
  بابلؤ نريؤدادا لةيادي 
                                       

  
  

       مةمحوود حمةمةد عومسان      
  ئاي لةو  . ئاي ضي توانايةكت بةطرخست بةرةو رووي فاشستةكان 

تووقيبوون . ترسةي كة سةرتاثاي سوثاو جةندرمةي دةسةالتداراين سةرمايةداري داطرتبوو
كي خؤشبةختةوةر و يةونياباس لة د.  لةووشةكانت كة باس لة فرةداين كؤت وزجنري ئةكةي

         .يةكسان ئةكةي 
ئةيانزاين ضي سوثايةكي ئينساين  دكتاتؤرةكان بةالم يئةي خؤ تةا قةلةمةكةت بةكار ئةهينا دذ

                                 .ةي شعرةكانتةوة ز و داهينان بةرجةستة ئةبصت لةرصطبؤ خؤشةويسيت ئينسانةكان و ئاوا
ةرانةوةي جواين و هاوارت بؤ ط. اين كةركردبوو ص طويةبوو وئة ووشةكانت هاوةرةكانت تصكةيل

               .سروود بؤ شةقامةكاين ضيللي و ئةسثانيا بؤ سةرلةنصؤ طةرانةوةي ئازادي
 بةهةموو  .  بوي ئازادييكردين دوا دميةين تابلويبةلص لة ذوورةكةت بة تةا خةريكي جوان

                                     .  ثرية مصردصك ةس بؤ طياين ك يةك بؤ طياينةوة هاتنكيانةناياتو
                   .دواي ئةوةي مةرطيان ئةباران بةسةر خةلكا.  كوشت   * يانبةيل دواي ئةوةي ئليندا

 يان  كؤت وزجنري, وئازادي وة لةجيايت طول.  وة ئةيانوويست شةقامةكان خةلتان خوصن بكةن 
                                                                      . يللي كردضثصشكةش بة خةلكي 

                                                                                                              .طةران بةدواي هيوا و ئاواتةكاين لؤركادا نةوةك لصرة خةيوةيت هةلدابص دذ بةفاشستةكان  ئة 
بوو انت كة ئومصد بةخشبةلص لة ذوورةكةت لةترسي هصزي جواين وة لة ترسي دصر بة دصري شعرةك

, اييت ة لة ت,  تةمةنت لةةوة هاتن و سليان نةكرد , هاتن بؤ سةربريين خةونةكانت . بؤ خةبات
ينت بةالم لة جواين تريوان.  بةدي ئةكرا تيياداساينلةو وةرةقانةي كة جوانترين دميةين هيواي ئين

م بة ترسةوة وصراي بةلص هاتن بةال. شيزم ورة دذ بة فاتوتوورة دذ بة نالةباري . تصروارينصكي توورة 
ئةمة ثيشةيانة وة كاري بةردواميانة وة          .تؤ ثرية مصردصكي تةا ئةوةي كة زؤر بوون  و 

                                                                                   هاوضةشنةيان زؤرة بؤ كوشتين خةندة و سؤز لة ضاو و باوشي مناالن و دايكان
ق كرد و فرانكؤ بؤ اريللي كرد ضؤن سةداميان ثصشكةش ئصضبةلص ئةمانة ثينؤشييان ثصشكةش 

                                                                                          .ئةسثانيا و هتلر بؤ ئةملا نيا 
 ثصشتر  جةندرمةكان ضؤن. نط بؤ هيوا وة بؤ سروودتيت بؤ جواين بؤ مايسةترسان لة خؤشةوئ

 ميغول وة.  وة ثوورة لؤزا و خامن رؤزاليسي ليبوو .هاتن لوركا ببةن بؤ ئةوةي لة سيدارةي بدةن 
ن ثص ئةوةندة لة قةلةمةكي زيامنا ووتيان  ؟يبةنة ووت بؤ ئ جةندرمةكاينو  ئةلونسؤ بةروزاليس 

يل  بة *.طةيشتووة ئةوةندة بةدةست ئةوانةي كة ضةكيان بةكارهصنا دذمان زةرةرمان نة كردووة 
                                                                               *)  لةو شةوةدا مانطي غةرناتة كةوتة طؤماوي خوصنةوة (  طولة باران كرا لةترسي نووسينةكاين

 نزيك ةند مةترصك لة تانك و دةبابةكانةوة ةبيت لة دذايةتيان لة كاتيكدا ض ئيتر ضؤن تؤ بةردةوام ن
 كةسصك لة كؤبوونةوةيكي سياسيدا و ئةوانيش رووي 200بوويت و بةردةوام بوويت لة خيتابدان بؤ 
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 بؤية . ةتزاين خةلك ثصويسيت بة قسةكانت هةيةبةالم ئ .رةشاشةكةيان لة تؤ وهاورصكانت بوو
                                                                                     * ) ذيام طةواهي ئةدةم كة من ( وة خؤت واتةين  .بةردةوام بوويت هةر

مةنيستةكانن دذ بة  كؤون تؤ و لوركا و بيكاسؤ ئةتانزاين بؤ لة سةنطةري  ئازادي خوازةكا
ر يةكصكتان بةشصوةيةك باسي ئةو سةردةمةي ئةسثانيا و وة وةستانتةوةتان ةه,  نفاشيستةكان

 وة ووشة  ئةضةنطي  لة نووسينةكانيةوة خوصن و ضؤن لوركا بة.   ئةكردبةرامبة بة نازيةت وفاشيزم
 هاوارصك بوو * نيكاضورثيكاسويش بة نيطار كصشاين تابلوي . او دل ضؤن تؤ ئةسثانيات خستة ن

  تابلؤية كص ئةجنامي داوة م نوصنةراين فاشسم ونازيةت هاتن ووتيان ئةوة. نازيةت دذي فاشيسم و
 ضورنيكايان بؤردمان نةكرداية  بةيل ئةطةر ئةوان شارة ئارام وهصمنةكةي, ؟ ثيكاسؤ وويت ئصوة 

                                                                                          .سي كارةساتةكةي ئةو شارةبكائةتواين بةو شصوةية با نةي ثيكاسؤيش
                                                                                                          ضةند ويستطةيةك

. ذرا يان مرد طو1973وة لةسايل . سال دواي لةدايك بووين لوركا   6 , لةدايك بوو1904لة   – 1
 ئةو كاتةي كة لة شةوي 1970-9-13وة لة .نؤبلي وةرطرد خةاليت  1971لة . بةالم بةزؤري كوذرا 

  .                            ئةليندايان كوشت ئةميش هاواري كردكووتةداكةدا 
                                                                                .وةرن و خوصن ببينن لة شةقامةكاندا 

                                                                              .  وةرن و خوصن ببينن لة شةقامةكاندا
ناوي راستةقينةي خؤي ريكاردؤ فنتايل بةالم نازناوي بابلوي وةرطرد لة خؤشةويسيت  شاعري  - 2

                                                                             ضيكوسلؤظاكيا جان نريؤدا  
نوان دذ بة فاشيزم وة سنطةري ة لةو كاتةي كة شاري بةرشةلؤنة ثالةوانييةيت ئ1938لة سايل  - 3

تواين ديوانةكةي دووبارة  ) 1959- 1905(شاعري بةناو بانط مانويل ئةلتوجي  . بةرطري بوو 
 كة ي  نة جل وبةرطي ئةو  سةربازا ئةجمارة .سايي  بةالم نةك وةك ضاثكردين ئاضاث بكاتةوة

                                                                                 . درووست ئةكرد  هةويرانة كرا كة وةرةقةكانيان ليري تيكةل بةوطيانيان لة دةست دا بؤ بةرط
غابريل ( ةجناكان ئةو كاتة كة رذصمي مةكسيكي بةدواي نووسةري كؤلؤميب  لة سالةكاين ث- 4

بوو  بةشصك كارانة و وة وصنةكةي لة هةموو خالةكاين ثشكنني هةلواسرابوو وة ئة.ئةطةرا ) ماركيز 
 دةسيت ثصكردبوو دذ بة نووسةراين ضةث و  خواروويي ئةمريكاة كة لة قارلةو ثاكسازيية 

                                                                                                                     .يللي لة مةكسيك كيز ثةناي بردة بةر بالوصزخانةي ضمارغابريا . ئازادخيواز 
 لؤيللي لة مةكسيك بابسةفريي ض. كات بةالم زؤر ئينساين ئة لصرةوة ضريؤكصكي سةير دةسيت ثص ئة

 ثاسثؤريت خوي دا بة ماركيز وة  . بؤ ئازادية دل ثر لة موحيبةتنريؤدا بوو بةيل ئةم شاعرية 
 دذ بةهةموو ئةو عورفانةي كة .  فةرةنسا بطةيةنصتةنووسةري كؤلوميب تواين بةو ثاسةثؤرتة خؤي 

      .سستمي سةرمايةداري داي ناوة بؤ بةرتةسككردنةوةي دةنطي ئازادي
ر زةواجي كردووة يةكص لة ماريا ئةنتونيا ماغيناري هؤلةندي وة ئةوي تر لة  نريؤدا دوو جا- 5

                            ,     رجةنتيين ديليا ديل كاريل  ةنيطاركصشي ئ
  لة ئازار نزيكترة  يان  , لة فةلسةفة  نزيكترة يانكة لةمردن  شاعرصلؤركا وا باسي نريؤدا ئةكات 

( شاعرصكة ثرة لة دةنطي سيحراوي كة خؤي ناتوانص . لة خوصن زياتر لة مرةكةب , لة زيرةكي 
ئةيزاين كة كؤتري سنونو باشتر ئةوةستص لة _ ثياوصكي راستطؤ. شييبكاتةوة ) خؤشبةختانة 
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ثرة لة ,  بةئاوازصك بةرزئةبصتةوة كة بص هاوتاية لة ئةمريكا شيعري نريؤدا , ثةيكةرصك
  رق و كينةو طالتجاري نازانص  ريؤدا ن. هةمووي خؤشي وراستطؤيية , يسيت خؤشةو

                                                                                                      
                                         

    سكاالي بابلؤ نريؤدا                                                                                                     
                                                                                                                لويس ئاراغؤن

  لةمةو ثاش ئيتر هيض شتصك دانامالص                                                                              
                                                                        لصوةوة بووة طؤراينئةو ووشةية كة لةسةر

            ,                      كة لةت لةت ناكرصيدارص لةطةل ئازاديكهةموو شتصك بةراوورد ئةوة 
                               .ن طؤراين ثصكةوة طرصمان ئةدا ئصمة بة هةمان زمان قسة ئةكةين وة هةما

                                                                                                         قةفةس هةر قةفةسة
                                                                                  ئةطةر لة فةرةنسا بصت يان لة ضيللي

   
   بابلؤ نريؤدا                                                                                       \ضةند ئةذي      

  لةثرسيارةكامن ماندوو بوون                                                                                           
                                                                                     ةميان ئةزاينلة اليةن خؤيانةوة ك

      ,                                   نةبوونيتر هيجصك ئةوان بصجطة لة فةرمانبةر
  
  

                                                                    بابلؤ نريؤدا\  نيستةكانكؤمة
                                                                                     .     برد ئصمةين كة طيامنان خستة 

                                                                                                    بةهصزو توندةوة, ئاسن 
  بةردةوام بوومنان بوو لة ذيان                                                هؤي     يسيتخؤشةوتةا 

                                                                                         ئةزانص كة خوصنمان داوةهةموو 
                                                                                      راونلةو كاتةي كة ئةستصرةكة شص
                                                                                          بةدةسيت مانطة طرياوة مؤنةكة

                                                            وة بري لة ضي ئةكةينةوة   ةبينن  ئصمة كصن  ئئيستة 
  

شاعري فةرةنسي ئاالن سيكار كة ثسثؤرة لة شعرةكاين نريؤدا ئةيل لةو باوةرةدام كة هصزي 
 وة طةالين ذصر دةستة شانازي ثصوة  ,درووست كرد صلنريؤداي شاعر كة ئةم شاعرة شؤرشطصرةي 

 ضونكة ئةم تةا  .ة بةوقسةوباسانةي دةربارةي شؤرش لةشعرةكانيا هةيةي ثةيوةست ني ,ئةكةن
 لة هصزي دةربرينة ابةالم هيزي نريؤد. دصري لة شعرةكاين بةتايبةيت نووسيووة بؤ شؤرش 200

ية                         سؤزة  ئينسانية بةهصزو قوولةدةربارة خؤشةويسيت وة وةسفي سرووشت و ة ئةو 
 .                                                                         
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بؤ  كية مانط نامةي3 ثصش وةرطردين نريؤدا خةاليت نؤبل بة 1971 يويل 5ئةليساي طةنج لة 
 يويل نامةكةي ثصبطات بةبؤنةي رؤذي لة 12 لة ةز ئةكات لةنووسيبوو وة واي نووسيبوو كة ح

خؤشةويستة ( ة لة كؤتايي نامةكة ئةم ضةند دصرةي نووسيوة وة ئةم كضة طةجن. يةوة دايكبووني
ئةي ,  خؤشةويستةكةم ةيخؤشتم ئةوص ئ, ئةزيزةكةم ماضي لةشة خؤشةويستةكةت ئةكةم 

                                     ,كةم ئليساية كة خؤشيت ئةوص خؤشةويستة
  .نة ناو دلي تؤ ئةخةييش ئازادي خؤازان تؤ ئةسثانيات خستة ناو دل ئصمةي,منيش ئةلصم بابلؤ 

 كوذرا بةدةسيت فاشستةكان كة كووتةداية 1970-9-13سلفادؤر ئةلياندي سةرؤكي ضيللي كة لة 
     .سةربازيان ئةجنامدا 

  ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  
   درووسيت كرددا 1937لة سايل . وي نا اسؤية هةر بة ناو ئةو شارةوة ناجؤرنيكا ناوي تابلؤ جيهانيةكةي بيك*

                                                                                                               سةرضاوةكان 
                                  سعدي يوسف- ) دوا ساتةكاين لؤركا (األخيرة ساعات لؤركا -1

وةرن و خوصن ببينن لة شةقامةكاندا  _  شاعري ضيللي نريؤدا( تعالوا لتروا الدم في الشوارع \الشاعر التشيللي نيرودا -2
                                                      حمزة الحسن) 

وةرن وخوصن ببينن لة _ سةدسالةي بابلؤ نريؤداي شاعر ( تعالوا لتروا الدم في الشوارع_  مئوية الشاعر بابلو نيرودا -3
                                                حلمي سالم\ )شةقامةكاندا 

                                                               شعري سكاالي نريؤدا لة اليةن لويس ئاراطؤن -4
                           طصراين سركون ثؤلس  وةر        بابلؤ نريؤدا \ ضةندص ئةذي -5
         كمال يوسف حوسني دارالفارايبراينرطص وة بابلؤ نريؤدا\كؤمةنيستةكان -6
          ئةلف ياء2004-9-8يكار سضاوثصكةوتنصك لةطةل شاعري فةرةنسي ئاالن -7
                سةرضاوةكة ئةلف ياء   _ نامةيةك لة الية دوا خؤشةويسيت نريؤدا وة بؤ يةكةم جار كة بالو ئة كرصتةوة -8
8-9-2004         

                                                                        
         2004-9-16هؤلندا  

 com.m_o_osman@hotmail        
  
-                                                                           
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