دوو نامە لە (م .محەمەدی مەالکەریم)ـەوە بۆ
ئازاد عەبدولواحید
ئا :سەرنووسەر
* نامەی یەكەم
١٩٩٧/١٠/١١
برای ئازیز و خۆشەویست كاك ئازاد
ڕۆژتان باش
پــاش ســاو و دەســت گوشــین و ئــاوات خواســتنی
كامەرانیتــان ،نامەكەتانــم بــە خۆشــحاڵییەوە وەرگــرت،
گەلــێ گەلــێ سوپاســی ئــەو هەســتی برایەتییــەت
ئەكەم .كتێب و گۆڤارەكانیشــم وەرگرت .ئەوەی ئێســتا
نیمــە ئەمانــەن :كاروان (هیــی پــاش دەرچوونــەوەی
ســەرلەنوێی)  ١٢ ،٥ ،٤و ئەگــەر بــەو تەسەلســولە
بــەرەو ژوورتریــش دەرچووبــێ جگــە لــە  .١٣هیــی پــاش
وەرگرتنــەوەی تەسەلســولی كۆنــی تەنهــا ئەمانــەم هــەن
 ١١٣-١٠٧لەوەوپێــش و لــەوە پاشــم نییــە.
ڕامانیــش ( ١١-٩و ١٤م نییــە .پــاش ١٦یــش
ئەگــەر هەبــێ نیمــە .نامــەوێ زۆرتــان ئــازار بــدەم،
بــەاڵم عەرەبییەكــەی مــن مهابــاد ..واحفــاد صــاح
الدیــن-م مەبەســتە ،هەروەهــا (گواڵنــی عەرەبــی)
یشــم مەبەســتە ،هەمــوو ژمارەكانــی .دیســانەوە داوای
لێبــوردن ئەكــەم لــەم ئەركــە قورســە ،تۆیش بــە گوێرەی
بــۆ لــوان.

* لەگەڵ چەند بەرهەمی پێشتری خۆم.
پرســیبووتان بەرهەمــی تــازە .لێــرە بەرهەمێكــی نــوێ
نییە ،من خۆم لە ١٩٩٢ـــەوە هیچم باڵونەكردووەتەوە،
ئەگــەر ناتانگاتــێ ئامــادەم بــە تەسەلســول لەمــەوال
بەیــان و ڕەنگیــن و ڕۆشــنبیری نــوێ تــان بــۆ بنێــرم،
هــەروا گۆڤــاری كــۆڕی زانیــاری ئەگــەر دەرچــوو.
هــەوڵ ئــەدەم بابەتــی ئەدەبیتــان بــۆ بنووســم .هەڵگــری
نامــە باشــترین ڕێگایــە بــۆ شــت پێــدا نــاردن ،بــە
كەســی تــردا مەنێــرە.
دیســانەوە سوپاســگوزاریی زۆری خۆمت بۆ دووبارە
ئەكەمــەوە و ســاوم بــۆ ئــەو برایانــەی لەگەڵتاندان.
پێــم باشــە كەســێكتان هەبــێ چــاو بــە وتارەكانــدا
بگێڕێتــەوە ،بــەو شــەرتە كەفائەتــی هەبــێ ،ئەگــەر
هەڵــەی تێــدا دێــن ڕاســتی(ان) بكاتــەوە .لــە شــیعرەكەی
حاجــی لــە وتارەكــەی ئــازاد دڵــزار دا دوو هەڵــە هەبوو .لە
پێشكەشەكەیشــیدا (لەســەر گۆڕەكــەی حاجــی قــادردا)
دا نیشــانەی ظەرفــە ،لەســەریش بــۆ (ئیســتیعال)یە
ناكەونــە یــەك .هێشــتا تــەواوی وتارەكــەم نەخوێندووەتــەوە.
ڕاســتیی شــیعرەكەی حاجــی بــەم جۆرەیــە:
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مەكانە ،شەوقی بەعێالتە .پەشمە كۆنە هەوار
حەیاتە ،زەوقی بە ئەحبابە .بایە ئاب و هەوا
مەبەســتم لەوەیــە تەنهــا بەنــاوی بنــووس و پــڕ و
چڕیــی ناوونیشــانی بابەتەكــەی واز مەهێنــن.
ئیتر خۆشیتانم ئاواتە
برات حەمە

خوێنــدەوار و دۆســتی نووســەران و ئەدیبــان بــوو ،هاتوچــۆی
بەغداشــی دەکــرد ،زۆربــەی چاپکراوەکانــی هەولێــری دەبــردە
بەغدایــێ و دەیگەیانــدە نووســەرەکانی ئــەوێ.
( )٢شــوکر ،مەبەســتی شــوکر مســتەفای نووســەر و
زمانــزان و وەرگێــڕە.
( )٣هەرچەنــدە ســاڵەکەی نەنووســیوە ،بــەاڵم ئــەوە ســاڵی
١٩٩٨ـە.

* نامەی دووەم
برای ئازیزم كاك ئازاد ڕۆژتان باش!
جەژنــی ڕەمەزانــی بــێ ڕۆژووی هەمــوو الیەكمان پیرۆز
بێ .ساڵوی زۆرم بۆ خۆت و هەموو برادەرانی هاوڕێتان.
گەرمیــی پێشــوازیی ئــەو چەنــد ڕۆژە خۆشــەمان لەبنــی
ددان دەرناچــێ ،یاخــوا هەمــوو الیەكتــان هــەر خــۆش بــن.
مامۆستای هەڵگری نامە( )١فەرمووی ناتەواویی
ژمارەكانــی گــواڵن و ڕامانــم وەرگرتــووە بــۆت ،هێشــتا
بــۆی نەكــراوە بــۆم بنێــرێ .بەهەرحــاڵ سوپاســێكی زۆر
و هیوامــان وایــە تــا گۆڤــارەكان بەردەوامــن -یاخــوا
هەمیشــە بــەردەوام بــن -ناردنیشــیان هــەر بــەردەوام بــێ.
كاكــی بــرام ،هێشــتا چاوەڕوانــی برادەرێكــم ژمــارەی
ئــەو ژمارەیــەی (الوقائــع العراقیــة)م بداتــێ كــە
قانوونــی نوێــی نەقابــەی تیایــە ،هــەر كــە وەرم گــرت
ژمارەكــەت بــۆ پەیــدا ئەكــەم و بــۆت ئەنێــرم.
لــە چەنــد هەلێكــی جیاجیــادا ســێ پارچــە شــیعری
كوردیــم كردبــوو بــە عەرەبــی ،بــەاڵم لێــرە كــەس بــۆی
باڵونەكردمــەوە ،وا ناردمــە خزمەتتــان ،حــەز ئەكــەم
ئەگــەر بــۆ باڵوكردنەوەشــیان لــە داوێنــی (گواڵنــی
عەرەبی)یــەوە باڵوبكرێنــەوە.
ئیتــر ســاو و خۆشەویســتیم دووبــارە ئەكەمــەوە بــۆ
هەمووتــان .كاك شــوكر( )٢زۆر ســاوی هەیــە بۆتــان.
براتان :حەمە
)٣( /١/٢٩
پەراوێز:
( )١مامۆســتای هەڵگــری نامــە ،مەبەســتی مامۆســتا
ئەبووبەکــرە ،کــە لــە حزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کاری دەکــرد ،ئەوکاتــە ئــەو بێجگــە لــەوەی کەســێکی
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