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  لةنصوان مردن و ونبووندا
  ي شاعريدا) شةيدا عومسان(لةيادي مةرطي 

  

  ئيسماعيل حةمةئةمني
  
1  

زؤرم ثصويست بوو هصز بدةمة خؤم  بؤ ئةوةي لةبةرامبةر  الثةأةيةكي سثي أامبصنم و ئةم ضةندة دصأة 
أادةكصشصت،  بةدووي خؤيدا دوةري ياةهارةبؤم ، بةلَكو بةتؤثزي ضةندبنوسم، كةنةك تةا بةئازا

، ترسصك كةلةزؤر !ترساوم) عومسان شةيدا(يي هةتايي هاوأصمان ا بزامن بؤضي من لةمالَئاوبةبصئةوةي
، كون و لةبةرةوة ثةالماري دةدام بةبصئةوةي بزامن ضية و لةكوصوة سةريهةلَداوة، بؤضي بةدوومةوةية 

، هةموو نوسينة ناكاملَةكانيش !ت بصوازم دةكا ،وةك بةشصك لةتارمايي نوسينصك كةهصشتا كاملَ نةبووة
  .نوةك تارمايةكان وةهان هيالك و ترسناك و دوذمنكارو بصوازكار

 
  

2  
لةيادي شةيداي شاعريدا هةولَدةدةم لةو تارمايية تصبطةم كةبةدوذمنكارو تصكدةر ناوزةدمكردن، 

اندنصكي نوسةرن ، طةيبةجؤرصك كةهيض بوارصك بؤ طومان نةهصلَمةوة كةنوسينة ناتةواوةكان ، مةرط أا
و ونبوين لةنصو باخضةمامةخولةيةكانيدا خؤي نيشاندةدات،  مةرطصك زياتر لة طومكردين نوسةرةكة 

مةرطصك مةرطصكي داهصنةرانة نية بة ضةمكي أؤالن بارت ، بةلَكو مةرطصكي أاستةقينةيي جةستةي 
  .ن خؤيكؤمةآليةيت و بووين كؤمةإليةيت نوسةرة لةنصو أؤذانة ذياندا، نةك ذيا

 
  

3  
ون بيت بةبصئةوةي مبريت ، ياخود مبريت بةبصئةوةي ون : دةلَصتدا ) مؤريس بالنشو(ةيادي جاك دصريدا ل

ئصمة دةتوانني بلَصني كة ئةو مردووة بةبصئةوةي ون بصت، ...  تةرناتيفانة ئةوةندة ئاسان ننيبيت،ئةم ئةلَ
  .بةبصئةوةي  مبرصتكاتيشدا دةتوانني بلَصن كةئةو  ون بووة  نابةإلم لةهةم

 2003بةرلني  /  ، بإلوكراوةكاين مصرظص21ل... لةيادي بالنشؤ، ضركةسايت مةرطم : دا يجاك دصر
  

  
4  

شةيدا ونبووين خؤي لةثصش مةرطيةوة بوو ، ئةوةشي شةيدا و بةرهةمةكاين عومسان من ثصموواية 
ةوة، تيذأوانيين تصدا دةبينيبناسصت بةئاساين كاراكتةري شاعريصكي بةتوانا و مرؤظصكي هؤمشةندي 

ئةو بصدةنطية سةختةي .  و ونبوونصكي ئريادةطةريانة بوو كةونبووين ئةو بة ونبوونصكي هةلَبذاردة
 ئةو شةرمةي بةردوام لةبةرامبةر أؤذانة ذياندا بوو بوو بةبةشصك لةكاراكتةري ،  سيماي ئةوي طرتبؤوة ،

و لةضاوةكانيدا دةبينرا، ئة  كةةق بةهةراوزةناي شتةكانئةو خؤ ثةنطخواردنةوةية لةدنياي دةرةوةي دلَأ
 هةنطاونانةي ةقسةكارةكاين بةرامبةري هةستيثصدةكرا، ئةو خاوطوصطرتنة لةسةرخؤيةي كةلةئاست 

بةتاإليةكي تيذو بصئامان  ، كة ثصدةضوو لة بةتاإليةكي طةورة بأوانصتةكايت أؤيشتنيدا، ئةو تصأامانةيل
روبةر و بؤ هةموو هةرايةكي دةوييةالمسةال ئةو ئاوأدانةوة ، !!ت لةالي خؤيشي و بصثصناسة تةنانةوأةش
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ي مندا دةسوأصنةوة، من خودوةي ةلةدةروةي من و ةوةك ئةوةي بيةوصت بلَصت ئةمانة هةمووي لةدةر
  . خؤي ونبكاتياري دابوو صنا كةبأةهوصنةي ئةو شاعريةيان ثصكد، ئةوانة هةمووي  !تازة ونبووم ئازيزامن

 
  

5  
 ضركةسايت ئةمةش ترسي ئصمةية لةوةي لةطةلَ مةرطي هاوأصكامناندا ، مةرطي خؤمان ئاوصنةيي بصتةوة،

ياخود لةوانةية  ضركةسايت ثصداضوونةوةي ذياين ئصستاكصي خؤمانة، جةستةيي ئةومةرطي
 طرنطي كاتصك شاعريصكي ئاوةهادنةوةبصت لة داهاتوو بةبصئةوةي سةيري ئصستاكصمان بكةين، ئيدي ربريك

نصوةندي أؤشنبرييةكي ثأ قةيران  بؤ هةتايي كؤض دةكات، جارصكي ديكة هةموو ثرسيارة نةكراو و 
هةموو هةستةثةنطخواردووةكان و هةموو لصرةبوونةكاين خودي خؤمان و هةموو كصشةكاين جةوهةر و 

وي خؤيدا لةطةلَيدا بةدودنةوةيةك لة داهصنان و ذيان ر و هةموو بريكانشصوةكؤمةإليةتيةكامن
    .دةكاتبةكصش

 
  

6  
 لةدواي مةرطيان  ، يةكصكيان ئةوانةن لةبةرامبةر دووفيطورداين ة ئصملة ذياين أؤشنبرييي كورديدا ، 

كةئيدي كاردانةوةكاين دواي ،  دووبارة دةبصتةوةهةراو زةناي ساتةكاين ذياين جةستةييان هةمان 
 نوسراون ،  نةوةي ئةو بةرهةمانةن كةلةوةوبةرصكي ماتةميين و دووبارةكردجطة لةضةند كؤأمةرطيان 

هةر وةك ضؤن هةمان نوسةر لةذياين جةستةيي خؤيشيدا بةثصي بووين لة ترؤثكي ناوبانطدا دووبارةي 
كردونةتةوة، مادامةكي ناوبانط هةميشة ضواربارة لةضاثدانةوةي بةرهةمة كؤنينةكانيشي ثص قوتدةضصت 

 صك دذي ونبوونوسةر نايةوصت ون بصت و ن و بةو شصوةيةوتن يةك هةية لةدةركةدةوامرمادامةكي بة
كاندا وة دةكات بةو دووبارةية و بووين لةنصو أوناكي أؤذنامة و ميدياة كةمةزندةي ئدةوستصةوة

ثارصزراوة لةونبوون، بةإلم ئةو فيطورة نازانصت كةونبوون ثابةند نية بةدةركةوتن بةقةد هصندةي ثابةندة 
  . ةنديةكاينبة داهصنان و كصشةب

بةرهةمةكاين لةبةر ئةوةي لةزةمةنصكي كةف وكولَدا  و مان هةية كةلةسةرخؤ و هصمنةدووهة فيطوري 
لةطةلَ هؤمشةندي باوي ئةو سةردةمةدا ناطوجنصت ، زؤر نابات لة ثةراوصزصكي هصمندا دةمصنصتةوة ، بةإلم 

نصكي هةية بةقةد وصشصت بوؤي أادةكلةبةر ئةوةي خوصنةري نوخبةوي و ئيليتةي أؤشنبريي بؤ خ
  ثأوثاطةندةي ميديا كؤمةإليةيت ثصينةبةخشيوة،ي مصطةيل ارستايي خؤي ، بارستايةك كةفوكولَب

 ئةوةندة يين خؤي ئةو ئةلَقة هصمنةي بؤ ثصكهصناوة، ئةو فيطورةب بةقةد هصندةي جيهانثصينةبةخشيوة، 
ونبوندا خؤي دةبينصتةوة، ونبوونصكي حةزي بةدةركةوتن نية بةقةد هصندةي لةنصوان هةلَبذاردين 

  ..ري باإلدا داهصنةرانة لةنصو تصكست و هونة
 
  

7  
 فيطوري دووهةم بوو، ئةو شاعرية بوو لة كاتصكدا هةمووان لةنصوةأاسيت حةفتاكان و )شةيداعومسان (

هةشتاكاندا خةريكي خؤجةأاندن بووين بؤ بةرهةمهصناين حةماس كة ثصخؤري ئةوزةمةنةبوو، ئةو 
هةرة ووردةكاين مرؤيي ةثصضةوانةوة لةشيعرةكانيدا باسي لةمةرط و ثايز و عةدةميةيت ذيان و خةمة ب

ئاطر و ثؤإل تصكدا كوردايةيت داواي لةشاعريان دةكرد كوردة ناموسي بكةن و بؤ شاخ و كادةكرد، لة
، ت بؤ ئةوي ديكةدةوة بةردةبازصنيان بصرلةبةردي ئةم سةركبنوسن ، بؤ ئةوةي لةجةماوةر دوا نةكةون 

ةكاندا بووة، بةإلم ئةوا هةر لةوساتةدا كاتصك شةيدا وةك هةموو مرؤظصكي كورد لةطةلَ بةطذاضوونةو
بصت ئةوا شيعري نةكردؤتة قورباين هيض سةردةمصك كة نوسني دتصكدا كوردة ناموسي كرشطةر لةهةموو 
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 باسكردين جواين شانؤ و وةرطصأان ردةمةدا خةريكي  ئةو لةو سة، ، نةخصر!امبةري ربةئةرك بزانصت بة
بوو، هةر وةك بيةوصت بلَصت من دةمةوصت لةنصو جواين هونةري باإلدا مانايةكي ديكة بدةم ذياين 

  .. أةوتيكرد و تصثةأبوو ذياين ئةو هةميشة ئةو فيطورة هصمنة بووة كة مةرطيشي بةهةمان هصمين.كوردي 
 
  

8  
ةواوي خةلَك لةذصر كاريطةري  تر بةوةي كاتصك ئةو دةمرصت ،، ناجؤدا بوومةرطي ئةو لةزةمةنصكي ناجؤر

لةخؤشيدا سةمابكةن بؤ  دةأذصنة سةرجادة بؤ ئةوةي  يت لؤكايل كوردي  و ميدياكةي إلدةسة
 و  كةبووة بة سةرؤكي حكومةتصكي ثصكهاتة لةضةند مةال و كؤنزةرظاتيظصك،دةيةكي كورديرسةرك

ردين شةيدا خؤي لةخؤيدا ئةو دةالقة طةورةية نيشان دةدات ، سةيرة،م!كؤمةلَصك ليربايل لنطةوقوض
لةنصوان أؤشنبريي ودةسةإلتدا، ضاكتر واية بلَصم لةنصوان ئةدةب و دةسةإلت و خوصنةرصك كةهصشتا 

هةرئةوةندةش نا بةلَكو ..دروست نةبووة، هصشتا لةسةر جادةكان بةفيكةي سةركردةكان سةما دةكات
ر ك كةبةختةوةرية أووكةشيةكان دةطةنة ئاستصك بة هةزارةها لةذصزةمةين ناجؤر لةوةداية كاتص

، مردنصك كةميديا و أؤذنامة و طؤظارةكان ن لةوكاتةدا شةيدا دةمرصت درومشي بريقةدارةكاندا سةمابكة
 هةر وةك ئةوةي  ئةو لةنصو ئةو قةربالَغيةدا دةمرصت ، بةهصمين وبصدةنطي، ،سةرقالَن بةسةركردةوة

هصشتين هةموو قةرةبالَغيةك بوو  مردنيشي بةجص، بصت لةو هصمنةأةوتةي بةنصو ذياندا مردنيشي جؤرصك
ي و ذياين لةحةوشةيةكةي اربوو، لةو ذاوةذاوةي كةبةردةوام بةهؤي هةذي كة تاسةر ئصسقان أقي لص

 لةكرصضي و ثأي بوو  و و لةخانويةكي طلَني، كةمالَي كؤين ثريةمصرد بوطةورة طةأةكي قةزازةكان ،
ساتصكي تةايي   هيض كةسصكيش ناتوانصت لةو هةرايةداصين نةبوو ،و هيض شتصك تصدا  هةذار دراوسص 

 ر و هةرابوو كةمن و ئةنوةربةخؤي ببةخشصت، ئةو هةراية بةردةوام بةدوويةوة بوو، ئةوةندة دذوا
 ضونكة تاو ،ؤ يةكتريةواوةيت طوصأادصلَني بدا نةمان دةتواين بةتي لةذوورةبضكؤلةكةلةسةردانصكماندا، 

 طوصطرتن لةويةكتري ،سةرجني ئصمةي بؤ حةوشةكة أادةكصشاقيذةيةك ياخود هةراوزةنايةك ناتاوصك بة
اريكي تيذ هةأةشةي لةو حةوشة طةورةيةدا جؤريك بوو لةياريكردين ئةكرؤباتيك لةسةر ثةتصكي ب

 :طوويتشةيدا بةثصكةنينةوة صوارةية ئةو ئ  ..ةكي ترسناك  بؤ نصو قةربالَغيكةوتنةخوارةوةي لةسةر بصت 
بةإلم من بؤ ئةوةي ، سةرخةوصك دةشكصنم  مالَةوةلةدةضمةوة من صت لَة خةلَك د،نوكتةي من ئةوةية

  ...ثشوو بدةم دةبصت بضمة دةرةوة
 
  

9  
و زةناي مصطةيل و تاكاخوازي و لةنصوان أاكردن لةقةربالَغي و طةأان بةدووي هصمنيدا، لةنصوان هةرا

 شةيدا ذياين بةسةر ،دا ، لةنصوان هةموو ئةمانةداستيةكي شاعريانةثة و بصدةنطي و  يدواليةتئينديظ
 صستاكص لةذياين زؤربةي داهصنةرةكاين كورد لةنصو وإلت و لةمةنفاكاندا دةبرد، بةسةر بردين ذيانصك كة ئ

  ...كوشندةي هةيةدرصذ بوونةوةيةكي 
 
   

10  
بالَغي كورديدا، سةركصشيةكة مرؤ ةةنصوةندصكي ثأ هةراو قةرونبوون لةنصو تصكسيت داهصنةرانةدا ل

نازانصت لة ض كةنارصكدا دةطريسصتةوة،  ئةو ونبوونة طةر لةطةلَ خوصنةرصكدا نةطوجنصت كة فصري 
 ئةوةية كص بةدووي خؤيدا أادةكصشصت، ثرسيارةكةخوصندنةوةي قولَ نةبووة، ئةوا نائومصديةكي ترسناك 

 ، لةكاتصكدا كولتوور !لتووروك هةمووان سةرقالَي كصشةي نةتةوةن بةبص بووين كمن دةخوصنصتةوة لةكاتص
لة ثرسي نةتةوة جياكراوةتةوة و طةر بوونيشي هةبصت ئةوا بوونصكي ثاشكؤيةتية نةك سصنترالَي، كص 
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لةوةتصدةطات كةطةيشنت بة ثلة باإلكاين جواين لةنصو زماندا خؤي بصئةوةي بانطةشةي بؤ بكةيت 
) نوخبة(، ئةوانةشي كةتصدةطةن ئيليتةيةكي !؟، كص لةوة تصدةطات!صك بؤ نةتةوة ثصكدةهصنصتدةموضاو

 لةنصوةندصكدا أؤذ بةأؤذ بةرةو زؤري و بؤري بةدطومانيةكاين أؤحي،بالَغن بة ةزؤر دةطمةنن و قةر
 أستةكاين بصطومان( كردبوو،   قسةممن ئةوةندةي ئةو ماوة كورتةي ثصكةوة لةطةلَ شةيدا.. ثةلدةكصشصت

، ئةوة بصوازيةم )صواز بووبصت، هةر وةك ئةوةي لةئاخظني بنضأ بووئةو كورت وضأ و زؤرجاريش ثضأ ث
 ذياين بةسةر دةبرد ، لةنصو ئةوانةي كة نوسةرة مةسلةكيانةداهةستثصدةكرد كةلةنصو ئةو هةموو بةنصو 

دا لةبصدةنطي خؤيدا زؤري شةي. ي ئةوةي هةية ببصت بةنوسنياناوامةزندة دةكةن هةموو قسةيةك تو
وسيين ئةم دصأانة بابةيت بريكردنةوةمن لة نصوةندصك تاوةكو نئاماذةي ترسناكي ثصدةبةخشيم كة

    ..كةبةتؤبزي بةنصوةندي أؤشنبريي كوردي نصوزةدي دةكةين
 
  

11  
نبوونةوة، ئةمانة ئةو ئاماذة سةيرانةن كة صيت ذيان ضية و ثةيوةندي ضية بةوضؤن دةذيت ؟، ضؤن

لةمةرطي ئازيزم عومسان شةيداوة هةولَي تصطةيشتين دةدةم، بةجؤرصك كةهةموو شتصك لة بؤشايةكدا 
بسوأصتةوة، كةضيدي هيض بريوأايةك تصدا جصطري نةبصت بةقةد هصندةي بابةتصك بصت بؤ قولَكردنةوةي 

نوةري أةشي  بكةم كاتصك من و ئة2001أصطة بةخؤم دةدةم كةباس لةئصوارةيةكي هاويين . بريكردنةوة
عةوإلي شاعرو هاوأص ثصكةوة بةرةو ئةسحابة سثي خلؤربووينةوة، من و ئةنوةر ماوةي زياتر لة 

يدا ؤ وصنةي ئةو شاعرية بوو بةئةزمونةكاين خةكترمان نةبينيوو، وصنةي ئةنوةر،دةسالَي أةبةق دةبوو ي
 هةميشة ئةو ماوةيةي كة تصثةأ دةبوو، ئةوصك كة تاوةكو ئصستا شصوة نوسينصكي تايبةيت خؤي هةية،

انترين شت و خراثترين لةسلصماين يةكمانطرتةوة ، خةريكي تةفسري و لصكدانةوةي شتةكان بوو، جو
دانصكة بؤ ، ئةوةتا دوا ديواين هةولَ! دنيايةوةر لةوةداية كةهةميشة خةريكي بةشيعريةتكردينعادةيت ئةن
كات ، ئةو ئصوارةية من و ئةو ثصكةوة يعرخواز دةش ، تصدا جيهاين شتةكان هةنطصكي ئةلف وبصيداناين فةر

و بووين، ئةوصك  من و ئةنوةر ماوةيةكي زؤر لةيةكتري ونبو...شةيدا شؤأبووينةوةبؤ سةرداين 
و منيش لة ئةلَمانيا، هةموو ثةيوةنديةكان كؤمةلَص دةنط و تةلفؤنات  ند طريسابؤوةلةسكندةنافياوفيال

و لة أابووردوةوة دصنة  ةئةمانة كؤمةلَصك دةنطن لة نصو خؤمةوة، زؤر جار هةستم دةكرد كنكردن بوو
و ئيمصل و دةنطي نصو ئةوةندةي بوونصكي ئةبستراكيت فيزوايل نص بةرطوصم، هةموو هاوأصكامن

 بةإلم أصكةوتصي ثأ بةختةوةري بوو كة هةموو هاوأص يي نني،، ئةوةندة أاستةقينةتةلفؤنةكانن
ط و أاكةأاكة و خؤشاردنةوة ، جارصكي ديكة يةكتر ببينينةوة، هيوا كؤنينةكاين زةمةين نوسني و جةن

صرينانة كة هةميشة ئاطامان هاوأص د، ئةو )جيهاين سؤفيا( بةهرؤزي وةرطصأي أؤماين قادر و ئةنوةر و
 يةكمان طرتةوة،ديارة ئصمة  ديكة لةهةمان شارو لةهةمان شوصنتري بووة و لصكدانةبأاوين، جارصكيلةيةك

ن، بةضاوصكي ديكة سةيري دنيامان دةكرد، ذيامنان لةنصو ئةوروثادا بةهةموو زؤانبازيةكانيةوة،  طؤأابووي
ئصمةي ثةلكصشي جؤرصكي ديكة لة هةستكردن بةشتةكان كردبوو، تصأوانينصكي ديكة بؤ كولتوور و ئةدةب 

ةتةمان دةبيين كي ئصمة ئةو مةسلةبوو،  طرصدةداو زياتريش هةستكردن بةطرنطي ئةدةب هةموواين ثصكةوة
 ، بةإلم شةأي ناوخؤ و طةمارؤ و بريوكراتيةيت ميليشياردبووة كةسايةيت هاوأص دصرينةكامنانكةدزةي ك

 ئاوةها تصبطةين، لةأصطا بؤ مالَي شةيدا و بؤالي شةيدا ، بةس بوو بؤ ئةوةي لةزؤر فينؤمني و طؤأانكاري
  .. لةو ئصوارةي هاويندا من و ئةنوةر بامسان لةم مةسةالنةدةكرد

لةنصوان مةنفاي شوصن و مةنفاي ئةمانة هةولَدانصك بوو بؤ تصطةيشنت لةبصدةنطي و طؤشةطريي شةيدا 
 هةولَدانصك بوو بؤ قولَبوو، بؤ هةردووكيشمان دنةوةيةكي رزةمةندا، ديارة ئةمة بؤ ئةنوةر جصطةي بريك

 بة خواسيت هؤمشةندانةي خؤي  بأياري دابوو  خؤي نةيف  كةتصطةيشنت لة جيهاين نصوةوةي شاعريصك
بكات، خؤي تاأاوطة بكات لة نصو زةمةندا نةك لةنصو شوصن، لةوبأوايةدام ئةمةش سةخترين تاأاوطةية كة 
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 نوسةر  لةطةلَ ذياندا هةولَي كردنةوةي دةرطاكاين دةدات و ئيدي كةبةريةكةوتيننوسةر لةساتةوةختصكي 
وةي كارصكي ة هاتنة دةرمةنية، ، ضوووة نصو ئةو تاأاوطة زةوة ضووة نصو ئةو زةمةنة هةلَبذاردةية

ئةستةم دةبصت، زؤرجاريش لةو تاأواطةيةدا نوسني و داهصنان ماناكاين خؤيان وندةكةن، ئةمةش 
 .. كي ئةو مردنة أؤحية دةبصت مردين جةستةيي درصذبوونةوةيةلة مردنصكي أؤحي كةونةوةيةكة نصزيكبو

 كةبةكؤإلين قةزازةكاندا هةنطاومان دةنا، هةر وةك جاران، وةك كوأة من و ئةنوةري أةشي عةوإل
ن، هةستكردنصك بة ا و شوصنةكامنان طرصدةدا بةكةس و ناوةكانيوكؤنةكاين سلصماين هةموو خانو

 ئةنوةر باسي . مان، كةضيدي ئصمة بصطانةيةك ننيسةربةنيشتمان بوون دةطةأايةوة نصوطةأانةوةو 
شةيداي كرد ، باس مندالَي خؤي لةطةلَ شةيدا و ثةيوةندي بةشيعرةوة، باسي ئةو زؤرانبازية سةختانةي 

تصدا وسني كرد كةشةيدا لةنصو خصزاين موحافزكارانةي ئةوساي سلصمانيدا ، لةثصناو شيعر و بؤ شيعرو بؤ ن
، شةيدا وةك منونةيةك وابووة، منونةي فيطورصكي زؤر أاستةقينة كة ضيدي لة وصنةي برا ذياوة

 بةكؤمةلَصك بريو جيهانبيين رصت، بةقةد هصندةي وصنةي شاعريصك بووطةورةيةكي تةقليديدا ثصناسةناك
دذي ئةو فيطورة شيعرية صسقان طةيةكدا تاسةر ئ لةبةرامبةر كؤمةلَةوة  زمان و بريئالَؤز و ثأ ئيشكاليةيت

، ندذي ئةو جياوازية بووهةمووان دا دةذيا، بوو، بةهؤي ئةو هؤكارة مصذوويةية كةكؤمةلَطةي كوردي  تص
 .دذي ئةو ئالَؤزية بوو كةضيدي نايةوصت لةطةلَ  مصطةلدا وةكو ئةوان شصوةي ذياين خؤي أصكبخات و بذي

شةيدا لةخانوةكةي ثريةمصردا : ةنوةر لة ثأ أاوةستاو طوويت ئةمة أصطةيةكي دوورو دصذي شةيدا بووة ، ئ
ئةمةش لةالي من ئةو ثرسيارةي هاروذاند ئايا بةهةقةت نوسةرة ..هةيةكرصي تةا ذوورو هةيوانصكي 

  !..أاستةقينةكان فصرة ذيان بوون؟
 
  

12  
صوارةيةش ضووين بؤ شةيدا ماوةي زياتر لةهةفتةيةك دةبوو خؤي لةمالَةوة طؤشةطري كردبوو، كةئةو ئ 

 تةا بؤ ئةوةي زياتر لةنصو ئةو ، لةو طؤشةطريية بيهصنصتة دةرص ، بؤ هيض نا ،  ئةنوةر هةولَيدةداالي
 ، شةيدا ئةو ثياوة دلَثاكة بوو كةحةزي لةهةموو شصوةجوانةكاين ثشوويةكي ديكة بداتتاريكايية أؤحية 

ان و جواين ، هةموو ئةو خؤ نةي ذيذيان بوو، ثياوصك بوو غةمباربوو بةو هةموو شصواند
بذاردنة سةختةي ونبوون ، جؤرصك بوو لةهةلَطةأانةوة دذي طرمؤلَةكردنةوةي لةنصو بصدةنطي و هةلَ

 دوا ةرةيئةو ئصواهةموو ئةو دزصويانةي ئازاري ئةويان دةدا، شةيدا كةئصمةي بيين وةك مندالَ طةشايةوة، 
دووهةم بطةأصمةوة بؤ شام و لةوصشةوة بؤ ئةلَمانيا، ثصكةوة  دةبوواية أؤذي   لةشار، ئصوارةي من بوو

ئةنوةرو من و كوأةجوانكيلةكةي شةيدا سواري تةكسيةك بووين ، كةلةبةردةم باخضةي طشيت دابةزين، 
دةكرد، هةسيت دةكرد كة نة ئةواين تر سةيري مين وةكو من و شةيدا باومشان كرد بةيةكتردا، ئةو ثياوة

 و ض وةك زةمةن جؤرصكة لة جةنط دذي ونبوون ، دذي وشكبوونةوةي خةيالَ و نتاأواطة ض وةك شوص
 هةندارانيانة نني بةدوو ئصوارة اين كةئصمةدةيزئةو  . دذي خةونبينني و ذيان وةك نوسةرصك،داهصنان 
 شارو ذياين شار و نيشتمان هةلَبسةنطصنني، دةيزاين ئصمةش وةكو ئةو لة تاأاوطةدا دةذين، ،دانيشنت

  ئةو بأياري دبوو ون بصت و منيش هصشتا لةونبوون نصزيك ئةو و لةمن، لةودابوو ،وازيجيا
بةضاوصكي ثأ فرمصسكةوة .. بوو  ذيانصكي ناجؤرأةتكردنةوةي وة، ونبوين ئةو جؤرصكتةنةبوومة

مالَئاواميان لةيةكتري كرد، ضاوةكاين شةيدا زؤر شيت دةطووت ، كةتاوةكو ئصستاش هةولَي ئةوة دةدةم 
  ..بوو ةكاين صنمة نصو تؤأةكاين هؤمشةنديةوة، ئةوة دوا ساتةكاين من وشةيدارئاسةوا
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13  
لةدواجاردا ئةوة ئةوة كةمردووة، ئةوةي كةئصستا باسي دةكةين .. بةإلم ئةوة شةيداية كةمردووة، هاوأصكةم(

ؤندا، كةدواي داخستين  ، ئةمة قسةكاين ئةنوةر بوو لةتةلف..)بةإلم شةيدا مرد ئازيزم .. شةيداية 
تةلفؤنةكة هةستم بة بةتاإليي ذوورةكةم دةكرد طةورة و طةورةتر دةبصت، هةستمدةكرد تاأواطةي ئصستام 

هةستمدةكرد نوسني قورستر وبصئةمانتر و قولَتر ووةحشيتر و بصئةمانترو تصكوثصكشكصنةرتر دةبصت، 
دأندةي نوسني هةأةشة لةهةموو شصوة طؤشطريمت دةكات،هةستمدةكرد لةبةردةمي دةرطاكاين ذياندا 

، ..) لةدواجاردا ئةوةشةيداية كةمردووة..(ةبصت، بةتايبةت ذياين جةستةييذيانصك دةكات كةبووين ه
أستةيةك كؤتايي بةهةموو طفتوطؤيةك دةهصنصت، ضونكة مردن ئامادةية، مردنصك كةطومانصك و 

، بةإلم لةسةرصكي ديكةوة مردن ةذياندا ماونهةستكردنصك بةتاوان بةجصدةهلَصت بؤ ئةوانةي كةهصشتا ل
لةم ساإلنةي دوايي تةمةنيدا مومارةسةي دةكرد، ضيدي شةيدا ئةو كةكؤتايي هصنانة بةو ونبوونةي شةيدا 

سةرجني أاكصشام لة هاويين  سالَي ، ئةوةي ! و بيانوسصتتصكستانةي نةدةنوسي كةثصويستة بنوسرصن
ة يانةي فةرمانبةران شةيدا ئةمالو ئةوالي ماضكردم و ناميلكةيةكي  بوو ، لةئصوارةيةكي درةنطدا ل1997

ثصشكةشكردم كة ضةندةها شيعري كاريكاتؤري توأةي لةخؤ طرتبوو، لةأصطةي طةأانةوةمدا بةردةوام 
ةكاين ووي خؤيةوة، بةجياوازي كارةشانؤيبريم لةو شةيداية دةكردةوة كة بةجياوازي دةقةكاين ثصش

 يان، شيعرةك وةرطصأصكي بةتوانا، بةجيا لةو ووردبونةوةية لة دنياكاين شيعرو زمكةبةشداربووة تصدا و
يين توأةيي، توأةبوونصك وةك هةندصك نةبؤتة جنصوفرؤشتنصكي هةرزان بؤ كردؤتة هؤكارصك بؤ دةربأ

كردنةوةي سادةخوازي لةأؤحي خوصنةري  ثةلبكصشصت بؤ قولَنةوةي خوصنةر لةخؤي ، زياتركردطرد
 حزيب كوردي ةميشة لةنصوةأاستدا دةبوو، ضونكة طةر ئةو ئةوةي بكرداية ئةوا ه،نةخصركورديدا، 
موجامةلةي ئةو جنصو فرؤشانة دةكات و خةإلتيان دةكات و ئاشتيان دةكاتةوة بؤ ئةوةي جنصو هةميشة 

دا توأة  شةيدا لةو شيعرةكاريكاتصريستيانةي.بيلَصنبدةن بةنةيارةكانيان، ئةو جنصوانةي خؤيان نايةوصت 
بوو بةرامبةر زولَمي كؤمةإليةيت كةتاوةكو ئصستا لةم كؤمةلَطةي كورديةدا بةردةوامي هةية، زولَمصكة كة 

، شةيدا هةسيت س بةشصوةيةكي ديكة دووبارة دةبصتةوةلتوري بةعوشؤأشطصأة دصرينةكان دةيكةن و ك
دةسةإلتصكةوة ةدوو بصت لةدواي بةو زولَمة دةكرد و نةيدةويست لةطةلَ مةسلةكيةكاندا كةمانضةذةين ثل

 بةخشيين هيض بوعدصكي سياسيانة نية بة شةيدا، بةلَكو  ئةمةديارة. دةبصتأؤذ بةأؤذ طةندةلَ 
 و ةواوةيت لةنصو خؤيدا طرمؤلَة بوووةإلمدانةوةيةكة بؤ هةموو ئةوانةي كةوامةزندة دةكةن شةيدا بةت

تةوة بريم لةوة دةكردةوة كةئيدي ئةو نايةوصت من و لةو سا.. ووبضيدي بونةوةرصكي كؤمةإليةيت نةما
ديارة تةا ..دابنيشصت و بذيتخؤي دووبارة بكاتةوة ، هةروةك ضؤن نايةوصت لةسةر شكؤي أابووردوي 

 بذي لةوةي كةذيا باشتر   بؤ ئةوةي طةر خؤي بيويستاية زةمانةتصك بؤناوي عومسان شةيداش وةك ناو
ةداهصنان ، ماناي ونكردين ، ئايا ئةو ونبوونة ل!؟ ئةو نةيزانيوة بذيتة كة ئةوةيايم ئايا ئةوة مانبةإل..بوو

  !!..ئايا بةهةقةت داهصنةرةكان و نوسةرة جيديةكان دةزانن بذين؟!..ذيانة ياخود بةثصضةوانةوة؟
 
  

14  
لةمردين شةيداوة ئةو ثرسيارة جارصكي ديكة خؤي قوتدةكاتةوة، ئايا شةيدا و زؤري وةكو شةيدا 

، ئايا بةهةقةت ؟ةر بوون و شوصنايةكيان لة كولتوري ئةم نةتةوةيةدا هةبووة، زانيويانةبذينكةداهصن
ئايا دةبصت ضارةنوسي ..!؟بكات لة ثاراستين داهصنان هؤمشةنديةكي سياسي هةية كة خؤي بةرثرس

 ،   تصدا ذياشةيداعومسان نوسةري داهصنةري كوردي ذيان بصت لةطؤشةطرييةكي ئاوةها كوشندةي وةك 
 ، ئايا دةبصت !ن كؤتايي ثصدصت؟يدا كة زؤر جار بة كوشتين داهصناياخود شةأصك بصت لةطةلَ ذياين ماتريالَ

كةمانضةذةين دووهةمي سياسةتصكي خراث بيت ياوةكو دةبصت لةمةنفاكاندا بةدوو كةسايةتيةوة بذيت 
، !؟صتين دةروونيدا دةنوسهيالكي و ثةستايةكصكيان كرصكارصكي هةرزانة و ئةويديكة نوسةرصكة لةذصر 
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، شطريبكرصن و ئاوةها كؤتاييان ثصبصتولَ دةكات داهصنةرةكاين ئاوةها طؤ قبتصكي سياسيةئةوة ض دةسةإل
 و ئةوانةي لةذصر  بةعس بةمةرجصك كةمانضةذةنةكاين دوصين... دةبصت شةرم لةخؤي بكاتئةو دةسةإلتة 

ةطرت، هةر هةمان ئةو تيازاتيان وةردثارة و ئيم ةوةةذصر بؤ سةرؤكدا ذصر لدرومشةكاين بةلَص بةلَص
نصوي دةنصن بةهةلَة  كة   لةبةعسةوة فثري بوون،يةجارصكي ديكة بةو هونةر بوون ، دةستة بؤطةنانة

خؤيان لةتةنيشت دةسةإليت نوصي كورديدا بينيةوة، و دواجار بةداخةوة دةزانن ضؤن بذين ،هونةري ذيان
 ئةو بةيارمةيت كةضي لةثصضكدا  ،نهاوأصي ئةو داهصنةرانة بوويدا  لةزةمةين سةختهةمان دةسةإلت كة

 ة أؤحي أةخنةيةك  و دةنطصك خةفةبكةن ، نوسةر دةدا هةموو داهصنان وان هةولَيبةعسيزمانة 
 بةكةمانضةذةنصكي خراثي نةشاز، هةر لةناو ئةو دةزطايانةشدا شوصين جيديةكان أام بكةن و بيانكةن

 بةداهصنان بةمةرجصك ةمنةتةوة بةشي مةمرةو مةذي دةدرا، ثارةيةك ب!بةخشنيهةلَةضنصكيشيان ثصنةدة
، وابزامن هةندصكيشيان زاتدا نقومبووناجنصو فرؤشان و تةنانةت ئةنفالضيةكاين دوصنص لة ثارة و ئيمتي

 هةر ئةوةندةش نا بةلَكو ضةندةها طزطلي بةنصو نوسةر و أؤذنامةواين نيوةزمانيان ....لةثةألةماندان
 كة بةناضاري تصيكةوتوون، ذيانيان لص دا لةو شوصنا ثيسةشكردنةوة بؤ ئةوةي نةيةلَن لةوصش،بؤقوتدة
مةدا ئةوةندة ثياوصكي ناسك بوو كة  ثةستاوتة و لةنصو ئةم هةموو زولَشةيدا لةذصر ئةم هةموو.. تالَبكةن

ري ولتويانةي ئةوانةي كةبةكونبووين هةلَبذارد، ئاخر ئةو زؤر لةوة ناسكتر بوو بضصتة ئةو شةأة وةحش
و سةر بةكوتلة بوو نةسةر بةهيض طروثصك، ئةو دةيويست تةا شاعريصك بصت   ئةو نةن ،بةعس طؤشبوو

وو ، كصشةي ونبوون و  ديارة ئةو بةثلةي يةكةم كصشةي لةطةلَ داهصناندا هةبوةك شاعريصك بذيت ،
 ..دةركةوتن

  
15  

 بةوةي داهصنةرةكان بةنيوةي كؤنةجاشصكيان ثص ؤيدةبصت دةسةإليت كوردي   شةرم بكات  لةخ
 !!..زؤريش هةبوو بةمنيان دةطووت ئاخر شةيدا نازانصت بذي ..نةبةخشراوة

  
  

16  
انةي لةسةرةوة بامسكردن بةشصك بصت لة تصطةيشنت لة مةرطي شاعريصك، كةناكرصت ئاوةها ولةوانةية ئة

اخود تةا لةضاثدانةوةي ضةند سةد نوسخةيةكي بةيادكردنةوةيةكي ئاسان و باسكردين ضةند دص أصك ي
كان زؤر كصشةي ة كؤتايي ثصبصت، نةخصر من ثصموواية مردين نوسةر ، وةكو باوة،ديوان و نوسينةكةي

 كةنيوةندي بةنصو أؤشنبريي كوردي نايةوصت تصيبطات، ياخود لة ةهاروذصننطرنط لةطةلَ خؤياندا د
صشةي يادكردنةوةو ضلةكاندا زياتر  أوانني لةذيانيان و لةكلَردنةوةو ساخنوازيةك و   بةئاساينكاسان

 ..  شتةكان تصثةأبن  هةموو بةئاساين أصطةدةداتئةو نصوةندةي ئصمة  ثصناكرصت ، انهيضي ديكةي
  
  

17  
بةطةأانةوة بؤ مؤريس بالنشؤ لةضريؤكي ساتةوةخيت بةرانطةربوونةوةم لةطةلَ مردندا، دةتوانني 

ي بونةوةرصكي بريكةرةوة لةجيهان تصبطةين، بةوةي مردن زؤر جار قوتاربونة لةساتةوةختةكاين مةرط
لةذيان ، كرانةوةيةكة بةسةر بصكؤتاييةك كةنوسةر قوتار دةكات لةو هيالكية أؤحيةي ثصوةي 

ن كة مردن لة لةسةرصكي ديكةوة مةرطي ئةواين ديكة وامان لصدةكات هةميشة بأوا بةوة بكةي..دةنالَصنصت
 ، .)..لةدواجاردا ئةوة شةيداية كةمردووة(ئاخر ، !! دةمرن نةك ئصمةيةئةواين ديكةمةية ، دةرةوةي ئص

 ئةوة ئةوة مردووة و هةر ئةويشة كةباسدةكرصت، ئصمة باسي ئةو دةكةين بؤ ئةوةي بري لةمردين خؤمان
ية  لة مةزنكردنيان خؤ دوورخستنةوةو لةهةمان كاتيشدا باسكردين مردووةكان بةباشي نةكةينةوة، 
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  و  باإليهةستكردن لةبةرثرسياري ئةو  بارودؤخةي تصدا ذياون، هةمووان دةمانةوصت بةشان
 ..خؤمان و مردين خؤمشان لةبريبكةين ئصستاكصي  و  هةلَدةين مردووةكامنان

  
  

18  
 جؤرة مردنة دةترسصت، ضونكة هةموو نوسةرصك دةزانصت كة لةداهصنان ونبوون  لةوهةموو نوسةرصك 

 ،  توند دةكات و خةيالَ بةسةر أؤذانةذياندا وشكدةكاتةوةداهصنانكي سةخيت مردنة و هةناسةي سصبةرص
وةستان لةبةرهةمهصناين تصكسيت داهصنةرانة، ئةو تصكستة ناكامآلنة بةرهةمدةهصنصت كة بانطةشةي 

 ..ونبووين نوسةرةكةيةيت
  
  

19  
 خؤي لةنصو تصكسيت دووبارة يدةويست ونبوو بوو، ئةو نةشةيدا ساإلنصكة بةهؤمشةنديةوة 

، تاريكاية سةختةكاين ثةراوصز بؤ نصو بةرهةمبهصنتةوة، ئةوةش زياتر لةأوناكيةكان دووري خستةوة
كة زةمةنصك لةنصوةأاسيت ، هصننئةو شةيداية ثصكبتةنانةت زؤر هةبوون نةياندةتواين وصنةي 

دذي ئةو فيطورة   ئة،!ي صنصتةوة نةيدةويست ئةوةبريخؤخوديب خؤيشي أوناكيةكاندا بوو، تةنانةت 
ويةك بوو ، مردنصكي دووبارة و لةبةر ئةوة مردين ئةو مردين ونبشيعرية بوو،  لةدةروةي ذياندا دةذيا،

    ...جةستةيي و هيض تر ..  بوو ، ئةجمارةيان مردنصكي جةستةيي بووبووة 
  
  

 ئيسماعيل حةمةئةمني
        نورنبصرط

   2005،  ئاثرصلي  19 
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