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   كورتة وةآلمثك بة ناصةحسن ،دؤو دؤشاو تثكةص مةكة

  ذثباز علي 
rebazali@hotmail.com 
 

 چونكة دصنيام كةم ووتاري درثژ ، بةدرثژي وةآلمي ناصة حةسةين شاعري بدةمةوة،من نامةوثت
ئةوةش دةگةذثتةوة بؤ ئارةزووي خوثنةراين .  بة تةواوي دةخوثنرثتةوة،لةم سايتة كورديانةدا

  .كورد
 خؤشي ، جةجناصثكي ناوةتةوة، سةرةتا هاتووة كردوويةيت بة هةراو هوريا،ناصة حةسةن

نازانثت دةصثت چي ؟ ووتارثكي سياسي و حةماسي كردووة بة وةآلمي سةالم عةبدوآلو قةصةم 
  . جا مةگةر هةر خؤي بزانثت مةبةسيت كثية،فرؤشةكاين تر؟؟

 ئةو هةموو خؤص و تؤزةش ،ئاوها هباتايةتة وةآلم! بةذاسيت نابوواية ئةو شاعرية هةست ناسكة 
 دةصثت قةصةم فرؤشان خؤص مةكةنة چاوي ، كة چاويشي دةچوزثتةوة،بكات بة سةرخؤيداو

 ،كةس نازانثت......... ئيسالمي؟، پاريت، يةكثيت، بة بةعس، قةصةم فرؤش بة كث،خةصكةوة
  .و مةتةصة با بؤ خؤي بثتئة هةصهثناين

،  تةواوي دةكات، پثويسيت بةوة بثت كة كاك ناصة قسةكةري بثت،حيزيب كؤمؤنيسيت كرثكاري
 هةركات ئةم حيزبة ذةخنةيةكي لث بگريثت كةسثكيان لة ذيزةكاين ،بةآلم سةير لةوةداية

. بآلوي دةكاتةوةخوارةوة دثتة گؤو هةرچي بةدةميدا بثت دةيكاتة سةر كاغةز و بة باش و بةخراپ 
 ئةو ، مانايةكي تر ناگةيةنثت، لة جوثن و سوكايةيت پثكردن زياتر،ئةو قسانةي شاعري ناصة

 كاري بةوةوة نية كة پثناسةي سياسي ، دوو دةكات،هةر ئةوةندة دةزانثت كة يةك و يةك
 ئةنفال چ ،چ تاوانثكة دژي مرؤضايةيت بةكار هثناين چةكي كيمياوي. جينؤسايد چية

  .راسيؤنثكي شؤفينستانة بوو دژ بة گةيل كورد كرا لة اليةن شؤضينيزمي عةرةبةوةئؤپة
 لةبةر ئةوة كيمياوي و ئةنفاليان دژي كورد بةكار نةهثنا، كة يةكثيت و ،سةدام و عةيل كيمياوي

جا ئةگةر .  لةبةر ئةوةي كورد بووين و هيچي تر،پارتة ناسيؤناليستةكان دةسيت پاسداريان گرت
 ئةوا مامة سةدامي دةروون ،بؤ ئثراين ئيسالمي ئةوان ئةو جاشثتيةيان نةكرداية  كة،تةئةوة فاك

هارو نةخؤشيش مارة ئةفسانةييةكاين سةر شاين ناجوآلنةوة و داواي سةرهةصكةندي پثنج هةزار 
 كوردي گةرميان و باديناين 182000داواي ئةنفال كردين . ژن و زارؤك و پريي كوردي ناكرد

 بارزاين 8000داواي هةص لوشيين ، ر پاريت و پاسدار حاجي ئؤمةرانيان نةگرتايةناكرد،ئةگة
  .ناكرد بيان نثرثت بؤ كورةكاين دؤزةخ

ئثوة سلثمانيتان ،  با ئةوةندة نةعلةت بوو نةكرثن،دة بؤ يةك جاريش بثت گوث لة خةصك بگرن
مووي لة سلثماين تةالريان  پثتان واية سةراين ئةمپرياليزم هة،بة نيويؤرك و واشينتؤن لث بووة

  .كوردستانتان لث بووة بة دةوصةيت تزار) سلثماين (حكومةيت هةرمثي. هةية
 ئةوةندة نة دژايةيت ئةمريكا و ، ئثوة ئةوةندةي داختان لة جةالل تاصةباين و عةبدوآلي موهتةدية

هةموو ئةنداماين هةردوو حيزبةكةتان ووتارتان لة  بة قةد ژمارةي. نة بةعس و نة ئثران دةكةن
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  بة خةياصي ئةوةي كة پشي پشي بؤ سةيد براميي،سةر جيابوونةوةي كؤمةصةي ئثران نووسي
  . كةوتنةوة كوتانةوةي ئةويش، كة هيچتان لثي دةست نةكةوت،عةيل زادة بكةن

 ،ئثوة الريةكتان لثي نية ، وةكو دةيناسؤر بةربؤتة گياين ئةم گثتية،ئةوةتا ئةمريكاي گوونة
لةبةرامبةر  بة هثص و ئاسؤيةكي ذؤشن  ذثكخستنةكاين خؤشتان بؤ قايل ناكرثت،قسةيةكتان نية

ئثوة بةئاشكرا چاوتان لةوةية كة ئةمريكا سةري . هةلومةرجي عثراق و ئةگةري لثداين عثراق
م جورئةت ناكةن باسي  بةأل،سةدام پانبكاتةوة و دواتريش ذژمثي كةواوسةصتةي ئثران بپثچثتةوة

 ،كاتثكيش شت دةنووسن. بكةن و دثن بةم ووتارو نووسينة سةرپثيانةوة خؤتان خةريك دةكةن
 ، دةواز بثنن لة بةكارهثناين ووشةي فارسي.دةصثي بؤ خةصكي هةسارةيةكي تري دةنووسن

ز،  گرايش، دةرلةحا، جةرةيان،ئةلگو ( چيتر ووشةي،بةزماين ئةو خةصكة سادةية قسةبكةن
  .بةكار مةهثنن) .......، تةشكيالت،ئةفراد، مةحكوم،جينايةت. جةلةسة، شورا،ديدگا

 كة ،هثرشثكي ناذةوا دةكةيتة سةر كةسثكي وةكو سةالم عةبدوآل،لةهةمووي ساترياوي تر ئةوةية
بة ئةندازةي ووشةي شيعرةكانت ووتارو لثكؤصينةوةي لة سةر سياسةيت شؤفينيستيانةي بةعس 

ماستاو بؤ كةسثك دةكةيت كة ذابةرةكةتاين بة گوومان لثكراو لة  .صكي كوردستانهةية دژي خة
 جثگةي ،چوو* ) زةع ( بةآلم دصنيام ئةمةش بة، گاصتةي بة تةواوي ذابةرايةتيةكةت كرد،قةصةم دا

 جگة لة ذوو سپيكردنةوةي ،وة ئةم ذق وكينةيةي بةذثزت لة يةكثيت و هاوپيلةكاين. هيچ ناگرثت
وة دصنياشم لةوةي ئةم قسانةي تؤو .  لثت ناكذثت، بة تومةنثكي سةردةمي شا كةس،بةعس

 تا ،زيان بة حيزب دةگةيةنن، كة وةك تؤ دؤو دؤشاو تثكةص دةكةن،كةساين تري ناو حيزبةكةت
 بچؤ ،تؤ ئةوةندةي سةري خؤت بة ووتاري سياسيةوة دةيةشثنثت.ئةوةي خثرثكي بؤ بدةنةوة
 شيعر نووسني ،وةو كةمثك قشتيان بكةو پةرثزةكةيان پاك بكةرةوةتؤزثك بة شيعرةكانتا بچؤرة
 ، كة شيعر زمانةكةي تثروتةسةل نةبثت، لة ئةدةيب كورديشدا،گةورةترين ئةمانةيت ئةدةبة

شيعر و سياسةت تثكةص كردن ئةگةر . خوثنةر هةراسان دةكات و تاقةيت لة خوثندنةوةي نامثنثت
  .ين دؤو دؤشاوي لثدثتتثكةص كرد  وةكو،وةستايانة نةكرثت

   
 


