
               
!!خةألتي جنثو پيرؤز بث  

  !!دةسةألت ذةخنةگر ئةگؤذث بة شةريكةدز
هيوا حوسةين                                               

 
بة هةموو دةزگاآاني پارتي و . ئينسان دةبثت ذثز لة آاري خةصك بگرثت، ئافةريني بكات(

شةذي هثندةي ئةو . حةسةن جنثويان بة نةياراني پارتي نةداوةحةمةسةعيد آاك پاراستن هثندةي 
لة هةولثر باوة آة هةندث اليةني . يان نة آردووة آة ذةخنةيان لة پارتي گرتووةنووسةرانةئةو 

. بة آاك حةمة سةعيد ئةآةن) بة شةذي عةبدوصأل ئاگرينيشةوة(ناو پارتي شةذي خؤيان 
 آة رتي ئةو دةنگؤية پشتذاست ئةآاتشنبيري سةر بة پاخةألتكردني ئةو لة اليةن دةزگايةآي رؤ

)!ي بةر لةشكرةآة بووةثكآةواسوورآاك حةمةسةعيد چ   
 "   "  " 

 
نووسةرثك لةسةر ذؤشنايي دةقث  ئةشث هةر . هةر دةقث بةرهةمي دةقثكي ترةئةصثن 

يةتي  بةشثكة لة سروشتي داهثنان و مةعريفة، آة بةپثي تيئؤرئةمة. دةقثكي تر بئافرثني
ئةمة وا ناگةيةنث آة بةألم . جةعر و ئةسص يان مةت ستورآتوراليزم پثي ئةوترث دةقپؤس

ئةمة .  بنوسثزيندوثكي  بتوانث دةقبخاتة بةردةستي ئيتردةقث هةر آةسثك دابنيشث و 
ئةتوانث لة نووسةري مةزن . پةيوةستة بة ئاستي مةعريفي نوسةر و هثزي ئةفراندن تيايا

 دةقي الوازكؤلةش تةنيا نوسةري بچ.  بئافرثنثي مةزن دةقخؤيةوةمةعريفي مةرجةعي 
.  بؤية تةنيا زبص بةرهةمئةهثنثهةلئةهثنجث  

 
فؤلكلؤرؤ آوردي پذة لة قسةي نةستةق و . ئةم بؤچوونة بؤ ئةدةبي ساتيريش ذاستة
ي سةدةي  آان1970ني  ناوةذاسي ساألبةألم لة. نوآتة، آو شوةيةآن لة ئةدةبي ساتير

ةوذةحمان ئ لة نووسيني مامؤستا حةمةي مام)نةنكم بةخثومان ئةآات(آتثبي پثشوو 
ئةم آتثبة بةنرخة آاتي خؤي لثدوان و بةحسثكي زؤري . ئةدةبي نوسراوي ساتيرةنؤبةرةي 

سةرچاوةي مةعريفي و ئةسصي بؤتة  آاية مةعريفيةي بةدةر لةو مةرجةع و. دروست آرد
، ئةتوانين ئةمة بة حةمة آاري تياآردوونوةك ئةسص آاآةدةقةآاني آاآةحةمة يان 

، آة بة   حةمةة آاآپذ لة مةعريفةيةدواي ئةو آتثبة . سةرچاوةيةآي ئيلهاموةشثن بزانين
ناچاري رثگاي ئثكسيلي گرتةبةر آؤمةصث شاآاري تري لة هةشتكان و نةوةدةآاني سةدةي 

 آة دةستا و دةست و  و دةيان تثكستي تر)شيوةني وةتةن(، لةوانة شاآاري پثشووا نووسي
ئةمانة . بةرهةمدؤستاني آاآةحةمة بألو ئةآرثنةوةپا لةناو روفاآسةو فاآس لة ئةو

.  بؤ هةندث نووسةر و نووسةرؤآةي مةعريفي و مؤدثل و مةرجةع بوونة سةرچاوةساألنثكة
ةآةنةوة  هةندث لةوانة وثراي ئةوةي ئةمةندة بثبةهرانة السايي آاآةحةمة ئجثگاي داخة آة

  هةوةسي جنثوبايان بة تثكست و داهثنانةآاني ئةشثوثنن، وة بوغزي تايبةتي خؤيان وآة
ةآاني بةراوردثكي خثراي دةق. ناوي ساتيرة شيعر و ساتيرة چيرؤك بة خوثنةر ئةفرؤشن

ئةيسةلمثنن آة ئةم نووسينانة السايكردنةوةي شيعر و ،  دةقؤآانة زؤري ئةمآاآة حةمة و 
. بة دزيئةدةبي دابنرثنشث وة ئةچيرؤآةآاني ئةون   

 
 هةندث بةراوردي خثرا و نمونةي ئةم دزييةئةدةبييانة ئةخةينةذولةم بةشةدا ئثمة 

؟  الساييثكردن ياتآار   
: لة شيوةني وةتةن ئةصث) ةوذةحمانئحةمةي مام(مامؤستا   

 خةصك هثشتا گةمژة و آةرة



 حةزي لة غوألمي و شةذة
  چؤن دواي ئاشبةتاصئةگينا

)89الپةذة ( ذابةرة؟ ةماصةهثشتا بن  
 

ئةم دةقة بة الوازي و شثواوي حةمة سةعيد حةسةن آاك ة ي شةش ساص دواي ئةمآةچ
: ئةنووسثتةوة و ئةصث  

 آورديش قةلة
 ئةگةرنا چؤن فألنةآةس

 دواي ئةو هةموو ناپاآي و نسكؤ و فةشةلة
) و آوردستان پؤست دةنگةآانذثبةري گةل،سايتي(هثشتا هةر پثشةواي گةلة   

 
. ؟ با خوثنةر خؤي وةألم باتةوةچيئايا ئةمة السايكردنةوةية ياخو   

 
، بة زمانثكي ساتيرئامثزي  چيرؤآة شيعرثكدالةوذةحمان ئةمامؤستا حةمةي مام

 ئةوةي ذيزي شؤذش جث ئةهثصث ت آة پاش ئةآادؤنكيخؤتانة  باس لة چةآدارثكي آورد
 ك لة تاران خةريك جاشايةتي ئةبثت،ث ذؤژ ذؤژثك لة بةغا و. ئةبثتة ئينسانثكي دؤذاو 

: ئةصثآاآةحةمة   
  بةألم جةنابي زؤر بة ئاساني ...

  تفةنگي بذنةو ئارپثچي و لة جثي
 ذاني سؤزاني
 بةغا و تاراني

  )1995پةيضين بةبث فشة،هؤصةندا (ني ناوةتة شا
 

د حةسةن  آاك حةمةسةعي اليآي زؤر بثزةوقانةئيلهامي ئةم شيعرة بةم شثوةية
بكات ئةندامي سةرآردايةتي پارتثكي آوردي گئةداتةوة، آة چةند ئةيةوث سوآايةتي بة رةن
: ئةآاتآايةتي بة ذةگةزي ژن ئةمةننة سوسةد  

 ئثستا ذابةري شةذي توولخايةن
 خواي پارتيزاني 

. ذاني ژنثكي ناوةتة شاني  
 

آة نةذوو بخةيوذةحمان آاآة حةمةي مامئةبا نموويةآي تر لة شيعرة ئيلهامبةخشةآاني 
:لة شيعرثكا ئةصث ي مامةئةوذةحمان حةمة. ة آؤپي آردور ناشيانةزؤحةمة سةعيد آاك   

 
ذووسةوةئةو آؤنة جاشانةي بةچةآي   

 لة ئاستي باوةذي گذيني آوردانةم سووتابوون
 ئةو گثصة پياوانةي 

بة ئاألي بةعسةوةدارين و  بة ئةسپي  
 ئةهاتن
  پثدابوون من گلم

 ئثستا دثن 
نگ هةصئةسوون لة ذدثنخةنةو ذة  

 بة شثوةي ئافرةتي پةرژين شكثن
: پثمئةصثن  



! آوردستان تينووة  
ئاو و خوثن  و  بارانينهةر ئثمة  
تينوشكثن خؤمانين  

الپةذة  1998 ساص 3.  ژ،آةنةدا، گؤضاري آؤمةصةي آلتووري آوردي لة گؤضاري هةژان (
13.(  

 
لةژثر آاريگةري فيكر و مةعريفة و سةبكي  حةسةنآاك حةمةسةعيد با سةيرآةين 

: شيعرةآةي آاآةحةمةدا چي ئةنووسث  
 ئةو سوارة ساختانةي لةبةردةم باهؤزي 

 باوةذما گال بوون 
 ئةو فيلة گثژانةي 

 ذؤژاني زيوينم تةقصةم پث لثدابوون
. هةنووآة دثن دةصثن  

.)شاباز و داألش، سايتي دةنگةآان. (يةآثتي حيزبثكة بث بةصثن  
 

.  فةرهوود ئةآاآةحةمةثوةية شيعرةآاني آاد حةسةن بةم شةيرة آاك حةمةسةعيس
سي آوشتني مرؤضثك آةچي ئةگةر رؤماننوسثكي آورد باسي عةشقي نثوان دوو آةس يان با

 باسي ة نيية فألنة نوسةري گةورةي دنيا پثش ئةم ئةيكاتة هاوار و ئةصث ئةمة دزراوة ئةوبكا
ي نةياري هةندث وشة لة  يان بؤ شكاندني شاعيران.ؤض ئةآاتئةوين و آوشتني مر

 ي گةورةي دنيا دةرئةهثنث و ئةصث ئةم شاعيرة ئةم وشانةي لة فالنة شاعيرانشيعرةآاني
آةچي خؤي جگة . وةك ئةوةي پثمانبصث من هةموو شيعري دنيام لةبةرآردووةدزيوة، 

سةبكي ئةواني  ..لةوةي آة  شيعرةآاني گؤران و لةتيف هةصمةت و شثرآؤ بثكةس و
 هاتووة بةم شثوةية )بةتايبةتي سةبكي وةزني سثبذگةيي گؤران و شثرآؤي تاألن آردووة(

. فةرهوود ئةآايشحةمةي مامئاوذةحانآارةآاني   
) 1995بةچي ئةنازي؟ هؤصةندا (لة قةسيدةيةآي درثژا بة ناوي ) حةمةي مامئاوذةحمان( 

ي خؤي بةرةو ذةهةندي دژايةتي يهةموو بوغزي آؤمةأليةتي و  چينايةتي و ئينسان
ثك ئةبات، زؤردارثك آة هةرچةنة ئثمة نازانين آثية بةألم ئةشث لة هةر گؤشةيةآي رزؤردا

:: ئةو لةبةردةميا ئةصث. دنيا ئازادي مرؤض و ژن و ستةملثكراوان زةوتبا  
 من شاعيري چةوساوانم
 دوشمني گشت زؤردارانم
 من بولبوولي آوردستانم

 
چي ئةنازي؟پثمناصثي تؤ بة  

 من آوذة آارگةرم
 تؤ آوذي مام قازي
 من بةبر و پةنگرم 
 تؤ بةچكة بةرازي 

 من مةلي گوصزاري هةصبةستم 
 تؤ دزي، آچبازي

 من گوصو رثحانةم 
.تؤ سير و پيوازي  

 آةواتة پثمناصثي تؤ بة چي ئةنازي؟
 



اني نةمر انةي آة آوذان و نةوةآاني بارز)شيعر (وحةمة سةعيد لة يةآثك لةآاك آةچي 
)  ي ئاب آاك مةسعود بة خاوةن آاري حيزانة31تةنانةت دواي (بة دز و پاتاصخؤر و ناپاك 

ناو ئةبات، بةم جؤرة ئيلهام و مةعريفة لة شيعرةآةي آاآة حةمةي مامئةوذةحمان 
: وةردةگرثت  

 بة دز ناسرواين 
 من و آوذاني بنةماصةي بارزان

 من خةو لة چاوي جةلالدان دةدزم
. اماني گةلي آوردستانئةوان س  

 
بة چي دةنازي؟/ هةي آوذي قازي   

.تؤ ئافرةتبازي/ من ساتيربازم   
 تؤ ذوخثنةري، منيش ذوخثنةر 

*من آوذة پؤليس/ تؤ آوذي ئثدريس  
 تؤ آارةآانت دژي چةوساوان 

 ئيدريسيانةية
 منيش ذةفتارم دژي ناحةزان

.پؤليسييانةية  
 آةواتا جةناب بةچي دةنازي

بازي هةر بازي/ دزي هةر دزي   
 گةر بةندة ذازي و جةنابت ذازي
)1997وازي و قازي،فاآس لة حةمةسةعيدةوة !. (با شةآر بخوات جةنابي قازي  

ة و ئةوانةي لة قةذني پثشوو )شيعر(ئةصثن آاك حةمة سةعيد ئثستا بايياوةتةوةو لةم 
 ويمردو!  و مرثموردووووت دژ بة  بنةماصةي بارزاني نةمر نووسيوية پةشيمانبؤتةوة ئةصث

بةألم هةندثك لة نة ياراني ئةصثن حاشاي لةمنووسيانة !! ةوةرقةذنث لةمةوبةر زيندوومةآة
آردووة و تؤبةيكردووة آة جارثكي تر توخني آةساني بنةماصةي هثژا بارزاني نةآةوثت 

 بث خةألتي ذووي  دواي ئةمةيشئةگةر حةمة سةعيد. چونكة ئةمة خةتي سوورةو بضةية
ي ناو آة خؤي بة دز (ي بارزانيلة نةوةآ) آة خوا ئةزاني پارةآةي چةندة(ي جنثوفرؤش

ثك دةآات آة آوذاني بارزاني بة  خةألتي آةسضان وةربگرثت، ئايا چؤن آاك نثچير)ئةبات
گوتي آاك مةسعوود گؤصثكي ي ئاب 31دواي  ئةو نةبوو ئةيةزانن؟ ئ و حيزآار ز و جةردةد

 ئايا قيني پارتي بةرامبةر بة نةياراني ؟ماناي چييةسيفةتة  ئةم ئايا. حيزانةي لة مام آرد
گةيشتؤتة ئةو ذادةيةي آة آةسثك تةنيا لةبةر ئةوةي بةردةوام جوثن بة يةآثتي ئةدا و 

. تومةت بؤ نووسةرانث هةصئةبةسث آة ذةخنة لة پارتي ئةگرن بة شايةني خةألتكردن بزانث
آةسث تةنيا لةبةر جوثنفرؤشي خةألت بكرث؟ ئايا لة ناو آورددا نةبثت لة آوث ذوويداوة   

دات آة ئةيةوث پثشانمان بدةسةألت : ي پارتي بث حيكمةت نةبث ئةم آارةذةنگةبةألم 
و، ئةتوانث  ئةناسثت آة بؤ بةرژةوةندي خؤيان ذةخنةي لث  ئةگرن سايكؤلؤجياي ئةوانة

ئةتوانثت  بكات،ياندةمچةور و دةمكوتبة ئاساني بة مةرحةبايةك و تيكةي بةرماوةيةك 
ئةو آؤلكة ذةخنةگرة دةمبةهاوارانةي آة دةسةألتداران بة دز ناوئةبةن بكاتة شةريكةدز و 

.بيانخاتة ژثر پرسيارةوةالي خةصك بةم جؤرة   
الم  لة سةردةمي مةليكي و قاسم و سةزياتر لة سي ساص،باوآي آاك حةمة سةعيد  *

ديارة آار، هةر آارثك . ي پؤليس بووو هةصةبجة و سلثمانعارف و بةعسيشدا، لة قةراخ 
.بثت شةرم نيية  

 
  ئةصمانيا– هيوا حوسةين                                                                    



 


