
   سروودةكةي شصركؤ بصكةسأةهةندة مةترسيدارةكاين
  ئيسماعيل حةمةئةمني 

  
بةر سروودي ئةي أةقييب دلَداري نةمر لة كصشةيةكي هونةري و كولتوريةوة بؤتـة             تاين شصركؤ بصكةسي شاعري لةبةرام    سروودي كوردس 

كــةن و كصــشةي دصــرينةكةي دوو كصــشةيةكي سياســي و ناوضــةطةري ، كــار طةيــشتؤتة ئــةوةي ئيــسالمةويةكانيش قــسةي تــصدا ب
 شـصركؤ بـصكةس دةيةوصـت    ،يةةئةوةي من سةرسام دةكات ئةو ثرسيار . ئيمارةتةكةي ثاريت و يةكصيت جارصكي ديكة سةرهةلَبداتةوة        

ضي بسةملصنصت ؟، دةيةوصت بطات بضي و ض أؤشنبرييةكة لةثشت ئةم مالنص ناهةموارةوة؟، ثرسياري سةرةكيش ئةوةية شـصركؤ بؤضـي                     
نطة؟ ياخود بؤضي خؤي بةمةكتةيب هونـةري بةأصـز نصـضريةظان بارزانيـةوة هةلَواسـيوة و دةيةوصـت سـروودةكةي خـؤي بكـات                      بصدة

  ...، ئةمة و زؤر ثرسياري ديكة !! بةسردووي هةموو كورد 
 هةيـة كةئـصمةي   ئاشكراية ئةديــبان ناتوانن بنب بةثصغمبةران ، بةآلم لةهةمان كاتيشدا ئةركـصكي مـؤرالَي و ثرنسيبـصكي طـشيت      

ئةديب لةهةموو دنيادا ثصكةوة دةبةستصتةوة، ئةويش ئةركي قولَةمانة لةبةرامبةر جوانيةكان ، دؤزينةوةي جواين ئةركصكي طةورةيـة        
لةدنيايةكي طةورةي ثأ شةأ و ئاشوب و شةأانيدا، دنيايةك ثأصيت لةشةأ و كوشتار و طةندةلَي ، دنيايةك أؤذ بـةأؤرذ مرؤظايـةيت                       

ديارة لصرةدا نامةوصت باس لةئةركي ئـةديب و ئـةدةب بكـةم بـةإلم             .. لةثياوي طزطل و ناشرين    ةسةنصتةوة ، دنيايةكي ثأ   لةمرؤظ د 
دار  (ي شـاعريي طـةورةمان   ) ئةي أةقيب(ئةمة بريهصنانةوةيةكي  زؤر سادةية بؤ ئةو كصشةيةي ئةم ضةند مانطة لةسةر سروودي       ) دلـَ

 .نصضريةظان بةرزانيةوة تةونكاري بؤكراوة   لةاليةن شريكؤ بصكةسي شاعري و بريؤي هونةري بةأصز         هةلَطريساوة ، بةداخةوة ئةم هةراية      
باضيتر موجامةلةي يةكتري نةكةين و باضيتريش ضاو لةهةلَةي يةكتري دانةثؤشني ،ئةوةي ئاشـكرا و ديـارة ئـةو بـصدةنطبوونةوةي           

اسيوة و دةيةوصت لةأصطةي ثةرلةمان يان هـةر دةزطايـةكي سياسـي        شصركؤ بصكةسة كةبة ضنطةكأص بة دةسةآليت كورديةوة خؤي هةلَو        
 ديارة لةثالَ ئةويشةوة شصركؤ بصكةس سوودي لـةبالَي دةسـةآلتداري            .دة ناخؤشةي بةسةرماندا بسةثصنصت   ئةم دةظةرة بصت ئةم سروو    

ي ) هةلَكـةوت زاهـري     (اوة بـةوةي    يةكصيت نيشتيماين وةرطرتووة بؤ ئةم ثيالنةي و تؤزصكيش مةحسوبيةتصكي زيرةكانةي بةكارهـصن           
دةسيت هةية لةم سروودةدا ، ئيدي شاعريصكي طةورة و هةميشة مـةزين وةك شـصركؤ بـصكةس           ) نصضريةظان بارزاين   (أاوصذكاري بةأصز   

هةلَبـذاردين  بـصدةنطي و كـأبووين  لةمـةأ ئـةم هةرايـة       لةهةمان كاتيشدا قورسايي خؤي دةخاتة سةر تصثةأكردين ئةم سروودة،       
ئةمانـة هـةمووي    . ! و لةداويدا ثةشيمان بوةنةوة بةناوي نوذةنكردنـةوةي لةئصـستادا           )دلَدار(ةكار طةيشتؤتة ئيهانةكردين طؤأي     ك

نابـصت ئـةوةمان لةبريبضـصت كةهـةموو أووداوصـكي ئاوةهـا        ديـارة  .بةثلةي لةقازاجني أةويت شيعري شاعري شصركؤ بـصكةسدا نيـة    
ثابةندة بةو هةستيارية مصذوويي و كولتوريانةي كةلةداهاتوودا أةنطدانـةوةي    ةكردن لةطةلَيدا   كةتايبةتن بة أؤحي نةتةوة ، مامةلَ     

يةكي ئاوةها طـةر مةبةستيـشي نةبـصت،        ةديوصكي ديكةشدا هةموو مل مالنص      خؤي دةبصت لةسةر سةرجةم ذياين كولتورميان ، بةإلم ب        
  : ئةوا ضةندةها دووري ديكةي دةبصت

  
 ئةم سروودة لةاليةن شاعريصكةوة نوسراوة كةيةكصيت نيشتماين دةزطايةكي بةناوي دةزطاي سةردةم بؤ  :حزيب أةهةندصكي : يةكةم

 كةنكولَي لصناكرصت، دةبصت ئةوة بلَصني  شصركؤ دامةزراندووة و ثشتطرييةكي باشي لصدةكات ، ديارة بةجيا لةباسكردين داهصناين
 تاوةكو  بيطرةلة بةهةشيت مةال موستةفاوة  هةر  كورديةوة هةلَواسيوةبةسةركردةيخؤي  بصكةس منونةي ئةو شاعرية بووة كة

منوزةجصكة دةكرصت لةداهاتوودا و لةضوارضصوةي كصشةكاين ئةدةيب .. كايت شةأي ناوخؤدا  بة سةوزبووين دلَي لةدةطاتة هةلَدان
كي ئاسايي بوو بصت، ئةو اهيليةتةوة دياردةيةسةير لةوةداية طةر ئةم فيطورة لةئةدةيب عةرةبيدا لةج. كورديداقسة زؤر هةلَبطرصت

شتا ثلةيةشي هةر زؤر دةطمةن و كةمة ، بةو هةلَطةأانةوة سةدو هةلة مصذووي ئةدةيب كورديدا وصنةي شاعري بةو جؤرة ثياهةلَدانة 
 ئةقلَي كوردي ئةو لةبةر ئةوة موستةحيلة.  داهصناين شصركؤية لة نصوةندي ئصمةدا، بةداخةوة ئةم داهصنانة قورسة.. دةطمةنة

سياسية طرنطةكاين بةكصشة بةتايبةت سروودةكة ثابةندة  كةباسم لصوةي كرد،سروودةي شصركؤ لةو باطأاوندةي جودا بكاتةوة
، ئةمةش قسةي من نية !!  سروودةكةي دلَدار لةضلةكاندا نوسراوة كةنةثاريت هةبووة و نةيةكصيت، خالضكي ديكة ئةوةيةكوردةوة

  .ية و تةواو وايةنبريصكي وةك فةلةكةدين كاكي ي أؤشبةلَكو قسة
  



صم              : تةوافقي   أةهةندصكي: دووهةم لةوةتـةي ئـصراقيةيت    لةوةتةي لةثأ بةسةر ئصراقيبووين خؤماندا كةوتووين ، ضاكتر وايـة بلـَ
 أةش و سثي و وخـصر  خؤمان دؤزيوةتةوة ، ئةم تةوافقة وةك سانسؤرصك لةهةموو كون و كةلةبةرصكدا أصطرة لةبةرامبةر جياكردنةوةي      

. ةمسـي ئـصمةدا   بريي بـوون لةنـصو دةزطـاي أؤشـنبريي أ         بوون و بةأؤشـن    موراعات كردن بؤتة ثصوةري بةسياسي    . و شةأ لةم دةظةرةدا   
بؤمنونة موراعات كةميتؤدي بريكردنـةوةي تةوافقيـة،      .  هيض ثأنسيبصكي نةتةوةيي و كوردبوون و ئةخالقي جصطري نةمصنصت         بةجؤرصك

بووينايـة هـةمووتان   طةر ئصمة نة: تصو بثؤشني لة فايلدارصك و موراعايت بكةين ، أصطةي داوة بةجاشصك بصشةرمانة بلَ            أصطةدةدات ضا 
ـ دينمـان  ( مؤدصرنانة دةكـات كـةدذي أسـتة شـيعري       سروودةكة موراعايت ئةو ئيسالمية     .. فةوتابوون، ئةمة و زؤري ديكة       ة  ئاينمان

صي      ية خؤي ثةردةثؤش كردووة بةناوي موراعايت ئاينةوة قسة دةكا        ، ئةوة ئةقلَيةتصكي تةكفري   ة) نيشتمان   ت ، دةنا بةأصـزان تـؤ بلـَ
 بؤية ئةم أستةيان     و ئيمانيان الواز بووبصت       كؤمةلَطةي كوردي لةضلةكاندا هةموويان كافربووبصنت     ئةو هةموو زاتة ئاينية طةورانةي      

و هةموو ئةو مامؤستا ئاينيانةي كة هةموو كورد وةكو أؤشـنبريي خؤيـان    ) قازي موحةمةد(قبولَكردبصت، تؤبلَصي زاتصكي طةورةي وةك    
نةطةيشتنب و ئصستا ئةم ئيسالمةوية مؤدصرنانة دةيانةوصت سـةرجةم مـصذووي أابوردوومشـان              لةو دةستةواذةية تص   نتةماشايان دةكرد 

ةردةمي شؤأشي مهابـاد دةكـةن بـةوةي ئيمـاين          تةكفري بكةن ، ئةمة جطةلةوةي ناأاستةوخؤ ئيهانةي هةموو ئةو ثياوة ئاينيانةي س           
دةكـةين كةدةيانةوصـت    بةداخةوة ئصستا ئصمة دصن موراعايت ئةوانـة   .وة كةهةست بةم دةستةواذةية بكةن      ئةوان زؤر لةوة لةقـتر بو    

انووي ئـةوةي    ئاينيةكاين سةردةمصكي طرنطي شؤأشي كورديش تةكفري بكةن و داواي البردين ئةو دصـأة دةكـةن بـةبي                 مصذوويي ثياوة 
لةسروودةكةيدا صت و   ئةو أةهةندة تةوافقية نابين   سةيرة كةكاك شصركؤ    !! .. ئةوان دةركيان ثص نةكردووة و ئصمة دةركمان ثصكردووة         

  ..موراعايت ئيسالمةويةكاين كردووة و ناأاستةوخؤش بؤ ثشطريكردين سروودةكةي سوودي لصدةبينصت 
  

ةت ميتؤدصكة بؤ بآلوبوونةوةي طةندةلَي لةهةموو كؤمةلَطةيةكدا، ديـارة ئةمـةش الي ئـصمة      مةحسوبي : طةندةلَي   أةهةندصكي: سصهةم  
 بـؤ   دي نية ، بةآلم كاتصك أؤشنبريصـك طةنـدةلَي بكاتـة ميتؤدصـك              ثةيل هاويشتؤتة نصو دةزطا أؤشنبريةيةكانيشةوة ، ئةمةش قةي       

بصكةس بيةوصت و نةيةوصت ئةوا ئةو سروودةي ثابةنـدة بـة بةأصـز              شصركؤ.  ، ئةمة كارةساتصكة بؤ خؤي     سةثاندين تصكستصكي خؤي  
ي هونةرمةندةوة، ئةميش بيةوصت و نةيةوصت ثابةندة بةو شوصنايةي خـؤي وةك أاوصـذكاري سـةرؤكي حكومـةت و                   )هةلَكةوت زاهري   (

و سـروودة بكـات     يدةتواين ئة سةرؤكي حكومةت نة  دةسةآلختوازي ئةو، طةر ئةويش شوصناي ئةو دةسةآلتةي نةبوواية وةك أاوصذكاري           
ةوةكاين حكومةت و ثةألةماندا ، بةجؤرصك كةبةسـةر دةسـةآليت وةزارةيت أؤشـنبريي و كةسـايةتيةكي بةدةسـةآليت وةك                   بةنصو أاأ 

طـةر ئـةو دةسـةآلتة      .. بطاتة ئةوةي وةزيرصك بةناضاري خباتة بةردةم ئةطةري ئيستقالة كـردن          !.كاكةيدا باز هةلَدات   فةلةكةدين
 ئةو سروودة نةيدةتواين لةضوارضـصوةي مونافةسـةيةكي هونةريانـةي ئاسـايدا هـةمووان      ،ة لة مةكتةيب سةرؤكي هةرصمةوة   نةبوواي

ئيـدي ئـةم    . خباتة سةر ئةو قةناعةتةي جارصكي ديكة ضاو خبشصنني بة سروودي نةتةوةيي يةكةمني كؤماري كوردي لةمـصذووماندا               
  !! .يدكة دةبوون ، ثرسيارةكة ئةوةية بؤضي شصركؤ ثةنادةباتة ئةو ميتؤدة دمةحسوبيةتة نةبوواية ئةوا شتةكان بةجؤرصكي 

  
 هةموو كةس بأوا بةو درؤية بكات كةلةكوردستاين ئصمةدا ئاسانكاري باش هةية بؤ أؤشـنبريان ،                  :أةهةندصكي قةيراناوي : ضوارةم  

كةن ، ضونكة هـةموويان دةزانـن كةقـةيراين نـصوةندة           ئةوا سةراين ئةو دةزطا أؤشنبرييانة كةخؤيان ئةو قسانة دةكةن بأواي ثصنا          
صت كةداهـصنةري كـورد     ةلةوان. أؤشنبريي و سياسيةكة لة ئاستصكداية كة ئةو دةستةواذةية قبولَ نةكات   ية خوصنةر الي سةير بـصت بلـَ

اية هاوكصشةكة  ةرجصك دةبو بةم !! . وةندة كصشةي لةطةلَ داهصناندا نةبصت    ئةوةندةي كصشةي لةطةلَ دواي ثأؤسةي داهصنان هةية، ئة       
ة هةيـة كةثـشتطريي   دةلَصن كتصب وةكو خؤلَ ضاث دةكرصت و بوارةكة فراوانـة و ئـةو هـةموو دةزطـا جؤراوجـؤر     . تةوة ثصضةوانة باية 
بةآلم هةقيقةت ئةوةية كاتصك كتصبصكي جيدي دةكةوصتة بـةر دةسـتيان ، ئةوةنـدة    . !! بةدةزطاكةي كاك شصركؤشةوة  داهصنان دةكةن   

دةست و ئةو دةست و بريوكراتيةيت دةخةنة بةردةم كةنوسةر  واهةست بكات تاوانصكي طةورةي كردووة، كةضـاثيش دةبـصت ئـةوا                  ئةم  
هـةر   ..  !! دةكـةن و دةيشـصونن      سـةقةيت  يشجطةلةترياذي كةم و بآلوبوونةوةي لة يةك شاري سةر بةحزبةكةي خؤياندا، زؤر جاران           

ش لةو أةدةلَ و بةدةلَي دةزطا زؤر و بؤرانـةي نـصوةندي ئـصمة      ينةتة خؤ و شانؤ و موسيقيةكان     بؤية هونةرمةنداين ناأازي ئصستا هاتو    
 دةمةوصت لصرة بيطةمص ئةوةية ئةو أؤحة قةيراناوية ثةنا دةباتة بةر هةموو هؤكارصك بؤ سةثاندين خـؤي ،                  ئةوةي. بصبةش نةبوون 

دةيتص هيضي ثص نية كةبينوسصت ، هيضي ديكةي ثص نيـة كـةبيكات   دووريشي خبةيتةوة لةدةسةآليت طةندةلَ و قةلَةم و كاغةزصكي ب       



لةم أؤحة قةيراناويةوة هةموو شتصك دةسةثصندرصت بةسةر خوصنةر و طوصطر و تةماشاكاردا، ئيدي بآلوكردنـةوةي كتـصب و      .. بةئاواز  
  ..  نية موزيك و كليثي تايبةت و أيثؤرتاذي جيدي لةم نصوةندةدا هةناسةي مونافةسةكردين شةريفانةي

 لةسةر حـسايب بةرهةمـصكي   ةنة بةر  سةثاندين بةرهةمةكةيان لةم أؤحة قةيراناويةوة شصركؤ بصكةس و ئاوةزدانةرةكةي ثةنا دةب       
طةر ئةو أؤحةلةقةيرانصكي مؤأالَيدا نةبصت ئةوا ض نةبصت ثصشبأكصيةك بـؤ شـاعريان دادةنـرا بـؤ سـروود                   .. دصريين نةتةوةكةمان   
سةآليت ثةرلةمانة  ةياسي و فيكري بؤ ثصداضوونةوةي سروودي نيشتماين دةكرايةوة و ثصش ئةوةي ثةالماري د            نوسني ، تةوةرةيةكي س   

ةكاين              بص كارةبا و ئاوةكةمان بدةين ،      كةم دةوامة  طفتوطـؤ و كـؤأ و سـيمينارتدا ئـةم           با لةسةر أووبةري طؤظـار و أؤذنامـة و هؤلـَ
يةتة عةسكارتاريةتةوة ثصضةبةدةورة بـةو هـةموو بـةها مـصذوويي و ئةدةبيـةي      نةك ئاوةها بةو ئةقلَ   .. مةسةلةيةمان باسبكرداية   

ئةمة بؤ هةموو شتصك بطوجنصت بـؤ     ..سةآلتةوة بيكاتة ئةمري واقيع     ةكي ثةلةدا لةأصطةي د   ةسروودصكدا بكرصت و بيةوصت لةمناوةرةي    
 ئـةم ئةقلَيةتـة بـؤ بـري    .. ي ثصدصت دنةش كؤتايئةدةب و هونةر تةمةين زؤر كورتة ، لةطةلَ ثصضة بةدةورةي سياسةتدا ئةو سةثان  

  ...لةمانة ناكاتةوة 
  
طواية سروودي ئةي أةقيـب أيتمـصكي نـةطوجناوة لةطـةلَ أؤحـي سـةردةم و لةمارشـصكي             :أةهةندصكي خؤبةدةستةوةدان   : ثصنجةم   

قلَيةتصكة دةيةوصت بلَصت ئيـدي ئـصمةي       ئةمة ئة .. عةسكةريانة دةضصت و سروودي كوردستان مؤدصرنة بةو أيتمة كؤأالَية سةمفؤنيةوة           
كورد لةقؤناغي شؤأش و أووبةأوونةوةدا تصثةأمان كردووة و هيض شةأصكي ديكةمان لةبةردةماندا نية كةثصويسيت بةسـردووي وةهـا                  

صي ئـةو    تؤ ب .. بؤ ئةوةي دنياي مةترسيدار نةبينصت      طصل نية  يان ئةمة سةر خستين وشترمرصكي      ! .. ؟ئايا بةهةقةت وةهاية  . بصت   لـَ
يان يةكصكي وةكو من زؤر شةأاين و كةولَةكؤين زةمةين جةنطـة        ..هةموو ئاشتيخوازية كوردستاين داثؤشيبصت و ئصمة ئاطاداري نةبني         

ئةي ئةوة نية لةجيايت فيـداريل       .. ! ثأ ئاشتيدا كةمندالَ خؤي دةسوتصنص     و ئاطام لةم هةموو دةستكةوتة مةزنانة نية لةكوردستاين       
ئةمـة ئـةم ثةيامةيـة كـة     .. كوردستان بؤتة حكومةتصكي ضوار فيداريل لةذصر دةسةآليت حكومةتصكي مةركـةزي كورديـدا           بؤ ئصراق ،    

هةندصك لصثسراواين كورد عةيامصكة بةنصو خةلَكدا بإلوي دةكةنةوة، كار طةيـشتؤتة ئـةوةي بـةناوي زةمـةين ئاشـتيةوة ئةوةنـدة                     
حـسايب هـصزصكي عةشـايري بـضوكي سـونةت       و هصزة بـصطانةية كةئةمريكايـةكان       ضارةنوسي خؤمان داوةتة دةست ئةم دةولَةت و ئة       

ش ةو أؤحة شؤأشطصأية ثصـشمةرطة ثاكـة      و ئ   ئةم أؤحة تةسليمبووة بةئصراق ئةم كصشةية بةفرسةت دةزانصت        .نشينيشمان بؤ نةكةن    
 ئةم أؤحة تةسـليمبووة    .. ةكةي دةخوات لةسروودصكي دصريندا خؤي بةرجةستة كردووة ، ئةو أؤحةي ئصستا طةندةلَي لةبةر          بكوذصت كة 

  .. كاك شصركؤ بيةوصت و نةيةوصت ثشتطريي سروودةكةي ئةو دةكات ثشتطريصكي ناأةستةوخؤي ئةو سروودةي كاك شصركؤ بوو ،
  

يـةدام  بـةآلم لةوبأوا  . جصطةي داخة خؤم لةم مةوقيعةدا ببينمةوة كةئاوةها بنوسم و واز لةو زمانة ئةدةبية بصنم كةثصي أاهـاتووم                  
 ئيــدي بؤضــي طلــةيي وبيةت موراعــايت ئــةم و ئــةو بكــةين ،بان لةبــةر برادةرايــةيت و ناســياوي و مةحــسـيــةطــةر ئــصمةي ئةد

. ريةكـةي ئـصمة     واز لةو أياكارية صنني كةبؤتـة زمـاين بـاوي نـصوةندة كولتو            ئيدي كايت ئةوة هاتووة     . لةسياسيةكامنان بكةين 
 حكومـةت و سـةركردةكان ، وةك ئـةديب و هونةرمةندصـك بةرهةمـةكامنان خبةينـة ئاسـيت                  دوور لة دةسةآليت دةزطـا و      بافصربني  

ثصشبأكص، بافصر بني دوور تؤزصك دوور لةو هةموو طةندةلَية داهصنان بكةينة ثصوةري دةركةوتين بةرهةمـةكامنان نـةك أاأةوةكـاين     
  ...حكومةتصك كةخؤي لةقةيراين طةندةلَيدا طينطلَدةدا 

  
  ةمني ئيسماعيل حةمةئ

27. Januar 2007        
  
  
        
       


