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طوَينانى هة دايلبووة، شاسى هة  2343كوِسى شَيخ نووسى شَيخ طاَهحى شاعرية و طاَهى خاَهة شةياب 
خوَيهذى و دواتشيش هة بةغذا هة كؤهَيزى  هة خوَيهذنطاى فةيظةَهيية هة طوَينانى ضؤتة بةس 2343طاَهى 

لةآلوى ريانى طياطى بووة، ئةمةش واى يةس هة مهذاَهييةوة تَيخاَهة شةياب فةيظةَهيية وةسطَيشاوة. 
 بةيؤى 2363ِسووداوةكاى بلات، بةو يؤيةشةوة هة تششيهى دووةمى صؤسَيم هة كشدووة بةشذاسى هة 

شيهذاس بووة و ناضاس دةطتى هة خوَيهذى يةَهطشتووة. بةشذاسبوونى هة خؤثَيشانذانةكانى بةغذا ب
هةبةس ئةوةى خاوةى يةَهوَيظتى طياطى بووة، ضةنذ جاسَيم تووشى ئاصاس و ئةشلةجنة و ناوبشاو 

 صيهذاى ياتووة. 

 و دابةشبوونى بؤثاستى دميوكشاتى كوسد  ى هة نَيويهةطةأل طةسيةَهذانى ناكؤكى ناوخؤ 2362طاَهى 
بةسةى  - ثاستى دميوكشاتى كوسدة دياسةكانى ئةنذامشةياب يةكَيم بووة هة  خاَهة باأل،دوو 

تا ئةوةى يةس دوو باَهةكة  ةبةمةش هة ضاالكييةكانى هة ناو بةسةى ثَيشلةتوو بةسدةوام بوو، تووثَيشلة
 يةكياى طشتؤتةوة. 2367طاَهى 

و و طشفت هة ناو ثاستى دميوكشاتى كوسدطتاى  دووباسة طةسيةَهذانةوةى كَيشةبة يؤى  2363طاَهى 
، خاَهة شةياب يةكَيم بووة هة وانةى كة هة ثاستى و ياوِسَيلانى دووس خظتهةوة يةمضة عةبذوَهآل

 دميوكشاتى كوسدطتاى دووسخشاوةتةوة.  

وَيِشاى ئةوةى خَيضانةكةى دووسخشاونةتةوة بؤ  2374 طاَهى خاَهة شةياب هة دوايى كودةتاى شوباتى
هة ناوضةى و ِسوو دةكاتة ناوضةكانى رَيش دةطةآلتى شؤِسشى ئةيوول بةآلم ناوبشاو شاسى بةطشا، 

بؤ  ،ضةمى ِسَيضاى الى باسةطاى طةسكشدايةتى يَيضى ِسصطاسى كة مام جةالل فةسمانذاسيةتى دةكشد
 . دةطريطَيتةوةماوةيةن هة وَيذا 

خاَهة شةياب هة طايوؤيى بةطشا وةن كاسمةنذ كاسى كشدووة، هة  2381 -2375ماوةى نَيواى طاآلنى 
كؤتايى شةطتةكاى بة ياوكاسى مام تا ئةوةى هة هةطةأل كاسى طياطى بةسدةوام بووة، ثاأل ئةوةشذا 

ئيذى ةوة. داسؤ شَيخ نووسى بشاى كشدؤت بة خاوةنذاسيةتىهة بةغذا  "بريى نوآ"جةالل كتَيبخانةى 



شاسى ئةو طةسدةمةى كوسد بة يةكَيم هة باصنةكانى كؤبوونةوةى طةجنانى  ئةو كتَيبخانةية دةبَيت 
 كة كاسيطةسى بريى ضةثياى بة طةسةوة بوو. بةغذا 

 –هة دامةصسانذنى كؤمةَهةى ماسكظيى  بهيوةِسؤَهى دياس و بةسضاوى هةطةأل ياوِسَيلانيذا خاَهة شةياب 
هةو طاكةوة خاَهة شةياب وةن يةكَيم هة دامةصساوة.  2381ى حوصةيشانى 21كة هة  هيهيهيى كوسدطتاى

مام  طةسكشدة دياسةكانى ئةو ِسَيلخشاوة ِسؤَهى دياس و بةسضاوى بيهيوة و بة يؤى دووسكةوتهةوةى 
جةالل طلشتَيشى كؤمةَهة و ضوونى بؤ دةسةوة وآلت، خاَهة شةياب وةن كةطى يةكةمى ئةو ِسَيلخشاوة 

 سثةسشتى ِسَيلخظتهةكانى كشدووة.طة

بة ئاماجنى ئاَهوطؤِسكشدنى بريوِسا و شَيواصى نوآ كاسكشدنى كؤمةَهة دةضَيتة  2383خاَهة شةياب طاَهى 
، دوايى ئةوةش هة وَيذا دةمَيهَيتةوة 2384، بةمةش تا كؤتاييةكانى طاَهى بةيشوت بؤ الى مام جةالل

نًَيهى دةكةوَيت كاسكشدى و طةسثةسشتى كشدنى كة دةطةِسَيتةوة دةضَيتة كةسكوون و بة 
هة كوسدطتاى شةِس  2385بةسدةوام دةبَيت تا ئةوةى طاَهى ئيذى هة كاسكشدى   ،ِسَيلخظتهةكانى كؤمةَهة

 يةَهذةطريطَيتةوة. 

ثَيوةنذييةكانى نَيواى حلومةتى عَيشاق و طةسكشدايةتى شؤِسشى ئةيوول طشرى  2385طاَهى 
بِشياسى هة كؤبوونةوةيةكذا كؤمةَهة  .يةَهطريطايةوةى ماستى يةماى طاأل شةِس 22تَيلةوتةوة، ئةجنام 

ب وةن باصنةى بِشياسى ئةوة دةدسَيت خاَهة شةيا دايةس هةم كؤبوونةوةيةة شةِس دةدات، بةشذاسى كشدى ه
ضاالكييةكانى بةسدةوام بَيت و نةضَيتة هة ثَيوةنذى نَيواى ِسَيلخظتهةكانى شاس و شاخ هة ناوةوة 

دةسةوة، بةآلم دواى ماوةيةن هةطةأل ياتهة ثَيشةوة ِسووداوةكاى بِشياسى ضوونة دةسةوة دةدات و هة ناو 
 شاسدا نامَيهَيتةوة.

 هة نَيواى عَيشاق و ئَيشاى وارؤكشا، ئةجنام نظلؤى شؤِسش ِسَيللةوتههامةى جةصائري 2386ى ماستى 6
بؤ  ىى كؤمةَهةيئامادةو ِساطةيةنذسا، هةم طةسوبةنذا خاَهة شةياب هةطةأل ئيذسيع باسصانى كؤدةبَيتةوة 

ناوبشاو و ياوِسَيلانى  هة يةنطاوةكاى،بةسدةوامى شؤِسش ثَيشادةطةيةنَيت، بةآلم بآ ئومَيذبوونى 
طشدبوونةوةى ئةنذامانى كؤمةَهة هة  .ثَيهجوَيودَيهَيتة طةس بِشياسى ئةوةى ِسوو بلةنة ناوضةى 

ناوضةكانى ثَيهجوَيو و دةسووبةسى و بِشياسداى هة بةسطشى و بةسدةوامبووى هة خةباتى ضةكذاسى، هةو 
خاَهة شةياب سيم كشدووة. طةسباسى ئةوةش ِسؤرنةدا صؤسَيم هة طفتوطؤ و دانيشتةكانى بة خؤيةوة خة

وةنذيلشدى بة كةطايةتيية دياسةكاى و ِساصيلشدنياى هة طةسكشدايةتيى كؤمةَهة بؤ ثَيو ياوِسَيلانى هة 
، بةآلم بةدةنطةوة نةياتهى كةطايةتييةكاى و طووسبوونى هة يةوَهذاى بةسدةوام بووىبةسطشيلشدى 

لشدنى يةهومةسجةكة، طةسكشدايةتيى كؤمةَهة ناضاس دةكات طةسكشدايةتيى شؤِسشى ئةيووول هة قبوَه



. هَيشةشذا صؤسَيم هةو كةطايةتييانةى طشَيبذات كؤبوونةوةيةن هة طونذى كَيوَى هة ِسؤرئاواى ثَيهجوَيو
كة بةشذاسى كؤبوونةوةكةياى كشدووة ئامارة بؤ ئةوة دةكةى كة خاَهة شةياب يةموو يةوَهَيلى خؤى 

ى ياوكاس و يةمايةنطى كةطايةتيية دياسةكاى بؤ بةسدةوامى شؤِسش بة دةطت خظتؤتة طةس بؤ ئةوة
بَيت، بةآلم دواجاس بآ ئومَيذ بووى هةم ياوكاسيية واى كشدووة بِشياس هة طةِسانةوة بؤ ناو شاسةكاى 

 بذةى. 

وَيشاى طةسيةَهذانى ناكؤكى و جياواصى بريكشدنةوة هة نا و خاَهة شةياب دواى طةِسانةوة 
و هةطةأل طةسكشدايةتى كؤمةَهة هة مايظى  بةسدةوام دةبَيتِسَيلخظتهةكانى كؤمةَهة هة ضاالكييةكانى 

 بِشياسى دةطجَيلشدنةوةى خةباتى ضةكذاسى دةدةى.  2386

طوَينانى دةطتطري دةكشَيو، دواتش هة  ِسَيلخظتهى كؤمةَهة هة رماسةيةن هة ئةنذامانى 2386ى ئابى 31
ى ئةيووىل يةماى طاَهى ئةنوةس صؤساب هة بةغذا دةطتطري دةكشَيت، بةمةش خاَهة شةياب و 4

هة ماوةى خؤ حةشاسدانةدا خاَهة ناضاس دةبو خؤياى حةشاس بذةى. هة طوَينانى ِسَيلخظتهةكانى كؤمةَهة 
ادي طووس يةوَهى ئةوة دةدات هة ِسَيطاى عابذى شةياب هة ِسَيطاى طةجنَيلى طوَيناني بة ناوى ي
خاَهة شةياب و وا دةكات بةآلم ئاهؤصى باسودؤخة  بةسطذسوو هة بةطشا بؤ ئةبوصةبى دةسباصياى بلات.

 ياوِسَيلانى بِشياسى ئةوة دةدةى هة ِسَيطاى ئَيشانةوة يةوَهى دةسباصبووى بذةى. 

َيخ نووسى، عومةسى طةيذ عةىل، فةسةيذووى دا يةسيةن هة شةياب ش2386ناوةِساطتى ئةيوووىل 
عةبذوهقادس، جةعفةس عةبذوهواحيذ و عةىل بضلؤل بةسةو ئَيشاى بة ِسَيذةكةوى، بةآلم يةس هةطةأل ئةوةى 

ى ئةيووول هة اليةى 31طهووسى عَيشاق جآ دةيَيَوو و دةضهة ناو طهووسى ئَيشانةوة، هة ِسؤرى 
دةكشَيو و هَيلؤَهيهةوةى طةسةتاياى هةطةَهذا  دةطتطري ثاطةوانانى طهووسى )رانذاسمشى( ئَيشاى

هة صيهذانى  2386، بةمةش خاَهة شةياب و ياوِسَيلانى تا كؤتايى كانوونى يةكةمى ئةجنامذةدسَيت
 طةقض بةطةس دةبةى.

خاَهة شةياب و ياوِسَيلانى ِسادةطتى حلومةتى عَيشاق دةكشَيهةوة،  2387ى كانوونى دووةمى 2
خاَهة شةياب ماوةيةدا  م، هةو دواتشيش دةطواصسَيهةوة بؤ بةغذا دةكشَيو ِسةوانةى طوَينانىطةسةتا 

بة ئاماجنى طووكشدنى باسى ياوِسَيلانى ئاصاسداى و هَيجشطيهةوةكاى دةبَيتةوة و ئاصايانة ِسووبةسووى 
دةسةوة  تؤمةتةكاى دةخاتة ثاأل خؤيةوة، هَيشةشذا ئةطةسضى هةطةس ئاطتى ناوخؤ وبةشى صؤسى 

يةسيةن يةوَهةكاى دةخشَيهة طةِس بة ئاماجنى طووكلشدنى بِشياس بة ناو دادطاى شؤِسش، ئةجنام هةطةأل 
هة طَيذاسة  2387ى تششيهى دووةمى 32هة   هة ياوِسَييانى جةعفةس عةبذوهواحيذ و ئةنوةس صؤساب

 دةدسَيت. 


