
ئةبوبةكر ضؤمان

هونةرى  بةِرَيويةرايةتى  ٢٨-١١-٢٠٠٧ رؤذى
هونةرمةند بؤ تايبةتى ثَيشانطاى يةكةم شَيوةكارى
ثَيشةنطايةى ئةم ئاالن دةكاتةوة،  فةتاح  ئاالن
لةبارةى ــردووة ك سيزان) ــوَل (ث بة ثَيشكةش

وتى دواو ثةيك بؤ هونةرمةند ثَيشانطاكةوة
واقعيانةم تابلؤ ئةم خؤم ِرؤحى ثَيويستيةكى وةك

ضةور، باستيلى ئاوىء بةِرةنطى  كردوة دروست
سةر خستنة سةرنج لةستياليظء بريتين بابةتةكانيش
ئةمانة ميوةهات، سَيو وةك خِرةكان طؤيىء شَيوة
كة ئةوشتانةن ئةمانة ثَيكدَينن. تابلؤكان سةنتةرى
لةذيان ثِرن بةَالم خؤيان دةزانين، بةبَيطيانيان ئَيمة
لةطةَل ئَيمةية راستةوخؤى كةثةيوةندى ذيانَيك ،

ئةوان.
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لةشارى  ذين، بنكةى  ١١/٣٠ هةينى رؤذى
شاعير مَيذوونوسء دوايى  ساَليادى كؤضى سلَيمانى

لةو  بِريارة دةكاتةوة٠  ــاوار) ه رةســوَل (محةمةد

جياجيا لَيكؤَلينةوةى وتارو  ضةندين  يادكردنةوةيةدا
ثَيشكةش ناوبراوةوة بةرهةمةكانى كارو لةبارةى
بةرطدا لةدوو  هاوار بةرهةمةكانى سةرجةم بكرَينء 
(بيرةوةريةكانى بةناوى يةكةميان كة بآلوبكرَيتةوة،
هاوار)ةء (م. شيعرى ديوانَيكى  دووةميان  هاوار)ء م.

بَالودةبَيتةوة. بؤيةكةمينجارة
ثار ساَلى كة ئةم ساَليادة، ئامادةكارى ليذنةيةى

مةحمودى  (شَيخ دوايى كؤضى ساَلةى  ٥٠ يادى
ئايندةدا لة تةمووزى سازدابوو، بِرياريشيداوة حةفيد)ي

(محةمةد  مَيذوونوس دواى كؤضى ساَلةى  ٦٠ يادى
داوا بؤنةيةوة  بةو بكاتةوة. بــةط) زةكــى ئةمين
لةثسثؤِرانءشارةزايانىمَيذوودةكاتكةبةلَيكؤَلينةوةء

بكةن. يادكردنةوةية ئةو هاوكارى توَيذينةوةكانيان

دا ثةيك- لة عوسمان كاروان نامةيةكى
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ضةند عوسمان كاروان هونةرمةند
بدرَيت سَيدارة لة لةوةى بةر رؤذَيك
عومةر محةمةد بؤ زيندانةوة لة نامةيةكى
لةذمارةى ناردووة، شاعير عوسمان-ى

دةيخوَينيتةوة. دا ثةيك- ئايندةى

بيانيانةى نوسةرة لةو هةندَيك ــةوةى ئ ثاش 
نةبوون، ئامادة ئامادةبن، بِرياربوو كرابوونء بانطهَيشت
دؤستاندا ئةدةب ئةديبء زؤرى ئاثؤرةيةكى لةناو
لةطةَل هاوكات طةالويذ رؤذانة ظيستيظاَلى يازدةهةمين
ثَيشانطايةكىطةورةىكتَيبءثيشانطايةكىفؤتؤطرافييدا
لةناو لَيكؤَلينةوةكانة. رؤذى يةكةم ئةمِرؤ بةردةوامةو

سةرنجء ثَيشنياز لةدةستخؤشىء نوسةراندا جطة
يةكَيك هةية، ظيستيظاَل لة طلةييش

كاكةرةش-ى حةمة  كةسانة  لةو
ليذنةى لة طلةيى شاعيرة

شيعرةكان هةَلسةنطاندنى
ناوبراو لةمبارةيةوة هةية.
ثةيك بؤ لَيدوانَيكييدا لة

بير ــاوا  ئ من  » وتــى:
لة ناوم كة ناكة مةوة
بووةكاندا بةشدار ناوي

هةموو ئيتر  ــة بــوو،  ن
شيعرييةكاني بةرهةمة

فــَيــســتــيــظــاَلــي
بة طـــة الوَيـــذك
ثِرو قسة ي ناشيعرو
داخ و  بزانم ثــووض 

فَيستيظاَلةكة لةدَالنة
تؤثةَلة بــة ر بدةمة

نةهَيَلمة وة. هيض قسةو
بَيدةنط هةروايش بةَالم

دةكةم خؤم قسةي  و نابم
هةية بةوة بِروام تةواو ضونكة

ناو لة و شوَينَيك هةموو لة غةدر كة

خؤيدةكات كاري هةيةو بووني ئَيمةدا كايةكاني هةموو
بَلَيم ئةوة  دةمةوَيت لَيرةدا لَيناداتة وة. ئاوِري كةسيش و
ِرةنطة  كة سييةو ضوار سَي ليذنةيةكي  بِرياري ئةوة :
شيعرناسي، قووَلبوونةوةو جواني و هةستي زةوق نةبووني
نةبَيت ئةوةيان تواناي كة وايكردبَيت ليذنةية ئةو الي لة
بؤ وانيية طةر جيابكةنة وة.  يةك لة  ناشيعر شيعرو
لة كاَل شيعر و بَيئةزموون ناوي ضةند دةبَيت
من بن. بةشداربووةكاندا ناوة ليستي
ساَلَيك دواي ئةوةم بَيتاقةتي تةواو
درَيذدا، شيعرَيكي لة ئيشكردن
ضوار سَي بؤ ئةوةي  دواي
شاعيرو نووسةري دياري
كة خوَيندةوة  كوردم
جوان ثــَي زؤريــان
بة كــةضــي  ـــوو،  ب
لَيذنةكةي داخةوة
ــــذي ــــة الوَي ط
تاقةتي ــــوَي، ن
نةبوو ــان ــة وةي ئ
نةيانتواني، يــان
ــؤي خ حـــة قـــي
الي لــة ــَي. ــدة ن ب

ـــمـــة ـــَي فَيستيظاَلئ هةموو
كةس تةواو، و تَيدةثةِرن كؤبوونةوةكان و
دةخوازم خؤزطة لَيناكات قسة يان دواتر
لة فَيستيفاَلة ئةم  شيعرةكاني  هةموو
بةَالم شيعرتربن، من شيعرةكةي
شيعرة كةم منيش وانييةو دَلنيام

دةيبينن. بَالودةكةمةوةو

لةتؤتاليتاريزمى ئةفآلتؤن ماركسء (كارل
ــازادى) ئ بةهاى  تيرؤركردنى بؤ  فيكرةوة
(٣٤٦) لةتوَيى فيكريية لَيكؤَلينةوةيةكى
لةبارةى سؤران-ة. حسَين لةنووسينى الثةِرةداء
ثةيك-ى بة نوسةر كتَيبةكةوة سةرةكى هَيَلى
لَيكؤَلينةوةيةدا لةم هةوَلمداوة «من راطةياند:
تؤتاليتاريزمء ضةمكى هةردوو لةسةر قسة
ماركسء الى لة بكةم  فكر ئازادى  كوشتنى 
لةبَالوكراوةكانى كتَيبة ئةم ئةفالتون»
بةمزووانةدةكةوَيتة ضاثخانةى(رؤذهةآلت)ة،

خوَينةران. ضاوى ثَيش




