
 فةرمان   :  نووسيين                 ضةند سةرجنصك لة سةر حةمة سةعيد حةسةن       
 

من حةمة سةعيد بة نوسةرو ِرةخنةطرصكي باش دةزامن بةآل م هةرطيز شاعري ين ية، ئةو       
.   خؤي بة دةطمةن دةزانص و ثصي واية بةدةر لةو كةس هةلوصسيت شورشطريانةي نةبووة      

صكي خودي حةمة ية، ئةطةر ديقةت بدةينص ئةو خةلك  تاوانبار       ستايش كردين خؤ بةش   
دةكا بة ثشتطريي دةستهةآلتداران كةضي مامة مامةي ئةو بؤ اليةنصكي دةستهةآلداري                

 . شؤرشطصري كوردستان هاوار دةكا    
دةوري حةمة سةعيد لة بزووتنةوةي كوردي و ئةدةيب كوردي ديارةو كةس ناتوانص                 

لة طةل بةرزي و   . يا حةمة خؤويستةو كةس نةويستة؟ بةلص      ِرةيت بكاتةوة ،بةس  ئا 
جواين نووسينةكاين كةضي ثربووين لة بةكةم زانيين نووسةرو رؤشةنبريين تر بة           

 . تايبةيت ِرةخنةطرةكاين طومان دةخاتة هةلويست و ئاماجني حةمة         
سةعيد ثصي واية رِ ةخنةطرةكاين نةكريةن و مةبةسيت ناوبانط دةركردن           حةمة

ئةطةر طشتيان كؤلكة نووسةر بن بة زةرةري ئةو    يانة،ِرةنطة بةشصكي وابن  بةس  ئاماجن 
 .  تةواو دةبص  

راسيت   . هةلة كردن بةشصكة لة ذياين مرؤظ بةس لة فةرهةنطي حةمةسةعيد ين ية         
تةنيا ئةو كةسة ي ئازادي بريوراي     . موتلةق الي كةس ين ية هةموو راستيةك رصذةي ية  

حةمة سةعيد بة زاري خؤي دةلص ئةو بة  . صنص خاوةين راسيت موتلةقة   جياواز ناسةمل 
هةلكةوت هةلة دةكا و لصرةش ئةو حةقة بة كةس رةوا نابينص هةلةكةي هةست ثصبكِا و             

.   بوص راست بكاتةوة بةلكو ِرادةطةيةنص تةنيا خؤيةيت هةست بة هةلةي خؤي دةكا   
الي حةمة سةعيد وديتين ئةواين       ئةمةش سةرضاوةي طرتوة لة بةكةم طرتين كةساين تر       

 . تر كة تازة دةضن بؤ بةسِرة 
حةمة سةعيد كة لة    . ئةوةي بةرهةمي ئةدةيب بصهصز دةكا خوالنةوةية لة يةك بازنة   

يةك كاتدا بؤ هةلبذاردة و عةوام دةنووسص دةبواية خؤي لة دووبارةكردنةوةدا     
م كة ئيلهامي هةر      بةس طرصنيت دةدة   .بثاراستبواية كاتص ِرةخنةي سياسي دةنوسص    

بةستنةوةي كصشةكانيش لة        . ة"فاكتةر  "نووسينصكي سياسي نوصي حةمة سةعيد يةك       
   منيش ثصو واية  كة( ئةطةر راسيت زؤريشي تصدا بص ستاين  كوردستان بة يةك هصزي كورد  

كردن بة ماستاو     زصدةِرؤيي ِرةنطة لصرة   ضونكو. ةيةهةلةيةكي كوشةند ) تصيداية
 . ساردكردنةوة بؤ اليةين تر لصك بدرصتةوة    
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