سێ نامەی م .جەمال نەبەز بۆ م .ڕەفیق حیلمی

ئا :کاوە ئەمین
نامەی یەکەم
کەرکووک ٩٥٦/١/٢٣
مامــی گــەورە و خۆشەویســت جەنابــی ڕەفیــق
بــەگ
هەموو کاتێکت باش:
لەپاش سەالم و هەواڵ پرسینێكی زۆر .چاوەکەم
دووهەفتــە لەمەوبــەر بــە مامۆســتا (مووســا نــووح)
دا ( )٦دینــارم نــاردە خزمەتتــان ،هیــوام وایــە پێتــان
گەیشــتبێت تــا ئێســتە .وا ئێســتاش بــە کاک
حەمــەدا ( )٦دینــاری تــرم نــاردە خزمەتتــان هیــوام
وایــە بــە گەیشــتنی ئــاگادارم بکــەن ،بــەاڵم بــە
پۆســتەدا نــەأ.
ئێستا حسابمان بەم جۆرەیە:
جەنابتان  ٢٧٠کتێبتان بۆ من ڕەوانە فەرمووە:
 ٩دینار بە حەواڵەدا.
 ٤دینار بە عەبدوڵاڵ عەلی کانی مارانی دا.
 ٥دینار بە حەواڵەدا دیسانەوە.

 ٦دینار بە مووسا نووح دا.
 ٦دینار بە کاکە حەمەدا.
_________
 ٣٠دینار هەتا ئێستە.
 ٤٨،٦٠٠ = ١٨٠ × ٢٧٠دینار
٣٠،٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٨،٦٠٠دینارم الماوە.
چەنــد ڕۆژێکــی تــر نەختێکــی تــرت ئەنێرمــە
خزمــەت .بــڕوا بفەرمــوو بــە شــەڕە شــەقێکی تــەواو
ســاغی ئەکەمــەوە ،چونکــە خــۆت ئەیزانــی بــەر
وەختێکــی خــراپ کــەوت .هیــوام وایە کە چووشــمەوە
ســلێمانی حســابی ئــەو پەنجــا دانەیەشــت بــۆ ببڕمــەوە
کــە خــۆت بــۆت ناردبــوو.
ئیتر هەر بژین بەخۆشی.
گەلێ ســەالمم بۆ وەســتا بەشــیر و کاک عارف
و کاک شەمسەددین هەیە.
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تکا دەکەم هەر بەم کوڕەدا نامەم بۆ بنێرن)١(.
دڵسۆزتان
جەمال نەبەز
بــەم نامــەی مامۆســتا جەمــال نەبــەزدا
دەردەکەوێــت کــە لەگــەڵ مامۆســتا ڕەفیق حیلمی
تیکەاڵوییەکــی نزیکیــان هەبــووە ،چونکــە بــە مــام
نــاوی دەبــات .مــن لە ژیان خانی کچی مامۆســتا
(ڕەفیــق حیلمــی)م بیســتووە کــە مامۆســتا جەمــال
نەبــەز لــە بەغــدا ســەردانی ماڵــی ئەوانــی کــردووە.
دیــارە ڕەفیــق حیلمــی و جەمــال نەبــەز هەردووکیــان
دوو کەســایەتی نەتەوەیــی بــوون ،ئایــا ئــەوەی کــە
ئــەو دوو جوامێــرە پێوەنــدی ڕێکخراوەییــان هەبــووە،
هیــچ بەڵگەیــەک بەدەســتەوە نییــە ،ئاخر کاژیک
لــە ســاڵی  ١٩٥٩دامــەزراوە کــە مامۆســتا جەمــال
نەبــەز لــە دامەزرێنەرانــی ئــەو ڕێکخــراوە بــووە و
مامۆســتا ڕەفیــق حیلمــی ســاڵی  ١٩٦٠کۆچــی
دوایــی کــردووە.

مامۆســتا جەمــال نەبــەز نــاوی ئــەو کتێبانــە
ناهێنــێ کــە لــە کەرکــووک فرۆشــتوونی
و پارەکــەی بــۆ مامۆســتا ڕەفیــق حیلمــی
گێڕاوەتــەوە ،هەروەهــا لــە نامەکــەدا دەردەکەوێــت
کــە ئەوکاتیــش ســاخکردنەوە و فرۆشــتنی کتێبــی
کــوردی زەحمــەت بــووە و زیاتــر لــە ڕێــگای
هاوڕێیەتــی و ئاشــنایەتییەوە کتێــب گەیشــتوونەتە
دەســت خوێنەران .بەڕاســتی پێویســتە لێکۆڵینەوەی
تایبــەت لــە ناوەرۆکــی ئــەو نامانــە بکرێــت کــە
مامۆســتا جەمــال نەبــەز و خەڵکانــی ڕۆشــنبیری
ئــەو ســەردەمە بــۆ یەکتریــان نووســیوە ،هــەم لــە
ڕووی زمانــەوە ،هــەم لــە ڕووی شــێوەی نامــە
نووســینەکانەوە .لە نامەکاندا دیارە کە مامۆســتا
جەمــال نەبــەز ،خەتێکــی خۆشــی هەبــووە.
نامەی دووەم
کەرکووک
٩٥٦/٥/٢٥
گــەورە و خۆشەویســتم جەنابــی مامۆســتا ڕەفیــق
بەگ!
ئەم کاتە و هەموو کاتێکت باش!
لەپــاش پێشکەشــکردنی ســەالمێکی کوردانــەی
برایانە ،لە کانیی دڵمەوە هیوای خۆشی و بەختیاریت
بــۆ ئەکــەم .ئومید ئەکــەم هەرگیزاوهەرگیز لەبەرزی
و شــادوانی و کامەرانیابیــت ،هەتایــە هەتایــە
تەنگوچەڵەمــەی ڕۆژگار و گــەرداو و وەیشــوومەی
ناهەمــوار شــیرینی ژیانتــان پــێ تــاڵ نــەکا.
بەڕاســتی دەمێکــە مــن و فازلەفەنــدی پــێ
وەیــن بــە جــووت نامەیەکــت بــۆ بنووســین ،بــەاڵم
مــن لەبــەر ڕۆژووی ڕەمــەزان ،ســەر لــە بەیانیــان
کــە ئەچــم بــۆ قوتابخانــە ئەوەنــدە ڕەزام قــورس و
دەموچــاوم ترشــوتاڵە ســەرهیچم ناکــەوێ .بــەاڵم
وا مــن لەجیاتــی ئــەو ســەالمی هــەردوو ال و
دڵســۆزیی هــەردووالت پــێ ئەگەیەنــم.
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ماوەیــەک لەمەوبــەر لــە هەولیــر بــووم چــاوم
بــە کاک مەعــرووف خەزنــەدار کــەوت وتــی:
کتێبەکــە لەژێــر چاپدایــە و وا لەتەواوبوونایــە،
بەراســتی کۆڵێکــم پــێ خــۆش بــوو کەچــی وا
دووســێ هەفتــە تــێ پــەڕی و دیارنەبــوو هیوام وایە
هــۆی دواکەتنــی خێروخۆشــی بــێ .زۆر ســەالمم
هەیــە بــۆ وەســتا بەشــیر و کاک عــارف و گشــت
بــرادەران .ئیتــر بــە خــوای گــەورەت ئەســپیرم)٢(.
دڵسۆزتان
جەمالەددین
کەرکووک
المتوسطة الغربیة  -جمال الدین توفیق
لــە نامــەی دووەم و ســیێەمدا ،مامۆســتا جەمــال
نەبــەز بــە نــاوی ڕاســتەقینەی خۆیــەوە نامەکــەی
واژۆ کــردووە ،جەمالەددیــن کــە نــاوی ئەســڵیی
خۆیەتــی ،هــۆکاری ئــەوە دەبێــت چــی بێــت؟ خــۆ
نامــەکان بــەدوای یەکــدا هاتــوون ،ناوەرۆکــی

نامەکانیــش سیاســی نیــن .خاڵــی ناوکۆیــی نێــوان
هــەر ســێ نامەکــە ئەوەیــە کــە باســی کتێبــی
تێدایــە ،پێدەچێــت جگــە لــەوەی کــە مامۆســتا
جەمــال لــە هــەر ســێ نامەکــەدا زۆر بەڕێــزەوە
و وەک کەســێکی لەخــۆی گەورەتــر و زاناتــر،
تەنانــەت بــە مامۆســتای خــۆی دەزانێــت ،وشــەی
گــەورەم بــۆ جەنابــی ڕەفیــق بــەگ بەکاردەهێنێــت،
لــە هــەر ســێ نامەکــەدا کتێــب خاڵــی گرنگــی
هاوبەشــی نێــوان مامۆســتا نەبــەز و ڕەفیــق بەگــە،
هەروەهــا لــە هــەر ســێ نامەکــەدا جەمــال نەبــەز
ســاوی تایبەتــی بــۆ بەشــیر موشــیر دەنێرێــت کــە
لە نووســین و گفتوگۆکانی دواتریدا بە مامۆســتا
و قوتابخانەیەکــی تایبەتــی نــاوازەی دەشــوبهێنێت.
مامۆســتا جەمــال نەبــەز لــە نامەکانــدا ،پیتی (غ)
بەکاردەهێنێــت بــەاڵم نووســینەکانی دواتریــدا پیتی
(خ) بەتەواوەتــی جێــگای بــە پیتــی (غ) خــۆش
کــردووە .هەروەهــا کاک عــارف کــە لــە هــەر ســێ
نامەکــەدا نــاوی هاتــووە ،پــێ دەچێــت مەبەســتی
مامۆســتا فایــەق عــارف بێــت کــە یەکێــک بــووە
لــە هــاوڕێ نزیکەکانــی مامۆســتا جەمــال نەبــەز
و یەکێکــە لــە حەوتەوانەکــەی پێکــەوە کاژیکیــان
دروســت کــردووە و ئێســتا مــاوە ،بــەاڵم بەداخــەوە
نەخۆشــە.
نامەی سێیەم
کەرکووک ٩٥٦/٦/٨
مامــی گــەورە و خۆشەویســت جەنابــی مامۆســتا
ڕەفیــق بەگ
هەموو کاتێکت خۆشی ...
لەپــاش هــەواڵ پرســینێکی دڵســۆزانەی
خۆشەویســتانەی کوردانــە هیــوام وایــە لــە ئەوپەڕی
شــادی و بەختیــاری و لــەش ســاخیدابن و هەرگیــزا
و هەرگیز ناخۆشــی و خەفەتباری و لەش بەباری
بەخۆتانــەوە نەبینــن.
گەورەم:
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گەلــێ خــۆم بــە گوناهبــار ئەزانــم کــە تــا
ئێســتا وەرامــی کتێبــە نایابەکەتانــم نەداوەتــەوە
بــێ گومــان خۆتــان لــە بەزموڕەزمــی موعەلــم
شــارەزان ،هیــچ پێویســت نــاکا بۆتــان بــاس بکــەم
تەنیــا ئەوەنــدە هەیــە کــە کتێبەکــەم پــێ گەیشــت
وەک کابرایەکــی تینــووی پەرێشــان لــە چۆڵێکــی
کاکــی بــە کاکــی بیابانــا لێــی بقەومــێ و لەپــڕ
بگاتــە کانــی و ئــاوێ و هەتــا پێــی ئەکــرێ دەم
بخاتــە ئاوەکــەوە و ئەگــەر زگــی بیگــرێ چــۆڕ
بــڕی بــکات ،منیــش بــە چەشــنی ئــەو تینــووە هــەر
لەگــەڵ ئــەو یــادگارە بەنرخــەم گەیشــتە دەســت تــا
دوا الپەڕەیــم خوێنــدەوە ،بێگومــان مــن لــە وزەمــا
نییــە بەتانوپــۆی ئــەو ڕەنجــە پــێ لەگەنجەدابیــم،
چونکــە هەرچییــەک بڵێــم هێشــتا هــەر ناتــەواوە،
بــەاڵم هــەر ئەوەنــدەم پــێ ئەکــرێ کــە دەســتەودۆعا
ڕووبکەمــە خــوای گــەورە کــە هەتــا هەتایــە بــۆ
ئێمــەت بهێڵــێ و لەســەر ئــەم ڕێگەیــە بەردەوامــت
کا بــۆ خزمەتــی گــەل و واڵت.
هیــوام وایــە کــە لێــم ببــووری لــە دواکەوتنــی
نامــەوە درێخــی کــردن ،چونکــە پێغەمبــەر
فەرموویەتــی (العــذر عنــد کــرام النــاس مقبــول)،
ئیتــر ئومێــدەوارم کــە لــە کەموکورتــی نامەکەشــم
ئــەم بەخشــن ،چونکــە بــە دەم ناگێڕێتــەوە کــە لــەم
ڕۆژانــەدا لــە چ فەالکەتــی و ماندوویەتییەکداین.
فــازڵ ئەفەنــدی و کاک نەریمــان و هەمــوو
بــرادەران ســەالمت لــێ ئەکــەن و دۆعــای خێــرت بۆ
ئەکــەن .خــۆم زۆر ســەالمم هەیــە بــۆ (مامۆســتا)!
بەشــیر و کاک عــارف و گشــت دۆســتان ،ئیتــر
هــەر بــە بــەرزی بتبینــم چاوەکــەم)٣(.
دڵسۆزتان
جەمالەددین
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