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   ةندةلكؤمةلطةي كؤالثس و ط                       

:بةفريشتةكردين نووسةر -4  
ةندةلنووسةري ط  

  ئازاد حةمة                                                                                                                                         

اندا و ي نووسيين كوردي نيشةزي خؤمان بةرامبةر بص شكؤداراسةكاين اليسةرةوة ناحئصمة لة يةكص لة ب

خؤي بص هةيبةتة و ساميضةند , ووسني لة كؤمةلطةي طةندةلن, نووسيين كوردي ئةوةمشان دةستنيشانكرد

, و "" سةرنوو"" ةسة كةين ثصيدةلصناستةي ئةو كئاأدةمانةوص لةالص أةخنة , لةم بةشة,بةالم لصرة. ةستداوةلةد

, بينني( بؤضوونوبري) كيان( ين و ستاتؤسيلة تصكداين ئازادي أادةربأ ئةم كةسةؤيل أ لةالصتر بةباشيدةزانني

ةي رسيارة بةرامبةر بة تصكداين كردةرثبكة لةم جؤرة كؤمةلطةية , بة باوةأي ئصمة,ئةم كةسة . ةرضاوخةينب )ديد

ي ئةم اأصطبؤية لة. يةوة كار بؤ بة فريشتةكردين خؤشيدةكااي نووسينةكانلةأصط نووسني و ماناي بريوبؤضوون

ةلة و لةو طةند بةفريشتة دةزانص نووسةري كؤمةلطةي طةندةلدذ بةو ئاأاستةية بوةستينةوة  بةشةوة دةمانةوص

نووسةري كؤمةلطةي كؤالثس و , هةولدةدرص نووسةركةواتة لةم بةشة . دةذيلة كؤمةلطةدا بصاليةنيدةكا  هزريةش

ضونكة ئةو طةندةلة . لةوةخبرص وةك فريشتة ببينرص, كة بةشصكة لة توصذي أؤشنبريي كؤمةلطةي ناوبراو,لةندةط

بةالم لصرة مةبةسيت . رسيارةلصيبةرث, ةك سياسيةكةيهةرو, ووسةرةكةيدةذي نهزريةي ئةم كؤمةلطةية تياي

ةية دروستكةري طةندةلية و لةو ئصمة لة نووسةر طشت نووسةري كؤمةلطةي ناوبراو نيية بةلكو تةنيا ئةو بةش

  .بص ئاطاية لة كؤمةلطةدا أوودةداطةندةلية هزري و سياسيةش بصدةنط و 

  نووسةر لة دروستبووين زةلكاوي طةندةل بة هةلة دةرخةينلةسةر بص اليةين انةيشتين خؤمبؤئةوةي تصط

قالدةبن ة بة نووسينةوة سةرمةلط كؤةندةلدا زؤربةي توصذةكاينانةوص لةوصوة دةستثصكةين كة لة كؤمةلطةي طدةم

لة ثةراوصزي كؤمةلطة ) بالونةكاتةوة(ةوي نة نووسص و ئ) زؤربة(شت و نووسني دةبص بة كار و ثيشةي ط

بؤية دةبينني هةر ةس بةو بةختة قايل نابص لة ثةراوصزدا بص ك لةبةرئةوة,كؤالثساويةكةي خؤيدا دةمصنصتةوة و 

ا هةر هةموو لةجمؤرة كؤمةلطةية تصكأ شئةطةرضي. ةنووسندؤمةلطةية لةم جؤرة كهةموو يان زؤرينةي خةلك 

. و نووسينةكانيشيان نة كاريطةرة و نةش هةلدةطريصتةوة دةنووسن وةك يةك دةنووسن بةالم موخابن هةرهةموو

, نةبص ) تصكست(واتة طرفيت أوناكبريي يان تةنطوضةلةمةي هزري كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل ئةوةنية نووسني

ؤذنامة و هةفتةنامةي مةسةلةكة نيية ضونكة ضواردةوري طشت كةسص بة أ نةخصر ئةمةان نووسني دةستنةكةوص ي

حيزيب طةمارؤدراوة بةلكو طرفت و عيلةيت سةرةكي كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل لةم أوةوة لةوةداية ئةهلي و 

جوانكاري , سياسةت( ةكاين تر شت بةروبوموةك ط,نووسني لةبةرئةوةي . ةبينرصيشةسازيص دنووسني وةك ث

ئةم بةأةواجبوونة سةرةتايصكة ةواجي هةية ندةل أةلة كؤمةلطةي كؤالثس و ط,)خؤشةويسيت و زانني , يان هونةر

  . بووترص بريوبؤضوونئةمةش وادةكا شتص نةبص ثص ساويكردين نووسنيبؤ بةطةندةليكردن و كؤالث

اليئصمة  بريؤكةصكي) وسةراني نووسني و ووتين نودارواتة بص شكؤ(ئةم اليةنةي اليسةرةوة بةرباسخرا 

دؤزي نووسني لة كؤمةلطةي ناوبراو  لةناو خةلك. ثصضةوانةي ئةو بريؤكة باوةية لةناو خةلك زالة دروستكردوة

و ) واتة نووسةر(بكةن ستةي بةرهةمهصنةراين نووسني اكةمتر ئاأ انأووي دةمي بارصئةوتؤي هصناوةتةطؤأص زؤربة

لةالص ئةوة دةلصني . نابينني كصشةكة ئاوابةالم ئصمة . بكةن نووسيين) خوصنةرواتة (استةي بةكاربراينزؤرتر ئاأ

ووتن و وناكبريية بةالم ئةوي وايلة نووسني كردوة ة أةخنةكردين خوصنةراين كؤمةلطةي طةندةل ئةركص أأاست, كة

بةلكو بةزؤري و  صتةوةبؤ خوصنةر ناطةأ, زؤرييان بة, كصشيان نةبص تةنيا بايةخ و ,وشة و واتاكاين, وزارةكاينط

 ريصتةوة ووتينطأاستة ئةوي هةلنا, لةالصتريش ئةوة دةلصني كة. بةطشيت نووسةر لةم أوةوة بةرثرسيارة
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بةلكو , ؤشنبريانة بةالم ئةمة دةرئةجنامة و هؤ نييةبرص تصطةيشنت و سصركردين أنووسةرانة و ئةوي بةكارنا

ئةمةش ئةو تصطةيشتنة الي ئصمة دروستدةكا كة  سةراين كورد بص ئامانج و بص هزرةنووسيين نووهؤكة ئةوةية 

كةواتة ثووختةي ئةم بةشة . نووسةري كورد سووضبارة سةبارةت بة هاتنةخوارةوةي ئاسيت نووسيين كوردي

ؤرة هؤي ئةوةش بةجم. بةفريشتةكردين نووسةر ناويدةنصني ؤكةصكدا دةبينصتةوة وونكردنةوةي بريخؤي لة أ

و ضوار دةيةص لةمةوبةر لةنصو بريياراين  سصصتةوة نووسةر ناوزةددةكةين بؤ ئةو تيؤرية فةلسةفيانة ناطةأ

يؤري مةرطي نووسةر كة ثامشاوةي هزراندين بريمةندة ثاش بنةماخواز واتة ت, صناسةكراأؤذئاوا نووسةري ثيص ث

ندةل دا نووسةر نةك هةر دةبص بة ةة كؤمةلطةي طلةطةأصتةوة بؤئةوةدبةلكو هؤي ئةوة , كان بووةرةو ثاش تازةط

الصكةوة ةي لةهةموو كؤمةلطجةستةي  دةبص شةةسةالت بةلكو تصكةالوي ئةو طةندةليري بةردةوامي دثاشط

  . دةردةداركردووة

 بةخؤي كة  ,ببينني ري دةسةالتثاشط بةوةوة ناوةستني نووسةر وةك واتة ئصمة لةم نووسينة تةنيا

نووسةر بةلكو , لةثشت ئةم بةثاشطربوونةي نووسةرةوةية صكؤمةلطة ثيايتصدةثةأ ثسةيكؤالخاسلةتةكاين ئةو 

ئةم , وةك ئةو بوونةوةرةش دةبينني ناتوانص سةرووي دياردة كؤالثساوي و طةندةلةكاين كؤمةلطة بص و

ؤر خبرصتة سةر هيواص ز زؤر كاريطةرة ئةمة كارص ئةوتؤدةكا) داأمانةكةي(كؤمةلطةيةش لةبةرئةوةي كؤالثسةكةي

ئةم شصوة . صوةيطالوةزؤر بالو و درصذخايةنة نووسةريش ثسةكة وسةر بةالم لةبةرئةوةي طةندةل و كؤالثنو

نووسةر خؤيةيت نةك ةكةداردةكا ديتنةش وادةكا سةرةتا بؤئةوةبضني ئةوةي نووسةري كؤمةلطةي طةندةل ل

كؤنةكاين كؤمةلطةي كؤالثس  ةالتةوة لة هةقايةتةهةقايةيت لةكةداركردين نووسةر لةاليةن دةسضونكة , دةسةالت

طرفيت  بةثصيئةوةي. بؤلةمةوال ثصويستة ثتر سةرجنبخرصتةسةر خودي نووسةر و نووسينةكةي كة و طةندةلة

ئةوةشة بةلصشاو  مةفتووين ,سينةكاين خؤي ناخوصنصتةوة ونوو س لةوةدايةكؤمةلطةي كؤالثلة  شنووسةري

طةر ةندةل وسةراين كؤمةلطةي طنوواتة . ةوة تصأامانكا بالويكردؤتةوةسةرئةوةي لةرذصتةبنووسص ناث

ستة صوييان زؤرشت هةية ث, دةكرص نةنووسرصزؤر شت هةية خؤيان خبوصننةوة لةوةحاليدةبن نووسينةكاين 

دةباية زةمانص لةمةوبةر هةية نةنووسراوة  ,رة هةر دونياص شتبط, زؤر شتهةروةها , بةجؤرص تر بووترص

لةوانة سةيرتر . سةري طةندةيل طؤمةلطةي طةندةل نةبووةوبةالم هيضيةكص لةمانة جصيبايةخي نو ةبووتراي

 نص نووسي ناشصص ساالنووسةرلةوة بصئاطاية هةض , كة نووسةرص طةندةلة, ووسةري كؤمةلطةي طةندةلن

"" ئةم ""بةالم  جبوصتةوة تربةري بري و هزري كةسانيلؤذيكيشة  -نانووسيين خؤي كاوصذكاتةوة و تةنانةت 

وةك فريشتة  ةي ناوبراوبؤية نابص و ناشص نووسةري كؤمةلط .كة طةندةلة و دذي خولقانةنهةموو ئةمانةدةكا ضو

تةنيا بؤئةم اليةنانة ناطةأصتةوة طةندةل  بةالم نافريشتةي نووسةري كؤمةلطةي . ةماشاكرصوناه تو كةسص بص ط

لة , واتة نووسةري طةندةل , ة هةويل نووسةري كؤمةلطةي ناوبراو لةواندةطةأصتةوة بةلكو بؤهةندص اليةنيتريش 

 بؤ بص نرخكردين خودي كردةي نووسينيشي ة كة تابلصي طةندةالوية ماناي خؤئةم أةفتار. ين خوصنةركؤيلةكرد

ةسةر ماناي ريص نصطةتيظانةشي بةثصويستة و كاريط-جسيةيت نووسةر شتص بص مانا و ناضونكة نةر. هةية

, ئةوةية نووسني بص نرخ دةبص و هةلناطريصتةوةدةكةوص يةكةم دةطةش نووسني لةمأوةوة بةري. ة هةيةنووسينةو

  .واتة نووسني كاريثصناكرص

وةك فريشتةص بةكاربربص ئةوةية أةفتاري طةلص  دةكرص لصرة وةك دةليلص بؤ قبوولنةكردين نووسةرخالصتريش 

بووة بة بةشص  نووسني بؤ بةشص لة نووسةراين كورد نةك هةرضونكة . ةندةالوي و خصلةكيةلة نووسةراين كورد ط

نووسينش كة دةبص بة طشت ذيان بةتةبيعةتيحال شوصنص بؤ . ووةصكهاتلصث شيلة ذيانيان بةلكو طشت ذيانياني

بؤ بايةخدان بة ذينطة و , )ئاذةلبةخصوكردين (بة ئاذةلةوة بؤ ثصوةنديكردن, بؤ ئةوينداري, بؤ وةرزش, ووشث

دةمصكة خؤم لة خوصندنةوةي هةرلصرةش دةشص ئةوة بووترص كة بؤيشة  .امصنصتةوةن لةناو سروشت نياسكردث
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ضونكة زؤربةي شاعرية هاوأصكامن بة . اندووةتؤر, صمنكة زؤربةشي شيعري شاعرياين هاوأ, شيعري كوردي تازة

يان نية يان  ئاذةلصكياسةص لةناو دارستانص ناكةن و زؤربةي هةرة زؤريشيان حةوسةلةي بةخصوكردينسال ث

ياسةص لةتةك هاوسةر يان ئةمةوبطرة بةسال ث, ك لة مالةكانيانا نيية وبة تاكة ئينجانةصتاقةيت بايةخدانيان 

كاتييان بؤ ئةو شتانة نيية بةالم و دةنووسن  ""ةانئةم""ةي لةبةرئةوتةنيا ئةوةش . تةكانيانيش ناكةنخؤشةويس

شت ئةو شتانة بة وشة ط) لة قةسيدةكانيا, ةكانيانالة ضريؤك(ينةكانيانالة نووس ""ئةمان""سةيرةكة لةوةداية 

صوةنديدابن لةتةك دةنووسن بصئةوةي لةث ""ئةمانة""ئةوةية لةوةسةيرتر . واتة دةزانن ئةم شتانة هةن, دةكةن

ةندةل بةخؤي هةر ئةوةشة هةقيقةيت نووسةري كؤمةلطةي لصوانلصو لة داأمان و ط. ئةوي لةبارةيةوة دةينووسن

  . صوةندي بة ذيانةوة بكاث لةدةرةوةي نووسنيكة نازانص 

لةبةرئةوةي مةفتوون و شصيت  نووسةري كؤمةلطةي طةندةل, ي اليسةرةوة ووترا ئةوةش دةلصنيوصراي ئةو

نة فرياي هاوأصيةيت دةكةوص و , بالوكاتةوة ئةوةية تةنيا ئةم نووسةرة ين سةرةكيلةبةرئةوةي خةو, نووسينة

بةالم , ووي هاوينة يان زستانةشث, ثصيدةلصن ثشووا تةش ناطشصكي ناو باخضةص تةنانةت لةو ياسةنةش ث

. و طالتةجاريية عارةق خواردنةوةئةوةش مةيلي داهصنانص تريان تياية زؤربةي نووسةراين كورد  لةبأيئةوة

دةبص بةردةوام وة وةتةلةبةرئةوةي مانةوةيان بةوةوة بةسترا ئةمةوبطرة زؤربةي نووسةراين كؤمةلطةي طةندةل

شووص بدةن ي بةلصشاو خبوصنةوة يان جارجارة ثووسن و بالوكةنةوة بؤية بةلصشاو دةنووسن بةالم بةبص ئةوةنب

بؤية . يويانةو ئةوة خبوصننةوة نةك هةر ئةواين تر نووسيويانة بةلكو ئةوةش كة خؤيان ماوةص لةمةوبةر نووس

  . ة تةماشاكرصوةك فريشتنابص نووسةري كؤمةلطةي طةندةل 

 ,دنة و كةسصيت نووسةري كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل لةكةداردةكا ئةوةيةاليةنصتريش كة شاياين باسكر

هةروةها , ثصشئةوةي نووسةر بص مرؤظة"" ئةم ""نووسةري كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل ناتوانص ثةيبةوةببا 

"" ئةم"". يب اخود هاوأص ئةجمار عاشقص خراثنووسةري طةندةل لةوةش حالينةبووة دةكرص باوكص يان مصردص ي

لصبووة بة فريشتة ار و لةو هةفتةنامة شت بالودةكاتةوة خؤي لةبةرئةوةي أؤذانة كاغةز أةشدةكاتةوة و لةم طؤظ

لة خوصنةران لصرة و لةوص  ئةم كة شانازيص زؤر بةو سوثايةوة دةكا . ةكةيبةدي د ""تؤ""صيبووترص و ئامادة نيية ث

: رسنيبؤية دةبص لة نووسةري طةندةل بث. لةي هةيةةندةئامادة نيية خؤي بكا بةبةشص لةو طوون دروستيكرد

كةي بة بؤئةوةي أةخنةطرانت بصدةنط و كث وانيتة خوصنةر؟ تؤ بؤئةي نووسةري طةندةل بؤ بةجمؤرة دةأ"" تؤ""

لةو شوصنة طةندةلة نةبص خؤتت , ئةي نووسةري طةندةل , "" تؤ""بؤية  يل و نةخوصندةواريان ناوزةددةكةي؟ جاه

ترصنةوة و يان بوونة بة دةو ةوية بؤضوون و نووسينةكانتووي ئةم زتياخزاندووة ثصمان بلص لة ض شوصنصكي سةرأ

تكاية ئةي نووسةري طةندةل هصمن بةرةوة و بةباري طةندةالوي و : ؟ بؤية ثصتدةلصني لصوةفصربوون شتسةكؤص بؤ

ئةوةي دينت و صيبةث"" تؤ"", كةي بصئةوةي ناويان صينتر كاوصذدةةي بريي كةسانصبةو"" تؤ"", بص هزريتا بضؤرةوة

يدةكةي و سصركردن و وشةي تريان لصدادةتاشي بةمة نايب بة فريشتة هةروةك وومت واتاي ئةم و ئةو كؤث

. الثساوي بناوكايةتيةكةت و برايةتيةكةت تادةطاتة هاوأصيةتيةكانت لةكةدار و كؤب, زؤرئاساية عاشقايةتيةكةت

. هتد....يي وصمصردي و هاوأ, باوكي, نووسةر يب مرؤظي"" تؤ""صشئةوةي ثصويست و مةرجة لةوةبطةي ث"" تؤ""بؤية 

 ""تؤ""ةر نابص وايانتصطةصنص ط, ةر خوصنةرانةوةكةينابص بةردةوام ناز بةس ""تؤ""ةندةل ئةمة و ئةي نووسةري ط

طةر لة  ""تؤ""ين ةندةل خوصنةرادلنيابة نووسةري ط. قةرزكاهزر وص لصرة و لةتا كورد ئصسدةباية وسيباية ونةتن

هةرطيز ندنص جيا و تايبةتيان بؤ بأةخساية و خوصةر شياوي فصربوون ط, ذينطةص أؤشنبريي و سياسي تر بذياناية

  .يان نةدةخوصندةوة""تؤ""ادؤكسالةكاين نووسينة ثاأ

يان كردوة بة ضةكص ياون و نووسينيشبةزؤري ث, ةكانسياسيهةروةك , ةندةلئةمةو نووسةراين كؤمةلطةي ط 

ياون لةبةرئةوةي ث"" ئةمان"". خؤيان) و عاشقايةيت مصردايةيت, باوكايةيت( ياويةيتبةدةستيانةوة بؤ ثاراستين ث
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نووسةري هةندص اش دةركةوتين يةيت لصدةبارص بؤية لةم دواية و ثياوخؤيان لةو جؤرة شتانةش دةدةن كة ث

نووسةرة ثياوةكاين كؤمةلطةي ةت ئةو بوار و كصشانةي طرتةوة راين ئافرو شصوازةكاين نووسة ئافرةت بايةخ

يان بايةخدانيان , بؤمنوونة بايةخداين نووسةرة ئافرةتةكان بة ئافرةتة ئةنفالكراوةكان. ونولصينةدوابطةندةل 

 كؤمةلطةي ايننووسةرزؤري لةبةرئةوةي زؤربةي هةرة ئةمة و . دةي خصزانبة كصشةي ئافرةت و منال و ئاين

ان ة نة أةخنةيشبؤيهةر ةريان بطةنلةكصشةي ذيندةري بةرامب انة ئامادةننيياوئةم ث ةل ثياونةندكؤالثس و ط

مييان تةنيا ووي دةلةبةرئةوةي نووسةري كؤمةلطةي ناوبراو بةزؤري ثياون أ, بةواتاصتر. و نةش طفتووطؤ دةكةن

عادةتص تريشيان هةية , نووسةري طةندةل, هةر ئةم نووسةرة ثياوانة مبةال. ةةكةيانلة سياسيةكاين كؤمةلط

كةوصتةوة كة ئافرةتيان بريدة ئةو دةمةتةنيا ئافرةتيان بريدةكةوصتةوة يان  ئةوةش ئةوةية كة تةنيا بة شةو

ا دووضاري دةبص تةني ئةو بةشتبوونةي ئافرةت لة كؤمةلطةي طةندةل بؤية. ن و قةسيدةصك دةنووسنسةرخؤش

يان (  نووسةركة ثصيدةلصن شة اوةيركردةي تاكي سياسي ئةم كؤمةلطةية نيية بةلكو كاركردةي ئةو جؤرة ثكا

  . )أؤشنبري

ناواخن و ماهيةيت ئةم بةشة و تصطةيشتنيش لة ثةيامي نووسةري طةندةل بةثصويسيت  وونكردنةوةيبؤزصتر أ

كة بةخؤي ئةو  ةوةكورت و ثووختكةينخالص  لةضةند كتةرةكاين ئةم جؤرة نووسةرة الخيوارةوة كارة دةزانني

  :خاالنة ئةوةش نيشاندةدةن كة نووسةري كؤمةلطةي طةندةل فريشتة نيية

  

مان وةك كةسص بص هةلة و بريخاوصن و ئةم بةشةي نووسينةكةمان نايةوص نووسةري كؤمةلطةي طةندةل و داأ* 

لةبةرئةوةش نووسةري كؤمةلطةي ناوبراو هةلطرص دونياص تصطةيشتين طةندةالوية ناشص . شاندادةروونساغ ني

  .شتوونسالةهاية بؤخؤيداأ) هتد,, بوصر و, ضاوقامي, اسيتبوصذي أ(  لةو ئاوةلناوانةش نةخرص ةخنةنةكرص وأ

  

ئةو كة فابريكةئاسا لة . ةتةوخبوصنرص ""ئةو""ةندةل دةيةوص تةنيا نووسيين نووسةري كؤمةلطةي كؤالثس و ط* 

ؤشنبرييص لةبةرئةوةي أ"" ئةم""بةالم . ةرووي خؤي ننيوومي طبوشتين وشة بةردةوامة وشةكاين تةنيا بةرهةأل

  . ساوييةوةناكا هزرطةندةل و كؤالثرتووة دةرك بةبوونيادي دينت و لصكدانةوةكاين أاط سوفستاي

  

صي خؤيدةزانص تةنيا ئةوانة بة هاوأ"" ئةو"" .يةيت تصكداوةصووسةري كؤمةلطةي ناوبراو طشت أصساكاين هاوأن* 

و كاتةوة دةةشباشترين هاوأصي ئةو كةسةية كاغةز أ"" ئةو""وةكيتريش . نووسينةكاين كاوصذدةكةنةوة

صيةتيش بة طشت ثصوانةكاين هاوأ ةمةرص ئةوثةأي طصي نية و ماوةي جاترازص نووسةري طةندةل هاوأبشلةوة

  .دةكا

  

دةروةسي تةندروسيت , صي هةروةك سياسيةكاين هاوأ, ترا سةيرتر ئةوةية نووسةري طةندةلةويوولةهةموو ئ* 

تةنيا لة كايت  ""ئةو""بؤية . اكا يان مةلةكاشي نية لة سالصكا دة كيلؤمةتر أخؤي ناص و حةوسةلةي ئةوة

أادةضلةكص و نةش بة  ئةم نة بة تةماشاكردين دةريايص نووسيين قةسيدةص دارستاين بريدةكةوصتةوة ئةلبةتة

ةنيا لةبةرئةوةي ئةم خةيايل ئةمةش ت. هةسيت دةبزوص هصمينثأ لة لة سروشت و سةوزايص  بينيين جةنطةلص ثأ

الي ئةو سوثا لة خوصنةرةية لصرة و خةيايل "" ئةم""بةالم بةخؤي ,  و فرياي ئةو شتانة ناكةوصالي نووسينة 

ةندةل خةياليان الي ذمارةي ان طةر سياسيةكاين كؤمةلطةي طمتهةروةك وو. ةوةلةوص بؤ تةنطانة كؤيكردونةت

ةي ناوبراو ئةو ثاسةوانة التولوتانةبص لةبةردةم دةرطاكانيانا ثاسةوانياندةكةن نووسةري كؤمةلطباالخانة و 

  .انةية بالويكردونةتةوةرةي ئةو ضةند كتصب و ضةند سةد الثةأخةيايل تةنيا الي ذما
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خةريكي ثاساودان و هةر , هةروةك سياسيةكان,ندةل ةووسةري كؤمةلطةي ططةندةل يان ننووسةري * 

, ةي ناوبراو واتة نووسةري كؤمةلط, ئةم. رذصنصاي ووتنةكانيةوة دةيثبؤ ئةو ذةهرانةي لةأصط اكانةكردنةث

اكة شتص كة هةيبص زمانة تةنيا لةأصطاي زمانةوة بووين خؤي دةثارصزص بؤية كروزانةوة و لةبةرئةوةي ت

ص سوفستايية بؤيشة نووسةري كؤمةلطةي يشةدا زمانلة ئامرازةكاين ئةم زمانة كة لةأ كانةكردن يةكصكناث

ئةلبةتة نووسةري كؤمةلطةي ناوبراو ئةم أةفتارةشي دةقاودةق . طةندةل هةميشة لة هةواي خؤباش نيشاندانداية

ضةند قةدةر لةتةكيانا يان دةكةن ازندة لة بةخيت خؤلة أةفتاري سياسية طةندةلةكان دةكا كة ماوةجيارص ط

  .زؤر باشبوونة ""ئةمان""ةرضي نةيهصناوة ئةط

  

ئةو لةبةرئةوةي . وةك بلصي طشت ذيان لة نووسني بريتيكراوةةندةل بةجؤرص دةنووسص تووسةري كؤمةلطةي ط* 

و شياوة نة نة ذيان لة دةرةوةي نووسي ووري نووسيين تصكداوة و لةوةش نةطةيووةةندةالوي هةية دةستهزرص ط

ذيانةوة  ا نووسيين بةنووسةري طةندةل لةو ثصوةندية دياليكتيكية ناط, بةكوريت. ووسني لة دةرةوةي ذياننةش ن

ةندةل لةدةرةوةي ذيانةوة دصتة نووسةري طواتة لةبةرئةوةي . طرصداوة و ئةو ثصوةنديةش ثصوةنديصي مرؤيي باالية

دةل دةسكةالصكة بؤ نووسني نةك ةننيا نية و ذيان بؤ نووسةري طينةكاناو نووسني ذيان ئةو شوصنةي لةناو نووس

زؤر لة نووسينا  ةندةل كة شتصةلطةي طئةمةش يةكصكة لة هةلةكاين دةستةبذصري نووسةري كؤم. صضةوانةوةبةث

هةر ئةمةشة وادةكا ئةو دةستةبذصرة ضصذ لة بينيين فليمص يان . لة ذيانا شتص ئةوتؤ نابيننةوةدةبيننةوة و 

  .ةلص نةبينننة ناو دارستان يان سةوللصدان و طةشتصكي ناودةريا و ثياسةصكي ناو جةنطضوو

  

يدةبص ئةوةية ووتنةكاين هةلناطريصتةوة يان كاريثصناكرص بؤئةمة ةندةل دوضارزؤرترين طرفتص نووسةري ط* 

ةرقايل ةندةل سط ةسي يان تاكي كؤمةلطةيك: اليسةرةوة طةلص هؤ دةستنيشانكرا دةشص ئةم هؤيةش جصيسةرجنبص

ةرذصتةسةرئةوةي لة ناثلةالص و دووضاريكردوة بؤية ئةم تاكة مائةو بذصوية بةرخؤريةية سصستةمص طةندةل و داأ

و  ةندةلنووسةري هةمان كؤمةلطةش لةبةرئةوةي هزرطدةخيوصنصتةوة و لةالصتريش ة بطا انوشئةو صين  مانا و

كةواتة نووسةري طةندةل  .ةندةيل دروستكردوةاكي كؤمةلطةي طدةروونبيمارة لةو سةختيانة ناطا سصستةم بؤ ت

تةنيا لةهةواي دروستكردين قةأالستاين خؤيةيت   لة كصشة ماترياليةكاين تاكي كؤمةلطة ناطالةبةرئةوةي 

   .ئةلبةتة لةأصطاي وشةسازيةوة

  

ردةصكة لة طوزارةكردن ية لة هزراندن بةلكو كرؤسةص نكؤمةلطةي طةندةل نووسني ث) نبرييؤشأ(بؤ نووسةري * 

ةي ناوبراو لةبةرئةوةي دؤسيت هةروةها نووسةري كؤمةلط. صناكرصهةلناطريصتةوة و كاريشيث ةكاينبؤية نووسين

بؤية ئةوي نووسةري كؤمةلطةي . ةردةباشتين واذة و زاراوة بةسواذة و زاراوةية طشت هصزصكي لة داتاشني و داأ

ةنكردين هزرةوة اي قصزةوصهزريةي ئةم تيايدةذي تةنيا لةأصطةندةل سليلصدةكاتةوة هزرة ضونكة ئةو بط

ئةم وشةسازيةش ناوةأؤكي . كصشة هزريةكاين بةهؤي وشةسازيةوة ضارةسةردةكا"" ئةم""بةالم  .بؤميةيسةردةبص

  .ئةو أؤشنبريية سوفستايةي ثصكهصناوة ئةم جؤرة نووسةرانة دةيذصن

       

مانا و كصشصكي بؤ نووسةري كؤمةلطةي كؤالثس و  وشة شتصكة هيضئابووريكردن لة بةكاربردين زمان يان * 

طرتووة زؤربةكاربردين  أاو ماهيةتياين ةوئةم جؤرة نووسةرانةي ثاراستوبووين ئةوةش كة , طةندةل نية و 

نةك  ؤنينةوةي وشةكان و بةجؤراوجؤر داأشتنةوةي وشةكانةجوا وشةية ضونكة ثيشةي نووسةري طةندةل
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  .شتصتر

  

توصذي  وةندي دوو توصذي تياية لةالصةةندةل دا هةية بةرذئازادية طةندةالويةي لة كؤمةلطةي كؤالثس و ط ئةو* 

ةمان كة دوو توصذي ئ). كة نووسةر بةشصكة لصي(ؤشنبري توصذي أو لةالصتر ) انيش بةشصكة لصيكة بازرط(سياسي 

تص بؤمنوونة وال(زؤرداري سياسي طةيةي لة هةمان دوو توصذي ئةو كؤمةلةي ناوبراو ثصكدصنن بةرضاوي كؤمةلط

 حوكميتيادةكا) بؤمنوونة والتاين ئةسكةندةنايف(است سياسةتص أ ةيةيكؤمةلطئةو يان ) وةك عصراقي جاران

سياسي أةنطة بازرطانيش بص بةالم , واتة لة كؤمةلطةي زؤرداري سياسيدا, ضونكة لة حالةيت يةكةم. جياوازن

ص يوةك مةترس, ارةدار دةبصكة زيادلةثصويست ث, انؤية لةجمؤرة كؤمةلطانة بازرطب, بازرطان مةرج نية سياسي بص

 سةردةمي دةولةيت بةعس زوو زوو أاوأووتدةكران و يان انةكاينة بازرطشبؤيهةرؤسةر دةسةالت سصردةكرص ب

ي زؤرداري سياسيةكاين كؤمةلطةهؤي ئةمةش تةنيا بؤئةوةدةطةأصتةوة . ردةكرانتريؤماردةدران و وةكيتريش ةالث

ةي زؤرداري سياسي و تؤتاليتاري دةبص هةرضي توصذي أؤشنبرية لة كؤمةلط. تدا ئايديؤلؤذيسنتةسياسي لةبنةأ

ةتا بكا بؤمنوونة وةك شاعريي لةبةر نووسيين هؤنراوةص خؤي بة ث بةشةكةمةكةي ئامادةية. بة دوو بةشةوة

بةالم . ضونكة ئةم كةسانة دلسؤزن بؤئةوةي دةيلصن. ئازيزمان دلشاد مةريواين يان حالةيت عةبدوخلالق مةعروف

  . ؤشنبريي كات بةسةردةبةنةكةي تري كة تابلصي زؤرن بة دوو أووي سياسي و مشةخؤري أبةش

اكتيزةدةكرص سياسي نة ثأ, تاأادةص أاست, واتة لة كؤمةلطةص كة سياسةتص أاست,م لة حالةيت دووةم بةال 

ئةلبةتة أؤشنبرييش تابلصي كراوة و باوةأ بةخؤية و نووسني . نص أووتايديؤلؤذيستص داخراوة و نةش بازرطائ

, ةورةكان نةبص ة ناوةستصنص بالويدةكاتةوة مةطةر لةسةر ئاستة طيشة و بذصوي ذيانيشي لةسةر ئةوناكا بة ث

  . ان بوونة بة سيمبؤلبؤضوونةكانية دةطرصتةوة لوبالئةوةش ئةو ضةند نووسةر و أوناكبرية ط

كة لةالص سياسي بةشص ضون. اليسةرةوة باسكرا ةندةلة لةو دوو مؤدصلة جيايةي كؤمةلطةي كؤالثس و طهةرضبةالم 

دؤستص هصذاي ئةو تازةبازرطانانةشة ثارةص زؤريان بة صكدصنص و  لةالصتريش زؤر لة بازرطانةكاين شار ث

هةبص  نن بؤضووين سياسيانئةم جؤرة بازرطانانة كة دةتوا. تةوةمةدةين كؤكردؤ-ةوشيت و ناأ-بازرطانيص نا

و تةنانةت ) بةتايبةت كةريت مصديا( ؤشنبرييش ديارة و جاريواية دةستكاري بزاظي أشوصنيان لةناو دةسةالتي

كة نووسةر , ةندةلةهةرضي توصذي أؤشنبريي كؤمةلطةي كؤالثس و ط). زاتكؤ دروستكردن(كاري ئةكادمييشدةكةن

ئةم . تابلصي سوفستاي و بيزنتني,كة هةر زؤر زؤرن ,ةي ةشة طةورةكب. ئةمانة لةدوو بةش ثصكدصن, ة لصيبةشصك

لة  يانةريكي كروزانةوة و مشةخؤرين لةأصطاي ئةوةوة زؤرترين شوصن و جصطابةشة هةرة زؤرة كة هةميشة خ

عاشيان هةية كة مة 3و  2هةربؤيشة ئصستا زؤربةي نووسةران . نا بؤخؤيان دابينكردووةؤشنبرييةكانصوةندة أ

نووسةران دصتة دي و نةش لة كؤمةلطة مةدةنيية بؤ  اةي زؤرداري سياسي و تؤتاليتاريةكاننة لة كؤمةلط ئةمة

لصرة لة كؤمةلطةي مةدةين أاستةقينة ئةو كؤمةلطة مةدةنيية هةرزان و بازاأيية نيية  انمةبةستم( أاستةقينةكان 

  ).  ةشةي بؤدةكةندةل بانطةنأؤشنبرياين كؤمةلطةي كؤالثس و ط

  

زؤر لة نووسةراين دووضاري بةشص , لة كاراكتةرة بةرضاويةكاين كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل ئةوةيةيةكص  *

بؤمنوونة يةك لةو ثةتايانةش ئةوةية  نووسةراين كؤمةلطةي . ييةكان ثصوةيطالونسياس ة دةبنةتايهةمان ئةو ث

دةكردين ياداأي دةكةن بة سةكؤص بؤ ثدوصن و درصذ -أوون نا, ثةيظن -ناوبراو سياسيةكانئاسا أاستةوخؤ نا

ةندةل نووسةراين كؤمةلطةي طةر بلصني ط,لةهةمانكاتدا دةبص ئةوةش لةبرينةكةين . هةقايةتة بيمارةكانيان

ت وتاري زؤر درصذيش دةنووسن و طشت رة زؤريش دةدوصن و تةنانةلةدةكةين ضونكة ئةمان دةدوصن و بطنادوصن هة

درثذ بالودةكةنةوة بةالم طرفتة بنةأةتيةكة لةحمالةتةدا ئةوةية  وتارصهةفتةص سةرهةموو يان  كيشؤذصأ
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بؤ نووسةري ,  ""ئةمان""لةبةرئةوةي نووسني بؤ . صويست بصلةو أوةوة نادوصن و نانووسن كة ث"" ئةمانة""

وورد  ن و دروستكردين كةسايةتية ئةم جؤرة نووسةرانة ناثةرذنة سةر أوونكردنةوةي شيتبؤ بذصوي ذيا, طةندةل 

كيتر يان تةنيا لة ة شارصكةوة دةنووسن و دذ بة شارصهةروةها ئةمان لةبةرئةوةي تةنيا ل. صنةكراوو شيت دةركث

 ة و يةكةك جؤر لة تاكة سياسيةكاين كؤمةلطذصرسايةي حيزبص دةنووسن و دذ بة حيزبةكةي تر ئةمةوادةكا ي

اوضة  تر و شتةكاين تر نةبينص يان ضاويان ئةو نة ببينن و ضاوييان تاكة سياسيةكاينجؤر لة كصشةكاين كؤمةلط

  . ةندةيل لصدةتكصدادثةروةري و ط-و شار يان شوصنانة نةبينص نا

  

لة ضنيين زاراوة و لةبةرئةوةي , نووسةر يان أؤشنبرياين كؤمةلطةي طةندةل زمانيان ثصيةلةبةرئةوةي * 

ضةوة زؤرترين شت بلصني بةالم لةبةرئةوةي زؤر بةدرصذي دةكارن لةبارةي هيشارةزان بؤية داتاشيين واتا 

هاداركةن بؤية دياردة و لةبارةي هيضةوة دةدوصن لةكؤتايدا نةدةكارن شتص بص بةهاكةن و نةش شتصتر بة ""ئةمان""

تةنيا "" ئةمان "" لةبةرئةوةش . بةزؤري وةك خؤيةيتةي ناوبراو كؤمةلط, يان ضاترة بلصني دؤزي , أووداوةكاين

اين ئةجمؤرة ةي ناوبراو بة ووتنةكسوفستايية بؤية سياسيةكاين كؤمةلطش تابلصي و ئةو زمانةزمانيان هةية 

  . ياين سياسيانا ناصنووسةرانة ئةوةي موضأكةبص بة ط

ةندةل نووسةراين كؤمةلطةي ط, انةوص ئةوةشيادخةيةوة كةوونكردنةوةي ئةوي اليسةرةوة ووترا دةمبؤثتر أ

سينة كردويانيةيت بة ئةمريي وشة بةالم لة نوو هةر نووسينن ضونكة تابلصي دةنووسن و تابشلصي شصيت

ةيشتوون ةي لة ثيشةسازي نووسني طلةبةرئةو"" ئةمان"". التة بة وشةسازيدةكةننووسينةكانيانا ئةوثةأي ط

واتة لة . نبطؤأم بص ئةوةي ئةو شتة لةكةداركةن يان بؤية لةسةر بضووكترين واتا زؤرترين شت دةنووسن بةال

كة لةبنا لةو شتانةش , صوةر و هةلسةنطاندن و ث,  نووسةراين طةندةل شتص نية ثصيبوترص نرخاندنةكاينووسينن

بةجؤرص  ""ئةمانة""وناكبريي وةكيتريش بونيادي سوفستاي أ. ةضةمك و ثةيظماناي نيية ئةم جؤرة نووسةرانة  بؤ

بة ) ياري(لة نووسينةكانيا زؤرترين طةمةن نووسةرة طةندةلةكابؤيشة رنووسن هةهةلضنراوة ضؤنت بوص ئاوا دة

بؤية . بكةن) بةوصذةي(بؤئةوةي ئةمةبكةن دةبص ئةوي دةيلصن بة ئةدةيب ""ئةمان"". دةكةن ضةمك و ثةيظ

وناكبريية ضونكة أؤحي ئةو أ. سةروي طشت شتصكي ترة , الي نووسةري طةندةل, ""ئةمان"" الي) وصذة(ئةدةب

لةبةرئةوةي طشت زمانيان لة ئةدةبا ضأكردؤتةوة "" ئةمان"". دةبة بةواتاصتر زمانةهةيانة ئة ""ةئةمان""بيمارةي 

بؤية لة كؤمةلطةي . لة ئةدةب بريتية تةنياكة أؤشنبريي  وصنةص ئةوتؤشيان لةسةر أؤشنبريي دروستكردوة

كادمييكةراين زؤرترين ئة. با بايةخدةرن بة ئةدةطشت توصذةكاين كؤمةلط. ب تابلصي شوصين بايةخةةندةل ئةدةط

) واتة سياسةت و مصذوو(ن يانيش مصذوو و سياسةت ئةلبةتة ئةو دوانةش كؤمةلطةي ناوبراو يان لة ئةدةب ثسثؤأ

و هصندةي ئةو ةندةل هصندةي نووسةرة طةندةلةكان بؤيشة سياسيةكاين كؤمةلطةي ط. بيكراونديسانةوة بة ئةدة

سياسي هيض كؤمةلطةصكيش هصندةي سياسي . ةدةب وةردةدةنئدةم لة  لة ئةدةب و زمان ثسثؤأن مييكةرانةشئةكاد

نةوة طشت لةبةرئةوةي لة ئةدةبا نةتةوة دةبين ""ئةمان"". ة ئةدةب نيةكؤمةلطةي طةندةيل كوردي حةزي ل

ض أؤشنبريان و ضش , ةابن ئةم ئةدةبةي ئةمانبةالم موخ. ي سياسي خؤشياين تياوةبةردصننتةةسةفس

 كة طةندةلدارةئةم ئةدةبة . ةندةلةمةفتووين بوونة ئةدةبص ط, ي كورديسل و كؤالثسياسيةكاين كؤمةلطةي طةندة

  .   ةةرمبوونثصوةي سةرط) مةحوي, خاين(ي باووباثريامنان ئةدةبة زؤر جياية لةو

  

باسيلصوةدةكةين لصرة انسيةتةي ئصمة ؤمئةم أ. كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل كؤمةلطةص أؤمانسي و سوفستايية* 

يةكصكة لة ثيشةسازيةكاين وتاري ئةم أؤمانسيةتة يان با بلصني  تص تايبةتة بة كؤمةلطةي طةندةليةأؤمانس

ؤمانسيةتة بة ئةم أسةيرةكةلةوةداية . أؤشنبريي ئةم جؤرة كؤمةلطةية كة أؤحص هيضطةرا و سايكؤبيماري هةية
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و وتارة أؤشنبرييةي لةم ؤتة كؤلةكةي هزري ئةرتؤتةوة كةبةك ئةو سةفسةتة زمانةوانيةش يةكيطباشي لةت

ردوة كة هؤنراوة نووسني باشترين ؤمانسيشي دروستكهةر ئةم أؤمانسيةتة أؤشنبرييص أ. كؤمةلطةية باو و زالة

لةذصرسايةي نووسةر و أؤشنبريي , تة مةزنة ئةو ش, هؤنراوة . ؤشنبرياين ئةم كؤمةلطةية بصثيشةسازي أ

  .ةندةلبووةطةندةل تابلصي بةط
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