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کاکه  حه مه  باقی خۆشه ویست. ساڵوو چاک و خۆشی له  خۆت و خوشکه  نه جیبه  خانم و منداڵه کان. کاکه  گیان زۆر 
زۆر شه رمه نده م که  تا ئێستا نه متوانیوه  هیچ نه بێ هه ر ماندوو نه بوونییه کت بکه م. نازانم ته لیفۆنت هه یه  یان نا، ئه گه ر 
هه ته  بێ زه حمه ت ژماره که م بۆ بنێره ، که  هیچ نه بێ له م جۆره  کاتانه دا الی که م ماندوو نه بوونییه کت لێ بکه م. برا 

گیان ده ستت خۆش و قه ڵه مت ڕه وان بێ، به اڵم کاکه  گیان من 
هه ر هیچ له  مۆسیقا تێ ناگه م، هه ر چه ن زۆریشم پێ خۆشه ، 

به اڵم هیچ له  تێۆری مۆسیقا سه رم ده رناچێ، کورد وته نی 
ته قه ی گوێم دێ، ئێ ده زانم کارێک تۆ بیکه ی خراپ نابێ، 

ده ستت خۆش بێ، نه یشت فه رمووبایه  ده مزانی هه ر خه ریکی، 
ئومێده وارم ته ندروست بیو خه ریک بی.. کاکه  منیش هه ر 

وه ک تۆم لێ قه وماوه - ناشکوری نه بێ شه وو ڕۆژی خودا وه ک 
مێرووله  له  جونبو جووڵدام، به اڵم هیچیشم دیار نییه . وه زاره ت 
خانه ی موباره ک دڵ و ده ماغی بۆ نه هێشتووم. ئیجازه مان ناداو 

ئه ده بیاتی پێ خۆش نییه . به گیانه که ی تۆ پازده  کتێبم له  
ده وروبه ری خۆم هه ڵچنیوه  و مۆڕه یان لێ ده که م.

ته رجو مه :
- تاریخ کورد )جدید(       دیڤید مکداوڵ

- شێخ سه عید               اولن
- ئاغاو شێخ و ده وڵه ت      برۆنسن

- تاریخ اجتماعی هونه ر     ئارنولد هاوزر
- مشتێ غوبار              تولین ود

- ته کیه گاهـ                تیودور درایزه ر

ڕۆمانه کانی خۆم:
- رویا به  ڕۆیا.

- مادرم دوبار گریست
- کسی شبیه  خودم

- بنده شناس خوداست
- درخت کنار دشت

- دعا برای آرمن
- سه رسام.

جا ده فه رمووی چی بکه م- قوڕ بگرمه وه و تێی بنیشم! هیچ 
په ناهێکیش نییه .. به م حاڵه یش هه ر خه ریکم، خه ریک نه بم چی 

بکه م، ده ڕزێم..
له  کوردیه  کۆته ره که م ببوره . ساڵوی زۆرم  هه یه  بۆ خوشکی 
خۆشه ویستم داده  نه جیبه  خانم و چاوی  منداڵه کان ماچ ئه که م.

له گه ڵ ئاره زووی ته ندروستی 
برای خۆت برایم

دوو نامەی ئیبراهیم یونسی بۆ محەمەد حەمە باقی 
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74/3/25
کاکه  حه مه  باقی، برا گیان

ساڵوو خۆشه ویستی و ئیراده ت، بۆ خۆت و خوشکه  نه جیبه ی خانمت.. بیستومه  کوڕێکی جوانت هه یه ، به  سه المه تی، 
ئه ویش ماچ ده که م )ببووره  کوردی نووسینه که م تۆزێ نا له باره ( خانم ساڵوو ئه حواڵ پرسی گه رمی هه یه  بۆ 

هه ردووکتان، موحیبه تی ئێوه م پێ ئیبالغ کرد، زۆر زۆر سوپاستان ده کات به  گه رمی.
کاکه  گیان زۆر خۆشحاڵم که  پێشه کیه که ی " جنبش مای کرد"ت په سه ند کردووه - به ڕاستی خۆشحاڵم، منیش بۆ 
خۆم له سه ر ئه و بیرو بڕوایه م که  ده بێ له گه ڵ دراوسێکانمان بدوێن، نوسخه یه کم دا خزمه ت کاکه  محه مه دی که  

بیهێنێته  خزمه تتان- البود تا ئێستا پێت گه یشتووه  " شۆڕشی شێخ سه عیدی پیران"یشم بردۆته  ژێر چاپ، هیوام وایه  
چاپه که ی به م زووانه  ته واو بێت – تا بزانین ئیرشاد که ی ئیجازه ی نه شری بدا. بۆ ویش پێشه کییه کی دوورو درێژم 

نووسیوه - که  هیوام وایه  په سه ندی بکه ی.
ئیتر ئیحترام بۆ خۆت و خوشکه  نه جیبه ... ڕووی کوڕه که ت ماچ ده که م. کتێبه کانی ترم هه روا ماونه ته وه . به  

ته ئه سوفه وه  ئه م ڕۆژانه  بوحرانێکی عه جیبه  له  بازاڕی کتێب و کتێب خوێندا. کاغه ز گرانه ، خه ڵکه که  ده ست ته نگ، 
ناچار هیچی تر نامێنێته وه  جوز ئاره زوو. خۆشی بۆ هه موو الیه ک. هه ر بژی و ده ست و زیهنت له کاردا بێ. ببوره  

کاکه  گیان له  کوردیه  شه له که م- ئه میش وه ک خۆم وایه .
ماچت ئه که مه وه .


