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ـ پێشەكى.
ڕوداوە سیاسییەكانی شاری هەولێر لە سەردەمى پاشایەتى لە عێراق( ١٩٢١ـ )١٩٥٨
بەشێكی گرنگ لە مێژووی هاوچەرخى ئەو شارە پێك دەهێنێت ،بووە بە بابەتێكی سەرەكی
زۆربەی گۆڤار و ڕۆژنامە و سەرچاوە مێژووییەكان چ ئەوانەى لە كاتى رودانى روداوەكان
دەدەچوون چ ئەوانەى دواتر دەرچوون.
گۆڤاری هەولێر یەكێكە لەو گۆڤارانەى كە هەر چەندە دواى تەواو بوونى ئەو سەردەمە
دەرچووە بەالم روداوە سیاسییەكانى سەردەمى پاشایەتى بە یەكێك لە بابەتە گرنگەكانى
ژمارەكانى دادەندرێت گرنگى بەم ماوە مێژووییە داوە ،لە رووى سیاسی وئابوری
وكۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری وهونەرى  ،رووداوەكانیش بە شێوەی توێژینەوە یاخود ووتاریانلە
چوارچێوەى یاداشتەكان و یان چاوپێكەوتنەكان یان لە وەسفى كەسایەتیەكان خراونەتە روو.
ئەم توێژینەوەیە لە دوو تەوەرە پێك دێت ،تەوەرەی یەكەم ،تەرخانكراوە بۆ ناساندنى
ژمارەكانى گۆڤارەكە و نوسەرەكانى هەر ژمارەیەك و بابەتەكانى بالوكراونەتەوە بە شێوەی
ریزبەندی ژمارەكانى دەرچوون ،تەوەرەی دووەم تایبەتە بە روداوە سیاسییەكان كە لە
چوارچێوەى كەسایەتیەكان و خودى روداوەكان و یاداشتەكان باسى لێوەكراوە ،دواتر
دەرئەنجامى توێژینەوەكە بە شێوەى خال دیاركراوە وبە لیستی سەرچاوەكان كۆتایی دێت.
دەربارەى گرفت و ئاستەنگەكانى ئەو توێژینەوەیە ،وەك زۆربەى توێژینەوەكانى تایبەت
بەمێژووى هەولێر نەبوونى ئەرشیفەكى تایبەت بە مێژووى ئەو شارە و كەمى یاداشتەكانى
كەسایەتیەكانى شارەكە كە ئاگادارى رووداوەكانن گرفتى نوسینى ئەوتوێژینەوەیە ،هەروەها
ژمارەیەك لەو كەسایەتیانەش كە بیرەوەرییەكان نوسیوەتەوە بەاڵم بە پێى پێویست بایەخیان بە
روداوەكان نەداوە .
لەم توێژینەوەیە چەندین جگەلەگۆڤارى هەولێر  ،چەند سەرچاوەو گۆڤار و ڕۆژنامە بەكار
هاتووە كە باس لە ڕووداو و ژیانى سیاسى شارەكە و ڕۆڵى كەسایەتیە سیاسیەكانى دەكات ،كە
زیاتر پەیوەندییان بە رودوەكان هەبووە .هەر چەندە كارێكى لەمجۆرە بێ كەم وكورى نابێت
بەالم هیوادارین بە چاوێكى زانستى وەربگیرێت .

تەوەرى یەكەم :ناساندنى گۆڤارى هەولێر .
گۆڤارێكى ڕۆشنبیریى سەربەخۆى وەرزییە ،یەكەمین ژمارەى لە زستانى ساڵى ١٩٩٨
دەرچووە ،تا هاوینى ساڵى  ٢٠٠٦بەردەوام بووە ،لەم ماوەیەدا حەڤدە ژمارەى لێدەردەچێت،
ئەو بابەتانەى لە گۆڤارى هەولێر بالوكراوەتەوە هەمەجۆرن ،وەك بابەتەكانى (سیاسیى،
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ئابورى ،تەندروستى ،هونەرى ،ئەدەبى و كۆمەالیەتى) ،خاوەنى ئیمتیاز فرەنسۆ هەریرى و
سەرنوسەر فەیسەڵ دەباغ و بەرێوەبەرى نوسین فوئاد صدیق بووە ،شوێنى دەرچوونى
گۆڤارەكە شارى هەولێر بووە ولە چاپخانەى رۆشەنبیرى چاپكراوە(.گۆڤارى
هەولێر،ژ(،١٩٩٨،)١ل١ـ )٢بەالم سەبارەت بە جۆرى بابەتەكان و نوسەرانى گۆڤارەكە هەر
ژمارەیەك چەند نوسەرێك بەشدارییان تێدا كردووە كە لە خوارەوە بە پێي رێز بەندى
ژمارەكان دەخەینەروو.
ـ ژمارەى یەكەم .
ئەو ژمارەیە لە زستانى) (١٩٩٨بە قەبارەى ) (٢٠٨الپەڕە دەرچووە ،دیوى ناوەوەى
بەرگى پێشەوەى بریتى یە لە دوو تابلۆى (قەالت و منارە) كە لە الیەن دانیال قەساب لە ساڵى
 ١٩٤٥كێشراوە ،دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش ووێنەى مۆلەتى وەزارەتى رۆشنبیرى
حكومەتى هەرێمى كوردستانە تایبەت بە دەركردنى گۆڤارەكە(بروانە :گۆڤارى هەولێر،
ژ( .)١٩٩٨،)١ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )٢٢نووسەرن ،كە
ئەمانەن (فرەنسۆ هەریرى ،زوبیر بیالل ئیسماعیل ،مەغدید حاجى ،ئومید ئیبراهیم جۆزەلى،
عەبدولاڵ حداد ،تاریق جامباز ،ساڵح حەیدەرى ،فەیسەڵ دەباغ ،نورى هەزانى و عەبدولاڵ
خورشید ،مومتاز حەیدەرى ،فوئاد سەدیق ،فەرهاد پیربال ،پیرداود مەخمورى ،تاریق ئیبراهیم
شەریف ،عەبدولمەجید غەفور ،مولود بێخالى ،كەریم شارەزا ،نەجات ئەسپیندارەیى ،ئەحمەد
حەیران ،ئیدریس قەراجى ،تاڤگە عومەر ئەحمەد) .ئەو بابەتانەى لەم ژمارەیەدا نوسراون
بریتین لە(مێژوویي ،سیاسي ،كۆمەاڵیەتى ،ئابوورى ،یاداشت ،هونەرى) لە دوا الپەرەكانى
گۆڤارەكەش بە ناونیشانى بیرەوەرى كامیرا چەند ووێنەیەك خراوەتەروو(.هەمان
سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى دووەم .
لە بەهارى( )١٩٩٩بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە ،دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە تابلۆ ى (قەالت) كە لە الیەن ئەسكەندەر عوسمان كێشراوە ،دیوى ناوەوەى بەرگى
دواوەش ووێنەى بەرگى كتێبى یەكێك لە سەرچاوەكانى تایبەت بە شارى هەولێرە بە
ناونیشانى(تاریخ أربیل) (بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ( .)١٩٩٩،)٢ئەو نوسەرانەى كە لەم
ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )١٩نووسەرن ،كە ئەمانەن (فرەنسۆ هەریرى ،ساڵح
حەیدەرى ،عوسمان موفتى ،فەیسەڵ دەباغ ،عەباس سلێمان ،عەبدولحەمید بەرزنجى ،مەولود
بیێخاڵى  ،پیرداود مەخمورى ،عەبدولال زەنگەنە ،مومتاز حەیدەرى ،سەردار میران ،فەرهاد
عونى ،خالد وەرتى ،د .فەرهاد پیربال ،باكورى ،كەریم شارەزا ،كەریم دەشتى ،نەژاد
بەرزنجي ،تاریق ئیبراهیم شەریف) .ئەو بابەتانەى لەم ژمارەیە نوسراوە بریتین لە (مێژوویي،
كارگێرى ،كۆمەاڵیەتى ،زانستى ،یاداشتى كەسایەتیەكان ،رۆژنامەڤانى) لە دوا الپەرەكانى
گۆڤارەكەش بە ناونیشانى بیرەوەرى كامیرا چەند ووێنەیەك خراوەتەروو (.هەمان
سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى سێیەم .
لە هاوینى( )١٩٩٩بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە ،دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە ووینەیەكى كۆنى هەولێر كە لە كتێبى(من عمان الى العمادیە) ى عەلى سەیدو
گۆرانى وەرگیراوە ،دیوى ناوەوەى ووێنەى قەالتى هەولێرە(بروانە:گۆڤارى
هەولێر،ژ( .)١٩٩٩،)٣ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان()٢٠
نووسەرن ،كە ئەمانەن(فەرەنسۆ هەریرى ،خەلیل ئیسماعیل محەمەد ،پەرژین سادق
مەعروف ،عەباس سلیمان سماعیل،جەالل سنجاوى،رەمزیە سابیر محەمەد ،كەریم شارەزا،
سەالم ناوخۆش ،مەغدید حاجى ،عەبدولمەجیدغەفور ،مەولود بێخالى ،غازى حەسەن ،ئومید
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ئیبراهیم جۆزەلى ،جابر پیرداود ،نورى پەترۆس ،كاكل محەمەد(بەهرام) ،نەژاد بەرزنجى،
محەمەد عزیز فەتاح ،شیت مستەفا كاخدر ،تاریق ئیبراهیم شەریف) .ئەو بابەتانەى لەم

ژمارەیە نوسراوە بریتین لە (مێژوویي ،كارگێرى ،جوگرافى ،كۆمەاڵیەتى ،رۆژنامەڤانى،
پیشەسازى ،بیرەوەرى كامیرا) (.هەمان سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى چوارەم .
لە پایزى( )١٩٩٩بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە ،دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە تابلۆیەكى بووك گواستنەوەى كوردەوارى لە الیەن ئەسكەندەر عوسمان كێشراوە،
دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش دوو تابلو داندراوە ،یەكەمیان بووك گواستنەوەى بەر دەرگاى
قە التە ،دووەمیان ئافرەتێكى كورد دەستار لێدەكات(بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ( .)١٩٩٩،)٤ئەو
نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )٢١نووسەرن ،كە ئەمانەن(فەرەنسۆ
هەریرى ،نورى یاسین هەرزانى ،فوئاد حەمە خورشید ،ئەكرەم مولود  ،عەبدولخالق سەرسام،
عەباس سلیمان ،سەردار میران ،كەریم شارەزا ،نورى پەترۆس ،عوسمان موفتى ،عوسمان مام
یەحیا ،فوئاد سەدیق ،فەرهاد پیربال ،عەبدولاڵ زەنگەنە ،بەهرام محەمەد ،مولود بێخالى ،دلێر
فرحان ،جابر پیرداود ،محەمەد عزیز فەتاح ،مەحمود عەزیز ،تاریق ئیبراهیم شەریف) .ئەو
بابەتانەى لەم ژمارەیە نوسراوە بریتین لە(گیروگرفتە كۆمەالیەتیەكان ،یاداشتەكان،جوگرافي،
هونەرى ،هەلسەنگاندنى كتیێبە مێژوویەكان ،وەرزشى ،بیرەوەرى كامیرا)(.هەمان
سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى پێنجەم .
لە زستانى( )٢٠٠٠بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە ،دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە ووێنەیەكى مێژوونوسى شارى هەولێر زوبێر بالل اسماعیل ،دیوى ناوەوەى
بەرگى دواوەش بریتى یە لە بەرگەكانى چوار ژمارەى پێشوى گۆڤارەكە(بروانە:گۆڤارى
هەولێر،ژ( .) ٢٠٠٠،)٥ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان()٢١
نووسەرن،كە ئەمانەن(فرەنسۆ هەریرى ،عیمادین عومەر ،سوزان موەفەق ،عەباس سلیمان،
جەالل سنجاوى ،فەیسەڵ دەباغ ،فەرهاد پیربال ،حەكیم مەال ساڵح ،نورى پەتروس ،فەرهاد
عەونى ،كەریم شارەزا ،یوسف بەكر ،عوسمان مام یەحیا ،مەولود بێخالى ،باكورى ،زوبێر
بیالل ئیسماعیل ،شیرزاد عەبدولرحمان ،شلێر سەید كەمال ،مەحمود عەزیز ،تاریق ئیبراهیم
شەریف) .ئەو بابەتانەى لەم ژمارەیە نوسراوە بریتین لە(مێژوویي ،فەرهەنگى ،جوگرافي،
دەستنووس ،ناودارانى هەولێر ،رۆشەنبیرى ،بیرەوەرییەكان ،هونەرى ،بیرەوەرى
كامیرا)(.هەمان سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى شەشەم .
لە بەهارى( )٢٠٠٠بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە ،دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە دیمەنێكى شارى هەولێر  ،دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە لە تابلۆى
ئافرەتێك و منالێكى كورد(بروانە :گۆڤارى هەولێر ،ژ( .)٢٠٠٠ ،)٦ئەو نوسەرانەى كە لەم
ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان ( )٢٠نووسەرن( ،فرەنسو هەریرى ،عەبدولخالق سەرسام،
ماهیر عەبدولواحید ،پەرژین سادق ،فەیسەڵ دەباغ ،كۆمەلێك نووسەر ،كەریم دەشتى ،مولود
بێخالى ،عەباس سلیمان سمایل ،عوسمان موفتى ،عەبدولاڵ حداد ،ئەكرەم مولود ،بەرهەم
عەلى ،سەاڵم ناوخۆش ،جەالل سنجاوى ،تاریق ئیبراهیم شەریف ،عوسمان مام یەحیا ،نەژاد
بەرزنجى ،پیرداود مەخمورى ،باوكى ڤینوار) .ئەو بابەتانەى لەم ژمارەیە نوسراوە بریتین
لە(مێژوویي ،جوگرافى ،هونەرى ،شارە كوردییەكان ،بیرەوەرییەكان ،بۆنە كوردییەكان،
بیرەوەرى كامیرا)(.هەمان سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى حەوتەم .
لە هاوینى( )٢٠٠٠بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە ،دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە دیمەنى منارەیەكى مزگەوت  ،دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە لە تابلۆى
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گوندێكى كوردستان(بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ( .)٢٠٠٠،)٧ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە
بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )٢١نووسەرن ،كە ئەمانەن(،فەرەنسۆ هەریرى ،ئەحمەد شەریفى،
ئومید ئیبراهیم ،فەیسەل دەباغ ،كەریم شارەزا ،تاریق جامباز ،عەباس سلیمان سمایل ،پیرداود
مەخمورى ،مەحمود زامدار ،دلدار غەفور باڵەكى ،جەالل خدر ،كاكل محەمەد ،باكورى،
هوشیار عەبدولاڵ ،روستەم باجەالن ،عەبدولاڵ زەنگەنە ،نازم دەهام جەمیل ،عوسمان مام
یەحیا ،نەژاد بەرزنجى ،جەالل سنجاوى ،تارق ئیبراهیم شەریف) .ئەو بابەتانەى لەم ژمارەیە
نوسراوە بریتین لە(مێژوویي ،جوگرافي ،هونەرى ،شارە كوردییەكان ،بیرەوەرییەكان ،بۆنە
كوردییەكان ،بیرەوەرى كامیرا)(.هەمان سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى هەشتەم .
لە پایزى( )٢٠٠٠بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە ،دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە دیمەنى رووى قەالت لە ساڵى  ، ١٩١٨دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە
لە دیمەنى بالەخانەى بانكى رەشید(بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ( .)٢٠٠٠،)٨ئەو نوسەرانەى كە
لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )٢٣نووسەرن ،ئەمانەن(فرەنسۆ هەریرى  ،تاهیر
حەسۆ زیبارى ،جەالل سنجاوى ،عەبدولاڵ زەنگەنە ،فەیسەڵ دەباغ ،محەمەد سەعید كوردە،
عەبدولخالق سەرسام ،عەباس سلیمان سمایل ،جەالل خدر ،دلشاد وەسانى ،عزیزى مەال ڕەش،
نورى پەتروس ،كەریم شارەزا ،هوشیار عەبدولاڵ ،محەمەد بێوەدیى ،فەتاح حەسەن قەاڵتى،
حەتۆ مەربێن ،عوسمان مام یەحیا،ئەحمەد سەالم،نەبەز روستەم ،تارا محەمەد ،بەختیار
حەیدەر ،تاریق ئیبراهیم شریف) .ئەو بابەتانەى لەم ژمارەیە نوسراوە بریتین
لە(مێژوویي،جوگرافي ،بیرەوەرى شۆرشى كوردستان ،فەلسەفە ،بیرەوەرییەكان ،خوێندنەوەى
كتێب ،بیبلۆگرافیا ،بیرەوەرى كامیرا)(.هەمان سەرچاوە،ل.)٢

ـ ژمارەى نۆیەم .
لە زستانى( )٢٠٠١بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە ،دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە دیمەنى شەقامى قەالت لە سەرەتاكانى هەشتاكانى سەدەى بیستەم ،دیوى ناوەوەى
بەرگى دواوەش بریتى یە لە ووێنەیەكى بەردەم (چایخانەى مەچكۆى ئێستا) كە دەگەرێتەوە بۆ
ساالنى پەنجاكانى سەدەى بیستەم (بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ( .)٢٠٠١،)٩ئەو نوسەرانەى كە
لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )٢٤نووسەرن ،كە ئەمانەن(فرەنسو هەریرى ،ئەحمەد
شەریفى ،جەمال رەشید،حسین حوزنى موكریانى،مارف حەزنەدار ،فەیسەل دەباغ ،عەباس
سلیمان سمایل ،تاریق جامباز ،عەبدولخالق سەرسام ،هاشم یاسین ،ئەحمەد حەیران ،هەوراز
جەالل ،جەالل خدر ،عوسمان مفتى ،محمد خدر مولود ،هەورۆ نورى ،جەمال گردە سۆرى،
ئەكرەم مولود ،پیرداود مەخمورى،محمد عەبدولاڵ عمر ،لەیال عزیز خاكى ،عوسمان مام
یەحیا ،هیوا گەاللى ،ئارى فەیسەڵ) .ئەو بابەتانەى لەم ژمارەیە نوسراوە بریتین لە(مێژوویي،
جوگرافي ،بیرەوەرى شۆرشى كوردستان ،فەلسەفە ،بیرەوەرییەكان ،خوێندنەوەى كتێب،
بیبلۆگرافیا ،بیرەوەرى كامیرا)(.هەمان سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى دەیەم .
لە بەهارى( )٢٠٠١بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە ،ئەم ژمارەیە تارادەیەك تایبەت
كراوە بە ژیاننامە و چاالكیەكانى خاوەن ئیمتیازى گۆڤارەكە بە هۆى تیرۆركردنى لە ١٨ى
شوباتى  . ٢٠٠١دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوە و دواوە بریتى یە لە ووێنەى فرەنسۆ
هەریرى(بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ( .)٢٠٠١ ،)١٠ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان
نوسیوە ژمارەیان( )٢٤نووسەرن ،كە ئەمانەن(كرمانج عەبدولاڵ ،محمد خدر مولود ،عەلى
حوسێن ،شیراز سلیمان ،وریا هوشیار،خسرۆ پیربال ،عەبدولخالق سەرسام ،فەرهاد عەونى،
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فەیسەڵ دەباغ ،تاریق جامباز ،جابر پیرداود ،عەباس سلیمان ،عەبدولاڵ زەنگەنە ،نورى
پەتروس،جالل سنجاوى ،ناهز عبدالرزاق ،جەالل خدر ،عەبدولخالق سەرسام ،جەمال گردە
سۆرى ،سەید مولود بێخالى ،كەریم شارەزا ،فەتاح حەسەن ،ئاكۆ مەال سەمەد) .ئەو بابەتانەى
لەم ژمارەیە نوسراوە بریتین لە(وتارەكانى رێورەسمى ناشتنى فەرەنسۆ هەریرى ،بیرەوەرى،
كۆمەالیەتى ،یاداشتەكان ،ووێنە مێژوویي یەكان ،حەیران ،ئابورى ،بیرەوەرى
كامیرا)(.هەمان سەرچاوە ،ل.)٢
ـ ژمارەى یازدەم .
لە هاوینى( )٢٠٠١بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە .دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
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
سەدەى بیستەم (بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ( .)٢٠٠١،)١١ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە
بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )٢٠نووسەرن ،كە ئەمانەن(مارف خەزنەدار ،عەباس سلیمان
سمایل ،عبدولخالق سەرسام ،تاریق جامباز ،عەبدولاڵ زەنگەنە،جەالل خدر ،محسن محمد،
ئامانج غازى ،فەیسەڵ دەباغ ،هوشیار عەبدولاڵ ،پیرباڵ محمود ،ئەحمەد حەیران ،فوئاد
سەدیق ،ئومید جوزەلى ،مولود بێخالى ،ئەحمەد جەمال ،سلیوە حەننا ،اكرم مولود ،نورى
پەتروس ،جەمال گردەسۆرى) .ئەو بابەتانەى لەم ژمارەیە نوسراوە بریتین لە(مێژووى
سیاسیي،جوگرافى ،زانستى ،هونەرى ،یاداشتەكان،ئاینى ،رۆشەنبیرى ،بیرەوەرى
كامیرا)(.گۆڤارى هەولێر،ژ(،٢٠٠١،)١١ل.)٢
ـ ژمارەى دوازدەم .
لە هاوینى( )٢٠٠١بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە .دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە دیمەنى منارەى چۆلى و دەوروبەرى كە بریتى یە لە پردێك و رێگایەكى خۆل،
دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە لە ووێنەیەكى گەرماو ومزگەوتى
قەالت(بروانە:گۆڤارى هەولێر،ژ( .)٢٠٠١،)١٢ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان
نوسیوە ژمارەیان( )١٣نووسەرن ،ئەمانەن(عەباس سلیمان سمایل ،قادر محەمەد ،محەمەد
عەبدولاڵ ،یوسف ساڵح ،فەیسەڵ دەباغ ،عەباس هورمزیار ،جەالل سنجاوى ،عوسمان
عەبدولرەحمان ،عزیز مەال رەش ،عەبدولكەریم هاوتا ،هوشیار عەبدولاڵ ،محسن محەمەد،
شێركۆ ئیسماعیل) .ئەو ژمارەیە ئەو بابەتانە لەخۆ دەگرێت (یاداشت ،میێژووى سیاسیي،
شانۆ ،جوگرافیا ،هەلسەنگاندنى كتێب)(.هەمان سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى سێزدەم .
لە پایزى( )٢٠٠١بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە .دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە دیمەنى چایخانەى مەچكۆى لە خوار قەالت ،دیوى ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى
یە لە ووێنەى بەرگى ژوار ژمارەى گۆڤارەكە (گۆڤارى هەولێر،ژ( .)٢٠٠١،)١٣ئەو
نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )٢٠نووسەرن،كە ئەمانەن(ئەحمەد
شەریفى ،عەبدولخالق سەرسام ،محەمەد خدر مولود ،هوشیار عەبدولاڵ ،محسن محەمەد ،فاتیح
دارەبەنى ،نەزیرە حوزیر ساڵح ،ئومید جۆزەلى ،عەباس سلیمان سمایل ،جەمال ئیسماعیل،
سیلوە حەننا ،مەسعود پەریشان ،جەالل خدر ،نورى پەترۆس ،ئومید ئاوماڵى ،جەالل سنجاوى،
رۆستەم باجەالن ،ئەحمەد حەیران ،جەمال گردەسۆرى) .ئەو ژمارەیە ئەو بابەتانە لەخۆ
دەگرێت (مێژوویي ،كۆمەالیەتى ،ئەدەب ،گەریدەكان،زانستى،سەربردە،حەیران)( .هەمان
سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى چواردەم .
لە بەهارى( )٢٠٠٢بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە .دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە دیمەنى بالەخانەى كۆشكى هونەر كە دواى راپەرین دروستكرا ،دیوى ناوەوەى
بەرگى دواوەش هیچ ووێنەیەك لەخۆ ناگرێت(گۆڤارى هەولێر ،ژ( .)٢٠٠٢ ،)١٤ئەو
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نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )١٩نووسەرن ،كە ئەمانەن(ئەحمەد
شەریف ،هوشیار عەبدولاڵ ،مارف خەزنەدار ،عزیزى مەال ڕەش ،مەسعود پەرێشان ،تاریق
جامباز ،عەبدولخالق سەرسام ،مولود بێخالى ،ئەحمەد حەیران ،نورى پەترۆس ،رۆستەم
باجەالن ،عەباس سلیمان سمایل ،فاتیح داربەنى ،عوسمان عەبدولاڵ سمایل ،حیكمەت
عەبدولعزیز ،پیرداود مەخمورى ،كەریم شارەزا ،جەالل خدر ،عومەر یاسین جەبارى) .ئەو
ژمارەیە ئەو بابەتانە لەخۆ دەگرێت (مێژوویي ،كۆمەالیەتى ،نەتەوەیي ،كەسایەتى ،هونەرى
الوك ،فۆلكلۆر)(.هەمان سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى پانزەم .
لە هاوینى( )٢٠٠٢بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە .دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە ووێنەیەكى فەرەنسۆ هەریرى كە شوفێرى تراكتۆرێك دەكات ،دیوى ناوەوەى
بەرگى دواوەش هیچ ووێنەیەك دانەندراوە(گۆڤارى هەولێر،ژ( .)٢٠٠٢،)١٥ئەو نوسەرانەى
كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )١٨نووسەرن ،كە ئەمانەن(عەبدولخالق سەرسام،
محمەد عبدهللا كاكە سور ،مارف خەزنەدار ،هوشیار عەبدولاڵ ،محسین محمد حسین ،عەزیز
نەباتى ،جەالل سنجاوى ،عەباس سلیمان سمایل ،حەكیم مەال سالح ،موحسین محەمەد،
عبدلرحمان مەال سەعید ،مسعود پەریشان ،ئیسماعیل بەرزنجى ،پیرداود مەخمورى ،جەالل
خدر مولود ،مستەفا ئەحمەد حەیران ،فاتیح دارەبەنى) .ئەو ژمارەیە ئەو بابەتانە لەخۆ دەگرێت
(مێژوویي ،كۆمەالیەتى ،ئابورى ،هونەرى شانۆ ،كەسایەتیەكان ،بیرەوەرى)(.هەمان
سەرچاوە ،ل.)٢
ـ ژمارەى شازدەم .
لە پایزى( )٢٠٠٢بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە .دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە دیمەنى دوكانەكانى ژێر قەالت لە سەرەتاكانى حەفتاكانى سەدەى بیستەم ،دیوى
ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە لە ووێنەیەكى بالەخانەى شارەوانى(گۆڤارى هەولێر،
ژ( .) ٢٠٠١ ،)١٦ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )٢١نووسەرن،
كە ئەمانەن(عەبدولخالق سەرسام ،هوشیار عەبدولاڵ ،عەبدولاڵ حداد ،كەریم شارەزا ،عەباس
سلیمان ،جەالل سنجاوى ،محمەد عبدهللا كاكەسور ،نورى پەترۆس ،محسن محمد ،پیرداود
مخمورى ،حاجى فاتیح دارەبەنى ،عوسمان عەبدالرحمان ،فەریدون سامان ،روستەم باجەالن،
محمد خدر مولود ،دالور حسێن كریم ،جەمال گردە سۆرى ،ئیسماعیل بەرزنجى  ،شەهلە
برهان عبدهلل ،باوكى سلێوە ،شێركۆ اسماعیل) .ئەو ژمارەیە ئەو بابەتانە لەخۆ دەگرێت
(مێژوویي ،جوگرافیا ،كۆمەالیەتى ،بەلگەنامەیي ،هونەرى مەقام ،حوێندنەوەى كتێب،
زانستى)( .هەمان سەرچاوە،ل.)٢
ـ ژمارەى حەڤدەم .
لە زستانى( )٢٠٠٣بە قەبارەى ) (٢٠٠الپەڕە دەرچووە .دیوى ناوەوەى بەرگى پێشەوەى
بریتى یە لە دیمەنى دوكانەكانى ژێر قەالت لە سەرەتاكانى حەفتاكانى سەدەى بیستەم ،دیوى
ناوەوەى بەرگى دواوەش بریتى یە لە ووێنەیەكى بالەخانەى شارەوانى(بروانە:گۆڤارى هەولێر،
ژ( .) ٢٠٠١ ،)١٦ئەو نوسەرانەى كە لەم ژمارەیە بابەتیان نوسیوە ژمارەیان( )١٧نووسەرن،
كە ئەمانەن(عەبدولال حەداد ،عباس هورمزى ،ئاكۆ بورهان محەمەد ،عبدولخالیق سەرسام،
حاجى فاتیح دارەبەنى ،سەید بەرزۆ ،حەكیم مەال سالح ،عەبدولرەحمان ئاوماریل ،ئارارات
ئەحمەد ،تاریق جامباز ،نەژاد بەرزنجى ،مولود بێخالى ،عەباس سلیمان ،نزار زرارگزالى،
عبدالخالق سەرسام ،مسعود پەریێشان ،هورمزیار ،پیربال محمود) .ئەو ژمارەیە ئەو بابەتانە
لەخۆ دەگرێت (مێژوویي ،جوگرافیا ،كۆمەالیەتى ،بەلگەنامەیي ،هونەرى مەقام ،حوێندنەوەى
كتێب ،زانستى)( .هەمان سەرچاوە،ل.)٢
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تەوەرەى دووەم :ڕوداوە سیاسیەكانى سەردەمى پاشایەتى لە گۆڤارى هەولێر.
سەردەمى پاشایەتى  ١٩٢١ـ  ،١٩٥٨چەندین رووداوى سیاسي لەخۆدەگرێت كە بەشێكیان
بە پەیوەندى بە رەوشى ناوخۆ وهەندێك پەیوەندى بە سیاسەتى دەرەوەى شانشینى عێراق
هەبووە ،و لە نێو ئەو رووداونەدا كەسایەتیە سیاسییەكان رۆڵى دیار و چاالكیان بینیوە،
گۆڤارى هەولێر بە (سێ) شێوە ئەو الیەنەى خستۆتە روو ،یەكەمیان  ،لە چوار چێوەى رۆڵى
كەسایەتیەكان  ،دووەمیان  ،دیارخستنى خودى رووداوەكان  ،سێیەمیان ،یاداشتەكانن  ،كە لەم
تەوەرە بە جیا باس لە هەر سێ الیەن دەكەین:
 ١ـ كەسایەتیەكان .
وەك لە ژمارەكانى ئەو گۆڤارەدا هاتووە ئەو كەسایەتیانەى كە رۆڵیان لە رووداوە
سیاسییەكان لەم ماوەیەدا هەبووە و گۆڤارى هەولێر ئاماژەیان پێدەكات ئەمانەن.
ـ مەعروف چیاووك.
مەعروف كورى عەلى ئەسغەر فەندى كورى حاجى مەولود ئەسعەد بەدیعوئەلزەمانە ،لە
ساڵى  ١٨٨٥لە دایك بووە و لە ٥ى كانوونى دووەمى  ١٩٥٨لە شارى بەغدا كۆچى دوایى
دەكات و تەرمەكەى دەگەرێننەوە بۆ شارى هەولێر(عوبێد ،ژ ،٢٠٠٩ ،١١ل.)١٠
دامەزراندنى یانەى سەركەوتنى كوردان لە ١٩ى مایسى  ١٩٣٠بە یەكێك لە هەوڵ و
كۆششەكانى ئەو ڕۆشنبیرە كوردانە دادەندرێت كە لە شارى بەغدا
بوون(نەریمان،١٩٩٤،ل٧ـ ،)٨مەعروف جیاوك لەم بوارەدا رۆڵێكى دیارى بینوە بە تایبەتى
دواى ئەوەى لە ٩ى شوباتى  ١٩٣٠یاداشتێك بە مەبەستى پێدانى مۆڵەت بۆ كردنەوەى یانەى
سەركەوتنى كوردان پێشكەش بە وەزارەتى ناوخۆ دەكات(ساڵح،٢٠١٢،ل ،)٢٥٩دواى
لێكۆلینەوەو هەڵسەنگاندنى پێرەوى ناوەخۆ و ئامانجەكانى یانەكە وەزارەتى ناوەخۆ ڕەزامەندى
كردنەوەى دەدات بەو مەرجەى كە نابێ كارى سیاسى بكات ومەڵبەندەكەشى لە شارى بەغدا
بێت(كریم،٢٠٠٩،ص٢٢٦؛ قادر،٢٠١٣،ل ،)٢٩٧بەمجۆرە بە لە ٣٠ى مایسى  ١٩٣٠لە
سینەما رویال یانەى سەركەوتن كرایەوە(.صابر،٢٠٠٧،ص.)٩٠
مەعروف جیاوك بە باوەرپێكراو (معتمد)ى گشتى یانەى سەركەوتن
هەڵبژێردرا(محمد،١٩٩٢،ل ،)٢٨١نزیكەى دوو ساڵ یانەى سەركەوتن كارو چاالكیەكانى لە
خانووى مەعروف جیاوك لە شارى بەغداد بەرێوە دەربرد(باوەڕ،٢٠٠٤،ل .)٦٥-٦٤نابراو بە
مەبەستى پاڵپشتیكردن و سەركەوتنى كارەكانى یانەى سەركەوتن سەردانى شارى هەولێر
دەكات كە ئامانجلە سەردانەكەشى كۆكردنەوەى بەخشین ویارمەتى بووە لە كەسایەتى و
ناودارەكانى هەولێر بۆ یانەى سەركەوتن(.سدیق ،١٩٩٨ ،ل.)١٣٣
مەعروف چیاوك لە بوارى سیاسییدا كارى كردووە و لە ساڵى  ١٩٢٧دەبێتە جێگرى
بەرپرسى لقى خۆیبون لە شارى موسڵ و لە ساڵى  ١٩٢٨بە نوێنەرى لیواى هەولێر دەبێتە
ئەندامى ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق(.شارەزا،١٩٩٢،ل ،)١٨٣ولە میانى دانیشتەنەكانى
ئەنجومەن هەلوێست و بیروبۆچوونى گرنگى خستۆتەروو و دەنگێك بووە بۆ پالپشتى لە
داواكانى نەتەوەكەى(بۆ زیاتر زانیارى بروانە .ساڵح،٢٠١٢،ل ١٩٧ـ  . )٢٠٦لە كاتى بەستنى
پەیمانى عێراقى ـ بەریتانى لە ساڵى  ١٩٣٠هاوشێوەى سەرۆك هۆز و پیاو ماقواڵن و
كەسایەتیە ناسراوەكانى كورد لە لیواى هەولێر داواى دابینكردنى مافەكانى نەتەوەیي كورد لەم
پەیماننامەیە دەكات و لە دانیشتنەكان پەیوەست بەو پرسە رۆڵى كاریگەرى
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هەبووە(ئەمین،١٩٩٩،ل .)٥٠لە الیەكى تر هەر لە بارەى پرسى نەتەوەیى پشتگیرى لە
هەموو بزووتنەوەیەكى سیاسى و چەكدارى كورد كردووە(.رەسول،٢٠٠٧،ل.)٢١
لە بوارى یاسایشدا رۆڵى دیارى بینیوە لە ساڵى  ١٩٣١لە بەر لێهاتوویى لەم بوارەدا كراوە
بە دادوەر لە شارى كەربەال ،لە ساڵى  ١٩٣٣گواستراوەتەوە بۆ دادگاى بەرایى كەركوك و لە
ساڵى  ١٩٣٤بە جێگرى سەرۆكى دادگاى كەركوك دامەزراوە ،لە ساڵى  ١٩٣٦كراوە بە
پشكێنەرى داد  ،و لە ساڵى  ١٩٣٨كراوە بە داواكاى گشتى ،و لەساڵى  ١٩٤١بووە بە
تۆماركەرى یاسایى ،و لە ساڵى  ١٩٤٢دەبێتە ئەندامى دادگاى تەمیز(ساڵح،٢٠١٢،ل٢٨ـ )٢٩
و لەبوارى كارگێرى لە ساڵى  ١٩٤٤دەبێتە موتەسەریفى لیواى سلێمانى بەالم بەخۆى لە ساڵى
 ١٩٤٦بە خۆى دەست لە كاردەكێشێتەوە و لە ماوەى  ١٩٤٦ـ  ١٩٤٧بەرێوەبەرى گشتى
ئینحسارى تون بووە كە ودا كارى میرى بووە ودواى ئەوە خەریكى كارى پارێزەرى
دەبێت(.ساڵح،٢٠١٢،ل٣٠؛ الصویركي،٢٠٠٦،ل.)٧١٧
چیاوك یەكێك بووە لەو كەسایەتیانەى كە لەمەر كێشە و بابەتە هەستیارەكان بیر و
بۆچوونى تایبەت بە خۆى هەبووە و كەسایەتیەكى كاریگەر بووە ،بۆ نمونە هەر چەندە
هاورێى خوێندنى ر شید عالى گەیالنى دەبێت لە ئەستەنبۆل لە كۆلێژى ماف ،بەالم لەو كاتەى
رشید عالى دەبێتە سەرۆك وەزیرانى عێراق داواى لێدەكات ببێت بە وەزیرى داد بەالم لە
وەاڵمدا پێى دەلێت "من وەزیرایەتى لەگەڵ تۆدا ناكەم چونكە جەنابت ئێستا سەرۆك وەزیرانى
عێراقى و جەنگ لە گەڵ بەریتانیا دەكەى ،ئەو كاتەش تۆ و حكومەتەكەت بەردەوام نابێت،
بەردەوام
كردن
جەنگ
لەسەر
بەریتانیا
بەرامبەر
ناتوانى
چونكە
بیت"(جەمباز،٢٠٠١،ل .)٧٣دەكرێت بوترێت هەلوێستەكانى وەك كەسێكى دووربین بۆ
روداوەكان لێكدانەوەى كردووە ودوور بووە لە هەڵپەرستى بەدەستهێنانى مەرامە
كەسایەتیەكانى خۆى.
هەر سەبارەت بە هەڵوێستەكانى مەعروف جیاوك ،دواى مردنى شا غازى لە ساڵى
 ١٩٣٩بە روداوى ئوتومبێل ،بە مەبەستى لێكۆلینەوە لەوروداوە دادگایەكى عورفى دامەزرا و
چەند ئەفسەرێكیان دەستگیركرد كە دەكرێت ئامانج لەوە بزر كردنى روداوى مردنەكەى بێت،
چونكە هەر یەك لە (نورى سەعید و وەسى عەبدولئیال) لەو ئەفسەرانە دەترسان نەوەك
جوالنەوەیەك لە دژیان بەرپابكەن ،لە نێو ئەو گیراوانە(حیكمەت سلێمان) یەكێك بوو لە
گیراوەكان كاتێك حوكمى لەسەر سێدارەدانیان دەركرد ،بڕیارەكەیان بردە الى مەعروف
جیاوك بۆ ئەوەى واژووى لەسەر جێبەجێكردنى بكات ،بەاڵم ناوبراو ڕازى نەبووە و رەتى
دەكاتەوە ،ولەم بارەیەوە دەلێت" :من ئەو ئەوراقانە بەپێى یاساو ویژدان واژوو دەكەم "،
ئەمەش دەبێتە هۆى دروست بوونى ناكۆكى لە نێوان سەرۆك ئەنجومەنى عورفى عەقید
عبدالعزیز یامولكى و مەعروف جیاوك ،لەم كاتەدا نورى سەعید داواى لێدەكات كە واژۆى
بكات بەاڵم دووبارە رازى نابێت ،بۆ هەمان مەبەست سەردانى وەسى عەبدولئیال دەكات ،بەالم
لە بەر ئەوەى جیاوك ئاگادارى هەولەكان بووە و وەسى بە ئارامى قسەى لە گەڵ دەكات و پێى
دەلێت بە كەیفى خۆت بكە ،لەوەالمى وەسیدا پێى دەلێت " بە گوێرەى یاساو ویژدانم بڕیار
دەدەم" ،ئەم هەلوێستەى ناوبراو دەبێتە هۆى ئەوەى ئەنجومەنى عورفى كە دادگاى
گشتیان
بۆ
تاوانى
بێ
بڕیارى
بووە،
ئەستۆ
لە
ئەفسەرەكانى
دەربكات(.جامباز،٢٠٠٥،ل١٠٤ـ.)١٠٧
ـ ئەبوبەكر مەال عومەر ئەفەندى (مەال فەندى).
ئەبوبەكر كورى عومەر كورى ئەبوبەكر كورى عوسمان فەندییە و ناسراوە بە (مەال
فەندى) .لە ساڵى  ١٨٨٣لە هەولێر لە دایك بووە و لە ٣١ى كانونى یەكەمى  1942مردوە و
لە گوندى باداوە نێژراوە(شارەزا،١٩٩٩،ل .)٨٥باپیرە گەورەیان لە سەردەمى شا ئیسماعیلى
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سەفەوى (١٥٠١ـ )١٥٢٤بەهۆى دووبەرەكیان لەگەڵ ناوبراو بە هۆى هەندێ كێشەى
ئاینیەوە(وەك بنەماڵەى حەیدەرییەكان) لە ئێرانەوە هاتونەتە باشورى كوردستان لە شارى
هەولێر نیشتەجێ دەبن(گۆمەتاڵى،٢٠١٢،ل.)٢١
مەال فەندى یەكێكە لە زانا وكەسایەتیە كۆمەالیەتیەكانى شارى هەولێر كە لە ماوەى ()٥٩
ساڵى ژیانیدا خزمەتێكى زۆرى بە الیەنى ئاینى و كۆمەالیەتى و زانستى و ئەدەبى كوردستان
بە گشتى و شارى هەولێر بە تایبەتى كردووە .لە زۆر ناوچەى كوردستان فەقێ و موستەعید
بۆ خوێندن روویان لە شارى هەولێر كردووە لە الى مەال فەندى خوێندویانە وبروانامەى
مەالیەتى زیاتر بە ( )١٥٠مامۆستاى ئاسنى داوە بۆ نمونە مەال ساڵح كۆزەپانكەیى و مەال عبید
سوێرى و مەال سادق سێبیرانى لە فەقێیەكانى ناوبراو بوون(.فەرهادى،٢٠٠١،ص٢٤٥
ـ.)٢٤٦
مەال فەندى لە بوارى كۆمەالیەتیدا رۆڵى دیارى بینیوە لە سەقامگیرى كۆمەالیەتى و
ئاشتەوایى بە تایبەتى لە شەڕى ناوخۆى نێوان عەشیرەتە كوردەكانى ناوچەكانى دەوروبەرى
هەولێر و پاراستنى مەسیحیەكانى هەولێر لە كاتى دروست بوونى هەرەشە لەسەریان ،هەر
چەندە كەسایەتیەكى ئاینى بووە بەالم لە رووداوە سیاسییەكانیش هەلوێست و رۆڵى دیارى
بینیوە ،بۆ نمونە پالپشتى داواكانى شێخ مەحمودى كردوە ولە چارەسەركردنى كێشەى موسڵ
هەولى داوە لەگەل عێراق بمێنێتەوە و ،لە كاتى راپرسى بۆ دانانى مەلیك فەیسەڵ كورى
سەرخستنى
لە
بینوە
گرنگى
رۆڵێكى
عێراق
مەلیكى
بە
حوسێن
راپرسیەكە(قادر،٢٠٠٨،ل،)١٣١
ئەم هەڵوێستانەى مەال فەندى شوێنى لە الى بنەمالەى شاهانە بەرز دەكاتەوە ،هەر بۆیە
دواى مردنى شا فەیسەلى یەكەم لە ٨ى ئەیلولى  ،١٩٣٣شا غازى كورى فەیسەل لە ١٩٣٥
لەو كاتەى سەردانى شارى هەولێرى دەكات دەبێتە مێوانى مەال فەندى ،هەروەها لە كاتى
رودانى بزوتنەوەى مایسى  ١٩٤١ئەمیر فەیسەل كورى غازى و مەلیكە عالیە لە مالى ناوبراو
لە باداوە دەمێننەوە تا رەوشى شارى بەغدا ئارام دەبێتەوە(شارەزا،١٩٩٩،ل .)٨٣جێگاى
ئاماژەیە پەیوەندى مەال فەندى بە بنەماڵەى شاهانەى عێراق دەگەرێتەوە بۆ ناوەراستى
بیستەكانى سەدەى بیستەم لەو كاتەى شا فەیسەڵى یەكەم سەردانى هەولێر دەكات الى ئەو
مێوان دەبێت ،بەرامبەر ئەو میوانداریەى مەال فەندى لە ڕۆژنامەى(فتى العراق) شا فەیسەل
وەسفى ناوبراو دەكات و دەڵێت" :مەال فەندى نەك هەر لەباكورى عێراق هاوتاى نیە ،بەلكو
لە هەموو عێراق و جیهانیشدا لە چاكەو پیاوەتیدا بێ هاوتایە"(فتى
العراق،ع(.)١٩٤٣،)٢٤٥
هەر چەندە ناوبراو زۆر بە كەمى سەفەرى شارەكان و والتانى كردووە بەالم مالەكەى لە
هەولێر شوێنى حەوانەوە وكۆ بوونەوەى زۆر لە كەسایەتى ناوخۆیى و بیانى
بووە(فەرهادى،٢٠١٢،ل ،)١٤سەرەراى بینیى بەرپرسەكانى بەریتانى لە هەولێر و ئەفسەرانى
بەریتانى سەردانى مالەكەیان لە باداوە كردووە(.سالح،٢٠١٢،ل.)٨٧
دواى مردنى رۆژنامەى(فتى العراق) الپەرەیەكى تایبەت دەكات بۆ بالوكردنەوەى
پرسەنامەكان كە لە الیەن چەندین كەسایەتي عێراقى و بیانیەكان پێشكەش كران ،لەوانە:
(وكیل رئیس التشریفات الملكیە ـ نورى سعید  ،كنهان كورانوالس  ،محمد ئەلسەدر (رئیس
مجلیس األعیان)  -عبدالمجبد الینتوي موتەسەریفى موسڵ  ،جمیل المدفعى  ،داود الحیدرى ـ
كولونیا الین(.دەباغ،٢٠٠٠،ل.)٧٥
ـ خدری ئەحمەد پاشاى دزەیى .
خدر كورى ئەحمەد كورى حوسێن كورى عەلى ئاغا كورى سولەیمان ئاغاى كورى
حەسەن ئاغاى گەورەیە ،لە ساڵى  ١٨٨٠لە گوندى سۆربەش سەر بە ناحیەى (قوشتەپە) لە
پارێزگاى هەولێر لە دایك بووە .خدر بەگكە بە(خدرى پاشا) ناسراو بووە لە گەڵ ژمارەیەك
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سەركردە و سەرۆكەكانى دیكەى عەشیرەتەكانى كورد بەشدارى لە شەرى دژى هێزەكانى
روس لە كاتى هێرشیان بۆ ناوچەكانى رەواندز دەكات(ئۆمەر،٢٠٠٧،ل.)٤٥
خدرى پاشا لە بوارى سیاسیدا رۆڵى دیار بینیوە هەر لە سەرەتاكانى بیستەكانى سەدەى
بیستەم لە كاتى هاتنى لێژن ەى چارەسەر كردنى كێشەى موسڵ وەك زۆربەى سەرۆك
عەشیرەتەكان ى باشورى كوردستان راو سەرنجى وابووە كە والیەتى موسڵ لە گەل شانشینى
عێراق بمێنێتەوە ،خدرى پاشا لە زۆر لەو كۆڕ و كۆبونەوە سیاسیانە بەشدارى دەكات كە
پەیوەندى بە رەوشى سیاسیى كوردستان هەبووە ،بۆ نمونە لە ٩ى ئابى  ١٩٣٠لەو كاتەى
شاندێك لە بەغدا دەربارەى پەیماننامەى ٣٠ى حوزەیرانى  ١٩٣٠نێوان عێراق وبەریتانیا دێتە
هەولێر لە دیوانى موتەسەرفیە لە گەڵ سەرۆك عەشیرەتەكان و پیاوە ماقووالنى لیواى هەولێر
كۆدەبێتەوە ،خدرى پاشا ئامادەى ئەو كۆبوونەوە دەبێت و بیرو راى خۆى
دەخاتەروو(.شكر ،٢٠٠٥،ل٤٤؛ قادر،٢٠٠٨،ل.)١٧٣
سەبارەت بە پەیوەندییەكانى لە گەل سەركردە سیاسى وكۆمەالیەتى و سەربازییەكان لە
سەر ئاستى كوردستان و عێراق لە ئاستێكى باشدا بووە بۆ نمونە پەیوەندییەكى بەهێزى لە گەڵ
بەكر سدقى (١٨٨٦ـ )١٩٣٧هەبووە و دەگەرێتەوە بۆ سییەكانى سەدەى بیستەم ،بەكر سدقى
لەو كاتەى سەركردەى تیپى دووى سوپاى عێراق بووە لە كەركوك سەردانى ناوبراو لە گوندى
سۆربەش دەكات ،هەروەها لە چلەكانى سەدەى بیستەم پەیوەندى لە گەل سەرۆك وەزیران
نورى سەعید (١٨٨٨ـ  )١٩٥٨پەیوەندییەكى باش بووە .لەوكاتەش كە مستەفا بارزانی
( ١٩٠٣ـ  )١٩٧٩لە هاوینی  ١٩٤٤پەیوەندی بە سەرۆک عەشیرەتەکانى هەولێر و
دەوروبەرى دەكات ،لە هۆزى دزەییەكان خدری پاشا و عەلی مەحمودی کاکە خان و هەمزە
حەسەن بەشدار دەبن(شارەزا ،١٩٩٩ ،ل .)٩٢لە خولەكانى حەوتەم وهەشتەم و نۆیەم ودەیەم
ویازدەم وسێزدەم وپازدەم وشازدەم بە نوێنەرایەتى لیوى هەولێر دەبێتە ئەندامى ئەنجومەنى
نوێنەران  .تا روودانى شۆرشی  ١٤ى تەمموزی  ١٩٥٨لە گوندی سۆربەش نیشتەجێ بووە و
بەالم پاش نەمانى سەردەمى پاشایەتى لە عێراق هاتۆتە شاری هەولێر ،لە رۆژی ٢٨ى
شوباتى  ١٩٨٦لە تەمەنی  ١٠٦ساڵیدا لە هەولێر کۆچی دوایی کردووە(ئۆمەر،٢٠٠٧،ل.)٤٥
ـ جەمیل ئاغاى حەوێزى .
جەمیل كورى سەعد ئاغاى كورى بەكر ئاغاى حەوێزى یە ،لە ساڵى  ١٨٦٩لە شارى
كۆیە لە دایكبووە ،هەر لە مزگەوتى گەورەى كۆیە لە ساڵى ١٨٧٦ز خراوەتە بەر خوێندنى
ئاینى و شارەزاى زمانەكانى عەرەبى و فارسى بووە ،لە كۆتاییەكانى سەردەمى عوسمانیدا
كراوەتە سەرۆكى شارەوانى كۆیە ،ودواى كۆتایي هاتنى جەنگى یەكەمى جیهانى و
داگیركردنى كوردستان لە الیەن بەریتانیەكان بەفەرمانى بەریتانیەكان دەبێتە یاریدەدەرى
حاكمى سیاسیى كۆیە(شارەزا،٢٠٠٠،ل .)١٣٤لە سەردەمى دەسەالتدارێتى شێخ محمود لە
سلێمانى جەمیل ئاغا سەرۆكایەتى شاندێك دەكات دەچێتە شارى سلێمانى و پیرۆزبایى خۆى
ئاراستەى ناوبراو دەكات(.عیسى،١٩٩٢،ص ١٣٣ـ .)١٣٤
دواى دامەزراندنى حكومەتى كاتى نیشتمانى لە عێراق بە سەرۆكایەتى عەبدولرەحمان
گەیالنى(١٨٤١ـ )١٩٢٧لە ساالنى  ١٩٢١ـ  ١٩٣١دەبێتە قائیمقامى كۆیە(شارەزا،٢٠٠٠،ل
١٣٤؛ ئۆمەر،٢٠٠٧ ،ل . )٣٩ناوبراو لە خولى شەشەم و نۆیەم و دەیەمى ئەنجومەنى
بووە بە ئەندامى
نوێنەرانى عێراق بە نوێنەرایەتى لیواى هەولێر
ئەنجومەن(قادر،٢٠١٣،ل١٣٢؛ئۆمەر،٢٠٠٧،ل .)٣٩جەمیل ئاغا لە كاتى دانیشتنەكانى
ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق بیروسەرنجەكانى خۆى خستۆتەروو بە تایبەتى چەند جارێك
پێشنیارى بە سوودى بۆ بوژانەوەى رەوشى ئابورى ناوچەكانى كوردستان پێشكەش بە
سەرۆكایەتى ئەنجومەن كردووە(شارەزا،٢٠٠٠،ل.)١٣٤
دواى ئەوەى لە ساڵى  ١٩٢٢عەلی شەفیق چەرکەسی (ئۆزدەمیر پاشا) پەیوەندى بە
مەترسى
هۆى
بووە
كە
دەكات،
كورد
ناودارانى
لە
ژمارەیەك
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بەریتانیەكان(قادر،٢٠٠٥،ل .)٤١هێزێکى( )٧٠کەسی لە چەکدارانی ئۆزدەمیر
بەسەرۆکایەتی(رەمزی) گەیشتنە ناو كۆیەو لەو كاتە هێزەكانى بەریتانى بۆ هەولێر کشانەوەو
بەریتانیا هەفتەیەک مۆڵەتیان پێدان بۆ دەرکردنی تورکەكان ،جەمیل ئاغا رۆڵى دیار دەبینێت و
چاوى بە بەرپرسى سەربازى توركەكان دەكەویێت بەالم کاتێک رەمزی هەست دەكات کە
چەکدارەکانی جەمیل ئاغا چەندە دڵسۆز و بە جەرگن و دەگاتە ئەو باوەرەى ناتوانێت لەوێ
بمێنێتەوە بۆیە لە بەرامبەر كشانەوەیان داواى هەندى پارەو ئازوقە دەكەن(.شارەزا،٢٠٠٠،ل
.)١٣٤
جەمیل ئاغا لە ٢٠ى مایسی  ١٩٣٠وەك موتەسەریفى هەولێر بە وەكالەت دەست بەکار
دەبێت ،بەالم لەو كاتەى داواى لێدەكرێت بەردەوام بێت وەك هەلوێستێك بەرامبەر بەریتانیەكان
ڕازی نابێت و دەلێت  ":لەدیوانی موتەسەریفەییەت ،موفەتیشی ئیداری ئینگلیز هەیە و
دەبێت ئەو ئاگاداری هەموو کارەکان بێت لێرەدا چ گەورەیی و پیاوەتی بۆ من نامێنێتەوە"(.
شارەزا،٢٠٠٠،ل  .)١٣٤ناوبراو لە مانگى مارتى  ١٩٤٦مردووە(.ئۆمەر،٢٠٠٧،ل.)٣٩
ـ عیزەدین مەالفەندى.
عیزەدین كورى ئەبوبەكرى چوارەم كورى عومەر فەندى ناسراو بە (كوچك مەال)
یان(مەال فەندى)یە ,لە ساڵى  ١٩١٦لە بنەمالەیەكى ئاینى شارى هەولێر لە دایك بووە ،هەر لە
مندالیەوە بە هۆى پلەو پایەى ئاینى وكۆمەالیەتى باوكییەوە تێكەل بۆ كۆر و دانیشتنى پیاو
ماقوالن و سیاسیى و ئاینیەكان بووە ،ئەمەش كاریگەرى لە سەر هەستى نەتەوایەتى خۆى
دەكات هەر وەك لە لە بیرەوەرییەكانى خۆیدا ئاماژە بەوە دەكات كە ئاشنایەتى لەگەڵ بیرى
نەتەوایەتى دەگەرێتەوە بۆ ساڵى  ١٩٢٧لە كاتەى وەزیرى بەرگرى نورى سەعید لە حكومەتى
جەعفەر عەسكەرى( ١٨٨٥ـ  )١٩٣٦سەردانى شارى هەولێر دەكات و لە قەسرى باداوە
میوانى مەال فەندى باوكى دەبێت .هەروەها لە ساڵى  ١٩٤٤هاوكات لەگەڵ سەردانى مستەفا
بارزانى بۆ كۆشكى باداوە لە هەولێر ،سەعید قەزاز موتەسەریفى ئەو كاتەى هەولێر داوا لە
عیزەدین فەندى دەكات نامەیەك بۆ مستەفا بارزانى بنوسێت بۆ ئەوەى لە نزیكەوە چاوى بە
مستەفا عومەرى سەرۆك وەزیران بكەوێت ،بارزانى و مستەفا عومەرى لە موسڵ چاویان بە
یەكتر دەكەوێت  ،دواتر بارزانى هەمان شەو دەگەرێتەوە و هەر لە كۆشكى باداوە چاوى بە
سەرۆك عەشیرەت و كەسایەتى ناوچەكە دەكەوێت).عەونى ،٢٠٠١،ل.(٥٨
عیزەدین مەال فەندى بروانامەى ماستەر لە ئابورى لەزانكۆى ئەمەریكى لەلەندەن بەدەست
دێنێت وسارەزایي لە زمانەكانى ئینگلیزى و فارسى و توركى هەبووە ،بۆ یەكەمین جار لە
ئادارى  ١٩٤٧وەك نوێنەرى هەولێر دەبێتە ئەندامى ئەنجومەنى نوێنەرانى
عێراق(بێخالى،٢٠٠٥،ل ،)١٨٥لە كانونى یەكەمى هەمان ساڵدا دەبێتە جێگرى دووەمى
ئەنجومەنى نوێنەران و لە خولى چواردە و شازدەم دەبێتە جێگرى یەكەمى سەرۆكى
ئەنجومەنى نوێنەران دواتریش لە چەند خولێكى تر دەبێتە ئەندامى ئەنجومەنى نوێنەران و
پلەى وەزیرى بێ وەزارەتى وەرگرتوە(ئۆمەر،٢٠٠٧،ل ،)٦١پەیوەندییەكى باشى لە گەل
بەر پرسەكانى سەردەمى پاشایەتى هەبووە بە تایبەتى نورى سەعید هەر بۆیە تا بەرپا بوونى
شۆرشى ١٤ى تەمموز  ١٩٥٨لە پلەكانى حكومەتى پاشایەتى بەردەوام
بووە(.نجار،٢٠١٣،ص.)٨٦
دواى سەركەوتنى شۆرشى ١٤ى تەمموز ،ناوبراو لە ٢٩ى تەموز ئاگادار دەكرێتەوە كە
لە بەغداوە فەرمانى دەستگیر كردنى بۆ دەرچووە و دواى دەستگیركردنى مانگێك و  ٢٣رۆژ
لە زیندان دەمێنێتەوە بەاڵم دواى ئەوەى هیچ تۆمەتێكى لەسەر ساغ نابێتەوە ئازاد
دەكرێت(.كوردستان  ١٩٩٧،ل .)٣٩لە ١٢ى مایسى  ١٩٩٩لە هەولێر مردوە لە گۆرستانى
باداوە نێژراوە(.ئۆمەر،٢٠٠٧،ل.)٦٢
ـ جەودەت ئەحمەد ناجی.
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جەودەت کوڕی ئەحمەد کوری سۆفی بەقاڵە  ،یەكێكە لە كەسایەتیە ناسراوەكانى شارى
هەولێر لە ساڵی  ١٩٢٨لە گەڕەکی خانەقا لە دایک بووە ،قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی لە
هەولێر تەواو دەکات و دواتر لە کولێژی ماف لە بەغدا وەردەگیرێ(.خدر،٢٠٠٢،ل.)١٧٥
سەبارەت بە رۆڵى سیاسیى هەر لەو كاتەى قوتابى بووە لە زانكۆى بەغدا بەشدارى لە
خۆپیشاندانەكانى شارى بەغداد كردووە وەك لەوانە خۆپیشاندانى كانونى دووەمى  ١٩٤٨لە
دژى پەیماننامەى پۆرتسمۆس ،و بەردەوامى لەسەر چاالكییە سیاسییەكانى لە شارى بەغداد
وەك لێپرسراوى كۆلێژى ماف و بەرپرسى رێكخستنەكانى ئافرەتان لە
ئەعزەمیە(شكر،2005،ص .)٢٤٥دەبێتە هۆى دەستگیركردنى لە ١٣ى تشرینى دووەمى
 ١٩٤٨و حوكمى( )٢٠ساڵ زیندانى بەسەردا دەدرێت .دواى ( )٦ساڵ بەندكردنى لە نیسانی
 ١٩٥٤ئازاد دەكرێت (.خدر،٢٠٠٢،ل.)١٧٥
جودەت ئەحمەد ناجى دواى ئازاد بوونى لە بەندیخانە لە ساڵى  ١٩٥٥وەكو نوسەرى ناحیە
دادەمەزرێت و دواتر لە دیوانی موتەسەرفیەى لیواى هەولێر دەبێتە بەڕیوبەری نوسین ،لە
ساڵی  ١٩٧٥ڕاژەکەى وەكو بەرێوبەری ئیدارەی ناوخۆیى بۆ ئەمینداریەتی گشتی کاروباری
ناوخۆ دەگواز ێتەوە و دواتریش دەبێتە جێگیری ئەمیندارى گشتى ،لە ساڵی  ١٩٨٨بۆ دواجار
واز لە کاری فەرمانبەری دەهێنێت و خۆی خانەنشین دەکات (.خدر،٢٠٠٢،ل.)١٧٥
ـ ابراهیم اسماعیل عمر (برایم فەندى) .
یەكێكە كەسایەتیە ناسراوەكانى شارى هەولێر لە ساڵى  ١٩٢٦لە گوندى گردپانى سەر بە
قەزاى مەخمور لە دایك بووە ،خوێندنى سەرەتایى و ناوەندى تەواو كردووە لە بەر بارودۆخى
ژیان و دەست كورتى خانەوادەكەى خوێندنى جێ هێشتووە لە رێزەكانى هێزەكانى ناوخۆ وەك
پۆلیس دادەمەزرێت ،بەهۆى زیرەكى و خەتخۆشى دەبێتە نوسەرى لێكۆڵینەوە(كاتب تحقیق)،
لە ساڵى  ١٩٥٢بەشدارى لە خولێكى موفەوزى لە شارى بەغدا دەكات و بە پلەى نایاب
دەردەچێت و دەبێتە موفەوەزى پۆلیس ،لە ساڵى  ١٩٥٧بۆ بنكەى پۆلیسى خانەقا دەگوازرێتەوە
و لە ساڵى  ١٩٥٨پەیوەندى بە رێزەكانى پارتى دیموكراتى كوردستان
دەكات(.پەرێشان،٢٠٠٢،ل .)١٥٦لە ساڵى  ١٩٦٢ناوى لە كولێژى پوڵیسى دەردەچێت ،بەاڵم
بە هۆى رودانى كودەتاى ٨ى شوباتى  ،١٩٦٣پەیوەندى بە شۆرشى كوردستان دەكات و
بەشدارى چەندین چاالكى پێشمەرگایەتى دەكات ولە ساڵى  ١٩٦٦پلەى ئامر هێزى كاوەى پێ
دەسپێردرێت بەالم هەر لە هەمان ساڵدا لەو كاتەى بە فەرمانى مستەفا بارزانى دەچێتە ناوچەى
پشدەر بۆ دامركاندنەوەى چەند كێشەیەك لەناوچەكە ،دەكەوێتە بۆ سەیەك و دەكوژرێت(.قادر،
 ،٢٠١٤ل ٩٦ـ.)٩٧
ـ بنەمالەى سەید ئەحمەد ئەلنەقیب.
خانەوادەى سەید ئەحمەد ئەلنەقیب بە كۆنترین و گەورەترین خانەوادەى هەولێر دادەنرێن،
بنەچەیان دەگەرێتەوە سەر سەید ئەحمەدى رەفاعى گەورە ،بنەماڵە و رێبازى ئاینیان
دەگەرێتەوە بۆ سەر ئیمام حوسێن كورى ئیمام عەلى كورى ئەبي تالیب(ر.خ) .باپیرە گەورەى
ئەم خانەوادەیە سەید ئەحمەد و برا گەورەكەى ئیمام محەمەد لە سەردەمى فەرمانرەوایى
ئەتابەكیەكان لە حیجازەوە هاتونەتە كوردستان و لە هەولێر گیرسانەتەوە ،نەوەكانیان وازیان لە
شێخایەتى هێناوە پلەو پایەى كارگێرى و سەربازى و كۆمەاڵیەتییان هەڵبژاردوە ،ئەو بنەمالەیە
لە الیەن سولتانەكانى عوسمانى بەرزترین نیشانەى دەولەتیان پێدراوە ،هەر لەم بنەماڵەیە
پۆستى حاكمى كارگێرى هەولێر و سەرۆكایەتى شارەوانى هەولێر و ڕاوێژكارى سوڵتانیان
وەرگرتووە(.ڕۆستەم ،٢٠٠٦،ل.)١١٧
خانەوادەى ئەحمەد ئەلنەقیب بۆ یەكەمجار لە ساڵى ١٢٣٤ك نەقابەى ئەشرافیان لە هەولێر
دامەزراندوە ،كە تا كۆتایي سەردەمى عوسمانیەكان لە ساڵى  ١٩١٨لە هەولێر كار و
چاالكیەكانى ئەو نەقابەیە هەر بەردەوام بووە ،لەم ماوه مێژوویەشدا هەشت لە ئەندامانی
بنەمالەی ( سید ئەحمدی رهفاعی) پۆستی سەرۆكایەتی ئەم نەقابەیان پێسپێردراوه كە ئەمانەن؛
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سەید ئەحمەد ئاغا رهفاعی( 1769ـ  ،)1782محەمەد ئەحمەد ئاغا نەقیب( 1782ـ ،)1805
عەلی محەمەد ئەحمەد ئاغا نەقیب ( 1805ـ  ،)1826ئەحمەد ئاغای رهفاعی دووهم( 1826ـ
 ،)1851مەجید ئەحمەد ئاغای دووهم( 1851ـ  ،)1876عەباس محەمەد ئاغای
نەقیب( 1876ـ  ،)1887مەحمود محەمەد ئاغای نەقیب( 1887ـ  ،)1903عەبدوڵال پاشای
عەباس ئاغای نەقیب( 1903ـ (.)1918قادر،٢٠٠٨،ل.)٦٢
ـ شێخ محمد محمد (شێخەشەڵ).
محمد كورى محمد كورى عەلى كورى عەبدولرەزاق لە ساڵى  ١٩٢٣لە گەڕەکی
تۆپخانەی قەاڵت لە شارى هەولێر لە دایک بووە(جامباز،٢٠٠٦،ل ،)١٦لە چاالكیە
سیاسییەكانى ساالنى چلەكان و پەنجاكانى سەدەى بیستەم رۆڵى كاراى بینیوە لە چاالكییە حزبي
و جەماوەرییەكان(رسول،٢٠٠٥،ص .)٢٩٣لە زۆربەى خۆپیشاندانەكانى شارى هەولێر
بەشدارى كردووە ،بۆ نمونە بەشدارییەكى كاراى لە دژى حكومەتى ساڵح جەبرو پەیماننامەى
پۆرتسمۆس لە ساڵى  ١٩٤٨بینیوە ،شێخە شەل یەك لەو كەسایەتیانە بووە كە لە كاتى
بەرێوەچوونى خۆپیشاندانەكان بە وتارەكانى جۆشى جەماوەرى بەشدار بووى
دەدا(.قادر ،٢٠٠٥،ل.)٢٧٤
شێخە شەل بە هۆى هەلوێستە نیشتمانیەكانیەوە چەند جارێك دەستگیركراوە لە
بەندیخانەکانی (رەمادی و بەعقوبە) سزاى بەندكردنى بەسەر سەپێندراوە .بەالم لە كاتى
بەندكردنیشدا توانیویەتى نهێنیەكان بپارێزێت و نەتواندراوە سودى لێوەربگرن بۆ
دەستگیركردنى ئەندامان و بەشداربوونى چاالكیەكان ،بۆیە هەر جۆرە ئازارێکیان دابێت ئەو
رستەى زۆر وتۆتەوە" :هەر خۆم تاوانبارم هیچ کەسێکم لەگەڵدا نەبوو"(
جامباز،٢٠٠٦،ل.)١٦
جگە لە الیەنى سیاسیى یەكێك بووە لەو كەسایەتیانەى كە لە ساالنى چل و پەنجاكانى
سەدەى بیستەم گرنگى بە الیەنى رۆشەنبیرى داوە كتێبخانەیەكى بچوكى لە سەر چەند
پەیژەیەكى دوکانەکانی ئەحمەد فەندى بەرامبەر مزگەوتی حاجی قادری دەباغ بۆ فرۆشتنی
ڕۆژنامە و کتێب و باڵوکراوەکانی حزبی شیوعی داناوە(.بێخالی،٢٠٠٦،ل .)٢٤یەكێك بووە
لەو كەسانەى ئاگادارى رووداوە سیاسییەكانى شارەكە بووە بۆ نمونە لە بارەی دروستکردنی
كۆترى ئاشتی لە هەولێر دەلێت ":کۆتری ئاشتی دواى شۆرشی ١٤ی گەاڵوێژ لە الیەن
ئاشتیخوازان و دیموکراتخوازان دروستکراوە و هونەرمەند جابر پیرداود بەجۆرێک
کۆترەکەی دروستکردبوو كە چەند مەترێک لە زەوییەوە بەرز بوو ،موتەسەریفی هەولێر
(بەدرەدین عەلی) فەرمانی ڕوخانى کۆتری ئاشتی دا ،و لە سەردەمی سەرۆک شارەوانی
عاردی
لەگەڵ
کۆترەکە
حەسەن()٢٠٠٢-١٩٢٣
سەید
عەبدولوەهاب
یەککرا"(.بەرزنجى،٢٠٠٦،ل .)٢٤لە ساڵى  ٢٠٠٢لە شارى هەولێر مردووە(.
جامباز،٢٠٠٦،ل.)١٦
 ٢ـ روداوە سیاسیەكان.
ـ بزوتنەوەى ڕەشید عالى گیالنى .١٩٤١
یەكێك لە گرنكترین ئەو رووداوانەی كە لە سااڵنی جەنگى دووەمى جیهانیدا كە لە عێراق
روویدا هەلگیرسانی بزوتنەوهی مایسی  1941بوو كە لە الیەن چەند ئەفسەرێكی
ناسیونالیستی عەرهبیەوه بە پاڵپشتی والتانی میحوهر روویدا(الجبورى،٢٠٠٠،ص ،)٣٧رشید
عالی گەیالنی سەركردایەتی دهكرد و لە ئەنجامدا حكومەتی تەها ئەلهاشمی( ١٨٨٥ـ )١٩٦١
دهستی لەكار كێشایەوه و حكومەتى بەرگرى نیشتمانى بە سەرۆكایەتى رشید عالى گەیالنى
دامەزرا(الحسني،١٩٨٨،ص )٢٢٢و وهسی عێراق عەبدولئیال كوری عەلی شاری بەغدادی
جێهێشت بەرهو حەبانیە و لەوێشەوه بە رێگای ئاسمانیەوه گەیشتە شاری بەسرا  ،شەریف
شەرەف ( ١٨٨١ـ  )١٩٥٥لە شوێنى داندرا(التكریتي،١٩٨٩،ص.)٤٩
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ئەو روداوە لە هەولێر كاردانەوەیەكى گەورەى بەخۆوە بینى و زۆر لە رۆشنبیر و
نیشتمانپەروەرانى شار ەكە بە تایبەتى ئەوانەى دژایەتى بەریتانیەكانیان كرد بوو هاوسۆزى
بزوتنەوەكە بوون چونكە پێیان وابوو كە "ئینگلیز لە دواى هەموو بەسەرهات و ناخۆشەكانى
كوردە ،هەرچي بكرێت بۆ توڵەسەندنەوە لە ئینگلیز لە بەرژەوەندى كوردە" ،هەر لەم
ماوەیەشدا بیرۆكەى نازیزم لە شارەكە سەرى هەڵدا بوو و بەشێك لە دانیشتوانى هەولێر
هاوسۆزیان لە گەل ئەو بیرۆكەیە هەبوو لە روانگەى ئەم تیۆرەى كە "دوژمنى دوژمنم
دۆستمە" ،ئەگینا دەیانزانى كە بیرى نازى ناپەسەند و چەوسێنەرە(.شكر،٢٠٠٥،ص
١٧٣ـ)١٧٤
شێخ حەسەن ئەفەندى بەرێوەبەرى قوتابخانەى هەولێرى سەرەتایى دووەم لە رۆژى ١٤ى
ئایار رۆڵێكى دیار وگرنگى لە هاندانى خەلكى شارەكە بە تایبەتى لە رێزەكانى قوتابیان
ومامۆستایان بینى بۆ بۆ پشتگیریكردنى بزوتنەوەكەى ڕەشید عالى گەیالنى وتارى توند و
جەماوەر
هەڵچوونى
بۆ
وەبەریەككەوتنى
سرودى
د ەخوێندەوە،
تیژى
دەخوێندەوە(.بێخالى،١٩٩٩،ل .)٧١لەوانەى بەشدارى ئەو خۆپیشاندانەیان كرد جگە لە
قوتابیان ومامۆستایان هەر یەك لە؛فتاح جبار ،روستم جبار،جلیل هۆشیار،
عونى یوسف،جهاد بكر،على احمد اغا،عمر عوسمان،نازم سعید اغا ،عیزەدین
فەیزى(شكر٢٠٠٥،ص.)١٧٨
هەر لە درێژەى خۆپیشاندانەكانى شارى هەولێر لەرۆژى ١٦ى مایسى  ١٩٤١هێرشیان
بردە سەر سەراى حكومەت لە شارەكە و ئۆتومبێلى موتەسەریف (ساڵح زەكى ساحیبقران) لە
بەر دەرگاى سەرا دەسوتێنن و شێخ حەسەن فەندى بە تفەنگێكەوە خۆپێشاندەرانى هاندەدا بۆ
كوشتنى موتەسەریف ،دواى ئەوەى شێخ حەسەن لە الیەن هێزە ئەمنیەكانى هەولێر دەستگیر
دەكرێت و خۆپیشاندەران دەكەونە هەوڵى رزگاركردنى ،و پەالمارى موتەسەرفیە دەدەن بەالم
شێخ محیدین شێخ ساڵح بە نەهێنى موتەسەریف(ساڵح زەكى ساحبقران) بۆ تەكیەى خۆیان
دەگوازێتەوە و لە كوشتن رزگارى دەكات( .بێخالى،١٩٩٩،ل.)٧١
باڵوێزخانەى بەریتانیا چەند باڵوكراوەیەكیان لە بەغدا لە دژى حكومەتى ڕەشید عالى
گیالنى باڵو كردەوە كە بە هاوسۆزى بیروباوەرى نازیزم ناوزەندیان
دەكرد(حداد،ب.ت،ص .)١١٠بەالم دانیشتوانى هەولێر جگە لە خۆپیشاندانەكانى ناو شارەكە،
بروسكەى پشتگیریان بە ناوى خەلكى هەولێر و ژمارەیەك لە كەسایەتیە دیارەكانى باشورى
كوردستان ئاراستەى سەرۆك وەزیران ڕەشید عالى گیالنى كرد(.شكر،٢٠٠٥،ص- ١٧٣
 .)١٧٥هەر بۆ هەمان مەبەست لە ناوەراستى نیسانى  ١٩٤١شاندێكى هاوبەش لە نێوان
كەسایەتیەكانى هەردوو شارى هەولێر و كەركوك بۆ پشتگیرى لە بزوتنەوەكە سەردانى شارى
بەغدادیان كردو لە الیەن سەرۆك وەزیران پێشوازیان لێكرا(.مەزهەر،٢٠٠١،ل.)١٣٣
دواى لەناوبردنى بزوتنەوەكە و الیەنگران و خۆپیشاندەرانى هەولێر رووبەرووى گرتن
دەبنەوە و لە شارى هەولێر ( ) ٤٢كەس دەستگیر دەكرێن لە دیارترینیان ؛ عونى یوسف ،شێخ
حسن ئەفەندى ،فائق نادر ،جلیل هۆشیار ،عیزدەین فەیزى ،على حیدر  ،شێخ حوسێن نعمە
هللا(.شكر ،٢٠٠٥ ،ص. )١٨٢
ساڵح زەكى ساحێبقران لە پلەى موتەسریف الدرا و وەكو موفەتیشى ئیدارى بۆ كەركوك
گواسترایەوە .قائیمقامى رەواندز "فائیق توفیق" بە موتەسەریفي هەولێر بە وەكالەت دامەزرا،
جێگاى ئاماژەیە لە كاتى خۆپیشاندانەكان لە هەولێر بە هۆى هەوڵەكانى موتەسەریف و
فەرماندەى سەربازەگەى شارەكە موقەدەم ئەمین رەواندزى توندرا تا رادەیەك رێگابگرن لە
روودانى كارەساتى گەورە و دواتر رەوشەكە ئارام دەبێتەوە(.بێخالى،١٩٩٩،ل.)٧١
ـ ڕاپەرینى جوتیارانى دەشتى هەولێر.
دوای جێگیر بوونی سیستەمی دهرهبەگایەتی لە كوردستاندا و بەهێز بوونی بنەماكانی لە
سەرهتاكانی سەدهی بیستەم تەوژمێكی گەورهی چەوسانەوهو زوڵم و زۆرداری تەواوی
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ناوچەكانی كوردستانی گرتەوه كە لە گەڵ سەرهتای پەنجاكانی سەدهی رابردوو كاریگەری ئەم
سیستەمە لە گوندهكانی كوردستانەوه گەیشتە شارهكان(.شامیلوف،١٩٨٧،ص.)١١
كێشەی زهوی ،لە ئەنجامی هەوڵەكانی داڕشتنەوهی كۆمەڵگایەكی نوێ لە دوای تەواو
بوونی جەنگی یەكەمی جیهانی ( )1918-1914لە عێراقدا بۆ پاراستنی بەرژهوهندییەكانیان
بوو بە كێشەیەكی سەرهكی لە زۆربەی ناوچەكانی عێراقدا(.یەحیا ،١٩٥٣ ،ل١٣؛
غفوري،١٩٨٤،ص )٢٤٦دوا بە دوای لكاندنی باشورى كوردستانیش بە شانشینى عێراق ،ئەم
كێشەیە بوو بە كێشەیەكی سەرهكی نێوان جوتیار و دەرەبەگ ،دهركردنی چەند یاسایەكی
تایبەت بە رێكخستنی زهوی ئەو كێشەیەى قولتر كردەوە چونكە بە هۆیەوه جوتیارهكان لە
خاوهندارێتی زهوی بوون بە كرێكاری كشتوكاڵی(.الكاظمي ،١٩٨٦ ،ص.)١٨٩
لە ئەنجامی ئەم بارودۆخەش چەند راپەڕینێكی جوتیاری لە سااڵنی (بیستەكان ـ سییەكان ـ
چلەكان) لە باشورى كوردستان و ناوچەكانی تری عێراقدا روویاندا ،كە بوونە هۆی
رووبەڕوو بوونەوهیان لەگەڵ دهسەاڵتدارانو زۆرجار توانا سەربازییەكان بەكاردههێنرا بۆ
سەركوتكردنیان(هەوراز،١٩٩٧،ل.)٨
جوتیارانی كوردستان بەگشتی و جوتیارانی( دهشتی هەولێر) بە تایبەتی لەژێر
چەوساندنەوهی زۆرداریی دهرهبەگەكانی (دزهیی) دووچاری نالەبارترین ژیانی چەوسانەوهیی
هاتبوون .كە لە هەندێ كاتدا لە رووی سروشتی كشتوكاڵ كردنەوه دهرهبەگەكان لەسایەی
(سیستەمی بەش وهرگرتن) ،بەهۆی باج و سەرانەوه كە بەسەر جوتیاران سەپاندرا بوو
دهگەیشتە()%50ی بەرهەمی جوتیارهكان ئەمە سەرەراى كاری سوخرهش كە بە خۆڕایی بە
جوتیاران دهكرد(.قادر،٢٠٠٥،ل.)٢٤٢
دهستپێكردنی راپەڕینەكە لە ئەنجامی (كێشەی گوندی قازیخانە) هوه دەستى پێكرد ،دواى
ئەوەى جوتیارانى گوندەكە لە بەهاری  1953دووچاری چەسپاندنی باجێكی نوێ دهبنەوه لە
الیەن (حوسێن مەال)ی ئاغای گوندهكە كە بە (باجى ئەستەمبوالنە) ناسرا ،جوتیاران بەتێكڕایی
داواكەی جێبەجێ ناكەن ،لە سەر رێنمایی ئەو لیژنە چوار كەسییەی كە لە ساڵی  1948لە
(حەمەدئەمین قادر حەسەن ،نوری وهسمان قەرهنی ،حەسەن تەها فەتاح ،عەبدوڵاڵ
حەمەدئەمین) پێكهێنرا بوو ،سەرجەم جوتیارهكان سوێند دهخۆن كە (شەڕمان شەڕ بێت
خێرمان خێر بێت) ،شەپۆلێكی ناڕهزایی تێكڕای جوتیارهكانی گرتەوه(.هەمان سەرچاوە،
ل ٢٤٥ـ )٢٤٦
بەمجۆره دواى دەستپێكردنى راپەرینەكە هەواڵی نەمانی بێگاری و سوخره بە گوندهكانی
دهوروبەردا باڵودهبێتەوه ،جوتیاران لە دهوری یەكتر كۆدهبنەوهو ریش سپی لە نێوان خۆیان
دهست نیشان دهكەنو سوێند دهخۆن ،راپەڕینەكە زۆر بەخێرایی تەشەنە دهكات و زیاتر لە
( )٢٠٠گوند لە ناوچەی مەخمور تا كۆیە دهگرتەوه ،پیاوانى ئاینیش زۆرێكیان چوونە پاڵ
جوتیاران و پیشتگیرى خۆیان بۆ جوتیاران دەربڕى (امین،٢٠١٤،ل .)١٠٩لە گونده
راپەڕیوهكان (بیرهعارهبان،هەرهجە،باشتەپە،دووكەره،پارانیان ،مورتكە ،یەدی قزلەر،
سوربەش ،قورشاغلو ،گەرهشێخان ،سێقوچان ،گرده رهشە ،عەلیاوه ،ئۆمەره سوور،
گردالنكە ،قوچە بلباس ،شێراوه ،گردالنكەی مەجید ،ئاودهلۆك ،دووسەرهی فەتاح ،قولتەپە،
كەسنەزانو باقرت...،چەندانی تر)(كوردستان،٢٠٠٢،ل.)١٠
پارتە نهێنییەكان بە پێی هێلی سیاسیو بیروباوهڕی تایبەت بەخۆیان خزینە ناو بازنەی
تێكۆشانی جوتیارانو ،بوون بە هۆكارێك بۆ بەرزبوونەوهی ئاستی رۆشنبیری و باوهڕ
بەخۆبوونی جوتیاران ،حزبی شیوعی عێراق لەم رووهوه رۆڵێكی سەرهكی گێڕاوه لە رێگای
رێكخستنی جوتیاران لە ناو شانە حزبییەكانو باڵوكردنەوهی رۆژنامەكانی تایبەت بە خەباتی
جوتیاران وهكو (بانگی فەالح ،دهنگی داس) كە ببوونە سەرچاوهیەكی سەرهكی هاندانی
خەباتی شۆڕشگێڕی و دژایەتی كردنی دهرهبەگەكان (قادر،٢٠٠٥،ل٢٤٣؛
هورموزبار،٢٠٠١،ل .)١٠٥پارتی دیموكراتی كوردستانیش جموجۆڵی سیاسی خۆی لە ناو
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جوتیارانو هەندێ لە دهرهبەگە نیشتمانپەروهرهكان دهستپێكرد بوو ،رۆژنامەی (نركەی
جوتیار)ی لە شارهزوور دهردهكرد ،كە باسیان لە كێشەی جوتیاران دهكرد و بەناویاندا
باڵودهبوونەوه(سمایل،١٩٩٠ ،ل.)٧٦
هەرچەندە جوتیاره راپەڕیوهكان توانیان بۆ ماوهی چەند مانگێك بەردهوامی بە راپەڕینەكە
بدهن .بەالم راپەڕینەكە هەموو ئامانجەكانی نەهێنادی ،لە ئەنجامی هۆكاره بابەتیو خۆییەكان
لەوانەش هەڵگەڕانەوهی هەندێ لە جوتیارهكانو كاریگەری هەندێ لە پیاوانی ئاینی بەسەر
راپەڕینەكەو هەروهها جوتیارهكانیش كە خودی سەركردایەتی كردنی راپەڕینەكە بوون،
نەیانتوانی بەشێوهیەكی چەسپاو كۆمیتەیەكی هاوبەش لە نێوان خۆیاندا پێك بهێنن بۆئەوهی ببێتە
فاكتەرێكی سەرهكی بەڕێوهبردنو گەشەپێدانی راپەڕینەكە ،تا ببێتە راپەڕێنێكی سەرتاسەریو
لە سنووری خۆیدا قەتیس نەمێنێت .بەاڵم كاریگەری راپەڕینەكە بە زیندوویی مایەوهو دوای
ماوهیەكی كەم لە راپەڕینەكەی جوتیارانی دهشتی دزهیی ،جوتیارانی هورینو شێخانو دارماوه
لە ساڵی  1954دژی زوڵمو زۆرداری دهرهبەگەكان وهستان ،بەاڵم حكومەت لە رێگای
هێزهوه لەناوی بردن(شكر،٢٠٠٥،ص.)٢٧١
 ٣ـ بیرەوەرییەكان.
یەكێك لەو الیەنانەى كە لەم گۆڤارە گرنگى پێدراوە بریتى یە لە بیرەوەرییەكان كە بەشێكى
زۆریان هى ئەو كەسایەتیانەن كە بە ڕەگەز خەڵكى هەولێرن ،كە لە روداوە سیاسییەكانى
سەردەمى پاشایەتى و چاالكییە كۆمەالیەتى و ئایینەكان ڕۆڵیان بینیوە ،كە لە خوارەوە
ئاماژەیان بۆ دەكرێت:
ـ نەژاد عەبدولاڵ.
نەژاد عەبدولاڵ لە كەسایەتیە دیارەكانى شارى هەولێرە و لە ساڵى  ١٩٣٥لەدایك بووە،
ئەو ڕووداوە سیاسیانەى كە ناوبراو بینیویەتى بریتین لە بزوتنەوەى ڕەشید عالى گەیالنى لە
ساڵى  ، ١٩٤١هەروەها هەر لە بیرەوەرییەكانى خۆیدا باس لە خۆپیشاندانەكانى كانونى
دووەمى ساڵى  ١٩٤٨دەكات كە لە باكوور تا باشور دژى پەیماننامەى پۆرتسموس بەرێوە
دەچوو ،هەروەها باس بە چۆنیەتى بوونە ئەندامێتى لە پارتى دیموكراتى كوردستان لە ساڵى
 ١٩٤٩دەكات ،و چەند كاروچاالكى لە رێزەكانى قوتابیان ئەنجام داوە و نوێنەرى ڕۆژنامەى
خەبات بووە ،نەژاد عەب دولاڵ لە درێژى باسەكەى خۆیدا ناوى ئەو ناودارانە دەهێنێت كە لە
ژیانیدا چاوى پێكەوتوون بۆ نموونە ،مستەفا بارزانى ،سەید ئەحمەدى خانەقا و شێخ حوسێنى
كورى سەعید قەزاز ،دواتر ناوى ژمارەیەك ناودارى عەرەب دەهێنێت لەوانە ،مەلیك فەیسەڵى
دووەم كە لە ساڵى  ١٩٥٤لە گەڵ مامى عەبدولرەحمان عەزیز لە عەمادیە چاویان بە مەلیك
فەیسەڵ دەكەوێت ،كەسایەتیەكى تر كە لە بیرەوەرییەكانى خۆیدا ناوى هێناوە ،سەدیق
ئەتروشى یە ،كە یەكێك بووە لەو كەسانەى كە لە ساڵى  ١٩٥٧یارمەتى ناوبراو دەدات بۆ
چوون دەرەوەى والت بە مەبەستى تەواوكردنى خوێندن ،هەر لە ماوەى خوێندنەكەشى چاوى
بەچەند كەسایەتى ناودارى تر كەوتووە وەكو ،جەواهیر الل نەهرۆ (سەرۆك وەزیرانى هیند)،
مستەر پاراسات (سەرۆك كۆمارى هیند) ،مارشیال ئەیوب خان (سەرۆك كۆمارى پاكستان).
ناوبراو لە درێژەى بیرەوەرییەكانى خۆیدا باسى لە یادەكانى نەورۆز كردووە كە لە شارى
هەولێر بەرێوە چووە وبەشدارى تێدا كرووە(.ئیسماعیل،٢٠٠١،ل١٣٣ـ  .)١٣٥جێگاى
ئاماژەیە گۆڤارى هەولێر هەموو یاداشتەكانى بالونەكردۆتەوە بۆیە زانیارى یەكان سنوردارن .
ـ هەژار موكریانى.
هەژار موکریانی شاعیر كە لە بوارەكانى نووسین و زمانزانى و وەرگێران و فەرهەنگ
نووسیەوە رۆڵى دیارى بینیوە ،یەکێکە لەو نووسەرە ناسراوانەى كە نەك تەنها هەر لە نێو
کورد بەڵکو لە نێو نەتەوەكانى (فارس و عەرەب و تورک و ڕوس و ئینگلیزو فەرەنسی)
ی ەكان ناوبانگ و نازناوی بەرز ڕاگیراوە ،لە بیرەوەرییەکانی خۆیدا كە بەشێكى لە گۆڤارى
هەولێر بالوكراوەتەوە ،باس لە دەربارەی رۆڵى قارەمانێتى یەكێك لە كەسایەتیەكانى شارى
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هەولێر دەكات كە (برایم فەندی)یە  ،كو وەك پولیسى پلەدار دەچێتە نێو ریزەکانی پارتی
دیموکراتی کوردستان ،هەژار لە بیرەوەرییەکانی خۆی باس لە گیانی شۆڕشگێرانەی خەڵکی
هەولێر دەکات كە لە گشت ڕووداوە سیاسییەكان و خۆپێشاندانەكان ڕۆڵیان
گێراوە(.مولود،٢٠٠١،ل.)٤٥
ـ بەكر دلێر .
یەكێكە لە رۆشەنبیرەكانى شارى كۆیە كە لە گۆڤارى هەولێر زانیارى دروستى نەخستۆتە
بەردەست دەربارەى ژیاننامەكەى وساڵى لە دایك بوون ومردن  ،بەالم دەرچووى كۆلێژى
ئەندازیارى بووە و كارى ئەندازیارى كردووە و لە یاداشتەكەدا باس لەوە دەكات كە لە شارى
كۆیە خاوەنى گەورەترین كتێبخانە بووە و بە سەدان بەڵگەو وێنەى ئەرشیفى نایابى تێدا بووە،
بەاڵم زۆر لەو كتێب و بەڵگانە بە هۆى بارودۆخى سیاسیى كوردستان لەناو چوونە ،لە یەكێك
لە بەڵگەنامەكان دا باس لە هاتنى ساڵح جەبر بۆ شارى هەولێر دەكات و لە گەل سەرۆك
هۆزو خێڵەكان دەبێتەوە بۆ پالپشتى كردنیان لە دامەزراندنى (پارتى ئومەى ئیشتراكى) ،و
بەكر دلێر باس لە هەلوێستى كونسولى ئەمەریكا دەكات كە رێگاى نەداوە بە ساڵح جەبربۆ
ئەنجامدانى كارەكەى (.مام یحیا،٢٠٠١،ل.)١٩٤

ئەنجام
 ١ـ گۆڤارى هەولێر یەكێكە لەو گۆڤارانەى كە خزمەتێكى زۆرى الیەنى سیاسى ،ئابورى،
كۆمەالیەتى ،هونەرى ،وەرزشى ،كەلتورى هەولێرى كردووە ،ڕووداو و پێشهاتە
سیاسییەكانى شارى هەولێر بەشێكى سەرەكى بابەتەكانى ئەم گۆڤارە پێكدەهێنێن.
 ٢ـ كەسایەتە ناودارەكانى هەولێر لە رێگاى ئەو گۆڤارەوە كار وچاالكیەكانیان دەردەكەویێت
بە تایبەتى ئەوانەى نەیانتوانیوە یاداشتەكانیان بنوسنەوە.
 ٣ـ گۆڤارى هەولێر میێژووى پەیوەندى نێوان دەسەالتدارە باالكانى عێراق و كەسایەتە
دیارەكانى كورد و ناودارانى هەولێر دەخاتەروو كە بەشێكە لە مێژووى ئەو شارە.
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 ٤ـ دیارخستنى هەندێ لە بنەماڵە سیاسیەكانى هەولێر كە پۆستى بااڵیان لە بەرێوەبردنى
دامودەزگاكانى هەولێر و عێراق هەبووە وڕۆڵى بەرچاویان بینیوە لە جموجۆلەكانى نەتەوەیى
لە شارەكە.
 ٥ـ لەو ماوە سیاسیەى سەردەمى پاشایەتى لە عێراق ژمارەیەك یانە و پارت و ڕێكخراوى
سیاسى دامەزراون كە توانیان بە ماندووبونیێكى زۆر مۆڵەت وەربگرن.
 ٦ـ ئەو ڕاپەرین و شۆڕشانەى لەو ماوە مێژووییە سەریان هەڵداوە بەڵگەیە بۆ هۆشیارى
نیشتیمانى و سیاسى كە لەوگۆڤارە رۆڵى هەولێر دیارخراوە .وەك راپەرینى مایس و ڕاپەرینى
جوتیارانى دەشتى هەولێر.
 ٧ـ جگە لە روداوە سیاسییەكان الیەنى هونەر و فۆلكلۆر الیەنێكى گرنگ بووە لە بابەتەكانى
ئەو گۆڤارە كە ئەوەش بەشێكە لە مێژووى هونەرى ئەو شارە .

چوارەم  :لیستى سەرچاوەكان.
یەكەم :كتێبەكان.
ـ بەزمانى كوردى .
ـ ئازاد عوبێد ساڵح ،ڕۆڵى سیاسى و كارگێرى و ڕوناكبیرى مەعروف جیاوك ،چاپخانەى
حاجى هاشم ،لە بالوكراوەكانى ئەكادیمیاى كوردى ،هەولێر.٢٠١٢ ،
ـ ئەحمەد حەمەدەمین ئۆمەر،ئەندامە كوردەكانى ئەنجومەنى نوێنەرانى عیراقى لە رۆژگارى
پاشایەتیدا  ١٩٢٥ـ ، ١٩٥٨كۆمەلگاى چاپەمەنى شەهاب ،هەولێر. ٢٠٠٧ ،
ـ ئیسماعیل شكور رسول ،معروف جیاوك  ،١٩٥٨ ١٨٨٥هەولێر.٢٠٠٧ ،
ـ بورهان حاتەم گۆمەتاڵى ،ساڵح حەیدەرى ١٩٢٢ـ  / ٢٠٠١رۆڵى سیاسیي وروناكبیریى،
چاپخانەى رۆژهەالت،هەولێر.٢٠١٢،
ـ ب.هەوراز ،راپەرینی جوتیارانی دهشتی هەولێر ،كوردستانی عێراق.1997،
ـ پارتى دیموكراتى كوردستان ،هەڵوێستى حزبە سیاسیەكانى عێراق لەمەر كێشەى كورد
 ١٩٤٦ـ  ،١٩٧٠چ( ،)١باڵو كراوەكانى مەكتەبى ناوەندى دیراسات و توێژینەوە.١٩٩٧ ،
ـ حەمە ساڵح فەرهادى ،كسپەى دەروون ،چاپخانەى ڕۆژهەالت ،هەولێر.٢٠١٢ ،
ـ رەشاد مەال یەحیا ،ژان و ژیانى جوتیارانى دەشتى هەولێر ڕاپەرینى،١٩٥٣چ(،)١چاپخانەى
گەنج ،سلێمانى.٢٠٠٦ ،
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ـ ساالر سیامەند عبدهلل ،ڕاپەرینى جوتیارانى دەشتى هەولێر،١٩٥٣كەركوك.٢٠٠٦،
ـ سەید مولود بێخاڵى،هەولێرم وادیوەو بیستووە،هەولێر.٢٠٠٥،
ـ شوان محمدامین تەها ،هەولێر لە نێوان سااڵنى،١٩٦٧-١٩٥٨چ( ،)١هەولێر.٢٠١٤،
ـ عباس سلێمان سمایل ،مێژووى دەشتى هەولێر ،هەولێر.٢٠٠٤،
ـ فاخر عالى خان ئاودەلى ،ڕۆڵى زانایانى ئایینى لە ژیانى سیاسى هەولێر -١٩٤٥
،١٩٧٠چ(،)١چاپخانەى هێڤى.٢٠١٤،
ـ كەمال مەزهەر ئەحمەد ،چەند الپەڕەیەك لە مێژووى گەلى كورد،بەرگ(،)٢ئا :عبدهللا
زەنگەنە،چ( ،)١چاپخانەى وەزارەتى پەروەردە ،هەولێر.٢٠٠١،
ـ محەمەد مەال قادر ،سەربوردەى نەمران،چ( ،)١چاپخانەى حاجى هاشم ،هەولێر.٢٠١٤،
خوارووى
دەوڵەتەكەى
و
قارەمان
محمودى
شێخ
هاوار،
م.ر.
ـ
كوردستان،بەرگ(،)١لەندەن.١٩٩٠،
ـ مەهدى محەمەد قادر ،پێشهاتە سیاسیەكانى كوردستانى عێراق ،١٩٥٨-١٩٤٥
سلێمانى.٢٠٠٥،
ـ ــــــــــــــــــ ،هەولێر لە نێوان سااڵنى  ١٩١٤ـ  ،١٩٣٠چاپخانەى رۆژهەالت ،هەولێر ،
.٢٠٠٨
ـ ــــــــــــــــــ ،هەولێر لە سااڵنى  ١٩٢٦ـ  ،١٩٣٩چاپخانەى حاجى هاشم ،هەولێر.٢٠١٣،
ـ نەوشیروان مستەفا ئەمین ،كوردستانى عێراق ،سەردەمى قەلەم و موراجاعات ١٩٢٨
ـ ،١٩٣١سلێمانى.١٩٩٩ ،
ـ بە زمانى عەرەبى.
 اسماعیل شكر رسول ،أربیل ـ دراسة تاریخیة في دورها الفكري والسیاسي ،١٩٥٨-١٩٣٩ط(،)٢السلیمانیە.٢٠٠٥،
ـ أ.شامیلوف،حول مسألة االقطاع بین الكرد ،ت :كمال مظهراحمد ،بغداد.1987 ،
 احمد باش أعیان ،انقالب  ١٤تموز١٩٥٨في العراق خلفیاتە و ذیولە مع موجز من العهد القاسمى- ١٩٥٨ ،١٩٦٣دارالحكمە ،لندن.٢٠١٣،
 برند فلیث شرویدر ،حرب العراق ١٩٤١ت :فاروق الحریرى، ،بغداد.١٩٨٢، حامد محمود عیسى ،المشكلة الكرد في الشرق االوسط منذ بدایتها حتى سنة ،١٩٩١ط،1مكتبة مدبولى،القاهرە.١٩٩٢،
 زبیر بالل اسماعیل  ،تاریخ اربیل ،مطبعة الثقافە ،هولیر.١٩٨٦،ـ سلیمان التكریتي،الوصي عبدااللە بن علي  ١٩٣٩ـ ،١٩٥٣تحقیق :عبدالرزاق الحسني ،ط(،)١لبنان.١٩٨٩ ،
 شاخوان عبدهللا صاب ،رفیق حلمي ـ دراسة تاریخیة في نشاطە السیاسي والثقافي،من منشورات بنكەى زین،السلیمانیة.٢٠٠٧،
عادل غفورى خلیل ،أحزاب المعارضة العلنیة في العراق ،1954-1946ط( ،)١دار الشؤون الثقافیة العامة،
بغداد.1984،
 عبدالرزاق الحسنى ،تاریخ الوزارات العراقیە ،ط( ،)٧منشورات دار الشؤون الثقافیة العامة ،بغداد،١٩٨٨،ج(.)٥
 عثمان كمال حداد ،حركة رشید عالي الطیالنى ،١٩٤١المكتبة العصریة  -صیدا،ب.ت.عثمان علي ،الحركة الكوردیة المعاصرة  ،١٩٤٦- ١٨٣٣ط(،)٢من منشورات المهد العالمي للفكر االسالمي،االردن.٢٠٠٨،
 عمر محمد محمد ،القضیە الكوردیة في سیاسة الحكومات العراقیة ،١٩٤٥-١٩٣٢السلیمانیة.٢٠٠٩، كمال مظهراحمد ،صفحات من تاریخ العراق المعاصر ـ دراسة تحلیلیة ،بغداد.١٩٨٧، محمد على الصویركي ،معجم اعالم الكرد ،بنكەى زین،السلیمانیة.٢٠٠٦، میفان عارف عبدالرحمن بادي،الحركة القومیة الكوردیة التحریریة في كوردستان العراق ،١٩٦٣-١٩٥٨مطبعة وزارە التربیە ،أربیل.٢٠٠٥،
 نجاة یاسین نجار ،نواب اربیل و دورهم في العهد الملكي،ط(،)١مطبعە ماردین،أربیل.٢٠١٣،ـ نصیر سعید الكاظمي ،الحزب الشیوعي والمسألة الزراعیة في العراق ،مركزدراسات وابحاث و االشتراكیة
في العالم العربى ،دمشق.1986،

دووەم  :یاداشتەكان .
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ـ بە زمانى كوردى .
ـ مستەفا نەریمان ،بیرەوەریەكانى ژیانم،دار الحریە،بەغداد.١٩٩٤،
ـ مسعود محمد ،گەشتى ژیانم،ستۆكهۆڵم.١٩٩٢ ،
ـ مەال عەوالی حاجی سمایل ،سەربردهی ژیانی سیاسیم ،بەغدا ،1990،بەرگ(.)١
ـ بە زمانى عەرەبى.
 علي جودت األیوبي،ذكریات ،بیروت ،مطابع الوفاء.١٩٦٧،-عبدهللا فرهادي،األكلیل في محاسن أربیل ،ط (،)١هولیر.٢٠٠١،

سێیەم :گۆڤار و ڕۆژنامەكان.
ـ بە زمانى كوردى.
 لە یادى ڕاپەرینەكەى دەشتى دزەیى دا ،گۆڤارى "بیرى نوێ"،ژ(.١٩٧٣/٥/٨ ،)٤٦ تارق جامباز ،حزبى هیوا لە لیواى هەولێر ،گۆڤارى "یاسا پارێزى"،ژ(،)١٤هەولێر.٢٠٠٥، ئازاد عوبێد ،سەربردەى ژیان و كەسایەتى مەعروف جیاوك ،رۆژنامەى بەدرخان،ژ(،)١١١شوبات.٢٠٠٩
"ڕێگاى
ڕۆژنامەى
هەولێر،
دەشتى
جوتیارانى
ڕاپەرینى
كوردستان"،ژ(،)٤٦هەولێر.١٩٩٢،
 تارق جامباز ،مەعروف جیاوك كوردێكى مافپارێز و برادەرێكى نزیكى نورى سەعید وڕەشید عالى گەیالنى بوو ،گۆڤارى "هەولێر" ،ژ ،١٠بەهارى.٢٠٠١
 تارق جامباز ،پاش ١٣ساڵ مەعروف جیاوك ،گۆڤارى"هەولێر" ،ژ ،١١هاوینى.٢٠٠١ ـــــــــــــــ ،شێخەشەل ئەو كەسایەتییە هەولێرییەى بوێر ژیاوەو بەكەسەرەوە مرد،گۆڤارى"هەولێر" ،ژ ،١٧هاوینى.٢٠٠٦
جەودەت
ماموستا
خوالێخوشبوو
یادى
لە
خدر،
جەالل
ئەحمەدناجى،گۆڤارى"هەولێر"،ژ،١٤بەهارى.٢٠٠٢
 جەمال ئیسماعیل ،ماموستا نەژاد عەبدوڵاڵ مشتێك لە سەربردەكانىدەگێرێتەوە،گۆڤارى"هەولێر"  ،ژ ،١٣كۆتایى.٢٠٠١
 سەید بەرزۆ ،خانەوادەى هەولێر ،گۆڤارى"هەولێر" ،ژ ،١٧هاوینى.٢٠٠٦ عبدهللا حداد ،مەال عەلى فەندى هەولێر و كۆمەلەى تەعالى ،گۆڤارى"هەولێر" ،ژ،٦بەهارى.٢٠٠٧
دەشتى
جوتیارانى
هورموزیار،ڕاپەرینى
عەباس
هەولێر،گۆڤارى"هەولێر"،ژ،١٢پاییزى.٢٠٠١
بەكر
مەرگ
جوانە
ئەرشیفى
لە
یەحیا،
مام
عوسمان
دلێر،گۆڤارى"هەولێر"،ژ،٩زستانى.٢٠٠١
و
موفتى
بنەمالەى
مەالسەعید،
عبدالرحمان
مەالفەندى،گۆڤارى"هەولێر"،ژ،١٤بەهارى.٢٠٠٢
ژیانى
لە
كوردایەتى
الیەنێكى
چەند
عەونى،
فەرهاد
عیزەدین،گۆڤارى"هەولێر"،ژ،١٠بەهارى.٢٠٠١
 فوئاد سدیق ،یانەى سەركەوتن و باربووكردنى لە الیەن بنەماڵەهەولێرییەكان،گۆڤارى"هەولێر"،ژ ،١زستانى.١٩٩٨
 فەیسەل دەباغ ،چلەى ماتەمینى مەالفەندى لە ڕۆژنامەى(فتى العراق)ى موسلیدا ،گۆڤارى"هەولێر" ،ژ،٦بەهارى.٢٠٠٧
 كەریم شارەزا ،لە ناودارانى پارێزگاى هەولێرجەمیالغاى حەوێزى،گۆڤارى"هەولێر"،ژ،٥زستانى.٢٠٠٠
 ــــــــــــــــ ،مەعروف جیاوك ،گۆڤارى"هەولێر" ،ژ،٢بەهارى.١٩٩٩ -ــــــــــــــــ ،زاناى گەورەو ناودارى كورد مەالفەندى،ژ،٣هاوینى.١٩٩٩
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 بزوتنەوى ڕەشید عالى گەیالنى لە بەغداو هەرایەكەى شێخ حەسەن ئەفەندى لە، ــــــــــــــــ.١٩٩٩بەهارى،٢ژ،شارى هەولێردا
.١٩٩٩هاوینى،٣ژ،" گۆڤارى"هەولێر، بنەماڵە ناسراوەكانى قەاڵتى هەولێر، ــــــــــــــــ،شێخەشەل
لەگەڵ
ڕۆژگارم
بیرەوەرییەكانى
چەند
،ــــــــــــــــ
.٢٠٠٦هاوینى،١٧ژ،"گۆڤارى"هەولێر
،ئەگەر ڕێكبكەوێت حەزدەكەم لە هەولێر
، محەمەد خدر مولود.٢٠٠١كۆتایى،١٣ژ،"گۆڤارى"هەولێر
.٢٠٠٢هاوینى،١٥ژ،" گۆڤارى"هەولێر، برایمە فەندى، مسعود پەرێشان،شێخەشەل
خولێخۆشبوو
بۆ
قەڵەمێك
سەرە
،بەرزنجیل
نەژاد
.٢٠٠٦هاوینى١٧ژ،"گۆڤارى"هەولێر
. ـ بە زمانى عەرەبى
،١٩٥٣  نیسان٢٢  اضاءة جدیدە على حركە فالحى سهل اربیل في، عبدالفتاح یحیي البوتاني.٢٠٠٠،)٢٠٤(ع،"مجلە"گوالن

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.
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