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  يبريةوةر

  تالَةباينتالَةباين  ِرةشيدِرةشيد  موكةِرةمموكةِرةم... ... !!!!زامداردازامداردا  لةطةلَلةطةلَ  دةمةقالَييةكدةمةقالَييةك
 مةمحوود كاك يناو تازة دةماخنويند، بةغدا يزانكؤ ئةدةبيايت يكوليذ يكورد يبةش لة ئيمة كاتيك

 تئةدةبيا يكوليذ يكورد يبةش كاتةيش ئةو بوو، ئيمةوة ثيش لة سالَ دوو يةك كة بيستبوو، زامدارمان
 ئةو قوتايب كورد يستةئي نووسةراين شاعريو يزؤربة بوو، كوردايةيت بؤضووين بريو هزرو يسةرضاوة

 بِرشتةكانيان بة خامة بة طرتووةو، يسةرضاوة بةشةوة لةو نووسينيان هةويين بوونةو، بةشة
  . كردووة دةولَةمةند ِرازاندووةتةوةو كوردييان يويذة الثةِرةكاين

 زؤرترين ،و بووين كورد شاعرياين نووسةرو يبةرهةم يخويندنةوة يسةرقالَ قوتايب يئيمة كاتة ئةو
 دةهات تا ونددةضةسثا ميشكماندا يكؤمثيووتةر يخانة لة بةرهةمةكانيان يناو نووسةرو شاعريو يناو

 بؤية ،كردبوو كؤضيان يان مابوون ذياندا لة كة دةبووين، نووسةرانة شاعريو ئةو يبةرهةم يئاشنا
 ئاهةنطة كؤِرو لة دةكرد حةزمان و،يدةناس زيندووةكامنان شاعرية نووسةرو يزؤر يؤربةز

  . بيانناسني نزيكةوة لة و بكةين شل بةرهةمةكانيان بؤ يطو ِرؤشنبريييةكاندا
 دوورةوة لة ،بوو زانكؤدا خويندين ساالَين دوا لة يكورد يبةش لة زامدار مةمحوود كاك كاتة ئةو

 لة يبارةطا كة دامةزرا، ِراطةياندن وةزارةيت لة يكورد يؤشنبريِر بةِريوةبةرايةيت لة تردوا ،ويدةمانناس
 ئامؤزامدا تالَةباين سةعيد حمةمةد حوسين لةطةلَ جار دوو يةك. بةغدا لة بوو) مةسبةح (يطةِرةك

 وردييةك ثةخشنامة ئةو الثةِرةكاين لةسةر برد نووسينمان شيعرو ضةند داو، دةزطةية لةو سةرمان
 و هةوراماين ئةمني حمةمةد و عارف فوئادوحوسين ئيحسان دوكتؤر بة ضاومان يلةو. بيين ووناكييانِر

 شاعريو نووسةرو ضةند خةزنةدارو جةمال و يبةرزجن جةعفةر و فايةق موختار و حةسةن رةووف
  . دةبووين ييةكد يئاشنا ،و دةكةوت ديكة يفةرمانبةريك

 تا دةخويندةوةو، بةرهةمةكامنان و نووسني و يدةناس زامدارمان وودمةمح كاك كاتةوة لةو هةر
 يثاشطر لةمةِر ينووسينةكة تايبةيت بة ضةسثاوة ميشكماندا لة طالَتةجاِرييةكاين نووسينة ئيستةيش

 كة دواتر لةوةيش جطة. كردةوة يبآلو داينو يرؤشنبري يثةخشنامة لة كة كورديدا، زماين لة) أندن(
 و،يكورد يبآلوكردنةوة ويِرؤشنبري يدةزطة بة بوون و دران لةيةك دايهاوكار يدةزطة طةلَلة دةزطةكة
 يثيوةند مةرحةباو سةآلوو ،و يدةناس يةكدميان دةزطةدا لةناو هةر ئةوة دامةزراين، يلةو ئيمة دواتريش
 يلق لة هةوليرو وةطويزراية زامدار ودومةمح كاك ماوةيةك تا شيوةية بةو هةبوو، وانداني لة بامشان
عةبولوةهاب يطواستنةوة يدوا دةكردو يكار يكورد يبآلوكردنةوة و يرِِؤشنبري يدةزطة يرهةولي 

 ،يحيلم رةفيق نةجات خوشكة خواليخؤشبوو بووين خانةنشني بةغداو بؤ دةزطة يلق بةرثرسي تالَةباين
  . هةولير لة لقة ئةو يبةرثرس بة بوو مةمحوود كاك
 يضِراثي جاريك ضةند و هات بةسةردا يعرياق و ئيران يشةِر وةمامةمةو بةغدا لة هةر من اماوةيةد لةو

 يِراثيض ديكة يجاريك سوثا، لة كردن تةسريح جار دوو يدوا دا1988 يسالَ لة و كردم سةربازييان
 كاتانةدا ولة. دةزطة يدةوام ضوومةوة كرامةوةو تةسريح ِراوةستاو شةِر كرد يخوا كرامةوةو يسةرباز

 نةدةدا، ييطةِر دةزطة طشيت يبةِريوةبةر جةاليل موسلَح بةآلم هةولير بيمةوة ويستم بوو هةولير لة ممالَ
 تا نةبووبوو، خانةنشني ةهيشت زامدار مةمحوود كاك كاتة ئةو هةولير، ةوةهامت دا1989 يسالَ لة تا
 و دوذمنايةيت هيض و دةنيم يل يِريز ناوةو رزامدا ودومةمح كاك لة ِريزم ئيستةيش تا كاتةو ئةو

 دةزطة يلق لة ضووم هةوليرو هامتة يكاتة ئةو. نيية نةبووةو وامنانداني لة ناحةزييةك و ِركةبةرايةيت
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 بة كة عةبدولرةمحان شيرزاد و يخؤ ،بوو ئيستة تةندروسيت وةزارةيت يتةالر لة بةكاربووم دةست
 بؤ خوارةوةو، ضوونة ماوةيةك بوو يبؤض نازامن دةكرد، يكار دةزطة ضاثةمةنييةكاين يثةيامنير يشيوة
 لةطةلَدا ثيشةييةكاين ِريكخراوة و يحكوم دةزطة هةموو و هات عةبدولِرةمحان شيرزاد دواتر يِرؤذ

 يِرةوانة كةوتووة يبةر يدةزطةية ئةو يِريثؤرتاذ و هةوالَ يةكةو هةر يئةوة بؤ دابةشكردم
 يهةرض بةآلم بنووسيت، ِريثؤرتاذ و هوالَ ضاالكييةكانيان ةِرم لة و بكات دةزطة مةنييةكاينضاثة

 نةتوامن من يئةوة بؤ بزامن وةك كةوتن، شيرزاد بةر هةبوو زؤرتريان يضاالك كة يئةوانة بوون دةزطةكان
 ضاالكيةكيان جاريك يلَسا كةوتوون من بةر يدةزطانة ئةو ضونكة بكةم، ئامادة بابةتيك يان هةوالَ هيض

 يمتمانة يجي و بِرةخسينم خؤم بؤ زةمينة توانيم ؤمخ يخامة بة و خؤم يبازوو بة من يكةض نةدةنواند،
  . مب كاركردن
 من بة لقةكة ريةيتابةرثرسي بوو خانةنشني زامدار مةمحوود كاك دا1990 – 1989 يسالَ لة كاتيكيش
  . نواند نهونةرميا و يِرؤشنبري يضاالك ضةندين سثيرراو

 يتةالر لة دةزطة يلق يبارةطا ،كويتةوة يخاك ناو ضووبووة عرياق يسوثا تازة ،بوو 1990 يسالَ
 و يِراويذكار بؤ بةغداوة لة دةزطة يشانديك كيانِرؤذي بوو، سةرةوة يؤم لة ثةروةردة وةزارةيت يئيستة

 لة شاندةكة يةكئيوارة بؤ ،كوردستان اتبوونةه رهةولي نووسةراين ِرؤشنبريو شاعريو ضاوثيكةوتين
 لة منيش كرابوو، ِراطةياندن ييانة بانطهيشيت ِرؤذنامةنووسانةوة يسةنديكا يكاتة ئةو يلق اليةن

 يذووريك لة من و جرجيس نزار كاك و ئةمني حمةمةد كةمال كاك شاندةكةو ،ئامادةبووم بانطهيشتةكةدا
 لة يكيةك بووم، تةلةفزيؤنةكة بة بةرانبةر من هات، زامداريش مةمحوود كاك دواتر دانيشتبووين تايبةت

 دةكرد، كةسايةتيةكدا لةطةلَ ضاوثيكةوتين دةكرا، هيزةب ةوةمووسلَ لة كة بةغدا، يئةوسا يكةنالَةكة دوو
 ةول ِراستيش بة دةضيت، عةبدوخلالق حمةمةد لة كابراية ئةو :طوت تةنيشتم يبةوة خؤمةوة يال ةل منيش
 بوو تووِرة دانيشتبوو، بةرانبةرم كة زامدار، مةمحوود كاك يةكسةر هات زاردا بة ناوةم ئةو هةركة ،دةضوو

 ناشرييين يجنيو هةزار و يسةرث هةلَساية بردو سياسةتدا يال بة يقسةكة كردو جنيودان بة دةسيت و
 هةستاينة وانيشوئامادةب و من يتبكيش منيدا بة ويسيت طرتهةلََ يشووشةيةك بوتلَة برد دةسيت ذماردو
 مةمحوود كاك دةسيت شكاو تةبلَةكة بوو شووشة لة كة كةوت تةبلَةكة بةر شووشةكة بةآلم ،يث سةر
 كاك نيوامنانةوةو تنةوكة شاندةكة و جرجيس نزار كاك و ئةمني حمةمةد كةمال كاك برينداربوو، زامدار

  . كرد يانتاكسي يسوار دةرةوةو بردة زامداريان مةمحوود
 ضووبوونة برادةر ذمارةيةك مةمحوودو كاك ،بووم دةزطة يلق ينووسينطة لة من دواتر يِرؤذ بؤ

 مةمحوود كاك بوو واديار بوو، بةغدا يكورد يِراديؤ يثةيامنير كة عةبدولِرةمحان حةيدةر يذوورةكة
 هاتووةو مةمحوود كاك وةئة طويت هات حةيدةر كاك ،و نةهيليت خؤيدا يدلَ لة كةسةرة ئةو يويستبوو
 يئةوة نييةو، مةمحووددا كاك لةطةلَ شتيكم هيض من طومت منيش بكات، يل ليبوردنت يداوا دةيةويت

 نةفرةمتان كردو ماض نايةكدمي يال ئةو الو ئةم هات و طوت يثي ضوو ئةويش بوو، نةطةيشنت ليك دا يِروو
 يطةورة برا بة هةيةو زامدار مةمحوود كاك بؤ ِريزم هةر ئةوسايش ئيستةو كردو هةلَضوون و يتووِرةي لة

  !نةدريتةوة ليك خراث يشيوةيةك هيض بة هيوادارم و تؤماردةكةم ميذوو بؤ تةنيا ئةمةيش ،دةزامن
 

2 


