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  ئارام موحسني طةرديئارام موحسني طةردي...  ...  بةِراسيت حةمة سةعيد حةسةن شايةين خةالَيت نؤبلَة بةِراسيت حةمة سةعيد حةسةن شايةين خةالَيت نؤبلَة 

  
م ) يب سةرثةرشتان(لةوةتةي دةخوينمةوة خؤشتر لة ِرؤماين 

خؤشتر و بةلةزةتتر نةخويندؤتةوة كة تا ئيستاش نازامن 
دانةرةكةي كيية هةر ئةوةندة دةزامن وةرطيِرةكةي لة فارسي يةوة 

دواي ئةويش كتيبةكاين دايل كارنيجي ، دي شلماشييةبؤ كوردي حمم
ئةمةريكي دةربارةي ثةيوةنديية كؤمةالَيةتيةكان و بنياتناين 

مةبةستيشم لةو ضةند ديِرانة برييت ، كةسايةيت بةهيز لة كؤمةلَطا
ية لة شيوة نووسينةكان و موخاتةبةكردين خوينةرو سةرنج 

ي شاين بؤ ثةرةطرافةكان كةكة ِراكيين سةركةوتين هةر نووسةري
كة بة ئةندازةيةك بيت تواناي هةزم كردين ئاسان يان بةالي كةمي 

  . زةمحةت نةبيت لةالي خوينةر
حةمةسةعيد حةسةن يةكيكة لةو نووسةرة نايابانةي كة زةمحةتة 

كي هيرشبةري ووشةكان زؤر زيرةكانة ياري ثيدةكات وةكو ياريزاني، خوا بتواين بيان خولقينيتةوة
زؤر ، ضاالك لة طشت ياريةكان طؤلَي خؤي دةكات مةبةسيت خؤي هةندي جار بة دوو ثيتيش بيت دةثيكيت

سادةو ساكار دةنووسيت بة شكلَيك كريكاريكي بازاِر و مامؤستايةكي زانكؤ ليي يت بطةن لةطةلَ ئةوةش 
ريفةو ِريزمانيكي يب ئةندازة طوجناو لة ِرووي زمانةوانيةوة ثةرةطرافةكاين دةريايةكن لة مةع

  . بةكاردينيت
مامؤستا حةمةسةعيد حةسةن قةلَةمةكةي خؤي لةبرةو ثيداين ئاسيت ِرؤشنبريي كؤمةلَطاكةي بةردةوام 

ضاونةترسانة ثي لةسةر دياردة ناشارستانيةكاين كؤمةلَطاو كةسايةتية نامةرغوبةكاين ، لة كارة
وةداية تةشخيسةكاين زؤر ووردن بة ذمارةو ِريكةوت كة كةسي تؤمةتبار طةورةييةكةشي لة، دادةطريت

  . دةخاتة بةردةم ئةمري واقيع
ساتريةكاين مامؤستا نويكارييةكي بةرضاون لة ئةدةيب كوردي كة ثيش ئةو بة ئةمانةتةوة دةيلَيم هيض 

ريةكاين شايةين ئةوةن نووسةريك و سياسةمتةداريك نةيتوانيوة وةكو ئةو بنووسيت كة بةحةق سات
  . تيزي ماستةرو دكتؤراي لةسةر ينريتةوة

  دةثرسم كي هةية بة ويذدانةوة ئةو ِراستيانة ِرةت بكاتةوة؟؟
ئةطةر توركةكان شانازي بة عةزيز نةسني و ِرووسةكان بة ماكسيم طؤِركي و ئينطليزةكان بة شةكسثري و 

  . ربلَندانة بة مامؤستا حةمةسةعيدي دةكةينعةرةبيش بة نةجيب مةحفوز بكةن ئيمةش زؤر سة
دووسي سالَ لةمةوبةر برادةريك نووسينيكي جواين نووسي بوو كاتيك طوتبووي ئيمة ئةزمةي 

 جميور بؤ ضةندةمني جارة خوينةرمان نيية بةلَكو ئةزمةي نووسةرمان هةية بة بةلَطةي ئةوةي كة ضيشيت
مةبةستم نووسيين ضاك خوينةري زؤر ، ضاث دةكريتةوةو لة بازاِريش بة زةمحةت ضنط خوينةر دةكةويت

  . بؤ خؤي كيش دةكات
بِروابكةن يةكيك لةو شتانةي كة بؤتة ، لةو خالَةوة كي هةية لة نووسينة ِرةوانةكاين حةمةسةعيد نةطات

دستان نيت ببيتة بةناوبانطترين ساييت كوردي نووسينةكاين حةمةسةعيد هؤي ئةوةي كة ساييت كور
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ئةوةي بؤ ضةند ضركةيةكيش طةشتيك بةسايتة ِرؤذنامةوانيةكان بكات خؤش بيت ترش الي ، حةسةنة
  . هةردةبيت ضاو بة نووسينةكاين ئةو مةزنة خبشينيت

، ةك و ناوبانطيةكي تري بؤ خؤي دروست كردكاتيك دةزطاي ئاراسي ئةو نووسةرةي خةالَت كرد ميذووي
ئاخر ئةو كةلَة نووسةرة ثريؤزييةكةي لةوة بوو كاتيك سةرؤكي حكومةت مةراسيمي وةستاين كيشةكةي 

  . كرد لةطةلَ دكتؤر ئاطرين لةوةشدا حكومةت ثريؤزي بؤخؤي دروست كرد
حةمةسةعيدو لة شاعريةكانيش لة نووسةرةكان مامؤستا ، بةجدي لةكوردستان ئةزمةي نووسةرمان هةية

دكتؤر عةبدوللَا ثةشيو بةتةواوي تينووي خوينةرةكانيان دةشكينن ئةوةندة بةجواين موخاتةبةت دةكةن 
  . وةكو ئةوةي بزانن لة ناخت ضي هةية

ليرةو لةوي نووسةري فةلسةفيمان هةية كة ئةطةر بةهةلَةدا نةضوومب تةا بؤ خؤيان دةنووسن كةضي 
ئاخر نازامن نووسينةكاين فاروق رةفيق و بةختيار عةيل و ، ن شلطيرانة تيشكيان دةخةنة سةرِراطةياند

 لة كويي زماين كوردي – كة ئيستا ناوي هةنديكيامن لةبري نيية –ئاسؤس هةردي ئةواين تر 
  . هةلَينجينراوة

رش و تالَةكاين ميذووي نووسينةكاين مامؤستاش لةو ِرووةوةش ثيشةنطة كة بةِراسيت زادةي واقيعة ت
  . ذيانيةيت ضونكة مامؤستا لةهةمان كاتدا تا ئةو لةحزةيةي لة سويد ذيان بةسةردةبات ثيشمةرطةية

لة دوا ووشةكامن دةلَيم بة خؤزطةي ئةوةي ِرؤذيك لة ِرؤذان كاربةدةستاين نؤبلَ بريلةوة بكةنةوة كة 
  . ؤبلَةكةلَة نووسةريكي كورد هةية و شايةين خةالَيت ن
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