
مکاتبات امیر حسن پور و مسعود محمد



اشاره

مکاتبات بین امیر حسن پور و استاد مسعود محمد از ۸ اکترب 1976 با اولین نامه امیر رشوع 

می شود و با آخرین نامه او در سال 1999 )ماه ذکر نشده( متام می شود. نامه هایی که در اینجا آمده 

را امیر تایپ کرده است. از پروفسور جعفر شیخ السالمی سپاس فراوان دارم که این منت تایپ شده 

را مرور کردند، بدون تغییری در محتوا و یا فرمت آن ها. برای اینکه گفتگو )دیالوگ( بین این دو 

روشنفکر و پژوهش گر پویا مباند، نامه ها به ترتیب تاریخی آورده شده. در دو مقطع تاریخی در 

نامه نگاری وقفه افتاده است: نامه امیر در تاریخ 14 دسامرب 197۸ فرستاده می شود، چند ماهی 

قبل از انقالب 1979 ایران و بازگشت امیر از آمریکا به ایران. نامه بعدی مسعود محمد در 6 

دسامرب 19۸5 در آمریکا به دست امیر می رسد. در این فاصلۀ هفت ساله به دلیل شکست انقالب 

آغاز  آمریکا  را در  تبعید سیاسی  امیر دوران  به قدرت رسیدن رژیم اسالمی،  نتیجۀ  1979 در 

می کند و مسعود محمد کتاب بۆ ئه میری حه سه ن پوور له هه ر کوێیه ک بێت )برای امیر حسن پور 

هر جا که هست) را در سال 19۸4 در بغداد چاپ می کند. بحث تئوریک درباره نظریات مسعود 

محمد در کتاب شورش دهقانان ُمکریان و همچنین در مصاحبۀ امیر در مجله گزینگ مورد اشاره 

قرار گرفته است. امیر می خواست بر مبنای این نامه ها پاسخی تئوریک به استاد مسعود محمد در 

مورد ناسیونالیسم، روابط اجتامعی و ساخت اقتصادی-اجتامعی کردستان بدهد. این کار مهم 

انجام نشد. امید به آنکه نسل جوان با اتکا به متد و تئوری تاریخ نگاری ماتریالیستی و دیالکتیک 

مارکس به این کار سرتگ بپردازند.

شهرزاد مجاب

خرداد 1401
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نامه ی یکم

خوشک و برا خۆشەویستەکان            ٨ی ئۆکتۆبەر]19٧٦[

خەریکی  قەدەرێکە  کە  کردوە  )اطروح(م  لە  باسی...............  کورتی  بە  الپەڕەیەک  لەسەر 

نوسینیم. دیارە پەیداکردنی سەرچاوەی نوورساو )کتێب، رۆژنامە،....(ی کوردی کارێکی هاسان 

نیە – بە تایبەت لە دەرەوەی واڵت.

سەروبەندی  )لە  ئێستە  کە  ئەوەی  بدەن.  یارمەتیم  دەتوانن  ڕادەیەک  چ  تا  بنووسن  بۆم  تکایە 

دەستپێکردنی لێکۆڵینەوە و نووسینەوەی ....( خۆم لەبەرچاومە و داوای دەکەم ئەوانەن: 

یەک: ناردنی »کۆڕی زانیاری کورد« لە ژمارەی ئەوەڵ تا ئێستە )و دوو ساڵی داهاتوو(

دوو: ناردنی بەعزە باڵوکراوەی کۆڕ وەک:

مسعود محمد        وردبوونەوە لە چەند باسێکی زمانی کوردی

قەناتی کوردۆ       هەندێک مەسەلە لە بارەی زمان و مێژووی کوردەوە

                            ]تکایە لیستەی باڵوکراوەکانم بۆ بنێرن[

سێ: بە ناردنی »رۆژی کوردستان« کۆکردنەوە و پێشەکی جەمال خەزنەدار

چوار: راگەیاندنی لێکۆڵینەوەی من بەو کەسانەی کە لە بابەت ئەو مەسەلەیە )زمانی نەتەوایەتی( 

شتیان نووسیوە یان لێ دەکۆڵنەوە بە ناردنی باڵوکراوەکانی خۆیان بۆ من و هەروەها بۆ ئاڵوگۆڕی 

بیروڕا. 

پێنچ: تکایە ئەگەر کاک نەریامن لێکۆڵینەوەی لەسەر بیبلیۆگرافیای کوردی )کتێبخانەی کوردی( 

درێژە پێداوە لە نەتیجەی لێکۆڵینەوەکە ئاگادارم بکەن. 

شەش: ئێستە چ رۆژنامە و گۆڤارێک لە عێراق بە کوردی دەردەچێ و چۆن بتوانم ئابوونە بم؟

لە داهاتودا دیسان نامە دەنووسم و لە چۆنیەتی لێکۆڵێنەوەکەم خەبەردارتان دەکەم. نامەیەک بۆ 

»کۆلێجی ئەدەبیات« دەنێرم و داوای گۆڤارەکەیان لێدەکەم. 

ئیرت هەر سەرکەون

ئەمیر حەسەن پوور 
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نامه ی دوم

کۆڕی زانیاری کورد

املجمع العلمي الکردي

الوزیریة – بغــــــداد

العدد       14/1٦9٨

التاریخ   10/20/19٧٦

بەڕێز مامۆستا ئەمیر حەسەن پوور

دوای ساڵو

نامەی کە لە رۆژی )٨( أکتوبری )19٧٦( بۆ ئێمەتان نوسیبوو پێامن گەییشت، لەسەر داخوازی 

خۆتان ئەو چاپ کراوانەی کە نوسخەیان المان مابوو لە گەڵ ئەم نامەیەدا بۆتان پێشکەش کرا. 

ئەو  یارمەتی  ئێوەش لەالی خۆتانەوە  بۆ رۆشنبیری کوردی،  لە دڵ سۆزیتان  چاوەڕوان دەکەین 

کەسانە بدەن کە پێویستیان بە کتێبی کوردی هەیە لە رێی بەردەست خستنی ئەم کتێبانە بۆیان. بە 

پێچراوەیی وەرامی مامۆستا نەریامن لە ئاست پرسیارەکەتان لە بارەی بیبلیوگرافیاکەوە دەخەینە بەر 

نەزەرتان. دیسانەوە بە پێی داخوازیتان لەگەڵ ئەم نامەیەدا ناونیشانی گۆڤار و رۆژنامەی کوردی 

وەربگرن.  لێ  تکایە سودی  کرا،  پێشکەش  کاغەزێکی سەربەخۆدا  لە  دەردەچێت  عێراق  لە  کە 

ژمارەی یەکەمی گۆفاری کۆڕ نوسخەی المان نەماوە بیکەین بە دیاری بۆتان، بەاڵم نوسخەیێکی 

هەمو گوتارێکی ناو ئەو ژمارەیەمان بۆ هەناردن کە پێوەندی بە زمانەوە هەبێت. وادەزانم گوتاری 

)ڕێنوسی کۆڕ( کە لە ژمارەی دوایینی گۆڤاری کۆڕدا باڵو بۆتەوە، تا ڕادەیێک خزمەتی یەکێک لەو 

پرسیارانە دەکات کە لە )أطروحە(کەتاندا پێیانەوە خەریک دەبن.. ڕەنگە واباش بێ بۆ پرت چەسپانی 

ئەو بیروڕایانەی پێیان دەگەیت، کە لە هەمو گرفتێکی گەورە و زەحمەتدا روون کردنەوە بفەرموون 

لەو کەسانە و دامەزراوانەی خەریکی کوردناسین چ لە عێراق و چ لە دەرەوەی عێراق بێت، ئەمەش 

تێ بینیەکی شەخسی خۆمە و لە هیچ ڕوویێکەوە جێگە بە قەناعەتەکانت لەق ناکات.

لە جەمال خەزنەدارەوە ئەو داوایەی کردبووتان بۆتان هەناردرا.

کۆڕی زانیاری کورد ئامادەیە بۆ هەر خزمەتێک کە لە دەستی بێت و هەوڵەکەتان بەرەوپێش ببات.

و چاپ  نامەیە  ئەم  گەییشتنی  لە  بفەرموون  دارمان  خەبەر  تکایە  ئاواتی سەرکەوتنتان،  لەگەڵ 

کراوانە پێتان.



61بخش اول / مکاتبات

ئیمزا    

مەسعود محەمەد    

جێگری سەرۆکی کۆڕی زانیاری کورد     

 ******* 

1. ئەسڵی پیتە قالبی )) ئە (( ی شێوەی سلێامنی.

۲. پاشکۆی )) درا ((.

3. لە کوێوە دەست بکەین بە دەستوور سازی رێزمانی کوردی.

4. پاشگر و پێشگری )) ڤــ (( یان )) وە (( لە زمانی کوردیدا.

5. گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد/ بەرگی دووەم / بەشی یەکەم.

6. گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد / بەرگی دووەم / بەشی دووەم.

7. گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد / بەرگی سێیەم / بەشی یەکەم.

۸. گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد / بەرگی سێیەم / بەشی دووەم.

9. گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد / بەرگی چوارەم.

10. هەندیک هەڵە لە بارەی زمان و مێژووی کوردەوە.

11. وردبوونەوە لە چەند باسێکی زمانی کوردی.

1۲. بەرکوتێکی خەرمانی کورد ناسی لە ئەورووپا.

13. چی لە بارەی زمانی کوردییەوە نوورساوە.

14. وشەی زمانی کوردی.

15. زمانی کوردی لە بەر رۆشنایی فونەتیکدا.

16. کومەلە تیکستی فولکلوری کوردی.

17. تحفە مظفریة / بەرگی یەکەم.

1۸. تحفە مظفریة / بەرگی دووەم

19. حاجی قادری کویی / بەشی یەکەم.

۲0. حاجی قادری کویی / بەشی دووەم.

۲1. حاجی قادری کویی / بەشی سییەم.

۲۲. چەپکیک لە گولزاری نالی.

۲3. قەالی دمدم.

۲4. ریزمانی کوردی.

۲5. فەرهەنگی خاڵ.
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۲6. دیوانی نالی.

۲7. پەندی پیشینیان لە شیعری کوردیدا.

۲۸. چەندە حەشارگەیەکی ریزمانی کوردی

۲9. روژی کوردستان.

30. رابەری روژنامەگەری کوردی .

لیستەی ئەو کتێبانەی پێشکەشتامن کردوە بە پوستەی مضمون

 *********

1 – بغداد / مقابل ساحة الخالنی.

     دارالثقافە والنرش الکردیة. 

        أ – جریدة هاوکاری. ب – مجلة ))بەیان((. ج - مجلة ))رۆشنبیری نوێ((.

2 – بغداد / شارع الرشید / مسنك

3 – بغداد / وزیریة / بنایة جمعیة الثقافة الکردیة / قرب املعهد الثقافی الربیطانی.

مجلە )) رۆژی کوردستان – شمسی کردستان((.

4 – بغداد / شارع السعدون / بتاوین / الرواف.

      )) بیری نوێ(( . . )) الفکر الجدید((

5 – بغداد / شارع السمٶال / عامرة بنك االعتامد سابقا.

     مجلە )) پەروەردە و زانست ((.

٦ – أربیل / مجلة الحکم الذاتی.
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نامه ی سوم

کۆڕی زانیاری کورد

املجمع العلمي الکردي

الوزیریة – بغــــداد

التاریخ 12/14/19٧٦

ماموستای بەڕێز کاکە ئەمیر   

ساڵوێکی برایانە!

نامەی دوەمت گەییشت. بە خۆشییەوە وەرگیرا. ئێمە هەردەم چاوەنۆڕی سەرکەوتن و بەرەوپێشەوە 

دەسەاڵمتاندا  لە  کە  یارمەتییەین  ئەو  کردنی  پێشکەش  ئامادەی  کاتیش  هەموو  دەکەین،  چونت 

بێت.. باوەڕ بکەن منیش لەگەڵ ئێوە بە دڵ چاوەچاوی ئەو کاتەم دیاریەکانی کۆڕت پێ دەگات: 

بێ گۆمان وا چاکرتە کە هەر تێ بینی و رەخنەێیکی هەت بێ لەونوسینانەدا، بەتایبەتی ئەوانی خۆم، 

بۆمی بنێری بەڵکو بتوانین یەکرت ئیقناع بکەین..

لەگەڵ ئەم نامەیەدا وەرامی مامۆستا نەریامنت بۆ دەنێرم..

لەگەڵ ریزو سۆز و پەرۆشمدا

دڵسۆزت     

مەسعود محەمەد     

تێ بینی: ئەو کتێبەی داخوازیی بکەیت و تاکە نوسخەی المان هەبێ، 

وەیا الی برادەران هەبێ، دەتوانین فۆتۆی وەربگرین و بۆتی بنێرین.
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نامه ی چهارم

لەسەر کاغەزی فۆڕم:

کۆڕی زانیاری کورد

املجمع العلمي الکردي

الوزیریة – بغــــداد

19٧٧/9/2

بەڕێز مامۆستا ئەمیر حەسەن پور،

دوای ساڵو و داوای سەرکەوتنت،

نامەی میژودارت 19٧٧/11/10 گەییشت، زۆر دڵشادی کردم.

بەوەدا کە دیارییەکەی کۆڕت پێ گەییشتوە، راشم سپارد چی چاپکراوی نوێ هەبێت بۆت رەوانە 

بکرێت.

تا 20  دەبێ  چاپەمەنی  بەرپرسی  گوتەی  پێی  بە  نەریامنەوە:  مامۆستا  بیبلیۆگرافیاکەی  لەالیەن 

رۆژێکی تر، ئەوپەڕی مانگێکی تر، ببێتە بەرهەمێکی ئامادەکراو بۆ باڵوکردنەوە، دیارە هەر لە پێشەوە 

دانەێیک بۆ تۆ بەڕێ دەکرێت. بەداخەوە ئەو دەستڕۆیی یەمان نییە بتوانین فۆتۆی وەربگرین دەنا 

پێشکەشت دەکرا.

دڵخۆشییەوە  بە  گومان  بێ  کۆڕەوە،  باڵوکراوەێیکی  هەر  بارەی  لە  هەبێ  بیروڕاییکتان  هەر 

وەردەگیرێت: هێندە هەیە ڕێ بە خۆم دەدەم تێ بینی بکەم کە ئەرکێکی قورس بە سەرشانی دو 

نییە دەسبژار بکرێت.  بەریەوە  بە  ئەوەندە هەژارە  – سێ کەسەوە وەستاوە، رۆشنبیری کوردیش 

کەسێک زۆر تینوو بوو دەرفەتی نییە بەدوا ئاوی سارد و رووندا بگەڕێت. شاعیرمان زۆر راستی 

فەرموە کە دەڵێ :

جەژن و سەیران و ئەورۆز و شادی  

گشتی پیرۆزی گەردن ئازادان !  

بەهەر حاڵ هەوڵ دان بۆ بەرەوپێش چوون و پوختەتر کردن یەکێکە لەو ئامانجانەی هەموو دڵ 

هۆشیارێك بەبەر چاوی خۆیەوە دەگرێت.

لەگەڵ رێز و سۆزمدا    

ئیمزا – مەسعوود محەمەد    
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نامه ی پنجم

بەڕێز مامۆستا مەسعود محەمەد        ٨ی نۆڤەمبەر ]1977[

دوای ساڵو و رێز: ماوەێیک لەوەوپێش نامەی 19٧٧/9/2 گەیشت و زۆر بە خوێندنەوەی دڵشاد 

بیبلیۆگرافیای مامۆستا نەریامن- بەو زوانە- زۆر خەبەرێکی خۆشە ئەگەر  بووم. باڵوبوونەوەی 

هەتا یەک دوو مانگی دی بگاتە دەستم زۆر کەڵکی لێوەردەگرم. لە هاوینی رابردوودا خەریکی 

لێکۆڵینەوەی بەشێک لە اطروحەکەم بووم کە باسی چۆنیەتی پەرەئەستاندنی وشە و ستانداردبوون 

اطروحەکە  بەشەی  ئەو  )شێوەی سلێامنی(.  دەکا  کوردی  )ڤۆکابلەری(  نەبوون(ی وشەی  )یان 

چەند باسێکی تیایە وەک:

یەک: جێگەی وشە لە پەیدابونی زمانی نەتەوەییدا

دوو: سەرچاوەی وشەی زمانی کوردی 

سێ: پرۆسەکانی )پرۆسەس( وشەدانان لە کوریدا )دروستکردنی اسم، فعل، صفت، و...( 

چوار: فەرهەنگ نوسینی کوردی )فەرهەنگ و فەرهەنگ نوسین لە پەرەئەستەندن و ئیستانداردبونی 

کوردیدا چ جێگەیەکی بووە؟ 

پێنچ: ئیستاندارد بون )یان نەبونی( وشەی کوردی

لە مانگی رابردوودا خەریکی باسی 4 بوم و ئێستەش خەریکی نوسینیم. بەعزە سەرچاوەێیک هەن 

کە بیستومە و تا ئێستە نەم دیون:

مەعروف قەرەداغی     فەرهەنگی کشتوکاڵ        بەرگی ئەوەڵ  19٧2، بەغدا

عبدلقادر بەرزنجی      فەرهەنگی زانیاری         سلێامنی   19٧1

جەالل غەریب          فەرهەنگی زانیاری   عەرەبی- کوردی      ب 1-2، سلێامنی 19٧4

پەروەردە و زانست    19٧4 ژمارە ٧- ٨ ، 19٧4 ژمارە 4

پەروەردە و زانست   19٧2  ژمارە 4، کوردی- عەرەبی

زۆرم پێ خۆش بو ئەوانەم وەدەست کەوتبا یان هەر نەبێ ناوەڕۆکی ئەو کتێبانەم بۆ رون بوباوە. 

هەروەها ئەو نورساوانەی خوارەوەم لێرە و لەوێ لە باڵوکراوەکانی کورددا دیوە. )ناونیشانەکانی!( 

کە هەمویان نورساوی د. ئەورەحامنن.  ئەگەر وەگیر دەکەون تکایە بۆم بنێرن:
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چاالکی مامۆستا گیو موکریانی لە مێژووی فەرهەنگ نوسین کوریدا”   هاوکاری،  ژ 104-100، 

19٧2

فەرهەنگی خاڵ”   هاوکاری    ژمارە 19-22 ، ساڵی 19٧1

چەند روون کردنەوە و بەڵگە و تێبینیەکی نوێ دەربارەی فەرهەنگی خاڵ”   هاوکاری، ژ  105-

19٧2 ،10٨

فەرهەنگەکەی مامۆستا جگەر خوێن”  هاوکاری، ژ  13٧-13٨، 19٧2

چەند سەرنجێک دربارەی زاراوەی پارێزگای سلێامنی”  هاوکاری، ژ   ...........           ، 19٧3

پارەکە نامەم نوسی کە هاوکاری و چەند رۆژنامەی ترم بۆ بنێرن بەاڵم وەاڵمم بۆ نەهاتەوە.  

بە داخەوە هێشتا ناتوانم لەسەر تەواوی باڵوکراوەکان کۆڕ بیروڕای خۆم دەرببڕم چونکە هێشتا بە 

تەواوی هەمویانم بە تەواوی نەخوێندونەوە و وردە وردە خەریکیانم. چاپ کردنەوەی مەتنەکانی 

تحفەی مضفریە، ئەو کتێبەی )کە نایاب بووە( بە قاڵبێکی تازەوە خستەوە بەردەستان، لەو بابەتەوە 

کارێکی زۆر باش بو. بەاڵم پێم وایە »پێشەکی« مامۆستا هێمن لە بالوکردنەوەی کتێبەکە گرینگرتە- 

چونکە بۆ یەکەم جارە باسێکی گرینگی سەبارەت بە بەیت و باو و بەیت کوتنی کردووە و بەعزە 

الیەنێکی کۆمەاڵیەتی ئەو هونەرەی رون کردۆتەوە. جا بۆیە بە بیروڕای من مامۆستا هێمن خەریکی 

ئەو جۆرە نوسینە بێ )وەک ئەوەی لەسەرەتای »تاریک و روون« نوسیوێتی( کارێکی کەڵکێکی 

گەورەتری دەبێ. هەروەها بیروڕای خۆم بە کورتی لەسەر بەشێک لە »حاجی قدری کۆیی« )بە 

تەنیا الپەڕە 341 تا ئاخیر( دەردەبڕم. ئەوە هەوەڵ جارە کە بە کوردی باسی فئوداڵیسم لە کوردستان 

دەخوێنمەوە. ئەو باسە لە چاپەمەنی کوردیدا زۆر تازەیە و هیشتا پێویستی زۆری بە لێکۆڵینەوەی 

مێژوویی و تیئۆری هەیە. لێرەدا باسی مەلەێیکی تیئۆری دەکەم کە پێم وابێ لە باسەکەتدا ئەسەرێکی 

تەواوی هەیە: لە لێکدانەوەی نیضامێکی ئابوری- کۆمەاڵیەتی وەک فیوداڵیسم یان کاپیتاڵیسم و ... 

پێویستە ژێربەنا )... ( لە روبەنا )..... ( جیابکەینەوە. هەروەها لە لێکدانەوەی تطبیقی فیوداڵیزم )لە 

چەند واڵتدا( پێویستە روبەنا و ژێربەنا تێکەڵ نەکەین. ئەوە لە باری تیئۆریەوە. لە باری فەلسەفیەوە 

بەو مەعنایەیە کە عرض و ماهیەت تێکەڵ نەکەین. بۆ وێنە ژێربەنا )ماهیەت( لە فئۆداڵیسم ئەوەیە: 

موڵکیەتی زەوی )وەسیلەی بنچینەیی انتاج( لە الیەن دەرەبەگەوە و چەوساندنەوەی جوتیار کە 

بەسرتاوەتەوە بە دەرەبەگ. ئەوەیە فئوداڵیسم چ لە کوردستان، چ لە یابان و چین وهند و فەرانسە 

و ئینگلتەرە و... ئەمە ماهیەتە. ئەوانی تر هونەر، ئەدەبیات، خانوبەرە،... هەموو عرض و روبەنان 

و کۆمەڵ بە کۆمەڵ جیاوازی هەیە. بەاڵم دیسان ئاشکرایە کە هونەر و ئەدەبی فئوداڵی فەرانسە 

زۆرتر لە هونەر و ئەدەبی فئوداڵی ئنگلیز و یابان و... نزیکرتە تا لە هونەر و ئەدەبی سەرمایەاری 
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)ئێستەی( فەرانسە. جا ئەمن پێم وایە لە باسی فیوداڵیسمدا مەسەلەی فیوداڵیسمی کورد دەبێ لەسەر 

ئەساسێکی تیئۆری دروست لێک بدرێتەوە. لە باری سیاسیەوە تناقضی نێوان چینی دەرەبەگی 

کورد و دەرەبەگی بێگانە نابێ لەگەڵ تناقضی نێوان گەلی کورد و دوژمنانی تێکەڵ بکرێ- بەتایبەت 

لە ئاخروئۆخری قەڕنی 19را تا ئێستە )لە قەڕنی 1٦ و 1٧دا ئەو دوو تناقضە تارادەێک تطبیقیان 

هەبو- بڕوانە لێکدانەوەی ئەحمەدی خانی لە بارەی وەزعی ئەو زەمانی واڵت(. جا ئەوە زۆر بە 

کورتی بیروڕای منە سەبارەت بەو باسە. ئومێدم وایە لەو چەند دێڕەدا توانیبێتم بیروڕاکەم بە روونی 

دەربڕیبێ. ئەگەر پێویستە دەتوانم لە داهاتودا زۆرتری لەسەر بڕۆم. 

ئەو رۆژانە چاوەڕوانم ئەو کتێبانەی لە 19٧٧/9/2دا لە الیەن کۆڕەوە ناردراوە بگاتە ئێرە- بەتایبەت 

چاوەڕوانی دیتنی »وشە رۆنان لە زمانی کوردیدا« و »دیوانی مەالی جزیری« و »رێنوسی کوردی 

لە سەدەیەکدا« و »چەند حەشارگەێک...« دام. 

لەگەڵ رێز و سۆزێکی زۆر

ئەمیر
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نامه ی ششم

برای بەرێز کاک ئەمیر

بەم چەند دێڕە دەمەوێ وەرامی  پێم گەییشتوە، جارێ  نامەی دوایینت چەند رۆژێکە  رۆژباش: 

پرتی  لەوە  و  نوسیەوە  وەرامەکەم  جاران  دوو  بدەمەوە؛  کوردەوە  فیوداڵی  لەبارەی  تێ بینییەکتان 

خایاند کە حەزم لێی دەکرد. ئەمە جاری سێیەمە، هەوڵیش دەدەم زو لێی ببمەوە..

براگیان: باسی فیۆدال و هەمو باسێکی دیکەی سەربە کۆمەاڵیەتی ناشێ لە دەروربەری خۆی 

داببڕێت و تەماشای )جەوهەر(ی بکرێت دەنا جەوهەری عەبد و خاوەنەکەی هەر یەکێکە چونکە 

هەردوویان مرۆڤن، تەنانەت عەبدێکی خۆی فرۆشتبێت وەك ئەوە نییە یەکێك لە تااڵن کردندا بە 

عەبد گیرابێت. ئێمە دەبێ لە گۆشەی چارەنوسی میللەتی کوردەوە سەیری دیاردەی زەویی داری 

بکەین و بزانین تا چ ڕادەێیك هۆی نەگەییشتنی کورد بوە بە مافە نەتەوەییەکانی هەروەهاش هی 

لە  فکروهۆشامن  بوونی  غەرق  منەوە  بەالی  فەالحیش(،  و  )عەمەلە  و  توجار  و  شێخ  و  مەال 

هەر جۆرە بیرکردنەوەێیکی وجودی خۆمامنان لەبیر دەباتەوە  بەهەڵەداچونێکی نارەوای ئەوتۆیە 

نایەڵێت. خۆ  منەوە  نوسینی  و  تەقەاڵ و خوێندن  و  و هەوڵ  و کۆشەش  زانین  بە  کەڵکی هیچ 

ئەگەر ئەماشای خودی زەوی داری نێوان کوردیش بکەین بێ تێ خوێندنەوەی باری مێژوویی 

و کۆمەاڵیەتی کوردەواری، هەر دەبینین دیاردەی زەوی داری لەنێوان کورددا وەك هی ئەملان و 

فرەنسە نییە چونکە کۆمەاڵیەتی کورد لە نوختە نەزەری زەوی دارییەوە لە کۆچەری و رەوەندییەوە 

دەگرێتەوە )کە تاکی ئەوان زەوییان نییە( تا دەگاتە سنوری ئەو مڵکە فرەوانەی لە چەند بنەماڵەێیکی 

کوردی کوردستانی گەورەدا دەدیرتێت. لەو نێوەشدا خوردە مالیك و خاوەن بەرەجووت و خاوەن 

یەک دێ و دوو دێ و پرتیش پەیدان. لەزۆر شوێنیشدا فەالح بە شێوەی بەرچاو خاوەن مڵکی 

خۆیەتی )رەزەوانیش هەر بەر ئەم حیسابە دەکەوێت(. لە هەندێ ناوچەدا مڵکایەتی هی فەالحە 

بەاڵم براگەورەیەتی )ئاغایەتی( دەکڕدرێ و دەفرۆرشێ ]سەرچاوەکەشی ئاشکرایە. لە چییەوە هاتوە 

کە لە بنەڕەتدا دەخڵی بە سەر چەوساندنەوەوە نەبوە، مەبەستی پارێزگاری بوە دواتر روی لە زوڵم 

کردوە[. دەبێ فەرق لە نێوان ئەو عەرشەتە بکرێ کە گەورەکانیان لە خەڵقی عەرشەتەکەن لەگەڵ 

ئەوانەی لەالوە گەورەیان بەسەردا زاڵ بوە.. ئنجا دەبێ حیسابێکیش بۆ ئەو ئایین و یاسا و نەریتانە 

بکرێ کە لە نێو مسڵامن و غەیری مسڵامندا پەرەسەندو بووە. )جەوهەر(ی فیۆدال هەرگیز ناتوانێ 

پێم بڵێ بۆچی فەالحی کورد دۆستی فەالحی فەلە نەبوە. کچی خۆی بەشو نەداوەتێ و کچیشی 

لێ نەخواستوە، لە هەموو هەرایانیشدا فەالحە فەلەکە و کوردەکە هەریەکەیان شوێن )ئاغای(ی 
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خۆی کەوتوە لەمانەش هەمو برتازێ، دوو روداوی زۆر گەورە هەیە لەو کوردستانەی بەر حوکمی 

)عوسامنی( کەوتبو کە پێوەندییان بەو مڵك و زەوییەوە هەیە کەس ئا ئێستا گوێی خۆی نەداوەتێ؛ 

دەوڵەتی عوساملی  لە  و زەویی  )تاپۆ(ی مڵک  یاسای  لە 130 ساڵێک  بەر  بوو  ئەوە  یەکەمیان 

پێڕەویی کراو سەنەدی مڵکایەتی لە شایەدی شەرعییەوە گۆڕی بە تۆمارکردنی مڵك و زەوی لە 

دایەرەی تاپۆ کە ئەمە خەتێکی جوداکەرەوەی کێشا لە نێوان دو قۆناغی سەرلەبەری مڵکداری ]ڕێم 

نییە لە سەری بڕۆم[. دوەمیان قانونی )تسویە( بو کە لە ساالنی 1930 لە عراق تطبیق کرا و لە 

نوێوە چاو بە مڵکایەتیدا گێڕدراوە و چۆن ئەم قانونە سەرەتای کرانەوەی هۆشی تێکرای خەڵق بو بە 

مەسەلەی زەوی. بەو جۆرەی کە لەبەر تیشکی شارستانەتی صەدەی بیستەمدا هەر لە پاش جەنگی 

دوەمەوە بوو بە یارمەتی دەری حیزبە مارکسیستەکان بۆ چونە ناو فەالح و بێ مڵکانەوە ]قانونی 

تسویە بەردەوام بو تا بەینێکیش دوای شۆرشی »14«ی تەموز کە ئەوسا فەالح زۆر چاوکراوە بو – 

بەداخەوە ناتوانم لێرەشدا هیچ هەنگاوی دیکە بهاوێژم[ . . پاش ئەمانە و دەیان شتی تر کە تایبەتی 

مڵکداری نێوان کوردە دەبێ حیساب بۆ ئەوەش بکەین کەوا بە زۆری فەالح و هەژاری کورد. . . دا 

لە حکومەتە کۆنەکان تۆقیوە نەیوێراوە هانا و پەنا بباتە بەر دادگا و پۆلیس و کاربەدەستانی دەوڵەتی 

و هەر بایداوەتەوە الی شەرع و براگەورە و مەسڵەتی و ئەوان شتانە ]ئەوانەی لێیان دەکوژرا پێیان 

خۆش بوو یەکێکی دیکەشیان لێ بکوژرێ نەک مەجبور بکرێن لە دورایی 3 رۆژە رێگاوە مەیتەکە 

مقتولەکە  مەرگی  سەبەبی  راپۆرتی  تا  دکتۆری حکومەتی  الی  بۆ  بگێزنەوە  ئاوساوەکە  بێگەنییە 

دەرچوێنێت – تۆ دەزانی تا ئێستاش ئەو کەسەی لە مەحکەمەی شەرعی ژنی لێ مارەدەکرێ دڵی 

بەو مارەکردنە و پسولە لەسەر دەرکردنە و پارەی رەسم لێ وەرگرتنە تەسکین نابێ هەر دەچێتەوە 

الی مەالی مزگەوت تا جارێکی دیکەش نکاحەکە گرێ بدات؟ جەوهەری ژن مارە کردن هەرچی 

دەبێ با ببێ یەک زەررە تەئسیر لەو هەمو جوداوازییەی نێوان نکاحی کورد و ئینگلیز ناکات یەک 

زەررەش ئەو کاریگەرانە و یاسایانە ناگۆڕێت کە لە نێو کورد و لە نێو ئینگلیزدا جارییە و بە هیچ 

جۆرێکیش ناتوانێ مافی ئافرەتانی ئینگلیز و کورد یەکچون بکات – دزی کردن هەر دزی کردنە 

و جەوهەری ناگۆڕێ بەاڵم تا ئەو سااڵنەش لە نێوان گەلێ عەرشەتی خۆمان نەدەبو بە عەیب 

ئازایی و جوامێری ]]ئەگەر بشێ دز  بابای دز لەبەر هەندێ الیەنی  لە دزەکە، بگرە زۆر جاران 

جوامێر بێ [[ مەدحیشی دەکرا . . . . [. پێم بروا بفەرمو کە دەڵێم من لە پاش تێ خوێندنەوەی 

ئەوانەی جەنابت نوسیبوت و رەنگە الیەنی دیکەش هەبێ حیسابم بۆی کردوە، ئنجا ئەوەم نوسی 

کە لە جزمی سێیەمی حاجی قادر دا خێندۆتەوە.. من خەریك نیم باسی ئەدەب و کۆمەاڵیەتی لە 

گۆشە نیگای زانستی رووتەوە بکەم وەك کە کۆمپیوتەر بە خوێنی ساردەوە دەیکات.. من تا ئەوەی 

هۆشم بە شتان ئیشکبێت، لەبەر تیشکی واقعی میللەتی کورد و مێژو و چارەنوسەکەیدا سەیری 
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ئەو دیاردانە دەکەم کە لە نێوان کورددا کاریگەر بوون.. بەمن چی )زانست( بڕیاری بەسەر جیهانی 

)فیۆداڵ(دا یەکچون بێت لە حاڵیکدا )فیۆداڵێکی( وەک شێخ مەحمود سەرۆکایەتی بزوتنەوەی بۆ 

کردوە!! جەوهەری فیۆدال لە نێو )جەوهەر(ی مافی نەتەوایەتیدا لە بزوتنەوەکانی شێخ مەحمود 

وەها توابۆوە کە ئەگەر خۆم بەنگکێش نەکەم ناتوانم لە هەستی خۆمی دور خەمەوە.. هەروەهاش 

ناتوانم لەبەر خاتری زانستی ڕوت و تیۆریە سیاسیەکان بە بزوتنەوەی فەالحی کورد تا سااڵنی دوای 

شەری دوەم بگۆرم بە بزوتنەوە و بە نارەزایی گشتی و سەر بە چینایەتی، هەر وەک ناشتوانم خەباتی 

چینایەتی دور لە خەباتی قەومایەتی رێز لێ بگرم، چونکە بەراستی ئەو تەرزە خەباتە ریسوایە و 

رێزی لێ ناگیرێ دەنا دەبێ هەمو ئەو بەرە و تاقامنەی سودی تایبەتی خۆیان پێش سودی )کورد( 

دەخەن ئەوانیش رێزیان لێ بگیرێت و ئافەرینیان لێ بکرێت. من لەم عراقەدا ئەوەندەی حیساب 

بۆ ئۆتۆنۆمی دەکەم لە روی سودی نیشتامنییەوە هەرگیز بۆ یاسای )اصالح زراعی( ناکەم چونکە 

لە ئۆتۆنۆمیدا مافی نەتەوایەتی هەیە، عارد و بەردیشی هەڵ نایەن.. لە ئەوروپاوە برادەری کوردی 

ئێران، کە نەشمدیتون، بۆم دەنوسن لە خۆوە و بە زەحمەت فێری نوسینی کوردی بون چونکە 

خوێندنی کوردییان لێ مەنع بوە وا منیش بە صفەتی لێ پررساوی )کۆڕی زانیاری کورد( نامەت بۆ 

دەنوسم خۆ )جەوهەر(ی خوێنەواری و رۆشنبیریش هەر یەکە و نابێ بە دو. 

کە نفعێکت نەبێ بۆ مڵك و میللەت  

بە من چی نەقشبەندی یا نە مانی  

          حاجی قادر”

قسە زۆرن و مەوداش کەم : وادەزانم ئەگەر لە نزیکەوە وتووێژمان لەگەڵ یەکرتدا کردبایە جوداوازی 

بیرکردنەوەمان نەدەما یا خود زۆر کەم دەبۆوە.. مببەخشە ناتوانم چی دیکە بەدوای قسەی کاڵ و 

کرچ و بە پەلە بکەوم .. خواهشتەکانیشت بەپێی دەسەاڵت جێ بەجێ دەکرێن، لەگەڵ هی تۆدا 

داخوازی دیکەی برادەرە کوردەکانی دەرەوە رویان لێ ناوم ئیرت دەبێ دەسەاڵتی محدودم بەسەر 

هەمواندا دابەش بکەم.. تا جارێکی دیکەی لەسەر کاغەز بە یەکرت گەیشتنامن. بژین بۆ

براتان      

ئیمزا مسعود محمد      19٧٧/12/14



71بخش اول / مکاتبات

نامه ی هفتم

برای بەڕێزمامۆستا مەسعود محەمەد                 10/٧٨/٧

لەگەڵ ساڵو و رێز: لە مێژە دەمەوێ نامەێیک، هەرچەند بە کورتی، بنوسم بەاڵم لەبەر گرفتاری و 

کاری زۆر پێم نەکراوە. پێم وایە نامەی ئاخیرم لە ٧٨/1/19 بۆ نوسیی. ئومێدم وایە گەیشتبێ. بە 

دوای ویدا نامەێیکم بۆ د. ئەوڕەحامنی حاجی مارف نارد )بە ئادرێسی کۆڕ( نازانم پیی گەیوە یان 

نا. ئەو کتێبانەم پێ گەیوە و گەلێک سپاستان دەکەم: 

یەک: مەمی ئاالن

دوو: عەقیدەی مەولەوی

سێ: قاموسی زمانی کوردی

چوار: مرۆڤ و دەوروبەر

پێنچ: بوار

شەش: دیوانی مەحوی

__

یەک: فەرهەنگی زانیاری )کەمال جەالل غەریب 19٧٦)

دوو: فەرهەنگی کشتوکاڵ )بەرگی یەکەم(

لێکدانەوەی تەئسیری فەرهەنگنوسی لە پەرەپێدانی زمانی کوردی یەکگرتوو وەختی زۆر گرتوم. 

فەرهەنگی خۆماڵیم لە هی بێگانە جوێ کردۆتەوە و دوای 191٨ ئی هەر واڵتێک بە جیاوازی باس 

دەکەم. لەو بابەتەوە زۆر کەم شت نورساوە_ تەنیا لە بابەت زمانەکانی ئەوروپای رۆژهەاڵت بەعزە 

شتێک وەدەست دەکەوێ. وا دیارە لەو زمانانەدا وشەدانان و پەرەپێدانی وشەی زمان کاری ئەفراد 

بووە_ گەرچی ئیمکانیاتیان زۆرتر بووە. لە کوردیشدا ئاشکرایە زۆرتر هەر کاری فەرد بووە؛ بەاڵم 

فەرد چۆن ئەو ئیشەی کردووە پێویستی بە لێکۆڵینەوە هەیە. 

دیسان وێڕای سپاسی زۆر بەختیاری و خۆشیت بۆ دەخوازم 

                                                                            ئەمیر حەسەن پور
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نامه ی هشتم

برای بەڕێز مامۆستا مەسعود محەمەد              12/14/٧٨

دوای رێز و ساڵو:  ئەو کتێبانەی ناردوتانە و گەیشتون و لە کاری لێکۆڵینەوە و نوسینی اطروحەدا 

گەلێک کەڵکیان لێ وەردەگرم. دیسان سپاستان دەکەم بۆ ناردنی ئەو کتێبانە و یارمەتی دی. ئەو 

کتێبانە گەیشتوون: 

1. دایک

2. سرتانی زار کوتنا کوردایە تاریقی               نامەی 14/11٧٦ – 21/19٧٨/٦

 _________________________

یەک: بەرەو راستە شەقامی ئاخاوتنی کوردی 

نامەی 14/؟؟؟ - 5/2/19٧٨ دوو: زریان     

سێ: ئاسک

چوار: الفتح الوامض

     ________________________

 

ئیستەی(.  باری  و  پەیدابونی  )چۆنیەتی  زانستی«م  »زاراوەی  لێکۆڵینەوەی  خەریکی  قەدەرێکە 

)قوتابخانەی  دەرسی  کتێبی  گۆڤارەکان.  و  رۆژنامە  ئەوانەن:  لێکۆڵینەوەیە  ئەو  سەرچاوەکانی 

سەرەتایی و ناوەڕاست(، کتێب و فەرهەنگەکان )بەتایبەت باڵوکراوەکانی کۆڕ(. بەداخەوە بەعزە 

سەرچاوەێیکم وەدەست ناکەوێ. تکایە ئەگەر دەتوانن یارمەتیم بدەن ئەو کتێبانەم بۆ بنێرن: 

1. فەرهەنگی کشتوکاڵ )جلدی دو(

2. فەرهەنگی زانیاری وێنەدار – عەرەبی- ئنگلیزی- کوردی- کەمال جەالل 

3. ئەستێرە گەشە – فەرهەنگێکی کوردی- عەرەبی  )فاضل نضام الدین ؟(

4. زاراوەی پارێزگای سلێامنی

5. زاراوەی کارگێڕی )لیستەی یەکەم(

٦. فەرهەنگی زانیاری،  عبدولقادر بەرزنجی    سلێامنی 19٧1

٧. فەرهەنگی خاڵ – جلدی دو )ئەگەر وەگیر دەکەوێ(

٨. پەروەردە و زانست- ژمارە 4- ساڵی 19٧2
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هەروەها زۆرم پێویستی هەیە بە کتێبی دەرسی کوردی قوتابخانەی ثانوی و سەرەتایی- بەتایبەتی 

تکا  جا  )مامتاتیک(.  ریاضیات  و  کیمیا  و  فیزیک  کتێبی  بەتایبەتی  و  ثانوی  قوتابخانەی 

دەکەم ئەوەندەی بۆو دەکرێ یارمەتیم بدەن بۆ پەیداکردنی ئەو کتێبانە. ئەگەر بەعزە کتێبێک لە 

باڵوکراوەکانی »کۆڕ« نین وە لەسەر ئەرکی کۆڕ ناتوانن بینێرن، خۆم دەتوانم خەرجی وەئەستۆ 

بگرم. ئەوانەی بە ... دیاریم کردون زیاتر لە هەموان پێویسنت. 

ناردبو.  زەبیحی  مامۆستا  و  مامۆستا خاڵ  بۆ  پرسیارێکم  لەمەوپێش چەند  مانگ  پێنچ  نزیکەی 

مامۆستا زەبیحی جوابی پرسیارەکانی بۆ ناردومەوە و زۆر بە پوختی مەسەلەکانی لێکداوەتەوە. زۆر 

سپاسی ئەو هەموو مەرحەمەتە دەکەم و لە داهاتوودا رەنگە پرسیاری  دیکەشم هەبێ کە لە وەختی 

خۆیدا دەینوسم. تا ئێستاش چاوەڕوانی وەاڵمی مامۆستا خاڵ م. ئومێدم وایە ..... جواب داناوەی 

نامەکەمی وەدەست بکەوێ.

دیسان وێڕای سپاس و رێز.  بەختیاری و خۆشیت ئارەزو دەکەم.
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نامه ی نهم

مامۆستا ئەمیری بەڕێز، ساڵوی برایانە و بەسەرکردنەوەی گەرم و گوڕ

ئەو نامەیەت کە لە ٨5/9/2٨ لێمت نوسی بو لە ٨5/11/٦ پێم گەییشت. کۆڵێک گەشامەوە 

بە خەبەری سەالمەتیت تەواوێکیش ئارام بوومەوە بە زانینی گەییشتنی »بۆ ئەمیر . . . » پێت. 

راستییەکەی تا ئێستا، کە وا شەوی نێوان 9٨5/12/٦،٧ ە نزیکەو بەیان بۆت دەنووسم، دوو 

ئەم جارەیان  دڕاندمن.  و  نەبووم  رازی  لێیان  و  نووسییەوە  بۆت  پێشەوە وەاڵمم  لێرە بە  جاران 

شتێکی وەهای تێدا نانووسم مەترسی نارەزامەندی تۆی لێ بکەم، وەک نامەکەی خۆت کورت 

و پوخت )ئەگەر بشێ پوخت بێ( دەی بڕمەوە. تەنها دوو خاڵی مەبەستی خۆمی تێ دەهاوێژم 

یەکیان ئەوەیە بیستم بۆ بەغدا هاتوویت و گەڕایتەوە کە دەبوو سەرێکم لێ خوارکەیتەوە چونکە 

ئەوەی لێی مێوان بوویت و پێی گوتم ناسیاومە و کەم و زۆر، لە ماوەی دووریشدا بێ، یەکرتی 

خۆت  دەکەم  لێ  برایانەت  تکای  ناردم  بۆ  نامەت  و  هاتیت  کە  ئەوەیە  دووەم  خاڵی  دەبینین. 

ئەو  چونکە  نەزەریان  ناو  بەڵگەی  ڕێی  لە  من  نووسینەکەی  دانەوەی  وەاڵم  بە  مەکە  خەریک 

نەزەریانە دەمێکە الی من پووچاونەتەوە، خۆ ئەگەر ڕەوتی ئادەمی زاد کۆت و زنجیر نەکەیت 

بۆ  دەین  ڕاپێچەك  بەندی  وەك  زاد  ئادەمی  بدەین  هەوڵ  ناشی  تێپەڕبوە  لێیان  دەمێکە  ئەویش 

حەبسخانەی نەزەریە . . ئنجا چارەنووسی کورد هەر بایی ئەوەی کە نەزەریەی داروین پێوەندی 

زلەکانی  گیروگرفتە  لە  خۆ  هەرگیز  و  ئینسان  بۆ  مەیموونەوە  تطوری  ڕووی  لە  هەیە  پێوەی 

کوردایەتی ناگەیەنێ ئەو نەزەریانەش هەر هێندە گوێ دەدەنە تورک بوون و فارس بوونی کورد 

با هەر لە  نامەیەکی لە یەکدی بنووسین   . نا دەرچوونی خاکی کورد بۆ فەالحی واقلواق .  یا 

سنووری برایەتی بەرفرەوانی دەرەوەی جغزی رسمی و سیاسی بێ خۆ ئێمە هەزار و یەک ڕێگر 

شک دەبەین بۆ پێك گەییشنت و پێك گەشانەوە و تێك گەییشتنیش ]سەیرە، موشکیلەی کورد 

لەو وشەی »گەییشتنیش« کە یازدە جاران قەڵەمی تێدا بەرز دەکرێتەوە و پازدە نوختەی لێ دەبێتە 

خاڵبەندی، پرت یەخەگیرمان دەبێ لە موشکیلەی چارەسەرکردنی گرفتی نێوان سەپانی کورد و 

مڵکداری کوردی دەوری مووش و دیاربەکر کە وا هەر لە وەهم و لە خەیاڵیش جارێ نەبۆتە 

موشکیلەی کورد . . .[. وا بزانم بەمەدا حەسانەوە و برایەتیش ئاسوودەتر دەبێ چ زەرەریشی 

جۆری  لە  شافیعییەك  بوونی  وسکت  ئەوەی  وەك  زەرەرێکی  مەگەر  ناکەوێ  ئایدیۆلۆجیا  لە 

نە  بەردێك  سەر  لە  بەردێك  بارێکیاندا  هیچ  لە  چونکە  بکات  پەیدای  حەنەفییەک  دەسنوێژی 

دادەندرێ و ال دەبردرێ . .

الرشطە  مدینة  )بغداد،  خۆم  مەڵەکەی  یان  دارالثقافەوە  یان  کۆڕەوە  بەهۆی  لەوانەیە  ئەدرەسم 
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لە خەریتەدا  م  ە   Champaign  ئەو کردم  یە. چەندی  تەلەفوونم )5553150(  بێت   )2٧/٧1

نەدۆزیەوە چونکە ئەوەی کە لە ئەمریکایە کەوتۆتە Ill نەک IL یان من سەهووم؟  جارێ تا هەلێکی 

دیکە دوعا خوازیت لێ دەکەم   برات

ئیمزا مسعود محمد     
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نامه ی دهم

برای خۆشەویستم کاک مەسعود           19٨5/12/۲1

ساڵوێکی گەرم و گوڕت لێدەکەم و ئارەزوی ساغی و سەالمەتیت بۆ دەخوازم.

وا دیارە ئەو نامانەی من دەیان نوسم یان رشت و گوم دەبن یان چەند مانگێک لە رێیەدا 

مانگان گەیشتۆتە دەستت.  نامەکەی من دوای دوو  کە کورتە  بژێربم  دەبێ شوکرانە  دەمێننەوە. 

هەوەڵ نامەی کە بۆ مامۆستا خاڵ م نارد دوای پێنچ شەش مانگان گەیشتبو بەالم نامەی دوەمم کە 

بۆ »سلێامنی«م نارد بێ سەر و شوێن چو...

بۆیە وەاڵمی نامەکەت لەبەر گرفتاری زۆری دومانگی داهاتوم وەدوا نەکەوێ جارێ بە 

کورتی چەند دێڕێک دەنوسم. سەبارەت بە چونی من بۆ بەغدا پێم وایە ئەو دۆستەی باسی کردوە 

بەهەڵەدا چوە. ئەمن هەتا ئێستا بەغدام لە خەونیشدا نەدیوە. ئەگەر هاتبام زۆرم حەوڵ دەدا بێمە 

خزمەتتان. رەنگە ئەو دۆستە باسی براییکی منی کردبێ کە نزیکەی پێنچ ساڵ لەمەوپێش بەو الیدا 

تێ پەڕی بو. سەبارەت بە کتێبی » بۆ ئەمیری.....« ئەمن زۆرم پێخۆشە کورتە نورساوەکەی من 

بۆتە هۆی  ئەوەی باسەکە زۆرتر شی بکەیەوە چونکە باسی دەرەبەگایەتی لە کوردستاندا ێویستی بە 

لێکۆڵینەوە و لێکدانەوەی قوڵ و دورودرێژ هەیە. بەداخەوە ئەو کارە هێشتا دەستیشی پێ نەکردوە. 

بە هیچ  ناکەم  پەسەند  ئێوە  لێکدانەوەی  ئەوەشدا کە  لەگەڵ  پەلە خوێندەوە و  بە  کتێبەکەم  ئەمن 

جۆرێک دڵم نەئێشاوە. ئەگەر مبانەوێ هەقیقەمتان وەدەست بکەوێ نابێ لە موناقەشە برتسێین، 

نابێ لە هەڵەکردن و سەملاندنی هەڵەی خۆمان برتسێین. ئەمن پێم وایە تیئۆری مادی تاریخ تەنیا 

تیئۆرێکی عیلمیە بۆ لێکدانەوەی مێژوی حەمو گەلێک لە حەمو زەمانێکدا بەاڵم لە خۆم رانابینم کە 

ئەو تیئۆریە باش دەکاربێنم و هەڵەی تێدا نەکەم. هەروەها پێم وانیە هەرچی  لێکدانەوە و تیئۆری 

دیکە هەیە بێ کەڵک و پڕوپوچە. تیئۆری مادی ئەگەر بیەوێ فاکتی تاریخی دروست  لێک بداتەوە 

دەبێ بتوانێ بەرهەڵستی تئیۆری غەیرە مادی بکا. تا ئیستا هیچ کەس نەهاتوە تاریخی کوردستان لە 

چوارچێوەی تیئۆری مادی تاریخی دا لێک بداتەوە. لە باری سیاسیەوە ئەو تاریخانەی مێژونوسی 

کورد نوسیبێتی حەموی ناسیۆنالیستیە: حەول دانە بۆ ئەوەی بە زۆری کورد بە ماد و ئەویستا و زمانی 

پەهلەوی و کەریمخانی زەند و ............؟........ ؛ ئەو جۆرە مێژونوسیە لە باری تئیۆریەوە 

زۆرتر »تئیۆری مەزنە پیاو«ی کردۆتە ئااڵی خۆی. باسەکە زۆر دورودرێژ دەبێ و باشرتە جارێ 

هەر لێرەدا تەواوی بکەم. مەبەستم ئەوەیە لە باری ئێستەی لێکۆڵینەوەی مێژویی لە کوردستاندا 

ئەمن باس و موناقەشەی تاریخی کوردستانم پێ کارێکی رەوایە. ئەوانەی تیئۆری مادی تاریخیان 
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پێ باشە دەبێ بێنە مەیدانێ و تاریخی واڵتەکەیان رون بکەنەوە. ئەمن بەش بە حاڵی خۆم، ئەگەر 

تەمەن درێژ بێ، لە پایزی ساڵی داهاتودا حەولی خۆم دەست پێ دەکەم. 

دەبێ هەتا ئاخری مانگی داهاتو اطروحەکەم تەواو بکەم. ئێستە کتێبەکانم لەال نیە بەاڵم 

پرسیارێکم هەیە رەنگە بۆخۆت بزانی لە کوێ باست کردوە. لە باسی ستانداردبونی زمانەکەمان 

مەسەلەی نۆرم )نۆرم بە ئنگلیزی نورساوە( زۆر گرینگە.  تا ئێستە نەمدیوە کەس لێی بکۆڵێتەوە. لە 

نورساوەێیک لە گۆڤاری کورددا باسی وەت کردوە کە بەعزە کەسێک رەخنەیان لە کۆڕ گرتوە لەبەر 

چاپ کردنی »تحفە مضفریە«.  تکا دەکەم سەبارەت بەو رەخنەیە زۆرترم بۆ بنوسە )رەخنەکەیان چ 

بو؟( . هەروەها لە کتێبی »حاجی قادر شاعیری شۆڕشگێڕ...« )ئەو کتێبەم پارەکە چاو پێکەوت( 

رەخنەیان لە ئێوە گرتوە لەبەرئەوەی چەند وشە و تەعبیرێکی لەهجەی کۆیەت دەکارهێناوە و گوایە 

..... چەند  کە  بیست  زەبیحیم  مامۆستا  لە  ئێوە زمانی کوردی دەشێوێنێ! هەروەها  ئەو کارەی 

کەسێک پێیان خۆش نەبو قاموسەکەی چاپ بکرێ لەبەرئەوەی کە وشەی بێگانەی تێدایە...  

جا ئەوانە هەمویان دەگەڕێنەوە سەر مەسەلەی نۆرم. وام بۆ رون بۆتەوە کە لە سااڵنی دوای 195٨ 

ئەو بیرە لە نێو بەعزە نوسەرێکی کورد )بەتایبەتی خەڵکی سلێامنی( پەیدابوە کە لەهجەی سلێامنی 

نۆرم یان معیاری زمانی کوردیە و الدان لەو معیارە تێکدانی  زمانەکەیە. جا ئەمن بەڵگەی زۆرترم 

پێویستە بۆ ئەو باسە )ئەوانەی کە لە دو نورساوەی گۆڤاری کوردا نوسیوتە لەگەڵ موناقەشەیک 

لە  نوێ«دا  »رۆژی  گۆڤاری  لە  کردوە.  »مچە«ی  لەگەڵ  ساڵی 19٦0  لە  نەریامن  مامۆستا  کە 

اطروحەکەم دا باسم کردوە(. )ئەوەم وەبیرهاتەوە: تکایە ئەگەر مامۆستا نەریامن دەبینی لە الیەن 

منەوە گلەیی لێ بکە بۆ وەدواخستنی وەاڵمی نامەکانم(. 

تکاییکی دیم هەیە: بۆ زۆر جێیانم نوسیوە و داوای کتێبی »لێکۆڵینەوە و بیبلیۆگرافیای چیرۆکی 

کوردی کاک ع. بەرزنجی«م  کردوە. نزیکەی دو سالە حەول دەدەم وەگیرم ناکەوێ. ئەگەر هەتا 

ئاخری مانگی داهاتوش وەدەستم بکەوێ دیسان دەتوانم کەڵکی لێ وەربگرم.

جا ئێستە وەختی ئەوەیە ئەو چەند دێرەم تەواوبکەم و بە خواڵت بسپێرم........................ 

)ئەم چەند دێڕە تێناگەم(

برا گیان:  ببورە ئەو نامانەم بە پەلە نوسی و وەک شەڕە پشیلە وایە. بەالیەنی کەمەوە 10 جار 

هەستاوم... 
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نامه ی یازدهم

مامۆستا کاکە ئەمیری بەڕێز،

بەر لە هەمو شتێك مببەخشە لەو هەمو دواخرانەم!! کە لەوەتەی نامەکەی دوایینت گەیشتووە هەمیشە 

نوقرچکێکی گلەیی لێ داوم لە نە نوسینەوەی وەرامی. بەاڵم بروا بفەرمو هۆی هەرە سەرەکی دەست 

بەتاڵیم بو لە هەمو کاالیەکی کە بە کەلکی نوسین و دڵنەوازی بێت. ئاخر هەر کەسە حەز لە بابەتێك 

دەکات بۆی ڕاسپێررێ بە نامە: داخوازییەکانت یەکان یەکان پێیانەوە خەریک بوم. هێندێکیان چەند 

جاران بۆی دەرچوم لەماڵەوە کە بە دەگمەن نەبێ لێی دەرناچم. داخم ناچێ هیچم چنگ نەکەوت. 

ئەو دەمەی تا ساڵی )حزیرانی 19٧٨( کە لە کۆیە بوم تاقەتم پرتبو دەسەاڵتیشم فرەوانرت بو، ئێستا، 

بەتایبەتی الیەنی دەسەاڵت زۆری فەرق کردوە. دوای چەند جار پرسینەوە لە مصطفی نریامنم بیست 

کە وەرامی بۆت ناردۆتەوە. وەک نوسی بوت، نەهاتنت بۆ عراق لەگەڵ قەناعەتی خۆمدا دەگونجا 

هەر دەبو لە خۆتی ببیسمەوە کە نەهاتویی، بەاڵم وابزانم ئەو کەسەی کە باسی هاتنتی کرد بۆم، بە 

هەڵە و سەهو وەهای زانیوە تۆ هاتوی دەبێ یەکێکی لە تۆ نزیکی دیبێت بە هەڵەی بردبێ. چونکە 

کابرا لەوانە نیە حەز بە هەڵبەستنی روداوی رونەداو بکات. دەشزانێ قسەکەی دەخرێتە ئەزمونەوە.. 

ئەو باسی پێیەوە خەریکیت، کە زۆر بەدڵ هیوای سەرکەوتنتی تێدا دەکەم، بەالی باوەڕی منەوە 

چەندێکی لە روی )مطلق(ەوە راستیش بێ ]کە هەرگیز وەها نییە[ چ پێوەندی بە چارەنوسی کوردەوە 

نییە: چ قۆناغە بایۆلۆجیەکانی داروین بێت و چ قۆناغە مێژووییەکانی مارکس بێت سەرە پەتکێکامن 

بەدەستەوە نادات نە بۆ زانینی ئەو هۆیانەی کە وەهای کرد گەالن بگەن بە چارەنوس و ئێمەش لە 

2500 ساڵەوە لە شوێنی خۆمان جینگڵ بدەین. نە بۆ دەرکردنی ڕێگە بەرەو دوارۆژ: ئێمە کۆمەڵە 

ئادەمی زادێکین لە کەشتییەکدا کە خەریکە ژێرئاو دەبێ ئیرت فەرق ناکات ئەو خەڵقە کوڕی مەیمون 

و پشیلە بوبێت یان کوڕی بەگزادە و سەگزادە و ئەمیرزادە و جوتیار زدە و عەمەلە زادە بوبێت، 

وەک لەشکری ناو خەندەق وەهاین دەبێ رەحم بە خۆمان بکەین و هانی یەکدی نەدەین دژی 

یەکدی.. قسە زۆرە و دەشزانم کەس لە کەس ناسەملێنێ، هەر ئەوەندەم بۆ دەمێنێتەوە بڵێم نەکا لە 

سەرسورکێ ی ئایدیۆلۆجییان ]کە من لە کوردایەتی دا بۆ پێش زەمانی ئایدیولوجییان دەچمەوە هەتا 

سەر بە زەمانی ئەحمەدی خانییەوە دەنێم چونکە هیچ ئایدیولوجی یەک نییە بەکەڵکی ناو خەندەق 

بێت[ توشی هەڵەی کوشندە مبێنین.. بەمەندە سەرێشاندنەت اکتفا دەکەم و بژین بۆ 

براتان     

مسعود محمد     ئیمزا   بەغدا    1٨٨٦/٨/20
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نامه ی دوازدهم

بەڕێز مامۆستا مەسعود محەمەد                 13ی دیسامربی ٨٦

دوای ساڵوێکی گەرم و گوڕ       

الرشطة  مدینة  )بغداد،  ناردی  بۆ  مالێ  ئادرێسی  بە  نامەێیکم  رابردودا  ئۆکتۆبەری  لە 

٧1/2٧ رەنگە نەگەیشتبێتە دەستت. لەو وەختەوە ئادرێسی من دیسان گۆڕاوە و ئێستە ئەو چەند 

دێڕە دەنوسم بۆ ئەوەی ئادرێسی تازەم بنێرم. 

هیوام وایە ساغ و سەالمەت و بە کەیف بی و رۆژورۆژگارت خۆش بێ

                                                                                                    برات

                                                                                                  ئەمیر

A. Hassan

P.O. BOX 10  53 stn. F

50 E. Charles St

Toronto, Ont

Canada   M4Y 2T7
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نامه ی سیزدهم

برای بەڕێز کاک ئەمیر،

سبەینێ سەری ساڵە سەعات هەشت و چارەکێکە بە کاتی عێراق، وا لێرەدا یەکەم ووشەم دەچێتە 

سەر کاغەز. لەگەڵ کەسیشم قسە نەکردووە، لەگەڵ خۆم نەبێ. چونکە جارێ عەبدەل بێ شەریک 

لەماڵەکەمان خەبەری نەبۆتەوە: سۆزێک سەر دەدا لە ناخمەوە بۆت کە کوردێکی دوورە وواڵتی 

بەدەست گوزەرانەوە سەغڵەتی، منیش لە گۆشەی بێ دەسەاڵتیمەوە هیچم لەباردا نییە پەرۆشی دڵم 

بکا بە چاالکی دەست . . من دوور و تۆ دوور بەینێ ببەستین بە فرمێسکی چاو جۆگە هەڵبەستین، 

گوتەی کوردانەی خۆمانە لە مێژەوە تابلۆی ژیامنان ڕەنگڕێژ دەکات بەداخەوە . . 

برا گیان: نامەی کۆن و هی نوێشت، کە خێرا خێرا ئەویشم لێ کۆن بوو، گەیشنت: چی داوات 

کردبوو بۆ هەموان کۆشام بەاڵم داخم ناچێ ئەو دەزگایانەی فریامان دەکەون بە پێشکەش کردنی 

چاپەمەنییەکانیان ناتوانن مەرسەفی پۆستە بکێشن، منیش لەوانە نیم بە ڕەهایی ئەو مەرسەفە بکەم 

ئەگەر نەزانم ڕاسپاردەکان دەگەنە دەستت: هەڵبەت مەرسەف چەند نوێرت ببێ لە تۆم چاو نییە بە 

مەرجێک گەیشتنی لە گوماندا نەبێ: وا لەم جارەدا دوو بەرهەمی بچووکی خۆمت بۆ دەنێرم. ئەگەر 

گەیشنت خەبەرم بدەیێ، قەرز بێ بەسەر شامنەوە چەندێکی لە دەستم هات پێشکەشێ بکەم یاخوا 

نەبێ بە قسەی مەشووری کە دەڵێ تا تریاق لە عیراقەوە گەییشت نازانم چی قەوما . . مامۆستا 

مصلح جاللی دەیگوت، لە دەزگای ئەوانەوە دانەی هەموو چاپەمەنیەکیان بۆ سەفارەتی عیراق لە 

کەنەدا دەچێت، ئینجا ئاخۆ ئەمە کانییەکە بەالی تۆوە ئاوی لێ بخۆیتەوە؟ لە دەرفەتدا سەریان لێ 

بدەی نابەرژەوەند نییە . . لەو یەک دوو ساڵە چەند نووسینێکم بە گوتار و نیمچە کتێب دەرچوون 

جارێ  الکرد(  )لسان  ناوی  بە  بچووکرتیش  یەکێکی  کتێبمە.  دوایین  گەورە  حەماغای  ئەمەی 

نەکەوتووتە چاپ دەبێ پێشان رقابە رێ بدات. قەولە لە هەولێر دەزگای ئەمینداریەتی رۆشنبیری 

و گەنجان مەرسەفی لێ بکات. ئەمیان عەرەبییە چونکە پێویستە برا عەرەبەکان بی خوێننەوە . . 

کورتە باسێک عەرەبیم لەسەر تنزیهی مەالی خەتێ نووسی و لە میهرەجانی شیعری کوردی کە 

ئەدیبەکانی عەرەبیش تێیدا بەشداربوون لە هەولێر ]لە 9/9 تا ٨٦/9/11 بەردەوام بوو[ خوێندمەوە. 

لە ژمارەی دوایینی نووسەری کوردا باڵو بۆتەوە، بەاڵم نوسخەم نییە بۆتی بنێرم. . حەزم دەکرد 

گوتارەکانی عەرەبیم 1 – رشفة من رساب السنین 2 – مەرسیە بۆ ماموستا عالالدین سجادی 3 – یا 

عامل العامل اختلفوا و یا حکام العامل اتحدوا ]لە گۆشە نیگای پاراستنی ئاشتییەوە کە عەمەلەی 

بە  )العراق([  لە رۆژنامەی  ئاڵقە دەرچوو. هەموویان  بە 3  نایەت:  لەدەست  بەستە زمان هیچی 
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کوردیش لە مەرگی سەجادیم نووسی. نووسەری کورد باڵوی کردەوە . . گوتارێکیشم لەوێ دا 

)چەند ریشەیەک لە ریشالی زمانەکەمان( باڵو بۆوە . . هی دیکەش هەن . . یاداشتەکانم 5 ئاڵقەیان 

دەرچوە هی شەشەم نۆرە بڕی لێ کرا هەر بە نووسینی خۆم کە لێم داواکرابوو دیراسەیەکی )زاراوەی 

پێوانە - قیاسی( لە کوردی دا بکەم : دوو بەشی لە دوو ژمارەی رۆشنبیری نوێ دا دەرچوون رەنگە بە 

هەردوویان 250 الپەڕەی کتێب دەرچن . . باسێکی دیکەشم لە بەستنەوەی موفرەداتی من بە کۆنە 

سەرچاوەی ئاڤیستاوە جارێ الی دەزگای رۆشنبیرییە قەولە بەو دوو ئاڵقەی زاراوەی پێوانەوە بنب بە 

کتێب.  تێکڕایان ڕەنگە لە 250 الپەرە تێ پەرێت . . لە آبی 9٨5 تا ئەم لەحزەیە بێ ووچان خەریکی 

نووسین بووم، پێش راناگەم. ساڵێکە کتێبکی لەسەر باوکم داندراوە تەسلیمم کراوە بۆ نرخاندن و 

خستنە سەر و لێ کورت کردنەوی، بە چاوی تۆ رێم نەبوە وەختی بۆ تەرخان بکەم . . هەر ئێستا 

داوام لێ کراوە کتێبێکی ناقواڵ لە عەرەبییەوە بگۆڕمە سەر کوردی، رەنگە بە کوردی پرت لە 900 

الپەڕە دەرچێت ئەگەر بە پیتی ووردی چاپ نەکەن، نازانم کەی لێی دەمبەوە. جارێ دوودڵیشم لە 

گرتنە ئەستۆی ئیشەکە . . چەندین ووردە ئەسەری کۆچ کردووان هەیە چاوەچاویانە سەرقەبر ببنەوە 

]یەکێک لەوانە نامەی فتاحی قازی و نامە و دیاری باپیری هێمن بۆ باپیرم حاجی مەال عەبدوڵاڵ . . 

کاغەزەکانی کاکە حمەدی شیخ و شیخ عومەری ضیاءالدین بە پەخشان و شیعر . . . . [. شیعرەکانی 

شیخ عمر بۆ باپیرم و هی )خادم( کە لە نامەدا بۆ خۆی نووسیوە ماڵی ئەدەبی کوردیە . . . 

کاک ئەمیر، وا دەرکەوت ئەو کەسەی هاتوە بۆ ئێرە و بە تۆی تێ گەییشتوون برایەکت بووە گۆیا 

ئافرەتێکیشی لەگەڵدا بووە هەر خزمتان . . بە هەر الیەکدا ساغ بووبایەن فەرقێکی نەدەکرد هەر ئەوە 

بوو حەزم دەکرد کە ریگەت بەم وواڵتە کەوت بتبینم. کاتی خۆی مصطفی نریامن پێی راگەیاندم 

کە نامەی بۆ نووسیویت.

سەعات گەییشتە نۆی بێ زیاد و کەم . . ئەوەش بڵێم کە من وەاڵمی نامەی پێشووتم نووسیەوە 

بەاڵم هەند دەست بەتاڵ بووم بە تانووتیش بۆم نەخرایە پۆستە هەتا لێم بزر بوو مەگەر بە رێکەوت 

بچمەوە سەری . . 

ئنجا مایەوە مااڵواییت لێ بکەم، بە ئاواتی ساڵێکی بەختەوەر کە بەسەر تەنگو چەڵەمەی ژیانتدا 

زاڵ بکات و بتوانیت تیکەی چەورو شیرن بخەیتە هەناوی ئەو ساوایەتەوە.  نەشمزانی خێزانەکەت 

کوردە یان کچێکی لە کچانی حەوای ئەم دنیایە نوێیەیە کە فەرقێک بە هیچ شتێک ناکات. لە یەکدی 

پیرۆز بن بە ئاشتی و زوڕیەتی چاک و تەمەنی درێژ و کامران. ساڵی نوێتان لێ پیرۆز بێ. بە هەزارە 

جەژنان بێ، ئەم الیەنەش ماوەی هەبێ ساڵە و ساڵ تا زنجیرەیان درێژ دەبێتەوە جەژنە پیرۆزەتان لێ 

بەغدا 1/1/19٨٧   بکات . جارێ تا دەرفەتێکی دیکەی لەبارتر دۆعا خوازیت لێ دەکەم 

برات }ئیمزای مسعود محمد{



شورشدهقانانُمکریان،اسنادکنسولگری،مکاتباتدیپلماتیک،وگزارشروزنامهها 82

نامه ی چهاردهم

بەغدا: 10/11/19٨٧

مامۆستا کاکە ئەمیری بەڕیز و خۆشەویست

لە دڵەوە هەواڵ پرسیت دەکەم، بە کوڵەوە بۆت پرۆشدارم

برای بەڕێزم: وا مەزانە نامەت وەیا خۆت فەرامۆش کراویت . . لەگەڵ ئەم الپەڕانەدا دو نامەی 

نامەی  کە  نەدەکرا:  ڕەوانە  بۆم  و  دەمنوسین  کاتی خۆی  کە  کردیت  رەوانە  بۆ  نامەکەتم  وەاڵمی 

یەکەمم )ئەوەی لە ٨٦/٨/20 نوورساوو( ئامادە کرد ئەدرەسەکەتم گوم کرد . . هی دوەمم نوسی 

]لە بیرم نەماوە ئایا ئەدرەستم دۆزی بۆوە یان چۆناوچۆنی ئومێدم بوو پێت بگات[ ئەوە دەزانم کە 

ئەویش لەبەر نەزانینی ئەدرەس الم مایەوە. وەها رێك کەوت لە حسین عارفم زانی ئەدرەست الی 

ئەو هەیە، بەر لە ٦-٧ مانگ لە سەردانێکی هەولێر پێمی دا. ئەویشم بزر کرد. تا شەوی رابوردو لە 

هەندێ شتی زێدە پێویست دەگەڕام، ئەو ئەدرەسەم دۆزیەوە. وا خێرا بەخێرا ئەم چەند دێڕەت بۆ 

دەنوسم هەتا دیسان لێم وون نەبۆتەوە، خواد ڕاستان، بەڵکو جارێ نشیمەنت هەر لە کەنادا بێت . 

. داخوازیەکانت لە نامەکەتدا نورساوە کە بە ئەدرەسەوە وونم کردوە ئێستاکە نازانم چین، بەم نامەیە 

لێم رون دەبێ لەوکونجە ماویتەوە یان زەمانە بۆ الیەکی دیکەی ڕاماڵ داویت . . ئێستە دێتەوە یادم 

نامەیەکی دیکەی زوتریشم بۆ نوسی بویت کە ئەویش لەبەر بێ ئەدرەسی فەرامۆش کرا . .

بەخێر کە ئەم نامەیەی )بە تەعجیلی شڕودڕ وەک خەرار و کۆنە زەنبیل( ە کەی حاجی قادرت پێ 

گەیشت سەرێکم لێ خوار بکەوە و بە تیالکی چاویکت سەیرێکم بکە و خۆتم لێ ئاشکرا بکەوە 

و چی دەتەوێ داوای بکە، بەڵکوو لە توانادا بۆتی دەردەست بکەم. . تا ئەو دەمە گەشەی دەت 

خوێنمەوە بە خوات دەسپێرم

لە براتەوە     

ئیمزا مسعود محمد    

وێنەم لەگەڵ أحمد ولی هیمت، کە ئەرکی لە

چاپ دانی )لسان الکرد( ی بە ئەستۆوە گرت،

هی دو ساڵێك پێش ئەمڕۆکەیە. ئەوەی گەنجە

ئەحمەدە نەک ئەوی مەیلەو پیر کە خۆمم.

ئیمزا   
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نامه ی پانزدهم

2ی دیسامبەر ٨٧ برای بەڕێز کاک مەسعود    

ساڵوێکی گەرم و گوڕت لێدەکەم و ئارەزوی ساغی و سەالمەتیت دەکەم. نامەکانت 

لەگەڵ وێنەکە و لەگەڵ  چەن ژمارەێیکی کاروان و دوو کتێبی مامۆستا حسێن عارف شەمۆی 

رابردو گەیشتنە دەستم. دوای زیاتر لە ساڵێک چاوەڕوانی و بێ خەبەری پێیان بوژامەوە. نزیکەی 

مانگێک لەمەوپێش دوا ژمارەی رۆشنبیری نوێ گەیشتە دەستم. )بە ئادرێسی کۆن نێردرابو- بۆیە 

درەنگ گەیشتە ئێرە( و لەوێدا خوێندمەوە کە نامە و ئادرێسەکەمت ون کردوە و پێوەبوم نامەت بۆ 

بنوسم بەاڵم باوەڕبکە ئەوەندە سەرم قاڵ بوە هەر کوتومە ئەوڕۆ نا سبەی! ئەو سبەینێیەش هەر 

نەهات تا ئێستە. 

لە هاوینی رابردو لە زانستگای ویندسۆر )زانکۆی ویندسۆر بە ئنگلیزی نورساوە( بۆ دەرس کوتنەوە 

بۆ ماوەی ساڵێک دامەزرام. من و خێزانم- شهرزاد- پێامن وابو بۆ ماوەی ساڵێک پێویست نیە ماڵامن 

بگوێزینەوە )لەو شارەی ئێمەی لێین- تۆرانتۆ- خانو وەگیر ناکەوێ( جا بۆیە من هەفتەی چوار رۆژ 

لێرەم لە )ویندسۆر( سێ رۆژانیش دەگەڕێمەوە تۆرانتۆ )رێگەی شەش سەعاتان لەیەک دورن- بە 

ئوتۆبوس.....( وەزعی گوزەرامنان باشرت بوە و کەمێکیش قەرز و قۆڵەمان داوەتەوە بەاڵم ماوەی 

خوێندنەوە و نوسینەوەی خۆم نەماوە. سەرباقی وەش، پارەکە نامەییکی دورودرێژم بۆ ئاشناێیک 

نوسی و ئەویش لە گۆڤارێکی دەرەوەی واڵت دا چاپی کرد. بەداخەوە نورساوەکانی من هیچیان بۆ 

وەی نابن بۆت بنێرم. هەروەها لە دومانگی داهاتودا نورساوەێیک ئامادە دەکەم )سەبارەت بە »..... 

نەتەوەیی و نێونەتەوەیی بەرنامەی رادیۆیی »برادکاستینگ بە ئینگلیسی نورساوە« بە زمانی کوردی«( 

زۆرتر باسی ئەو شەرت و مەرجانەیە کە بون بەهۆی دەست پێکردن و درێژە پێدانی رادیو؛ چۆن و 

بۆچی دەستی پێکرد- لە بەغدا )1939(، لە حەیفا و بەیروت )لە شەڕی جیهانی دووەم(، کۆماری 

کوردستان )194٦(، یەکێتی سۆڤیەت، یەریڤان )لە سااڵنی 1950( و تەئسیری بەرنامەی کوردی 

رادیۆی  قاهیرە 5٨-195٦، رادیۆی بەغدا )٦0- 195٨( و ...

بە  سەبارەت  تازە  چاپەمەنی  بیبلیۆگرافیای  کە  واڵتدا  دەرەوەی  ساالنەی  گۆڤارێکی  لە  پارەکە 

واڵتەکانی دەوروبەری خۆمان تۆمار دەکا، بیبلیۆگرافی و کورتەناوەڕۆکی )ئەبسرتاکت »بە ئنگلیزی 

نورساوە« یان هەڵهێنجاوە( چەند کتێب و گۆڤاری تازەم نوسی. هەروەها بە کورتی باسی گەشتی 

ژیانم” کرد. بەاڵم لەبەرئەوەی چاپەکەی وەدواکەوتبو، فۆرمەکانیان بۆ من نەنارد و نەمتوانی چەوتە 

وشەکان راست بکەمەوە و تەواوی نورساوەکانی من پڕ لە هەڵەن )گۆڤارەکە بە زمانی فەرانسەیە 
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بەالم نورساوەی ئینگلیسیش چاپ دەکا(. لە باسی گەشتی ژیانم”دا هەڵەێیکی تێدایە: لە جیاتی 

بە  گرامەر  کردوە(  )چاپیان  نوسیویانە  ناس(  رێزمان  )واتە:  نورساوە”  ئنگلیسی  بە  گرامەریان 

ئنگلیسی نورساوە”. رستەکە ئاوایە:

م.م:  ئۆتۆبیوگرافیانەی   یاداشتەکانی   :395-314 ل  ژیانم«  »گەشتی  مەسعود:  محەمەد، 

رەخنەگری ئەدەبی و رێزمانناسی زمانی کوردیە. هەروەها بڕوانە رۆشنبیری نوێ ، ژومارەی 104-

103 )19٨4( ل 90-٧؛ ژومارەی 105 )19٨5(، ل 145-1٧1

هیوام وایە بۆ ژمارەی داهاتو باسی زۆرتر سەبارەت بەو شتە تازانەی باڵوبونەتەوە بۆیان بنوسم.   

ئەوە باسی خۆم لە ماوەی یەک ساڵی رابردودا! لە نامەکانتدا وا دیارە کە لە نوسین و باڵوکردنەوەی 

نورساوەکانتدا سەرکەوتو بوی. هیوام وایە بە ساغ و سەالمەتی بتوانن لێکۆڵینەوەکانی تریش تەواو 

بکەی و باڵویان بکەیتەوە: زۆرم پێخۆشە هەمویان بە - عەرەبی و کوردی - ببینم. زۆریش مەمنونم 

بۆ ناردنی وێنەکە. منیش ئەگەر..... 

لە یەک ساڵی رابردودا چوار نامەم بۆ چوار کتێب فرۆش )کتێبخانە( لە عێراق نوسیوە و لیستەی 

کتێب و گۆڤارم بۆ ناردون بۆ ئەوەی کتێبیان لێ بکڕم بەاڵم هیچیان وەاڵمی نامەکەیان نەداومەتەوە. 

سێ یان لە سلێامنی بون )یەکیان الدار الوطنیة بو و نامەکەم بە عەرەبی بۆ نوسیون(. چوارەمی 

املکتبة العرصیة لە بەغدا بو. نێو و ئادرێسی ئەو کتێبفرۆشەم لە جامیعەی هاروارد وەرگرت. نازانم 

نادەنەوە- بەالنی  نامەکەی من  بۆچی کتیبی کوردی بۆ جامیعەی هاروارد دەنێرن بەاڵم وەالمی 

کەمەوە بڵێن ناتوانین کتێبت بۆ بنێرین. دیارە دەزانم ناردنی کتێب لەوێرا کارێکی سوک و ئاسان 

نیە. راستیەکت پێ بڵێم، ژیانی من قەت زۆر خۆش و ئاسودە نەبوە و قەتیش ئامانجی ژیانم ئەوە 

نەبوە ئاسودە بم. ژیانی شاخ و کێوانم پێ لە حەمو جێ یەک خۆشرتە. بەاڵم ژیانی بێ »دیوانی 

حاجی قادر« و »دیوانی گۆران«م پێ جەهەنەمە – بەتایبەت لە کاتی ئاوارەبون و لەوپەڕی دنیا... 

ئێستە وەزعی گوزەرامنان باشرتە و دەتوانم خەرجی کتێب و گوڤارێیکی لە واڵت را بنێرن بدەم. 

داخوازیەکانم زۆرن و دەزانم دەرەقەتیان نایەی بەاڵم ئەوەی کە ئێستە زۆرم پێویستە ئەوانەن: 

1. دیوانی حاجی قادر

2. سەرجەمی بەرهەمی گۆران- بەرگی یەکەم )دیوانی گۆران( نازانم بەرگی دوەمیشی چاپ بوە 

یان نا. ئەگەر بکرێ بە املکتبة العرصیة رابگەێینی کە کتێبەکانم دەوێ و پارەشیان بۆ دەنێرم کارەکە 

زۆرهامان جێ بە جێ دەبێ. گۆڤاری کۆڕی زانیاری کوردم لە ساڵی 19٧٧ەوە وەگیر نەکەوتوە... 

ئەحمەدی خانی عزالدین رسول، دیوانی نالی و فەرهەنگی نالی معروف خەزنەدار، دیوانی دڵدار، 

مێژوی کەمال مەزهەر، قاموسی کوردی بەرگی 2،... ئەوانەشم زۆر پێویستە. ئەو کتێبانە ئەگەر بە 

پۆستی عەرزیدا بنێردرێن خەرجیان زۆر کەمرت دەبێ. 
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جا نازانم چیت پێ دەکرێ. نامەوێ ئیوە زۆر عەزیەت بدەم. دەزانم ئەوە ئەرکێکی زۆر 

سەختە و بەو حەمو گرفتاریەوە کە هەتە پێ راناگەی وەدوای ئەو شتانە بکەوی. بەاڵم ئەگەر بکرێ 

کتێبفرۆشێک رابسپێری شتم بۆ بنێرێ و منیس پارەی بۆ دەنێرم )دۆالری کانادا( بارمتەێیکی زۆر 

گەورەیە. 

زۆر ساڵوی مامۆستا نەریامن دەگەێنم. وەاڵمی نامەکەی دامەوە )سێ ساڵ لەوەپێش( 

و  ساغ  وایە  هیوام  پەشۆکام.  کەسوکاری  و  خۆی  ژیانی  سەختی  باری  لە  ئاگاداربون  بە  بەاڵم 

سەالمەت بێ و تکا دەکەم ساڵوی گەرم و گوڕی منی بگەیێنە.

وەختی وەیە هەستم و وەدوای کارێکی  وەدواکەوتو بکەوم.

دیسان ئارەزوی ساغ و سەالمەتی و خۆشیت دەکەم

                                                                                   ئەمیر

ئەو ئادرێسە جارێ بەالنی کەمەوە هەتا ساڵیکی تر بەکەڵکە. ئەگەر لەو شارەش رابگوێزینەوەبۆ 

شارێکی دی،  دیسان ساڵیک دوایەش نامە و شتی ترمان بۆ ئادرێسی تازە بەڕێ دەکەن.
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نامه ی شانزدهم

بەڕێز کاک ئەمیر

ساڵوێکی گەرم و گوڕی کوردانە وێڕای ئاواتی پڕ بە دڵ بۆ کامەرانیت:

کاغەزەکەی لە ٨٧/12/2 بۆمت نوسی بو لە 12/2٧ پێم گەیشت، گەلێک دڵخۆشی کردم کە تێمی 

گەیاند باری ژیان و گوزەرانی ئیستاکەت لە جاران خۆشرتە، بێ گومان خێزانێکی بچکۆاڵنەی سێ 

کەسی لە غوربەتدا بۆ خۆیان نوایەکی گەرم، بە بەفروسەرما دەورە دراو، پێکەوە دەنێن و وەک 

مەل لە هێالنەی ئارامدا بژێوی شیرنی تێکەڵ بە قەناعەت لە بەرهەمی خوداداد وە یا مرۆداد بەدیار 

دواڕۆژێکی خۆشرتدا دەچەژن . . با بزانین دوا ڕۆژ چ دەڵێ:

لەوەتەی کاغەزت هاتوە خەریکی پێکەوەنانی، چی ممکن بێ، لە کتێب و گۆڤارم بۆت: کوڕی 

زانیاری عراق – دەستەی کوردی – بەڵێنی دا چەندێکی هەبێت لە سەر ئەرکی خۆی بۆتی بنێرێت. 

کاکە محمدی مەال کەریم، کە لە زۆر الوە خەبەرم بۆ ناردبو بە هانامان رابگات – سەرقاڵی ژن 

هێنانە – بەر لە نیو سەعاتێک پێوەندی پێوە کردم گوتی ئەو مەکتەبەیەی تۆ داوای کتێبت لێ کردوە 

هەموی بۆ سازداویت. بە ئاگاداری محمد خۆی لە سلێامنیەوە کتێبە هاتون یەک لەوان )دیوانی 

گۆران( وا ئیستاکە لە پۆستەیە بۆت بەڕێ کراوە. وەعدەمان وەهایە ڕۆژی یەک شەمۆی ئایندە کە 

دەکاتە ٨٨/1/1٧ من بۆ کۆڕ بچم ئەویش بێت و بە ئاگاداری خۆی کتێبەکان و چی هەیە وەها 

بپێچرێنەوە لە ڕێگا زەدە نەبن.  ئیرت ناتوانم لێرەدا لیستەیان بگرمەوە چونکە تا ئەو رۆژە لێم مەعلوم 

نابێت. لەالی خۆمەوە چی هەمبێت بۆتی دەنێرم: لە نوسینی خۆم )التفسیرالبرشە، لسان الکرد، 

حەماغای گەورە( ت بۆ دەنێرم .. گوتارەکانم لە گۆڤار باڵو بونەتەوە .. کتێبێکی کوردی زمانەوانیم 

بە ناوی )زاراوەی پێوانە – مصطلح قیاسی( بریتی لە 440 الپەڕە بە دیار کاغەزەوە وەستاوە، دەڵێن 

20ی ئەم مانگە کاغەزی پێ دەدرێت . . یەکێکی دیکەی عەرەبیم بە ناوی )مع الحرب و غیرها( 

کە وا ڕەنگە 130 – 140 الپەڕە دەرچێت کەوتۆتە ژێر چاپ. قەولە رۆژی 1/2٨ یەکەم پرۆڤەم 

بۆ بێت هەڵەکانی ڕاست بکەمەوە.. گوتارێکم لەسەر )محوی( چوە بۆ )کاروان( ڕەنگە لە نیسان، 

مایسدا دەردەچیت.. ئاڵقەی هەشتەمی )گەشتی ژیانم( لە دەرچووندایە – ڕۆشنبیری نوێ - . لەم 

نامەیە ببمەوە دەست دەدەمە گوتارێکی عەرەبیم کە لەسەر )رمزی نافع(ی دەنوسم: لە حزیرانی 

9٨5 گوتارێکی کوردیم لە باسی )رمزی( لە کاروان باڵو بووبۆوە نازانم دیتووتە یان نا.. دانەم لێ 

بە چنگ بکەوێت بۆتی دەنێرم.. لەو هاوینەی ڕابوردو لە زنجیرەی )الجزور..( کە )حمید املطلبی( 

لە رۆژنامەی )الثورە(دا باڵوی دەکاتەوە، من لە شەش ئاڵقەدا خرامە ڕوو، ئیستا دەبێتە کتێب و 
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لە ژێر چاپدایە – هەموو ئەوانەی لە سەریان نوورساوە لە کتێبدا سەرگوزەشتیان کۆدەبێتەوە – کە 

دەرچوو بۆتی دەنێرم – دوای ئەنجام دانی گوتارەکەی )رمزی نافع(م دوو دڵم لە هەڵبژاردنی بابەتی 

نووسین: جگە لە ئاڵقەی )گەشتی ژیانم( کە ئەگەر ناحەزەکانم نەی وەستێنن، دەبێ ئاڵقەی نۆیەمی 

دەست پێ بکەم )بە عادەت لە حەفتەیەکدا دەی نوسم( لەوە بەوالوە سێ ڕێم لە پێشە: زمان، 

لەبارەی  دەکات.  ڕەپێش  کامیان خۆ  نازانم  دەکەن،  یەکدی  لە  بڕکێ  دڵمدا ڕێ  لە  فکر  ئەدەب، 

لە بێ دەسەاڵتان چاوەنۆڕی دەکەن. چەند کەسێکی مەیلەو  گەشتی ژیامنەوە، خەلقێکی زۆر 

دەسەاڵتدار و چاو لە دنیا – بێ ئەوەی من زەرەرم لێ دابن، وەیا ڕێگەم لە ڕێگەیان بخشێت، وەیا 

پێیدا تێپەڕێت – داروەکانەێکی عەمەلی لە عەلەیهی داریم بەدەستەوە دەگرن، ناوناوە بە نووسینیش 

اعالنێکی خۆ دەرخستنیشی پێوە دەکەن.. من گوێ ناەمە کەس و بە دم کەسدا نایەمەوە چونکە 

زەرەر بە خۆم و قازانج بەو کەسانە دەگەیەنم کە بێم ئەو بایەخەیان بدەمێ.

جارێکیان بنگەیەکی ڕۆشنبیری لە دەرەوەی عیراقەوە داوایان لێ کردم بانگ هێشتنیان بکەم بۆ 

کۆڕ – ئەوسا لەوێ جێگری سەرۆک بووم - . بەڵێنیم دا لە دوا ڕۆژێکی لەبارتر لێیان بگێڕمەوە... 

نامەی دوەمیان هات، بەڵێنەکەم بیر دەخەنەوە، منیش بۆ کوردێکی ئەو شوێنەم نوسی، لەو بارەوە بە 

خەڵقەکە ڕابگەیەنێ: نا آمدگان اگر بدانند کە ما از دهر چە می کشیم نایند دگر. ئیرت خامۆش بون..

بە  نەبو،  حازر  خۆی  بگەیەنم.  پێ  ڕاسپاردەکەتی  تەلەفۆن  بە  ویستم  نریامندا  مصطفی  لەگەڵ 

خاتونێکم گوت خەبەرەکەی بداتێ: چەند ڕۆژێک، سەروسۆراغی نەبو..

داخم ناچێ، 22 سالە ناچاری دوری خستمەوە لە خاکی باوك و باپیران. ساڵێ بە پێی ڕێکەوت 

بە  لە کۆیە ماون، خانووی خانەوادەییم  بە زۆری  چەند جاران بۆی دەچمەوە، خزم و خویشم 

پێوەیە، بەشێک لە خزم و دۆست کەوتونەتە هەولێر و سلێامنی و کرکوک و بەغداد و نازانم کوێ. 

چەند جاری سەر لە سەفقەی دەدەم ئەم بەیتەی باوکمم بەبیردا دێتەوە

واڵتی چۆڵ و قەومی رووت و برسی هەواڵی کورد و کوردستان دەپرسی 

حەزم دەکرد لە هاوینە هەوارە مێژوویی یەکەی خۆمان )چنارۆک( خانوێکی هاکەزایی لوابایە و تێیدا 

ستاربامایە. لە دەردی غەریبی حاجی قادر فەرمووی 

لە خۆم ئاگر هەڵێنم وەك چنارۆك  

لە چاوم گریە دەربێ وەك حەمامۆك  

لە ناو خەڵق مەشوورە کە چنار پیربوو لەخۆوە ئاگر دەگرێت، وشەکەش ئەو چنارۆکەی ئێمە بەیاد 

دەکاتەوە کە کاتی خۆی حاجی قادر لەگەڵ باپیرم فەقیێەتی تێدا کردوە الی حاجی مەال ئەسعەدی 

جەلی زادە، باوکی باپیرم. حەمامۆکیش ئەو سەرچاوەیە یە کە کۆێی و بەشێکی رەزو شیناوردیشی 

ئاو دەدات. بەاڵم وادەزانم ئەو جۆرە ئاواتە بو بە وڕێنەی خەو، مەگەر وەک شاعیر گوتی:
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 دیدەنی دیدار ما وە قیامەت   

دەنا چ تروسکەیەکی ئەو بەڵێنە لەم دنیایەدا ناتریسکێتەوە: سێ چوار ساڵێک لەمەوبەر ئومێدێك 

گەشایەوە و کوژایەوە.. کەسیش کتێبی دواڕۆژی نەخوێندۆتەوە بزانێ )هست از پس پردە گفت و 

گوی من و تو( چ دەفەرموێ، بەڵکو چی تەمامان پێی نی یە ئەوە ڕووبدات.

لێرەدا قسەی بێ لزوم، کە نیازەکانت بۆ کتێب دابین ناکەن، دەبڕمەوە و بە هەویای دەرفەتی دوای 

گەیشتنی وەاڵم نامەت و موژدەی سەالمەتی کتێبەکان. خۆم خەیاڵ جەم دەکەم بۆ نامەی ئایندەم. 

تا ئەو دەم و هەمو دەمێکت ئاواتەخوازی خۆشی و بەختەوەری خۆت و کەسانتم.

برات    

مەسعود محمد ئیمزا    

بەغدا: 1/14/19٨٨    
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نامه ی هفدهم

بەغدا 1990/5/1 کاک ئەمیری خۆشەویست    

رێز و ساڵو. لێم بسەملێنە، لەوەتەی نامەت هاتوە ترسێکی جنۆکاویانە دەستمی گێڕاوەتەوە لە وەاڵم 

دانەوە: نازانم لە چ بوارێکەوە بەرەو التەوە بێم و بە چ زمانێک بدوێم لە ئاست ئەو ڕووداوە )دڵتەزێنە( 

کە لە نامەکەتدا وەک پشکۆی نادیار و بێ سەرو شوون دەست و قەڵەم و کاغەزی وەاڵم دەرەوە 

دەسووتێنێ و فکری پەرش و باڵوی هەڵ دەپرووکێنێ! بێ گومان دڵی بە خرت و پرت لە حاڵ و 

باری وەهادا خەیاڵ گێڕی دەکا لە مەینەتستانی بێ سنوور کە وا رنگە گەڵێك بەوالی ئەسڵە مەینەتەوە 

تێ هەڵکشیبێنت کە لێرەدا بۆرە ئومێدێکم هەیە حەقیقەتیش هەر وەهابێ . . تا ڕادەیەک زۆربەی 

خەلقوڵاڵی خۆمان پشکێکی وەهای هەیە دڵتەزێنی لێ بوەشێتەوە، تەنانەت خۆیشم لە نسکۆی 

چەندین خزمی دایك و باوکی و دۆست و برادەری نزیکەوە پرووشکە پۆڵوو کزەی لە هەناومەەوە 

هەڵستاندووە، بەاڵم وەك خەسارەتێکی ڕەقەسەکی ئاشکرابێت بایی خۆی پەرۆشی بۆ هەڵدەگیرێت 

کەچی تارمایی کارەساتی بێ عەیارە، وەکوو هەوری ئیقلیمگیر ئاسۆی تەمای )خەسارەت لە نیوە(

ش هەر دەتەنێتەوە. ئنجا نەم دەزانی چۆناوچۆنی، ئێستاش هەر نازانم، ڕووپەڕەی وتووێژت لەگەڵدا 

بکەمەوە و بڵێم چی! لە باری وەها دا توانای ئەوەشم دەبڕێت بە قەڵەم ئارایی بکەومە ناو وشەچنی 

ئەدیبانەوە و دەسکێکی لێ ساز بدەم بە کەڵکی هەموو دڵدانەوەیەك بێت، کە دەزانم ئەحواڵ پرسی لە 

)زامی دەستی ڕاست( چ تامێکی نابێت، ئەگەر لە واقیعدا دەستی چەپ زامدار بووبێت . . گوتراوە 

کەنگر و ماست بە وەعدی خۆی ئیرت دەبێ شنەکردن لە زامی کول چەند لەنگەر بەستوو بێ و چۆن 

هاو ئاهەنگ بێ لەگەڵ سفتوسۆی برژە برژی کەبابی سەر ئاگر. ماڵی ئاگر و کەباب و قەساب و 

سووتێنەر و ڕوخێنەرم پڕمێت .. 29 ساڵی ڕەبەق و ڕەق و تەوقە پشکۆی هەناو بەسەر دەکەینەوە، لە 

هەوەڵەوە بە پەنجەی دەستەکان ژمارەمان لێ دەگرتن. ئنجا بە هەردوو دەست و هەر دوو پێ، دواتر 

بە لیستەی سەر کاغەز هەتا گەییشتە کاری کۆمپیوتەر . . 

ئەگەر منم لە فیراقان کزەم لە جگەرەوە دێ  

ئەگەر دڵە وەکوو جەرگم دەڵێ ئەوا سووتا   

برالە هەتا نامەیەکی دیکەت لێم روون نەکاتەوە لە چ دایت و بە چی یەوە سووتایت زام و ئازارت 

دەخەمە پشت پەرژینی پەنامەکی یەوە . . لە دوورەوە بە خەیاڵ سەراتۆیی لێ دەکەم بەگژ خەیاڵی 

خۆیشمدا دێمەوە کە بیەوێ خەیاڵ باڵوی تێدا بکات. ئیرت تا ئەو کاتە مببەخشە بە هەموو ئاواتەوە 

بۆ ئارامی ی دڵ و دەروونت.

برات، مسعود محمد ئیمزا     
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نامه ی هجدهم

مامۆستا کاکە ئەمیری لە دڵ و ویژدانم نزیك

ساڵوی پەرۆشدارانە و ئاواتی بەختەوەریت لە ناخی دەروونەوە بۆ دەکەم بەدیاری، چەندێکی بێ 

دەسەاڵتانەیش بێت. بگرە بەو بێ دەسەاڵتییە، تاموشامێکی ڕوحپەروەریی بێ خەوشی گیروماڵی 

مندااڵنەی تێدەگەڕیێ و پێی ئارامرت دەبم . . لەو حاڵو باری تێیدا دەژین بەرانبەر خەرمانی ئاگر 

تێبەربووی کوردەواری جارەها و بارەها، بەدەم خەست بوونەوەی هەستی ماڵوێرانی و، ناوناوەیەک، 

بە شەراب گێالنە، خۆم  ئامانج وەک سەرخۆشی  و  ئاکام  بێ  لەگەڵ سکااڵی کەڕوالڵی سڕو 

کردووانە فرمێسکی دێڵ و خۆڕایی و هیچوپووچ لێم دەپرژێنێت بەتااڵیی بزر دەکا و و ئەحمەق . 

. بەر لە شەست ساڵ بە بوحران و خوولیای تەمەنی هەژدە ساڵیمەوە فرمێسکی ئەو سامە تێکەڵ 

دەبوو لەگەڵ تەڕایی نووکی خامەی نامەی ئارای ئومید و ئاوات:

جوانی کوجایی کە یادت بە خیر  

بە هەمە حاڵ گەییشتینە ئەم تەمەنە و ئەم ڕۆژەی وەها گرژ، بەحاڵ بگرژێتەوە وەك کە بەر لە چەند 

رۆژێک نامە شیرینەکەت بزەی خستە سەر لێوە ڕەق هەاڵتووەکەی ڕۆژگارم و گرێیەکی توندی لە 

دڵمدا ڕەواندەوە.

بەسەر  خۆم  الی  سااڵنەی  ئەو  زۆری  بەشی  ڕاستییەکەی،  من،  بەڕێوە(ی  ساڵ  )شەش  نامەی 

برد کە ئەدرەستم نەدەزانی دووای ڕاگوێستنت لە ویندسۆر بۆ کوێ چوویت . . بەدرێژایی چەند 

ساڵ ناوەناوە دەهاتەوە بەرچاوم و پێیدا دەهامتەوە و پەرۆشم لێ دەخواردیت . . تا لە دواییدا کە 

ئەدرەستم چنگ نەکەوت نامەکەم بۆ برادەرێکی سوید نشین هەنارد ئیرت ماڵی ئاوابێ پێتی گەیاند . 

. لە بارەی نووسینمەوە: بە پێی نامەی کاکە ئاسۆس کەمال دەبێ تەرجەمەکەی »هموم« لە نەورۆزدا 

بە کۆتایی گەییشتبێ بەدوا ئەودا دەستەودامانی نالی بخرێتە ژێر چاپ. گەشتی ژیانم بۆ جاری 

دووەم لە چاپ دەدرێتەوە بە لێ زیادکرن و شەرحی ئەو ناوانەی کە وەختی خۆی نەدەشیا بێ 

لەعنەت لێ کردن باڵو بکرێنەوە . . ئاڵقەیەکیش نوقسان بوو تومەز دوو ئاڵقە ژمارە )5(یان پێ 

درابوو یەکێکیان چاپکرابوو. . ئێستا بەشی سێیەمی )مرۆڤ و دەوروبەر( الی خۆم ئامادەیە وێڕای 

پرسیارەکانی  یەکەم  پێشرت وەاڵمی   .  . پرسیارەکانی هەڵۆ محمد  دانەوەی سێیەم کۆمەڵی  وەاڵم 

باڵو کرایەوە، مامۆستا شاکەلی سەرپەرشتی کردبوو هەر خۆشی سەرناوی دانابوو بە )پەرژینی 

بێدەنگی(. بەشی دووەمی پرسیارەکان کە دوو هێندەی پەرژین ]٨٦ الپەڕەیە[ دەردەچێت ئامادەیە 

لە چاپدانی  بەاڵم  دەبێ  بەملەوە  نووسینم  بەغداش ووردە  لە   .  . هەڵۆیە  بۆ چاپ، جارێ الی 
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کتێب ئەرکی گرانە، یا ملیۆنێر، ملیاردێر یا خود حکومەت نەبی بە ملەوەگرتنی چاپی کتێب کار 

خردمندان نیست. نەخێر لەووزەی خردمند و بێ خوداندا نییە . . حکوومەتیش کتێب بۆ نووسەر 

چاپ بکات مزەیەکی ئەوتۆ ناداتە خاوەنەکەی ئەرکی نووسینەکە بهێنێت. من بەر لە شکانی پارەی 

عیراق )الی العظیم گورباتشوف . .(م بە چاپ گەیاند. هەشت هەزار دیناری ئەوسام لێ قازانج 

کرد . . دینار هەزار فلس بوو.  ئێستا دینار فلسێک ناگرێتەوە . . بەخێر لێرە بەدواوە کاغەز دەنووسم 

بۆ برادەرانی سوید کە لە نووسینەکانم چی چاپ کرا نوسخەیەکت بۆ بنێرن. بێگومان پەرۆشەکان 

و نالی و گەشت و پەرژین و چیرت چاپ بکرێت هەمووت پێدەگات. بڵێ: ان شاءاللە . . . ناوناوە 

نووسینم لە گەشتی بەرەو سوید فۆتاوە بەاڵم نوسخەی دووەمم البووە و جێی ئەوی گرتۆتەوە. . 

بەداخەوە نووسینەکانی تۆ بە من ناگات. وادەبێ برادەرێک لە نامەیدا ڕایەکی تۆ بەرانبەر نووسینێکم 

نەقڵ دەکات ئیرت کوردی گوتەنی: ئاوێ بێنە و دەستان بشۆ. . کاتێک گورباشتێف لە کاردا بوو 

کەومتە سەر هەڵسەنگاندنی کتێبەکەی، پێریسرتۆیکا. لە دوو بەشدا 300 الپەڕەیەکم نووسی پێی 

گەییشتمە الپەڕە ٦0ی کتێبەکە. لەوە بەوالوە گورباتشێف لەسەر کار نەما، ئیرت منیش بە ناچاری 

وازم هێنا . . نووسینەکەم عەرەبی بوو، چونکە بەکوردی کەڵکی بەغدا و عەرەبی پێوە نەدەما . . 

لێرەدا دوعا خوازیت لێ دەکەم بە دیار رۆژێکی دەنگی ئەم نامەیە لە نامەی خۆتدا دەبیسم. . تا ئەو 

دەمە و هەموو دەمێک رێزم بۆت و ئومێدم پێت بژیوێکی گیامنن:

بەغدا: 5/4/199٧

برات ئیمزا }مەسعوود محەمەد{
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نامه ی نوزدهم

مامۆستا مەسعود محەمەدی بەڕێز،    نەورۆزی 199٧

وێڕای ساڵوێکی بەهارانە ساغی و سەالمەتیت ئارەزوو دەکەم و هیوام وایە لە ساڵی نوێ دا غەم 

و پەژارەت نەمێنێ. 

نامەێیکی لە 1990/5/1 نووسیبووت، دوای شەش سااڵن لە مانگی 3ی 199٦دا گەیشتە دەستم! 

زۆرم پێ سەیرە کە ئەو برادەرەی نامەکەی بۆ ناردبووم بۆچی وا بە پەلە بوو! نووسیبووی »نەم دەزانی 

ئادرێسەکەت لە کێ وەرگرم« بەاڵم من نزیکەی شەش مانگان لە سوئید بوم )1993-1994( و ئەو 

برادەرە و من هەردوکامن لە یەک گۆڤاردا شتامن باڵودەکردەوە! راستیەکەی ئەوەیە لەوەتی نامەکەم 

گەیشتۆتە دەستی هەر لە فکری وەی دابووم کە چت بۆ بنوسم و چۆن وەاڵمی نامەکەت بدەمەوە. 

لەو ماوەیدا، دوو جار ماڵامن بۆ دوو شاری دوور و نزیک گوێزتۆتەوە و خۆم و هاوسەرم وەک 

جاران خەریکی دەرس کوتنەوە و لێکۆڵینەوە بووین. بێجگە لە سەفەری شەش مانگەم بۆ سوید، 

دوو سێ جاری تر بۆ کۆنفرانس و شتی وا سەری ئەوروپام داوە. نازانم چاپەمەنی سوید دەگاتە 

دەستتان یان نا بەاڵم رەنگە بەعزە نورساوەێیکی منت دیبێ بە تایبەتی کورتە وەاڵمێکی کتێبەکەی ئێوە 

بۆ ئەمیری حەسەنپوور کە لە وتووێژێکی گۆڤاری گزینگ دا باڵوبۆوە. چاپەمەنی الی ئیوە ناگاتە 

دەستم بەاڵم گەشتی ژیانم )چاپی سوید( وەدەست کەوتوە و ئیرت نازانم چی ترت نووسیوە. ئەوەندەم 

ئاگا لێیە کە کاک نیعمەت پێوەیە لە پەروشەکانی ژیان و دەستەودامانی نالی  باڵوبکاتەوە بەاڵم هیچ 

کامیانم نەدیوە. ماوەێیک لەوەی پێش بۆ وەرگێڕانی ناوی کتێبەکان پرسی پێکردم و ئەمنیش دوای 

فکر لێکردنەوە پرس پێکردن بە هاوکارێکی زانستگاییم کە ئینگلیسی زمانە ئەوانەم پێشنیار کرد:

] دکتۆر گیان، ئەم سێ و چوار دێرە، چونکە وشەی ئنگلیسی تێدایە من ناتوانم هاوشان بینووسم 

لەگەڵ کوردیەکاندا[

هیوام وایە ئەو نامەیە بگاتە دەستت و جارێ لێرەدا ماڵئاواییت لێدەکەم. باس و هەواڵی رۆژنامە و 

گۆڤار و تلویزیونی ئێرە باری زۆر عەستەم و سەختی ژیانی خەڵک لە شەرت و مەرجی گەمارۆی 

و حەمو خەڵکی  ئێوە  بۆ  ژیانێکی خۆشرت  و  روناکرت  رۆژی  ئومیدی  بە  رادەگەێنێ.  دا  ئابوری 

لێقەوماو. ئەگەر کار و ئەمرێکت بێ تکایە ئاگادارم بکە حەولی خۆم دەدەم.

 لەگەڵ رێزما

ئەمیر حەسەنپوور
A. Hassanpour 
12 Chatfield Drive
North York, ON
Canada M3B 1K5
Tel: 1-416-383-1773
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نامه ی بیستم

)خۆم ئەم تاریخەم دانا بە پێی ئەتاچمێنتەکەی ناو ئیمەیڵەکە( 1999

برای بەڕێز مامۆستا مەسعود  

دوای ساڵوێکی گەرم و گوڕ     نزیکەی دوساڵ لەوەی پێش نامەی ئێوە لەگەڵ ئەو 

کتێبانەی لەالیەن ئێوە و کۆڕ و کاک محەمەدەوە ناردرابوو گەیشتە دەستم. ئێستەش 

دوای ئەو ماوە دوور و درێژە بە شەرمەزاریەوە داوای لێ بوردنت دەکەم. لە نامە نوسیندا 

بێ  پەکیان خستووم. هەرچی  دڵتەزێن  و کارەساتی  بەالم کۆسپی گەورە  نیم  تەمبەڵ 

گەلێک مەمنوونم هەم بۆ نامەکەت هەم بۆ کتێبەکان. دیوانەکانی حاجی و گۆران مایەی 

دڵخۆشیمن و پێیان بوژاومەتەوە. 

رۆشنبیری نوێ م تاق و لۆقە دەگاتە دەستی و »گەستی ژیانم« دەخوێنمەوە؛ زانیاریەکی 

باشی تێدایە و بۆ لێکۆڵینەوەی مێژوویی کەڵکی زۆری هەیە؛ بریابا بەسەرهات نووسین 

زۆرتر باو بایە و کەس نەترسابا لە لۆمەی خەڵک. 

واڵت  دەرەوەی  لە  کوردستان!  مێژووی  گۆڤاری  بە  سەبارەت  ئاگاداری  ئەوەش 

ئیمکانیاتی چاپ و بالوکردنەوە و بە سەربەستی شت نووسین زۆرە بەاڵم ئەم سەربەستیە 

ئی ئەوانەیە کە پارەیان هەیە؛ بە بێ ئیمکانیاتی مادی، ئەو حەموو نیعمەتە بە کاری چی 

دێ؟ چاپ کردن و شت ناردن بە بەریددا خەرجی زۆرە و زەحمەتە مەمانان دەرەقەتی 

بێین. بەاڵم حەول نەدان و بە ئومێدی ال تق.... دانیشتنیش کارێکی باش نیە. گۆڤار 

ئەوەندە ساز بکرێ و 30 دانەشی لێ چاپ بکرێ باشرتە لەوەی هیچ نەکرێ.  هەر 

مەحمودی  سوڵتانی  لە  خواڵ  بکا.  چاپی  بیەوێ  ئەوروپا  لە  کورد  نارش...  لەوانەشە 

گەورەترە. ئومێدم وایە لە واڵتیشەوە بەشداری لە نووسین و شتی وادا بکرێ گەرچی 

ئەوە دەبێتە کۆسپێک؛ ئەگەر گۆڤارەکە بیەوێ لە واڵتیشەوە باڵوبێتەوە و خەڵک شتی 

تێدا باڵوبکاتەوە دەبێ لە زۆر شتان بپرینگێیتەوە! پیسامن لێ قەوماوە! 

اطروحەکەم پارەکە بە یەکجاری تەواو بوو و چەند نوسخەێیکم لە الیە و پێم خۆشە 

بۆ ئێوە و چەند برادەری دی بنێرم بەاڵم شتێکی لە دەرەوە دوورابێ بە کاری ژوورەوە 

نایە مەگەر مەقەستی لێ تیژکەمەوە و دە پازدە الپەڕەی فڕێ دەم. دەترسێم بەوەش پاک 
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نەبێتەوە. دیارە نیگەرانی خۆم نیم و زۆرتر دەربەستی خوێنەرم. 

دیسان ماڵامن گوێزتەوە و هاتووینەتە شارێکی تر کە نزیکەی 400 کیلۆمەتر لە شاری 

جاران دوورترە. 

جارێ لێرەدا ماڵئاوایی دەکەم و ئارەزووی خۆشی و ساغی و سەالمەتیت دەکەم. 

ئەمیر حەسەنپوور  



اصل مکاتبات
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ـنامهییکمـ
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ـنامهیدوم،صفحهیاولـ
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ـنامهیدوم،صفحهیدومـ
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ـنامهیدوم،صفحهیسومـ
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ـنامهیسومـ
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ـنامهیچهارم،صفحهیاولـ
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ـنامهیچهارم،صفحهیدومـ
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ـنامهیپنجم،صفحهیاولـ
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ـنامهیپنجم،صفحهیدومـ
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ـنامهیششم،صفحهیاولـ
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ـنامهیششم،صفحهیدومـ
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ـنامهیهفتمـ
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ـنامهیهشتمـ
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ـنامهینهمـ
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ـنامهیدهم،صفحهیاولـ

]توضیحویراستار:کیفیتایننامهدراصلهمبههمینشکلاست.[
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ـنامهیدهم،صفحهیدومـ
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ـنامهیسیزدهم،صفحهیاولـ
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ـنامهیسیزدهم،صفحهیدومـ
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ـنامهیچهاردهمـ
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ـنامهیپانزدهم،صفحهیاولـ
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ـنامهیپانزدهم،صفحهیدومـ
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ـنامهیشانزدهم،صفحهیاولـ
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ـنامهیشانزدهم،صفحهیدومـ
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ـنامهیشانزدهم،صفحهیسومـ
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ـنامهیشانزدهم،صفحهیچهارمـ
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ـنامهینوزدهمـ
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ـنامهیبیستمـ




