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تەوەر :هێمن ،شاعیری نیشتمانپەروەر و خەباتگێڕی کورد

د .عوسمان دەشتی
عوسمان محەمەد خدر ،ناسراو به (عوسمان ده شتی).
لە ساڵی  ١٩٥٢دایکبووە.
قۆناغەکانی خوێندنی لەشاری هەولێر تەواو کردووە.
سااڵنێک وەکو مامۆستا لە دێهاتەکانی کوردستان کاری کردووە.
لەساڵی  ١٩٨٢تاوەکو  ١٩٨٩پەیوەندی بە ڕیزەکانی شۆڕشی نوێی کوردستانەوە کردووە.
لەدوای ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستان لە  ١٩٩١دا دووبارە گەڕاوەتەوە بەر خوێندن.
لەنێوان سااڵنی  ١٩٩٢تاوەکو  ١٩٩٦بڕوانامەی لیسانسی لەزمان و ئەدەبی کوردی ولیسانسی حقووقی
لەخوێندنی ئێواران  ،لە زانکۆی سەالحەدین بەدەستهێناوە.
لەساڵی  ٢٠٠٠بڕوانامەی ماستەری وەرگرتووە  ،پایاننامەی ماستەرەکەی بە ناونیشانی (ناوەرۆکی سیاسی و
کۆمەاڵیەتی لە شیعری هێمن)بووە.
لە ساڵی  ٢٠٠٧بڕوانامەی دکتۆرای وەرگرتووە  ،تێزی دکتۆراکەی بەم ناونیشانەیە (شیعری ناوچەی موکریان
نیوەی یەکەمی سەدەی بیست ـ بەرهەمی شاعیران ؛ مەالمارفی کۆکەیی  ،سەیفی قازی  ،مستەفا شەوقی بە نموونە).
تاوەکو ئەمڕۆ کۆمەڵێک کتێبی لە بواری ڕەخنە و ڵێکۆڵینەوەی ئەدەبی کوردی بە چاپ گەیاندووە.
نزیکەی  ٢٠وتاری زانستی لە بواری پسپۆری شیعر و ئەدەبیاتی لە گۆڤارە زانستی و ئەکادیمییەکان باڵو کردتەوە.
لە چەند کۆنفرانسی زانستی و نێو دەوڵەتی لە ناوەوەی هەرێمی کوردستان و دەرەوەدا بەشداری کردووە.
بێجگە لە نامەی ماستەرەکەی کە تا ئێستا دوو جاران لەژێر ناونیشانی (هێمن  -لە بارەی ناوەرۆکی سیاسی و
کۆمەاڵیەتی شیعرەکانی) چاپ و باڵو بۆتەوە  ،کتێبێکی دیکەشی بە هاوکاری (عەلی بداغی) بە چاپ گەیاندووە  ،بە
ناونیشانی (لە ماتەمینی هێمندا) کە بریتییە لە کۆکراوەی نزیک بەهەموو ئەو دەقانەی (چ شیعر و چ پەخشان) کەوا لە
شینگێڕی و ماتەمینی مامۆستا هێمندا نووسراون و باڵو کراونەتەوە.
دوو وتار لە بارەی شیعر و ژیانی هێمن  ،کەوا کاتی خۆی لە گۆڤاری (مهاباد) دا باڵو بوونەتەوە  ،کەیەکەمیان بە
ناونیشانی (بنیاتی ئاواز و شێواز لە ساقینامەی ناڵەی جودایی) یەو دووەمیان بە ناونیشانی (گۆشەیەکی تازە لە
ئەزموونی شاعیری هێمن) ە.
هەندێک دیکۆمێنت و شیعری باڵو نەکراوەی هێمنی الی خۆی پاراستووە ،بەو نیازەی لە ئایندەدا لەگەل
لێکۆڵینەوەکی تێر و تەسەڵدا باڵویان بکاتەوە.
لە ئێستادا ئەندامی کارای ئەکادیمیای کوردییە  ،هەروەها بەپلەی زانستی پرۆفیسۆر لە زانکۆی کۆیەدا
مامۆستای وانە بێژی خوێندنی بااڵیە.

