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  ِرةوةند كويستاينِرةوةند كويستاين ...  ...  زوِرناذةنة؟؟؟ زوِرناذةنة؟؟؟ييكك
  

 ي ديكةدا كابرايةك طةاليني سةيرو سةمةرةية لة هيض ويذةيةكي حةمة سةعيد حةسةن كابرايةكبةِراسيت
 بة ي خؤي ئةوةي نقورضك لةم و لةو بطريت و بطاتة رادةي هةلَنةداوة بة رةخنةو رةخنةكاريوةها سةر

 ي لة خةوو خؤراك بيبةش بكات و بطاتة ئةوةية سةرقالَ بكات و خؤتةنيا كةسيك و تةنيا اليةنيكةو
 ي هةيةو رةخنةي ئةو سةركردةية ضةندين فاولَيشي كورد بنووسيت ئةطةرضيكتيبيك لةسةر سةركردةيةك

حةمة سةعيد ئامادةيشة نان ،  زؤروتر دةكاتي دةطرييت و ئيستةيش كة بووةتة سةركؤمار فاولَ يليزؤر
 ئةطةر ئةو نووسةر يكةض،  سةركؤمار تؤمار بكات و بيكاتة كتيب حةرام بكات تا فاولَةكاينيؤو ئاو لة خ

 وةك رؤمان و ي دةنووسي طةورةي الوةكييةوة خةريك نةدةكردو شاكاريك بة شيتينوووسةر خؤ، بيت
، بةر بكةوتاية ي نؤبل لةو رؤمانةدا تؤمار دةكرد تا خةالَيتي نةتةوةكةي تراذيديانة ذياينرووداوةكاين

 ي دةنط كراو لةذير ناوةكةيةوة ناو يبي ضةند دةفتةر دؤالريضونكة ئةو بة خةآلتيك،  ناكةويتيكة بةر
 ترين يهةر بؤية لة نو،  بريدةهيناينةوةي ثيشوو سةردةمةكاين كة مةدالَةكايني دةنووسيئةو خةآلتة

 بةتواناو يضةندين سةركردةو شؤِرشطيِركة ،  كورد ديتي طةل و نةتةوة بة خةبايتينووسينيدا فشة
 ي تاراوطةيي ئةويكيكةض،  ئةو خةباتة دوورو دريذةدا تيكؤشاون و ناويان دةركردووةي لة ميذوويناودار

 ي بة ئاودا دةدات و ديكاتة فشة و نامةيش بةرةو رووي هةر هةمووي رقاويديت بة نووكة خامةيةك
  !!! دةكاتةوةيزةرقاو

  دةستةآليت و يبي نائوميدي بآلوكردةوة كة ئةوثةِريةن لةم رؤذانةدا ثارضة شيعريكحةمةسةعيد حةس
 نةرم و ي باليفي لةو شيعرةدا شوشتووةو داواي خؤ لة زيدو نيشتماينتيدايةو بيةويت و نةيةويت دةسيت

 و ئةمِرؤيش ين خؤش و كتيب و دةفتةرو قةلَةم لة نيشتمانيك دةكات تا دويي خؤش و نان و ئاوازيخةو
 ليبوردن لةو نيشتمانة دةكات كة نةيتوانيوة لة ي داطريكاراندايةو داواي لة ذير داطريكاري ثارضةيس

  دةبوو شان بة شايني لة ياد دةضيت كة ئةو بة خؤيئةوة،  بؤ بلَيتي نسكؤو نةهامةتيةكانيدا ضامةكايت
 ي بة ج نيشتماينيتةوةو راينةكردايةو ئاميز داطريكاران ببوايةي نيشتمان بةرةو رووي ديكةالوةكاين

 يكة دةبوو كاك حةمة سةعيد بة خؤ،  بثاريزيتي لة داطريكاري خؤينةهيشتاية كة نةيتوانيوة ئاميز
 نيشتماندا دابني بكرداية نةك ي لة ئاميزي بؤ خؤي طةرم بكردايةتةو و باليفيتيكؤشابايةت ئةو ئاميزة

 نيشتمان تيدةكؤشن نيشتمان دةثاريزن تا لة كوِراين،  دابني بكاتي كة بؤ تاوانبار بكردايةنيشتماين
ئةطةر بؤشيان دةستةبةر نةكرا بضن ،  بكةن يلي نةرمي باليفي طةرميدا حبةسينةوة نةك بضن داوايئاميز

 خؤيان و ناووناتؤرةو نذادو زيديان بزر بكةن و لة يثشت لة نيشتمان بكةن و بضنة تاراوطةو لةويوة خود
  !!ثةشيمانيدا نيشتمان تاوانبار بكةن

 دزيوةتةوةو رايانكردووةو لة والَتانيكدا دةستيان ي ميذوويئةوانة خؤيان لة بةرثرسياريةيت
 يكة خةلَكضون،  سووكةوة تةماشايان دةكةني ئةو والَتانة دةذين كة بة ضاويكيثانكردووةتةوةو بة بيمة

 دةهيلَيت و دةضيت لة ي بةجي خؤ بن ددانيان ئةوةية مرؤظ ضؤن وآليتيئةو والَتانة بنيشتة خؤشة
 يقايل دةبيت و لةو الشةوة داطريكاران خيرو بير)  ثريةذنانيهاوةلَ (هةندران بة سةطةوان و قاثشؤرو بة

  !!!! بيتي ضاوي خبؤن و ئةويش لة دةرةوة لة هةندران زيتةينيشتمانةكة
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 بة يئةو!! !بؤية زوِرناذةن تا زوِرناذةن هةن،  نةكردووة ببيتة زوِرناذةني خؤي لة شاعريينيشتمان داوا
 ئةو  دةستةآليت خؤيدا هةلَبلَيت وةك ئةوة نيية بة حزبيكدا هةلَبلَيت و ببيتة زوِرناذةيننيشتماين
بضيت بة !! ! و نامرؤيية تاكِرةوو نادميوكرايت زؤر كةسةوة ديار بيت ديكتاتؤروي كة بة الياليةنةية

 زؤر يبةال!!! ! براكوذيدا كوذرابيتي ئةو اليةنةدا هةلَبلَيت كة لة شةِريثيشمةرطةيةك يان سةركردةيةك
نةك !! ! ديكتاتؤرو تاكِرةوو خؤسةثين دةربارو شاو سولَتاينيكةسةوة ئةوة زوِرناذةنة كة دةبيتة شاعري

 و ئاشتييةوة  و دميوكرايتي خاك داطريكراو كة خةون بة ئازادي نةتةوةيةك بةستةزمايني شاعرييكوآليت
  !!!دةبينيت

 هةلَنةهاتبايةو ينةكرداية و لة بةرةنطاري تبةآلم دةبوو ثشيت، راستة شاعري خةون بةو وآلتةوة دةبينيت
كة ئةطةر نيشتمان اتبايةتة ،  تاوانبار نةكرداية نةتةقاندبايةو نيشتمايني نائوميديلة دوورةوة طوللة
بؤية ،  دةكرد بةردةباران و لة سيدارةدايني تؤمةتبار دةكردو دةيداية دادطةو داوايزمان ئةو شاعرية

 شوشتووةو لة وآلتيكدا طريساوةتةوة ي خؤ لة نيشتماينحةمةسةعيد حةسةن لةو شيعرةدا دةسيت
  ثيويسيتي طةرمة ضاوشينانادا بةسةر دةبات ئيدي تيدا دةبينيت و شةوان لة ئاميزي بةنةوشةيخةوين

 يبةآلم منةك و ئاو،  دارو درةخت و ضيا سةركةشةكانيدا ثةروةردة بووةيبةو زيدة نيية كة لة سيبةر
 هةناسةسارديدا ي ذ بريكردووةو لة دوورطة نيشتماين ضياو دميةنة دلَِرفينةكايني فينكيسازطارو سيبةر
ضونكة ،  بة فِريؤ ضووي دايةو شريةكةي لةو نيشتمانة شوشتووة كة شريسيتبؤية دة، طريساوةتةوة

 ئةو نيشتمانة  لة نيشتماين بووينيبؤية شاعري لةو ضامةيةدا نكؤلَ،  منةك حةرام دةرضوويرؤلَةكة
 رؤلَة منةك  دةركردين شاعري فةرماينئةمةيش وا دةطةيةنيت كة نيشتماين،  دةشوات يلدةكات و دةسيت

 ئةو خةونة ثةمةييةدا بذيت كة ي رةوا نةبينيت يةك رؤذ لة سايةي ثي دةربكات و ئةوةي خؤيةحةرامةك
  !!! طةش دةردينيتي طةآلي هةميشةيي ئازادي كردووةو خةريكة بة ئةجناميضرؤ
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