حكومەتەكەت بەردەوام نابێت،  و ۆگەڵ بەریتانیا دەكەى، ئەو كاتەش ت عێراقى و جەنگ لە
ام چونكە ناتوانى بەرامبەر بەریتانیا لەسەر جەنگ كردن بەردەو

دەكرێت بوترێت هەلوێستەكانى وەك كەسێكى دووربین بۆ  (.٧٣،ل٢٠٠١)جەمباز،"بیت
مەرامە   بەدەستهێنانى  ىپەرستروداوەكان لێكدانەوەى كردووە ودوور بووە لە هەڵ

                                                                    كەسایەتیەكانى خۆى. 
لە ساڵى   ، دواى مردنى شا غازىجیاوك مەعروف ى ەكانهەڵوێستهەر سەبارەت بە      

دادگایەكى عورفى دامەزرا و  لەوروداوە بە روداوى ئوتومبێل، بە مەبەستى لێكۆلینەوە  ١٩٣٩
،  كردنى روداوى مردنەكەى بێت  بزرەكرێت ئامانج لەوە دەستگیركرد كە دچەند ئەفسەرێكیان 

لەو ئەفسەرانە دەترسان نەوەك   (نورى سەعید و وەسى عەبدولئیالهەر یەك لە )چونكە 
لە   ( یەكێك بوونحیكمەت سلێما)انەگیراو  ئەو لە نێو  ،لە دژیان بەرپابكەنجوالنەوەیەك 

مەعروف ، بڕیارەكەیان بردە الى دحوكمى لەسەر سێدارەدانیان دەركر كاتێك گیراوەكان
  رەتى ڕازى نەبووە و ناوبراو بكات، بەاڵم جێبەجێكردنى جیاوك بۆ ئەوەى واژووى لەسەر 

، من ئەو ئەوراقانە بەپێى یاساو ویژدان واژوو دەكەم ": "دەكاتەوە، ولەم بارەیەوە دەلێت
  عەقید لە نێوان سەرۆك ئەنجومەنى عورفى ۆكى ناك ئەمەش دەبێتە هۆى دروست بوونى 

  لێدەكات كە واژۆى نورى سەعید داواى لەم كاتەدا جیاوك، مەعروف و  عبدالعزیز یامولكى 
، بەالم  دەكاتوەسى عەبدولئیال  سەردانى بۆ هەمان مەبەست  ، نابێتازى ربارە وبكات بەاڵم دو

پێى  و  دەكات گەڵ  وەسى بە ئارامى قسەى لەئاگادارى هەولەكان بووە و لە بەر ئەوەى جیاوك 
 گوێرەى یاساو ویژدانم بڕیار بە" لەوەالمى وەسیدا پێى دەلێت كەیفى خۆت بكە،  بە لێتەد

ئەنجومەنى عورفى كە دادگاى   دەبێتە هۆى ئەوەى تەى ناوبراوهەلوێس  ، ئەم"دەدەم
  ى بێ تاوانى بۆ گشتیانئەفسەرەكانى لە ئەستۆ بووە، بڕیار

 (.  ١٠٧ـ١٠٤،ل٢٠٠٥)جامباز،دەربكات.
 
 
    .)مەال فەندى( فەندىئەئەبوبەكر مەال عومەر ـ 

مەال  )ناسراوە بە و  كورى عوسمان فەندییەكر ەكورى عومەر كورى ئەبوب بەكرئەبو       
مردوە و   1942ى كانونى یەكەمى ٣١لە هەولێر لە دایك بووە و لە  ١٨٨٣لە ساڵى  .( فەندى

لە سەردەمى شا ئیسماعیلى  یان باپیرە گەورە(. ٨٥،ل١٩٩٩لە گوندى باداوە نێژراوە)شارەزا،
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هەندێ كێشەى   بە هۆى  ناوبراو بەهۆى دووبەرەكیان لەگەڵ  (١٥٢٤ـ١٥٠١)سەفەوى 
  شارى  لە كوردستانباشورى رانەوە هاتونەتە ێحەیدەرییەكان( لە ئ وەك بنەماڵەى )یەوە ئاین

    . (٢١،ل٢٠١٢گۆمەتاڵى،)دەبنهەولێر نیشتەجێ  
  (٥٩)ماوەى  ە لكە  هەولێر زانا وكەسایەتیە كۆمەالیەتیەكانى شارى یەكێكە لە مەال فەندى     

كوردستان  ى و ئەدەبى ئاینى و كۆمەالیەتى و زانست بە الیەنى ساڵى ژیانیدا خزمەتێكى زۆرى 
كوردستان فەقێ و موستەعید   زۆر ناوچەى. لە بە گشتى و شارى هەولێر بە تایبەتى كردووە

وبروانامەى   خوێندویانەفەندى  الى مەال  لە كردووەهەولێر شارى بۆ خوێندن روویان لە 
نە مەال ساڵح كۆزەپانكەیى و مەال عبید  ( مامۆستاى ئاسنى داوە بۆ نمو١٥٠مەالیەتى زیاتر بە )

 ٢٤٥ص ،٢٠٠١)فەرهادى،.لە فەقێیەكانى ناوبراو بوون سوێرى و مەال سادق سێبیرانى
   (. ٢٤٦ـ

مەال فەندى لە بوارى كۆمەالیەتیدا رۆڵى دیارى بینیوە لە سەقامگیرى كۆمەالیەتى و       
  دەوروبەرى ىكانشیرەتە كوردەكانى ناوچەشەڕى ناوخۆى نێوان عە لە بە تایبەتى ئاشتەوایى

  هەر  ،لەسەریان هەرەشەكاتى دروست بوونى مەسیحیەكانى هەولێر لە و پاراستنى  هەولێر
ى دیارى  رۆڵ هەلوێست و یشئاینى بووە بەالم لە رووداوە سیاسییەكانكەسایەتیەكى  چەندە
داواكانى شێخ مەحمودى كردوە ولە چارەسەركردنى كێشەى موسڵ  بۆ نمونە پالپشتى ، بینیوە

كورى   مەلیك فەیسەڵراپرسى بۆ دانانى  كاتى، لە هەولى داوە لەگەل عێراق بمێنێتەوە و
بە مەلیكى عێراق رۆڵێكى گرنگى بینوە لە سەرخستنى   حوسێن

  ،(١٣١،ل٢٠٠٨راپرسیەكە)قادر،
هەر بۆیە  ، بەرز دەكاتەوە بنەمالەى شاهانەالى  لە شوێنىەى مەال فەندى انئەم هەڵوێست    

 ١٩٣٥لە  كورى فەیسەل غازى  شا، ١٩٣٣ى ئەیلولى ٨لە  لى یەكەم فەیسە  شا  مردنى دواى 
، هەروەها لە كاتى  دەبێتە مێوانى مەال فەندى دەكات رى هەولێشارى سەردانى كاتەى  لەو

لە مالى ناوبراو   مەلیكە عالیە فەیسەل كورى غازى و ئەمیر  ١٩٤١رودانى بزوتنەوەى مایسى 
جێگاى  . (٨٣،ل١٩٩٩شارەزا،ەوە تا رەوشى شارى بەغدا ئارام دەبێتەوە)نلە باداوە دەمێن 

ناوەراستى  بنەماڵەى شاهانەى عێراق دەگەرێتەوە بۆ  پەیوەندى مەال فەندى بەئاماژەیە 
الى ئەو  دەكات  هەولێر سەردانى یەكەمى فەیسەڵ شا  كاتەى لەوسەدەى بیستەم  بیستەكانى

شا فەیسەل  )فتى العراق( مەال فەندى لە ڕۆژنامەى میوانداریەىمێوان دەبێت، بەرامبەر ئەو 
مەال فەندى نەك هەر لەباكورى عێراق  هاوتاى نیە، بەلكو " و دەڵێت: ناوبراو دەكات وەسفى 

  )فتى "لە چاكەو پیاوەتیدا بێ هاوتایە لە هەموو عێراق و جیهانیشدا
  (.١٩٤٣،(٢٤٥ع)العراق،

هەر چەندە ناوبراو زۆر بە كەمى سەفەرى شارەكان و والتانى كردووە بەالم مالەكەى لە       
بوونەوەى زۆر لە كەسایەتى ناوخۆیى و بیانى  هەولێر شوێنى حەوانەوە وكۆ

ى  ان ئەفسەرسەرەراى بینیى بەرپرسەكانى بەریتانى لە هەولێر و  (، ١٤،ل٢٠١٢)فەرهادى،بووە
  (.٨٧،ل٢٠١٢)سالح،.كردووە لە باداوەمالەكەیان بەریتانى سەردانى 

الپەرەیەكى تایبەت دەكات بۆ بالوكردنەوەى   )فتى العراق(ۆژنامەىرمردنى دواى      
  : لەوانە  ێشكەش كران،پ عێراقى و بیانیەكان  كەسایەتي  چەندین پرسەنامەكان كە لە الیەن

)رئیس   ئەلسەدرمحمد  ، كنهان كورانوالس ، نورى سعید  ـ  وكیل رئیس التشریفات الملكیە)
  ـ  داود الحیدرى ، جمیل المدفعى  ، موتەسەریفى موسڵ عبدالمجبد الینتوي - مجلیس األعیان(

 (.٧٥،ل٢٠٠٠،)دەباغ .نكولونیا الی
 .خدری ئەحمەد پاشاى دزەیى ـ 

ئاغاى كورى   كورى عەلى ئاغا كورى سولەیمانێن سوكورى ئەحمەد كورى حخدر       
ناحیەى )قوشتەپە( لە   لە گوندى سۆربەش سەر بە ١٨٨٠لە ساڵى  ، حەسەن ئاغاى گەورەیە

ژمارەیەك  گەڵ  لە كە بە)خدرى پاشا( ناسراو بووەخدر بەگ دایك بووە.  پارێزگاى هەولێر لە 
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لە شەرى دژى هێزەكانى  بەشدارى سەركردە و سەرۆكەكانى دیكەى عەشیرەتەكانى كورد 
  (.٤٥،ل٢٠٠٧ات)ئۆمەر،ناوچەكانى رەواندز دەكبۆ  یانهێرشروس لە كاتى 

لە بوارى سیاسیدا رۆڵى دیار بینیوە هەر لە سەرەتاكانى بیستەكانى سەدەى  خدرى پاشا       
ەى چارەسەر كردنى كێشەى موسڵ وەك زۆربەى سەرۆك  لە كاتى هاتنى لێژنبیستەم 

شانشینى  لە گەل  ى باشورى كوردستان راو سەرنجى وابووە كە والیەتى موسڵعەشیرەتەكان
كە   بەشدارى دەكات  انە سیاسی بونەوەۆو ك كۆڕ لە زۆر لەو خدرى پاشا  ، بمێنێتەوەعێراق 

لەو كاتەى   ١٩٣٠ى ئابى ٩لە  بۆ نمونە ، كوردستان هەبووە پەیوەندى بە رەوشى سیاسیى 
  دێتە نێوان عێراق وبەریتانیا  ١٩٣٠ى حوزەیرانى ٣٠ى نامەپەیمان دەربارەى لە بەغدا  شاندێك

  لیواى هەولێر گەڵ سەرۆك عەشیرەتەكان و پیاوە ماقووالنى  لە یە هەولێر لە دیوانى موتەسەرف
و بیرو راى خۆى   دەبێتئامادەى ئەو كۆبوونەوە خدرى پاشا  ، كۆدەبێتەوە

 (.١٧٣،ل٢٠٠٨؛ قادر،٤٤، ل٢٠٠٥)شكر،دەخاتەروو.
لە   كۆمەالیەتى و سەربازییەكانو گەل سەركردە سیاسى لە سەبارەت بە پەیوەندییەكانى      

گەڵ   لە پەیوەندییەكى بەهێزى بۆ نمونە  سەر ئاستى كوردستان و عێراق لە ئاستێكى باشدا بووە
دقى  سبەكر ، ى سەدەى بیستەمدەگەرێتەوە بۆ سییەكان و هەبووە( ١٩٣٧ـ١٨٨٦)دقى سبەكر 

سەردانى ناوبراو لە گوندى   سەركردەى تیپى دووى سوپاى عێراق بووە لە كەركوكلەو كاتەى 
سەرۆك وەزیران  هەروەها لە چلەكانى سەدەى بیستەم پەیوەندى لە گەل ، سۆربەش دەكات
  بارزانی كە مستەفا  . لەوكاتەش( پەیوەندییەكى باش بووە١٩٥٨ـ ١٨٨٨)نورى سەعید 

  و  هەولێر ى سەرۆک عەشیرەتەکان پەیوەندی بە  ١٩٤٤لە هاوینی  (١٩٧٩ـ  ١٩٠٣)
عەلی مەحمودی کاکە خان و هەمزە ن خدری پاشا و ەكادزەییهۆزى لە  ،دەكات دەوروبەرى

حەوتەم وهەشتەم و نۆیەم ودەیەم  (. لە خولەكانى ٩٢ل ،١٩٩٩)شارەزا، دەبن حەسەن بەشدار
ویازدەم وسێزدەم وپازدەم وشازدەم بە نوێنەرایەتى لیوى هەولێر دەبێتە ئەندامى ئەنجومەنى  

نیشتەجێ بووە و  لە گوندی سۆربەش  ١٩٥٨ى تەمموزی  ١٤رشی ۆش روودانى تا نوێنەران .
ى ٢٨لە رۆژی  هاتۆتە شاری هەولێر، نەمانى سەردەمى پاشایەتى لە عێراقپاش بەالم 

  (.٤٥،ل٢٠٠٧)ئۆمەر،ساڵیدا لە هەولێر کۆچی دوایی کردووە ١٠٦لە تەمەنی  ١٩٨٦شوباتى 
 .حەوێزى ى اغائ جەمیلـ 

لە شارى   ١٨٦٩لە ساڵى یە،  ىئاغاى حەوێز د ئاغاى كورى بەكرعەسكورى  جەمیل    
ز خراوەتە بەر خوێندنى  ١٨٧٦هەر لە مزگەوتى گەورەى كۆیە لە ساڵى كۆیە لە دایكبووە، 

  دا ەردەمى عوسمانیس، لە كۆتاییەكانى فارسى بووە و  ئاینى و شارەزاى زمانەكانى عەرەبى
جەنگى یەكەمى جیهانى و  كۆتایي هاتنى دواى وەرۆكى شارەوانى كۆیە، سكراوەتە 

دەبێتە یاریدەدەرى   فەرمانى بەریتانیەكانبەكردنى كوردستان لە الیەن بەریتانیەكان داگیر
لە سەردەمى دەسەالتدارێتى شێخ محمود لە   .(١٣٤ل،٢٠٠٠شارەزا،)كۆیە  حاكمى سیاسیى

خۆى  سلێمانى و پیرۆزبایى  دەكات دەچێتە شارى شاندێكسەرۆكایەتى  اغائ جەمیل سلێمانى
 (.  ١٣٤ـ  ١٣٣ص ،١٩٩٢)عیسى،.دەكات  ئاراستەى ناوبراو 

دواى دامەزراندنى حكومەتى كاتى نیشتمانى لە عێراق بە سەرۆكایەتى عەبدولرەحمان      
ل ،٢٠٠٠شارەزا،مقامى كۆیە)یقائ دەبێتە ١٩٣١ـ  ١٩٢١ النى لە سا (١٩٢٧ـ١٨٤١)گەیالنى

ئەنجومەنى  . ناوبراو لە خولى شەشەم و نۆیەم و دەیەمى  (٣٩،ل٢٠٠٧ ؛ ئۆمەر،١٣٤
ەندامى  نوێنەرانى عێراق بە نوێنەرایەتى لیواى هەولێر بووە بە ئ

نیشتنەكانى  دا جەمیل ئاغا لە كاتى(. ٣٩ل،٢٠٠٧ئۆمەر،؛١٣٢،ل٢٠١٣ئەنجومەن)قادر،
ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق بیروسەرنجەكانى خۆى خستۆتەروو بە تایبەتى چەند جارێك  

بە  سوودى بۆ بوژانەوەى رەوشى ئابورى ناوچەكانى كوردستان پێشكەش  شنیارى بەپێ
  (.١٣٤ل،٢٠٠٠شارەزا،)سەرۆكایەتى ئەنجومەن كردووە

بە  پەیوەندى ( پاشا  چەرکەسی )ئۆزدەمیر لی شەفیقەع ١٩٢٢ ساڵىلە دواى ئەوەى      
كە بووە هۆى مەترسى   ، دەكات ژمارەیەك لە ناودارانى كورد
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چەکدارانی ئۆزدەمیر  کەسی لە ( ٧٠)(. هێزێکى٤١،ل٢٠٠٥)قادر،بەریتانیەكان
و  ەوەنبۆ هەولێر کشا هێزەكانى بەریتانى لەو كاتە كۆیەوگەیشتنە ناو  )رەمزی(بەسەرۆکایەتی

رۆڵى دیار دەبینێت و   ئاغا جەمیل ان،ەكپێدان بۆ دەرکردنی تورک یانبەریتانیا هەفتەیەک مۆڵەت 
کە   هەست دەكاتکاتێک رەمزی ربازى توركەكان دەكەویێت بەالم چاوى بە بەرپرسى سە

باوەرەى ناتوانێت لەوێ   دەگاتە ئەوجەرگن و  اغا چەندە دڵسۆز و بەئ چەکدارەکانی جەمیل
ل ،٢٠٠٠شارەزا،).دەكەن پارەو ئازوقەامبەر كشانەوەیان داواى هەندى رلە بەبۆیە  بمێنێتەوە

١٣٤                                   .)   
  وەك موتەسەریفى هەولێر بە وەكالەت دەست بەکار ١٩٣٠ى مایسی ٢٠ئاغا لە  جەمیل      

كاتەى داواى لێدەكرێت بەردەوام بێت وەك هەلوێستێك بەرامبەر بەریتانیەكان   لەو  بەالم  ، دەبێت
لەدیوانی موتەسەریفەییەت، موفەتیشی ئیداری ئینگلیز هەیە و :" دەلێت و  نابێت ڕازی 

  ) ".ەیی و پیاوەتی بۆ من نامێنێتەوەدەبێت ئەو ئاگاداری هەموو کارەکان بێت لێرەدا چ گەور
                                  (.٣٩،ل٢٠٠٧مردووە.)ئۆمەر، ١٩٤٦ناوبراو لە مانگى مارتى  (.١٣٤ل ،٢٠٠٠شارەزا،

 .عیزەدین مەالفەندىـ 
  كرى چوارەم كورى عومەر فەندى ناسراو بە )كوچك مەال( ەبئەبو عیزەدین كورى      

شارى هەولێر لە دایك بووە، هەر لە   بنەمالەیەكى ئاینىلە  ١٩١٦لە ساڵى  ,یە یان)مەال فەندى(
دانیشتنى پیاو   و  یەوە بە هۆى پلەو پایەى ئاینى وكۆمەالیەتى باوكییەوە تێكەل بۆ كۆرمندال 

و ئاینیەكان بووە، ئەمەش كاریگەرى لە سەر هەستى نەتەوایەتى خۆى   ماقوالن و سیاسیى
بیرى  كە ئاشنایەتى لەگەڵ  ئاماژە بەوە دەكات یدابیرەوەرییەكانى خۆ لەدەكات هەر وەك لە 

  لە حكومەتى نورى سەعید  لە كاتەى وەزیرى بەرگرى ١٩٢٧دەگەرێتەوە بۆ ساڵى  نەتەوایەتى
و لە قەسرى باداوە   دەكات هەولێرشارى سەردانى  (١٩٣٦ـ  ١٨٨٥)جەعفەر عەسكەرى
  مستەفا هاوكات لەگەڵ سەردانى  ١٩٤٤لە ساڵى هەروەها  . دەبێت باوكى  میوانى مەال فەندى

سەعید قەزاز موتەسەریفى ئەو كاتەى هەولێر داوا لە   بارزانى بۆ كۆشكى باداوە لە هەولێر، 
بارزانى بنوسێت بۆ ئەوەى لە نزیكەوە چاوى بە  مستەفا عیزەدین فەندى دەكات نامەیەك بۆ 

مستەفا عومەرى لە موسڵ چاویان بە   مستەفا عومەرى سەرۆك وەزیران بكەوێت، بارزانى و 
  ، دواتر بارزانى هەمان شەو دەگەرێتەوە و هەر لە كۆشكى باداوە چاوى بە یەكتر دەكەوێت
 .)٥٨، ل٢٠٠١عەونى،(رەت و كەسایەتى ناوچەكە دەكەوێت.سەرۆك عەشی

بروانامەى ماستەر لە ئابورى لەزانكۆى ئەمەریكى لەلەندەن بەدەست  فەندى  عیزەدین مەال     
لە  بۆ یەكەمین جار دێنێت وسارەزایي لە زمانەكانى ئینگلیزى و فارسى و توركى هەبووە، 

ئەنجومەنى نوێنەرانى   دەبێتە ئەندامىوەك نوێنەرى هەولێر  ١٩٤٧ئادارى 
دەبێتە جێگرى دووەمى   اڵدا هەمان س(، لە كانونى یەكەمى ١٨٥ل،٢٠٠٥)بێخالى،عێراق

لە خولى چواردە و شازدەم دەبێتە جێگرى یەكەمى سەرۆكى  ئەنجومەنى نوێنەران و 
و  ئەنجومەنى نوێنەران  تر دەبێتە ئەندامى دواتریش لە چەند خولێكىئەنجومەنى نوێنەران 

پەیوەندییەكى باشى لە گەل   ،(٦١،ل٢٠٠٧)ئۆمەر،پلەى وەزیرى بێ وەزارەتى وەرگرتوە
بوونى   تا بەرپا پرسەكانى سەردەمى پاشایەتى هەبووە بە تایبەتى نورى سەعید هەر بۆیە بەر

لە پلەكانى حكومەتى پاشایەتى بەردەوام   ١٩٥٨ى تەمموز ١٤شۆرشى 
 (.٨٦ص ،٢٠١٣)نجار،بووە.
  ئاگادار دەكرێتەوە كە  ى تەموز٢٩ ناوبراو لە ى تەمموز،١٤سەركەوتنى شۆرشى دواى     

 رۆژ ٢٣مانگێك و دواى دەستگیركردنى و گیر كردنى بۆ دەرچووە دەست فەرمانىلە بەغداوە 
ئازاد  دواى ئەوەى هیچ تۆمەتێكى لەسەر ساغ نابێتەوە بەاڵم  دەمێنێتەوە زیندانلە 

لە هەولێر مردوە لە گۆرستانى   ١٩٩٩ى مایسى ١٢لە (. ٣٩ل ١٩٩٧، كوردستان).دەكرێت
 (.٦٢،ل٢٠٠٧نێژراوە.)ئۆمەر،باداوە  

       .جەودەت ئەحمەد ناجیـ 
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شارى   ناسراوەكانى  یەكێكە لە كەسایەتیەە ، کوڕی ئەحمەد کوری سۆفی بەقاڵ جەودەت      
، قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی لە  دایک بووە لە لە گەڕەکی خانەقا  ١٩٢٨ساڵی  لە هەولێر

  (.١٧٥،ل٢٠٠٢)خدر،ولێژی ماف لە بەغدا وەردەگیرێ.کلە  هەولێر تەواو دەکات و دواتر
لە زانكۆى بەغدا بەشدارى لە   لەو كاتەى قوتابى بووەهەر  سەبارەت بە رۆڵى سیاسیى     
لە  ١٩٤٨كانونى دووەمى  لەوانە خۆپیشاندانى شارى بەغداد كردووە وەكشاندانەكانى یخۆپ

یە سیاسییەكانى لە شارى بەغداد  یبەردەوامى لەسەر چاالك، و دژى پەیماننامەى پۆرتسمۆس
ەكانى ئافرەتان لە  لێپرسراوى كۆلێژى ماف و بەرپرسى رێكخستنوەك 

ى تشرینى دووەمى  ١٣لە دەبێتە هۆى دەستگیركردنى (. ٢٤٥ص ،2005)شكر،ئەعزەمیە
انی  لە نیس ( ساڵ بەندكردنى ٦دواى ) بەسەردا دەدرێت.  ( ساڵ زیندانى ٢٠)حوكمىو  ١٩٤٨
 (.١٧٥،ل٢٠٠٢خدر،  )ئازاد دەكرێت.  ١٩٥٤

وەكو نوسەرى ناحیە   ١٩٥٥لە ساڵى  جودەت ئەحمەد ناجى دواى ئازاد بوونى لە بەندیخانە     
لە   بەڕیوبەری نوسین،  هەولێر دەبێتە  لیواى موتەسەرفیەى و دواتر لە دیوانی  تدادەمەزرێ

یەتی گشتی کاروباری  بۆ ئەمیندار ناوخۆیىوەكو بەرێوبەری ئیدارەی  ىڕاژەکە ١٩٧٥ساڵی 
بۆ دواجار   ١٩٨٨ێتەوە و دواتریش دەبێتە جێگیری ئەمیندارى گشتى، لە ساڵی ناوخۆ دەگواز

 (. ١٧٥،ل٢٠٠٢خدر،  ).و خۆی خانەنشین دەکات ت ەری دەهێنێکاری فەرمانب واز لە
   . (برایم فەندىاسماعیل عمر )ابراهیم ـ 

گوندى گردپانى سەر بە  لە  ١٩٢٦لە ساڵى كەسایەتیە ناسراوەكانى شارى هەولێر یەكێكە      
بەر بارودۆخى   خوێندنى سەرەتایى و ناوەندى تەواو كردووە لە دایك بووە،لە  قەزاى مەخمور
  لە رێزەكانى هێزەكانى ناوخۆ وەك كورتى خانەوادەكەى خوێندنى جێ هێشتووە  ژیان و دەست

،  )كاتب تحقیق(ینەوەڵلێكۆ نوسەرى، بەهۆى زیرەكى و خەتخۆشى دەبێتە دادەمەزرێت پۆلیس
  نایاب بەشدارى لە خولێكى موفەوزى لە شارى بەغدا دەكات و  بە پلەى  ١٩٥٢لە ساڵى 

دەگوازرێتەوە   خانەقا بنكەى پۆلیسىبۆ  ١٩٥٧، لە ساڵى پۆلیسى دەردەچێت و دەبێتە موفەوەز
  دیموكراتى كوردستان  رێزەكانى پارتى  پەیوەندى بە  ١٩٥٨و لە ساڵى 

ەردەچێت، بەاڵم  یسى دڵ ناوى لە كولێژى پو ١٩٦٢لە ساڵى  .(١٥٦،ل٢٠٠٢)پەرێشان،.دەكات
  تان دەكات و پەیوەندى بە شۆرشى كوردس، ١٩٦٣ى شوباتى ٨ كودەتاى رودانى  هۆى بە

ى پێ  ئامر هێزى كاوە پلەى ١٩٦٦دەكات ولە ساڵى پێشمەرگایەتى بەشدارى چەندین چاالكى 
دەچێتە ناوچەى   مستەفا بارزانى فەرمانى  بەكاتەى  لەو  هەر لە هەمان ساڵدا  بەالم دەسپێردرێت 

،  قادر.)یەك و دەكوژرێتسە بۆ دەكەوێتە، لەناوچەكە پشدەر بۆ دامركاندنەوەى چەند كێشەیەك
 (.٩٧ـ ٩٦ل ،٢٠١٤

 .ئەلنەقیبسەید ئەحمەد  ـ بنەمالەى
  كۆنترین و گەورەترین خانەوادەى هەولێر دادەنرێن،  خانەوادەى سەید ئەحمەد ئەلنەقیب بە      

فاعى گەورە، بنەماڵە و رێبازى ئاینیان  ەر ى دەگەرێتەوە سەر سەید ئەحمەدبنەچەیان 
باپیرە گەورەى   . .خ( ر)كورى ئەبي تالیبلى ەئیمام حوسێن كورى ئیمام ع بۆ سەر تەوەەرێدەگ

  سەردەمى فەرمانرەوایى  لەئەم خانەوادەیە سەید ئەحمەد و برا گەورەكەى ئیمام محەمەد 
نەوەكانیان وازیان لە   ونەتە كوردستان و لە هەولێر گیرسانەتەوە،لە حیجازەوە هاتئەتابەكیەكان 

بنەمالەیە   ئەو ،وەەربازى و كۆمەاڵیەتییان هەڵبژاردپلەو پایەى كارگێرى و س ەیەتى هێناواشێخ
هەر لەم بنەماڵەیە   ،لە الیەن سولتانەكانى عوسمانى بەرزترین نیشانەى دەولەتیان پێدراوە

و ڕاوێژكارى سوڵتانیان   و سەرۆكایەتى شارەوانى هەولێر كارگێرى هەولێر پۆستى حاكمى 
   .(١١٧، ل٢٠٠٦،)ڕۆستەم.وەرگرتووە

ك نەقابەى ئەشرافیان لە هەولێر  ١٢٣٤ بۆ یەكەمجار لە ساڵى  ئەلنەقیب خانەوادەى ئەحمەد      
و  لە هەولێر كار  ١٩١٨، كە تا كۆتایي سەردەمى عوسمانیەكان لە ساڵى وەدامەزراند

  ی ندامانئە  شت لەهە  شداەیژووێم م ماوهلە چاالكیەكانى ئەو نەقابەیە هەر بەردەوام بووە، 
؛ نمانەئە  كە  ردراوهێسپ ێپ  انیقابەم نە ئە  یتەیكاۆرسە  ی ستۆ( پیفاعره ی حمدئە  دی ) س یمالەبنە 
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  (، 1805 ـ 1782)بیقنە د ئاغا حمەد ئە ەمەمح(، 1782 ـ 1769)یفاعد ئاغا رهحمە ئە  دیسە
  ـ  1826)مدووه یفاعره  ید ئاغاحمەئە (، 1826 ـ  1805) بیقد ئاغا نە حمەد ئە ەمەمح یلەع

  ی د ئاغاەمەباس محعە(، 1876 ـ 1851)مدووه  ید ئاغاحمەئە  دیجمە (،1851
  ی پاشا عەبدوڵال(، 1903 ـ 1887)بیقنە  ی د ئاغاەمەحمود محە م (،1887 ـ 1876)بیقنە
 (.٦٢،ل٢٠٠٨)قادر،(.1918 ـ   1903)بیقنە   یباس ئاغاەع

 .(شێخەشەڵـ شێخ محمد محمد )
گەڕەکی  لە ١٩٢٣محمد كورى محمد كورى عەلى كورى عەبدولرەزاق لە ساڵى     

لە چاالكیە   (،١٦ل،٢٠٠٦)جامباز،دایک بووە شارى هەولێر لە  لە تتۆپخانەی قەاڵ 
ە حزبي  یلە چاالكی بینیوە ىى كاراڵسیاسییەكانى ساالنى چلەكان و پەنجاكانى سەدەى بیستەم رۆ

شارى هەولێر   ەكانى شاندانیخۆپ زۆربەىلە . (٢٩٣ص،٢٠٠٥)رسول،جەماوەرییەكان و
لە دژى حكومەتى ساڵح جەبرو پەیماننامەى   كاراى بەشدارییەكى بۆ نمونە ،بەشدارى كردووە

لە كاتى  كە  ە شەل یەك لەو كەسایەتیانە بوو شێخە  ،بینیوە  ١٩٤٨لە ساڵى پۆرتسمۆس 
بووى   بەشداروتارەكانى جۆشى جەماوەرى بەرێوەچوونى خۆپیشاندانەكان بە 

 (.٢٧٤ل ،٢٠٠٥)قادر،. دەدا
  لە  دەستگیركراوە ێكجار دچەنشەل بە هۆى هەلوێستە نیشتمانیەكانیەوە  شێخە    

. بەالم لە كاتى  سزاى بەندكردنى بەسەر سەپێندراوە  ەندیخانەکانی )رەمادی و بەعقوبە( ب
دراوە سودى لێوەربگرن بۆ  بەندكردنیشدا توانیویەتى نهێنیەكان بپارێزێت و نەتوان

ئەو   دابێتجۆرە ئازارێکیان  هەربۆیە ، االكیەكانندامان و بەشداربوونى چكردنى ئەدەستگیر
) "هەر خۆم تاوانبارم هیچ کەسێکم لەگەڵدا نەبوو": رستەى زۆر وتۆتەوە

  (.١٦ل،٢٠٠٦،جامباز
یەكێك بووە لەو كەسایەتیانەى كە لە ساالنى چل و پەنجاكانى  جگە لە الیەنى سیاسیى       

چەند  الیەنى رۆشەنبیرى داوە كتێبخانەیەكى بچوكى لە سەر  سەدەى بیستەم گرنگى بە 
پەیژەیەكى دوکانەکانی ئەحمەد فەندى بەرامبەر مزگەوتی حاجی قادری دەباغ بۆ فرۆشتنی  

یەكێك بووە   (.٢٤ل،٢٠٠٦،)بێخالی داناوە.ڕۆژنامە و کتێب و باڵوکراوەکانی حزبی شیوعی 
لە بارەی دروستکردنی  بۆ نمونە كە بووە شارەكەسانەى ئاگادارى رووداوە سیاسییەكانى  لەو

الیەن  ی گەاڵوێژ لە١٤رشی ۆکۆتری ئاشتی دواى ش " :لە هەولێر دەلێتكۆترى ئاشتی 
ئاشتیخوازان و دیموکراتخوازان دروستکراوە و هونەرمەند جابر پیرداود بەجۆرێک 

تەسەریفی هەولێر ، موزەوییەوە بەرز بوو بوو كە چەند مەترێک لەستکردکۆترەکەی درو
 سەردەمی سەرۆک شارەوانی و لە ،فەرمانی ڕوخانى کۆتری ئاشتی دا )بەدرەدین عەلی(

کۆترەکە لەگەڵ عاردی  (٢٠٠٢-١٩٢٣)وەهاب سەید حەسەنعەبدول
)  لە شارى هەولێر مردووە. ٢٠٠٢لە ساڵى  (.٢٤ل،٢٠٠٦،ىبەرزنج)."یەککرا
 (.١٦ل،٢٠٠٦،جامباز

 .سیاسیەكانوداوە ـ ر ٢
                             .١٩٤١ى بزوتنەوەى ڕەشید عالى گیالنـ 

  راق ێع لە  ى دووەمى جیهانیدا كە نگجە ی ناڵ سا لە  كە  یو رووداوانەئە  نیگرنكتر لە  كێكە ی    
 یكێرفسە ند ئە چە نەیال  لە  بوو كە 1941 ی سیما یوهبزوتنە  ی رسانیلگهە دایروو
  د یشر (،٣٧ص ،٢٠٠٠لجبورى،ا روویدا) رحوه یم  یوالتان  ی پشتڵپا  بە  وهە یبرهعە ی ستیونالیناس
 (١٩٦١ـ  ١٨٨٥)یلهاشمها ئە تە  یتحكومە نجامدائە  كرد و لەده  یتەیركرداسە  ی النیگە یعال
حكومەتى بەرگرى نیشتمانى بە سەرۆكایەتى رشید عالى گەیالنى  و وهە یشاێكار كلە  یستده

  ی غدادبە  ی شار یلعە  یكور ال یبدولئعە  راقێع یسو وه (٢٢٢ص ،١٩٨٨الحسني،)دامەزرا
، شەریف   سرابە  یشار شتە یگە وهە یئاسمان  یگاێر بە  وهشەێوو لە  ە یبان و حەرهبە  شت ێهێج

  .(٤٩ص،١٩٨٩( لە شوێنى داندرا)التكریتي،١٩٥٥ ـ ١٨٨١شەرەف )
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و   بیرشن كاردانەوەیەكى گەورەى بەخۆوە بینى و زۆر لە رۆئەو روداوە لە هەولێر     
هاوسۆزى  بوو  ەكە بە تایبەتى ئەوانەى دژایەتى بەریتانیەكانیان كردنیشتمانپەروەرانى شار

ناخۆشەكانى  و بەسەرهاتئینگلیز لە دواى هەموو "بوون چونكە پێیان وابوو كە بزوتنەوەكە 
هەر لەم ، "كوردەبەرژەوەندى  لە ینگلیزئكوردە، هەرچي بكرێت بۆ توڵەسەندنەوە لە 

بوو و بەشێك لە دانیشتوانى هەولێر   دایرۆكەى نازیزم لە شارەكە سەرى هەڵماوەیەشدا ب
  م دوژمنى دوژمن"كە  ى لە روانگەى ئەم تیۆرەهاوسۆزیان لە گەل ئەو بیرۆكەیە هەبوو 

 ص ،٢٠٠٥)شكر،. چەوسێنەرە و ناپەسەندنازى كە بیرى ئەگینا دەیانزانى  ،مە"دۆست
  (١٧٤ـ١٧٣
ى  ١٤رۆژى لە بەرێوەبەرى قوتابخانەى هەولێرى سەرەتایى دووەم فەندى ئەشێخ حەسەن     

ئایار رۆڵێكى دیار وگرنگى لە هاندانى خەلكى شارەكە بە تایبەتى لە رێزەكانى قوتابیان  
  و  وتارى توند  گەیالنى ى بزوتنەوەكەى ڕەشید عالى یكردنبۆ پشتگیر ومامۆستایان بینى بۆ 

ەخوێندەوە، سرودى وەبەریەككەوتنى بۆ هەڵچوونى جەماوەر  تیژى د
پیشاندانەیان كرد جگە لە  ۆخ لەوانەى بەشدارى ئەو(. ٧١،ل١٩٩٩)بێخالى،.دەخوێندەوە 

 ،  رجلیل هۆشیا؛فتاح جبار، روستم جبار،قوتابیان ومامۆستایان هەر یەك لە
،نازم سعید اغا، عیزەدین  مر عوسمانععونى یوسف،جهاد بكر،على احمد اغا،

 (.١٧٨ص ٢٠٠٥)شكر،فەیزى
هێرشیان  ١٩٤١ى مایسى ١٦ رۆژىشارى هەولێر لە ى ە درێژەى خۆپیشاندانەكانلهەر    

لە  ( بقرانیساڵح زەكى ساح )موتەسەریف ى لێئۆتومب  ى حكومەت لە شارەكە وسەر سەرا بردە
  بۆ  خۆپێشاندەرانى هاندەدا ەوەتفەنگێكبە و شێخ حەسەن فەندى  دەسوتێنندەرگاى سەرا  بەر

  دەستگیرلە الیەن هێزە ئەمنیەكانى هەولێر شێخ حەسەن  دواى ئەوەى ، كوشتنى موتەسەریف
  و پەالمارى موتەسەرفیە دەدەن بەالم  ،هەوڵى رزگاركردنى دەكەونە  خۆپیشاندەرانو دەكرێت 

بۆ تەكیەى خۆیان   (ساڵح زەكى ساحبقرانیف)موتەسەرشێخ محیدین شێخ ساڵح بە نەهێنى 
 (.  ٧١،ل١٩٩٩،بێخالى) دەكات.  ىكوشتن رزگار لەزێتەوە و  گوادە

لە بەغدا لە دژى حكومەتى ڕەشید عالى  ەیەكیان باڵوێزخانەى بەریتانیا چەند باڵوكراو    
زەندیان  ناو یزمنازهاوسۆزى بیروباوەرى گیالنى باڵو كردەوە كە بە 

  ، جگە لە خۆپیشاندانەكانى ناو شارەكەدانیشتوانى هەولێر بەالم  (.١١٠ص )حداد،ب.ت،دەكرد
  دیارەكانى باشورى یە كەسایەتلە ژمارەیەك  بە ناوى خەلكى هەولێر و یانبروسكەى پشتگیر

-١٧٣ص،٢٠٠٥)شكر،كرد.عالى گیالنى  سەرۆك وەزیران ڕەشیدئاراستەى كوردستان 
هاوبەش لە نێوان   شاندێكى ١٩٤١لە ناوەراستى نیسانى هەمان مەبەست  ۆهەر ب (.١٧٥

كە سەردانى شارى  هەولێر و كەركوك بۆ پشتگیرى لە بزوتنەوەكەسایەتیەكانى هەردوو شارى 
 (.١٣٣ل،٢٠٠١)مەزهەر،ا.لێكر  یانوەزیران پێشوازلە الیەن سەرۆك بەغدادیان كردو 

دواى لەناوبردنى بزوتنەوەكە و الیەنگران و خۆپیشاندەرانى هەولێر رووبەرووى گرتن    
( كەس دەستگیر دەكرێن لە دیارترینیان ؛ عونى یوسف، شێخ  ٤٢دەبنەوە و لە شارى هەولێر )

عیزدەین فەیزى، على حیدر ، شێخ حوسێن نعمە   حسن ئەفەندى، فائق نادر، جلیل هۆشیار،
 ( .    ١٨٢ص ، ٢٠٠٥هللا.)شكر، 

بۆ كەركوك   ئیدارىوەكو موفەتیشى  ساحێبقران لە پلەى موتەسریف الدرا و ساڵح زەكى      
دامەزرا،  بە وەكالەت بە موتەسەریفي هەولێر  "فائیق توفیق"واندز ەرمى مقایئ قا گواسترایەوە.

و   موتەسەریف ەكانىبە هۆى هەوڵ هەولێر خۆپیشاندانەكان لەلە كاتى جێگاى ئاماژەیە 
لە   توندرا تا رادەیەك رێگابگرنواندزى ەموقەدەم ئەمین ر شارەكەفەرماندەى سەربازەگەى 

 (.  ٧١ل،١٩٩٩،)بێخالى دواتر رەوشەكە ئارام دەبێتەوە. روودانى كارەساتى گەورە و
      .جوتیارانى دەشتى هەولێرڕاپەرینى ـ 

 لە  یماكانبنە  یبوون زێهو بە كوردستاندا لە  یتە یگابەرهده یمستە یس یبوون ریگێ ج ی دوا    
  یواوتە یردارۆز و مڵو زووهوسانەچە یورهگە یكێوژمتە  مستە یب یده سە  یتاكانرهسە



 15 

م ئە  یرگە یرابردوو كار یدهسە  ینجاكانپە  یتارهسە ڵگە  لە كە  وهگرتە  یكوردستان یكانناوچە 
 (.١١ص ،١٩٨٧.)شامیلوف،كانشاره شتە یگە  وهكوردستانە  یكانگونده  لە  مەستە یس

واو  تە  ی دوا لە  ێ نو یكە یگا ڵمەۆك یوهشتنە ڕدا یكانەڵوهە  ی نجامئە  لە  ،یوزه  یشە ێ ك     
 انیكانە ییندوهرژهبە  یپاراستن ۆب راقداێع ( لە 1918-1914) یهانیج یمكەە ی ینگجە  یبوون

؛ ١٣، ل١٩٥٣یەحیا، .)راقدا ێع یكانناوچە  یربەۆز لە  یكرهسە  یكەیشە ێك بوو بە 
م ئە ، راق ێع شانشینى بە  یشكوردستانباشورى  یلكاندن یدوا بە دوا( ٢٤٦ص،١٩٨٤غفوري،

  ی یەكاسایند چە یركردنده ،گ ەو دەرەب اریجوت وانێن یكرهسە  یكەیشە ێك بوو بە ەیشە ێك
 لە  كاناره یجوت  وهە ۆیه بە  چونكە  ئەو كێشەیەى قولتر كردەوە یوزه  ی كخستنێر بە  تبە یتا

 .(١٨٩ص ،١٩٨٦ ،الكاظمي).ڵی كشتوكا یكارێكر بوون بە  یوزه  یتێ ندارخاوه
ـ   كانە ییسـ  كانستە ی)ب  یناڵ سا لە یاریجوت یكێنڕیند راپە چە  شخەۆم بارودئە  ینجامئە لە       
 ۆیه بوونە  ، كەاندایروو راقداێع یتر یكانو ناوچە  كوردستان باشورى  كان( لەچلە 

  ۆ ب نراێهكاردهبە كان ەییربازتوانا سە  رجارۆز وتداراناڵ سەده ڵگەلە  انیوهبوونە ووڕرووبە
 (.٨،ل١٩٩٧)هەوراز،انیركوتكردنسە
 رێژلە  یتبە یتا  بە  (رێولهە  یشتده  ) یارانیجوت و یگشتكوردستان بە  یارانیجوت    
 ییوهوسانە چە  یانیژ نیبارترنالە  یدووچار( یی)دزه  یكانگەبەرهده  ییردارۆز یوهوساندنە چە

  ی ەیسالە  نكاگەبەرهده  وهكردنە ڵكشتوكا یسروشت یروو كاتدا لە  ێندهە  لە هاتبوون. كە 
پاندرا بوو  سە ارانیر جوتسە بە كە وهرانە و سە باج ۆیه(، بەرگرتنش وهبە یمستە ی)س
  بە  ییاۆڕخ بە  ش كەسوخره  یكار ئەمە سەرەراى كانارهیجوت یمرهەبە  ی(%50)شتە یگەده

 .(٢٤٢،ل٢٠٠٥)قادر،كرد.ده  ارانیجوت
دواى   دەستى پێكرد،  وهه  (خانە یقاز ی گوند یشە ێ )ك ینجامئە  لە  كەنەڕیراپە  ی كردنێستپده     

  لە  وهبنە ده  ێ نو یكێباج  ی نپاندچەس یدووچار 1953 یهاربە لە  ى گوندەكەارانیجوت ئەوەى 
  یی اڕكێتبە جوتیاران  ، ناسرا (مبوالنەستەئە باجى ) بە  كە  كەگونده  ی ئاغا یال(مە  ن ێ)حوس نەیال 

  لە  1948 ڵی سا  لە  كە  یە ییسچوار كە  ژنە یو لئە  یی نماێر رسە  ن، لە كەان  ێجبە ێ ج یكەداوا 
  ڵاڵ بدوعە  تاح، ها فە ن تەسە حە  ،ینرهسمان قە وه  ی ن، نورسەقادر حە  نیمدئەمە)حە 
  ت ێب ڕشە مانڕ)شە  كە نۆخده  ندێ سو كاناره یجوتسەرجەم بوو،  نراێ كهێ( پنیمدئە مەحە
  )هەمان سەرچاوە، .وهگرتە  یكانارهی جوت یاڕكێت  ییزاه ڕنا یكێلۆپ(، شە تێب  رێخ رمانێخ
 (٢٤٦ـ  ٢٤٥ل

  ی كانگونده بە  سوخره  و ی گارێب  یماننە  ڵی واهەدواى دەستپێكردنى راپەرینەكە  رهۆمجبە     
  ان ۆیخ وانێن لە  ی سپ شیر ووهبنە دهۆك كترە ی یورده  لە  ارانیجوت  ،وهتە ێبوده اڵردا بوروبەده
 لە  اتریز و كاتده  نەشەتە  ییراێخبە رۆز كەنەڕیراپە ن،ۆخده  ندێو سونكەده  شانی ست نده
پیاوانى ئاینیش زۆرێكیان چوونە پاڵ  ، وهگرتەده  ە ۆیخمور تا كمە  یناوچە  لە ( گوند ٢٠٠)

 گونده  لە (.١٠٩،ل٢٠١٤تیاران دەربڕى )امین،جوتیاران و پیشتگیرى خۆیان بۆ جو
ر،  قزلە یدە ی، مورتكە  ان،یپاران،ره،دووكەپە،باشتە جەرهبان،هەعارهره یب) كانوهڕیراپە

سوور،   رهمەۆئ ،اوه یل، عەشە ره گرده  قوچان،ێس  خان،ێشرهش، قورشاغلو، گە سوربە
، پە تاح، قولتە فە  یرهدووسە  ك، ۆلئاوده د، یجمە  یگردالنكە  ،راوه ێبلباس، ش ، قوچە گردالنكە

     .(١٠،ل٢٠٠٢كوردستان،تر() یندانو باقرت،...چە زانسنە كە
  ی ناو بازنە  نەیخز انۆیخبە  تبە یتا ڕیروباوهیب وی اسیس یل ێه ێیپ بە كانە یین ێنه پارتە  
 ڕو باوه  ی ریشنبۆر ی ئاست یوهرزبوونەبە بۆ  كێكارۆه بوون بە  و،ارانیجوت  ی شانۆكێت

  ی گاێر لە  اوهێڕگ یكرهسە  یكۆڵێر وهم رووهلە  راق ێع یوعیش ی حزب اران،یجوت یبوونۆخبە
  ی باتخە  بە  تبە یتا یكانژنامەۆر یوهوكردنە اڵب وكانە ییحزب ناو شانە  لە  ارانیجوت  ی كخستنێر

  ی هاندان  یكرهسە یكەیرچاوهسە  ببوونە داس( كە  ینگالح، دهفە  یكو )بانگوه  ارانیجوت
 ؛٢٤٣،ل٢٠٠٥)قادر، كانگەبەرهده  یكردن یتە یدژا و ێڕیشگۆڕش ی باتخە

ناو   لە  ۆی خ ی اسیس  ۆڵی جموج ش یكوردستان ی موكراتید ی. پارت(١٠٥،ل٢٠٠١هورموزبار،
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  ی )نركە یژنامە ۆبوو، ر كرد ێستپده كانرهروهشتمانپە ین گەبەرهده  لە  ێ ندهە واران یجوت
  اندا یناوو بە  كردده  ارانیجوت  یشەێك لە  انیباس كە كرد،ردهزوور دهشاره  لە  ی (اریجوت

 .(٧٦،ل١٩٩٠)سمایل، وهبوونەوده اڵب
  كەنەڕیراپە بە  یوامردهبە  كێ ند مانگچە  یماوه  ۆب انیتوان كانوهڕیراپە اره یجوت هەرچەندە    
 كانەیۆیخ وی تبابە كاره ۆه ینجامئە لە  ،ینادێهنە یكانموو ئامانجە هە كەنەڕیالم راپەن. بەبده 
ر سەبە  ینی ئا ی اوانیپ لە  ێ ندهە یرگەیكار وكاناره یجوت لە  ێ ندهە  یوهانەڕگە ڵش هەوانە لە

بوون،  كەنە ڕیراپە  یكردن یتەیركرداسە  یخود كە شیكانارهیها جوتروههە وكەنە ڕیراپە
  تە ێبب یوهئە ۆ ب ننێبه ك ێپ  انداۆیخ وانێ ن ش لە هاوبە یكەیتە یمۆسپاو كچە  یكەیوه ێشبە  یانتوانینە

 ویررتاسە سە  یكێنڕێراپە تە ێتا بب  ،كەنە ڕیراپە  یدانێپشەگە وبردنوهڕێبە یكرهسە  یكێرفاكتە
  ی دوا ووهەیما ییندوویز بە  كەنەڕیراپە یرگەیكار ماڵ بە  .ت ێنێمنە  سیتقە  داۆیخ یسنوور لە

 دارماوه وخان ێش ونیهور یارانیجوت ،ییدزه  یشتده  یارانیجوت یكەنەڕیراپە م لە كە یكەیماوه
  ی گاێر ت لە حكومە ماڵ ستان، بە كان وهگەبە رهده  یردارۆز وم ڵزو ی دژ 1954 ڵی سا لە
 (.٢٧١ص،٢٠٠٥)شكر،دنبر یناولە  وهزهێه
 .بیرەوەرییەكانـ  ٣

كە بەشێكى   بیرەوەرییەكانبریتى یە لە  اوەرگۆڤارە گرنگى پێد كە لەمیەكێك لەو الیەنانەى     
روداوە سیاسییەكانى  كە لە  زۆریان هى ئەو كەسایەتیانەن كە بە ڕەگەز خەڵكى هەولێرن،

كە لە خوارەوە   ڕۆڵیان بینیوە،ەكان ئایینو كۆمەالیەتى  سەردەمى پاشایەتى و چاالكییە
 ئاماژەیان بۆ دەكرێت:     

     .ەبدولاڵنەژاد ع ـ
  لەدایك بووە،  ١٩٣٥كەسایەتیە دیارەكانى شارى هەولێرە و لە ساڵى نەژاد عەبدولاڵ لە       

لە   ڕەشید عالى گەیالنى بزوتنەوەى بریتین لە ئەو ڕووداوە سیاسیانەى كە ناوبراو بینیویەتى 
خۆپیشاندانەكانى كانونى  لە بیرەوەرییەكانى خۆیدا باس لە ، هەروەها هەر  ١٩٤١ساڵى 

پەیماننامەى پۆرتسموس بەرێوە  ور دژى تا باشر ولە باكو كەدەكات  ١٩٤٨ساڵى  دووەمى
لە ساڵى  پارتى دیموكراتى كوردستان دەچوو، هەروەها باس بە چۆنیەتى بوونە ئەندامێتى لە 

و نوێنەرى ڕۆژنامەى  چەند كاروچاالكى لە رێزەكانى قوتابیان ئەنجام داوە  و، دەكات ١٩٤٩
دولاڵ لە درێژى باسەكەى خۆیدا ناوى ئەو ناودارانە دەهێنێت كە لە  نەژاد عەب خەبات بووە، 

سەید ئەحمەدى خانەقا و شێخ حوسێنى   مستەفا بارزانى،، یانیدا چاوى پێكەوتوون بۆ نموونەژ
مەلیك فەیسەڵى  لەوانە، كورى سەعید قەزاز، دواتر ناوى ژمارەیەك ناودارى عەرەب دەهێنێت 

چاویان بە مەلیك   مامى عەبدولرەحمان عەزیز لە عەمادیەگەڵ  لە ١٩٥٤دووەم كە لە ساڵى 
سەدیق  ، یرەوەرییەكانى خۆیدا ناوى هێناوە ، كەسایەتیەكى تر كە لە ب دەكەوێتفەیسەڵ 

یارمەتى ناوبراو دەدات بۆ   ١٩٥٧یەكێك بووە لەو كەسانەى كە لە ساڵى  ، كە یەى ئەتروش
لە ماوەى خوێندنەكەشى چاوى  ەر چوون دەرەوەى والت بە مەبەستى تەواوكردنى خوێندن، ه

الل نەهرۆ )سەرۆك وەزیرانى هیند(،   جەواهیر ، ەسایەتى ناودارى تر كەوتووە وەكوبەچەند ك
مستەر پاراسات )سەرۆك كۆمارى هیند(، مارشیال ئەیوب خان )سەرۆك كۆمارى پاكستان(.  

كردووە كە لە شارى  ى لە یادەكانى نەورۆز ناوبراو لە درێژەى بیرەوەرییەكانى خۆیدا باس
جێگاى   (.١٣٥ـ ١٣٣،ل٢٠٠١)ئیسماعیل،هەولێر بەرێوە چووە وبەشدارى تێدا كرووە.

  ئاماژەیە گۆڤارى هەولێر هەموو یاداشتەكانى بالونەكردۆتەوە بۆیە زانیارى یەكان سنوردارن .
 .هەژار موكریانىـ 

و فەرهەنگ   ان و وەرگێر ى و زمانزان یننووس كە لە بوارەكانى هەژار موکریانی شاعیر       
نێو   هەر لە  تەنها  كە نەك  ناسراوانەى ، یەکێکە لەو نووسەرە رۆڵى دیارى بینیوە یەوەنووس

(  فارس و عەرەب و تورک و ڕوس و ئینگلیزو فەرەنسینەتەوەكانى )نێو  کورد بەڵکو لە
بەشێكى لە گۆڤارى   كەەكان ناوبانگ و نازناوی بەرز ڕاگیراوە، لە بیرەوەرییەکانی خۆیدا ی

رۆڵى قارەمانێتى یەكێك لە كەسایەتیەكانى شارى  دەربارەی هەولێر بالوكراوەتەوە، باس لە 
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دەچێتە نێو ریزەکانی پارتی   پلەدار پولیسى ، كو وەك  (یە برایم فەندیهەولێر دەكات كە ) 
ەڵکی  دیموکراتی کوردستان، هەژار لە بیرەوەرییەکانی خۆی  باس لە گیانی شۆڕشگێرانەی خ

هەولێر دەکات كە لە گشت ڕووداوە سیاسییەكان و خۆپێشاندانەكان ڕۆڵیان  
 (.٤٥،ل٢٠٠١)مولود،.گێراوە

 .  بەكر دلێرـ  
یەكێكە لە رۆشەنبیرەكانى شارى كۆیە كە لە گۆڤارى هەولێر زانیارى دروستى نەخستۆتە        

بەردەست دەربارەى ژیاننامەكەى وساڵى لە دایك بوون ومردن ، بەالم دەرچووى كۆلێژى 
شارى   لە  باس لەوە دەكات كە و لە یاداشتەكەدائەندازیارى بووە و كارى ئەندازیارى كردووە 

  بووە،  داێ فى نایابى تسەدان بەڵگەو وێنەى ئەرشی خانە بووە و بەكتێب ترین كۆیە خاوەنى گەورە
لە یەكێك   ،ەكوردستان لەناو چوون سیاسیىبە هۆى بارودۆخى  بەاڵم  زۆر لەو كتێب و بەڵگانە

سەرۆك   دەكات و لە گەل هەولێر شارى بۆ ساڵح جەبر  دا باس لە هاتنى  لە بەڵگەنامەكان
و   (،ىئومەى ئیشتراك پارتى )  دەبێتەوە بۆ پالپشتى كردنیان لە دامەزراندنى  هۆزو خێڵەكان

بەكر دلێر باس لە هەلوێستى كونسولى ئەمەریكا دەكات كە رێگاى نەداوە بە ساڵح جەبربۆ  
 (.١٩٤،ل٢٠٠١) مام یحیا،ئەنجامدانى كارەكەى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەنجام
  ئابورى،  الیەنى سیاسى، زۆرى ىێكگۆڤارى هەولێر یەكێكە لەو گۆڤارانەى كە خزمەت ـ ١

هەولێرى كردووە، ڕووداو و پێشهاتە  ، كەلتورى هونەرى، وەرزشى كۆمەالیەتى،
 ئەم گۆڤارە پێكدەهێنێن. بابەتەكانى سیاسییەكانى شارى هەولێر بەشێكى سەرەكى 

لە رێگاى ئەو گۆڤارەوە كار وچاالكیەكانیان دەردەكەویێت  نى هەولێر اكەسایەتە ناودارەك ـ ٢
 . بە تایبەتى ئەوانەى نەیانتوانیوە یاداشتەكانیان بنوسنەوە

كەسایەتە   و ێراق انى عاالكتدارە بال دەسە گۆڤارى هەولێر میێژووى پەیوەندى نێوان  ـ ٣
 . ێژووى ئەو شارە دەخاتەروو كە بەشێكە لە م   ناودارانى هەولێردیارەكانى كورد و  
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بەرێوەبردنى  پۆستى بااڵیان لە  كە بنەماڵە سیاسیەكانى هەولێر ـ دیارخستنى هەندێ لە  ٤
جموجۆلەكانى نەتەوەیى  ووە وڕۆڵى بەرچاویان بینیوە لە هەولێر و عێراق هەبدامودەزگاكانى 

 لە شارەكە. 
رت و ڕێكخراوى  لەو ماوە سیاسیەى سەردەمى پاشایەتى لە عێراق ژمارەیەك یانە و پا ـ ٥

 سیاسى دامەزراون كە توانیان بە ماندووبونیێكى زۆر مۆڵەت وەربگرن.
ە مێژووییە سەریان هەڵداوە بەڵگەیە بۆ هۆشیارى  وئەو ڕاپەرین و شۆڕشانەى لەو ما ـ ٦

ڕاپەرینى  وەك راپەرینى مایس و  .كە لەوگۆڤارە رۆڵى هەولێر دیارخراوە نیشتیمانى و سیاسى
 جوتیارانى دەشتى هەولێر. 

ـ جگە لە روداوە سیاسییەكان الیەنى هونەر و فۆلكلۆر الیەنێكى گرنگ بووە لە بابەتەكانى   ٧
 ئەو گۆڤارە كە ئەوەش بەشێكە لە مێژووى هونەرى ئەو شارە . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .لیستى سەرچاوەكان:  چوارەم
 ەكان. یەكەم: كتێب

 ـ بەزمانى كوردى . 
چاپخانەى   وناكبیرى مەعروف جیاوك،ڕڕۆڵى سیاسى و كارگێرى و ، ئازاد عوبێد ساڵح ـ

 .٢٠١٢ هەولێر، كادیمیاى كوردى، ەكراوەكانى ئالولە ب   حاجى هاشم،
ـ ئەحمەد حەمەدەمین ئۆمەر،ئەندامە كوردەكانى ئەنجومەنى نوێنەرانى عیراقى لە رۆژگارى  

 . ٢٠٠٧ى شەهاب، هەولێر، ، كۆمەلگاى چاپەمەن ١٩٥٨ـ ١٩٢٥پاشایەتیدا 
 .٢٠٠٧، هەولێر، ١٩٥٨ ١٨٨٥معروف جیاوك ، سماعیل شكور رسولئی ـ

/ رۆڵى سیاسیي وروناكبیریى،   ٢٠٠١ـ ١٩٢٢ـ بورهان حاتەم گۆمەتاڵى، ساڵح حەیدەرى 
 .٢٠١٢چاپخانەى رۆژهەالت،هەولێر،

 . 1997،عێراق ی كوردستان ر،ێولهە ی شتده  یارانیجوت ینیرراپە  وراز،ب.هە ـ 
  هەڵوێستى حزبە سیاسیەكانى عێراق لەمەر كێشەى كورد  پارتى دیموكراتى كوردستان، ـ

 .١٩٩٧ بى ناوەندى دیراسات و توێژینەوە، باڵو كراوەكانى مەكتە ،(١)چ ،١٩٧٠ـ  ١٩٤٦
 .٢٠١٢ هەولێر، ت،ال چاپخانەى ڕۆژهە كسپەى دەروون،، حەمە ساڵح فەرهادى ـ
،چاپخانەى  (١)چ،١٩٥٣ژان و ژیانى جوتیارانى دەشتى هەولێر ڕاپەرینى ، رەشاد مەال یەحیا ـ

 .٢٠٠٦ سلێمانى، گەنج،
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 .٢٠٠٦،كەركوك،١٩٥٣ڕاپەرینى جوتیارانى دەشتى هەولێر، ساالر سیامەند عبدهللـ 
 .٢٠٠٥هەولێرم وادیوەو بیستووە،هەولێر،،سەید مولود بێخاڵى ـ

 .٢٠١٤هەولێر، ،(١)،چ١٩٦٧-١٩٥٨هەولێر لە نێوان سااڵنىتەها،   شوان محمدامینـ 
 .٢٠٠٤هەولێر،  مێژووى دەشتى هەولێر،، عباس سلێمان سمایلـ 

-١٩٤٥ ڕۆڵى زانایانى ئایینى لە ژیانى سیاسى هەولێر ، فاخر عالى خان ئاودەلىـ 
 .٢٠١٤،چاپخانەى هێڤى،(١)،چ١٩٧٠

عبدهللا   ئا:،(٢)بەرگ گەلى كورد، چەند الپەڕەیەك لە مێژووىد، كەمال مەزهەر ئەحمەـ 
 .٢٠٠١هەولێر،  چاپخانەى وەزارەتى پەروەردە،  ،(١)زەنگەنە،چ 

 .٢٠١٤(، چاپخانەى حاجى هاشم، هەولێر،١ـ محەمەد مەال قادر، سەربوردەى نەمران،چ)
وڵەتەكەى خوارووى  شێخ محمودى قارەمان و دە، هاوار م.ر. ـ

 .١٩٩٠،لەندەن،(١)كوردستان،بەرگ 
 ،١٩٥٨-١٩٤٥ پێشهاتە سیاسیەكانى كوردستانى عێراق ، مەهدى محەمەد قادر ـ

 .٢٠٠٥سلێمانى،
ــ ـ  ، چاپخانەى رۆژهەالت، هەولێر ،  ١٩٣٠ـ  ١٩١٤ سااڵنى ، هەولێر لە نێوان ــــــــــــــــ

٢٠٠٨. 
 .٢٠١٣هەولێر،چاپخانەى حاجى هاشم،  ،١٩٣٩ـ  ١٩٢٦ هەولێر لە سااڵنى ـ ــــــــــــــــــ، 

 ١٩٢٨ سەردەمى قەلەم و موراجاعات  راق، كوردستانى عێ نەوشیروان مستەفا ئەمین، ـ 
 .١٩٩٩ سلێمانى، ،١٩٣١ـ

 . عەرەبىـ بە زمانى 
 ،(٢)،ط١٩٥٨-١٩٣٩ والسیاسي يالفكر  دورها في تاریخیة دراسة ـ أربیل رسول، شكر  اسماعیل -

 .٢٠٠٥السلیمانیە،

 .1987 بغداد، مظهراحمد، كمال: ت الكرد، بین االقطاع مسألة شامیلوف،حول.أ ـ

- ١٩٥٨القاسمى العهد من موجز  مع ذیولە و خلفیاتە العراق في١٩٥٨تموز  ١٤ انقالب أعیان، باش احمد -
 .٢٠١٣لندن، دارالحكمە، ،١٩٦٣

 .١٩٨٢،بغداد، الحریرى، فاروقت:  ١٩٤١العراق حرب ،شرویدر  فلیث برند -

 مدبولى، ،مكتبة1،ط١٩٩١ سنة حتى بدایتها منذ االوسط الشرق في الكرد المشكلة، عیسى محمود حامد -
 .١٩٩٢القاهرە،

 .١٩٨٦هولیر، الثقافە، مطبعة اربیل، تاریخ،  یلاسماع بالل زبیر  -

 .١٩٨٩ ،لبنان،(١)ط الحسني، عبدالرزاق: ،تحقیق١٩٥٣ ـ ١٩٣٩ علي بن عبدااللە التكریتي،الوصي سلیمان ـ

، ینز  بنكەى منشورات ،منالثقافيو السیاسي نشاطە في تاریخیة دراسة حلمي ـ رفیق، صاب عبدهللا شاخوان -
 .٢٠٠٧،ةالسلیمانی

العامة،  الثقافیة الشؤون دار  ،(١،ط)1954-1946 العراق يف العلنیة المعارضة حزاب،أ خلیل غفورى عادل
  .1984بغداد،

 ،١٩٨٨،بغداد،الثقافیة العامة  الشؤون دار  منشورات ،(٧)ط العراقیە، الوزارات تاریخ الحسنى، عبدالرزاق -
 (.٥)ج

 .ت.صیدا،ب - ةالعصری المكتبة ،١٩٤١الطیالنى عالي رشید حركة ،حداد كمال عثمان -

 ،ياالسالم للفكر  يالعالم المهد منشورات ،من(٢)ط ،١٩٤٦-١٨٣٣ة المعاصر  ةالكوردی الحركة ،علي عثمان-
 .٢٠٠٨االردن،

 .٢٠٠٩،ة،السلیمانی١٩٤٥-١٩٣٢ العراقیة الحكومات سیاسة في ةالكوردی القضیە ،محمد محمد عمر  -

 .١٩٨٧بغداد، تحلیلیة، دراسةـ  المعاصر  العراق تاریخ من صفحات ،احمدمظهر  كمال -

 .٢٠٠٦،ةین،السلیمانیز  بنكەى الكرد، اعالم معجمالصویركي،  على محمد -

 ،١٩٦٣-١٩٥٨ العراق كوردستان في التحریریة الكوردیة القومیة الحركةي،باد عبدالرحمن عارف انمیف -
  .٢٠٠٥،أربیل ،وزارە التربیە مطبعة

 .٢٠١٣ربیل،ماردین،أ ،مطبعە(١)،طيالملك العهد في دورهم و اربیل نواب ،نجار  یاسین ةانج -

 االشتراكیة و وابحاث ،مركزدراسات العراق يف الزراعیة والمسألة يالشیوع الحزب ،يالكاظم سعید نصیر ـ 
 .1986دمشق، العربى، العالم في

 دووەم : یاداشتەكان . 
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 ـ بە زمانى كوردى . 
 .١٩٩٤ـ مستەفا نەریمان، بیرەوەریەكانى ژیانم،دار الحریە،بەغداد،

 .١٩٩٢ستۆكهۆڵم، گەشتى ژیانم، ،مسعود محمد ـ
 .(١)رگ ، بە 1990غدا،بە  م،یاس یس  یانیژ یربردهسە  ل، یسما یحاج یوال ال عەمە ـ 

 ـ بە زمانى عەرەبى. 
 .١٩٦٧الوفاء، األیوبي،ذكریات، بیروت، مطابع جودت علي -

 .٢٠٠١(،هولیر،١أربیل، ط ) محاسن في فرهادي،األكلیل عبدهللا-

 . ڕۆژنامەكان و گۆڤار : سێیەم
 . كوردىـ بە زمانى 

 .٨/٥/١٩٧٣، (٤٦)،ژ"بیرى نوێ"لە یادى ڕاپەرینەكەى دەشتى دزەیى دا، گۆڤارى  -
 .٢٠٠٥(،هەولێر،١٤)"،ژیاسا پارێزى"گۆڤارى  حزبى هیوا لە لیواى هەولێر، تارق جامباز، -
  درخان، ە برۆژنامەى  سەربردەى ژیان و كەسایەتى مەعروف جیاوك، ئازاد عوبێد،  -
 .٢٠٠٩شوبات(،١١١)ژ
ڕێگاى  "ڕۆژنامەى  ڕاپەرینى جوتیارانى دەشتى هەولێر، -

 .١٩٩٢هەولێر،(،٤٦)،ژ"كوردستان
مەعروف جیاوك كوردێكى مافپارێز و برادەرێكى نزیكى نورى سەعید و   تارق جامباز، -

 .٢٠٠١بەهارى ،١٠ژگۆڤارى "هەولێر"،  عالى گەیالنى بوو،  ڕەشید
 .٢٠٠١هاوینى ،١١ژ ،ى"هەولێر"، گۆڤارساڵ مەعروف جیاوك١٣پاش  تارق جامباز، -
،  شێخەشەل ئەو كەسایەتییە هەولێرییەى بوێر ژیاوەو بەكەسەرەوە مرد ، ـــــــــــــــ -

 .٢٠٠٦هاوینى ،١٧ژ ،گۆڤارى"هەولێر"
لە یادى خوالێخوشبوو ماموستا جەودەت  ، جەالل خدر -

 .٢٠٠٢،بەهارى١٤،ژ،گۆڤارى"هەولێر"ئەحمەدناجى
ماموستا نەژاد عەبدوڵاڵ مشتێك لە سەربردەكانى  ، جەمال ئیسماعیل -

 .٢٠٠١كۆتایى ،١٣ژ ،،گۆڤارى"هەولێر"  دەگێرێتەوە
 .٢٠٠٦هاوینى ،١٧ژ  ،گۆڤارى"هەولێر" ،خانەوادەى هەولێر بەرزۆ، سەید -
  ، ٦ژ ،گۆڤارى"هەولێر" ،و كۆمەلەى تەعالى مەال عەلى فەندى هەولێر، عبدهللا حداد -

 .٢٠٠٧بەهارى
ڕاپەرینى جوتیارانى دەشتى  ،هورموزیارعەباس  -

 .٢٠٠١،پاییزى١٢،ژ،گۆڤارى"هەولێر"هەولێر
ئەرشیفى جوانە مەرگ بەكر   لە، عوسمان مام یەحیا -

 .٢٠٠١،زستانى٩،ژ،گۆڤارى"هەولێر"دلێر
بنەمالەى موفتى و  ، عبدالرحمان مەالسەعید -

 .٢٠٠٢،بەهارى١٤،ژ،گۆڤارى"هەولێر"مەالفەندى
د الیەنێكى كوردایەتى لە ژیانى  چەن، عەونى فەرهاد  -

 .٢٠٠١،بەهارى١٠،ژ،گۆڤارى"هەولێر"عیزەدین
یانەى سەركەوتن و باربووكردنى لە الیەن بنەماڵە  ، فوئاد سدیق -

 .١٩٩٨زستانى ،١،ژ،گۆڤارى"هەولێر"هەولێرییەكان
، گۆڤارى  چلەى ماتەمینى مەالفەندى لە ڕۆژنامەى)فتى العراق(ى موسلیدا، فەیسەل دەباغ  -

 .٢٠٠٧،بەهارى٦ژ ،ەولێر""ه
،  لە ناودارانى پارێزگاى هەولێرجەمیالغاى حەوێزى، كەریم شارەزا -

 .٢٠٠٠،زستانى٥،ژگۆڤارى"هەولێر"
  .١٩٩٩،بەهارى٢ژ ،، گۆڤارى"هەولێر"مەعروف جیاوكــــــــــــــــ،  -
 .١٩٩٩،هاوینى٣مەالفەندى،ژ زاناى گەورەو ناودارى كورد ــــــــــــــــ،  -
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بزوتنەوى ڕەشید عالى گەیالنى لە بەغداو هەرایەكەى شێخ حەسەن ئەفەندى لە  ــــــــــــــــ،  -
 .١٩٩٩،بەهارى٢شارى هەولێردا،ژ

 .١٩٩٩،هاوینى٣،ژ، گۆڤارى"هەولێر"بنەماڵە ناسراوەكانى قەاڵتى هەولێرــــــــــــــــ،  -
،  ەوەرییەكانى ڕۆژگارم لەگەڵ شێخەشەلبیر چەندــــــــــــــــ،  -

  .٢٠٠٦،هاوینى١٧،ژگۆڤارى"هەولێر"
،  ئەگەر ڕێكبكەوێت حەزدەكەم لە هەولێر، محەمەد خدر مولود -

 .٢٠٠١،كۆتایى١٣،ژگۆڤارى"هەولێر"
 .٢٠٠٢،هاوینى١٥،ژ، گۆڤارى"هەولێر"برایمە فەندى، مسعود پەرێشان -
  ، خولێخۆشبوو شێخەشەلسەرە قەڵەمێك بۆ  ،نەژاد بەرزنجیل -

 .٢٠٠٦هاوینى١٧،ژگۆڤارى"هەولێر"
 نى عەرەبى .  امـ بە ز

 ،١٩٥٣ نیسان ٢٢جدیدە على حركە فالحى سهل اربیل في  اضاءة  ،البوتاني ي عبدالفتاح یحی -
  .٢٠٠٠(،٢٠٤)،ع "گوالن"مجلە 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

     This research is specialized in political events of the Erbil city in the 

royal period. The important of the characters and revolution and notes as 

set forth in Erbil magazine. The importance of magazine also belongs to 

Kurdish people acquaintance of their capital visage ancient tradition, 

history of city and civilization since thousands of years. The issue of this 

magazine is considered an attempting to development the city, and the 

topics, historical errors have been corrected in some number issued of this 

magazine.                                                                                                       

     This research highlights the information and issue the magazine, 

revolutions and uprisings against Great Britain and Feudalism as well, 

parties and organizations which were established in order to obtain their 

rights. The political characters played a prominent role in the occurrence 

of political events. They had a good relationship with senior Iraqi 

government at that time. They were able, through their political 

capabilities to protect Erbil city.                                                                    

 


