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 وین ک، پانۆرامای جوانی و ئه ن زیره سه حه
 

 
 

 وریا رەحمانی

 
ر  ساه  رییان لاه زیااترین کاریگاه  ی کاه ساانه و که پیرۆزترین ئه  کێک له یه  وه دڵنیاییه  کیترین به ره ڵێین سه ر نه گه ئه

ن  سااه حه»  تااوانین لااه ، ده درێژایاای مێااژوودا داناااوه  کااوو کااورد بااه سااتی وه کی بنده یااه وه ته ئاااڵۆزیی نه  ژیااانی پاا  لااه
کانی  ڕه الپاه  کاتێاک کاه.  وه یناه واری یاد بکه ی واڵتی کورده وێنه بێژی بێ و گۆرانی کۆتایی ندی بێ رمه ی هونه»ک زیره

کاان  جۆره  جۆرێک لاه  به  که  وه بینه روو ده سانێ رووبه س یان که ڵ ناوی که گه ، له وه درێته ڵده ک هه یه وه ته مێژووی نه
ڵک دا  ی بیااری مێژوویاای خااه چوارچێااوه  و لااه  وه ان بقۆزنااهی ڵگاکااه کااانی ژیااانی کۆمه جۆراوجۆره  نااده هه ره  توانیویانااه
و  ی ئاااه وشااااوه ی دره گشاااتی مێااژوو نوێنگاااه  باااه. ن کااه ر ده به ساااته کی پیااارۆز بااۆ خۆیاااان ده رمانییاااه یی و هه جاودانااه

رچاو  ی باه نای پێگاه تی دا خاوه وپێشیی ژیانی مرۆڤایه ره وتی به ری و ره بواری کاریگه  له  که  یه زنانه مه  یه تی سایه که
کانی   ن پێگاه ناودار و خاوه  تییه سایه تیی که زنایه ی ژیان و مه وه ی کات مێژوو خود گێ انه گرن و زۆربه ڵنه و حاشاهه

کانی مارۆ  دا  مێاژووی شاانازییه  لاه  و  کاه کاه ڵده و هه  یاه نادێک جاار هه چی هه کاه. کاات یان ده تی و پێناسه خۆیه
یی مێااژوودان و  وه ی گێرانااه ی بازنااه وه ره ده  زۆرجاااران لااه  کااه  وه بینااه روو ده سااانێک رووبااه ری کهو ڵ ناااو و ده گااه له
  نااده هه ره  وانن کااه تاادا ئااه قیقه حه  و لااه  وه گێ درێتااه ده  وه وانااه به  کااه  مێژوویااه  وه تااوانین بیێااین ئااه ت ده نانااه ته

کی  یااه وه ته ت یااان نه و شوناساای نااۆڕمێکی تای ااه  کانی پێناسااه ییهک ره سااه  هۆکاااره  خااوڵقێنن و لااه کان ده یااه مێژوویی
ن  ساه بیاێ حه  ناوێنێ کاه دا خاۆی ده نجامه ره م ده یشتن به گه  له  ته م بابه ییی ئه ستی ئاماژه به راستیدا مه  له. زیندوون
هاتوو  ب ان نه کی مێژوویی له یه ڵگه به ک توانێ وه خود ده  که  یه تیانه سایه که  مجۆره کی کوردان وێنای راشکاوی ئه زیره

کای  ن زیره ساه کانی حه قاوواڵیی گۆرانیاه  ی ردن باه پاه  لاه.  وه ک بمێنێتاه یاه ک نموونه وه  میشاه ی کاورد باۆ هه بۆ ئێماه
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ی وار یی واڵتاای کااورده وه تااه تی و نه اڵیااه ی ژیااانی کۆمه نگ و پێکهاتااه رهااه ی فه وه گدانااه رووناای ره  نااد بااه رمه هونه
  ناااده هه ریت و ره رۆک و کااااکیی ناااه دا نااااوه یاناااه و ئااااواز و گۆرانی شاااوێنی ئاااه  تاااوێی شاااوێن باااه  و  و لاااه کاااه رده ده

واری،  نگی کاورده رهاه فه  رکێکای قاووڵ لاه ر، ده ی بزوێناه ها و سرووشاتیانه نگێکی ره ده. بن کان نمایانتر ده یه مێژوویی
وڵی  ڵ هاه گاه ر له و خوڵقێناه  ستێکی ناسک و جوانی ناساانه کاری موسیقی و ههر و  ر هونه سه  رین به اڵتێکی به سه ده
ک  ن زیااره سااه حه  ی لااه زن و گشااتگیر و جاویدانااه هااا مااه ناادێکی وه رمه وام هونه رده ی بااه ناسااانه وچااان و ماندوونه بێ

یی مێژوودا  میشه هه  مری کورد له ندی نه رمه ترین هونه رمانی ترین و هه وره ک گه وه  وه نیه رخایه ئه  به  درووست کرد که
مان باۆ  م راساتییه مان پتر ئاه که ی واڵته یه یی ئۆستووره  بێژه م گۆرانی کانی ئه کاره  ڕوانینه کاتێک وردتر ده.  وه بمێنێته

واری دا  ری کاورده نگ و هوناه رهاه کانی مۆزیاک و فه تاه رفییه ی زه وه ڕه وپاه ت له ناناه ک ته موزیکی زیاره  و  که که رده ده
کی  تییه سااایه ک که زانااد و وه کانی به رژینااه په  ی شایسااته»ناادێک رمه ر هونه بااه ئه»ک  ت وه ناعااه قه  و بااه  رووی داوه

کانی ماارۆ  و  رییااه هونه  سااتێنه به  ی بااه ره داری جیهااانی دا پااه شااه رباڵو و گه ئاسااتێکی بااه  ری کااورد لااه روه رپااه هونه
 ی0011زی سااڵی  رماوه ساه  ی کاورد لاه وره بێژی گاه ند و گاۆرانی رمه کی هونه ن زیره سه حه.  شیوهخ کانی کورد به خۆزگه
کی زۆر  تییاه هامه ری و نه ساه رمه و پااش چه  دایک بووه  شاری بۆکان له  له» ردار اڵی سه قه»کی  ڕه گه  تاوی دا له هه
خۆشاایی  هااۆی نه  تاوی دا بااه هااه ی0050ڕی ساااڵی  وشااپهی پو5وتی  رێکااه  وین لااه جااوانی و ئااه  اڵم لێااوان لێااو لااه بااه

داوێناای کێااوی   ر ویساات و داخااوازیی خااۆی لااه سااه  ژیااان کاارد و لااه  ی لااه ری انااه کی غه ماڵئاواییااه  وه نجه شااێرپه
  مێساتاش گیکاۆی پیارۆزی لاه ئه.  وه ی کرایه که خاکی پیرۆزی نیشتمانه  ڵ به تێکه  میشه ی بۆکان بۆ هه»شکێنه ناڵه»
  و لاه  داڵن دایاه  کیاان لاه ری زیره ناگ و هوناه خولیاای ده  کاه  یه ساانه و که موو ئاه وینی هاه ئاه  ی پا  لاه کان رووگهبۆ
کانی دا واتاای  یاه نێاو گۆرانی  و لاه  وه الوێننه کانی ژیانیان ده ته رفه دا ده  یه ئاسمانی  نگه و ده کۆتاییی ئه ستێنی بێ به

کانی  هێماای پیارۆزی خۆزگاه» ک زیره»نگی  واقیع دا گۆرانی و ده  له. ن که نیان وێنا دهکا ژیان و ئاوات و دڵخوازییه
.  وه مێنێتاه ی باۆ کاورد و ماۆزیکی کاوردی ده که تایی شاانازییه ک نمادێکی هه یی مێژوودا وه میشه هه  و له  مرۆڤی کورده

ودای شاانازی  ماه» ک زیاره»ری  و گاۆرانی و هوناه ناگ ر بیێاین ده گاه ئه  بێ کاه بێژی ناه راسات  رگیز دوور لاه هه  نگه ره
 . ی مرۆڤی کورده خوڵقێنی خۆزگه

 
 ٢١١١ی نۆڤەم ەری ٢٢ :ڕێکەوتی  -وێ الگی نووسەر  : سەرچاوە
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 ، ئێعجازێك لە ناخوداگای زەمان دازیرەك
 

 بە كاریگەرییااان زیاااترین كە كەسااانەی ئەو پیرۆزتاارین لە یەكێااك ئەرخەیااانییەوە بە سااەرەكیترین نەڵێااین ئەگەر
 حەسااەن" دەكاار  بووە، هااه مێااژوودا درێژایاای بە كااورد وەكااوو ژێردەسااتی نەتەوەیەكاای ئاااڵۆزیی لە پاا  ژیااانی سااەر
 هەڵادەدرێتەوە، گەلێاك مێاژووی الپەڕەكاانی كە كاتێاك. بێنیانەوە باۆ وێنەی بێ گۆرانی ێژی هونەرمەندو ی"زیرەك
 توانیویاانە جۆرەكاان لە جۆرێاك بە كە دەبێتەوە بەرجەستە دانەر شوێن كاریگەرو گەورەپیاوانی لە كەسانێك ناوی

 و هەمیشااەیی خەڵكاادا مێژوویاای بیااری چوارچێااوەی لە بقااۆزنەوەو كۆمەڵگەیااان ژیااانی جۆراوجۆرەكااانی رەهەناادە
 .بكەن مسۆگەر خۆیان بۆ پیرۆز هەرمانیی

 
 ژیاانی بەرەوپێشای رەوتای و كااریگەری باواری لە كە مەزنانەیە كەسایەتییە ئەو نوێنگەی هەمیشە مێژوو گشتی بە

 مەزنااایەتی و ژیااان خااودگێ انەوی مێااژوو كااات زۆربەی و حاشاااهەڵنەگرن بەرچاااوو پااێگەی خاااوەن دا مرۆڤااایەتی
 كە هەڵادەكەو  هەیە جااری  هەنادێك بەاڵم. دەكات پێناسەیان و خۆیەتی پێگەكانی خاوەن ناودارو كەسایەتییە

 زۆر كە دەبیانەوە رووبەڕوو كەساانێك دەوری نااوو لەگەڵ دا جیهاانی  تەناانەت و گەالن شاانازییەكانی مێژووی لە
 كە مێاژوویە ئەو بلێاین دەتوانین جۆرەكان لە جۆرێك بە بەڵكوو و مێژوودان گێ انەوەیی بازنەی دەرەوەی لە جاران

 سااەرەكییەكانی هۆكااارە لە و دەخااولقێنن مێژووییەكااان رەهەناادە كەسااانە ئەو راسااتیدا لە دەگێاا درێتەوەو بەوانەوە
 و با ەم پەراوێازدا بە زۆر باساەكە نەماهەو  ئەگەر. زیندووشان گەلێكای تەناانەت یاان تاای ەت ناۆرمێكی پێناسەی
 راشكاوی وێنای كوردان ی"زیرەك حەسەن" بیێم كە ئەوەیە سەرەكیم مەبەستی بدەم پێ درێژە بابەتیانەتر باسەكەم

 باۆ نەهااتوو لەبا ان مێژوویای بەڵگەیەكای وەك دەتاوانێ خاود كە باوو انە اا"ئینساان بەر ئه" كەسایەتییە جۆرە ئەم
 . بێتەوە نموونەیەك وەك هەمیشە بۆ كورد ئێمەی

 
 ماۆزیكی كە دەردەكەو  باۆ راساتییەمان ئەم پتار گەلەكەماان ئۆستوورەییەی گۆرانی ێژە ئەم دەڕوانینە وردتر كاتێك
 وەك زیاارەك قەناااعەت بە داوەو رووی دا كااوردەواری ژیااانی مێااژووی و مۆزیااك زەرفییەتەكااانی دەرەوەی لە زیاارەك

 كاورد هونەرمەنادی كەساایەتییەكی وەك شكاندو تێك كوردەواریی واڵتی هونەری سنوورەكانی ێك"هونەرمەند ئەبەر"
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 حەساەن كە دیاارە هەڵا ەت. داوە كاورد ئاێمەی هونەرییەكاانی بەساتێنە بە پەرەی دا جیهانی بەرباڵوو ئاستێكی لە
 چاۆن هەروەك نەكاردوەو لەبیار كاورد مرۆڤێكای وەك خۆشای مێژووییەكاانی ئەركە كاات هیچ خۆشحاڵییەوە بە یرەك
 وەك شاێوەیەش بەم هەر نەنااوە، وەال كوردسشاتانییەكانی كەڵاكەڵە هەردەم دا یشای"بوون بۆكانی" ئەوپەڕی وێ ای

 كاورد ئێساقان ساەری تاا هونەرەمەنادێكی گاۆرانی ێژو بە خاۆی ئەوەیدا لەگەڵ ئەركناس بەرپرسیارو هونەرمەندێكی
 بەشاێك لە" شجریان رضا محمد" ئۆستاد. دەكرد هونەری جیهانیانەش دەكردەوەو بیری جیهانی كەچی دەكرد پێناسە

 وێا ای لەمەوبەردا سااڵ چەناد ی"تایمز ئانجلێس لۆس" رۆژنامەی هونەریی بەشی لەگەڵ بەناوبانگی وتووێژێكی لە
 ئێرانی مۆزیكی كۆڵكەیی كوچكەی سێ وەك" كوردستانی ئەسغەر عەلی سەید" و" سەبا" و" بەنان" نیشانكردنی دەست
 . كوردانە زیرەكی حەسەن ئێراندا لە مۆزیك ئۆستوورەیی ئەفسانەی راستیدا لە كە بگوتر  پێویستە كەچی دەڵێ

 
 باااێ زەرفیااایەتە بە بتاااوانێ رۆژان لە رۆژێاااك ئێرانااای بەتاااای ەت و شاااەرقی ماااۆزیكی ئەگەر دەڵاااێ شاااەجەریان

 هەمیشاەی بۆ كە دەڵێ بكاو خۆیەوە بە شانازی دەبێ بگات زیرەك حەسەن هونەری و مۆزیك و دەنگ نیهایەتەكانی
 سااڵی لە كاورد نەماری هونەرمەنادی زیرەكای حەساەن. كاردوە مساۆگەر خۆی بۆ نەمریشی و سەقامگیری ئیتر مێژوو
 زۆر نەهاامەتییەكی و چەرمەسەری پاش بووەو لەدایك بۆكان شاری لە" سەردار قەاڵی" گەڕەكی لە هەتاوی ی0011
 نەخۆشاایی هااۆی بە بۆكااان نەخۆشااخانەی لە 0050 ساااڵی پووشااپەڕی ی١ ڕێكەوتاای لە دا ناكااامی لە پاا  ژیااانی لە

 كێاااوی داوێنااای لە خاااۆیەوە داخاااوازی و ویسااات پێااای بە دەكااااو ژیاااان لە غەری اااانە ماڵئااااواییەكی شاااێرپەنجەوە
 پیارۆزی گیكاۆی ئێساتاكەش. دەساپێردر  كوردساتان پیرۆزی خاكی بە مێژوو بە هەمیشە بۆ دا بۆكان ی"ناڵەشكێنە"

 هااونەری و دەنااگ خولیااای كە كەسااانەیە ئەو هەمااوو پیرۆزیاای لە پاا  رووگەی بۆكااان لە مەزنە هونەرمەناادە ئەو
 خۆیاان ژیاانی هاوكێشاەكانی ئاسامانییەدا دەنگە ئەو كۆتایی بێ بەستێنی لە دڵدایەو لە زیرەكیان حەسەن مۆزیكی
 راسااتیدا لە. دەكەنەوە دڵخوازییەكانیااان و ئاااوات و ژیااان پێناسااەی ئەودا گۆرانییەكااانی نێااو لە دەدەنەوەو لێااك

 هەتااایی نمااادێكی وەك مێژووشاادا هەمیشااەیی لە كااوردەو مرۆڤاای خۆزگەكااانی پیاارۆزی هێمااای" زیاارەك حەسااەن"
 زیرەك بیێین ئەگەر كە نەبێ راست ێژی لە دوور هەرگیز وایە الم. دەمێنێتەوە كوردی مۆزیكی كوردو بۆ شانازییەكەی

 لە بااوو ئێعجازێااك" تریشااەوە پێساات بە پاا  واتااایەكی بە كااوردەو مرۆڤاای خااۆزگەی فەلسااەفەی شااانازیی مەودای
 ".دا زەمان ناخودائاگای

 
 ٢١١٣ جانێوێریی ٢٨ :ڕێکەوتی  -وێ الگی نووسەر  : سەرچاوە
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 كدا ن زیره سه كانى حه گۆرانییه  له  وشهسایكۆلۆژیاى 
 

 (0699 - 0690)دایك وونیدا  ى له ساڵه 69یادى   له
 

 باقی مه بدولى حه عه

  
بااۆنى   لااه  ، پ پاا ه رووى دایكااه سااۆزى گااه ى به الیالیااه: بێاات  و واتایااه یدا بااه كااورتترین پێناسااه  ر لااه گااه گااۆرانی ئه

 .الوێنێ كانى ڕۆژگار ده مه ڵ ویژدان، خه هگ له  ماى ڕۆحه نتازیاى سه نیشتمان، فه
  
جاۆش و خارۆش،   واریتاان بێتاه ڕ و پاراو بێ و میزاجى كورده ى ڕۆحتان ته زووتان بوو و ویستتان كانیله ر ئاره گه ئه
رابى گاۆرانى  شاه  وه دڵاه  خوڕ لاه ك و تێار تێار باه ن زیاره ساه رووى حه ى گاه كه نده مه وڵه ده  ردانى ماڵه بۆ سه  وه رنه وه

و   وز و سااوورن، كاااڵ وون و پیربوونیااان بااۆ نییااه رد و سااه ك سااپى و زه كانى زیااره نگااى گۆرانییااه ڕه  بنۆشاان، چونكااه
 .چۆڕ  ویستییان لێ ده ونمى خۆشه شه
  

كیى  پێشاه  لاه  م كه ست پێ بكه ده(  د سدیق موفتی زاده مه دكتۆر محه)كى  یه وته  به  ، چاكتره م باسه بۆ پشتگیریى ئه
و   ، نووسایویه چاا  كاراوه دا0699سااڵى  -تاااران  -نگین  ى چااپ ه چاپخانه  دا و له(ى كوردستان چریكه)ى  نامیلكه

 :ڵێ ده
 
یەكادا  ر چریكه هه  له  ، چونكه زگایەكى ئۆركستێراى كوردییه ك بۆ خۆى ده نگى زیره ك، ده ن زیره سه رین بۆ حه ئافه” 
كانیادا  ڕ و تازه تاه  دڵا فێن و هاۆنراوه  زماه ڵ به گاه له  ساۆزه به  نگاه و ده كر ، ئه ست ئه ا ههند جۆر ئاوازى مۆسیق چه
كانى گاو   گۆرانییاه  ناساێ و باه نه( ك زیاره)كاك   هیچ كورد  خوێنپاك نییه  ى كه وه هۆى ئه  ، بووەته كى گرتووه یه
سااانى  كه  متر لااه كااه  ، كااه وه تێاادا كۆبووەتااهرى  نااد جااۆر هونااه سااو و كۆشاا  چه بێ كه بااه( ك زیااره)دا، كاااك  نااه

  ها كااه روه ك، هااه زانیى كاااك زیااره نگخۆشااى، قسااه ریى، ده دانه سااته به.  وه بنااه كااۆ ئه  رانااه و هونه واریشاادا ئااه خوێنده
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و   وستهتیدا ڕاست و در دۆستایه  ، له ست و دڵ ازه رم و ده خۆش و خوێنگه ، زۆر قسه رزى كورده به ندێكى پایه رمه هونه
 . “ ره روه زپه گه لى نیشتمانویست و ڕه گه
 

  وشاااوه ى تاارى دره ڵگااه لێ وتااار و به ، گااه( د زاده مااه دكتااۆر محه)ى  نرخااه ماناااى شااكۆ و به  پاا  لااه  و وتااه لااه  جگااه
ى  یه و وته ر بۆ ئه ت هه رفه دا ده لێ لێره ، وه ك وتراون ن زیره سه تیى حه و بلیمه  لیقه بۆ توانا و سه  ستدان كه رده به له
 . ك ب اوه بااڵى زیره  ر و به رزى هونه ماناى به  له  لێوڕێژه  كه  سه ڕێزیان به به
  

  ماڵێكه ى شاه اڵم شانه ، به نگخۆش و گۆرانی ێژه ترین ده وشاوه ك دره ن زیره سه حه  ڵێم، ڕاسته م و ده كه ر باسه سه  دێمه
یان و باۆ خاۆى سایناریۆ و  كاه ر یه كانى هاه ، گۆرانییاه و ڕوخسارى نیشاتمانه  و ناسنامه  ك و سۆزى جریوه بۆنى مێخه

كى  یه ر وشاه اڵت و هاه ساه ن ده ك خااوه یه ناد و ڕساته ر به ، هاه كۆڵاه  واریى لاه ڵى كاورده ى كۆماه قینه چیرۆكێكى ڕاسته
ین،  كه ك باس ده یه ند نموونه ، چه كراوه تۆمار  ى كه دان گۆرانییه و سه دا له خۆى، لێره  ت به ماناى تای ه  له  لێوڕێژه

 :ڵێ دا ده م گۆرانییه له
  

 ڕێ وارت بام  ڕێ وار و ڕێ وار باه
 كارت بام  ر د  نێوه ى به کووچه  له
  

باۆى ك  ڕ ، زیره په و تێ ده  ڕێ واره  كه  یه سه و كه ستى ئه به ى مه نده وه ، ئه ناو نییه( ڕێ وار)ستى  به دا مه لێره  دیاره
( و ئاه)ى  كه ڕێ واره( ك زیره)  م، واته نیا ئه با ته  كات كه ، یان بیێم داواى لێ ده وه پارێته ژووان و لێى ده  هاتووەته

نادى  به  و بێات، یااخود لاه ى ئاه كاه ى كاره رى نیاوه واوكاه ك ته ر زیاره باا هاه  ر كارێكى تاره رقاڵى هه بێت، یاخود سه
 :ڵێ كى تردا ده گۆرانییه

  
  ت بێنه رده زه  ردنه و گه ئه  بۆم بێنه  ر  بێنه هئ

  شكێنه م مه كه دڵه  رد به ندى مه مه وڵه كابانى ده
 
 ، ناز  م نییه هیچت كه  كى ژیانیت، له موو پێداویستییه نى هه خاوه! ندیت مه وڵه ده  تۆ كابان و خانمى ماڵه  واته 
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تاوانی و  تاۆ ده  واتاه(  رد باه ماه)ك ناكات  ى داخوازى و داواكارییه ارهب ر شتێكى له بیانوو یا هه  ى، پێویست به كه ده
ت  نگ و موزیكى تای ه ده  پ  له  و گۆرانییانه ك له ر یه هه  ، دیاره شكێنه و دڵم مه  ى خۆت به ڵوێست و قسه ن هه خاوه
ك  رووناى زیاره ن و دڵ و ده كاه یگاا دهى چااو ن تیلاه  كانادا باه ناوى گۆرانییه ناو هاه كیان لاه یه ر وشاه تى، هاه خۆیه  به

ك  رووناى زیاره ده  لێكدا ئۆخژن باه سیما و ڕووخسارى ژنگه  له  واژانه سته و ده  و وشه موو ئه جۆش و خرۆش، هه  دێننه
  له( دۆنیس ئه)ب  ره شاعیرى عه  وره ند و گه ، بیرمه وه ى شكۆى وشه باره له. كانى رى ئازاره سارێژكه  بنه خشن و ده به ده

 :ڵێ قێكى شیعریدا ده ده  له(  وه كانى ژیان و مردنه یادى یارییه  به)شیعرى 
  

 . شه رتاپاى له ش بۆ سه ، وشه. نگ بۆ چاوه ، ڕه یه ئااواز بۆ گوێچكه
  
 :ڵێ ى ده كه یاره  بهتا  وه ك ئه ن زیره سه حه  مان شێوه هه  به  یه وه ئه  یه هه  وه مانه كه باسه  ندیى به یوه دا په ى لێره وه ئه
  

  رابى منه ئامینێ چاوى تۆ جامى شه
   نگ و ڕوبابى منه مان و چه برۆى تاۆ كه

 مكوژ  ت ده یه نده و خه ئه
 .. زابى منه و عه  نجه شكه ئه
  
  ، كاه چوانادووهسێ ئامێرى موزیك   دا یاخود بیێین ژنى به(ژن)  ك له ین، زیره بده  م وشانه رنج له وردی سه ر به گه ئه

ى دڵااى  ڵ ترپااه گااه باان و له و ده سااتى ئااه ڵى سااۆز و هه تێكااه  رییااه وه خته ك پ ئاااوازترین ژیااان و به ن زیااره سااه بااۆ حه
ن  ده ى گیانى ده نجه شكه ، و ئه ك ب یوه زیره  ك ئارامییان له یه و بزه  نده نیا خه ، هاوکات ته موزیكدا ئاوێزانى كردووه

كان و لێادانى  لاه ف یناى مه  توانیات لاه ده  زم شتێكه ره”: ڵێ لمێنێ، كاتێ ده سه ده  رییه هونه  استییهم ڕ ئه( فالتون ئه)
ر تواناااى  سااه ت له كااى بلیمااه ن زیره سااه حه. “كاندا ب ینیاات كانى وشااه ماكردن و ب گااه كانى سااه نگاوه كااان و هااه ماره ده
دات،  خاۆى نیشاان ده  وه تاه ڕى جورئه وپاه ئه  ى تواناكانى خۆى بهما و ویست و وێنا نگى و بنه رى ده ده به هێزى ڕاده به

ر  نووسه( رى سوڵتانى نوه ئه)یخواز ، مامۆستا  ڵگا ده كۆمه  ى كه وه ك ئه نه!  یه خۆى هه  بێت كه  وه یویست ئه ك ده زیره
 :كات ك ده باسى زیره  م جۆره نگیندا به وتارێكى سه  و ڕووناك یر له
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ى كردیاان،  كاه ره ك و هونه ن زیاره ساه ى حه وه ئه...  ى بۆ خۆى كردبووەوه ڵكیدا جێگه دڵى خه  ك له زیره ن سه حه)... 
روونى دڵاااى  ناااده ئه  و چاااوو باااووه توانى بیكاااات، ئاااه یاااده ك نه اڵتێك، هااایچ حوكمێاااك و هااایچ توانایاااه ساااه هااایچ ده

 (. وه ندى كورده تمه سره حه
  

ى باوو،  وتى ڕۆژاناه ڵساوكه هه( نهیلیسات)  كى وشاه موو واتایاه هه  به( ك ن زیره سه حه)سااڵنى كۆتایى ژیانیدا   له* 
خات و  ژێر زه وتێكى لاه ڵساوكه ى هه نمووناه anti - social.و   تى بۆ گرنگ نییه اڵیه ى كۆمه(خ بایه)ى  كه نه خاوه  كه
 . دا بێزار بووه انه(خ بایه)و  موو ئه هه  رى ژیاندا له سه رمه چه
  
گیااانى   بااه  الیالیااه  وه ناخااه  نااێ و بتوانێاات لااه روونااى ڕاژه كااانى ده ى ئازاره وه ڕ كااورد بااۆ ئااه مااه كااى له ن زیره هساا حه

  ژاره م و په ى خه و سات و كاتانه چ  ، ئه ده( گۆرانی)  میشه كانى بكات، هه ئازاره  به  خشێت و گاڵته شكست ووى ب ه
  وه مینه روا و ساایه با ی و بااێ پاه ك ده زیااره  یااان لاه وێن و ئۆقره هاه  بوونااه ر دهزیاات  وانااه موو ئه میااوانى، هاه  بووناه ده
 :یچریكاند ده
  
 . ر كێو  ساكنه سه مێ له ر ته هه
  ى منه ناسه هه  م نییه ته  وه ئه
  

،  و غوباار نییاهم  تاه  وه ، ئاه یاه وه مه كه رۆكى یاره ر ساینگ و باه ساه ى به ساتانه ره چك و كه و ڕووپاۆش و لاه ئاه..  واته
رزیى  نگى و باه ست شۆخ و شه به فر، مه به  ر به كێوى بیند و سه  ته ، بووه تى گیانمه سره و حه  ناسه م و هه ڵكوو خه به

 .تى یه كه سنگى یاره
  
 :ڵى خوێنێ و ده كى شاددا ده گۆرانییه  ندێكى تردا و له به  له
 

 زانى داینێ تاۆ داینێ چۆنى ده
 ر بۆ كانى كسه رت یهڵگ ى هه كه گۆزه
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 ،  ویسته و خۆشه  ب یار الى یاره  و داینێ، واته  دیارى بكه  واتاى، كاتى جێژوان خۆت چۆنت پێ باش و گونجاوه  به
كى تاردا  یاه كۆپله  ، لاه وه داتاه اڵماى ده ى وه كاه یاره  ى كاه وه ك دڵنیا بێ لاه چێ زیره ده  وه له  ستانه ڕده ش ته ر بۆیه هه
 :ڵێ ێ و دهخوێن ده
  
 تكارم ر خزمه س هه بانى ده س له ده
 .ت ارم ر منه ت هه كه جواب دانه  به
  
  واری، كاه ڵى كاورده نگى كۆماه رهاه ریت و فه ناه  رمانێكن لاه ك خاه ن زیاره ساه كانى حه كاوردى گۆرانییاه  كورتى و باه به
  كانى گااوڵ ێژن بااه گۆرانییااه. چااۆڕ  ێ دهویسااتیان لاا ونمى خۆشه شااه  میشااه پوتۆزى ڕۆژگااار نااایژاكێنێ و بااۆ هه تااه
 - رموور وار، باه كااتى ڕۆیشاتنى خێاۆ باۆ هاه  ڕ، واتاه ماه روو، بانه قوڕگ، یان گه -وك  ئه:  وانه ، له نگى وشه رهه فه

كى بیندى  گیایه -ما  یوان، كه هه -ڕ بۆ دۆشین، بێال ریزكردنى مه: ژنۆ، بێر نێوانى پێ و ئه  واته -ك  له ، به ملوانكه
 - واڵ واڵ گه كا، گه رد ده و گوڵى زه  یه لكه اڵ سپى په كى گه گیایه -نێر  كا، كه رد ده و گوڵى زه  رزیى بۆنخۆشه اڵ ده گه
رم و  نگێكاى ناه ده -  ، ورینگاه كى كوێساتانیى بۆنخۆشاه گیایاه -ناد  یابهكادا، گ دواى یه ور باه هاتنى هاه  سته ده  سته ده

كى شااندا،  الیاه  باه  چارۆكاه -  ى گاازره كاه ، چارۆكه كى كوێستانیى جوان و تاام و بۆنخۆشاه گیایه -ندۆك  خۆش، مه
 ......تاد

  
نااوى   و ئاشاقانه  ساتانه ڕده ك ته یارهئاغااى ز  كى سروشاتى و خاواكرد مااوه یه ساته ره كه: نى ى بۆكان وته ئیمام جومعه

 !گۆڕى  ت له حمه زاران ڕه هێنابێ؟ هه نه
  

،  وه یچنییه بینى و ده ى ده دا ڕووناكى و نیشتمان و گوڵ و ڕێحانه(ژن)  ، له كه ى گۆرانیى زیره ختینه رى نه روبه ژن، سه
-0996ئیدموناد بێارك )نادى  ساووفى ئیرله یله الى فه  ناه م الیه كانى، ئه ردنى گۆرانییه ى گه وێن و ملوانكه هه  دیكرده
كار هااات ێ و  بااه  سااته به و مه ك بااه رى زیااره هونااه  وه مااه شااێ له تى دێاات، ده تى مێیااه ماناااى ساای ه  جااوانی بااه( 0969
  وروژێنێات كاه ساتى مارۆ  ده ، ساتاتیكا هه باااڵى مارۆ  با اوه  و باه  ش كاارێكى سروشاتییه وه ، ئه ى گرتووه رچاوه سه

كانى بینادتر و  ساته باێ و هه تر ده ڵ جوانیدا ئاسووده گه مرۆ  له  یى، چونكه خواستى دڵنیایى و ئاسووده  له  بریتییه
 ن  سه كانى ڕادیۆى كرماشانى حه ناودارترین موزیسیانى گۆرانییه  كه  بى میرزاده تا موجته وه ئه. بێ ئیدراكى قووڵتر ده
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 :دیدارێكدا وتى  ، له كه زیره
  
  ر باه رام اه پۆلی  به كانى موزیاك، دوو شاه پۆله ر شاه رام اه پۆلێك بوو به ك بۆ خۆى شه ن زیره سه نگى حه یلۆدیاى دهم
 .ن كه دروست ده  ترین تاڤگه وره ك ب ۆن گه یه
  
نااو   وه بووناه خوڕ شاۆڕ ده سات و باه به كدا ڕووباارى ده نگى زیره ده  جۆر له مه قامى هه دان گۆرانی و مه سه  و به  مانه ئه
كانیادا  ناوى گۆرانییه هاه  مانا و ستاتیكا له  ى پ  له وشه  ى زیندوو له دان نموونه سه  ى گۆرانیى كوردى، به نجینه گه
ئێستاشااى   بچااوێنین، چونكااه  نگى ناااوازه رهااه فه  ك بااه كانى زیااره نااگ و میلااۆدى گۆرانییااه تااوانین ده ، ده وه وشااێنه دره ده
زایان و پسااپۆرانى  ، شااره یاه یشاتنى خاۆى هه و تێگه  وه شاۆڕبوونه  كانى پێویساتیان بااه گۆرانییاه  هپكا ر باێ، چه ساه له

چااۆن؟ .. رانااه ى داهێنه خانااه  ك لااه زیااره  زۆریااان پێیااان وایااه CREATIONوه  رووى زانسااتییه  گااۆرانى و موزیااك لااه
داهێنااان   ، واتااه یااه هه  وه عری یى مرۆڤااه مااهزێنەى  زایى و خااه زموون و شاااره مێشااك و ئااه  ناادیى بااه یوه داهێنااان په

بێ  دایك ده ندێك له مه هره ى به عری ه زموون و مه بوونى ئه كه ڵه نجامى كه ئه  و له  رییه گه قیى و ئیراده كى ئه یه له سه مه
، هاوكاات  یار نییاهروونییاان جێگ ى دۆخى ده وه له  جگه  چونكه! سانى ئاسایى ناچن كه  ران له ڵێن داهێنه و زانایان ده

ئایا ! رن ستیار و نائاسایى به تى هه ست بۆ بابه كان بشكێنن و ده رامه زێنن و حه كان ب ه ن سنووره ده وڵ ده هه  میشه هه
 ؟ وه ته داوه نگیان نه كدا ڕه كانی زیره گۆرانییه  و زیاتری  له  مانه موو ئه هه
  

ساتى  نائاگاایى و نه  لاه  ڵچوون، كاه بتى سێكساى و هاه بۆ كه  وه ڕێنێته گه داهێنان ده 0606 - 0559سیجموند فرۆید 
 .م دێنن رهه داهێنان به  یاڵ راواندا كارى پ  له ندى خه رمه ست ناسك و هونه مرۆڤى هه

  
ێ بااووبێ بااێ س و كااات ر كااه ر شااوێن و بااۆ هااه هااه  ، لااه فراناادووه رى خااۆى ئه هونااه  وه تااه جورئه  ك بااه ن زیااره سااه حه
شایان بااجى گیاانى و ماادیى  مه باۆ ئه  ، دیااره یانادووه یامى خۆى گه و په  كانى دركاندووه گۆرانیى ڕازه  به  وه مینه سیه

 . پێناودا داوه زۆریشى له
 

 ماڵى دنیا و خانوو و  وتووم، ئاگام له گۆرانی كه  من بۆ خۆشم نازانم شوێن كامه: وتووێژێكیدا گوت ووى  جارێك له
 ، من و  ڕۆحم ئااڵوه  له  مه كه ره وی  هونه ئه! با ڵگرتووم نازانم بۆ كوێم ده رى پێ هه شقێك سه عه!  سامان نییه
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 .كتری قوربانیى یه  بینه ین و ده ر دووانه هونه
  
ر  ماااى هااه بیساتنى سااه  ساااته  لااه  قااه ش هه ر بۆیاه ، هااه زنااه ر هااى مرۆڤاى مه شااق و هونااه عه  ین كاه گااه تااێ ده  وه ماه له
و  ناچاار  خۆشامان ده  ناده بزاناێ چه  كاه ر گو  بگرین و گو  بگارین، تاا گۆرانییه كى جوانى ناو میلۆدیدا هه یه وشه
 .ین ڵیا تێر بگریه باخه  ش خوڕ خوڕ له بێ دواتر ماچێكى ڕۆحیمان بداتێ و ئێمه ده
  

ر  ر، هاه ساه  دا مان ڕۆشاناییم خساتوونەتە لێاره  هزیااترن كا  وه ك زۆر لاه كانى زیاره ى گۆرانییه باس و خواس و بالۆره
  ، كۆتااایى بااه رگرتااووه موزیكناساایدا وه  دكتااۆراى لااه  ، كااه رگرمه مال سااه باادواڵ جااه كى مامۆسااتا عه یااه وته  ش بااه بۆیااه
ن  ساه ى حه رهرباا ده  وه تاه دا بااڵو كراوه(درخان باه)ى  ناماه فته هه  لاه  نووساینێكیاندا كاه  ڕێزیان لاه م دێنم، به كه باسه
هێشاتا   وه داخه ، به ر و دكتۆرایه ى ماسته یان نامه نى ده شایه  موزیكى كوردیدا كه  ك له وارى زیره شوێنه: ڵێ ك ده زیره

ن و  رانى خۆیااانى باۆ درێااژ بكااه روه و كوردپاه  سااتى دڵسااۆزانه ده  نجانى كاورده و چااوەڕێى الوان و گااه  وتووه بێنااز كااه
نااوى دڵساۆزی و   رسات باه زان و خۆپه ساى ناه ڵێك كه نیا كۆماه ك تاه ى خوێندنى بااااڵ، نه سته ره هوێن و ك هه  نه بیكه
 .ن بكه  بازرگانیى پێوه  وه رى كوردییه هونه

  
 :  ند كردووه مه وڵه یان ده كه باسه  رچاوانه م سه ئه* 
 ، 0699نگین، تاران، ساڵى  ى چاپ ه چاپخانه –ى كوردستان  چریكه* 
 د،  سوه د ئه حمه وزاد ئه نه –یى  خنه بى و ڕه ده ى ئه نگى زاراوه رهه فه* 
 باقى،   مه دى حه مه محه –مێژووى موزیكى كوردی * 
 . 9066. كوردستانى نو ، ژ –ر  ب و هونه ده ئه* 
 . اباو نسر ال ارابی –الموسیقى الك یر * 
 (. باى میرزاده ڵ موزیسیان موجته گه له 9111ساڵى  -5)مانگى   له(  ته م بابه رى ئه نووسه)  نده دیدارێكى به* 
 

 ٢١١٢ی جووالی ٣: ڕێکەوتی  -  باسنیوزماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ڕەهەندەكانی حەسەن زیرەك
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ژیانی كۆمەاڵیەتی، دەنگ و سەدا، پێكهاتەی گۆرانییەكانی
 

 عادل محەمەد كەریم: نوسینی

 م که چاپی یه
 

 وتەیەکی کورت

 
خاااوێنەر ئەو کااااتە چێاااژ لە بابەتێاااک وەردەگرێااات کە هەسااات بکاااات زانیاااارییەکی ناااو  دەخااااتە ساااەر خەرماااانە 

 .مەعری ییەکانی، بە تای ەتی گەر بابەتەکە جۆری و بۆ یەکەم جار بێت خرابێتە ڕوو
 

هەیە، ئاشااکرایە کەم لە موزیساایەنەکان و نووسااەرانمان خولیااای نووسااینیان دەربااارەی زانساات و مێااژووی موزیااک 
هەر باۆیە ئەساتەمە بتاوانین لە کتێ خاانەی کوردیمانادا شایکاری و باابەتی . ئەمەش بووە بە کەلێنێاک لەو باوارەدا

 .زانستیی مێژووی کۆن و نوێی موزیک و گۆرانیی کوردیمان دەست کەوێت
 

 ڵداوە و بۆ خۆیان نووسەری ئەم کتێ ە بەدووی مێژووی ئەو گۆرانییانەدا گەڕاوە کە لە ناو ماڵەکانەوە سەریان هە
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باوون بە بەشاێک لە ئەرشاایم و مێاژووی هاونەری گااۆرانیی کاوردی لە باشاووری کوردسااتان و بە تاای ەتی لە شاااری 
سلێمانیدا، ئەمەش بە ڕوویەکدا جۆرێکە لەو هەژاری و ئاستەنگە هونەرییانەی بەرۆکی میللەتەکەمانی گرتاووە، کە 

کواڵیتی و لە ئاستێکی بەرز و هاوچەرخدا مامەڵەی هونەری و کااری  دەبوو لەو دەمەدا کارە هونەرییەکان لە ڕووی
گەر جارێاااک باااۆی ڕەخساااابێت بە ( حەساااەن زیااارەک)هونەرمەنااادێکی بلیمەتااای وەک . تۆمارکردنیاااان باااۆ بکراناااایە

شااێوەیەکی هااونەریی بەرز گااۆرانییەکی لە ناااو ئێسااتگە و سااتۆدیۆکاندا بااۆ تۆمااار کرابێاات، ئەوا سااەد جااار سااەبەتە 
ئااخۆ هونەرمەنادەکانی تاار چۆنیاان بااۆ . یەکەی لە دیوەخاانی ماڵەکاناادا هەڵ شاتووە و هەرزان ارۆش کااراوەهاونەری
 لوابێت؟

 
نووسااەر لەم چوارچێااوەیەدا هەوڵێکاای زۆری داوە بااۆ کااۆکردنەوەی سااەرجەم ئەو گۆرانییااانەی لە ماڵەکااانی شاااری  

ری و شایکاری پێویساتیان لەساەر یاداشات بکاات، تۆماار کاراون و زانیاا( ١٣٢١ - ١٣١١)سلێمانیدا لە نێوان ساااڵنی 
بەمەش ئاساااانکارییەکی زۆری باااۆ خاااوێنەر و هەواداران کاااردووە تاااا وەک ساااەرچاوەیەکی هاااونەری ساااوودیان پاااێ 

 . بگەیەنێت
 

عاادل ماحەمەد )بە هیاوای هەوڵادان باۆ زیااتر دەوڵەمەنادکردنی ئەم باوارانە و دەستخۆشایی  باۆ مامۆساتای ئاازیز 
 (.کەریم

 
 ئەحمەد هۆشیار

 
٢١١٦ - ١١ - ٢١ 

 
 پوختەی توێژینەوەكە

 
دیاارە باواری نووساین بە زماانی كاوردی لەساەر هاونەری مۆسایقا بە گشاتی و بە تاای ەت زانیااری لەساەر مۆسایقا و 
گۆرانیی كورد زۆر دەگمەنە و لەم بارەوە كتێ خاانەی كاوردی كەلێنێكای گەورەی پێاوە دیاارە، باۆیە باۆ دەساتكەوتنی 

تە بەر چااوپێكەوتنی مەیادانی و بەردەوام  ت لەسەر ئەم بابەتە، توێژەر بە ناچااری پەناای باردووهزانیاریی دروس
لە پەیوەندیاادا بااووە لەگەڵ ئەو كەسااایەتییانەی زانیارییااان لەسااەر هونەرمەنااد حەسااەن زیاارەك و دانیشااتنەكانی 
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ەرمەنادە هەباوون، بەدوایانادا سنووری كااتی تاوێژینەوەكە هەباووە، هەروەهاا ئەو نووساینانەی كە لەساەر ئەم هون
 . گەڕاوە و سوودی لە زۆرێكیان بینیوە

  
لە بەشی یەكەمدا، كە بەشی ڕێسای توێژینەوەكەیە، تاوێژەر . ئەم توێژینەوەی لە سێ بەشی سەرەكی پێك هاتووە

ەنادی بە گرفتی توێژینەوەكە دەست پێ دەكات كە كرۆكی بابەتەكە ژیان و بەشاێك لە كاارە هونەرییەكاانی هونەرم
بێگومااان دەنااگ و سااەدای ئەم هونەرمەناادە پانتاااییەكی گەورەی لە هااونەری مۆساایقا و . گااۆرانی ێژ حەسااەن زیاارەكە

گۆرانیی كوردیدا داگیر كردووە و ئاوازی گۆرانییەكانی بوونەتە فریادڕەسی خەم و ئازاری عاشاقان و خەمالەداڵن لە 
ە خۆشاای و شااادییەكانی تاااكی كااورد لە ژیااانی كااۆمەڵی هەوێناای گوزارشااتكردن ل  الیەك و لە الیەكاای تاار بااوون بااه

كوردەواریماندا و بەشێكن لە ڕۆشن یریی گشتیی گۆرانی و مۆسیقای كوردی، بۆیە دەبێت بە بەرپرسیارێتییەوە لێیان 
باا وانین و بەپێاای پێویساات ڕاڤە بكاارێن و بكاارێنە ئامااانج بااۆ لێكااۆڵینەوەی زانسااتی تااا بە شااێوەیەكی زانسااتییانە 

 . ساغ بكرێنەوە و لە فەوتان و لەناوچوون ڕزگار بكرێن زۆرێكیان
  

جااگە لەمە، كاتێااك دەنگاای هونەرمەناادێك ئەوەناادە كاااریگەر بێاات، بەسااتەی ئاااواز و خۆشاایی گۆرانییەكااانی ب اانە 
میتۆدێااك بااۆ گااۆرانی ێژانی دوای خااۆی، ئەمە هەروا ئاسااان نیاایە و پێویساات بە هەڵوێسااتە دەكااات و دەبێاات بە 

كاتێك توێژەر دەڵێت بەرهەمەكانی حەسەن بوون بە میتۆدی ڕۆحی، مەبەسات لێای ئەوەیە ! ب وانینگرنگییەوە لێی 
كە زۆربەی زۆری گۆرانی ێژانی كوردستان، بە تای ەت كوردستانی باشوور و كوردستانی ڕۆژهەاڵت كە پرسیاریان لێ 

ۆ وەاڵمیاااان ئەوەیە كە دەڵاااێن ، ڕاساااتەوخ وه دەكرێااات لەساااەر دەساااپێك و چاااۆنێتیی هاتنەنااااو دونیاااای گۆرانیوتناااه
كەواتە ئەم نازناوەشی پێ دەب ێات كە .( الساییكردنەوە و وتنەوەی گۆرانییەكانی حەسەن زیرەك دەستپێكمان بووە)

 . بە ڕاستی میتۆدێكی ڕۆحییە بۆ فێربوونی گۆرانیوتن
 

ەنااد ژیااانێكی ئاسااایی هەروەهااا ژیااانی نالەباااری ئەم هونەرمەناادە بااۆ خااۆی جااێگەی پرساایارە؟ ئایااا ئەگەر هونەرم
جێگیااری هەبااوایە و بە خۆشاا ەختی و كااامەرانی بگااوزەرایە، ئەم كەڵەهونەرمەناادەی لااێ دەردەچااوو؟ یاااخود ئەگەر 

ی ساەربەخۆ و خااوەن ئاااڵ باوایە، ئەم حەساەن  واره هونەرمەند لە گەلێكی ئازاد و خاوەن پێگەی نێودەوڵەتی و قه
سوخواسەكەمان ڕێچكەیەكی تری دەگرت؟ ئەمانە و چەندین پرسیار كە زیرەكەی لێ دەردەچوو؟ یان ئێستا ئاقاری با

 وەاڵمەكانیان بە نهێنی دەمێننەوە و ئەم توێژینەوەیە و دەیان و بگرە سەدان توێژینەوە لە قەرەی ژیانی پ مەینەت 



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

18 
 

 .و توانا و بلیمەتیی ئەم هونەرمەندە ناوازەیەی نەتەوەكەمان نایەن
  

خستنەڕووی زانیارییە لەسەر ژیانی كۆمەاڵیەتی و سەرەتا و دەسپێكی هاونەریی حەساەن و ئامانج لەم توێژینەوەیە 
دەنااگ و سااەدا و توانااای حەسااەن لە الیەك، لە الیەكاای تاار پێكهاااتی بەسااتەی گۆرانییەكااانی حەسااەن زیاارەك، بە 

( ١٣٢١ - ١٣١١)تای ەتیی  بەپێی سنووری بابەتەكە ئاهەنگە تۆماركراوەكاانی حەساەن زیارەك لە شااری سالێمانی 
 .ناوزەند دەكرێت( مەجلیسی)كە خۆی زیاتر لە ئاهەنگی مااڵندا دەبینێتەوە كە بە گۆرانیی 

  
دواناوەناادی   دیااارە كەباااس لە پەنجاكااان دەكرێاات ماان تەنهااا ئەو دوو ئاااهەنگەم دەساات كەوتااوە  كەیەكێكیااان لە

، كە دێیاانە سااەر 0659ئاااهەنگی ماااڵی عەلاای ئی ااراهیم دەروێاا  كە لە ساااڵی  دووەمیااان و ساالێمانی ئەنجاماادراوە
تە سلێمانی، لە ماڵی هەندێك لە كەسایەتییەكانی  هاتووه ١٣٦٢سااڵنی شەستەكان، حەسەن زیرەك دواجار ساڵی 
 كە زۆریاانەی ئاهەنگەكااان بە هاوبەشاایی هەردوو هونەرمەناادی  شاااری ساالێمانی زنجیاارەیەك ئاااهەنگی ساااز كااردووه

دوایی  هەندێك لە دانیشتنەكان بە هاوبەشیی مامۆستا . بوون( ی و كاك عەزیزی تەپۆ كاك حەسەنی نه)بەتوانا 
ئەوەشامان بیار نەچێات كااری ... ئەنوەر قەرەداغی و كاك شاەوكەت ڕەشاید و كااك ساەاڵح ڕەشاید و ولایەم یوحەناا

 .ناسراوە( ئەحە گێژی قەساب)اوە كە بە تۆماری زۆرێك لە دانیشتنەكان لە الیەنی كاك ئەحمەدی قەسابەوە كر
  

 :بەشی دووەمی  كە بەشی لێكدانەوە و شیكردنەوەی گۆرانییەكانە، بۆ خۆی دوو بابەتە
 
ژیان و بااری كاۆمەاڵیەتی و دەساتپێكی هاونەری و دەناگ و ساەدا و   تای ەتە بە ڕەهەندێك له بابەتی یەكەمیان *

لێارەدا تاوێژەر هەوڵای داوە لە زهنیادا زانیارییەكاانی وابەساتە بكاات بە باارودۆخی . سیمای دەنگی حەسەن زیرەك
ئەگەر . تە ڕوو انیااریی خساتووههەنادێك ز  كۆمەاڵیەتی و ڕامیاری و باری دارایی ئەو دەمە و لەساەر ئەم بنەمایاناه

وا نەبێت، ئەوە ژیاانی ئەم هونەرمەنادە باۆ خاۆی لە سایناریۆی فیلمێكای ساینەمایی دەچێات، لە میاانەی گاوێگرتنی 
بەردەواماای تااوێژەری  لە گۆرانییەكااانی هونەرمەنااد بە گشااتی و بە تااای ەتی  بە مەبەسااتی بەتاااڵكردنەوەی ئەو 

ن لە سنووری توێژینەوەكەدا هەبوون، لە ئەنجامدا زۆر الیەنی نهێنیی پەنهان تۆماركراوانەی كە لەسەر دانیشتنەكا
ی هۆنراوە، بە  وه ئاشكرا كراون، بە تای ەت لەسەر بەهرەی دەنگخۆشی و ئەدا و توانای وتنی بەند و وشە و هۆنینه

ەگەر حەساەن زیارەك ی شاعیر و دەڵێات ئ(گۆران)هونەرمەند شەماڵ سائیب لەم بارەوە دەیشوبهێنێت بە شێوەیەك، 
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ئەم هەڵساەنگاندنە ئاساان نیایە و لێتاان  .ی شاعیر زیاتر نەباوایە، كەمتار نەدەباوو(گۆران)خوێندەوار بوایە، لە 
 !ناشارمەوە بە ئاگاوە ئاماژەی پێ دەدەم

  
ئەم بەشە پەیوەستە بەكاری شایكاری گۆرانییەكاان تاا بە هاۆیەوە بەرجەساتەی سایماو پێكهااتی  بابەتی دووەمی* 
 .ۆرانی دانیشتنەكانی حەسەن زیرەك بكرێت لە سلێمانی گ
  

لە نااو شااری سالێمانی ئەوەی  لەبەر دەساتی تاوێژەردایە ( تەنها ئەوانەی كە تۆماركراون)ئاهەنگ و دانیشتنەكان 
 ،گاۆرانییە(056)كاسێتدا دەبینێاتەوەو ژماارەی ئەو گۆرانییاانەی ووتاویەتی (90)ئاهەنگەو خۆی لە ( 01)ژمارەیان 

زۆرێك لە گۆرانییەكان دووبارەن، بەاڵم دووباارە لەالی حەساەن زیارەك لە روخسااری گشاتی ئااوازەکەدایە، ئەگیناا 
كاتێ لە گۆرانییەكان ورد دەبینەوە، ئەگەر بە تەنهاا وشاەیەكی  بێات لە هاۆنراوەی گۆرانییەكاان، یاان لە ڕێاگەی 

ی بچووكی  بێت لە تۆنی ئاوازەكان یااخود لە چینای ك لەرینەوەی قوڕگی بە درێژكردنەوە و دروستكردنی زەخرەفەیه
یەك   ، هەمیشە گۆڕانكاریی كردووە، بۆیە بە پێویستم زانیوە هەندێك لە ئاوازی گۆرانییەكاان كاه(peach)دەنگ 

تەوە بااۆ ئەوەی جیاااوازیی ئاوازەكااان و  ناااون و دەقەكااانی  زۆر ناازیكن، بەاڵم دووبااارەن، هەناادێكیانم نووساایونه
 .وێنەر ڕوونتر بنوشەكان بۆ خ

  
جیاااوازن لەوانەی كە لێااارە لە   هەناادێك لە گۆرانییەكااانی، ئەوانەی كە ئااێمە پێیااان ئاشااناین، بە جااۆرێكن كااه

ئەوەی كە ئێمە بیستوومانە، لەسەر پەیاژەی (. نووری ڕوخسارت)دانیشتنەكاندا تۆمار كراون، لەوانە گۆرانیی شەو 
ئەوەی لەو دانیشتنەی شاری سالێمانی لە مااڵی كااك عوسامانی عەبە  عەجەمە و ئەوە زیاتر ئاشكرایە لێمان، نەك

لە هەردووكیاناادا بەوپەڕی سااەلیقە و هەسااتەوە چ یااونی، بەاڵم زیاااتر . تی دەالك لەسااەر پەیااژەی سااێگاه چ یویااه
بااۆیە ئەمە باااس دەكەم، ئااێمەی هونەرمەناادانی مۆزیااك، بە خۆشاامەوە، كە . ئەوەی یەكەم بە گااوێی ئااێمە ئاشاانایە

ان بە نۆتی گۆرانییەك دەكەوێت، ئەوە وەردەگێ ین كە لە گوێماندایە، ئەگەر وا نەبێت، لە پەرۆشیدا ب یاری چاوم
ئەوە دەدەین كە نووسەری ئەم نۆتە بە هەڵەدا چووە و دەباوو لەساەر ئەو پەیاژەیە ئەم ناۆتی بەساتەی گاۆرانییەی 

 .لەم جۆرە گۆرانییانەی زۆر تیایە. بنووسیایەتەوە
  

  ٦اهەنگەكان كە لە ماڵی كاك ئەحمەدی سۆفی كەریم ساز كراون، درێژترین ئاهەنگن كە خۆیان لە دوان لە ئ
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ئەم ئااهەنگە درێاژانە . گاۆرانی وتاراون كە هەنادێكیان دووباارەن ١٨كاسێتدا دەبیننەوە و تیایدا جگە لە مەقاام، 
یم دەروێا  وتاووە و كاساێتەكە هەندێكیان بەرهەمای شاەوێك زیااترن، كەمتارین گۆرانیشای لە مااڵی عەلای ئی اراه

لەو ئاهەنگاانەی كە بە شاێواز و كاواڵیتییەكی پااكتر و باشاتر . گۆرانیی بە دەنگی حەسەن زیارەك تیاایە ٢تەنها 
و لەگەڵ ئااهەنگی مااڵی ( كە بە نۆ گۆرانی ناوزەناد دەكار   مەحموودی تۆفیق شلكه)تۆمار كراون، ئاهەنگی ماڵی 

، پێوەی  باش كراوە و تا ڕادەیەكی باش هەموان، مەبەستم گۆرانی ێژ و ژەنیارانه مەالی پاقالوە، كە دیارە پرۆڤەی
دیااارە لێاارەدا ئەم ئاهەنگااانە، كە مامۆسااتا ولاایەم یوحەنااا یااان ئەنااوەر قەرەداغاای سەرپەرشااتیی . ماناادوو بااوون

جۆرێاااك لە ئاهەنگەكانیااان كاااردووە، جۆرێاااك ڕێكخساااتنیان تیاااایە و سااەیر دەكەیااان لەم ئاهەنگاااانەدا گاااۆرانی ێژ 
 !پابەندبوونی تیایە بە كۆپلەی مۆسیقا و گۆرانییەكانی  زۆر دوورودرێژ نین

  
یەكەم كاااری ماان گااوێگرتنێكی ورد بااووە لە ئاهەنگەكااان و وەرگرتناای زانیاااری بااووە لەسااەر شااوێنی ئاهەنااگ و 

ەی دەقااای دوایااای  هەوڵااای نووساااینەو. بەشاااداربوانی ئاهەناااگ و ئەو كەساااەی كە هەساااتاوە بە كااااری تۆمااااركردن
گۆرانییەكاااانم داوە، پاشاااان خێرایااای ڕیتمااای گاااۆرانییەكەم وەرگرتاااووە و دوایااا  دەساااتم بە نووساااینەوەی ناااۆتەی 

من ناڵێم بازانن   ئەركاێكم كێشااوە . گۆرانییەكان كردووە، دوای ئەم كارانە هەستاوم بە شیكردنەوەی گۆرانییەكان
ارێاااك وەرە گ توگاااۆیەكی تۆمااااركراو لە دەناااگەوە و خوانەخواساااتە مااانەت نااااكەم، بەاڵم خاااۆت تااااقی باااكەرەوە، ج

بگوازنەوە بۆ سەر نووسین و پەڕاو، ئینجا وێنای ئەو ئەركە دەكەیت و لە ڕووی پاراكتیكەوە دەزانای چەناد گارانە، 
بەاڵم خۆشەویستیم بۆ هونەری مۆسیقا و گۆرانیی كاوردی لە . ئەم كارە لە نووسینەوەی گۆرانیدا دوو ئەوەندە گرانە

خۆشەویسااتیم بااۆ ئەم دیاااردە ڕۆشاان یرییە جااوانەی شااارەكەم ئەم ئەرك و گاارانییەی لە ال ڕەواناادبوومەوە، الیەك و 
كااژێر كاارم تیاا  ٤كاساێتی وا باووە مااوەی هەفاتەیەك زیااتر ڕۆژانە ساەروو . بۆیە هەستم بە ماندووبوون نەدەكرد

، چاااونكە دانیشاااتن و ئااااهەنگی مااااوەی سااااڵێك زیااااتر خەریكااای ئەم كاااارە باااووم. كاااردووە، ئینجاااا تەواو باااووم
 .هونەرمەندانی تریشم تەواو كردووە، نەك تەنها دانیشتنەكانی حەسەن زیرەك، ئەوە بۆ دەرفەتێكی تر

  
 : گۆرانین، شیكردنەوەی گۆرانییەكان لەم ڕوانەوە بوون ٦٢ئەوەی كە توێژەر هەڵی ژاردوون بۆ شیكردنەوە، تەنها 

 
 میانەی گۆرانی: یەكەم
 پەیژە : دووەم
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 ڕیتم : سێیەم
 خێرایی ڕیتم: چوارەم

 
كاااااان و  تاااااوێژەر هەماااااوو ئەو ئامانجاااااانە دەخااااااتە ڕوو كە لە ڕێااااای زانیاااااارییە وەرگیراوه لە بەشااااای ساااااێیەمدا

ئامانجەكاان بە كاورتی بااس لە ژیاان و دەساتپێكی كااری هاونەری و سایماكانی . شیكردنەوەكانیەوە چنگی كەوتاوون
و تای ەتمەنادیی ئااواز و ڕیاتم لە گۆرانییەكانادا دەكەن، كە ئەمای  ئاماانج و مەبەساتی دەنگ و ساەدا و پێكهاات 
دوای ئەماای ، هەناادێك ڕاسااپاردە و پێشاانیاز لەخااۆ دەگرێاات كە ئاڕاسااتەی هەناادێك . بنەڕەتیاای تااوێژینەوەكەیە

ەرهەمەكانی هونەرمەناد ، لەپێناو لەبەرچاوگرتنی كار و ب ی ئەكادیمی و وەزارەتە پەیوەندیدارەكان كراوه دامەزراوه
 .حەسەن زیرەك و بووژاندنەوە و بەرزكردنەوەی ئاستی ڕەوتی هونەری مۆسیقا لە كوردستان

  
ئەگەر زانیاری دروست ترو چا  تار دەسات كەوت  هیچ كارێك بێهەڵەو كەمو كوڕی نییە، هیوادارم :لە كۆتادا دەڵێم

دووەم بیانخەینە ڕوو، لەنگی  نییە، چاونكە تاا باواری بۆ ئایندە بە بەدەستمان بگات تا ئەگەر بوار بو لە چاپی 
هیاوادارم بەم كااارەم . دێااتە كاایەو هەڵەكاانی  راسات دەكارێنەوە  تاوێژینەوەی زانساتی بەردەوام بێات زانیااری ناو 

خاازمەتێكم  بە كلتااوری گااۆرانی و مۆساایقای كااوردی و ئەم هونەرمەناادە مەزنەی گەلەكەمااان گەیاناادبێت، دووبااارەی 
ئەم هەوڵە سااااكارەی براتاااان ق اااوڵ باااكەن و ئەمە هەنگااااوێكی زۆر ساااەرەتایەو هیاااوادارم لە داهااااتودا دەكەمەوە 

 .هەنگاوی باشترو توێژەینەوەی بەپێزتر لەسەر ئەم كەڵە هونەرمەندەی گەلەكەمان ئەنجام بدرێت
  

 ماستەر لە زانستی مۆزیك عادل محەمەد كەریم/ توێژەر
 

  9109دەزگای چا  و پەخشی سەردەم لە باڵوكراوەكانی زنجیرەی كتێ ی 
 

 ئێستا لە كتێ خانەكاندا دەستدەكەوێت
 

 ٢١١٢ی جوونی ٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی سەردەم  : سەرچاوە
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  نی كورددا  سه رو ئاوازی ره ئاسمانی هونه  له  وشاوه ش و دره كی گه یه ستێره ئه
 
 
 
 
 
 
 
 

   ره القه میل مه جه

  
و  رجاره ی یاارو دیااری  هاه گۆشاه  ، دیااره جواناه  كاه گوڵه  پكاه چه  میشاه ڵاێ هه ده  الل كاه جاهڤاڵ ماام  ولی هه قه  به

ك خزماانی  روه كاات، هاه شاتانی ده كااو پێشكه كی لاێ سااز ده یاه و باقه  چناێ ده  م كوردساتانه گوڵستانی ئاه  گولێك له
ر  ساه كان له ڕه پاه رده كیان هێشاتا زه یاه وپاێ  ئێواره ماه ق له به وان بووم، چل و پێنج ساڵی ڕه وجه اڵت دبێژن نه ڕۆژهه

كردبوو  ی ناازدارو نااودار ناه ره القاه و گونادی مه  ندێناوه كه  ب وون و ماڵئاواییان له نگین ئاوا نه چوغی ڕه ره چیای قه
یی خاۆی ڕادیاۆ  میشاه تی هاه عااده  باه  كاه می مااڵی خۆیاان دانیشات ووین رده كۆی به ر سه سه وانشادم له م مامی ڕه جه له
م خاان  كی مریاه یه ساته د عاار  جزیاری یاان به ماه بادا الوكێكی محه نه  وه خسته ده خۆ دوور نه  ی بستێك له كه( سی ا)

  ڵاه م كه رچوونی ئه دونیا ده  واڵی له ناكاو ڕادیۆی كوردی كرماشان هه ست بچی، له ده  كی له ن زیره سه كی حه وگۆرانیه
  له  دیاره. ڵكێشا ومخابنێكی گووت یكی قووڵی بۆ هه ناسه ژنۆی خۆی و هه ئه  وی  كێشای به اڕدا، ئهی ج نده رمه هونه
ن  ساه رزو زی اای حه ری باه ی هوناه ڵاه ته بێاین و تااوتو  و ته  یاان باباای  ساایلی مان ژی دا نیاه ی من و ده نده وه قه
كی و  ماه كی ڕه یه شاێوه  دا باه و یااده ر لاه گاه ، مه یاه و بواره هكادیمی و پسپۆڕی ئا كی ئه زگایه كاری ده  ین كه بكه ك زیره

رامۆش  فاه  زیااتره  ده نیو سه  نگه و ده ڕوو، ئه مه ژیانیدا بخه  كی كورت له یه ند وێستگه چه ندی پۆلین و ڕیزبه  دوور له
و  وه تااه ام و بااۆنی خااۆی ماوهتاا  بااه  میشااه هه  راوێز بااوون كااه و پااه وه بیرچوونااه ی له ر تاقچكااه سااه  نااابێ و ناچێتااه

وقماااان  خرۆشاااینێ و زه جۆشاااینێ وده روونماااان ده ئااااخنێ و دڵ و ده مان ده دڵنشاااین و زواڵڵتااار گویچكاااه  ،وه مینێتاااه ده
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كانی  كاات، گۆرانیاه نمان ده مه ته كان و ڕۆژگاری ڕابردووی ریه وه ستی بیره ی مه كه فسوناوییه ئه  نگه ده  ملێنێ و به خه ده
  بااه  میشااه ری كلیااو هه كنیك ومۆنتاااو وهونااه بێ فاارت وفێیاای تااه كی خااام ونۆرماااڵ و بااه یه شااێوه  ك بااه زیاارهن  سااه حه

نی  ساه ری ڕه ی هوناه زنترین قوتابخاناه خۆیادا ماه  س و، خاۆی لاه زاران كاه ناو هزرو دڵی هاه  له  وه ته زیندوویی ماوه
رپاكردو  ری باه ی شۆڕشاێكی هوناه كاه زێ ینه  ی و قوڕگاه كه بزوێنهست  هه  دایه تام وچێژو سه  به  ووشه  و به واریه كورده
ی  نجیناه تی گه كاه ره رمانی پا  به كانی تژیتارین خاه ماه رهه دا و به پێاده  واری خۆی درێاژه دا شوێنه وه دوای نه  به  وه نه

ی جاوان و  ئااوازو وشاه  لاهدڵ ومێشاك تاژی  اڵم تاڵ باه سك و گیرفان به  میشه كێك هه لتوری كوردن، زیره رو كه هونه
واری،  قۆڵی كاورده  له  كۆڵ و بازنه  وری له رانی هه سمه ش ئه ژااڵن و نازدارو وڕه سروشت و چاو كه س ی پ او پ ی وه
 ،واڵتی كوردساتان ناو جوگرافیای  واو ڕووچوبووه ی كوردی وته نگی ووشه رهه ناخی فه  وه قووڵی شۆڕ ب وه  و زۆر به ئه

نی  هاران ودیماه تی باه بیعاه ریان وته نادو كۆچاه وه ی ڕه گاه ش و بنه نگوڕو ماماه شارو دێهاات وعێاڵتای ماه ی ژیانی شێوه
  لاه( م یال بااخی زه) و( مێرگاوالن  چنه كیژان ده) ، وه نگیان دابووه كانی ڕه گۆرانیه  له  شاخستانه  م وواڵته دل فێنی ئه

م  نێوئاه  رداری شااری بۆكاان دێتاه الی ساه قاه  له 0690 - 00 - 99  ك له هزیر. ن یه مزه و زه كانی نێو ئه جوانه  شاكاره
نگ اازی و كاۆڕی  رو ده ساه باته حوساێن ده  ماه ش وحه چاوه  به ڵ عه گه  وانی خۆیشی له وجه می نه رده وسه نجاڵه دونیا جه

ی  شاه ڕه ك هه دایكای زیاره ن، باوك و كه دهند  دڵ ه  وه خۆیانه  رسام و به ڵكێكی زۆر سه ن و خه كه گۆرانی ووتن ساز ده
ن  سه حه 0650ساڵی   یایان ب ات، له ربگر  وحه تان وپوڵ وه داوه  كا بچێته نه بێنی و  زمه م به واز له  ن كه كه لێ ده
اوكااری زۆر ه  وه م ڕووه ردان لاه لی ماه كاات و مامۆساتا عاه غادا تۆماار ده ڕادیۆی كاوردی به  له  ندین گۆرانی ناوازه چه
  ماه خه كاانی ده مان پێاڵوه دری نازانی كورد قه  رزه ردان به لی مه عه) ڵێ ده بێ و فادار ده وه  وه ك پێیه زیره  بۆیه كات ده
ك  زیااره  ڕادیااۆ كااه  مین گااۆرانی تۆماااركراوی بااێ لااه كااه یه(  ر یااارم جوانااه ساامه ئه) چی گااۆرانی ، پێااده(رچاوم سااه
ناوی  م باه رده كی تاری هاه و گۆرانیاه و گۆرانیاه خاۆن و ئاه و ده نجای ئاه باۆچی ڕه  كاه  ستگهنێر  بۆ ئی ك ده یه یینامه گله
  الوێژ كاه گه ی01پاش شۆرشی  ئێران و  وه ڕابوه گه 0655ئاداری ساڵی   له  ك كه ، زیره وه نه كه د شاباز باڵو ده حمه ئه
ڕادیاۆی   گوت اوو لاه دا لی بچكۆڵاه یساه لیك فه ر ماه ساه ی بهك ی گۆرانیاه وه پای ئاه اڵم له عێراق به  وه نیاز بوو بێته  به
واڵی  ی هه وه دوای باڵوبونه  گیر ، به عێراقی لێ ده  وه ڕێگای هاتنه ت اران و لیستی تۆمه  چێته ناوی ده  بۆیه غدا، به

ی  تی ڕادێۆكه داوه ێنێتێ و گه خۆی ده  بووه  ی ڕادیوی كوردی سنه سته وابه  كه  بدوڵالی موفتی زاده ك عه زیره ی وه هاتنه
    ی هااتوچۆی لاه رگاه ی كوردساتان به( 9)شاكری  ن له الیاه  گۆرانی تۆمار بكات وله ئیجرا بكات و  ڕنامه به  كات كه ده
ڵ میارزا  گاه  هاباد لاه ماه  چێتاه دهك  كی دی زیاره یاه ، پااش ماوه سانه  چێتاه پێی ده  ن كه كه ۆ دهب( 0655 - 5 - 09)
وكات ئاغااای موشاایری  ئااه  ڕادیااۆی تاااران كااه  چێتااه هاباد ده هرداری مااه كارئاسااانی شااه  كانی و بااه خزمااه حاایم و ڕه
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  و بااه وه كاتااه واریان بااۆ پاا  ده نااه  دوو دانااه نگاندن ڵسااه تا بااۆ تێساات و هه ره ك سااه بااوو، زیااره  ری ئیسااتگه بااه ڕێوه به
زار ڕیااڵ حقاوقی  هه  مانگی حوزێران دووانزه  تا له ره كاوسه ده  شق وپرۆڤه مه  ست به ن وده كه سندی ده په  وه خۆشحالیه

ئاغاای  ڕئاباادی و ناساری زه  واناه موویان فاارس باوون له هاه  كاا كاه ك كاار ده ڵ ئۆرگیساترایه گه و  له له ، رگرتووه وه
شاداری  كاۆرس به    باهندین خاانمی شهور بوون و چه زۆر مه  قی بوو كه یاحه شیان حوسینی كه رشتیاره رپه دیعی وسه به

نی  گوڵادر ماه) ناوبانگترینیشایان و به  و  تۆمااركردووه ی لاه ندین گۆرانی ناوازه و چه  كیان كردووه كانی زیره گۆرانیه
  لاه. ری باوو گۆرانی ێژێكی توركی ئاازه  ری كه ڕگه ی زه ڵ فاتیمه گه  دوو قۆڵی له  بوو به( بابت ینم  نه پێ كه -گوڵدر 

ی  كاه وماوه( شای كاوردی به -  نگای ئێراناه ده)  كرماشان و بوو باه  وه ڕادیۆی كوردی تاران گوازرایه  كه 0699مووزی  ته
ساتوری كااری  پێای ده  داو باه  یه م ئیساتگه ك گاوڕوتینێكی باه ، زیاره(كیلاۆ وات 011)  شی باوو باه كه ودایه زیاد كراومه

 زر  و ماه سامی داده ڕه به  مان سااڵ هاه  لاه  واتاه( ی ئێرانای مهی سااڵنا گاوێره  به (0010 - 01 - 09  له 6605)  ژماره
  پێكهاات وون لاه  كاات كاه كاار ده ك ڵ ئۆرگیساترایه گاه له كاات و وام ده و ده ی شه 9301تاكو  0301عات  سه  له  رۆژانه

  بای میارزاده ێلۆن، موجتهو -رئاتی  حمودی مه ، مه رشتیاری ئۆرگیستراكه رپه نیاری كالرنێت وسه ژه دی مه دی سه مه محه)
حمودی  رب وپاشاانی  ماه زه -كی  نی پولاه هماه تاار، به -روێشای  نتور، ئیساتیوار ده ساه -ری ئێازدی  ك ه وێیۆن، ئه -

باشاترین   باه  كارد كاه و  تۆماار ی لاه گاۆرانی نااوازه( 091)ك  ر زیاره مانگاه دی كه ماه ولی محه قاه  ، به(عود -بلوری 
كی  مۆسایقایه  كی پارچه ر گۆرانیه ی هه ناوب ه له  كه  وه نگه مۆزیك وده ری و ڕووی كاری هونه  نرێن له دادهكانی  گۆرانیه
زوڵمی   وه ڕووی حقوقه  بی له ك پێی واده كرماشان زیره  خایاند، دوای سێ ساڵ له عاتێكی دهەس  گه نراو چاره بۆ داده
  وه ییه توڕه  ك به ی، زیره وه و بۆ ئارامكردنه ری ئیستگه ڕێوبه وڵی به ای ههڕ ره نێ و سه ی خۆی ناده ن و شایسته كه لێ ده
 09055 - ك01095)  ژماره رمانی فه  ڕ  و به ونه كه ده  و سنه ره به جێ دێین و گر  و رادیۆ به ندی ده ستی میدیا زه ده
باوو ڕۆژێكیاان  0695پااییزی : ڵاێ ر ده گاهمان دی كه ماه محه. هێنادر  یان ده كاه ڕاژه  كۆتایی باه( 0695 - 6 - 00  له
وان  و ئێساتا الی ئاه عێاراق گیاراوه سانووری  ك لاه زیاره  ڕادیاۆ كاه  ی دا لاه ری ئێماه باه میدی خه روان موحسینی حه سه

ك خۆشترین  ئازاد كرا، زیره  وه دڵسۆزانه  ند  له وڵی هه هۆی هه  ك به یه پاش ماوه ردانمان كرد و سه  بۆیه  زیندانیه
مینی  لی یاساه و عه كرماشان بووه ڕادیۆی تاران و  له  بوو كه  ختانه و وه ئه  وه رانه ت و گوزه عیشه ڕووی مه  گی له زینده
خی  ساهبكاات  ز ك تااخوا حاه ك مااڵ، زیاره هیا  تااران و باووین باه  ك خۆم و خێزانم چویناه ر داوای زیره سه ڵێ له ده
ساتكورت  ده  خشای كاه به ده  واناه  كانی خوشی باه ند  جار جله پووڵ هه  وكاری بهها  له  دڵئاوا بوو، جگه ت و بیعه ته

  و پێویساتی باه لیلاه و وزه لاه ساێك فه هاباد كه ماه  لاه  كاه  وه خوێنێتاه باۆ ده  ڕۆژناماه  واڵێكی له بوون، میدیا خانم هه
ی ڕادیاۆ  ئیاداره  نوساراوێك لاه چاێ ی زوو دهیان یانی ئاارام نااگر  و باه و تاا باه تان شه ژمه حه  ك له و زیره هاوكاریه
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هاباد،  ماه  باتاه باۆی ده  لاه په گار  و به رده نادامی باۆ وه مئه كی كه یاه بانه ره ی شێروخورشاید عه معیاه گر  باۆ جه رده وه
   انێكای كاهبوو ق دا نه وه بیری ئه  ت له دڵ از بوو قه و باز خۆش ونوكته ن پیاوێكی قسه كه ده  كو باسی لێوه ك وه زیره
ئوتێال   نێرێتاه ده و ی ئێاواران ئاه تااران زۆرباه  لی لاه ولی ماام عاه قاه  و باه  دووان، میواندۆست بووه  بیكا به  ی وه هه
  یی باه زه باه رسات و په و ژینگه ماڵی خۆی، ئه  وتن له خه كان بۆ شام خواردن و كورده  ت بۆ هێنانی موسافیره قیقه حه
م یاال و  زه  ت لااه ریقااه ی شااێخانی ته ماڵااه ڵ بنه گااه روساااختێكی باشاای له ك سه ، زیااره وه هاتااه دهگیانداراناادا  ڵ و ئاااژه
  و ماڵ اتاه ویستی ئاه خۆشه  بوو و ب وه ی شاعیر هه( ئاوات) ید كامیلی ئیمامی سه یدی نورانی و ت خودی سه تای ه به

گیانیادا دوعااگۆی  كااتی دوو  ت میدیا خانم له نانه ته ی زۆری پێان وو و ئاقیده قایه ن خانه خاوه  وفه سه دیندارو مته
ناوری ) و شاه نااوی  ید كاامیلی باه ی سه كه شیعره  دونیا، شاكاره  وان هاته نێو ماڵی ئه  ر له مهتابی  هه وان بوو و ئه

كااانی  ناوازه  نیااهگۆرا  كێك لااه یااه  ردا كااردو و بااه بااه گیااان به( هتااد... و شااه  رمانااه ردی بااێ ده ده  رخااه ده ه ڕوخسااارت و
م یال  گونادی زه فسوناوی س ێكی بااڵو ئه ی  وه( هتد ...ئێوار   گاته ی رۆژ ده مه و ده له) م یل ژمێردر  وگۆرانی زه ده
كانی  ی گۆرانیاه نای زۆربه په  له  ، دیاره یه یه ماڵه و بنه ندی ئه ڵ ه قای مه فی خانه نگی ده ده كۆڕی زیكرو و و مه مزه وزه
ماڵی شێخ كچێك لێوانێاك ئااوی   له: )ڵی مینی ده لی یاسه ، عه اڵس داوه ك خۆی مه یه رگوزشته سه چیرۆكێك وك  زیره

ردا بلێای،  ساه ی گاۆرانی به كاه نه  خاانمی كچای شاێخه  سااح ه  وه ڵێ منای  ووتام ئاه ؟ ده كێ یه  وه ڵێ ئه ده بۆ دێنێ و
تێكی ماڵی شێخی  زۆر  ڵێ كول ه ها ده روه چ ی وهه ده( كێ لۆركێلۆر)  وه و ئیلهامه پاشان به ووتی نا ناوی ناهێنم و

ی  خااواڵمی سااوخمه  خاۆم بااه) كااات و گااۆرانی تۆمااار ده( شاێ كااراس ڕه) گااۆرانی وی  ك باۆ ئااه بااو زیااره نگ شااه شاۆخ و
هیچای  و  یاه ی هه ڕنامه یانی به بیری چوو بوو به  وێكیان له تاران بوین شه  له: )ڵێ لی ده ی  مام عه (هتد... كۆنی
باۆ گاوت و   فولكلۆره  م گۆرانیه م له لیمه ك دوو كه و منی  یه  وه بیر بێنمه  كردبوو داوای لێم كرد شتێكی به نه  ئاماده
كرماشاان و   و  ب واتاه یاه یانی زوو ده بای باه ماڵی شێخ ده  ، له(یانی تۆمار كرا ی لێخولقاندو به و شاكاره وی  ئه ئه
تااا  و  میوانخانااه  تااه نایه  وه ماڵااه  ر لااه شااێخ هااه بااێ و ر ئاااوو ئاااگر ده سااه له و  و كااه نگاای ده رهوام ڕابگااا و د ده  بااه

شێخی ئاگادار ( هتد.. ئارامی داڵن .. قوربان  ره وه) گۆرانی  به  وه ره نجه په  ب وات ناچار له تی لێ بخواز  و ڕوخسه
  لاه چ ی و م یل ده زه  ناو باغی  ر له ی  هه(  مامه مام نه نه) كات، گۆرانی كرماشان تۆماری ده  پاشان له و  وه كاته ده

ك  ن زیاره ساه حه. چا ی ده(  تانه تان كه كه)  م بۆنه به ریری و تانی كیژی حاجی سالحی حه كه  چی به جحێلیدا دڵی ده
ی خۆی  كه ته سیه پێی وه  كات و به كی گران كوچی دوایی ده خۆشیه پای نه  له 0699 - 9 - 99وی  ی شه (6 - 5)  له
ی بااۆ  پرسااه( لی ی بوعااه سااه دره مه)  ك لااه یااه فته هه یااان كااانی مااراد بنێااژر  و  شااكێنه ر كێااوی ناڵه سااه له  بوایااه ده
  ی تێیدایاه و گۆڕساتانه لاه  كات كه هییان لێ د گله لی و مام عه ونی دایكی و خه  ندین جار دێته ن چه سه نرێت، حه داده
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نگای پاێ   بێ ده باه ی بارای میناه لی و وێكیان ماام عاه ن، شاه جێ بكه  ی جێ به كه ته سیه و وه  شكێنه ناڵه  وه بیگوازنه
  وهفا ال مساته ڕێگاای ماه  وڵیان دا لاه م یال هاه شاێخانی زه.  شاكێنه داوێنی كێوی ناله  وه گوازنه ی ده كه رمه اڵت ته ڕۆژهه
ی ئێاران باوو و ماموساتا  نگای تاوده ده  اڵت كاه وروپای رۆژهاه ئاه  لاه( شای كاوردی به -یكی ئێران  په) ڕادیۆی  بینێرنه

: ڵێ ك ده برا، بۆچی زیره ده  ڕێوه حیمی قازی به الێژو ڕه لی گه هاوكاری عه  به ریمی حیسامی و نی قزڵچی و كه سه حه
.. كاوردم   شوێنیدا بچم چونكه  كرد به داو كارێكی نه كی نه یه هره ر بۆ من به هونه بوو دری نه نێو كورددا قه  ر له هونه
ئێاران و  ن عێاراق و الیاه  بوو له  مدیده ژیانیدا سته  ك له زیره بینم، ری كورد نه شه و به  وه ژێر گیه  م بچمه كه ز ده حه

كی  یااه ڵگه پێی به ی ساااواك دا بااوو و بااه بااه ژێاار موراقه  هلاا  میشااه و هه وه وسااێندرایه چه ده  وه ی خۆشاامانه كااه له كااورد گه
. ژ ) نادامی ئه  كۆنه د و مه هابادی خزمی قازی محه وان هاتوچۆی ماڵی دكتور هاشمی شیرازی مه تاران شه  ساواك له

و   ئێماه) ی اماهڕن هۆی به باه  كاه  كاراوه تاوان اار  وه كی تار باه یاه ڵگه پێای به  رادیۆی كرماشانی  به  له كات و ده( ك
ئااوێكی   ویره م هاه رحاڵ ئاه هاه ن، به خاه ندی سیاسی نێاوان كاوردان ڕێكده یوه ڵ میدیای خێزانی په گه  له( كان گوێگره
مێاژووی كاورد  جاارێكی دی  مه ساته باوو ئه  بێوێناه ن و گماه ری ده كی هوناه یه فساانه و ئه ك ئوساتوره كێشی، زیاره زۆر ده

 . وه خشێته كورد ب ه  كی وا به یه و نادیره  و نابیغه  وه بداتهكی وا  یه لته فه
 

 ٢١١٢ی جوونی ٢٣: ڕێکەوتی  -  کوردستانی نو ماڵپەڕی : سەرچاوە
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 "حەسەن زیرەک"بێژی مەزنی کورد  ژیان و بەسەرهاتی گۆرانی
 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد نوورمحەممەدی

 
 هەموو وەزنێکی گۆرانی، لە تووالنی هەتا کورتی 
 !بە سەرپەنجەی هونەر کردت بە دیلی کۆششی زاڵت

 گۆران                                                     
  

دوان و قسە کردن و نووسین لەسەر حەسەن زیرەک تەنیا بۆ بیرەوەری و یادکردنەوەی ئەو هونەرمەنادە مەزنەیە و 
چااون دەنگاای زواڵڵ و بەسااۆزی ئەو ... ندەنااا ئەو کەسااایەتییە بەرزە حەوجااێ بەوە ناکااا کە بیناسااێنی یااابەس، 
چوار ڕادیۆی کوردی بەغدا، قاهیرە، تاران و کرماشان . دا سنوورەکانی تێپەڕاندووە بێژە مەزنە لە کاتی خۆی گۆرانی

ڕۆژانە : "دا دەڵااێ  اای چااریکەی کوردسااتانهەروەک خااانمی میاادیای زەناادی لە کتێ. دەنگاای ئەویااان باااڵو دەکااردەوە
ناامەیەکی زۆر باۆ بەرناامەی ڕادیاۆ کرماشاان دەهاات و تەناانەت پووڵیشایان ئەخساتە نااو پااکەتەکەوە تاا زووتاار 
گۆرانی داواکراوی ئەوان بە دەنگی حەسەن زیرەک باڵو بکرێتەوە و بە تێک ا تەواوی بەرنامەی کوردی لەسەر دەنگی 

 ".خۆشی ئەو ئەسووڕا
 
ەسەن زیرەک تا ئەم ۆ تروپکی بەستە و گۆرانی کاوردی گرتاووە و کەس نەگەیشاتۆتە ئەو شاوێنە، گۆرانییەکاانی ح

شااەونمی خۆشەویسااتی پاکیااان پێااوەیە و بەرامەی گااواڵوی دڵاادارییەکی پیرۆزیااان لێااد ، بەسااتەکانی هەتاهەتااایە 
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ی خەڵکی کوردستانەوە سەریان هەڵداوە، گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک لە ناخ. دەژین و لەبیر چوونەوەیان بۆ نییە
دا داکوتاااوە، دڵاادار و دڵ ەرەکااان، لەبااار و دڵتەڕەکااان لە سااێ ەر و بەرامەی ئەو درەخااتە  ڕیشااەیان لە ناااو کااۆمەڵ

 .پۆ باڵوە چێژیان وەرگرتووە و سەوز و پەل
 
نشاینی کوردساتانمان  د  کاچ و کیاژۆڵەی کار  و کااڵی وەک فیلمێکی سینەما دیمەنی گەورە" کیژان دەچنە مێرگواڵن"

پێشان دەدا کە بۆ گژ و گیا و گوڵچنین دەچنە دەشات و دیامەن، کە مانادوو دەبان ئاارەق لە نااو چاوانیاان زەنگاوڵ 
 .زەنگوڵ دەتکێتە خوارەوە و پاژنەی کەوشان تەڕ دەکا

 
هەست بە شەکەتی و بەاڵم چنینی بیزا و مەند  و نێرگز و وەنەوشە و هەڵکەندنی کارگ و ڕێواس و شنگ ناهێین 

 ...مانوویی لەش بکەن
 
خادەی نەریتاای شاایی و زەماوەنادی کوردانەمااان یااد ئەخااتەوە، تێکاادانی ساەر و پێچاای  و خوو" زاوا لە باووکێ مەدە"

بووک و کەوتنە خوارەوەی تاارای ساوور، شاێوەیەکی شاەنگ و شاۆخمان دێنێاتەوە بەرچااو و هەروەهاا گۆرانییەکاانی 
ڕ ، کۆڵاوانە ساوور، هەوری لە کاۆڵ، چاارۆکە  الر، کیاۆنجە ڕ  روانە، باران باارانە، هەوریچاوی جوانە لەیال، کا"

هەولێرییە، بەرهەڵ ێانە، ناڵەشاکێنە، دەساماڵ حەریاری ساادە، قاساپە قاساپی کەو، خەنەبەنادان، خااڵۆڕێ وار و 
تاااری کاااوردەواری  هەوێنااای ئەو گۆرانییاااانەی لە دیمەنااای مەڵ ەنااادی جاااوان و ڕواڵەتە نازدارەکاااانی" تر ساااەدانی

ئەو هەمااوو وێاانە و دیاامەنە دڵکێشااانەی کااردووە بە هەوێناای هەوا و هونراوەکااانی، هەر بەسااتەیەکی . هەڵێنجاااوە
 .زیرەک دایناوە تابیۆیەکی ڕەنگینە کە وێنەی داب و ڕەسمی کوردەواری تێدا بەدی دەکر 

 
بینای وردەکااری شایرین و   نە و ناساکهۆنراوەکانی حەسەن زیرەک زۆربەی زۆریان پ ن لە خەیااڵی جاوانی شااعیرا

ترین هاااۆی  ساااەرەکی. تاااابیۆی ڕەنگاااین و ڕازاوە و ئااااوێنەی باااااڵنوێنی ویسااات و خواسااات و ئامانجەکاااانی خەڵکااان
سااەرکەوتنی حەسااەن زیاارەکی  هەر ئەو تێکەڵیاایە و تااوانەوەیەتی لەگەڵ ژیااانی کااۆمەاڵیەتی و ئاااوات و خۆشاای 

 .گەلەکەی
 

 نی ساکار و خۆماڵی و وشەی پەتی و سواو و ڕەسەنی کوردی لەگەڵ ئازار و برک و بەاڵم هۆنراوەی زیرەک بە زما
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 دا جۆش دراوە و بە گوێرەی ڕۆژ  ژان، ویست و خواست و حەز و ئەوین و هەستی خۆشەویستانەی جەماوەری کوردستان
انییەکاانی لەگەڵ و قۆناغی کۆمەاڵیەتی و ساۆز و دنەی دڵاداری، نێاوەرۆکی شاێعرەکانی بە پێای ناۆت و هەوای گۆر

کااات و سااات و چاااخ و دۆخ و دەماای ژیااانی کۆمەڵگاااکەی جااووت کااردووە و دەتااوانین بیێااین شااێعرە فۆلکلۆرییەکااانی 
 .زیرەک ئاوێنەی بااڵنوێنی باری سیاسی و فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی چەرخی خۆیەتی

 
رەڕای هەماوو کیاۆڵییەک، بەردەوام یە، زیرەکی  سە هەروەک چۆن ژیانی زۆربەی هونەرمەندان پەڕیوەیی و ئاوارەیی

و بااێ نێااوب  هەڵااوەدا و تەرە و تاااراوی ژیاانگەکەی خااۆی بااووە و ئەم تاااوتو  و گێاارە و کێشااە و چەرمەسااەری و 
لە هەر زەنوێرێااک سوێساانە و هەاڵڵە و دەیااان گااوڵ و . ئااازارانە نەیااانتوانیوە لە ئەویاان و هااونەرەکەی هەڵ اا ن

ەروونی هەڵچووی خاۆی و گاراوی دڵ ەنادی باردووە و لە باۆتەی هاونراوە و شکۆفەی چەپک کردووە و بە دیاری بۆ د
دا خەماڵناادوونی و پێشکەشاای بارەگااای ڕەساااەنی کااوردی کااردوون و سااەرمایەی پاا  پیااات و  زڕەی زایەڵەی گااۆرانی

 .بەرەکەتی فۆلکلۆری کوردی لە نەمان و تیاچوون ڕزگار کردووە و گەشەی پێداوە
 

حەساەن زیارەک لە زۆربەی . نێاو دڵای خەڵاک و لە قامووسای هاونەری کاوردا هەیە ئەم هونەروەرە هەتاهەتایە لە
گا، چوارگا، ماهوور، دەشتی، بەیاتی تاورک، ئیسا ەهان، هوماایوون،  دا وەک سێ دەسگا و مایەکانی ڕەسەنی ئێرانی

 .شوور، ئەبووعەتا، شووشتەری، حیجاز، ئەڵاڵوەیسی، ئەفشاری و بەیاتی کورد ئاهانگی هەیە
 

شااعیرانی : دا شاێعری شااعیرە بەناوبانگەکاانی کاورد و فارسای گوتاووە ن زیرەک لە زۆربەی مەقامەکانی خۆیحەسە
وەک حافزی شیرازی، مەولەوی کورد، بێسارانی، ناڵی، مەحوی، کوردی، تاهیربەگی جا ، ئەحامەد موختاار بەگ، 

 ...فی، هێمن، هەژار و ناری، پیرەمێرد، گۆران، مەال سەدیق مەحموودی، سەید کامیلی ئیمامی، سا
 

مامۆستای بلیمەت و دەنگ دلێری ڕەسەنی بەستەی کاوردی و هاونەری ڕاساتەقینەی ئااوازی نەتەوایەتای و خۆمااڵی، 
ناااوی حەسااەن و شااۆرەتی ئەسااەدی بۆکااانییە و هەر بە زیاارەکی  ناااوی دەرکااردووە و ناسااراوە، کااوڕی عەباادوڵاڵیە 

و حااجی حوساێن ( باراگەورەی)دوو برای هەبووە بە ناوی حەمەدەمین مەشهوور بە عەبەزلە و دایکی ئامینی ناوە و 
حەسااەن زیاارەک لە گەڕەکاای قەاڵ، کااۆاڵنی بەر . و خوشکێکیشاای هەیە بە ناااوی سااارا لە شاااری بۆکااان( براچکااۆلە)

 . مزگەوتی جامیعە، واتە کۆاڵنی مابەینی حەمامی نادر و مزگەوتی جامیعە لە دایک بووە
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دا لەگەڵ بۆکان قسە دەکا و پێیاهەڵدەڵێ و تەواوی کێو و کەژ و کانیاو و  گۆرانییەکانیحەسەن زیرەک لە تەواوی 
 :دا دێنێتەوە و باسیان دەکا دێیەکانی ئەو مەڵ ەندە کە بیرەوەری لەگەڵیان هەیە لە گۆرانییەکانی

 
 :گۆرانی بووک زێنێ

 
 ئۆخەی ئۆخەی بووک جوانێ

 ئەمنم خەڵکی بۆکانێ
 

 :دیارەگۆرانی وامە دایکم 
 

 هاتووم لە الی بۆکانێ
 کورتی خاڵ دانەدانێ

 
 :گۆرانی خاڵۆی ڕێ وار

 هۆ کاکی ڕێ وار ڕێگام کوێستانە
 دەچم بۆ بۆکان گوڵ لە ئێرانە

 
 :یان
 

 کاکی ڕێ وار ڕێگا نازانموەی  
 ڕێم پێ نیشان دەن خەڵکی بۆکانم

  
ی هەتاااوی لە 5431حەسااەن زیاارەک ژیااان و بەسااەرهاتی خااۆی بە بەسااتە هۆنیااوەتەوە و لە خەرمانااانی ساااڵی 

 .   لە چاپی داوە" چریکەی کوردستان"چاپخانەی ڕەنگین لە تاران بە ناوی 
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 :زادە پێشەکی بۆ نووسیوە و بەم سێ بەیتە ئاوا دەدو  مامۆستا محەممەد سەدیقی موفتی
 

 خزمەتی هونەرزیرەک زۆرت کرد 
 هونەر بردە سەرژینت لە پێناو 

 نەحەسایەوەبا وەکوو لە ژین 
 پەژارەت زۆر دی، زۆر چەوسایەوە
 ڕۆژگارت ساتێ بە بێ خەم نەبوو
 بەاڵم لە هونەر هیچت کەم نەبوو

 
هەر لە سااەردەمی منااداڵییەوە : "خااانم میاادیای زەناادی یااارمەتی داوە، هەروەک بۆخااۆی لە هونراوەکااانی وتااوویە

ژیانێکی زۆر ناخۆش و نالەبار و تاڵی هەبووە و تا ڕادەیەک بە بێکەسی و هەژاری و ئااوارەیی و ساەر لێشاێواوی، 
ژیانی بردۆتە سەر، بیست و حەوت ساڵی تەمەن دەبێت کە دەچێ بۆ شاری پێنجوێن لە کوردستانی عێ اق و لەوێ ا 

وک، پاشاان دەچاێ باۆ زیاارەتی غەوسای بەغادا و دەچێ بۆ سولەیمانی، ئەمجار لە سولەیمانییەوە دەچاێ باۆ کەرکاو
باار گاۆرانی  و بەغدا، لەو ئۆتێلەدا بەدەم کاارەوە جار" الشمال الک یری"لەو  دەبێتە شاگرد موسافیرخانە لە ئۆتێل 

کە لەو کاااتەدا مااام جەالل لە بەغاادا ... گااۆرانی کیااژان دەچاانە مێرگااواڵن و دەسااماڵ حەریااری سااوورە و : "دەڵااێ
تگا دەبێ لە ژوورێکی ئەم ئۆتێلەدا بەسەر دەبا، دەنگی زیرەکی زۆر پێخۆش دەبێ و لەگەڵیا بەینی خوێندکاری زانس

 .خۆش دەکا، دەی ا بۆ ڕادیۆ بەغدا
 

. لەگەڵ کاک حەسەن زیرەکی هەڤاڵ و دەنگخۆش تا دەهات بەینماان خۆشاتر دەباوو: "... هەروەک مام جەالل دەڵێ
ووک دەبوون دەهاتە الم لە ژوورەکەماان، گاۆرانی خۆشای باۆ دەگاوتین، ئەوی  شەوان درەنگ کە کارەکانی لەسەر س

دا، بااۆیە  پاااش ماوەیێااک دیااتم دەنگاای خۆشااە بەتااای ەت شااارەزاییەکی باشاای هەیە لە گااۆرانی فۆلکلااۆری کااوردی
 ".کەڵکەڵەی گەیاندنی ئەو دەنگەم بە ڕادیۆ کەوتە سەر

 
 :اوا دەدو دا لەوبارەوە ئ حەسەن زیرەک لە کتێ ی چریکەی کوردستان
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باش کارم ئەکرد ڕۆژ و شەوانە لە ئۆتێل شیمال کە جێی کوردانە مسافرێکمان کە مام جەالل بوو یەکجار گەنجێکی "
منەت، بەگیاان جاوان ڕەتای کاردم لە پۆلیساەکان جاوان ناسااندمی بە عاادڵ  بەبێ غەالل بوو بردمی باۆ ڕادیاۆ، باێ
 ".عیرفان هەمەکارە بوو لە ڕادیۆی کوردان

 
زیرەک بە دڵی پ  گریاانەوە تێادەچریکێنی، پاشاان عاادڵ عیرفاان و هاوڕێیاانی لە بەشای کاوردی زۆریاان  حەسەن

تەمارینە، دەساتوور دەدا کە ئۆرکێساتر د  و  پێخۆش دەبێ، دەڵێن بەڕاستی لەهجەی شایرینە بەاڵم داخەکەم کە بێ
بۆ زیاد  چەیدینار دادەمەزر  و مانگ لەگەڵ مانگ مو 9گۆرانی تۆمار دەکا ئەمجار لە پاشان لە ڕادیۆدا بە مانگێ 

دا عادڵ عیرفان دەریکێشا و  ئەوە دەبێ بکوتر  کە ئەو گەوهەرە نەمرە لە قوڕگی حەسەن زیرەک لە واقیع. دەکەن
بەمجۆرە چەند ساڵ لە غەری ای و لە بەغادا ڕایادەبوێر  و لە سااڵی . لە ڕادیۆ بەغدا مەودای گۆرانی گوتنی پێدا

هەتااوی ڕادیاۆ  ی0009دەگەڕێتەوە ئێاران و لەو کااتەدا لە ماانگی پووشاپەڕی ( زایینی ی0655)هەتاوی ی 0009
نیو سەعات بە لەهجەی ساۆرانی و نیاو ساەعات بە )کوردی تاران دادەمەزر  و بۆ ماوەی سەعاتێ بە زمانی کوردی 

دەس دەکاا بە تۆماار . ن باۆ ڕادیاۆێشاتن لە حەساەن زیارەک دەکەهبەرنامە باڵو دەکاتەوە و بانگ( لەهجەی کرمانجی
بە ساەرۆکایەتی حوساەینی یااحەققی و بە " تای ەتی ڕادیۆ تاران"کردنی گۆرانی کە دوو ئۆرکێستری گەورەی تاران 

ساەرۆکایەتی گشااتی موشایر هومااایوونی شاەهرەدار، هاوکاااری لەگەڵ دەکەن و لە پاشاان لەگەڵ ناسااری زەنابااادی و 
نۆ کە هەر کامێکیان ساەرۆکی ئۆرکێساترێکی گەورە و مەشاهوور باوون، بەرناامەی بەدیعی و جەواد مەعرووفی بە پیا

 .کوردی ئیج ا دەکرد و چەند خانمێکی  کە یەکێک لەوانە خانمی میدیای زەندییە سەربەندیان بۆ دەگێ اوە
 

 هەتااوی لەگەڵ خاانمی میادیای زەنادی ژیاانی هااوبەش ی0009ی ڕەزبەری 99دەبێ بوتر  کە حەسەن زیرەک لە 
 1و ئەوە " مەهنااز"و ساکار " ئارەزوو"دەست پێدەکا کە بەرهەمی ئەم ژیانە دوو منداڵی کچە بە ناوەکانی مەهتاب 

هەتاوی ڕادیۆ کوردی لە شاری کرماشان بە توانایی ساەد کیلاۆوات  ی0010ی گەالوێژی ساڵی 95ساڵ دەخایەنێ تا 
ترێکی بە نااوی زیارەک بۆخاۆی داناا کە لەو کەساانە دانرا و حەسەن زیرەک چوو بۆ ڕادیۆ کرماشان و لەو  ئۆرکێس

 :پێک هات وو
 
 . عەبدولسەمەدی کە بە قەرەنەی لێدەدا و سەرۆکی تیپی مۆسیقا بوو -١
 . ژەن موجتەبای میرزادە وییۆڵۆن -٢
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 .ئیزەدی سەنتوورژەن -٣
 . کوت پووڵەکی تەپۆ -٤
 . کانی حەسەن زیرەکی بە نۆت نووسیوەتەوەفەرەیدوون مورادی عوودژەن و تارژەن کە ب ێک لە گۆرانییە -١
 

خودی حەسەن زیرەک بە دایرە و دە  هاوکاری دەکاا و زۆر جاوان دە  و دایارە لێادەدا و ئەوەش بیاێم کە ئەوەڵاین 
حەسااەن زیاارەک بە . کەس حەسااەن زیاارەک بااوو کە دە  و دایاارەی بۆخااۆی بااردە نێااو ئۆرکێسااترای ڕادیااۆی ئێاارانەوە

ی هەتااوی، لە پاشاان ماواج ی 5431ی یارمەتی ئەو ئۆرکێسترە هەموو حەوتوویەک گۆرانی تۆمار دەکرد تاا سااڵ
زیرەکیان با ی چاون کاربەدەساتانی ئەودەم گوت وویاان کە حەساەن زیارەک نزیاک بە هەزار گاۆرانی تۆماار کاردووە، 

ئەم قسەیە لەسەر ڕووحی ناساک و پ هەساتی هاونەروەری مەزن حەساەن زیارەک زۆری تەئسایر . نیازمان پێی نییە
حەساەن جەزراوی، محەمامەد عاار  جەزراوی و مامۆساتا عەلای مەردان دێان باۆ هەر لەو کاتەدا بوو مامۆساتا . دانا

کاربەدەسااتانی ئەودەماای ڕادیااۆ بااۆ بەرگااری لە . هێشااتنی دەکەن ئێااران کە حەسااەن زیاارەک بەرن بااۆ ئێااراق و بانگ
بە  هەموو پاووڵ و ماواج ی ڕابردوویاان داوە - چون بە زەرەدی حکوومەتی شایان دەزانی -ڕۆیشتنی حەسەن زیرەک 

دا کە ئەوان دەڕۆنەوە بااۆ ئێااراق، هەمیسااان مااواج ی حەسااەن  حەسااەن زیاارەک و بە درۆ دڵخۆشااییان داوە، لە دوایاای
ئیتر ڕۆحی ناسک و زەری ی حەسەن زیرەک بریندار بوو و ناچار ڕادیۆ بەجێ دێیێ و . زیرەکیان ب ی و جوابیان کرد

ئێ اق دەیگر  و ماوەی هەژدە مانگ لە زیندان دەبێ و پێ  ئەوەی بگاتە شاری بەغدا پۆلیسی . ڕوو دەکاتە ئێ اق
.( دا دەیگێا ێتەوە بۆخاۆی لە نەوارێاک. لە زیندانی ئێا اق زۆری ئاازار و ئەشاکەنجە دەدەن)دوایی کە ئازادی دەکەن 

لە ! ئەمجار ساواکی حکوومەتی شا دەیگرن ئازار و ئەشکەنجەی زۆر دەدەن. لەپاش ئازاد بوون دەگەڕێتەوە بۆ ئێران
اش ئازاد بوون مااوەیەکی زۆر لە گونادی مەالئەحامەدی باانە باۆ بەڕێاوەبردنی ژیاانی ئاساایی خاۆی چایخاانەیەک پ

هایچ شاوێنێکم نەدی تیاا باژیم لە ": دا ئااوا بااس دەکاا دادەنێ و لەو  ماوەیەک بەسەر دەبا و بۆخاۆی لە نەوارێاک
یە ئەگەر بێن تەماشاا کەن تەعجاوب دەمێانن سێ کێودا چایخانەیەکی پ تووکاو و ناخۆش و عەجای م هە بەینی دوو

هونەر لەنێو کوردا قەدری نەماا، هاونەر باۆ مان بەهرەیەکای . خۆشە کاس ی لێدەکەم نا، پێم. دەژیم کە من چۆن لێی
 ".دا بچم، چون کوردم بە زمانی کوردی قسە دەکەم نەدا، هونەر بۆ من کارێکی نەکرد بە شوێنی

 
 ی0050ڕوو دەکااتە شااری مهابااد و لەوێاوە دەچاێ باۆ شااری شانۆ و تاا سااڵی لە دوای چەند ساڵ لەوێ  دەڕوا و 

هێشاتنی دەکەن کە بەشاداری  لە شااری شانۆ لە زۆر داوەت و شاادی بانگ. هەتاوی کە نەخۆش دەکەو ، لەو  دەبێ
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هااوڕێی دەکا و زۆری نەوار تۆمار کردووە و لە زۆر جێگادا مەالحوسێنی عەبدوڵاڵزادە هونەرمەندی بەساتە و شاادی 
  ؛کردووە و ئەو کەسانەی کە بە مۆسیقا هاوکاری بوون بریتین لە

 
 زادە بە کەمانچە  یەدوڵاڵ حاجی -١
 . موسەیی ی شاداب بە تار و کەمانچە -٢
 

 : قای بوونیلە شنۆ تۆمار کراوە ئەم کەسانە هاوکاری مۆس 0051 - 0 - 00دا کە ڕێکەوتی  لە نەوارێک
 
 لەتی ی دەشتی بە تار  -١
 یەدوڵاڵ هوشمەندی بە کەمانچە  -٢
 ئی  اهیمی پوورجەع ەری بە زەرب،  -٣
 

ی مامۆساتا ئەحامەد "پەرەستێ ڕوو دەکاتە چااوەکەت ئەو دڵەی وەک بوت"کە حەسەن زیرەک بە خوێندنەوەی شێعری 
ی و تۆماار ژیانی حەسەن زیرەک لە شنۆ ئااوا بە کاوتنی گاۆران. هەردی نەوارەکە دەس پێدەکا و گۆرانی تۆمار دەکا

پاشاان کە نەخاۆش دەکەو  دێاتەوە ". ئاخری پیریەکەم هێنااوە شانۆ: "دا دەڵێ لە نەوارێک. کردنی نەوار دەچەرخێ
دوکتاۆر . بۆکان و لە نەخۆشخانەی بۆکان دەکەو ، لە کاتی نەخۆشایدا لە نەخۆشاخانە نەوارێکای لاێ تۆماار دەکەن

چاون نەخۆشای شاێرپەنجەی جەرگای پێوەدەنووساێ و لە  یارمحەممەدی کاری جەڕاحی لەسەر دەکاا و چااک ناابێتەوە
هەتاوی دەچێتە ڕیزی نەمارانەوە و هەوەڵجاار لە گۆڕساتانی بۆکاان دەینێاژن و لە  ی0050ی پووشپەڕی 5ڕێکەوتی 

پاشان لەسەر وەسیەتی خۆی و پێداگری دایکی لە داوێنای کێاوی ناڵەشاکێنە لە پەناا گاۆڕی چااکەچکۆلە هەمیساان 
 .ە بەهەشتی بەرین شاد بێ و خودای گەورە لە گوناهی خۆش بێتدەینێژنەوە، ڕۆحی ب

  
 :سەرچاوەکان

 
 .51، کەریم قەییوومی، ل 91گۆڤاری سروە، ژمارە  -0

 .91، مام جەالل، ل 0گۆڤاری مەهاباد، شمارە -9
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 .تارخ فرهنگ و ادب مکریان، ابراهیم افخمی -0

 .بەهەشت و یادگار، فرمێسک و هونەر، مامۆستا گۆران -1

 .چریکەی کوردستان، هۆنراوەی حەسەن زیرەک، بە یارمەتی میدیا زەندی -5

 .گەوهەر ، عوسمان شارباژێری -9

 .، محەممەد نوورمحەممەدی011گۆڤاری سروە، ژمارە  -9

 .نەوارەکانی حەسەن زیرەک -5

 .وێژی مامۆستا محەممەد ڕەمەزانی لەگەڵ خانمی میدیای زەندی ونەواری وت -6
 

 ٢١١٣ی جوونی ٢٣: ڕێکەوتی  -  زریانماڵپەڕی : سەرچاوە
 

 

 
 

 هەر دەنگی وەک حەسەن زیرەک نییە،
 

 .ژیانیشی وەک زیرەک پ  بووە لە نەهامەتی و نەبوونی و دەربەدەری
 
 
 
 
 
 
 

 سامان زیرەک باسی ژیانی خۆی دەکات

 
سامان . نەهامەتی و نەبوونی و دەربەدەریهەر دەنگی وەک حەسەن زیرەک نییە، ژیانیشی وەک زیرەک پ  بووە لە 

 .زیرەک باسی ژیانی خۆی دەکات
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لەهەمان ئەو چایخانەی حەسەن زیرەک شاگردی بوو، بومە شاگرد، ئەوی  وەک خۆشەویستییەک باۆ ئەو، ئێساتاش 
 چایچیم

 بکەم  خۆشەویستیم بۆ حەسەن زیرەک هەیە حەز ناکەم دەستکاری ستایل و شێوازی ئی  کردنی
 بەخۆم ناڵیم هونەرمەند تەنیا حەز ئەکەم بەرهەمەکانی حەسەن زیرەک زیندوو رابگرم هیچ کات

 
 ئاالن عومەر 

 
ساامان زیاارەک یەکاێکە لەو هونەرمەناادانەی کە توانیاویەتی وەک خۆشەویسااتی باۆ ئەو هونەرمەناادە نەمارەی کااورد، 

ەنگادا هاوشاێوەی حەساەن زیارەک بەرهەمەکانی حەسەن زیرەک بە زینادوو بهێلێاتەوە وەک خاۆی دەڵیات، تەنهاا لەد
نییە، بەڵکو لەژیانیشیدا بەهەمانشێوەی زیرەک نەهامەتی زۆری بەسەر هاتووە، لەم دیمانەیەدا لەگەڵ نوچەنێت، 

 .سامان زیرەک باسی کارەهونەرییەکانی و بەسەرهاتەکانی ژیانی دەکات
 

هاوشاێوەی دەنگای زیارەکە، پاشاناوی دیارە لەخۆشەویساتیت باۆ حەساەن زیارەک، یاان بەهاۆی ئەوەی دەنگات : ئاالن
زیرەک بەئێوە دراوە، چۆن بوو بیرت لەوە کاردەوە، ئەو نااوە هەڵ ژێاری و بەرهەمەکاانی ئەو بیێیاتەوە، هەرلەبەر 

 ئەوەبوو دەنگت لە حەسەن زیرەک ئەچیت، یان چی؟
 

وانای هەباوو، گاۆرانی کاتێک کە لە تەمەنی مناڵیدا بووم، پێ  ئەوەی باوکم کۆچی دوای بکاات قە :سامان زیرەک
حەسەن زیرەکی ئەخستە سەر و بە بەردەوامی گوێی لێ ئەگرت، منی  گو  بیستی ئەباوم ، خولیاای دەنگای باووم، 

 .بەالم تەمەنم پێنج هەتا سەش سااڵن بوو
 

ئەو کات من هەستم ئەکرد رۆژ بەرۆژ خۆشەویستیم بۆ حەساەن زیارەک زیااتر ئەباوو، کاتێاک بااوکم عەماری خاوای 
مان گاۆرانیم ئەوتەوە لەگەڵ حەساەن زیارەک، بەگشاتی   ساڵ بە بەردەوامای ٤ساڵ بوو، واتە  ٣ تەمەنم  کرد، من

رۆژ بەرۆژ بەیاادی بااوکم و بە یاادی حەساەن زیارەکەوە ئەژیاام ، ئیتار لەوەوە مان گۆرانیەکاانی زیاارەکم ئەوتەوە، 
وە خەڵاک ئە ناوەیاان داباری بەساەرما، خەڵکی  هانیان ئەدام و داوایان لێ ئەکردم، کە بۆیان بیێم، بەهۆی ئەوە

 .چونکە بەڕای ئەوان، دەنگم خۆش بوو، و زۆر لە دەنگی حەسەن زیرەک ئەچوو
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 کێ هاوکاریت ئەکات بۆ کارەکانت؟: ئاالن
 

کەس هاوکااری مان ناکاات، زۆر هەوڵماداوە خەڵکانیاک هەبان، وەکاو هونەرمەنادەکان کە هاوکااریم  :سامان زیارەک
  حەسەن زیرەک بە شێوازێکی نو  و تازە دابەزێنن، بەاڵم تا ئیشتا کەس هاوکارم نەبوە، خۆشامبکەن، کارەکانی 

 .لەبەر ئەوەی باری ماددیم زۆر باش نەبووە، نەمتوانیوە کارەکان وەک پێویست و بەدڵی خۆم بکەم
 

ساەلەیە ئەوەیە کەوتات بۆ کۆنسرێت و ئەل ومت نیە، مە  بۆچی زیاتر لە بۆنەوە دانیشتنەکاندا دەرئەکەوی،: ئاالن
 هاوکاری توانات نییە، یان چی تر؟

 
تاراکە، بەهاۆی ئەوەوە کە مان چاوم باۆ  ٢مان کۆنسارێتێکم هەباووە لە شااری تااران، بەرهەمەکاانم  :سامان زیرەک

ە دەفژەنە، دواتر بە بۆنەی کاک تەی ەوە توانیمان خەڵکانیکی فاارس (تەیب)تاران هاورێیەکم هەبوو لەو  ناوی 
وەک هونەرمەناادانی ئەو ، بە هاوکاااری ئەوان تااوانیم ئەو کۆنساارێتە بااکەم، بەاڵم بە داخەوە ئااێمە تااا  بناسااین،

ئەویاا  دواجااار   ،Ktvئێسااتا باڵومااان نەکااردوەتەوە، کاااتی خااۆی ڤیاادیۆ و کلیپاای ئەو کۆنسااێرتە فرۆشااراوە بە 
وەکااو ئەل ااومی  کەس . ، بەاڵم وەکااو ئەرشاای الی خااۆم هەیە . دای ەزانااد، ئیتاار خۆشاام نەم ینیااوەتەوە تااا ئێسااتا

وەک کلیو تەنیا دوو کلیپم هەیە، ئەوی  بە پشتگیری و . پشتیوانی لێ نەکردووم، کە شتێکی جوان پێشکەش بکەم
وەکاو دانیشاتنەکانی  هەر بە دەفاێکەوە لەگەڵ . ریب، باووەهاوکاری کاک شەماڵ ئەحمەد رەشیدو کەماڵ ئەحمەد غ

کۆمەڵێک هاور  و خۆشەویستانی خۆم، دادەنیشین و گۆرانی دەڵێن ئەوی  بەهۆی ئەوەیە کە ئیماکانیەتماان نایەو 
 .پشتگو  خراوین

 
تەنیااا دەنگاات وەک حەسااەن زیاارەک هەڵکەوتااوە، یااان ژیانیشاات؟ ئاااخر حەسااەن زیاارەک زۆر فەقیااری و : ئاااالن

 دەردەسەری بینیوە، ئەکر  تۆز  لەبارەی ژیانتەوە بزانین؟
 

 .بەڵێ من ژیاننامەشم لە حەسەن زیرەک ئەچێت :سامان زیرەک
 

 ساڵ بوو تەمەنم، هەتیوو بوم دوای ئەوە دایکم شوی کردەوە، من بەردەوام لە نارەحەتی و  ٣کاتێک باوکم مرد، 
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 ئیتر دوای ئەوە دەربەدەری و بەدبەختی وکرێکاری و چایچیەتی و شاگرد مەتعەمی و توتن  موشتاقیی ژیاندا بووم،
 .بار کردن و ئیشی قورس و زۆر ئیشی تر و زۆر نەهامەتی ژیانم بینی

 
ماوەیەک لە بەغدا بووم، لەو  بە دوای ژیانی زیرەکدا ئەگەڕام، پیاوێکی پیر هەبوو لەو  چایخانەیەکی هەبوو، 

 .کە گو  بیستی دەنگی حەسەن زیرەک بوم لە چایخانەکەی ئەوپیاوە پیرەدا  ەوەزۆر دڵم کرای
 

چومە ئەو  چایەکم خواردەوە ، کابرا عەرەب باوو، لەچایخانەکەیادا وێنەیەکای گەورەی حەساەن زیرەکای داناابوو، 
ەکم وتاای بەڵااێ ماان عەرەباام، بەاڵم حەسااەن زیاار لێمپرساای تااۆ عەرەبیاات، بااۆ خولیااای دەنگاای حەسااەن زیرەکیاات؟

مانگ بە  ٢دواتر منی  لەهەمان ئەو چایخانە بوومە شاگرد، . ساڵ لەم چایخانەی مندا ئیشی کردوە ٤خۆشەوێت، 
بە خۆشەویساتی حەساەن  شاگردی لەبەردەستی ئەو پیاوە پیارەدا ئیشام کاردو فیاری چاایچیەتی باووم، ئەو کارەشام

 .ەمان پیشەم هەیەو چایخانەشم هەیەئێستاش ه. زیرەکەوەکرد
 

ئەگەر حەسەن زیرەک لە ژیانادا بماایە ئیساتا چەناد ئەل اومیکی تریشای هەباوو، بەاڵم تاۆ تەنیاا خەریکای : نئاال
بەرهەمە کۆنەکانی حەسەن زیرەکیت، باۆچی کااتێ دەنگات وەکاو دەنگای حەساەن زیارەکە، ئیازافەیەک بە کارەکاانی 

هەمان ستایل و هەمان شیواز، کە  حەسەن زیرەک نادەی ؟ واتە بۆ بەرهەمی تای ەت بە خۆت دروست ناکەی لەسەر
 بەردەوامی و درێژە دان بیت بە حەسەن زیرەک، نەک تەنها گرنگی دان بە لەیادنەکردنی حەسەن زیرەک؟

 
لە راستیدا ئەم پرسیارەم زۆر ئاراستە کاراوە، بەاڵم هەر تەنیاا وەاڵماێکم هەباوە، ئەویا  ئەوەیە،  :سامان زیرەک

چەنادین . هەیە، حەز ناکەم دەستکاری ستایل و شاێوازی ئای  کردنای باکەم کە من خۆشەویستیم بۆ حەسەن زیرەک
هیچ کات بەخۆشم نااڵیم هونەرمەناد، تەنیاا . کەسمان بینی لەو رێچکە الیان دا و بوون بە خاوەنی ستایلی خۆیان

 .حەز ئەکەم بەرهەمەکانی حەسەن زیرەک زیندوو رابگرم
 

 ٢١١٤ سێپتەم ەری ی١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی نوچە نێت  : سەرچاوە
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 ....!كورد ريز له دلسوزان و داهينەرانى خؤى ناكرئ
 

 سەيد حكيم بەرزنجى
 

 بەشى يەكەم

 
 (حەسەن زيرەك)

 
 له ندىەمەولەد! ندەمەولەد رەهون له ىەندەمەولەد زارهەه وەئ زارەه و ڵما بئ ڵما بئ روەدەربەد كىەزير نەسەح
 كاورد( باووەن وەئ باو ساووديكى هايج رەهاون بوو كورد ونكهچ) وي ەئ جيهانى ندىەرمەهون بووهەن مەك هيج رەهون
 وەئ ىەسااتەج و حۆر ئاازارى داەد ئازارياان واني گاائ رانەياركگدا گەڵ لاه و زانااىەدەن ياانۆكۆرۆهون و ىۆخا درىەق

 اريانچنا تهەميلل وەئ رەه ىچ كه دانا ىەكەتەميلل تىەخزم له ىۆخ ىەكەرەهون و ستهەج و رؤح كه ىەندەرمەهون
 زێار كه ىەكوردان رهەشەب وەئ بينئەن كورد رىەشەب ىەوەئ ۆب! وهەكل يرژ يتهچب و بخوازئ مردن هيواى دواجار كرد
 .ناكرن رەهون له
 

 هارىژە باه مردنياك و لياكگ يارژ ووناهچ كاهەڵب ناا ئاساايى كىێوونچا بەاڵم وهەلگا يارژ ووهچ كەزير نەسەح بەڵێ
 و ىۆخ زىێر رەه كەن دا كورد نيو له سەك  ندەه شتاێه مردنه وەئ دواى ڵسا 10 اشپ ستاي ێئ ىكەچ ساواك
 شاىەاوچ باه نديكي ەه و وشتەر ێب به تر نديكىەه و نەبەد ناو جاسووس به كەزير وو كەڵب ناكرن ىەكەرەهون
 !! زاننەد
 
 باوو خاتەدبەب كەزيار ىچا كاه باوو كاورد كەزير كه بوو رەوەختەب كورد ەڵێد باقى مهەح ع دولى كەزير ستاۆمام
 .بوو كورد ونكهچ
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 و زارىەه و رىەدەربەد باه كەزيار ئاسات رزتارينەب يانادهگە كاوردى رىەهاون ىۆخا ىەختايەدبەب وەب كەزيار بەڵێ
  .ئاواز خوشترين و ئاست ندترينەمەولەد و ووالت دوورترين ياندهگە كوردى رىەهون ىۆخ ختىەببەد
  

 ٢١١١ئاگۆستی ی ٢٦: ڕێکەوتی
  

 

 
 

 ....!دلسوزان و داهينەرانى خؤى ناكرئ كورد ريز له

 
 بەشى دووەم

 
  ناناسار زنهەم ندهەرمەهون وەئ ياژ نزمدا ميكىەردەس له مخابن المەب بوو زنەم ياويكىپ كەزير حسن ندەرمەهون
 وهەكااتەن ۆكا كاانىەمەرهەب و رهاتەس به مووەه و  زرەمەدان ناسى كزيرە ۆب كاديمىەئ ىەورگە نديكىەنيو تاەه
 دا رهەداهياان وەئ ئاااوازى شاايعرو روەهااون و يااانژ جياجياكااانى شااهەب و يكهاتااهپ لااه وهەلينۆكااێل ورپسااپ سااانىەك و
 خاكم بسرەوم تيا نييه جيم) كردەد هاوارى و ريكاندچيەد كه ىەندەرمەهون وەئ كاتەدێت كورد هۆژر وەئ جا نەكنە

 (! خۆم بيالنه بەسەر
 

 ىچ رەگەئ بيتەد رزەربەس يىپ و كاتەد رهەس به خاك مەب شانازى نيكەمەز مووەه له و كەجيكاي مووەه له كورد
 كاتدە شادمان و ىەژد نيوماندا له ىژيچ ئازار يانىگ مەاڵب خاكدايه رژێ له ستاێئ كەزير شتووىچێ ئازار ىەستەج
 ێبينااەد يااداەكەتەميلل شااادى لااه ىۆخاا شااادى رەگەئ وەئ (هااوز و گەل شااادى بااه شااادم) :یااێده ىۆخاا كەزياار كەو
 گنااەد بيتااه جيهانيااه نادهەرمەهون وەئ رزاوى قەناااحەب خااوينى رەساا لاه فااابئەوەب هينااده شەتەماايلل وەئ ويساتهپێ
 ەل كەزيار كاه ىەسااواك وەئ كاردووه خاواردوو هارژە كاىەزير( سااواك) كاه وهەباوو سااغ كاه ىەوەئ اشپ تەتاي بە
 ياداەكەنازەج دواى لاه شايانۆرخەه و نژكاوەد ياوپ) دەڵێ؛ و ناسينئ يانەد ئاوا ريمداەك ميرزا رسياريكىپ مىوەاڵ
 وەئ اوىژر قەنااح باه نىێخاو دواى باه ياسااوه اىڕێگا له تهەميلل وەئ رانىگۆ كه هاتووه وهەئ ىۆژر مرؤەئ( نۆرەد

 نياو لاه ىەهياواي وەب نەباك كاانىەماف داواى ياسااش به رەه و لميننەبس ياسا به تاوانه وەئ و نۆبر ندهەرمەهون
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 و نەبااك يهەكيشا مەل تىەناداريەخاو و بانەهۆ خااەب باروا زاوەشاار ساتىۆد كەزياار ناساوو ياساا مەكەتەمايلل رانىگاۆ
 ! ....بينەد تيانداەخزم له كمانەتواناي مووەه به ەشمێئ
 
 ياناداوژ لاه( كەزيار نەسەح) ندەرمەهون كه نانهێزلێر و ديارى ترينەورگە و ترينەشايست و جوانترين شيعره مەئ
 به رۆز(  زاده موفتى صديق محمد دكتور)شاعير كه شيعره كراوه شىەشكپێ و تىەبيستووي تىەبينيوي ىۆخ كاتى له

 و كيشاااااوه ى(كەزياااار نەسااااەح) ناااادەرمەهون رىەهااااون و زيااااان ىەقينەراساااات ىەووياااان ويانهگراساااات و دلسااااوزى
  اندووهگنهەڵیسە

 
  هونەر خزمەتى كرد زۆرت زيرەك 
  سەر برده هونەر پێناو له ژينت 
  نەحەسايەوه ژين له باوەكو 
  چەوسايەوه زور دى زور پەژارەت 
  نەبوو غەم بەبێ ساتێ رۆژگارت 
  نەبوو كەم هيچت هونەر له بەاڵم 
 

 ٢١١١ئاگۆستی ی ٢٦: ڕێکەوتی 
  

 بەشى سێ يەم

 
 ...مندالێكى بەردەم رەشەبا

 
 كاانىەارۆژگر ناخوشاترين لاه وەئ باووهەن ئاساايى كىێياانژ يانيشاىژ و يااوهەژن ئاسايى كىێندەرمەهون كەو كەزير
 قونااغى ناساكترين لاه ارەژه كاىێخيزان له و وارىەكورد ىەڵگەمۆك نيو له مەبيست ىەدەس مىەكەي كىەارچ تايىۆك
 هڵساا ۆنا شاتەه كىڵێمنادا شاانهۆناخ شهاتهپێ الوازو مينهەز مەئ وهەكاتەد شوو دايكى و مرئەد باوكى دا نىەمەت
 رىهونە شيعرى ديوانه له يداەكەشيعريي نامه يانژ له ىۆخ كەو لهەمەع كاركردنى كاركردن ويتهەبك كاتەد ارچنا
 تاوونيليكى نياو باه كەزير ىەختييەدبەب و سىەكێب و رىەدەربەد و ارىەژه وەئ كردووه باسى دا كوردستان ىەريكچ
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 ێبا و تىەبرساي وانێان لاه وهەساتيتەبەد يكياانپ ناخوشتر شۆناخ قوناغى رهگوزگ مەئ كاتەد رەوزگ يانداژ تاريكى
 نديخاناهەب لاه كاىەي و تانەاڵه لاه كاىەيپێ و كااتەد ىژياگ ئاازارو و ێوركگاجي دا خوشىەن و يىێگەج ێب و كارى
 ەگەرئ كزیرە  وەناخ يىەئاسوود رمىەن نوينيكى رەسەل ويكەش ناخواو يىەئاسوود به رمىگە نانيكى ميكەج بئەد
 و ىەچقاااو و ساااغى اوچاا و كااارىێكرەب وهەنجياايگە و يااىەرزەه و ىڵميردمناادا و ىڵمناادا ىەوكچااب نااهەمەت مەل

 و ىەتچە و خان ياوىپ و ريىەيتەم و حاجى شاكردى و ىچبابەك ردگشا و شوفيرى ردوگشا و ىچقاجاغ و ىچتووتن
 و  رەتێاب خاوازراوىەن شاهاتىپێ و خيناىۆبر ساوانان ويىگا و بكاات ەڕشا ێباەد ارچنا كارانه مەل كه تر كارى رۆز
 ىۆخا و ێبا ارچادوا ساتەد داتاهەنۆخ و  رگال ەه رەسا ێباەد ارچنا كەزير و ژ بكو نجيكگە ماشيندا رانىگەرەولە
 بايلال باووهەن تياا تاامەخ نجاهگە وەئ مردناى لاه :دەڵای ىۆخا نادهچە رەه نديخانهەب وهەبخزيت و وهەبكات ستەراد

 رژێا و رهەسا خاواروو و رهەسا يياداچەناو فراواناى كاى رافياياهگجو نياو لاه كەزير راوهەد راوەس مووەه مەئ دواجار
 و كرماشااان و قزەساا و ساانه و مهاباااد كانىەشااار رىەب ورووەد كانىەوناادگ و موكريااان واوىەت و كااانۆب لااه كاااتدە
 .وهەكاتەد غلورى ختىەدبەب باىەشەر سراوەب و خوزستان كاتهەد تا و تاران وريزوتە
 
 ارىچاانا ري ەويناادەئ ىپااخرا بااارى واەئ ىەوەئ ۆباا كرئەدەڵااه پااێ رىەساا ارىچاانا و سااىەكێب و بيكااارى رەگەئ

 واناي ەئ مەاڵب  كارەد دا و خازم و بارازن باراو هڵاما باه رەسا دا ياهەوەهاتن مەل ؟!ووالت وهەبكاات روودەکاتەوە 
 لااه و مانىێساال ۆباا ينجااوينپ لااه و وهەريااتەبەد راقێااع ديااوى بااه روو ئوميااد ێباا و ارچاانا ێنەناااد شااىۆخ كااىەرووي
 (شيمال هوتيل) شاكردى بيتهەد غداەب له ختەايتپ غداىەب كاتهەد تا و موسل و رێولەه و ركوكەك ۆب وهەمانيێسل
 ناابن بااش كانىەشاهاتپێ و رەدەق و خاتەب ىچارەگەئ دا راناهگە تاڵوو شارو و  د و كردن كار مووەه مەل كەزير
 لااه كااىەزير هاااتوويىێل و كااىەزير ميااانەكەي ناااوهێه كااارىەب و بااووەه ىۆخاا دىۆخاا ىەرمايەساا دوو وامەردەب بەاڵم
 رنجىسە و نواندووه ىۆخ هاتوويىێل و كىەزير ميشهەه ێبووب اري چنا به رەگەئ تاەه تىەكردووي كه ركاريكداهە
 گناەد مياانەدوو ىگچانەت  يان ێبووب ىچبابەك شاكرد   كهەكار جا شاوهێراك ىۆخ كىەزير و ئازايى ۆب ىەكەكەڵخ
 كاروو رىەب ورووەد لينااوهەه نكاىەد كاوئ رەه لاه وهەيڵسا يازده و ده له رەه ىەكەكوتن رانىگۆ رىەهون و شىۆخ
  ووتنىەلگه يداپ ونهەكەد وكچب و ورهگە هڵمندا مەئ توانايى و ەنگید و خوشى له كهەكەڵخ و كردووه قەبلەئ
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 بەشى چوارەم

 
 (هۆتێل و ئيستگه)و ( حەسەن زيرەک)

 
 هوتيال شااكردى راقاهێع ختىەايتپا غاداىەب شاارى لاه ساتاێئ وهەخوشاي ناكەد و هااتوويىێل و كاىەزير مەب كەزير

 نكاىەد خوشاتر و ێبناوين كىەزير ێتوانەد اكترچ و دايه ىڵسا دوو و بيست كەي و بيست ورىەد له نىەمەت شيماله
 اوچا وشايارو كاوردانى كورداناه؟ اىگاجي شايماله هوتيال مەئ كاوردى رىەهاون ختىەب و كەزير ختىەب ۆب!  یينەلێه

 نااهەي ەد و نەدەد تىەيااارم و كيشاائەراد رنجيانەساا كەزياار نكااىەد و جااوان وشااتىەر! تهەسياساا بااه رەساا و كااراوه
 فتاناهەه كەزيار زريننەمەداياد دينار شەش به انهگمان و نەكەليد درىەغ :دەڵێ ىۆخ كەو غداەب كوردى ەیئيستك
 دا كاهچەناو و كوردستان مووەه به ىگنەد ويوه له و كاتەد ساز غداەبه ىۆرادي ۆب ۆخ و راسته و تەتاي  ىگنەئاه
 وئە وهەنزيك له روو به روو كه بيستن يانەد وانهەرئەه ىەكەخوش هگنەد ستاێئ تا كه ىەكەزير وەئ! وهەبيتەد واڵب
 ساتاێئ باوو  و لاه ىۆخا كەزيار كاه باوو شوينانه وەل رەه كەزير ىگنەد! بينىەد يانەسەكێب و شۆخ گنەد نجهگە
 وێان لاه و كوردساتان تەتااي ەب یكاتەد ىگنەد ىۆخ ۆرادي كه ىەشوينان وەئ مووەه يينيتهەكەد كەزير ىگنەد ۆرادي

 ێشاايي لاه و شااكردى لاه و رىەياتەم لاه و زرايىەم رەس له كەزير ىگنەد لوابوو بويان وكه ىەوانەئ كوردستاني 
 ! ب ينن و ب يستن روو به روو
 
 انهۆژر ستاێئ وهەبيتەد واڵب دنيا به وامەردەب كه وهەبيسنەد و بيستنەد غداوهەب ىۆرادي له انهۆژر هگنەد وەئ ستاێئ
 نەساەح( كەزير نەسەح) ناوى به نجيكهەك ىگنەد هگنەد وەئ كاتەد رسامەس كانەرگكوي كگێنەد غداەب ىۆرادي له
 ورهگە ندهەرمەهون زۆری  وەئ كورد ىەورگە ندانىەرمەهون گەڵ له و ێنوينەد ىۆخ ىگنەد غداەب ىۆرادي له كەزير
 و( سائيب مالەش) و( زراوىەج نەسەح) و( ردىگە ڵسوەر) و( توفيق طاير) و( ردان مه على) ماموستا كورد كانى
 كخەڵ و ناسرئەد و كاتەد يداپە گەڵ له تيانەئاشناي و بئەد ەڵكێت تر زورى و( شيروانى سرينەن) و( باكورى)
  .ناسئدە
 
 - كەزير نەسەح و كوردى ىۆرادي ىەئيستك له خوينئەد وبارەك وەك 0655تا  0659 له كڵێسا شەش ينجپ ىەماو
 ماووەه و راقێع و رانێئ وێن به ىەكەرەهون و ناو ۆژر به ۆژر ێرينەووزەگد - غدايهەب وەل سىەك بئ و ري ىەغ به
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 گنئاهە له هگج نجامداەئ له كاەد يداپە نيو و كاتەد يداپە ستۆد و  ناسرەد اكترچ و وهەبيتەد واڵب كوردستاندا
 وئە و رانىگۆ و كووتەد رانىگۆ ۆرادي له ۆخ و راسته فتانهەه كه ىەانگنەئاه وەل هگج و كانەتەتاي  دانيشتنه و

 باه كه كاتەد تومار غداەب ىەئيستك ۆب رانىگۆ*  59*  يهەوەيەماو مەل دواجار مەاڵب كرانەدەن تومار انهگنەئاه
 ونكااهچ! نييااه( كەزياار نەسااەح) ناادەرمەهون ىەيەماااو وەئ كااانىەرانيگۆ واوىەت رانييااهگۆ*  59*  وەئ ماان راى

 لاه 0655 ىڵساا و ؟! بكاات توماار رانىگاۆ*  59*  نيااەت ڵساا شەش ىەماو له ترهرزو وهەل رۆز كەزير تواناى
 رىەهاون باه تايىۆك ارىچنا له دا رهەب رووەس ێب ىژب بمرى ولىەپش رەرام ەب له و تىەاشايپ يمىژر رانىگۆ گەڵ

 كىەيەوەتااقيكردن روەهاون و شاقەع لاه پا  كاىڵێد باه و ێهيناەد غداەب كوردى ىۆرادي ىەئيستك و راقێع قوناغى
  رانێئ وهەريتەگەد تالەب كىێلەباخ و باش يىۆرادي
 

 ٢١١١ئاگۆستی ی ٢٢: ڕێکەوتی
 

 

 

 
 بەشى پێنجەم

 
 (گەرانەوه بۆ ئیران)و ( حەسەن زيرەك)

 
! ناساى يدهەن سەك بوو ناو ێب و كار ێب و سەكێب كرد غداەب و راقێع له رووى و هيشت ێجەب رانىێئ كه كەزير
 ناساراوه رەه كەن كەزيار ندانەرمەهون نيو له كوردستان مووەه له راقێع و رانێئ له رانێئ وهەتەراوگە كه ستاێئ
 كەزيااار كاااه ساااتاێئ ياااهەكەريمەه نااادانىەرمەهون ىەوەشاااپێ زىێااار لاااه و كاااورده ى هەورگە ناااديكىەرمەهون كاااهەڵب
 و وريازەت و كرماشاان و تااران كاانىۆرادي يكردناىپ شاهگە و زراندنەدام ندىەب روەس له رانێئ ،رانێئ ەوەتەراوگە

 فااارس و كااورد لااه رانێاائ كانىەموساايقار تواناااترين بااه و باشااترين گەڵ لااه  وەل كەزياار دايااه ساانه و مهاباااد
 محمااد) و( مياارزاده باااىەموجت) و( كامكااار نەسااەح) كااانەكورد موساايقاره تەتاااي ەب و كاااتەد يااداپە ەتیئاشااناي
 لياالەج) و( سااايىەك نەسااەح) و( قىەياااح نەسااەح) و( بااولكى نەهاامەب) و( دىەئيااز رەكاا ەئ) و( دىەمەع دولساا

 تار قونااغيكى رتارۆز و( هردارەشا ماايونىەه) رشتىپەرەس( باوىەع دەحمەئ) و( كىەلەم جيهانكير) و( هنازىەش
 باه ىۆخا ىەكەرەهاون ىەتااز قونااغى غاداەب ىۆراديا ىەشيو له جيا كىەيەوێش به كاتەيدپ ستەد ىۆخ رىەهون له
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 و كاتەد تومار ىۆخ كانىەداهينان كردندا تومار و موسيقا و كووتن ئاوازو و نكەد شيعرو له رزەب كجارەي كىێئاست
 باه و وهێشا جاوانترين باه وريازداەت و كرماشاان و تااران كاانىۆرادي لاه وهەئياران دياوى لاه كەزيار نكىەد مجارهەئ

 اكترچا و زيااتر ۆژر باهۆژ ر و  باار داده كەزيار رىەهون كوردى رزىەب رىەهون رەهون بارانى كەو وهێش خوشترين
 .كاتەد داكير ووالت

 
 رانێائ ناساراوى دياارو كىەتيەسايەك و نديكەرمەهون لكهەب! يكهژبي رانىگۆ نياەت رەه كەن كەزير نەسەح ستاێئ
 و ۆراديا ىەوينادگ خاانمي  مياديا و  خاوازەد و ناسائەد( ندىەز ميدياى) ندهەب رووەس وەل يهەكچەناو و راقێع و

 نىەخااو بيتاهەد كرماشان و تاران له كانهەم ێب و ێج ێب كهەزير وەئ و ێكدينپێ ىۆرادي و رىەهون كىەيەوادەخان
 لاه كەزيار باوو اناهۆژر وەل رەهاون ئاساتى رزتارينەب لاه ري ەهاون رىەهاون كارى كاري . كار و ڵمنا و نژ و ڵما
 :دەڵێ دا شيرينم شارى كرماشان رانىگۆ
  
  رازاوه بوم بووك وەك كرماشان 
  حەساوه تيدا من ماندووى 
 

  :دەڵێ تر كىەرانيگۆ له هاەروەه 
 

  بەختيارم زور من ئەو ساڵ بول ول 
  بەهارم گوڵى مەهتاب ساحي ى 
 
 كااىێميرد و نژ :ەڵااێد تيكداەكاسااي كردنااى قسااه لااه ديسااان و ڵمااا ناااو خوشااه پااێ ناادمچە :دەڵااێ و ێريكينااەچد

 و نژ و ڵماا نااو و ختياارىەب مەئ كاوردى رىەهاون و كاورد ختاىەب لاه و كەزيار ختاىەب له مەاڵب بووينبەختەوەر 
 ىەمااانەئ مااووەه و وهەكاااتەد كەزياار ۆباا تەياانەم اىگاارەد تاار كىێجااورەب شااهاتپێ و ێناكيشاا هێااژدر! تيااهەميرداي
 و غاداەب ىۆراديا قونااغى لاه جياا ترو قوناغيكى ويتهەكەد شەكەرەهون! ێبەن ىەكەرەهون نياەت و وهەستينيتلێدە
 باه رۆكا وێان تاا كاتەدپێا ستەد كەزير رىەدەربەد و يىەئاوار ترى كىێمەردەس وريزەت و كرماشان و تاران ىۆرادي
  .بيتەدەو دوايه
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 بەشى شەشەم

 
 :گەرمەى داهينان

 
 و كار نەخاو بيتهەده و خوازئەد ندىەز ميدياى و زرئەمەداد كرماشان ىۆرادي له رانێئ ۆب ىەوەرانگە اشپ كەزير
 كرده كدىەي كرماشان ىۆرادي له موسيقا ندانىەرمەهون باشترين گەڵ له خوشتر شەوەل خيزان نەخاو و ڵما نەخاو
 ميناهەز ىۆخا ىڵماا و تاڵوو وێان له ستاێئ ي ووەه غداەب كوردى ىۆرادي له كه ىەوەكردن تاقى وەب كزيرە و بندە
 بااه ىۆخاا كااانىەرانيگۆ باشااترين كااارو خاتااهەد ىۆخاا هاااتوويىێل واوىەت وياا ەئ و ێبااەد ساااز ۆباا اكىچاا رۆز كااىەي

 باه رەه و بااش كىەتوانااي به شۆرادي و كاتەد تومار موسيقا ندانىەرمەهون ترينەورگە گەڵ له و وهێش جوانترين
 ىگانەد و كيشائەراد ىۆخ ۆب كاتەيدپ ىۆرادي ىگنەد كه كىەايگجي رەه له رانگكوي وهەكاتەد واڵب دنيادا به رمىگە
 كاه ۆراديا ىڵماا وێان خاتهگد كردن كار و رگهون جوانى كىەرميگە و كاتەد يداپە ۆرادي ۆب رۆز كىێرەماوەج كەزير
 موسيقاى تي ى ميشهگه وتنداگ رانىگۆ له رەگەئ كەزير دي ووەن وهەيۆخەب ىەيەشيو مەب رمىگە ۆرادي  پێ و وهەل
 و ۆراديا ندانىەكارم واوىەت كانىەداهينان لهپ   رانييهگۆ به موسيقاو  ىپت گەڵ له ستاێئ كيشاگراد خوى دواى به
 ىگانەد و نەه  كاو رەه لاه كاانەكورد واوىەت شۆراديا و كيشائەراد خوى دواى به ىۆرادي كانىەرنامەب كىەي كهەي

 .وهەكاتەدکۆ  ىۆخ له كاتەدپێ يانۆرادي
 
 باه ێباەد وهەييچەنااو كىەيۆراديا لاه كاانىەرنامەب وتنىەركەسا و كەزير ىگنەد ىەساي له دواجار كرماشان ىۆرادي
. وهەبيااتەد واڵباا دا كوردسااتان مااووەه بااه و   بااەد رانێاائ و كرماشااان شااارى ساانوورى كااورد تااىەميلل مااووەه ىۆرادياا
 لاه ياانەانۆژر وەئ كانىەشايۆخ بياره له يانەمەردەس وەئ كه ىەوانەئ مووەه زايينيه ى( 9109) ىڵسا كه ستاشێئ

 .بوو ۆرادي كانىگەنەد ىپرتوەس كەزير ىگنەد زاننەد وهەنەكەد يادى وهەشاديي به و بيرماوه
 
 لاه كاه مەاڵب!  باووەه ىۆخا رىۆز ريكىەمااوەج روگويگا باوو ورهگە كىێندەرمەهون ىۆخ ندهچە رەه كەزير نەسەح

 نادىەكارم وژبيا رانىگاۆ كەو كەزيار و ديانن ياكپ رىەهاون كىێخيزان دووكيان رەه ميرد و نژ به بنەد ميديا گەڵ
 ميادياى واتاا ويا ەئ ڵواەه ىەوەنادنێخو و يىەوينادگ لاه هگاج كاه خيزانى ندىەز ميدياى ىۆه به هاەروەه ۆرادي
 باه كاه يرەسا كردەد شەيشكپ ى( كانەرگويگ و ئيمه) ىەرنامەب هاەروەه و كردەد شىەهاوب رنامهەب رۆز له ندىزە
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 واڵباا( جلااداول - ساااواك - رواياات بااه - دايااران - بچاا - جنااي )  ااىێكت لااه كااه ىۆخاا ساااواك كااانىەكەڵب يااىبەپ
 باه له. )كردووه خيزانيان ندىەز ميدياى و كەزير نەسەح ندەرمەهون اوديرىچ تووندى به ونچ ساواك وهەتکراوە
 هااتووه دا زايیناى 0690ى هەتاوى كاه دەكاتاه 0011 - 01 - 01رۆژى د ا م ى ( 000 - 990) مارهژ ىەنامبەڵگە

 ىەممەوارشاچ ىۆژر ىەوەئ رەب لاه وهەراقێاع كاوردانى به كردن ندىەيوپە ئامرازى به بووه تاران ىۆرادي ىەرنامەب
 كاراوه واناهەر نادىەز ميادياى وهەيەكەنژ ىڕێگە له كەزير نەسەح يامىپە كانەرگويگ و مهێئ ناوى رژێ له رابردوو

 ...!  91 ل( ركوكەك شارى دانيشتووى راقىێع كىێسەك ۆب
 
 شاىەشكپێ خاان ميادياى كاه كاانگرگويگ و مهێئ ىەرنامەب و ندىەز ميدياى و كەزير نەسەح كه خاتەد رىەد مهەئ
 و سياساى ومانااوىگ ىەوەكادانێل ونچا كانەنووسا رتپاۆرا و بووه( ساواك) رىێاودچ رژێ له ووردى به ندچە كردەد

 كاه خااتەد رىەدەمەئ كاراوه ۆبا ميادياوه نەالي لاه ياانەوەدان مەاڵو ۆراديا ۆبا كاانەرگويگ نادىەيوپە ۆب سيخورييان
 هاه باووه رەسا له ىەمانگۆ وەئ ندي ەز ميدياى هەڵگب بووهەن مانگۆ به كەزير نەسەح له نياەتەب رەه( ساواك)
 و كوردساتان ىچەناو له دواييه مەب كەزير نەسەح) ێنووسەد و هاتووه دا( ساواك) ىەرتپۆرا وەئ ىێژەدر له رهە
 ونكااهچ كااردووه وهەراقييێااع كااراوىێل مااانگۆ كىێسااانەك بااه ناادىەيوپە رهەفەساا وەل و وهەتەراوگە مهاباااد و كااانۆب

 ماانەه ستاێئ بووه خور هچموو راقىێع ياندنىگەرا له اقێرع تاىۆكود  پێ وهەئ رەب له تارانه ىۆرادي ندىەكارم
 باه ياانژ وىەشاوور لاه ستاێئ بووه( محمد قازى) كىەي بله هاوكارى كه ياويكهپ نىژ وەئ خوشكى  كرەردەو هچموو
 توركياا وهەهااتووت رهەناقەئ لاه وىەشاور ىەباليوزخاان ىۆهاەب تااوىەه ى(0011) ىڵساا تاىەرەسا لاه باتەد رەس
 ل(  نيارەد كوردساتان ۆبا يامپە ىۆخ قوامىەئ ناوى به وەش ىەربۆز ۆرادي كارى شەشكپێ ندىەز ميدياى هاەروەه

 ميادياى و كەزيار وتىەسوكەڵه ىەسيخوريان وهەشيكردن و( ساواك) ىەزور مانهگۆ و وورده رييهێاودچ مەئ...!  91
 واڵسا نااەد وهەرتاوتگ ىەدووان مەئ كاىێوتەك ساووەڵه ماووەه و ياانژ كىەيەوشاگ ماووەه وهەساواك نەالي له ندىەز

 و خازم و ساتۆد و رگويگا ۆبا نادىەز ميدياى كەو كاريكى شەشكپێ و كەزير نەسەح كەو نديكىەرمەهون ۆب ناردن
 سيخوريانه و كاتەد يرەس مانگۆ به مانهەئ مووەه رانهێئ ساواكى وهەئ مەاڵب ئاساييه كاريكى وهۆرادي له ناسياوان
  .وهەكاتەد شييان

 
 ٢١١١ئاگۆستی ی ٢٣: ڕێکەوتی
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 بەشى حەوتەم

 
 .ساواك بۆچى چاودێرى زيرەك دەكات

 
 وهەدواي باه رەه سااواك كاانۆب و مهابااد و سانه كوردستان وهەريتەگەد و  كرەردەو تەمول تاران ىۆرادي له كەزير
 لاااه كوردياااك ماااووەه كاااه ورهگە ناااديكىەرمەهون كەو كەزيااار كااااتەد توماااار كانىەناااديەيوپە و ردانەسااا و تاااىەي
 باووه راقێاع لاه رۆز كىەيەمااو شەوەئ ىۆهاەب ێبناسا و ێب ينا كەزيار نەساەح كاردووه زىەح ێبووب كەايگرجيهە

  جاا كاردووه ئااواره كاوردى دووال رەه لاه كاوردي  ىەكەسياساي وشاهەر ناسيوه كيانەزير سەك رۆز راقي ێع كوردى
 يناسي ىنە يا ناسي ى يشترپ ێدي  ىەئاوار راقىێع كورديكى كانۆب و مهاباد و سنه ۆب ىەرەفەس وەل كەزير رئەگە
 وهەتەكاداوێل كەزيار ۆب مانگۆ و ندىەيوبەپە ىەوەئ ساواك وهەخواردبيت گەڵ له كىەايچ ێكردب گەڵ له كىەيەقس
 وهەراقيێاع ليكاراوى ماانگۆ كىێساانەك باه نادىەيوپە رهەفەسا وەل و وهەتەراوەك اا تىەنووسايوي كاه نووسه رتپۆرا

   پاێ ىەوەئ رەب لاه اا تىەنووسايوي كاه كاردووه زيااد ۆبا شاىەتاوان وەئ ناووس رتپاۆرا زيااتر شەوەل!!  اا كردووه
 كەو!!  ااا  كاارەردەو خااوى ىچەمااوو مااانەه سااتاشێئ بااووه خااور هچااموو راقااىێع ياناادنىگەر لااه راقێااع تاااىکودە
 .كاتەد باس( باكورى)ندەرمەهون ستاىۆمام
 
 لاه كەزيار راقێاع ىەتەحاوكم وەئ ساتاێئ رانێائ راوهگە يهۆب بيكرن ترسا كەزير( 0655) سالى تاىدەكو اشپ له

 كردناى رۆز لاه تێابەد وامەردەب ناووس رتپاۆرا هااەروەه! ؟ رانێائ نيريتاهەد ۆبا ىچەموو ونچ التووهەه وەئ ترسى
 قاازى) كاىەي بلاه ياويكهپ نىژ وەئ خوشكى ێنووسەد مجارهەئ كەزير نەسەح رەس له مانگۆ كردنى ورهگە و مانگۆ

 ىەباليوزخااان ىۆهااەب تااوىەه( 0011) ىڵسااا تاىەرەساا لاه باتەردەساا بااه ياانژ وىەشااوور لااه ساتاێئ بااووه( محماد
 كاه ىەوەئ ىۆهاەب كااتەد رتارۆز كەزيار رەسا لاه ماانگۆ تار كىێجاار لياره توركياا وهەهااتوت رهەناقەئ له ىرەوشو

 كەزيار لياره واتاا .بووه( محمد قازى) واەشپێ نزيكى هاوكارى ىۆخ كاتى ياويكهپ خيزانى كەزير نەسەح خوشكى
 باه جارياك سااواك  كارەد دروسات ۆبا رتارىۆز مانىگۆ ىەزاواك و خوشكى ىۆهەب.  مەاڵب. كردووهەن كىێتاوان هيج

 رهە كاتەد بارى تاوان( محمد قازى) ىڵەماەبن به لەكێت و خزم كەو تر جاريكى و باتەد ناو راقىێع جاسووسى
 كاارى شەشاكپێ نادىەز ميادياى هااەروەه - نووسائەد و كااتەد( نادىەز ميادياى) باساى تار جاريكى نووس رتپۆرا

 ساه وەل ئاسااييه رۆز كاتيكادا لاه!!  -  نيارەد كوردستان ۆب يامپە وهەخوي كانىەخزم ناوى به وەش ىەربۆز ۆرادي
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 ىەكەرناامەب ۆبا ياانەنام خوشاى ناساياوى و خازم كاردووه شەشكپێ ىەرنامەب و بووه ۆرادي له ميديا كه ىەمەردسە
 كاه تااران ىۆراديا لاه و كاورد كاارى شەشاكپێ نادووەرمەهون حاالى ياهەوەئ بەاڵم.  وهەدابان مىەاڵو وي ەئ ناردبئ

 وەئ كاوردن ونكهچ مەاڵب! نەبك برنامكانيشيان و كهۆرادي تىەخزم و وتنەركەس واني ەئ ىەكۆرادي له رەگەئ تاهە
 هاااەروەه ساااواك ىەمانااانگۆ وەئ ناادىۆز مياادياى كۆزياار ۆباا دياااره ...!مانااهگۆ اىێگااج شەوتنەركەساا و تەخاازم

 خيزانااه وەئ و خاااتەد دارەكەل مياديا و كەزياار ىەييۆراديا و رىەهااون وتنهەركەساا مەئ سااواك دواجااار! ەوەناامينيت
 !! شينئەوەدەڵه كەي بارەل ريهەهون
 
 دواى مىەردەساا لااه نووساايوه ساااواك ۆباا ميااديا و كەزياار ىەبااارەل ىۆخاا كااانىۆرتپۆرا نااووس رتپااۆرا رەگەئ مااهەئ
 كەزيار نەساەح ىەوەرانگە تاىەرەسا لاه و مهەئ  پێ ۆخ ۆرادي له دووكيانه رەه زراندنىەدام و خيزان كهينانىپێ
/  095اا  ماارهژ ىەڵاگەب له. نووسيوه رۆس له ىۆخ رتىپۆرا كردووه كىەزير رىێدواچ رەه ساواك ديسان راقێع له
 ويساتىەشۆخ باه تەبارەسا بيبەح رەفەموز ىڵما له( كەزير نەسەح) هاتووه دا 0009 - 5 - 01م روزى  -ب  6

 خاورد رەب ياهۆب كاردووه رسيارىپ كەڵخ بيروراى و ئيران كوردستانى ديموكراتى ارتىپ و مايونىەه تەزرەح ئاليا
 رژێا بخريتاه تااران لاه وەئ ساورانىەڵه و كار و رەب يريتهگب وريايى واوىەت يداگەڵ له ويستهپێ مهەئ رەم ەه له
 نەساەح) لاه ماانگۆ سااواك كاه ىەوەل بكاات شايرازى ورتادك ىڵما وىچ هاتوو و ردانەس ونجئەگد ونكهچ رىێاودچ
 شاتىەردەس ياساين دكتاور زێارەب كەو ياه( شايرازى دكتاور) وەئ بكاات شايرازى دكتور ىڵما ردانىەس كاتەد( كەزير
 مەئ كاه. باووه راناىێئ ىەتاود حزباى نادامىەئ هااەروەه و باووه محمد قازى واەشپێ زاواى شيرازى دكتور كرد باسى
 و رەشااۆكێت سااانىەك گەڵ لاه تىەيەاڵمۆكاا ناادىەيوپە و تىەخزمااي كەزياار كااه لمينئەساەد وهەئ ساااواك ىەماناانگۆ

 .بووهەه رەروپەنيشتيمان
  

 كخەڵا ويساتىەشۆخ ىەراد تىەويساتووي بي ىەح رەفەموز ىڵما له ىەوەرانگە باش كەزير كه  وەكەد رەد به ليره
 لاه رەه ريكەروپەنيشاتيمان و كوردياك كەو كەزير مهەئ رانێئ موكراتىێد ارتىپ و رانێئ شاى ىڵەماەبن ۆب ێبزان
 هيج به ناكات ۆب كمانەزير ندىەيوپە باسى كەي وهەيرانگ و ەڵگەب هيج ونكهچ كردووه ىەرسيارپ مەئ خوييدا نيو

 ناه نەجاشام و نەحزبيماه) :ەڵاێد خاوى باه تيكداەكاساي لاه كەزيار هاەروەه كاني ەكورديي حزبه تاەه وهەحزبيك
 تاا وهەئ هگارينگ كاه ىەوەئ( غەشم و غەل بئ كوردى دەڵێ دواجار و دينئ ريكخراو زور ناوى و يولداشم نه تودەم
 كاارو و وهەبكياريت ورياايى واوىەت ياداگەڵ لاه ويساتهپی دا ماهەئ رەما ەه لاه) نووسائەد خويدا ىەڵگەب له ساواك
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 دا ماهەئ رەما ەه لاه نووسائەد سااواك كه زانئەد مهەئ كي ەالي مووەه دياره( !! رىێاودچ رژێ بخريته سورانىهەڵ
 ەکیايگزەد ييه؟چ ماناى!! رىێاودچ رژێ بخريته سورانىەڵه كارو روەب بكيريته وريايى واوىەت يداگەڵ له ويستهپێ

 ەشماانەئ رىێاودچ رژێ بخريته وريايى واوىەت به نانووسئ خورايىەب رواەه انهژواەستەد مەئ ساواك كەو سيخورى
 .كەزير به تەبارەس! ؟ نووسرەد یسەك   به تەبارەس
 

 ٢١١١سێپتەم ەری ی ١: ڕێکەوتی
  

 

  
    

 بەشى هەشتەم

 
 (كوردستان)و ( حەسەن زيرەك)

  
 و تياكەميلل نەالي لاه كىەيچەارپا رەه كردناى يرگدا و كوردستان خاكى كردنى هچارپ هچارپ و كردن شەداب اشپ

 دواى لاه كەيە شۆڕش شكستى اشپ ويستەد رىەس باجى باسكردنى و نانێه ناو و( كوردستان تىاڵو) وهەتيكەحكوم
 ماارىۆك) روخاانى و( مارەن خىێشا) شكساتى تەتااي ەب و كوردستان جياجياكانى هچارپ له كورد تىەميلل كانىەكەي

 وكچاب رانێائ لاه نياەت و وهەسراي كوردستان مووەه له كوردستان ناوى قازى واەشپێ دانى دارهێس له و( كوردستان
 به شەمەئ و هاتەد كار به( كردستان استان) كەو( ندوەسن - سنه) شارى ناوى ۆب وهەرمييەف بارى له و وهەكراي
 كوردى زمانى و ب ات ناو( زۆه) به( كورد تىەميلل) يويستەد ونچ بوو شتپ له رانىێئ تىەولەد سياسى ستيكىەبەم
 و تاڵو مانااى لاه و وهەبكات وكچب شاريكدا سنورى له كوردستان والتى مووەه يويستەد ئاواش بناسينئ هجهەل به
 .بكات هيواى بئ كانەييەوەتەن ندييهەم تەتاي  له كورد تاكى دواجار و  ب ر دايان زمان و تەميلل
 
 لاه توركياا لاه باووەن باشاتر ماهەل كاورد حاالى كوردساتان تارى كاانىچەارپ لاه واەئ باوو رانێئ حالى مهەئ رەگەئ

 بوو جيا توركى بووەه ىەوەئ( كوردستان تىاڵو) و( كورد تىەميلل) ناوى به مابووەن شتيك تورك تىەحكوم رىنەزە
 ماوو هاه باي  ره عه سورياى له كرا سوور خوين له( سوور كوردستانى) كات وەئ تىەسوفي سوشياليستى تىاڵوو له

 باىەرەع باراى راقاىێع لاه بارا لائ ىەناسەه دراو رووى كه له ى(وزەس ىەبيشين) كريى وەئ ستىەردەب كوردستانى
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 نادىەب روەسا مەل و دا كاارهۆژر مەل..!! .المپنا م اىۆب و كوله ىەنژري رەب درايهەد( كوردستان كولى) شي ەر اوچ
 زمانه به ىەكەيرڵگد و زۆس به ئاوازه به ىەكەنەسەر و شۆخ هگنەد به( كەزير نەسەح) ندەرمەهون دا قانهەفەخ

 و تااازه رانيااهگۆ وێاان لااه انااهۆژر ىەكەكااوردان اكااهپ سااتهەه بااه ىەكەاكپاا و رمگە شااقهەع بااه ىەكەوانەر و جااوان
 .ريكاندچ ىەد ئاسا بول ول و يخويندەد ئاسا وەك رزەب كىگێنەد به دا كانىەداهينراو

 
  و كوردى پەنيرى سينگت
 .  خاوه بەندو گيا زۆل ت
  كوردى كەزى به كەز سێ

   و ئالئ گەردنم له باسكت
 باارانى كەو كانىەشاۆخ رانيياهگۆ نياو له و ىەكەخوش هگنەد به كوردستان و كورد وامەردەب و كوردستانى سەرتۆپى

 .وهەشاندەگەد هيواى ىڵوگ و كورد تاكى كىەي به كەي روونىەد و ڵد وێن باريهەد ڵسا هگنەدر تىەحمەر
 

 رانێائ ساتانوردك ىەنامۆژر له بوو جيا رانەيركگدا كوردستانى له بوو جيا( كەزير نەسەح) ندەرمەهون كوردستانى
 نەساەح نادەرمەهون كوردستانى !!بوو ستهەب اوچ ەب شەوەئ و بكات رافياگجو و شيعر باسى نياەت بوايهەد رەه كه
 واجكردنااىەر باائ ىەوەكااردن ووكچااب كردسااتان اسااتان لااه سااتەبەم كااه ى(كردسااتان اسااتان) لااه بااوو جيااا كەزياار
 كارياان باه مەك باووەن شۆخ ه( كردستان) مۆب رۆز يانڵد شەسن شارى كوردانى يهۆب رەه بوو ورهگە ى(كوردستان)
 ووێاژم كوردستانى بوو كوردستان مووەه بوو كورد مووەه كوردستانى( كەزير نەسەح) ندەرمەهون كوردستانى ناێهەد

 و ساتاێئ كوردساتانى و راباردوو كوردستانى بوو شقەع و يانژ كوردستانى و ئازادى كوردستانى رافياگجو كوردستانى
 اناهۆژر باووەه دا كەزيار كاانىەرانيگۆ ىۆرباۆز نياو لاه كوردساتانه مەئ بوو ورهگە كوردستانى داهاتووى كوردستانى

 ئاساامانى سااتانىێكو و رمااينگە باااش كىەيەوەبااوون واڵبااەب رزەب كااىگێنەد بااه ىەكەشااۆخ هگاانەد بااه جااار ناادينچە
 كاداڵێد ماووەه وێان لاه و كارتەداد كماڵێا ماووەه باه رىگسا راوەگگاد شار و شاره و  د به  د كردوەد كوردستانى

 .وهەكردۆد ىۆخ اىێگج
 

 ٢١١١سێپتەم ەری ی ١٤: ڕێکەوتی
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 بەشى نۆيەم

 
 ..!!حەسەن زيرەك و كوردستانى گەوره

   
 كوردستان شاخى دەچوومه ساالن

 بيستان و باغ كشت بوو وشك ساڵ ئيم
 
 :گەوره كوردستانى

 
 كاورده كانىەريتەن و داب مووەه كوردستان سروشتى كانىەجوانيي مووەه كورد نىژ و چك كانىەجوانيي مووەه كەزير
 نااوه و وشاه مەئ نااو لاه كاوردى تاىەميلل كاانىەئاوات هياواو ماووەه وارىەكاورد تااكى كانىەئازار مەخ مووەه وارى
 يكاردهەد ساتەبەم ساوزترينڵد باه و گناەد نترينەساەر باه ئااواز خوشاترين باه و وهەتواندەد دا كوردستان ىەيروزپ
 لااه كااه ناادهەرمەهون مااينەكەي كەزياار كااردەد تيمااار پااێ كااوردى ردهەد و تىەكااورداي ىەينژمياا لااه برينااى و مەرهمە

 و كاورد نااوى و ووشاه جاار رتارينۆز ڵساا بيسات ىەماوۆ ب رابردوو ىەزارەه رابردووى ىەدەس نجاكانىپە تاىسەرە
 .ئيران له و و عيراق له و هيناوه كار به خويدا كانىەرانيگۆ نيو له كوردستان

 
 له وييانگ كهەڵب رتەگدەن دارىڵد كىەرانيگۆ و شۆخ كىگێنەد له وييانگ نياەت كەزير نەسەح رانىیگوگ يهۆربەه
 :كردنەد ۆب ناوىێخو وويكىێژم باسى رەهون جوانترين به رەهون رزترينەب به كرتەد كگێنەد
 
  بارانه بێ كه بەهارمان ساڵ ئەم

  يارانه جەركى سورمان گواڵڵەى
  بەريزه شاييه الوه هەرچوار له

  ئازيزه خوێنى بەندانمان خەنه
 
  ەتسياس و تىەكورداي رانىگۆ هينده دوو بوون جوانى و شقەع رانىگۆ كه ىەندەوەئ كەزير كانىەرانيگۆ بوو وهەلير
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 ئاازارى كەزيار نەساەح ساوزى باه ىگانەد نااو كاانىەئازار ەڵاێب نووسائەد( بااقى ماهەح محماد) ماموستا بوون ي 
 ۆژر باه ۆژر كاه كردباوو واى شەمەئ باوو كاورد ىەوەتەن ماووەه تاايىۆك ێب ئازارى بوو كورد نديكىەرمەهون مووهە
 باساى ونچا( باقى مهەح محمد) رەنووس ماموستاى تا وهەئ تێب وتراڵب رتروۆز كەزير رىەماوەج روگنەالي و رگويگ

 ۆباا كاااتەد كەزياار شااقىەع باسااى وهەناااخ لاه و ويانهگراساات ناادچە كەزي زارى لااه يركهەساا و كاااتەد ۆباا كماانەزير
 و ساكاريمه و وارىەندێخوەن ىەلپ له كانمەووش چی ئەگەر) رمووئەفەد كەزير كوردستان كانىەجوانيي و كوردستان

 و رداومەتيا  ئااكر رووناىەد كاهەيەميلليي رهگا وەئ رەه نيازم رىەس وەئ مەاڵب بيسترينەئ كانمەرانييگۆ ساكاره رۆز
 ( مەدەلدەياهپ رانيانگۆ و كردووم كوردستانى بستى به بست شارو و جوانى خوراكى يداىەش
  
 

 ٢١١١سێپتەم ەری ی ١١: ڕێکەوتی
 

 

 

 
 بەشى دەيەم

 
 عەشقى زيرەك بۆ كوردستان

 
 رگئاا روناىەد كاه ىەميللياي رهگا وەئ كاردەدەن كوردساتانى باساى دا كوردساتان نااوى و ووشاه لاه نياەت رەه كەزير
 شااخ و كياو و ئاوايى و وندگ و  د شاره و شار به وهەكردەد ورد كوردستانى خاكى بست به بست بەڵکە ردابووتێ ە
 و راقێاع له   تەاڵسەد كه ىەوەئ ىۆه بووه شەمەئ كردەد كوردستانى باسى رەه زي ەر و شتەد و باخ و كانى و
 رێاودچا رژێا ناهەبيخ بەلاکە! نەكەن كەزيار يرىەسا ئاساايى كىێنادەرمەهون بيازو رانىگاۆ كەو نياەت! رانێئ له  
 هاه قونااغى يشتهگە ديرييه اوچ مەئ ي (كوردستان ىەريكچ) شيعرى ديوانه و كتيب كردنىچاچ گەڵ له ورد كىیە
 .رەرام ەب نا ىەوەبوون روو به روو و رتنگرەو ويستهەڵ
 
 ماناياه باه باوو كوردساتان تاىەخزم له كه ىەنانێداه و له بوو كەزير ترى كىێنانێداه( كوردستان ىەريكچ) ێلەب
 كاانەييگنەد كااره رىەواوكەت ب اووه نادەرمەهون شايعرى كىێدياوان دا باىەدەئ رىەهاون كاورتى كىەيەرست له تر كى
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 خوينااه نەالي لااه ليكاارا رمااىگە و زور كىەشااوازييپێ و وه ۆباا بااوو واڵباا كوردسااتاندا وێاان بااه و كەزياار كااانىەرانيگۆ
 ۆبا شايعر ياناهژ شايعريكى ديواناه حيساابى ێباەد: لايمەد وهەدلنياايي باه يهۆب كوردستان ىەكارۆژر وەئ وارانىخوێنە
 اىگارەد شەمەئ و وهەتۆكارد وىاڵبا دا 0699 ىڵساا له شاعير ندىەرمەهون كه ينەبك( كوردستان ىچريكە) ديوانى

 دواى لااه كااه ێنووسااەد( باااقىەمەح محمااد) ناااودار رىەنووساا سااتاىۆمام رەه وهەكاااتەد ێلاا ىەتاااز كااىەتيەينەم
 لاه 0699 ىڵساا ى١ ىگماان لاه راقێاع ۆبا كەزيار باوونى رەدەربەد تار كىێجاار و( كوردستان ىەريكچ) كردنىپاچ
 كاىەزير لاه ىۆخا و بووه نديخانهەب له وهەكپێ كەزير نەسەح ندەرمەهون گەڵ له ستاۆمام یيرەگد قلياسان اىێگر

 كتي ااه ااا شاايعريه ديوانااه مەئ كەزياار كااه بااووه شۆيناااخپ ريااانۆز ساااواك تەتاااي ەب رانێاائ تىەحكااوم كااه بيسااتووه
 كەزياار كااه ووتىگاا ناادىەز مياادياى: دەڵاای و وهەيااريتەگد( باااقى مااهەح ع اادولى) سااتاۆمام كردووهپاچاا ىەكااورديي

 اا رانێائ كاه ىەوەئ ىۆهاە تەباوو شەوەئ رەه ركاردەد كاىەزير رتناىگ رماانىەف رانێائ كردپاچ كوردستانى ەیريكچ
 ەیمانەئ مووەه دواجار و ێبهيل ێجەب ندىەز ميدياى و ڵمنا و ڵما و بينئ ۆرادي له واز بكات ارچنا كەزير ساواك

 كرماشاان و خاتەايتپ تاارانى لاه ناه وهەساواك ستىەد به ىەكەكوشتن تاەه راستتر يا مردن تاەه و یبج ستەد له
 لاه وهەباووەن اىێگاج راقێاع و رانێائ ماووەه لاه: نىەكاووت ىۆخا غداەب و راقێع له نه و كوردستان ىەورگە شارى
 و ىژبا عماولىەم ئاساايى كىێياانژ يانهيشتەن و رانەگەدەن ليى شەرەنووس رەس وەل ي ەدحمەئ الەم كانىەايخانچ

 باوو شۆخاپێ ىەرييەوەكاوير وەئ كاردەد تيادا كاسا ى و كياو یسا دوو نياوان لاه كەزير كه ىەيەايخانچ وەئ دواجار
 كردنىپاچا واەئ باووەن كەزيار ۆب كىەيەهرەب كەزير ىەزنەم رهەهون وەئ رەهون رەگەئ كردەن ڵق وو لئ شيانەمئە
 كاردوو سانوورى رەسا كىەكااني ىەئااوار وهەختەايتپا و ورهگە شاارى له و كورى كىەزير يانىژ( كوردستان ىەريكچ)
 ىەريكچا بەڵای ؟!دا لياده باشايان كىێينچ ىەرجارەه نىەكووت خوى و رتەگيدپ تيكيان نجهەه ىۆژەر رەه وي لە

 باوو كاورد تىەميلل ىەريكچ بوو ورهگە نديكىەرمەهون ىەريكچ بوو كوردستان كىێبول ول هاوارى و ريكهچ كوردستان
! باوو هارژە ىەوەخاواردن  پاێ ىەريكچا باوو ماردن  پاێ ىەريكچ بوو ركەم يش ينىپ ىەريكچ بوو كەزير ىەريكچ
 !! رەدول  ستىەد به و رەس وەح ديهاىەژئ هرىژە كەن ساواك ستىەد هرىژە
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 بەشى يانزەهەم

 
 :حسن زيرەك و كرماشان

 
 بوو كەزير ىەوەسانەح اىێگج ڵسا 0تا  9 ى ماوه ۆب كرماشان شارى رانێئ ەب راقێع له كەزير ىەوەرانگە اشپ

 وەئ و خايانادەن رىۆز مهەردەسا وەئ دمخابنەسا باوو كەزيار كاانىەرانييگۆ كردناى تومار زيرينى مىەردەس كرماشان
 لياى خوشا وو ىپێا كەزيار كاه ىڵەماا نااو وەئ باووەن رەس تاەه كاتەد باسى رانيداگۆ له كەزير كه ىەختيارييبە

 ريىەاوچا وهەوتەك دوور كاانىچەك له كەزير ڵوگ به بوونۆن كۆزير ۆب هچخون ى(ساكار) و( زووەئار) وهەوتەدوورك
  .يلهەم ێب كەزير به قەرهەد ي  هتابەم و نايه ىەنام زووەئار ىچ كه بوو زووەئار ىەنام
 
( رزنجااىەب حكاايم يدەساا) ىەنوسااراو مەئ اويااكچ و ربيااتگخورا بتوانياات بووبياات دايااك لااه كااوردى بااه كڵێااد رهەو

 ياانمگ ماووەه زارىەرمەشا ىەقەئاار ريكاهەخ مۆخا كه بهەم كوير رووناهى له اوچ وهەكەم ليدان له ڵد وهەبخوينيت
 ...!!! روشن يرى تىەزار وهەل نەك تەحلەن و تف كورد براى ىەئ كاتەئ رەت
 

 كەزيار ىۆخا شاياوى اىێگاج لاه باوو ناديكەرمەهون باوونى ێجەنيشات كرماشاان له كەزير نەسەح بوونى ێجەنيشت
 كانىەموسايقيي باشاترين هاوكاارى كۆزيار باوو ۆراديا ىەينادگۆ ويا ەئ خيزاناى نادىەز ميدياى بوو ۆرادي ندىەكارم
 باوو كرماشاان و كوردساتان ىەوكااتەئ نااودارى شااعيرانى و رانۆنووسا ساتىۆد و  هااور كەزيار باوو كاورد و ئيران
 رىەهاون وتاىەر كرماشان له كەزير كرد تومار ىەخ كانىەمەرهەب باشترين ونجاوهگ واەه و ئاو مەئ نيو لهەک زير

 !رىۆك كرماشانى شارى سياسى وتىەر و كوردى
 
 ؟.. رىگۆ تچێ و كرد كۆزير ۆب تچێ روشن يرى تىەزارەو ۆت ىەئ
 
 باه   يىەئااوار و تانەاڵه باه   جا ێكردب كەايێگج رەه له رووى وينه ێب و هاتووێل نديكىەرمەهون كەو كەزير
 وەئ ناااوى و كااردووه ىەايێگااج وەئ تااىەخزم ىەكەرەهااون بااه كەزياار روويااداوه مەك رۆز دواييااان ىەمەئ كااه شااىۆخ
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 و شااير شااىەب ياا  كرماشااان شااارى ووتااوهەڵگه يااداپێ جااوانىەب رۆز و كااردووه تومااار كانيااداەرانييگۆ لااه ىەايێگااج
 .وتووهەركەب رزىەب و شياو ووتنىەڵگه داپێ و كىەزير رىەهون رزىەب ئاستيكى

 
  كرماشان گۆرانى
  زيرەك اا ئاوازى و هەل ەست و كووتن

 
  

  شيرينم شارى كرماشان
  نيشينم كورد و جوان شارى

  بت ينم دايمه حەز دەكەم
  جيران كچه دەويى خوشم
  گيران دەست يا بێ دۆستم به

  ويران بابان دەوەره دەوەره
  

 ئەجدادم جێگاى كرماشان
  فەرهادم جيى شيرين جێگاى
  يادم له ناچى تو قەد قەد
  

  جوانى شاريكى كرماشان
  كوردستانى گەورەى شارى

  وەسانى تاق ساحي ى
  جيران كچه دەويى خۆشم
  گيران دەست يا بێ دۆستم به

  موكريان نيو كوڵەكەى سووره
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  رەنگينى شارى كرماشان
  شيرينى جيى فەرهاد جیگاى

  بي ينى دايمه حەزدەكەى
  جيران كچه دەويى خۆشم

  
  خوشى دڵ شارى كرماشان
  فەراموشى تۆ نەمكەى كرماشان
  سەرخوشى و شيرين شارى
  جيران كچه دۆويى خۆشم

  
  تەواوه تۆم تاري ى كرماشان

  حەساوه من ماندووى تيدا
  رازاوه بوم بووك وێنەى چوون
  جيران جگه دەويى خۆشم

 
  فايىەو: ....... مقام 
  

  لەيال رەونەقى شكاندى رەعنا گوڵى بحەمديال
 بابێ عاشقان رەئيسى شەيدا مەجنوونەكەى بیێن
  زەمانه لەيل لەيل يا لەيل يا 
  پيمانه به ساقى بده رەندانه بەزمى زەمانه 
  بابێ موغان پيرى بیێن مەيخانه تەعزيمى لەبەر 
 

---------------- 
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 ناااىپە لااه رانێاائ بااوو رۆز كىەيەماااو كااه ووتەڵگااه كرماشاااندا شااارى بااه ىەرانييگااۆ مەئ اريكااداۆژگر لااه كەزياار
 ىۆخا رىگە كاارى شەكەكاردن كار و كردەد كارى كورد له( كان لوره) برا انى داب دانىڵوەه و رىەكەشيع بىمەزهە

 ساتىەه داناىەن نااپە لاه يهەساونن ىەربۆز كاورد كاه ئيساالم لاه شايعه و بىەزهەم مكهچە دوو مەئ ناپە له بووەه
 كەو   و فاارس ساتىەردەس ىەوەتەن نزيك لوريكى كەو   ۆخەربەس و كورد له دوور هوزيكى كەو لور   تىەلوري
 نيو له و كرماشان شارى له بوون كورد ستىەه بووى توانى شاهنشاهى تىەحكوم ىەكردن كار و رنامهەب مەئ فارس
 .بكات الواز و كز رۆز كىەيەراد تاەه كانداەلور
 
 و شۆخا هگانەد باه كرماشاان رانىگاۆ ئاوازى و شيعر به كەزير نەسەح زۆسڵد شاعيرى و ورهگە ندىەرمەهون مەاڵب

 .. كووتى كه كرماشان ىۆرادي رەسەل و كرماشان شارى ناو له و رانێئ وێن له ىەكەزوالل
 

  شيرينم شارى كرماشان
  نيشينم كورد و جوان شارى

 
 .. كووتى كه
 

  جوانى شارى كرماشان
 كوردستانى ىەورگە شارى

  
 .. كووتى كه
 

  دادىئەژ اىێگج كرماشان
  رهادىەف جيى شيرين اىێگج
 
 شيعه مەئ و شاره مەئ نووسى ارهچ و وهەشاندەوەڵه رانىێئ تىڵەوەد يالنىپ و خشهەن واوىەت كەزير رانييهگۆ مەب
 ۆژر و وهەيتژكاوەن زيكێه هيج به كه يرساندگدا شاره مەل ىۆوتەئ تىەكورداي ئاكريكى و كورى ىەلوران و بەزهەم
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 كاوردانى و كرماشان شارى ۆب دا رانييهگۆ مەئ ىەساي له كەزير ىەوەئ ێبەد دارترەبليس و شترگە و رمترگە ۆژر به
 ..!كراوهنە ىپێ كوردى كخراويكىێر و حزب هيج ستاێئ تا كرد كانىەكورد به زههەم شيعه لورو مووەه و كرماشان

 كیە كەزير شىۆڕش تهەباب مەئ ىەوەندنێخو دواى ىەگەتيد ستاێئ كوردستان ريمىەه تىەحكوم روشن يرى تىەزارەو
  ؟... بارزان ىستەفام الەم قاسملوو دكتور و محمد قازى و دفيەح محمودى شيخ شىۆڕش گەڵ له بووه شۆڕش
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 بەشى دوانزەهەم

 
 :كرماشان

 
 كارده كانىەتوناد و رمگە ئااوازه باه كانىەشيعر ستىەبەم و رانىگۆ رووى ندانهەرمەهون و كانهەزير ندهەوەئ كەزير
 ماووەه و رانێائ كاانىەكورد ماووەه وهەويشاەل و كرماشاان شاارى دانيشاتوانى كىەهياوايي ێبا و ساارد روونىەد و ڵد

 ماووەه ساتاێئ كاه كاردن ۆبا ىەيەرازاو و خاوش و جوان شاره مەئ بوونى كورد ووىێژم باسى و كوردستان كانىەكورد
 بي ينائ دايماه خوشاه يىپ و ێزانەد ىۆخ زدادىەئ شارى به كرماشان شارى كرماشان شارى دانيشتوانى كەو كورديك

: كاووتى و دا كوردياك ماووەه ىڵاد و ساينه لاه سانەو تاق كانىەخشەن كەو بوونى كورد ىەتاز ريكىۆم بوو كەزير
 شاريكى راسته كرماشان: كووتى! كوردنيشينه و جوان شاريكى شەوەشيريني وەب شيرينه شاريكى ىەگەر چئ كرماشان
 ونكاهچ ورهگە كوردساتانى كوردساتانه ماووەه ىەورگە شاارى! كوردستانه ىەورگە شارى جوانه شاره مەئ بەاڵم جوانه
 كرماشاان: كاووتى كەزيار ىەورگە كوردساتانى ىەورگە شاارى یاێب تىەساتيەبەم كوردساتانى ىەورگە شاارى ەڵید كه
 كاوردى يرانىپباا اىێگاج رهاادىەف و شايرين شاقىەع پا  داساتانى اىێگاج كاوردى بابيرانى اىێگج زدادىەئ اىێگج
.  ىەورگە كوردساتانى ىەورگە شاارى ۆتا كاوردانى شاارى ۆت كرماشان كوردى نىەلكەه كيو و عاشق رهادىەف اىێگج
 كانەكرماشاانيي ماووەه روونىەد و ڵد له و رتگ ىۆخ اىێگج كەزير ىەرييەهون و سياسى و يىەوەتەن يامهپە مئە
 اااا ييااهەوەتەن مارشااه مەئ اااا كەزياار كااه وهۆژەر وەل ليكااراو شااوازىپێ رەباااو بااه دڵ بااه كانەكوردسااتانيي مااووەه و
 ىەسااي لاه وهەن دواى لاه وهەن و ێباەد زتارێهەب شااره مەل تىەكاورداي ساتىەه ترپ ۆژر به ۆژر وتووهگ ىەدارييڵد
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 ورهگە كرماشاان شاارى باوونى كوردساتانى و كانەكرماشاانيي باوونى كاورد رىەبااو رهەباو مەئ رەس له وهەيامپە مئە
 .بندە
 
 باه كەزيار باوو رياكەخ وهەيايپ هڵسا مووەه وەئ و يهەرنامەب زوێه مووەه وەب و كێتەولەد كوەو رانێئ كه ىەوەئ

 مااووىەه نياااەت تاااقى بااه ێجاا لااه و شااياو شاايعريكى ديااره ناادچە بااه و يااىەقيقەد ناادچە و كااورت كىەرانيگااۆ
 نادامەئ و كخاراوێر و حزب ێب كىێشۆڕش يىەوەتەن كىێشۆڕش بوو كێشۆڕش تىەكردووي كەزير ىەوەئوەو شاندهەڵوە

 كاه بوو رىەهون كىێشۆڕش ىەركردەس كەزير! ەڵێب بوو ىەركردەس و وپێشرە ىۆخ رەه كەزير كێشۆڕش كچە ێب و
 رىەهاون كىێشاۆڕش ىەركردەسا وهەمينياتەد يىەركردەسا باه و يهەركردەس رەه ي ەکزير و وامهەردەب رەه ستاشێتائ
 .زنمە
 
 و كاارد دهپێا ساتىەه نشاااىەشاه يماىژر ىەيايەوەتەن و رىەهاون رييااهگەكاري مەئ و كەزيار ىەباوون رىەمااوەج وەئ
 باه ۆژر باووەد رۆز رىگانەالي وهەرييەماوەج رووى له و وتەكەشدپێ رەهون له كەزير تاەه بوو ناخوش پێ ريشىۆز
 بووهدە كەزير كانەساواكيي و ئيتالعاتى اگزەد و تەحكوم كنەل ندهەوەئ واەئ وهەبووەد رزەب رانىگنەالي ىەمارژ ۆژر
 .وهەرييێاودچ رژێ خرايهەد سورانىەڵه و كار رترۆز و زىەبەد دا ىەكەييگرنگ و ترسىەم و ومانگ اىێگج
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 نزەهەمێابەشى س

 
 نەورۆز   -مارشى نەتەوەيى 

 
 كەزياار كااه ىەسااروود وەئ يااهەه ىۆخاا ىگاارنگ رانێاائ كااىەڵخ و كااورد تااىەميلل ۆباا وويااىێژم كااىێنەژج كەو زۆورەن
: ووتاوهگ كەزيار به زيانۆورەن سروودى رۆز به نشاهىەشاه يمىژر! ووتراوهگ ىپێ رۆز به ەچێدپێ كەو تىەووتويگ
 كاه بكاات شەشاكپێ ىۆخ ىەكەزنەم و اللۆز هگنەد به ميرد بيره ىەكەزنەم شيعره تىەويستووي كەزير: شكينهەنال
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 دياااره مەاڵب بكااات توماارى  وەيەد كەزياار كاه ىەوەئ كەو و ىۆخاا كەو واوىەت باه ردێاام يارهپ ىەكەشاايعر كەزيار
 كه شيعره ناو تهەناوێه نشاىەشاه ناوى و كردووه ىەكەشيعر ستكارىەد كەزير يهۆب كردووهەن ڵبووەق ێل يانەوئە

 :ەڵێد كه ووتوهگ ىۆخ و كەو ردىێم يرهپ مىەكەي ديرى
 
  هاتەوه نەورۆزه تازەيه ساڵى رۆژى ئەم

  بەهاتەوه و خۆشى به كورده كونى جەژنێكى
 
 :ەڵێد ديره مپئ اشپ له 
 

  پار تاكو بوو بەر بێ ئێمه هيواى گوڵى ساڵ چەند
  جوتيار و پاله گەڵ له هات فەرموو لوت ى شەهەنشا تا 
 
 واوىەت بااه ئاااوازه و گنااەد مەب ىەكەشاايعر كەزياار بااوو خااواز ئاواتااه كااورد تااىەميلل مااووەه كااه. ينیێااب وهەئ ێبااەد
 وهەرنگناا كتارەي كاتياك ماووەه واقياع و زەح! مەاڵب كاردەد زەح واى زيااتر مووماانەه لاه كي ەزيار دياره ووت اگ

 يرهپ ىەكەشيعر كراوهەن بوى رەگەئ كەزير ئايا! يهەوەئ گرنگ رسيارىپ! وتراوهگ بوى كه وتووهگ ىەندەوەئ كەزير
 يا! وت ايه؟ەگلنەه دا نشاهىەشاه به و بايه شيواندەن ىەكەشيعر و وت ايهگيەن رەه واەئ بكات تومار مووەه ردێم
 وەب رزهەب شاايعره وەئ سااتاێئ و ووتاوهگ ئاااوا زىۆورەن شايعرى كااراوه بااوى ىەيەوێشا وەب كااه كاردووه اكىچاا تاهەوەئ
 ! ستهەد رەب له نديكىەه زوالله هگندە
 
 كه مەكەد اسىپسو و مەكەد كەزير له شىۆخ ستەد من تێب ونيكچرەه رايان نەخاو و ندانەرمەهون و رانەنوس راى
 كاه ردێام بياره ماىەكەي شايعرى دياره چای رەگەئ جاا نیاێب سەك  نادەه هگانەر! تاىەكردووي كاراوه بوى ىەندەوەئ

 به كەزير راسته ەڵێب مەڵێد من! ين؟ەبك ىەكەووتنەڵگه نشاداەشاه به له ىچ ىەئ كردووه تومار زهۆورەن شيعرى
 كاورد ىۆمارەئ ۆبا كەزيار ىەكەساروود لاه كاه ىەنادەوەئ الناوەب نشاىەشاه زكارۆر مەاڵب ووتوهەڵگه دا نشاىەشاه
 شاترۆخ زماانۆورەن نهاڵساا كەزيار زىۆورەن هڵساا نادينچە ساتاێئ وهەمينياتەد زينادوويى باه و زيندووه وهەئ دەشێ
 كاىەزير نەالي لاه زۆورەن ساروودى كردناى توماار گەڵ لاه راساتيدا له كاتگد رمترگە زۆورەن ۆب شقمانەع و كاتدە
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 ووهچا كەزير ىگنەد ىەساي له شەلير كورد باتىەخ و كردپێ ستىەد( كوردان زىۆورەن) ترى قوناغيكى ندەرمەهون
 شااتاێه نشاااشەشاه ىەكەنااانێه ناااو و رانگااۆ مااووەه گەڵ لااه زۆورەن سااروودى كردنااى تومااار لااه تاار قوناااغيكى

 رەگەئ ونكاهچ باووەن نشااداەشاه و رانێائ قاازانجى لاه هيناده وهەوتەك و كاورد قازانجى به سرووده وەئ ەیندەوەئ
 واەئ وهەكاردوت  ناو كىەتاابوي و داياه زۆورەن ناىەژج لاه باوونى كاوردى ماورى شايعره مەئ نووساينى به ردێم يرهپ

 و رەهاون دنيااى لاه و كهەشايعر رەب باه كارد تارى كىێكياان كاه سارووده كردناى گناەد به و كردن تومار به كرێرە
 باه كاردى باردو دوورتارى و وهەكارد واڵبا تار زور زىۆورەن باوونى كاوردى و كهەساروود باه دا كاىەمرييەن دا سروود
 .ورؤزيكدا نه مووگه له و كوردستان مووگه له كورد مووگه رتوويىگكەي سرودى

 
 يارهپ ىەكەرزەب شايعره ىۆخ ىەكەزنەم هگنەد به نشاداەشاه مىەردەس له و رانێئ وێن له كەزير كه ىەندەوەئ رەه
 :رمووئەفەد و كاەد تومار ردێم
 

  هاتەوه نەورۆزه تازەيه ساڵى ئەمروژه
  بەهاتەوه و بەخۆشى كورده كونى جەژنێكى

 
 :رمووئەفەد ردێم يرهپ كه ىەيروزپ و زنەم رسته مەب 
 
 كاه ىۆخا ىەقينەراسات نىەخااو ىڵماا نااو وهەرينانەگەد زۆورەن ناىەژج ردێام يارهپ و كەزيار كاورده كونى كىێنەژج
 و رانێائ  پاێ ناهەخەد زۆورەن ۆب تىەنداريەخاو له يركراوهگدا ووالت و تەحكوم ێب تهەميلل وەئ و كورده ەتیميلل
 سايداەكێب كااريكىۆژر له كه بوو كەزير ىەكەرزەب رهەهون ىەساي له شەمەئ ىەكەتەاڵستەد و نشاەشاه و تەحكوم
 رزەب زۆورەن باوونى كاورد ىەيناساپ ىەكەرزەب رهەهاون باه  كارەد ۆبا ىەندەوەئ و  يرژ ەڵه رزەب شيعريكى توانى
 يانەبك بيار له شەوەئ ێناب ێب اوترچرەب و رزترەب تر كانىەناسپێ مووەه ئاستى له كهەناسپێ دواجار و وهەبكات
 سروودى كەو يداەنشاكەشاه و رانێئ تىەولەد رەرام ەب له بووه نياەت به كەزير دا يهەردەب و رهگب و ملمالنئ وەل

 و مەك مااووەه بااه ساارووده وەئ سااتاێئ تىەووتااويگ سااكارىەد و واوىەت ناااەب ردىێاام رهپیاا ىەكەشاايعر كەزياار كااه
 شىپێ له كەزير ىگنەد ىەساي له سرووده مەئ وهەشڵەحا وەب شتاێه وهەشيعر رووى له كورى و مەك وهەكانييکورییە

 شەمەئ وهەبوونيااان رىەماااوەج و بالويااى رۆز رووى لااه وتراونگاا زۆورەن ۆباا كااه تااره كانىەسااروود مااووەه ىەوەشااپێ
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 ئاسااتى كردنااى ناادەمەولەد ىەوەكااردن رزەب وا ئااه كەزياار تاارى كااانىەنانێداه رۆساا ۆباا تااره كىێنااانێداه چاای ەركئە
 .يانهەستەردەس كەزير كه! زيشهۆورەن كانىەسروود رشي ىەئ و كانەسروود

 
 دئ تاااەه شەمەئ وهەونەكەد كااورد قااازانجى بااه و وهەشااكينەد دا تەسياساا الىەب دواجااار ىەرييااانەهون كاااره مەئ

 كردنىپاچا دواى ياهۆب زانانەن ساندپە باه كەزيار وامىەردەب به( ساواك و ئيتالعات) كه كەيەخان خاتهەد ەکزير
 ويتاهەكەن ىەوەئ ۆبا  رگالەه رەسا و ێب  تىەيەه ىچرەه ردارىەب ستەد ێبەد ارچنا كەزير( كوردستان ىەريكچ)
 كەزيار خيزاناى خاانمى مياديا وبا شاهێك كەزيار تناىەاڵه ينیێاب راساتر ياان رويشاتنى اشپ دياره  يرەگن و ستەد

 .نەكەد ىەريشەس تووشى و نەكەد دروست
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 بەشى چواردەهەم

 
 :فەيسەلى سانى و كوڕ شازادەى ئێرانى

 
 نادەرمەهون كاانىەرانييگۆ ىەربۆز و ياانژ باساى كاهەكتي  كاه دا نياای سارەن قاادر رەنووس ىەشكين ناله كتي ى له
 كارينەد دىەب كڵێاخا نادچە دا كەزير نەسەح يانىژ له) نووسئەد رئەگد كەزير له خنهەر رەنووس كاتەد كەزير
 ردىێام يارهپ زىۆورەن شايعرى هااتووه كەزيار نەسەح( ديارن براو ناو رابردووى له تر كىڵێخا كەو وهەداخەب كه
 شاااى بااه وتنگداپێاا خاااترى بااه كريااتەد لاائ اوىچاا كااورد كااانىەميلليي ساارووده لااه كێااكەي كەو راسااتيدا لااه كااه

 واتاه وهۆخاوار تاهچۆ روەئااز كاىەي و بيسات تااريخى به براو ناو هاەروەه و كردووه ستكارىەد رانێئ تكارىجینایە
: نااوهێه كوردساتان و ربايجاانەئاز ميللى تىەحكوم دوو رەه نىەمەت به تايىۆك شا يمىژر كه رتووهگ يان هۆژر بەو
 ..!.شكينه ناله

 
  گەل( كەزير نەسەح) كه بووهەن ىەوەل ومانىگ تىەنووسيوي كەو ىۆخ رەه نيا سيرىەن قادر رەنووس ندهچە رەه
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 رانيياناهگۆ رهۆجا مگائ وتنىگا ىەشاينپێ و ميناهەز و وهەروونكردن ۆب اكهچ وا مەاڵب شويستووهۆخ ىۆخ نيشتيمانى و
 بااس بااكوورى ندەرمەهون ستاىۆمام كەو كه بوو راقێع ختىەايتپ غداىەب له كەزير كه ىاڵنەسا وەئ وهەريينگەب
 لاه تااو ىەنۆبا باه شڵەساا مەل رەه زراوهەدام و غداەب ىەئيستك تهەوچ دا0650 ىڵسا تايىۆك له كەزير كاتەد
 نەخەد كێار رانىگۆ كىگێنەئاه غداەب ىۆرادي له ئوردن له( حسين ليكەم) و راقێع له( لەفيس ليكەم) رنانىەس
 باووه كاانژەبي رانىگاۆ وێان لاه باوو زراەدام تاازه كاه يا  كەزيار ينەڵد رانىگۆ هگنەئاه مەل ندانەرمەهون له رۆز

 كىەرانييگاۆ شاداگەنەئاه مەل هااتووه ۆبا ئااوازى و شايعر كوتنادا رانىگاۆ كااتى لاه رۆها ىۆخا سروشاتى به ەکزير
 !يهەكەرانييگۆ مىەكەي ديرى دوو شەمەئ و ووتوهگ
 

  شادومانى تەپلى له ليدەن دەليدەن
  سانى فەيسەلى و حوسين كردن تەتويچيان ئەوا

 
 باه رانىگاۆ تاا كراوه كانەراني يزگۆ له داوا ئايا :برسى باكووريم ندۆرمۆهون ستاىۆمام له من كانەمرەن هژراني يگۆ
 باه رانىگاۆ يانجپ وارچا ليكاداەم نىەمەز مووەه له خيرەن: ووتىگ باكوورى ستاۆمام مداەاڵو له  لين؟ەله دا ليكەم
 .وتەگد نهەڵه يداۆخەب رۆز ليكگم ختهگو وگئ وتراوهەڵگه ليكداەم
 
 رەب لاه كەزيار كاه ىەوەئ ينهەكەد واەئ وهەينەشي ك كەزير ىەستێوەڵه مەئ وهەروونيەد و رىەهون رووى له رەكەئ
 ،وتووهگلەه ليكداەم به ىەرانييگۆ مەئ هويانه مەئ
 

 كااوتنى رانىگااۆ سروشااتى بااه ناادىەيوپە وتنااههەڵگداپێ مەئ: ەڵااێد باااكووري  ناادەرمەهون ماموسااتاى كەو :يەكەم
 هااتووه ۆبا ىەتااز ئااوازى و تاازه شيعرى كردندا تومار و كوتن رانىگۆ كاتى له جاران ىەزورب كه يهەه وهەكزیرە
 .ۆرادي تهەووچ وهەكەڵخ وێن له تازه شەختەو وەئ
 

 رەگەئ و راناهێئ كاىەڵخ كەزيار كاه ێبەه وهەوەب ندىەيوپە شەكوتن رانىگۆ مەئ كىێشەب مەچد ۆب واى من :دووەم
 ەیبوون رانىێئ مەئ كه بووهەه ىەترس وەئ ىۆخ ىڵد له وەئ مەاڵب كراوه ۆب يشى راقێع ىەجنسيي و ن وس رەفتەد
 زورتاار وەئ ىگاانەد ناااو ىەوەبااوون واڵباا و ۆرادياا لااه زراناادنىەدام باااش تااازه تەتاااي ەب بكااات دروساات ۆباا ىەشااێك
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 شاهێك بنەه سانئەك رهۆز كهەڵخ مەئ وێن له كه كهەهوي شەمەئ رزارانەس و اوانچ رەب ويتهەكەد ترپ و  ناسردە
 !نەبك دروست كەزير ۆب
 
 و كاااتەد يااداپە ىۆخاا ۆباا كێشااتپ كااه ێزاني اا واى كوتنااه رانىگااۆ مەب كەزياار هگاانەر كااه بااوون شەه ومااانێگب كااه
 رىەدەربەد و يىەئااوار وهەوياتەكەن تار جااريكى كووتنادا رانىگاۆ و ۆراديا لاه كردن كار له تێب وامەرد به ێتواندە
 كااىەلەم يماىژر رووخااانى گەڵ لاه 0655 ىڵسااا لاه دواجااار كووتاوه پااێ ىەرانييگاۆ وەئ كااه ىەترسا وەئ وهەداخبە
 لەك باه كاه ىەوانەئ رىەشەت و تانه رەب ويتهەكەد و الواز ىڵخا به ێبەد ێل ىەرانييگۆ مەئ كردنى تومار ەکزير
 شاكاند تيياانەحمەر ىەسيو ندەرمەهون رانىگۆ خوشترين كاسيتى كه ىەوانەئ و وت وونەك( ێبروخ و بزى) لىەپۆش
 لااه هگێ شاۆڕش مەئ دا اناهۆژر وەل( زواناهەر تياوه هچاك نەڵااێن تاا: )ەڵاێد كاداەرانييگۆ لاه كاه ىەوەئ رەب لاه رەه
 له و ێداب وانەئ ىەرنامەب تەخزم له ێبەد ريكەهون مووەه وابوو يانپ دابراوانه هەڵگمۆك له و والت له و ەنمەز

( شاادومانى لىەپت نەليد نەليدەد) رانىگۆ رەس له و نيوهەڵچه كەزير به يانگنەت شەوانەئ رەه ێداب وانەئ گەڵ
 نادەرمەهون ساتاىۆمام رەه رانێائ وهەرياتگەب كاردووه ارچانا كياانەزير و لياداوه كەزيار ۆب بونيان كىەلەم هولىەد

 يااوانىپ لاه ۆتا: نیاێب و رنێگاب يرسااندەڵگه شايانۆڕش كانىەرەفساەئ بااداەن ترساا كەزيار جا: نووسئەد باكوورى
 !! تىەاشايپ يمىژر
 
 كەزياار بااه ويساتىپێ رۆز رانێاائ شاداەكات وەل رانێاائ وهەريااتەگەد دا سياساييه وايااهەه و کەش مەئ وێان لااه كەزيار

 و نادىەرمەهون باه كەزيار كاه تەتااي ەب وريازەت و كرماشاان و تاران كانىۆرادي وامىەردەب و وتنەركەس ۆب دەبێت
 تااەه و كاردپێ ساتىەد وتوانهەركەسا تار ىەهيناد ويا ەل رانێئ وهەرايگە رۆز كىەيەوەتاقيكردن و ناوبانكى و ناو
 ميادياى تا وهەئ كردەد يداپە ىۆخ ۆب رترىۆز رىگنەالي و لماندەسەد ىۆخ بوونى ترەوتووانەرك سه كەزير هاتدە
 ..!.بووەه نەسەح ىگنەد به نيازى تەولەد كاته وەئ: ێنووسەد كەزير خيزانى ندىەز
 
 لاه كەزيار كه ىەوامانەردەب وتنهەركەس وەئ و كەزير نەسەح ندەرمەهون به نشاهىەشاه تىەولەد ويستييهپێ مەئ

 كەزياار رىەب ورووەد وەل كااه ىەوەئ ىۆهاا تااهوەبو ناااوهێه سااتىەد بااه دا مااهەك ماااوه وەل كوتناادا رانىگااۆ و رەهااون
 ەشوەل هگج رينگەب دا كەزير ى( الواز خالى) دواى به و ێيەلنەه ىەكەرەهون و كەزير به اويانچ  نیه یسانکە
 ىڵەماااەبن و تەولەد ت خزمااه بخاتااه واوىەت بااه كااورده ىەورگە كىێناادەرمەهون كااه كەزياار تىەويسااتووي تەولەد
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 فه ليكەم و نێحوس ليكەم به راقێع له ونچ ێكردب كەزير له داوايان. نازانم دوورى به من كه ىۆخ نشاهىەشاه
 كەيەوەكاردن ۆخا كاول لاه كەو كاه شاهەوەئ رەه!! ێ لاەڵه دا نشااەشاه باه ئااواش رهەو وتووهەڵگه دا ت لەيسفە
 :ەڵێدەڵه نشاداەشاه ىڕكو به ئاواز مانەه به و شيعر مانەه به ەکزير
 

  شادومانى تەپلى ليدەن ن دەليده
  ئێرانى شازادەى كوڕ جيهان رووى هاته ئەوا

 
 ىەشاازاد ڕكاو كەزيار هااتووه لەيسەف و نێحوس ليكەم جياتى له مەاڵب ئاوازه مانەه و شيعره مانەه دياره كوەو 
 شااو باه كاه ىەوانەئ نااوهێه دا ىۆخا دواى باه تارى واناىەئ و زۆورەن ساروودى شەانييگۆر مەئ رەه داناوه رانىێئ
 زێارەب شاكينه نالاه كتي اى رىەنووسا رەه باووه كاردن ارچانا به و رۆز به مووىەه شەمانەئ كوتووهەڵه تيداەولدە
  .نەكەد رىەد  وەل شەوەئ دواى و خاويننەد پێ رۆز به زىۆورەن رانىگۆ كرماشان له: نووسئەد( نيا سرىەن قادر)
 ..!! (شكينه ناله)
 

 ٢١١١سێپتەم ەری ی ٢١: ڕێکەوتی
 

 

 

 
 بەشی پانزهەم

 
 :دەركردنى زيرەك له ئيستكه

 
 شااو) باه ىەرانياانگۆ مەئ ندهچە رەه كەزير كه خاتەردەد وهەئ كەزير ندەرمەهون له رتنهگ اێگر و ركردنەد مەئ
 رانىگۆ ندىەرمەهون و ۆرادي ندىەكارم ىەوەل هگج كەزير زياتر وهەل كراوه ارچنا شداەوەل وتووهەڵگه دا( تەولەد

 باباان ىەشوكورلل ێنووسەد( ندى زه ميدياى) بيننەد كەو بووهەن وهەتەولەد به ترى كىەنديەيوپە هيج بووه كوتن
 ميادياى) ديساان هااەروەه  نااو وماانەئ ئيتار و يهەه كەزير نەسەح ىگنەد به رانيمانگۆ 0511 ىەنزيك وت ووىگ
 - نوسائەد تار جااريكى كاردووه كارياانە وەكپاێ كەزيار گەڵ لاه كرماشان ىۆرادي له كەزير خيزانى خانمى( ندىزە
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 رانێاائ و راقێااع تەتاااي  بااه دونيااا واوىەت و وارىەكااورد لااه كااه دا نەسااەح گەڵ لااه كاتااه وەئ تااىەولەد فتااارىرە
( عاباادى شاايخ) دكتااور كااه كاتيكاادا لااه تەتاااي ەب كاارد رۆز كوساا يكى و ناادەك تووشااى وىەئ رخساات ووەد ناوبااانكى

 شايخ) ركاداەئ يادانىەم لاه ۆرادي هات ووه نەسەح یكات بوو تاران ىۆرادي كوردى ىەرنامەب روكىەس راجووددينىسە
 ناساكى ىلاد رەسا لاه كاره مەئ كه یزوور نهەدەن رئ نەسەح تا بوو ستورداەد ركاوانىەد به( راجوددينىەس عابدى

 يالوىپاا و ێبياا شاكاوىڵد بااه و تاااران ىۆراديا ۆباا وهگارايەگەن كااات هاايج كاه دانااا خرابااى شاوينيكى هينااده نەساەح
 ...! وهەنديخانەب خستيانه و رتيانگ وييداەل غداەب يشتهگە ێكات مەاڵب غداەب و رهەبەوە ايچيپ
 
- نييه كەزير به يويستمانپ ئيتر - ەڵێد ئيران له ۆرادي ىەروشن ير مەئ بابان ىەشوكرلل ؟.. ىۆچب رسينپب ێبەد
!! 
 ەندەن كەزير به اێگر تاران ىۆرادي كانىەركاوانەد داتهەد ستوورەد سيراجوددينى عابدى شيخ دكتور ىۆچب هاەروەه
 !!؟ ۆرادي يتهچب
 

 وتيانەساوكەڵه ياانۆخ ميزاجى به و وهۆخ له نييه كاريك كەزير نەسەح ندەرمەهون به رەرام ەب دوانه مەئ كارى
 نىەساەر و ياىەورگە اكترچا و زيااتر كەڵخ مووەه له وانەئ ێكردب دا كەزير كەو ىەورگە نديكىەرمەهون گەڵ له
 كزیرە ىگنەد و كەزير گەڵ له رىۆز كارى ۆرادي كىەيەؤيندگ كەو بابان ىەشوكرلل ناسيوه يانەك رهەهون و كەزير
 بااه ويسااتىپێ زياااتر سەك مااووەه لااه ێباا تاااران ىۆرادياا كااوردى شااىەب ربرسااىەب كااه عاباادي  دكتااور كااردووه دا

 وانئە بووهەن ميزاجى و وقەز كارى كردوويانه وانەئ ىەوەئ مەاڵب! يهەه كەزير كەو كوردى ىەورگە نديكىهونەرمە
 ركردناىدە تىەونييچ باسى له( بزمان عيسا) تا وهەئ نەكەد وهەئ  بخواز ێل ييانچ تەولەد و تنەولەد ندىەكارم
 روون نشااهىەشاه تاىەولەد باه يااوهپ وەئ نادىەيوپە راساتى و كااتەد باباان ىەشاوكرلل باسى كوردستان ىەنامۆژر
 ىەشاوكرلل واتاا خاوى وەئ - ەڵاید و كااتەد باباان ىەشاوكرلل باوونى سااواكى باساى( بزماان عيساا) رەه وهەكاتدە

 اناهگمان سااواك باه ب يات توانىەيادەن سەك ماووەه وكااتەئ ونكاهچ بوونمه شانازى جيى بوون ساواكى ەڵێد بابان
 بكااات وهپێاا شااانازى كااه نييااه وهەئ ۆباا رەه بابااان ىەشااوكرولل ىەبااوون ساااواكى مەئ - رتەگااردەو نيااانەتووم 011
 ركردناىەد باا كااره وەئ جاا بكاات ۆبا كارياان كاه باووه وهەئ ۆب لكهەب تئەداوەن نيانەتوم 011 یمانك خورايي بە
 !!ۆرادي له كەزير نەسەح ندەرمەهون بيت رانێئ و كورد ندىەرمەهون ترينەورگە
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 لياى نشااهىەشاه تاىەەولەد شاك ێبا واەئ تااران كاوردى ىۆراديا رساىپرەب باه  كرەد كه عابدي  دكتور هاەروەه
 داخساتني  تااران ىۆراديا اىگارەد كااره وەئ با كردووه ئاواى خواست ئ لئ شتيكيان   تەولەد وي ەئ و بووه رازى
 .كەزير نەسەح ندەرمەهون رانێئ و كورد ندىەرمەهون ترينەورگە رووى به ێب
 
 ەتیولەد  وەكەردەد و خاتەردەد وهەتەولەد به بابان ىەشوكرلل و سيراجوددينى عابدى شيخ دكتور كاره مەئ رەگەئ

 هوناه تىەايژد وهەوانيشەئ اىێگر له ونچ تەولەد كه  وەكەردەد وهەئ ريشداەرام ەب له! رازييه لييان نشاهىەشاه
 ىڵاد باه كەزير ونكهچ!! زاننەد ىەزياد به ۆرادي له و نەخەداد روو به اىگرەد و كاتەد كەزير نەسەح ندەرمهونە
 باه رەگەئ !!ناينەردەد وهۆراديا لاه كەزيار الواز تاىەنجەه باه نادهچە ئاساانى باه نادچە يركهەسا!  بووهەن تەولەد
 راستيدا له كه بن كەزير نەسەح ندەرمەهون الوازى ىڵخا مانهەئ زۆورەن شيعرى رانىگۆ و لكوتنەه شادا و ليكمە
 ىۆها به شەمەئ بووانەن دا كەزير رىەهون و يانژ له الوازانه خاله مەئ كه بوون خوازيار وهڵەد له كەالي مووەه
 كەزيار نەساەح باووه وهەوەئ دواى باه جاددى باه نادچە تەولەد كاه خاتەردەد شەوەئ يهەندەرمەهون مەئ يىەورگە
 يارژ لاه و( نێشاو) واقيعاى رەسا لاه ێباەد كەزيار رىەهاون و ياانژ كاانىەرپەال ىەوەدنێناخو مەاڵب بكاات ۆمەساتدە

 لاه ماان كەزير تىەتاي  يانىژ ىەنشيو و ورازەه له بر و كەنوت تونيله وەئ هاەروەه بيت وه ه( نەمەز) روشنايى
 ..!! ديت تايىۆك 0699 - 9 - 99 له و كاتەدپێ ستەد وه ه 0690 ىڵسا له كه ێب اوچ رەب
 

 ٢١١١سێپتەم ەری ی ٢٦: ڕێکەوتی
 

 

 

 
 هەمەانزشبەشی 

 
 ؟...زيرەك بوچى پەنجەى كەست 

 
ۆ با فسايرىەت جورياكەب و كاهەريەه داوه اللاه كاه كاىەزير نەساەح ستاۆمام ىگنەد ئاشقانى ىەزورب رسيارهپ مەئ 
 ...!  بكريت وهێش مەب ووينه مەئ كردووه واى ىچ ئايا كه كەزير ناخى له اگئا بئ كاتدە
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  نين شە ێب ىێل كانيشىەوادارەه كرا كەزير به ىەوەئ
 
 نەسەح ستاۆمام ئاشقى بەاڵم يهەه كەزير حسن ستاۆمام كانىەرانيگۆ و يانژرەس له ممەك زمونيكىەئ ىچرەگەئ من
 ئااوازو هايج باه ساووتينيتەئ نااومەه رياكگ رمەگان ىگانەد لاه وئگا اناهۆژر رەگەئ و باووه خوينمەب ەڵتيك كەزير
 اويكىچ به وهەسارد كىەيەناسەه به وهەشقەع به كردووه واى مەبوون ئاشق مەئ وهەيتژناكو كەزير يرىەغ گێکندە
 ....!!مەك ستىپۆ كەزير ئاشقانى بو و وهەمەشيك كانەتەباب وهەريانگ لهپ  
 
  مەكەد پێ ستەد وهەلير ويستانەشۆخ
 

 ياانىژ ىەوێنشا ورازوەه لاهپا   تونيلاه وەئ و زتەك ىەناجپە كەزيار( نەمەز) روشانايى رژێا له و( نێشو) واقيعى
   .ديت تايىۆك دا0699 - 9 - 99 له و كاتەد پێ ستەدوە  0690 ىڵسا له كه ێب اوچرەب له مان كەزير تىەتاي 

 
 رانىگۆ به دواجار و كاتەدپێ ستەد( رمەد بئ و سەك بئ) هاوارى و رانىگۆ به تاوهەرەس له رەه كه ىەتونيل وەئ
 كگێاامان ناادچە و ڵسااا 51 كااه ىەيااانژ وەئ دياات تااايىکۆ(  مۆخاا النااه باائ رەساا بااه خاااكم ومەتيابساار نيااه جاايم)
 كاه وهەرەد يناهەب  لائ نادىەز ميادياىگەڵ  له تىەخيزانداري و كرماشان و تاران ىڵسا 0 - 9 رەگەئ و ەنیخايەد

ێ زاناەد ختياارەب باه دا نهاڵسا وەل ىۆخ و باتەد ناوى شۆخ كىێمەردەس به رانىگۆ به   وەقس به   ىۆخ كەزير
 رەساەب دا نديخاناهەب و يىەئااوار و رىەدەربەد و تىەبرساي و كاارى بئ سىەبيك وانێن له تر كانىڵەسا باقى ناەد

 ىەيانژ مەئ( نەدەليمد ۆ  ب وهەزاني مەن شمۆخ جار زور داومەڵه تييان مرموع ىەنيو) ەڵێد شىۆخ رەه و بردووه
 كەزيار رىەهاون لاه زياانێر كەن باوون كوردساتان رىەياركگدا تىەاڵساەد دوو كاه رانداێئ و راقێع وانێن له كەزير
 مهەئ ندانهونەرمە   كردەد تهەميلل مەئ كانىەيروزيپ واوىەت و ىەكەرەهون به رەرام ەب زيانێرێب كهەڵب رتەگدنە
( كاورد نادانىەرمەهون و رانەنووس) وێن كانىەكوشند شيهۆخەن هاەروەه و وارىەكورد ىەڵمۆك وتوويىەاشكپ له جكه
 رانىگاۆ دووسائ ريكامەخ واەئ) بیاێ و زياتگەب ىەناجپە كاه ىەتەناعەق وەئ ياندهگە كيانەزير مووىەه مانهەئ كه
 ماهچب و مەباك كجاارىەي خواحاافيزى مانيكاهەز و نزيكاه كه ركمەم ئاخرى ۆب مەعال ۆب مەلێد وهەيريمپ مانىەز مەب
 وهەكارد واڵبا ىەويان مەئ و ساتەك ىەناجپە كەزير ليره ئائه كورد براى ىەئ( بينمەن كورد ىەڕش به كه وهەكل يرژ
  ەییلگ ريمەك ميرزا شاالله ان كاتەن خودا لينەد جالل و بوص احەئ گەڵ له خوشناو ريمەك ميرزا كاته مەل كه
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 ! ؟ رويشتووى رۆز وانيه تپێ كەزير دەڵێ و كاتەد
 
 رەهاون درىەق كاه يهەساانەك وەئ نهااەت مان دىەقساەم نيياه كوردياك ماووەه دمەقساەم من كاكه لئەد ليره كەزير

 لاه وا ىەمانااك) ەڵێد و تێبەد وامەردەب كەزير هاەروەه نەكەد رەهون يرىەس ووكچب و سكەت اوىچ به و نازانن
 ( خومدايه ىڵد
 
 ! دايه كەزير ىڵد واله ىەماناك...!  ەڵێب
 
 رانىگۆ به جاره جار رب رئەد ىۆخ ىڵد ردىەد وهەيرانگ و كردن قسه به كراوهەن بوى وهەروو وەل كەزير وهەداخەب
 بائ و رىەدەربەد ماووەه راىەرەسا دانااوه ورهگە كىەيەكيشا رەسا لاه ستىەد كورت كىەيەرستەب كانداەدانيشتن له و
 نادئەه و سەك نادئەه وامەردەب ىچ كه بووه رزهەب رهەهون مەئ نىەخاو ىەوەئ گەڵ له كەزير يىێگەر و يىێگەج

 كااارت نەخاااو و وارەخوينااد كولكااه ناادئەه داوه ئازاريااان و وهەتييااان شااكاندويه رووى و گنااەر ىەوێشاا بااه تەئااافر
 لااه وهەشااكاندوت يااانەكەرەهون و خااؤى ماشاااكردنەت سااوك بااه فلكااوري  فولكااور و وارەخويناادەن بااه( شەبروانااام)

 رەراما ەب لاه ێبەد( وار خوينده) و( بروانامه) زارانەه و يانەد ي ووەه كەزير كه ىەتواناي و رەهون وەئ كاتيكدا
 ! پێرەس وهەلسنەه كەزير رىەهون و توانا

 
 و برواناماه نەخااو رۆز واەئ! داناوه ي يانەع به سەك  ندەه كەزير ۆب وارىەخويندەن و مهابروان بوونىەن ئەگەر

 .تي ەمروفاي كاتهەد تا و شيانەكەتەميلل ۆب ووێژم ۆب ي نەع و زارىەرمەش نەه رزي ەب وارىەخويند رۆز
 

 نێشو رىەوەبوون ي ۆڤمر و هۆڤمر كي ەزير وهەمەبك اكپ تىەيەه كه كانىەكوري مەك له كەزير ويتەنام من ليره
  ؟...بەاڵم تىەخوي نىەمەز و
 
 تاىەقيقەح ينە ادڵوەه و زياوه ميكداەردەس   له كه بزانين وهەئ اكهچوا نێينگنەل سەه كەزير ىەوەئ ي پ مهێئ
 و كەزياار مەردەب ينااهەبخ يوانااهپ و كااي  وساااەئ بناسااين و باازانين ئاااوا داوه رووى و بااووهەه كەو كەزياار يااانىژ

 : ێنووسەد يانهۆخ به بروا و يانهگۆ راست زور(  كوردستان ىەريكچ) له خوى كەزير ىەكەرهونە
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  البێ بەره و بێ گەوره پێ كێ
 چابێ زەحمەته و د  لێ منى وەك
 
 ىەوويان مەئ وهەانۆڤامر زيندووى دانىژووي كىەيەيوانپ مەردەب مانخاتهەد كەزير ىەئاميز تەحيكم شيعره ديره مەئ
 يفەح ئەڵێ مانپێ تى جي  كه وهەيەكەرزەب رهەهون ىەكڕێ له تىەناخي ئازارى ربرينىەد تووه زەك تيا ىەنجپە
  زانىەن منيان و مەكەرەهون درىەق كورد كه
 

 ٢١١١ئۆکتۆبەری ی ١٣: ڕێکەوتی 
 

 

 

 
 بەشى حەڤدەهەم

 
 زيرەك و هەتاوى خاك حەسەن

   
 ي ادارەع پائ كاىەزير و ميارينەژد كياانەزير الوازى خاالىەب مارۆەئ ماهێئ كه ىەگۆرانيان وەئ رباسىەس وهەريمەگەد
 وهەنيااييڵد باه ێناساي  مەيااوپ وەئ تىەساايەك و تەفسيەن و وهەندبيتێخو كمژزير يانىژ كه ىەندەوەئ من ينەكدە
 رجااارۆز كااه بكااات ىچاا كەزياار مەاڵب بااووهەن ئاسااووده داناىژوي رانيانااهۆگ مەئ گااوتنى كاااتى لااه كەزياار كااه يمەڵاد

 و دانژوويا ئاازارى ۆبا ر هاه: دووشەشام بەتەمااى و هەلداويم موره هودە هەر بێ و لێگيراوه شەشدەرم: تىەگوتووي
 يارهپ ىەكەسارود و وهەكاردووت ىەرانيياانۆگ مەئ ىەلۆتا تار ىەنۆبا لاه دواتار كەزير كەزير روونىەد يىەئاسوودنا
 ێباا كااوردى: لماندنىەساا ۆباا تار رانىۆگاا جيگاااو رۆز لااه و وهەگوتاوت ىۆخاا كەو ىەكەشاايعر مااووەه ز؛ۆورەن ردى؛ێام

 لاه و عياراق لاه: بلائ و بكاات هااوار ليهاات تاواى قۆخشاندووهچە له ملى و كردووه ىەرەموغام ىۆخ: شىەغولغە
 الواز ىڵخاا كەو كەزيار ياانىژ و رەهاون لاه مارۆەئ ماهێئ كاه ىەرانياانۆگ وەئ زياتر شەوەل: بۆوهەن گامێج رانێئ

 رووى لاه انياناهۆرگ مەئ ساتاێئ شاتوونچە ێبا داناىژوي و رۆحاى ئاازارى كەزير خوشى كاتى له و ينەكەد يريانسە
 نادە!!  كەزير رىەهون شكاندنى ۆب باسكردنيان و نانێه ناو رەگەم ێبيان يست  وەناي سەك و مردوون وهەرييەهون
 نيااەت ماردوون و بيزراون وهەتيشەيەاڵمۆك و سياسى رووى له و ناكرين يرەس رىەهون مىەرهەب كەو رانيانهۆگ مەئ
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 رىەهااون رەسااەل مانااهەئ سااتانۆد رەهااون روەلۆكااێل تێااب كي ەيۆهاا رەه رەبەل خااۆ رەگەئ ێبااەن ورۆز،ەن سااروودى،
 ىەوەشاپێ شاىپێ لاه كاه ياهەه شااكار ىەنادەوەئ كاانىەمەرهەب كاۆى لاه كەزير رىەهون واەئ! نەبك سيبێح ەکزير
 لاه رهەز كەريەزەن هلاىەئ كان لاه كەيەشايو هايج باه رانيياهۆگ نادچە مەئ و جيهاناه و كاورد ندانىەرمەهون مووهە

 واى گوتاووهەڵه دا شااى و لياكەمەب كه كەزير ىەرانييۆگ ندچە مەئ وهەتر كىەالي له وهەنەناك مەك كەزير نرخى
 ىەكەزيار وەب نەباك كەزيار دواجار و نەبك كەزير له زورتر وهەل ماعىەت كه كردووه التدارانەستەد و تەولەد له
 تاداەولەد گازەب نيااەت باه تىەگوتاووي ىۆخا كەو باار بان وتاهەچن خۆراگراناه كەزيار مەاڵب!  وەياانەد ياانۆخ كه

 :شيعرى به و كردووه تىەكورداي توندتر و كەڵخ وێن وهەوتچ زورتر و وهەهاتوت
 

  رێته له چاوى كوردستان رۆله
  پێته روزى دوا هيواى نيشتيمان

 
 خاۆ لاه سااواكى و خاائين و تەاڵستەد و تەولەد زياتر شەمەب و لوتكه ياندووتهگە ىۆخ ىەندانەرمەهون باتىەخ
 .نەبك خواردووى هرەز جار دوا و نەبد ىێل جار ندينچە كه ىەوەئە يشتەگ كار تا كردووه هار
 

 ٢١١١ئۆکتۆبەری ی ١٣: ڕێکەوتی
 

 

 

 
 هەژدەهەمبەشى 

 
 ...!نەيەته زوورەوه پێويستمان پێى نييه

 
 باه ىەورەگ كىێوتنەركەسا و كرماشاان و تااران راديۆكاانى لاه و رانێائ لاه كەزيار كاه كرد مەوەئ باسى شترپێ من
 مەئ باووهەه كەزيار نەسەح ندەرمەهون به ريانۆز كىەويستيپێ رانێئ راديۆكانى و رانێئ كاتيكدا له هيناوه ستدە
 .مەبك باسيان كەي كەي ئاوا توانمەد كه  وەكەردەد كاريك ندچە له شەويستيپێ
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 كەو زوو رەه كەزيار و ێزرينەمەدايد راديۆ له( ندىەز ميدياى)  زرەمەداد و رانێئ وهەريتەگەد كەزير كه :يەكەم
 رهە تێناب رازى ىەداواي مەب ميديا باوكى كرد ليم خوازبينى شنيارىپێ نەسەح كاتەد باس خۆى( ندىەز ميدياى)

 و راقێاع باۆ وهەريامەگەد نەكەن مااره مان له هچك وەئ رەگەئ: تىەگوتووي كەزير دياره كاتەد باس ندىەز ميدياى
 ئيزناى ێبا باه باووەه نەساەح نگاىەد باه نياازى تەولەد وكاتاهەئ ونكاهچ كاتەد باس ميديا كەو نامينم رانێئ له

 .زايينى ى0655 ىڵسا كاتهەد كه كرد ماره نەسەح له منيان ١009ى رەزبەرى ساڵى 99 له باوكم
 
 دا ماهێئ زياانى رەساەب كەيەمااو تىەنووسايوي كوردساتان ىەريكچا مىەدوو ىپاچ له ندىەز ميدياى ديسان :دووەم 

 نەساەح نگاىەد باه ويساتىپێ وكاتاهەئ تىەولەد القەت يا ڵمندا يا گووتم كرد مڵمندا داواى من كه بوو رىەپەتين
 موحساينانى محماود دكتاور و وانادەخ تااران انىگبازر ىەخوشخانەن له يان نەسەح خۆى ىەبار به ێجەب ستەد بوو
 .زووەئار و ساكار نىەخاو بووينه كردو راحىەج
 

 بۆخاۆى موسايقاى كوريكى كەزير نەسەح تاوىەه ١٣٤٣تا  10 كانىڵەسا له نووسئەد ندىەز ميدياى رەه :سێ يەم
 و رهەسا وت اووهەك ىەئيادار زياانى نەساەح دا كاتانه وەل بوو شيرين يانەنجپە راستى به راستىەب كه نابووێكهپێ
 ماهێئ گوت اووى( باباان ىەشاوكرڵل) كاوردى ىەرناامەب روكىەسا وهەئ رەب لاه دا دهەن ىەكەباار تەولەد ونكهچ ىێژل

 و ردانەم علاى ستاۆمام دا كاتانه وەل ناوئ ومانەئ ئيتر و يهەه كەزير نەسەح نگىەد به رانيمانۆگ ١١١١ ىەنزيك
 يناهۆبر كارد داوا ياان نەساەح و مان لاه و رانێائ ۆبا هاتن وهەراقێع له زراوىەج عار  محمد و زراوىەج نەسەح

 رزهەق مااووەه و مانگانااه و ارهپاا و وهەداي نىەسااەح شااىۆخڵد ێجااەب سااتەد تەولەد دا كاتانااه وەل غااداەب راديااۆى
 .ركردەد ئيداره له يان نەسەح كجارىەي به ترێئ ئينجا وهەوونچ كانەميوان كه یكاتەو دايه كانيان

 
  هێج يان كەزير نەسەح كانىەكار و داخوازى بووهەه كەزير نەسەح به ويستىپێ رانێئ تىەولەد كه ىەمانەد وەئ
 و تااران راديۆكاانى له زراندنىەدام تاىەرەس و رانێئ ۆب بووه كەزير ىەوەرانەگ تاىەرەس شەكاتان وەئ كردووهێج

 و رمەگ زياندۆساات و زاەشااار و ورهەگ نااديكىەرمەهون كەو خااۆى ىەوەرانەگ بااه كەزياار بااووه ورياازەت و كرماشااان
 هاايج وكاتااهەئ تااا ريااكۆج بااه وهەكااۆكردۆت راديااۆ ۆباا رىۆز كجااارەي گااويگريكى و داوه راديااۆ بااه رىۆز كىەگااوريي
 ىەريكچا ماىەدوو ىپاچا لاه كەزيار خيزاناى خاانمى مياديا رەه كاراوهەن باۆ ئااواى نديكەرمەهون هيج و ەکراديۆي

 ىەوەباوون واڵبا خااترى رەب له كردووه تومار كرماشان و تاران له گۆرانى ١١١١ كەزير نەسەح: نووسئەد كوردستان
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 ناااو خسااتهەد پوليشاايان تەنااانەت و هاااتەد كااه رنامااهەب بااۆ نامااه ٢١١١ ىەناازيك انااهۆژر كااه بااوو گۆرانيانااه مەئ
 ىەرنااامەب واوىەت تيكااراەب و وهەبكااريت واڵباا نەسااەح نگااىەد بااه وانەئ داواكااراوى گااۆرانى زووتاار تاااەو ەکەتەاكپاا

 وهەباوويەد واڵبا كاانەگرێگو و مهێئ ىەرنامەب تەرەك دوو انهۆژر كاتانه وەئ سوراەد وەئ خۆى نگىەد رەس له كوردى
 وىاڵس و كرماشان و تاران راديۆى كانىەرنامەب ىەشەگ و وهەوشانەدر هۆى ب ووه ىەكەخۆش نگهەد به كه نيكەسەح

 كردنااى داوا تىەتاااي ەب كاااني ەرنامەب ىەربۆز هاااتەد راديااۆ كااانىەئيزگ و رهەب كااانىەگۆرانيي نگرانااىەالي ىەنااام
 .بوو نەسەح كانىەگۆرانيي

 
 ٢١١١ئۆکتۆبەری ی ١٣: ڕێکەوتی

   
 

 

 
 بەشى نۆزدەهەم

 
 ...!زيرەك بوچ كەوته بەنديخانه

 
 ەکزيار نەسەح ىەوەوورژ هاتنه ىێگەر كه رئپێسەراد تاران راديوى وانىەركەد كه سيراجوددينى عابدى شيخ دكتور

 مەاڵب نيياه روون ۆبا ووردى به كانمەرووداو ىەزنجير و نازانم كانەرووداو ووىێژم من وهەداخەب ندهچە رەه! نەدەن
 كەو شە ێاكت مەئ كااتەد چاا  كوردساتان ىەريكچا كتي ى كەزير نەسەح 0699 ىڵسا كه يهەندەب روەس وەل رەه
 كاااريكى كااوردى  ااىێكت كردنىپاچاا نهاڵسااا وەل كاتيكاادا لااه ێبااەد رىۆز داواكااارييكى و واوەر كەزياار كااانىەرانييگۆ
 ەکزير نەسەح رىەهون وهەديك كىەالي له وويىێژم رووداويكى به بوو كراوهپاچ كوردييه  هێكت مەئ كه بوو مەستئە
 كوردستان ىەريكچ كردنىپاچ كرد تر رەكاريك و تر ورهگە ىەكەروداو وهەتر رووييكى له كوردستان ىەريكچ ناوى و
 بااقى ماهەح ع ادولى ساتاۆمام و تىەكووتوي ندىەز ميدياى كەو كرد تووره كەزير نەسەح له تىەولەد جاريك به
 ركاردووهەد كاىەزير نەساەح رتناىگ رماانىەف كوردساتان ىەريكچا ىەوەكاردن واڵبا و  اچا بااش تەولەد وهەيريتەگد

 كااتەد بااس كاسايتيكدا لاه كەزيار كەو ساتەد ناداتاه ۆخ و ێجيديل به كانىڵەمنا و زن و ڵما ارىچنا بهەک زير
 زىێار وهەرەمااوەج و تىەركردايەسا ئاستى رەس له وئەل دياره رشۆش ناو يتهەچد و باشوور كوردستانى كاتهەد روو
 ركردهەسا و رشۆشا و هگرەشامپێ به كانيداەرانييگۆ وێن له وي ەل و  يرەگد كي ێنكەئاه ندچە و كيرئەدێل زورى
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 به! ئيستكه يتهەچد و ختەايتپ غداىەب كاتهەد روو رانىگۆ كردنى تومار نيازى به كەيەماو اشپ! ێلەلدەه كاندا
 ستاۆمام ێريكينچب غداەب ىۆرادي له تر جاريكى كه ىەوەل ێناب وتووەركەس و نەناكێل شوازىپێ ئيستكه له وهەداخ

 له ۆرادي شوازيكردنىپێ غداو به ىۆرادي ۆب كەزير ىەوەوونچ مەئ باسى رهەمەس ساتيكىەكار له يرىژبا شار عثمان
 شاكنينىپ ىەنژليا كاوردى ىەئيساتك تاهەجوو غاداەب له راقێع وهەهاتووت كه 0699 ىڵسا: نووسئەد كاتەد كەزير
 دانەسا ىەنازيك ىەوەئ اشپا  يارگب رەوژراني يگاۆ كاوەو بكاا شەشاكپێ داوا  ناو لاه رەس ليكردووه داوايان رانىگۆ
 ..! .كهەمار كلكى الىەت ياندوويانهگە وهەرەس له يزهەب و مار يارى كوەو تازه به تازه بووەه كراوى تومار رانىگۆ
 - نيياه بااش ىگانەد نەدەد ياار ب شاكنينپ ىەنژلي ەڵێب ێبەن س ى كردووه ييانپ ىەزمەب مەل شەر رىەس رهەجاو

 باشترين له يهەه رانىگۆ زارانەه ىەوەئ اشپ نديكەرمەهون كهەياساي   مهەئ! نەناك تومار ۆب هيجى - غيرسالح
 ىەنژلياا غااداەب لااه تااازه بااه تااازه هابااادەم و ورياازەت و كرماشااان و تاااران غااداوەب كااوردى ىۆرادياا كااانىەرانييگۆ
 ى ه صاالح غيار مەئ - صاالح غيار - نووسانەد باوى كەناموبار ىەنژلي وهپكردن تاقى اشپ و نينۆداد ۆب شكنينىپ

 عابااد شاايخ دكتااور و تاااران كااوردى ىۆرادياا كىۆرەساا رمااانىەف بااه تاااران ىۆرادياا داخسااتنى ركاااەد غااداوەب ىۆرادياا
 كاوەو ناديكىەرمەهون ۆبا كاوردى ىەرناامەب كىۆرەسا باباانى شاوكرولالى ىەنيي پێی ويستمانپێ ئيتر و سراجوددينى

 .ينگەتي  وتىەريككەب ێناب كەزير
  
  درەد ئااازار و نديخانااهەب يخاتااهەد گماناا دهەژه و  رگاايەد راقێااع تااىەولەد كەزياار نەسااەح ىەوەرانگە مەل رەه

 لاه ونچ كه وهگيريتەگد وهەمەخ و بريندارى به رۆز كەزير وهێش ناشيرينترين به و وهێش ترين زالمانه به ئازاريك
 هينامياناه) نديخاناه باه مەئ وێن نهەي ەد وهەنديخانەب وەل مانيداێسل و رێولەه و ركوكەك و موسل غداو به وانێن
 خاوا باوومەن داچاهي لاه كارد حماىەر خاوا بووم غداەب عزي ىەت و نجهەشكەئلە ژێر  سەخلەم گمان شەش مانىێسل

 هينامياناه ژ ريەلادەه ىۆخ ىڵد ردىەد ێبەد وامەردەب كەزير ص اح بوەئ ىەكاسيت مەل رەه هاوار من سەب هاوار
 لاه نييه وهەرەد به یسەك وليرەه كوردى هاوار ىەئ رويشتم كه جواندا رىێولەه راغەق به موسل بردميانه ركوكەك

 دهەژه یرت اگ ياانەيزپ خولاه كەو رياكەفەن نيااەت دا ليساخانهپۆ زىەفەق نااو له ى؟ەكار  : یێب و ێرسپب حالم
 ىەئ ممااەئ باوو دياار كانياانەرەنجپە كاردەد ماشاامەت بووم هڵما وەل بووم هڵما مەل هاوار ىەئ برد منيان ليسپۆ

 من ۆب باوكم نەبەد بوكوئ كەزير نەسەح یێب بووەن رەشەب نەبەد كوئ بو كەزير نەسەح یێب بووەن رەشەب هاوار
 ىەناديخانەب لاه وەشا 05 ركاوكەك وهەهينامياان يناكااەق ختيياهەب دەب ماووىەه ماناهەئ ممااەئ ەڵاێب مەيزپ خوله
 ياراوىەگب وهەراقێاع لاه ريناهگۆ ئاازار و رينگاۆ نديخانهەب و رينگۆ شار مووەه مەئ اشپ( باوكم بو بووم ركوكکە



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

76 
 

 له) ینووسەد دا كوردستان ىەريكچ مىەدوو ىپاچ كىەشپێ له ندىەز ميدياى خاتوو رەه وهەنەكەد رانىێئ سليمىگت
 و كاردووه توماار ىەكاتاان وەئ باساى ىۆخا نكاىەد باه كاه دا نجهەشكەئ رىۆز و رتىگ كاته وەئ ساواكى رانيشداێئ

 ! ؟!نديخانهەب تهەخراو جاسووسى تاوانى به ەڵێد كداەيەڵگەب له ساواكي 
 

 ٢١١١ئۆکتۆبەری ی ٢٢: ڕێکەوتی
  

 

 

 
 بەشى بيستەم

 
 ....!حەسەن زيرەك گەورەترين هونەرمەندى كورد

 
 و غادا باه ىۆراديا باه ىەشاگە كاه نادەرمەهون ليهااتووترين و كاورد نادىەرمەهون ترينەورگە كەزير نەسەح بەڵێ
 زوواللاه هگانەد باه تاىەولەد دوو ختىەايتپا زكارياكۆر ندهەرمەهون مەئ. دا هابادەم و وريزەت و كرماشان و تاران

 كەي لااه تڵەوەد دوو رەه سااتاێئ تاااران و غااداەب ىۆرادياا ىەئيسااتك لااه ێنێخااوەد وبااارەك وەك و وهەراناادەلەد ەیك
 ساتندەپە ىەنديخانەب له ترپخرا شەوەل و نەخەداد روودا به شىۆرادي اىگرەد نەناك تومار ۆب رانىگۆ كەن كاتدا

 جاسووسااى بااه شەكەي رەه نييااه ىەوەرانگێاا رووى كااه نەدەد ىەنجەشااكەئ جوريااك بااه كەياساااي مااووەه لااه دوور و
 .كاتەد تاوان ار ترى ىەكەوەئ
 
 ؟..ديو وەل و ديوو مەل ىچ ۆب ئازاردانه و كردن ندەب مووەه مەئ
 ؟..بوو ودولتىێن جاسووسى كردبوو ىچ كەزير نەسەح

  ؟.. بووەه كىێوناهگ   ؟..بوو شۆفر ترياك ؟..بوو ژكو ياوپ و مافيا
 ..! بوومەن اچهي له من كردى خوا: ەڵید ويانهگراست رۆز كەزير
 
 كورد ىەورگە نديكىەرمەهون بوو وهەئ كەزير وناهىگ نياەت بووەن دا چهي له بووەن كىێوناهگ هيج كەزير..! ەڵێب

 كانياكەڵخ ىڵاد يشاتووهگە پێای ئاازار باه كه رزهەب رهەهون وەب يويستەد ێنێبخو كورد ۆب ئازادى به يويستەد بوو
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 ىڵوگا ئاساانى باه كاه نييه مينهەز وەئ ديكتاتور تىەحوكم يركراوگدا تىاڵو وتووەك دوا تىەميلل مەاڵب بكات شۆخ
 .ێريكينچب تييدا ئازاد شادى بول وولى و شكوئبپ تييدا رىەهون
 
 كەي لاه ردووكياانەه و كەزير نەسەح ندەرمەهون به رەرام ەب يانەانۆڤنامر و ناياسايى كاره مەب راقێع و رانێئ

 ! ك شكيننێت ندهەرمەهون وەئ تىەحييۆر كه وت نەككێر وهەئ رەس له تهاڵو دوو مەئ كه دەچێ وهەئ ۆب ۆ مر كاتدا
 

 ؟!نەناك مارۆت ۆب رانىگۆ و نەخەداد روودا به اىگرەد و نەكەد رىەد ۆرادي له رانێئ له وتهەككێر نياەت رەه ئايا
 
 مااارۆت ۆباا رانىگااۆ وياا ەل و وهەرنگنااا رىەو كااوردى ىۆرادياا و غااداەب يتااهەچد و راقێااع ديتااه كااه يااهەماو وەل رەه

 ! ن؟ناکە
 

 هايج كاتيكاا لاه نەدەد ىەنجەشاكەئ اناهۆڤنامر رۆز و نديخاناهەب نهەيخەد و يكرنەد عيراق له وتهەريكك رەه ئايا
 !نييه؟ وناحيكىگ
 
 ؟!الپ داتهەد جاسووسى تاوانى و داتەد ئازارى كاوەد ندىەب و  رگيەد ساواك راني ێئ له وهێش مانەه به
 ىۆخا دانىەنجەشاكەئ و يارانگ باساى وهەئاازار باه كەزيار نەساەح رەگەئ باووەن دا هيج له كەزير كردى خوا مەاڵب
 لاه: ێنووساەد ىچا كەزيار ىەباار لاه وهەكاانييەڵگەب نياو له رانىێئ ساواكى بابزانين رانێئ له و راقێع له كاتدە
 باه .ێنووسا ده دا 06لاه الپەڕە  0095 تهاران - اول مجلاد( سااواك اساناد روايات باه ايران در بچ جن  )  ىێكت
 اگازەد ىۆها باه كرماشاان و تااران ىۆراديا يشووىپ ىژبي رانىگۆ كەزير نەسەح 0019 - 9 - 99 رتىپۆرا ىەويرگ
 سااتىەبەم بااه رساامي بااو وونچاا و راقێااع لااه وونچاارەد تىەتااوم بااه.. ياااوانىپ هاوكااارى بااه و عيااراق كااانىەمنييئە

 زينادان ىەوانەر دان نجهەشاكەئ اشپا كاراوه يرگساتەد رانێائ قاازانجى باه جاسووساى ۆبا رسمي ىۆرادي له كاركردن
 رزىەم لااه وهەراقێااع تدارانىەاڵسااەد نەالي لااه 0019 - 9 - 1 وتااىەكێر لااه كااراوه زيناادانى مانىێساال لااه كااراوه
 ناماهبەڵگە لاه رانىێئ ساواكى تا وهەئ زيندان تهەخراو جاسووسى تىەتوم به وهەتەكراو ئيران ستىەراد وىەسرخە
 به راقێع كه كاتەد ئاشكرا شىەكەيرانگ ىۆه و 0699 ىڵسا له راقێع له كاتەد كەزير يرانىگ باسى يداۆخ كانى

 !!!رانێئ ۆب جاسووسى ستىەبەم به ۆرادي له كردن كار و رسمي ۆب وونچ و راقێع له وونچرەد تاوانى
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 ەنسەح واتا كاتەد مانيداێسل و راقێع له كردنى زيندانى و كەزير ئازاردانى باسى ساواك ىەيەنامەڵگەب وەئ رەه
 رزىەم لاه دا 0019 - 9 - 1 وتاىەكێر لاه راقێاع ىچا كه يراوهگ رانێئ ۆب جاسووسى تاوانى به راقێع له كەزير
 . رانێئ ستەد يداتهەد يراوىەگب وىەسرەخ
 
 تااوانى كاه راني ێائ ديااره زينادان تاهەخراو جاسووساى تااوانى باه رانێائ له ێنووسەد ساواك ىەيەڵگەب وەئ رەه

 !!رانێئ به ژد تێب نيكەالي و تەحكوم جاسووسى ێبەد كەزير نەسەح الپ داتهەد جاسووسى
 
 كەزيار( صا اح باوەئ) تىەكاساي لاه یكاات تيداياه كىۆزير كانىۆقس ۆب واوەت كىەيرييگشتپ ساواك ىەرتپۆرا مەل

 خاوا: ەڵاێد وهەانژ و تەسارەح لاه پا  ڵد و ويىگراسات باه رۆز و رانێائ لاه و راقێاع له كاتەد ىۆخ يرانىگ باسى
 ەنسەح ندەرمەهون ىەوييگراست و ئازار مووەه وەل مانگۆ ستاشێئ نەه سانيكەك رەگەئ بوومەن اچهي له من كردى
  ؟!ينەڵد چێ ساواك ىەانەڵگب مەئ ۆب ىەرئ! نەكەد كەزير
 
 ێباا ۆبا ويساتهپێ ديكاه كاىەيەڵگەب هايج  رەئ ؟!راق؟ێاع ياان رانێائ! باووه؟ تڵەوەد كاام جاسووساى كەزيار ئاياا 
 !!كەزير نەسەح ندەرمەهون وناهىگ
 
 !؟!يهەه روونتر و راست ساواك ىەيەڵگەب مەل هەڵگب  رەئ
 
 لاه تااەوەئ مەاڵب! نيياه مەك ىچاهي رەهاون لاه كەزير! كورد تىەميلل تىەيەكەتەميلل يانىژ كەو كێر كەزير يانىژ
 كەزيار رووى باه ياانژ و رەهاون اىگرەد كاتدا كەي له وهەكپێ راقێع و رانێئ نانداێداه و جوانى نىەمەت ىەرمگە
 مەئ گەڵ لاه باووەد رتارەدەب رەد و تتارەحمەز و ناخوشاتر كەزيار ياانىژ زۆر به زۆر كه داخستنيك اگرەد نەخەداد
 .تر قوناغيكى ويتهگكەد شىەكەرەهون شەخييەدوز يانهژ
 
 كاناداەرانيگۆ لاه كاه ىڵەما وەئ و وهەبيتەد جيا ندىەز ميدياى له كەزير تييهڵەوەد دوو مهڵزوو وەئ نجامىەئ له
 و ساااكار) دا مالااه وەئ وێاان لااه و  خاار داده دا روو بااه شااىڵەما وەئ اىگاارەد( ڵمااا ناااو شااهۆخپێ ناادمچە) ەڵااێد

 و ەچااێد رەسااەب زوو رۆز ختيااارمەب رۆز ماان ڵسااا مەئ بول ااول مىەردەساا و ێجيااديلەب يىچيخااون بااه رەه( زووئااارە
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 رۆز مۆخ بيالنه رەسەب خاكم ومەبسر تييدا نييه جيم و وهەكاتەدپێ ستەد خوداوه الى به مەكەد يىەلگ تر جاريكى
 ...!وهەبيتەد نزيك  ويزگ بمنينه ماوهەن مەندێه له ۆژر به ۆژر وهەريتەگد ىەخەي تووندى به
 
 ويساتيتانەشۆخ و تاانۆخ ياىەورەگەب بم اورن تكايه مە دپێ ىێژەدر زياتر ناتوانم ريانگ رەب له بم ورن رانەنێخو
  .كەزير ۆب
  

 ٢١١١نۆڤەم ەری ی ١٢: ڕێکەوتی
 

 

 

   
 بەشى بيست و یەکەم

 
 !!له ليدانەوه تا زەهر

 
 ێلا خيزانيشاى يانىژ كەزير دانهێل و رتنگ و داخستن روو به ركاەد و شكاندن روو و شكاندن ڵد مووەه مەئ اشپ
 نزيكاى و زۆساڵد و ساتىۆد كانىەنووسين دا قوناغه مەل رىەوەكوير و ختىەدبەب له پ  قوناغيكى وهەوتەك ووچكێت

 باه ياانىگ ساتىۆد و ێدراوسا دا ياهەماو مەل ريمەك ميرزا ونكهچ نەاوچرەس باشترين( خوشناو ريمەك ميرزا) كەزير
 ماووەه مەئ و فروشاتن پێ ەڕش مووەه مەئ كەزير كانىەختيەدبەب اوترينچرەب. بووهەه خيزانيان لىەكێت و يانىگ
 ريامەك ميارزا ۆبا شاوينيكدا لاه كەزيار كااتەد ڵتاا كەزيار لاه ياانژ رناماهەبەب و كەي دواى له كەي كهەي دانهێل
 ريامەك ميارزا دا رهێال/  نەدەد مێلا ىۆچبا بازانم ىەوەئ ێبا دياوه لدانەهێت رمۆز منەئ برا جا: ەڵێد و وهەكيريتدە

 و سارى ريماىەك ميارزا اوىچا رهينااوەد يرفاانىگ لاه سامالىەد كەزيار كەزير ۆب وهەخوار ديته اويداچ به فرميسكى
 !وتک ىەرانييگۆ مەئ ري ىەغ به و ىەكەفەد دايه ستىەد رهگب  وگ كاكه رهگب  وگ كووتى

 
  بەشم ناخوشى له بێجگه نەبوو دنيادا له قەت
  چارەرەشم و بەدبەخت و بێكەس چەند خودا ئەى
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 .ێبەد رەه دانىەڵهێت شەل ێرمابەس تا خواەب  ناوپێ عاجزى كاكه :ەڵێد كاەد واوەت كهەرانييگۆ كەزير كه 
 نىچاۆ ن؟ەدەد ىێال ىۆچب! ن؟ەدەد كەزير له كين وانهەئ! لدانهيتيه و دانێل رەه كەزير شىەب دواوه به رهێل ەڵێب
 !ن؟ەدەدێل
 

----- 
 

  وەك نيره
 
 ەدحمەئ الەم كانى له روو مجارهەئ ساتهەكار مووەه مەئ اشپ بوو رگراۆخ كىێياوپ و ورهگە كىێندەرمەهون كەزير
 ێلا ياانڵما كاردوو رياانەد ۆراديا لاه ىەوانەئ ىیێاب ۆت! مەاڵب كاتەد كاس ى و ێنەداد كەيەايخانچ  وەل و كاتەد
 !!رينگگب ىێل شەستەد دووره شوينه مەل و سنوور رەس مەل راندپە ريانەد وهەختەايتپ له و كداێت
 
 هااتنى باه ياهۆب نيشائەداد ىێال كاه يهەوەسەك وەئ زىۆيرپ له نێشو زىۆيرپ :ەڵێد و يهەه كيانەي كووته بەرەع
 كه هچناو روشن يرانى واروەنێخو له هگج رتگ ترى كىێقەونەر كردو يداپە ترى ناويكى دەحمەئ الەم كانى كەزير
 ماووەه لاه تاوركي  و فاارس و كاورد نادانىەرمەهون واەئ كەزيار الى ۆب هاتنەد كه كاتەد باس ريمەك ميرزا كەو
 هوناه رەكەئ اەگیا د ياانگنەئاه كەزير ناىپە له و كەزير ىەنۆب به و دەحمەئ الەم كانى كردهەد روويان وهەرانێئ

 هجااهەل ىەربۆز لااه هگااج ناادەرمەهون كااىەزير واەئ كااوتەد رانيااانگۆ فارسااى بااه نياااەت كانەفارساا ناادهەرمهونە
 رانىگاۆ و شاادى رىۆكا وتووانهەركەسا باه رۆز تاوركى و فارساى و كاوردى باه زنەم نديكىەرمەهون كەو ەکانكورديي
 كەزيار باوون ساانهەك وەئ ياانەربۆز وهەباوونەدکۆ ىەوانەئ واناهەبوونکۆ و رۆكا مەل ديااره كردەد رمگە كانىەكووتن
 واناي ەئ وهەشاپێ هاتناهەد وا تىەبااب و رانىگۆ دا وانهەبوون کۆ و له شەوەل هگج بووەن رازى يانپ تەولەد ئاسا
 !! بوونەن تەولەد ىڵد به
 

 : ميرزا كەريم دەنووسێ

 
 زور كەزير نەسەح ىەايخانچ كردهەد رووى ش ووايهۆخ پێ رانىگۆ و ئاواز رىۆك بوو زيندوو كىڵێد نەخاو ىچرەه 

 ەشبان شارى كىەڵخ دا وانهەبوونۆك مەئ كاتى له كردەد كيانەزير ردانىەس فارس و تورك و كورد ىژراني يگۆ جار
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 ناخى له و زۆس به شەندەوەئ ريانداەس به دەيقاچێاند وەك نيره كەو رەه هاتەد كەزير ىەرۆن كه دانەد وريانەد
 .ستاەوەد نيشتەر كەو كێر شىەل مووى  ۆمر كه كردەد كوتن رانىگۆ به ستىەد وهەروونييەد
 
 ێباەد گەڵ لاه باشاى كاىێنژە موسايقا و ێباۆد شاىۆخ كاىگێنەد كاه لاور يكىژراني يگاۆ دا واناهەبوونۆك مەل ێكەي له
 تاا داەد باا رەسا نيااەت رەه كەزيار ەڵاێد دۆما و تازه رانىگۆ  ندەه كوتن رانىگۆ به كاژد ستژد لور ىژراني يگۆ
 .كوتراوه( خير مەدەق) زن شيره رينىپەرا كاتى له و كوردييه سياسى كىەرانييگۆ كه دايه دايه رانىگۆ كاتهدە
 

  جەنگه وەختى دايه دايه
  فشنكه پ  سەرم بااڵ قيتاركى

 
 لاه وه؟ەناادات هژراني يگاۆ مەئ ماىەاڵو كەزير ىۆچب بوون تەحەنار داڵد له و وهەيرايەگد يانۆب مووەه كانەنجگە 
 !!كردپێ ستىەد دايه دايه رانىگۆ ئاوازى و كي  مانەه به كەزير پ 
 

  دەكەم بۆ اليەت اليه
  بت اتووه خوو بەڵكوو 
  مەمكوالنت نێو خەمه دەست 
  بەالتەوه رۆژ تا شەو 
  بەپاتەوه بم خلخال ئاى 
 
 لاه كردەد يان كەزير مىەد يرىەس بهوتەم و مات كهەرۆك دانيشتوانى كوت ىەرانييگۆ مەئ كىێر و شىۆخەب هينده 
 باه كەزيار ەڵاێد چایرەه تەڵێاد رانىگاۆ رۆز كاهەلور هژراني يگۆ گەڵ له كەزير هات ووێل شيانۆرخەس كەو ي انەك
 داياه ماىەاڵو رانيياهگۆ مەئ ينەڵاد كەزير به ێبەد واوەت كهەرۆك ىەوەئ اشپ وهەداتەد مىەاڵو ئاواز و كي  مانەه

  ؟!بووەن دايه
 
 ! زانمەد خوشم ه( ندەو يرانهپ خيرى مەدەق) ىەكگەنەج لقوالوىەه وەئ ىەكەرانييگۆ وايه ەڵێب: كوتى كەزير
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 كااكى ميكاهەد ناالين ۆبا ىەئ كەيەهاانەب به ىەرجارەه داومێل يان ندهەوەئ ونكهچ ناويرم! مەاڵب وهەمەبد وابىجە
 ەکزير توخوا رسنەپد ىێل كه كردبوو ئاماده شيمەك وابهەج زانىەئ شلكردووه ۆب مێكو مني  و تەڵێد رانىگۆ ميوان

 ..!.ەڵێد كەزير بوو ىچ كه مهەاڵو
 

  بت اتەوه غيرەت با دەكەم بۆ اليەت اليه
 بەيالەوه رۆژ تا شەو برنەو ت ەنگى كەيته دەست
  بەپاتەوه ئەبووم كەوش جا
 
 كىەيەهاانەب و داەدەڵاه تايم قيانەشا جاووت تەسا باووەن زووتار وەشا لاه   كوت ا شتيكم رەگەئ راستىەب مەاڵب 
 .وهەدوزيمەد ۆب اكيشيانچ
 
 له رەه كەزير كەزير نەسەح ىەايخانچ دەحمەئ الەم كانى له وي ەل كه  وەكەردەد به كەزير ىەقسان مەل رهێل
 ۆباا دروسااتكراويان هەنجەتيكااى ێبااووبەن يااانڵدەب و ێكااوت  كىێشاات رەگەئ بااووه ساااواك و ئيتالعااات رىێاودچاا رژێاا
 يانداوهێل  خرا و وهۆتەزيوۆد
  

 ٢١١١نۆڤەم ەری ی ١٨: ڕێکەوتی
  

 

 

 
 بەشى بيست و دووهەم

 
 ...!ديسان ليدان

 
 لاه رانێئ و راقێع له نديكەرمەهون كەزير نەسەح  ناسرەد كەزير نەسەح كازينوى به ستاێئ دەحمەئ الەم كانى
 و فارس و كورد له وهەئاسايي كىەڵخ و رؤشن ير و ندەرمەهون به سەك رۆز ناسراوه وهەكەڵخ و رمىەف ئاستى رەس

 نادهەرمەهون وەئ ىگانەد لاه ياانێكو و ب يانن كەزيار وهەنازيك لاه خوازن ئاواته وهەكچەناو كىەڵخ مووەه و تورك
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 اناهۆژر كەڵاخ و برساكەيه و رێساكرت ێبا باه و وانەاساپ بائ باه و ع ىەشا كىێنێشاو لاه كەزير ئيستا ێب  زنهمە
 نييه ئاسايى كىەكازينؤي كەزير نەسەح كازينؤى نەبەد رەس به شۆخ كاتيكى و نەكەد وەئ ىەكازينوك ىچۆ هاتوو

 و ىەكاازينؤك   ىۆخا ندەرمەهون كىەزير نەسەح   يهۆب رەه وهەبوونەدکۆ ليره روشن يران و ندانەرمەهون رجارۆز
  ێكااريك رەه داباوون ئيتالعاات رىێاودچا رژێ له وهەبنەدۆك كازينؤيه مەل ناوه ناوه و وامەردەب ىەوانەئ مووەه  

 بيارى ئيتالعاات ياهۆب ناراەداد كىەرەسا ىۆها باه كي ەزيار رەه و كەزير ڵاپ درايهەد ورهگە تاوانى بووايه روويدا
 كي ەزيار و نەدەروون رهێال ترچێ مانياويانهگو وهەبوونۆك وەئ ىەوەبوئ هەل قەنينێ ليره كەزير كه وهەتۆكرد وهلە
 نەباك ارچانا كەزيار كاه ىەوەئ ۆجااب  بكار ارچانا و  بكار برسى و  بكر بيكار و چێب ستەد له ىەي كاس ى مەئ
 ...!ێ يلێجەب نهێشو مئە
 

 ؟... بؤ................ دا ردهەتي  شەقاوەى و كي ۆقچە ساواك
 !كوشت كيانەزير رنەو
 

 امگارەد دا ايانگرەد ىگنەز له شاكرديكيان و خانم رابيعه رۆز كىەيانيەب: ەڵێد و وهەيريتەگد خوشناو ريمەك ميرزا
 تاانچێ بزانم بلئ  رەكەقسان مەل ۆت: كووتم بووين موزاحيمت ختهەو مەل ئا خشهەب : كووتى خانم رابيعه وهەكرد
 شيانێنديكهە كردين گەڵ له يانەڕش وەش مەئ كووتى خانم رابيعه ؟ روويداوه جى و دين كوئ له و هاتووه رەسەب
 ىڕەكاو هڕكاو وهەكارد تااليان مەاڵب كرد اكىچ كىەڕێش  رگناەڵه خوا وهەكرد ستىەد وي ەئ تە ەڵه دا كەزير له
 قوربااانى بااه بمكااات خااوا ێبااەر ىەه ناااێه خويناادا بااه مووانيااانەه الكىێوگاا و رەساا و سااتهاتنەدەو لييااان يىەبااان

 وهەكەاليەب ىەكەي رەه ساتيانەد لاه تێاب جاتياانەن باوو خواياان خاوا رەه ليكاردن واياان جار زارەه كانياندەستە
 ري ەانادارمژ و دايان ۆبا تيشايانەشاي و كردينپێ شكاتيان و رىەاندارمژ برده يانۆخ ماشينى به شيانەمێئ التنهە
 تيزياان و تووناد سزاى كات زووترين به و وهەزنۆبد فروشانهەڕش مەئ داينپێ ينيانەڵب و كردين وازىەنڵد ريانۆز
 يااانەمێئ شااانهۆخ قسااه مەئ ئااا ب اارن سااتيانەد نەبااك دا رەسااەب يمااانێژدر سااتەد یسااەك رەه دواش وەمەل و نەبااد
 .وهەينێد  وەل ستاێئ و وهەناردهە
 

  گەڵ كردوون؟ له شەڕيان كين ئەمانه دەپرسێ كەريم ميرزا
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 باه و روالەشا و تۆكا شايانێكێندەه باوو رەب لاه خاكيان جلى كيانێندەه كاكه ىچ میێب لاالەو: ەڵێد خانم رابيعه
 تكاارەجيناي لاه رۆز يانەوێشا باوون ئيتالعاات زدى يان ئيتالعاتى يان وابزانم خوا به مەاڵب كردەد يانەقس فارسى

  نا؟ يان داوىێل ريانۆز ێرسەپد ىێل وهەنينەكپێ به و ێبينەد كەزير ريمەك ميرزا دواتر ووەچد
 
 ياهەه كمێورزيناەت كاكاه هااتم ساتەدەو ليياان اكچا مناي  مەاڵب وتانەك فرياام زوو لااالەو: كاوتى ناىەكپێ كەزير
 ممااەئ رانادۆيان ەد كاا كەو كياانێكەي رەه شاانى نااو باه ممااەئ كاه مساوراندەد خوماا رىەوربەد به دابوويه ستمدە
 رنوە ينهڕكو كوتى و كرد هاوارى مەكەشاكرد و وتەك كمەب رتمگ ستەد له يانەكەورزينەت و دامێل وريانەد یختوە
 قەشا باه كێندەه بوو وهەستەد به كورسى نديكەه وهەقيزيك به و الوه هڕكو رەه ديم كه كاكه!! كوشت يان كەزير
 ێسا دوو رەه و باراى بارا ردىەب باه كردنياان و بارين لياانەه و كانەرەركەشا كياانى بووناه رەب  شاا به كێندەه
 ،تەكەباب ىەهە ستەراو واتا( رەدپ وايسه) يكوتەد و كردەد راى ريكيانداەفەن دواى به ەسك
 
 روىنە به بوو وهەش تاريكه مەب ەڵێد و كاتەد بانه انىڕكو هاتنى ستەد به باسى وهەشيۆخڵد به رۆز ليره كەزير
 مەناادئەوە مماااەئ دابوومەڵااتيه زوريشايان كااو باااوه لاااالەو هاات ووێل ىەغلااوبەم ىگاانەج كەو كێانێنەكپێ و كەرويەن
 دانەد ياانێل مانۆخ رىەفەن ێس دو ستەد وت ووهەك كانەرەكەڕش له كەريەه م ينىەد كه كرد يهەحنەس مەل تەزەل
 رەه خوشايان لاه وهۆبا ووچا بيار لاه مۆخا ئاازارى و ئاي  كردووه لقەخ منى ۆب تازه خودا دنيايه مەئ زانىەوامد و
 نچاۆ ناازانى كه ىەبك لاالىەرەب و شىێكەڵه قورى ىەليت له و بكريت كلكى ستەد به كێمشك كەو رەه نيمەكەدپێ
 هاه وەل واى واى بوواياه ليياان اويكاتچ خوزياا ريامەك ميارزا هاات ووێل ئاوهايان ئا بكات ال كام له روو و ل يتەه

 .!منوونيانمەم و وهەتچێنا بيرم له تەق سانەڵه ىپێ كه ىەيەياوانپ ستهێوهەڵ
 

 ماووەه نااەد كەزيار: كوتم مني  بوو رازى رۆز و برىەردەد ىۆخ ستىەه وهەناخ له رۆز كەزير: ەڵێد ريمەك ميرزا
 باووەن دواوه باه تارىێئ و هاات تايىۆك وهەب رەه خوا ۆب اسپسو ري ۆز وهەتيەكردووي رۆم و شين الكيانێوگ روەس
 ووتام كوشاتوو زناان ماارى باه كردم يانەد ستاێئ يناەگئ بم يىەبان كوره قوربانى به هڕكو: ووتى و نىەكپێ كەزير
 رەسا لاه يانەكەڕەشا وتام ى؟چ يانى ووتى كەزير وه؟ەزيتۆدەد ۆب كىەيپێ چێ   تؤ گەڵ له هاتن ەڕش به كەزير
 !!ێبەه كمەتايەخ هيج ىەوەئ ێب فروشتم پێ يانەڕش ۆخەب رەس كاكه خوا به: ووتى كەزير بوو؟ چێ
 
  عومريشم ىەوێن و يانداومێل وناحگ ێب میێب رەگەئ كاكه جا ەڵێد كەزير تا بنەد وامەردەب مهەاڵو و رسپ مەل
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 !ىەكەن رەباو يهەوانەل رەس تهەبردوو دانەڵهێت به رهە
 

 - ئيتالعااات ىەدەز ياااوانىپ: ەڵااێد هاااەروەه ێنێدركێااب وياارا ياادهەن بااووەه نااىێنه رۆز كەزياار ەڵااێد رياامەك مياارزا
 ەییئاسوود به و وهەتێب  اىێگج شتێهەد يانەن كەايێگج هيج له ەڵێد خوى كەو نابوو راويان ساكه وەئ مخابرات

 ..!!.داەد ئازاريان بزى
 
 دێائوم ێبا رۆز كەزيار كاه كاردپێ ساتمەه كاه رانييهگۆ دواى له كرد تومارم مني  كوتم ۆب رانىگۆ كێندەه كۆژێر

 تاره كىێجيهاان لاه یێب كەو كوتەد ىەكەرانييگۆ كەي وهەباران كەو مانهەز رخىچە ستەد له ێريەگد ريكهەخ بووه
 نيياه كىێونااحگ هايج كه خستەد ديار به بومى كاتيشدا مانەه له و كانەييەزەب ێب منهوژد ستىەردەب تهەوتوەكەو
 به كەر  لێم رەقيب چێيه بۆ مەحەكم سەنگى :دەڵێ ىۆخ كەو شهەغ و لەغ بئ كورديكى كه ێبەن وهەئ تەنانەت

 .غەشم و غەل بێ كوردى بەوێژدان
 
 .كێنجامەئ ينهەكەد وهەنەێبك شى كەزير نەسەح ىەدانێل و رووداوه مەئ ووردىەب رەگەئ
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 بەشى بيست و سێهەم

 
 ساواك بۆچێ له حەسەن زيرەك دەدەن

 
 .كه ىەوەئ ينهەكەد وهەينەبك شى كەزير نەسەح ىەدانانێل و رووداو مەئ ووردى به رەگەئ
 

 .بوون ئيتالعات دىەز - ئيتالعات داوه يان كەزير نەسەح ندەرمەهون له ىەوانەئ :يەكەم
 ىەقساا بااه رىەرمەاناادژ  وەل رىەاناادارمژ نااهەيان ەد كااانەييەبان هڕكااو كااه وهەتێرەگێااد خااانم رابيعااه كەو :دووەم

  زاننەد ىەوەئ كەو بدات تانێل سەك ريينگەناێل دواش وەم له نەڵێد انپێ شەوەوسەت به و نەكەد يانێرەب شۆخ
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 !؟!نەدەد لييان و فروشنەدپێ ريانەش دواش وەم له و ننێناهێل وازيان وانهەئ رەه و كين داون لييان كه ىەوانئە
 ەشنيانێنه وەئ بكات باسيان يويراوهەن مەاڵب بووه داڵد له نىێنه رۆز كەزير كاتەد باس ريمەك ميرزا كەو :سێەم

 يااروگ هاايج كەزياار ناااەد كردووهڵتااا كەزياار لااه يااانىژ كااه بااووه ئيتالعااات نااىێنه ئاشااكراو ىەرۆز و مۆڵاز وەئ رەه
 كاااني ەهاووالتيي و نەكەد هاوالتيااان لااه مۆڵااز كاااننەرۆديكتات يمااهژر رەه وهەئ بااووهەن سەك گەڵ لااه كااىێرفتگ

 .نەبك باس سەك مووەه ۆب يانۆخ ىڵد ردىەد ناتوانن
 ىۆخ ىەشييەغ و لەغ ێب وەئ  وەيەد و شهەغ و لەغ ێب كورديكى ىەوەل هگج بووهەن كىێوناحگ كەزير :چوارەم

 . زێارپب
 

 ەچاێد كەزيار مردناى اشپا تاا وهەئ كاردووين ئاشكرا ۆب كىەزير يانىژ نىێنه رۆز وهەزييۆسڵد به رۆز ريمەك ميرزا
 باه كانەراساتيي دا وهەمادانەاڵوە ل ويا ەئ و كااتەد كەزيار نەساەح باراى ى(كەزيار نێسوح) له رسياريكپ ندچە
 زيشاىەح باووەن سىەك ىپەخرا كەزير برام! رسىپ كمەزير نێحوس له ینووسەد ريمەك ميرزا كاتەد ئاشكرا واوىتە
 كرد؟ ىەڕش جار ێس دوو بوو بانه له تا ىۆچب بووەن لەيجگ وەڕش له
 

 و زووەئاار و نتاهژ ىەرابايع ناهژبرا و تۆخا نهااەت تاووەئ كاوت يماانپ جاار نادچە ماهیئ: ەڵاێد ماداەاڵو له نێحوس
 تياتەيارم شەمێئا و بكاه كاسا ى رهێال رهەو ياان ينەبك خيوتانەب توانينەد اكچ رۆز مهێئ دايكيانن الى ساكاري 

 .شيتۆب ر پێ تەڕش خود ێب یناتوان سي ەك ێبەد تێل اويشمانچ و ينەددە
 زانندە كێشت وهێئ مەاڵب اكهچ الوهەب ريشمۆز و يزانمەد ىیێيەد ۆت ىەوەئ مني  ۆخ باوكم: كوتى و نىەكپێ كەزير
 .وهەمەخەد دوور لئ التانەب من شت رۆز مني  و
 

 وەئ! نيياه كتارەي زيناى و ماردن له اييمانگئا مهێئ تهەمود مووەه وەئ كاكه ىچ الىەب: كووتم مني  ەڵێد نیحوس
 .بخوين ۆب ميكتەغ و بين رتنتەڵگه مەغ ريكىەش شەيمێئ با وهەخوار ديته ۆت ۆب ىەالي به

  نزم دەنگى به و كرد خۆى ئەمالى و ال ئەو تەماشايەكى زيرەك
 مەڵاێد نادىچە! ىەباك ۆبا ئيشامان دياوو وەئ تاهچێب ێباەد ەڵاێد و داتەد تامەزيەئ ئيتالعاات ىەدەز نێحوسا: كوتى
 باه تاووەئ نەڵاێد! ن؟ەكەد مان لاه ئيساتي اده ونچا وهێائ! نيياه ودايشامەس و نايم شاتانه جوره وەئ هى منەئ باوكم
 ىچاارەه شۆتاا و نياارينەد ۆباا كااتەڵخ شاامانۆخ و ئيختيااار ينااهەخەد رتۆز كىەيەارپاا مااهێئ راقێااع ۆباا ۆباار ڵەوەمااا
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 ناكريات مان به شتانه جوره مەئ زانىەد شتۆخ تەل ەه! وهەننێهەد ىەئيم ۆب واني ەئ و یێب مانپێ يهەه زانياريت
 ئااوم ىەكاانيي وەئ مبەاڵ و يامەژد اريا ەژه به و نەدەڵه تيم جار ێس دوو ڵیسا با مەنايك  بكر شمپێ رەگەئ و
 رزەربەسا كاي ەڵخ نااو له مەناك راقي ێع ىەكەخاك به تەخيان و مەناخێت ردىەب كێكات هيج وهەتەخواردوو ێل
 .....!دەكەم دەولەتي  بەربەرەكانيى تەنيا به: كوتى نىەكپێ وهەشوخيي به دواييدا له يمەژد
 
 باه وانەئ ۆب تىەيەه كه ىەرەهون و گنەد و ناو وەئ كەزير  وەيەد ئيتالعات دايه رهێل كه لهەسەم كروكى ەڵێب

 ەوەئ ەڵاێد كەزيار مەاڵب ێنەيدپ  بو ىەبار ندچە ريشداەرام ەب له .بكات ىۆخ براكانى له تەخيان و ێبين كارى
 تايم جاار ێس دوو ڵیسا با وهەتەخواردوو تييدا ئاوم كه ىەكانيي وەئ وهەمەناخ ردەب كاتيك هيج و نييه من كارى
 بەڵاێ. مەكەد تەولەد كاانيىەرەربەب نيااەت باه بامەد رزەب رەسا  ێكەڵخ ناو له و يمەژد زاري ەه به و نە دەڵه

 نياااەت بااه كاارد راستيشااى كوشااتى هاارە ژەب - ساااواك - تەولەد مەاڵب زيااا ارىەژه بااه و كااردەن تىەخيااان كەزياار
  .دانا رەس له ىۆخ يانىگ و كرد تىەولەد كانيىەربەربە
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 بەشى بيست و چوارەم

 
 لێدانى كاوبويى

 
 :دەنووسئ خوشناو كەريم ميرزا

 
 باه كردباوو ساتىەد باووه ووچا بيار لاه كاانىەتييەنارح ئاازارو ري اووێپەت كەزيار نەساەح دانىێال رەساەب كەيەماو

: كاوتى و ماهێئ ىڵماا ۆب هات خانم رابيعه يانىەب زيكۆر جاران كەو كردەد وومانچ هاتوو شەئيم تەل ەه كاس ى
 .ريانگ به كرد ستىەد كردني  قسه گەڵ له نامينين رهێل مهێئ كاكه

 
  :كوتى و وهەسري كانىەفرميسك خانم رابيعه نامينين رهێل ۆب: كوتم بوو يرەس پێ رمۆز مني  ینووسەد ريمەك ميرزا
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 باا روويداوه چێ  ووهچێ ئاخر: كوتم !!نژبشمانكو رەه ويكەش يهەوان له وهەنێبمين رهێل ترچێ رەگەئ وابزانم كاكه
 ووليشامانپ چاێرەه و داوه كەزيار لاه گناەت  ىەلوول به يانەندەوەئ و مشهەئ :كوتى خانم رابيعه! بيزانم؟ مني 

 كااەد يرەسا كەزيار الى ۆب دەحمەئ الەم كانىە تەچێد ريمەك ميرزا ماوهەن مانچهي و ندووهەس ێل موويانەه بووەه
 بااه تاهەحەنار و روشپە كۆزيار ۆبا ێزاناەد  وەكەد ريامەك ميارزا باه اوىچا دانيشاتووه كەكورساي رەسا لاه كەزيار
  هاتووى؟ وهەهاوارم به مهەئ ەڵێد وهەنينپێکە

 
 هاتووه؟ بەسەر چێت ئەوه دەڵێ كەريم ميرزا 
 
 سينه يرىەس كه ! ناومێه رەسەب يانچ بزانه كاكه يركهەس: كوتى و وهەدايەڵێه بردو ىەكەكراس ۆب ستىەد كەزير
 داباوو لياان گاینەت ە لاوول رەه اىێگاج وهەرەدەهاات رمەسا تاوقى له و هات مداپێ رىەب به ركهچمو كرد شتيمپ و
 و انىپا به گنەت  قونداغى اىێگج بوو وا نووسرابئ شتىپ و سنك رەس له نجىێب مارهژ شين ىەبوي به ىیێب ەکو
 .كردبوو رۆم و شين كىەزير شتىپ كه قوناغه ىێأدر
 

 دەناسى؟ ئەوانەت ئەتوو زيرەك: كوتم
 

 وەئ رەگەئ راساتىەب كاردم وهێل رىگنەالي رۆز بوو داێت رزيانەب اڵبا كىێجحيل هڕكو مەاڵب مناسينەن خوا به: كوتى
 يادامێل داناىژوي  ێباەب رۆز تيدابوو شرورى ىەشان وارچ ىەلەخرك كىێتيوەه رتري ۆز كردمەد يانەرزپش بووايهەن
 و وهەماايەدەب ناااى و  رەڵپچااه يىەكااوب ويسااكى كىەيەشوشاا و وهەوورژ دايااه غااارى و هااات رەه يسااهپ تيااوهەه وەئ

 داوەد ىەكەويساكي لاه فريكاى مەد ناا مەد وهەكاردەد تااقى مان باه ىۆخا و وهەكاردەد ماىەساين كانىەعيسااب السايى
 و وهەقانادەلەد ىەكەويساكي شووشه و كوتىەد من سينكى له كىگێنەت  لووله هاتەد و وهەستريەد خوى ليوى شتىپ

 وەئ شا ووۆناخپێ رمۆز مني  كوتمەدپێ شىۆناخ رۆز كىەيەقس و كردەد منيشى كىێيرەس و وهەداي ليده ترى فريكى
 حارس باووەه ماووىەه به ياوهپنا وەئ نىەديم كەالي به ناشيرن ىەقس و بردن وولپ و تر وانىەئ و دانێل مووەه
 شاروبەم رەگەئ خاور؟ ويساكى يان دزى تووەئ ئينسان نا ياوىپنا ىەه ئاخر كوتم و يراەگران ۆب مۆخ و رت وومىگ

 رەه كاكاه يااوپ كەو وهەيخاور ريا ۆز مەبك تەخزم ريشتۆز بينم ۆب خوراكيشت با دانيشه رهەو ىەدەمدێل ۆب خورى
 به مجارهەئ!! ناوه دانه بياو به منت دياره وهەئ.......  دايكت يرهپ ىەه كوتى و دانا ىەكەشووش و كوت مەندەوەئ



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

89 
 

 رتەسا تاهەهاتوون: كاوتم كاردمەد شارى خاوا باه بوواياهەن رزهەب باال هڕكو وگئ رەگگئ بوو رەب تيم ستەد دوو رەه
 ى؟ەكەد تحيانەم شەدانێل مووەه وەئ راىەرەس شكاندووى شيانەل مووهە
 

 تيدا اكيانچ مەاڵب اكترهچ يانەم له يانەوەئ  كوترەد مەاڵب نين تحكردنەم هى سانهەك وعهەن وەئ راسته: كوتى
 !نييه

 
 كردووه؟ەن شكاتت: كوتم
 كابراش يهەكەلەسەم كەو میێب ناشويرمۆخ مەاڵب كردم ێل بازجويان و بوون رهێل كانەرەاندارمژ ۆت  پێ له: كوتى

 !!رونەد شىەكەنازەج گەڵ له و نژكوەد
 

 و كارد مناى كىێيرەسا رەبااو پا  كاىڵێد باه يات؟ڵێنا مان باه ىچا ۆب نەدەد تێل ىۆچب زانىەد تووەئ كەزير: كوتم
 مەلپە و  بكار برەسا توزياك رەگەئ وهەناشاارم ۆت له شت تەل ەه مەاڵب میێب سەك به مەخ ردىەد ناويرم: كوتى
 .تێد ىۆخ ىتخەو تا ىەكەن لئ
  

 ! ؟ وەد برىەس كردني  قسه كيان كاكه ىچ عنىەي: كوتم
 

 يكۆژر مەاڵب مەبك سەك مووەه الى مۆخ ىڵد ردىەد ناويرم و نييه معمولى زعيكىەو من زعىەو كوتىەن مپێ: كوتى
 رەه وهەتێااب  امێگااج نيكێشااو هاايج لااه لنەناااي ىۆچباا كااه مەبااك ىڵحااا كااي ەڵخ و مەبااك هاااوار مەدەب پاا  دادياات

 هااتوو ۆژر ێسا دوو وهەرونەد و نەدەلادەهێت بارم تيرو وهەزنۆدەد ۆب كمەيەهانەب وهەئ تێ ێل زويانەئار ختيكي وە
 هااتوو و بازجوياه ماووەه وەئ اشپا وهەرنەگاردەو كاانەتاوانكار لاه ۆبا ىەلۆت كوايه كه رىەاندارمژ كردهپێ ويانچ
 ۆبا تر كىەايێگج ۆبر ىەكەد مهێئ ىەقس به شاره؟ دووره و ولچ وەل ىەكەد   تووەئ كاكه: كوت انپێ كردنه ووچ
 باار و ێكرئەلادەه ىۆخا رىەسا ارىچانا باه كەزيار دواياى يانكوشاتووىەن ويكەشا تااەه! باشاتره بكاه كاس ى تۆخ
 .كاتدە
 
  به مەد ميشهەه بكات گەڵ له ىەقس كرد ده زىەح كەڵخ كه جاران كەو بوو تەحەنار رۆز دواييه مەب كەزير
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 .بووەن جاراني  ى كەزير نەسەح ىیێب كەو رەه يهەماو مەئ! مەاڵب. بوو باز و شوخى و شۆخ روو و نينەكپێ
 
 خاانمى رابيعاه نەدەد كەزير له ىەوانەئ كين كه روونه رۆز يانەمجارەئ وامهەردەب كەزير دانىێل و  روشتنپێ ەڕش

 ميارزا ۆبا كەزيار ماىەاڵو لاه بشامانكوزن ويكەش ترسمەد بمينين ليره رەگەئ: ەڵێد ريمەك ميرزا به كەزير خيزانى
 رونەد شاىەكەنازەج دواى لاه و نژيكاوود كاابرا كەو میاێب ناويرم: ەڵێد كەزير كردووه؟ شكاتت یرسەپد كه ريمەك
 جيااتى لاه رىەانادارمژ رۆز كاىێبردن و هيناان اشپا مەبك باس كىەڵخ مووەه ۆب دئ ۆژیر: ەڵێد كەزير هاەروەه

 !!نژكو شتانەن ويكەش با ميننەم شار ىەدوور و ولچ نهێشو وەل: نەڵێد كەزير به اراستنيانپ و وهەرتنگرەو ما 
 
 .بووم هيالك. بووم ماندوو وهەبووەن امێگج رانێئ و راقێع مووەه له: ەڵێد یكات كاتەد راست رۆز كەزير
   

  خۆم هنبيال سەر به خاكم بسرەوم تييدا نييه جێم
 .خۆم مەيخانه و مەى بێ هاودەم و يار بێ دەر بێ و كەس بێ
 
 الى!!! كوشاتن ىەوشا بيناينەد واەئ! ينەباد رىەانادارمژ و خاانم راباه و كەزيار كانىەقس رنجىەس ووردى به رەگەئ
 باه داناهێل ماووەه مەئ كاه رهەبااو مەئ تهەيشاتوونگە خانماه راباه و كەزيار ىچارەه وهەبياتەد دووباره كيانێرسهە

 و ێناااي تااايىۆك ئيتالعااات ىەدەز ئيتالعااات و ساااواك ىەييااانەزەب ێباا  روشااتنهپی ەڕشاا مااووەه مەئ وهەخااورايي
 .ووچرەد واش رەه!! ه!!!كوشتن ەکەینجامئە
 
 كوشااتن فاىەك باه!! داناهێل ماووەه مەئ اشپا ترسااندنيك كەيەوەكاردن ادارگائا كەو وهەئ شاه رىەانادارمژ ىچارەه
 رمانخواردياانەد توانياان دواجار! ەڵێب!! نژبتكو شتواننەد يانداوىێل كه ىەوانەئ نەڵێد ىپێ هيما به و يترسينندە

 .كوشتيان و كردوو
 

  نەبووم بير فره بووم جەوان هەتا
  نەبووم گير سونه باز راوى دەمكرد

  
 ٢١١١دێسەم ەری  ی٣: ڕێکەوتی
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 بەشى بيست و پێنج

 
 شەوى ناو حەوزەكه

 
 جێگاايەك هەر دەچماه واتاا غەرياب غەريا ەم كيدرەم هەريانەن: دەڵێ توركى به گۆرانييەكانى له يەكێ له زيرەك
 !!  غەريب غەري م

 
 رەه! ساابالغه لاه وا نەڵاێد! ێرساەپد جاار دوا ینازان كەزير ىڵواەه كەيەماو ريمەك ميرزا كەزير رويشتنى اشپ
 ويا ەل كەزيار  وەئ اتاهەگد ريامەك ميارزا كاه باووه  وەل كەزير كه وهەدوزيتەد هڵما وەئ سابالغ له تێب كێونچ
 مۆخا ىڵماا لاه مان ئياره هاتناه كه وهەيرنەگد ريمەك ميرزا ۆب كەزير ىەكەرويشتن و هاتن ئاوا ڵما نەخاو ماوهنە
 گەڵ لاه كەيەوارێائ ڵماا ويساتىپێ لاىپەو لەك  نادەه و خيزانى خانمى رابيعه و ىۆخ كردن ڵتاەب ۆب مەديو ەوئ
 باوون رمگگرەسا توزياك اشپا نەكەد رانىگاۆ داواى رانەباراد( ني ريم) ريستورانى ۆب وهەرەد وونهچ رەبراد نديكەه
 رانىگاۆ كاورس و كەو و وهەبنەدۆكا كەزيار لاه ماووەه بيساتنەد كەزيار ىگنەد كەڵخ كه كوتەد باجى خان وي ئە
 ەریکیفسەئ يانەژد دا ئيختيناق و رىێاودچ رژێ له سابالغ شداەكارۆژر وەل خيابان رەس كاتهەد يانگنەد و وهەليندە

 مووەه ەوئ( ي ريمئ) ريستورانى نزيك نهەگەد كدارچە كىێوانەاسپ ندچە گەل له بوو رانداگە له ميشهەه شهربانى
 و كارانەردەد وهەليار كەڵخ كه كهەڵخ ركردنىەد به كرد ستيانەد و ريستوران نهەكەد روو رەكسەي ێبينەد شلوقييه

 !!وهژوورژ وهەوونەچد وهەالي وەل
 
 هااوار و كەزيار كاتاهەروود وهەنیێايەد شەكەكەڵاخ و ەڵاێد رانىگاۆ كەزيار نەسەح بينى وهەوورژ ووهچ كهەرەفسەئ
 ىێكاو كي ەزيار و كهەرەفساەئ داياهەن ىێكاو سەك كاردووه؟ شالوق تاانەايێگج مەئ ياهچێ مهەئ بنۆرخەس له كاتەد
 ماهێئ وقىەز هاتووى ىۆچب تووەئ يهێن غهەدەق كوتن رانىگۆ روانەس: كوتى كردو واوەت ىەكەرانييگۆ تا و دايهنە
 شكينى؟ەد
 
 مااهەئ كەڵااخ ىەوەكوبااوون ىۆهاا بيتااه كااه كااوتن رانىگااۆ وهێشاا مەئ يااهەغەدەق شاالوقييه مەئ: كااوتى كهەرەفسااەئ 
 خياباان روخاى رەسا لاه نەكەد وهەمەد به قسيشىەر و نەڵێد رانىگۆ وهێئ الى ىۆچب كاكه: كوتى كەزير ەغەیەدەق
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 مەئ ديااوارى وارچاا ناااو لااه كااه ئيمااه ۆباا نييااه غااهەدەق وانەئ ۆباا ىۆچباا شاالوقتره رهێاال رۆز كێاااركپ ناااو لااه يااان
 ێباەه مانعتاان ێباەد ۆبا مەبااد باه مۆخا ىڵد ردىەد رانىگۆ به رهەنجپە ێب يهەه اىگرەد كەي نياەت و ريستورانه

 !! داەد كەزير ىێكو بنەل زلاله كەي كهەرەفسەئ كەزير له كەيەقس و كهەرەفسەئ له كەيەقس
 
 شتاوپ و وهەداي كهەرەفسەئ ىێكو بنەل كىەيەزلال بوو داێت تينى تا و وهپێ ستايهەه و ردىەنام يكردهەن كي ەزير
 ياانتوانيوهەن راناتێئ ماووەه لاه يكەڕشا باه بوو كەريەس روسينهەب دايان رىەب و ورەد كىەڵخ و وهەريدايەب شتپ

 دوو ووەچانپێ ىەنادهەوەئ راەگێاد راناهەوپێ رەس به ۆب يانۆخ كردبوونێل وايان نەبد وانانەاسپ و رەفسەئ له ئاوا
 ساتيانەد و وهەوورژ داياه غاريان و وهەخوار فريدايه يانۆخ ريستوران مىەردەب له كدارچە و وانپاسپ له پ  ماشين
 موويانياانەه و وهەكاردنێل ياانەديك واناىەئ ىۆڵەتا و كانەوانەاساپ بااى باووه جاره وەئ كهەكەڵخ دانىێل به كرد

 ەوەستەب دواوه له ستىەد داو كەزير له رىۆز كهەرەفسەئ تەتاي  به دانەڵهێت و ۆستپە الهپ به ماشين ناو خسته
 هاتهدە ێل خوينى بوو كهەرەفسەئ شىەل ىچرەه مەاڵب كرد ماشينى سوارى و قەش رەب دايه كەڵخ اوىچ رەب له و

 مەاڵب كەزيار رداناىەب ۆبا ياناداڵوەه رۆز كەڵاخ بانىەهرەشا ۆبا بردن موويانەه و هات تايىۆك كه هەڕش وهەخوار
 باه و باووەد رەب تياى و ساتاوهەدەڵه لياى ويا ەئ وهەهيشات زيركاى نهااەت رداەب ماووىەه ترى كىەڵخ كهەرەفسئە
 يانىبە ختىەو تا رەس برده ئازار و نجهەشكەئ به ىەوەش وەئ كەزير يهەشيو مەب ئا بووەد ماندوو تا زلاله و ەقش
 بيتاهەد ساتالىۆد دينەمحاي ئاغااى ىەوەئ اشپا كارد بيمارساتانيان ىەوانەر بمارئ باوو رياكەخ ووچا ىۆخا رەسا له
 رومەد ليااره ماان: ەڵااێد بااوو كريجااى الى كەزياار ىەوەئ واتااا ڵمااا نەخاااو بااه كەزياار اشااانپ نەدەد رىەب و فيلااىکە
 زياكۆت دا ماهێئ نااو بالاه تێاب والغ شاتىپ رەس له رەه ۆت ىڵما ىەتاك و روىەد ۆب برام ئاخر دەڵێ ىپێ وي ئە
 ! وهەسييتەبح و بكرى قرهۆئ
 
 و كاهگچ كىێشاار ۆبا مەچاد مااوه يكامۆژر دوو و نجپێا وهەنمێابم رهێال نييه رووم تازه منەئ كوتى كردو منى يرىەس

 بوو دلشكاو ەڵێب بوو شكاوڵد رۆز كه بوو ديار كانيداەقس له ينەبك تير پێ سكمان رابه و من ێبەد رەه نانيكي 
 ەمەكەستپۆ نيشانى ناو مهگئ ريتگنا ىۆخ رىەنێداه و زۆسڵد له زێر كورد مەاڵب بوو رەهون راتورىپئيم ىچ رەگەئ

 تاا كاورده وهەئ بساره كانات ساويره فرميساكه ياانگ كەزيار ريااەگد بوو ريكەخ كردندا قسه كاتى له كەزير بەڵێ
 .شار كام وونهچ ناشزانم كردو بار يانڵما رهێل كاكه شكاوم ستىەد: كوتى ڵما نەخاو نۆت رزارىەق تێماب
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 خاك و هەتاوى زيرەك سەرچاوە دیواری فەیس بووکی؛ حسن
 

 ٢١١١دێسەم ەری  ی٢٤: ڕێکەوتی
 

 چاککراونلە الیەن ئامادەکاری ئەم نامیلکە  ئەم بابەتە رێکوپێک و هەڵەکان: تێ نی
 

 

 
 

 نوستالوژی بیرەوەریێکی لە یاد نەکراو
 

 کانون کوەنوردان کردستان
  

بە درێژیی مێژوو، سەر بردە و بیرەورییەکان ، زۆرتارین خوازیاار و . ژیان بێ بیرەوەری، بێ کۆبوونەوە، بێ بایخە
بەاڵم لە قۆنااغێکی ژیاانی مناداڵی لە خولیااو، خۆشەویساتی دەناگ نامەو  لە خۆم باس کەم؛ . بیسەریان هەبووە

کە باۆ هەوەڵاین جاار لە . خۆشێک ، هونەرمەندێک کە وەک قارەمانێکی ئوساتوورەیی بە المەوە گریناگ باوو بادوێم
ئەو دوواندنە، هی سەر دەمێک بوو کە گەلێک چیرۆک و گەورەیای و جاووان چااکی . زەماوەندێک دا چاوم پێ کەوت

پاێم خاۆش دەباێ گێوبیسام بان بە یەکەوە بچیانە نااو نااخی . زنتر لە مرو  بوو وەپاڵ قارەمانە کەم دا باووکە مە
وەک بیرەوەرییەکی منداڵی نازانم بۆ قەت لە بیرم ناچێتەوە، وەک ساێ ەرێکی نادیاار، کە تەنیاا بە دەناگ . زەمان

وەکاوو گاۆمێکی مەناد، . رادوو یااکوو قەوانبیست ووم، بە سەفحە و شریت یاکوو لە ئیزگەی کرمانشان و بەغادا لە 
وەکوو شاخێکی هەزار بە هەزار، کە دەنگی هەڵ دێنا، وەکوو تاڤگەو ڕوبارێکی ڕەوان دەچووە نێاو دڵای زەویاو زاری 

، دەباوو بە هەوێان باۆ داهێناانێکی هاونەری باۆ نااو دڵای چیناو تۆێژەکاانی کۆمەڵگاا؛لە   ویشکو قااق ، ڕۆ دەچاوو
جووتیاااار، ساااەپان و خوینااادە وار، هەتااااکوو شاااێخ و مەال بەبیساااتنی ئەو دەناااگە وەکاااوو خرماااانی ساااوور هەماااوو 

ەگەڵ کۆمەڵگای لەرەی دەخستە دڵی ڕێ ووارانی تینووی ئەو ڕێگا نادیارە ، کە بە نیگارێکی نەهێنی ل. دەگەشانەوە
هەر چەندە بە جەستە نادیار بوو بەاڵم لە کۆر و مەجلیسای خەڵاک دا دیاار، خەم ڕەوێان باوو، لە . خۆی دا دەژییا

گۆرانییەکانی، هەنگاوێاک باوون باۆ . هەموو بابەتێکەوە هەست بزوێن، وەبیرهێنەری زۆر بیرەوەری خۆشەکانی ژیان
ا لە یەکتار جیاا لەوە کە هەڵ ەساتەکان لیپااو لیاو لە هاونەر و نزیک بوونەوەی چیناوو ، توێژەکاانی نێاو کۆمەڵگا
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ساکاری بوو، بەاڵم لە قورگێک دەهاتە دەر، ئەنگێوە بوو و دەنیشتە دڵ بە زمانێکی ساکار ، کەپشاتی بە فوڵکیاور 
نای دیت. و ئەدەب و ووێژە بەست وو هەر لە بەر ئەوە ، دەالقەیەک بوو ، بۆ گەشەو نەشەی هونەری گۆرانی کوردی 
ئەی بۆ ! خەونوو خولیایەک بوو کە بیێ ڕۆژێک بی ینم؟ دەیان کوت لە ڕادیۆی کرمانشان دایە، نا لە ئیزگەی بەغدا

لە چی دڵی گیراوە؟ بیێ لەو شارە تۆرابێ؟ بیێ لە مریەم بوکانی  تۆرابێ؟ لە ڕوح و بیری ! لەو شارە دییار نییە؟
منداڵی منی دەتەنییەوە و زۆر جاری  بۆ ئەو دەنگ خۆشە ،  منداڵی خۆم دایم بیرم لێ دەکردەوە شتێک کە هەرزی

ئەو دەنگە هونەرێکی زیندوو بوو ، کە وەک گیاندارێک بێ جووڵە نەبوو، . جووابی سەیر و سەمەرەم بە خۆم دەداوە
بەاڵم چااارەنووس وابااوو، هەر لەوشااارە نەبااوو ، بەاڵم . لە هاااتوو چااۆ، لە پەیااکەری جااووانی ئەو هااوونەرە دەدووا

ارام و لە سەرە خۆ، دەنگی بە سۆزی وەک تیرێژی خۆر، وەک شنەی بەالوێن ، جاری وابوو وەک بایەکی سەرکەش ئ
و رووژێاانەری شااەقامی چااۆڵ ، لە فەزایەکاای . لە هەمااوو دەرگااا و دیوانێااک بااێ دەنگاای شااار و دێهاااتی دەشاایەژاند

ئااای چەناادە . ت خەڵااک دەبەخشاایسااێحراوی بە دەنگاای نااازی ئەو ئاااوازە، فەزایەکاای ماناااداری بەمەجلیساای گشاا
ڕەنگە لەمەبەستم گەیشت ن، و ئەو پێشەکییە تووانی ێتی، کە ڵە هونەرمەنادێکی باێ نااز، غەوارە ! بەخشەندە بوو

لەو شارە لەهەموو جێیە ک ئاوارە ، سەرەکی ئەم وتارە، حەسەن زیرەکی کردبێت، ئەو کانگایێکی مەزن لە جووانی 
شە پۆلی جەماوەر ، هەساتێکی پرشانگداری لە فەزا بە خەڵاک دەبەخشای بە حەق و هونەر، کە هەنگاوی دەنا نێو 

هونەرمەندێکی خەڵکی بوو لێوڕێژ لە هەست و هەناسە، پەیکەرەی جووانی مرۆ  بوو ، کە هەموو کەس چێژی لاێ 
ساتە نێاو ئێمەی مرۆڤی ئەو دەوەرە لە گەڵیا نە ژیابووین، تەنیا بە دەنگای ڕاهاات ووین، ئاوخژنی دەخ. وەر دەگرت

جەرگو داڵن بۆمنێکی منداڵ ، زۆر جار تامەزرۆی دیتنیم دەکرد بیێی ئەو ئاواتەم وەدی بێات؟ ئاواتێاک باوو ، دوور 
هەتااااوی کە پاااۆلی چاااوواری ساااەرەتایی لە  ی0016دەگەڕێاااتەوە باااۆ سااااڵی . و قااااق ، بەاڵم ناهومێاااد نەباااووم

کە کەوت اووە خاووار شاااری » تەقتەقاان»ەکای ماڵمااان لە گەڕ. دەمخوێناد» قەاڵی ساەرداری بۆکاان»قوتابخاانەی 
بوکان شاارێکی چکاۆلەی خنجایالنە ،بەاڵم بە بااگراوە نادێکی دەوڵەمەنادی . »ئاشی خانم»بۆکان و نزیک گەڕەکی 

هەر لە بەر ئەوە خەڵک مام ناوەندی دژییان وە دەست کاورت و . فەرهەنگی و ئابووی، ئاوەدان بە دەشتی موکوریان
هەر لە بەر ئەوە قاتوو ق ی دوای شاەڕی عااڵەمی لەو نااوچەیەدا زۆر کەم . تێیدا دە دیت هەژارت زۆر بە دەگمەن

بۆکاان شاارێکی چەق بەساتوو لە . شارێک جاووان و ڕازاوەیە کەمرۆڤای جاووان و باشای تێادا بەدی باکەی . بیندراوە
. دەنگ خۆش و بیرمەندسەر فەرهەنگی بەرتەسکی عەشایری نەبوو؛ شارێکی کراوە بە ئەدەب و هونەر و نووسەر و 

عاومەری »دەهااتە ساەر ساەکۆی شاانۆ و » شکسپیر»شارێکی عەشایری نەبوو، کە هەر ئەو دەمانە شانۆی هاملێنی 
و هەر . دەچووە سەر سەکۆی شاانوو» گرووپی شانۆی جەوان»ی دەنووسی و لە الیەن »پسرخاک»شانۆی» حەمیدی



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

95 
 

و شاااعێر و نووسااەری . دە هۆناادەوە» ساارود پرسااتوی» کتێ ای»وەفااا»ناسااراو بە » عااومەر سااوڵتانی»ئەو دەماانە 
بااوو و دۆسااتایەتی لە گەڵ » سااپاهی داناا »لە دێهاتەکااانی بۆکااان وەک مااوعەلیم » سااەعید سااوڵتانپوور»ئێااران 

بیرمەنادانە لە کااتە ساامنا کە کاانی » وەفاا»ئەو کاتانەی کوردی نووسین باو نەبوو و باەە باوو . 5بووە» وەفا»
 .و گە لەکەی دەدوا و بە شوێن جەستەی ون بووی خۆی دا دەگەڕاژیان لە گەڵ جووانی 

 
 چەندە غەری م... ئای

 لە وانەی وا خۆشم دەوێن
 چەند نامۆم

 بۆ ئەوانەی خۆشیان دەوێم
 چلون ون بووم

 لە شەقامی فێ لێهاتووی
 .دا... ئەم ژیانە 

 
بەیااان وەک باوەڕمەناادێک بیاارو باااوەڕی زورێااک لە کااوڕە ئاغاکااان لە زانکۆکااان خەریکاای خوێناادەواری بااوون و زۆر 

و شۆڕشای جووتیاارانی » موساەدیق»لە ساەر دەمانێاک دا دوای تێکچاوونی دەساەاڵتی دوکتاوور . ڕوناک یرانەیان بوو
ە کە دەبێااتە داڵاادە و »باارایم خااان سااۆران»ئەوە » فەیاازوڵاڵ بەگاای»و » چااۆمی مەجیاادخان»ناااوچەی بۆکااان لە 

شی ڕزگااری چیناوو تاۆژێکی زۆری جوتیاارانی لاێ دەکەوێاتەوە کە دوایای ئەوەی پشتیوان بۆ جوتیاران، دەرەنجامەکە
حەسەن زیارەک تەنیاا لە خانەقاای . دەربەدەر دەکرێن، لە زستانێکی چەتوون پنایان دەدا و دەبێتە یاریدە دەریان

دەباێ،  ی ئازەری کە کارکەرییاان»نەرگەس»لەگەڵ » سوارەی جووانە مەرگ»نازی دەکێشری و » شێخانی زەن یل»
دیوەخانی حاجی ڕەحماناغای موهتەدی زانکۆیەک بوو، بوو بیرمەندان ، ڕاگەیاندنی . پەیمانی هاوسەری پێک دێنێ

میللی ،ئەدەبی، کۆمەالیەتی ، ڕونااک یری ئاایینی، زانساتی کە وەک زانکۆیێاک وا باوو، باۆ ئااڵۆگۆڕی بیاروڕا وتاوو 
ئەوانە و سااەدان بەڵااگەی دیااکە . کااوی سااۆقراتی دەداوێااژی بیرمەناادان بە پێااوەری زانسااتی ، شااان لە شااانی مە

کاراوە و ئااوەدان بە هەماوو بیارو . نیشانمان دەدا، بۆکان شاارێکی چەق بەساتوو بە بیاری کاورتی عەشاایری نەباوو
 .هەزرێکی شارستانییەتی سەردەم
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ناساراو » ەمامەدییاار مح»ی کە پزشکێکی عالەمی بوو ، و دوکتوری ناوداری ئێرانی »فەریدریشی ئالمان»دوکتور 
کە جەڕڕاحێکای کەم وێانە باوو باۆ سااڵیانی زۆر لەو شاارە ماانەوە و ئااڵو گاۆڕی فەرهەنگای » شێتە»بە دوکتوورە 

شارێکی چکۆلە، بەاڵم وەفادار بە هەموو بیرەوەرییەکانی غەفوور ئاشناگەر باو هەوەڵاین جاار : ناوچە زۆر بەرچاو 
ڕادەی خوێندەوار ، قوتابی بە تای ەت خویندکاری دەر چوو . راندهەتاوی سینەمای لە بۆکان دامەز 0011لە ساڵی 

 05هەزار کەسای حەشاایمەت،  91شااارێکی قەت لە بیارم ناااچێ هەر لەو سااڵەدا . لە زانساتگاکانی ئێاران بەر چاااو
. خوێنادکاری موهەندسای ، دوو خەلەباان 91خوێندکاری پزشکی لە زانکاوی تااران ،تەورێاز ،شایراز وەر گیراباوو ،
ژیاانگە و فەزایێااک پێااک بێناای، کە شااێوازی . هااونەر و ئەدەب لەو ناااوچەیە بااوو بەهااۆی گەشااەی عەقیاای و ڕووحاای

و ئەوانە چاوێک نوێمان بداتێ باۆ ساەیر کاردن و هەساتکردنی شاکوو شاادی جاووانی و . هەستکردن و بینین بگۆڕێت
 !هونەر

 
 ن تامی بەفرو بارانی لە بیر نەچوو بووە، بۆکان بە قۆرغ و دارستان تەندرا بوو ، لە ئەو دەمانەی زارکی ئاسما

وەک دوو » جەغەتوو»و »تە تە هوو»دوو چۆمی بە خوڕی . هەر شیوو دۆڵێکی هاژەی ئاو و جۆگەلەو رووبار بوو 
کیلاومیتری ڕۆژ  ی01ە ، هەڵکەوتاوو ل»عەزیز کەناد»برای چاک دەشتی بۆکانیان پاراو دەکرد، ماڵمان لە ئاوایی 

هەتااوی بااۆ خویناادنی چاوواری سااەرەتایی لە بۆکاان لە ماااڵی دیوناسااێک و  ی0016ئااوایی بۆکااان باوو، کە ساااڵی 
دەرسم » تەقتەقان»گیرسابوومەوە و لە گەڕەکی »عومەر حەدادی»بابی دوکتور » کاک عەلی حەدادی»ئاشنایەک 
 .دەخوێند

 
وتااانە دێاا  وانیاایە هەر چااووار دەوری خااۆی و کاااتی خااوی لە ساااڵی ئەو قەاڵ مێااژوییە کە قو» قەاڵی سااەردار»

قەاڵیێکاای کااۆن و . هەتااوی ئااااڵی کوردسااتانی لەسااەر هەڵ کرابااوو، مەکااۆی مەدرەسااەو قوتابخانەمااان بااوو ی0095
پ شکۆ بە سەدان پلیکان دەچوویە سەری بۆ ناوەندی قەاڵ، و سەدان دیوو، دیوخانە وەک کوشکێکی چکاۆلە دەچاوو، 

بەاڵم زیناادوو و ئاااوەدان کەلە چەنااد .شااارچکۆلە بااوو . ر بە هەمااوو بیرەورییەکااان و ئەزموونەکااانی میااژوووەفااادا
گەڕەکی گەورە پێک هات وو،گەڕەکی باغی قاسم ئاغا،گەڕەکی قەاڵ، گەڕەکی قاولە، گەڕەکای ساەالبخانە، گەڕەکای 

 .ئاشی خانم و گەرەکی تەقتەقان
 

 ۆز،قەرە باڵغ،کێشەی تێدا بەدی نەدەکرا،گەورە ماڵی وەک حاجی مستەفا ئەو گەڕەکە نامۆ نەبوو، جحێیی قیت و ق
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لەو گەڕە کە دژییااان ،هاوسااێ و دراوسااێ زۆر » شااەدەڕەش»قوڕەیشاای قووماااش فاارۆش و کاااک مەحمااوود خاڵەناادی 
بە تاای ەت . دڵەکان چکۆلە نەباوون، لێاوڕێژ لە ئەوینای باێ سانوور. ئەمەگناسانە بە دەردو مەرگی یەکترەوە بوون

وانەی » دبیرسااتان»کچاای سااەروان جەماااڵی کە فااارس زمااان بااوو لە قوتابخااانەی دوواناوەناادی » ژیااال جەمااالی»
ئەفسااەرێکی زگاازل، تااووڕەی » سااەروان جەمااالی»دەخوێنااد لە جااووانی دا ڵەگەڵ مانااگ و ڕۆژ شااەڕی دەکاارد، کچاای

کە هەماوو ڕۆژ  . لکای مەشاهەدچەکمەڕەق فەرماندەی ژاندارمری ناوچەی بۆکان نازانم تاارانی باوو یاان خە ،تۆسن
دەچوۆم بۆ قوتابخانە، خەڵکی بی دەرەتان و فەقیاری دێهاتەکاانی بۆکاانم دەدیات بە دەساتی پا  لە دیااری و بەر 

لە بەر دەرگایی مالی سەروان جەمااڵی ڕێچکەیاان دەبەسات؛ بە » گسیک،کاوڕ،کووپە ڕۆن، چەلەنگە هەنگوێن»تیل
بەاڵم دڵخوشای مان .ەم بەرام ەر ئەو دەساەاڵتدارە لە دڵ بیێساەی دەساتاند دیتنی ئەو دیمەنە ڕقوو قینێکی مندااڵن

کە دیپلاووم باوو و » عاومەر مەحماوودزادە»ئەوە بوو کە ژیال حەزی لە کۆڕێکی جووان چااکی کاورد دەکارد بە نێاوی 
 ...سپای دان  و چەن جار ئەو چەکمە ڕەقە هەڕەشەی لێ کردبوو، بەاڵم عومەر هەر جووابی نەدا بۆوە و 

 
هتاوی کە خەڵاک برایەتای و ئاازایە تییاان بە ناان  ی0016لە گەر مەالوێنی دەمەو بەختی ڕۆژێکی بەهاری ساڵی 

لە هاوسااێ و . ژیااانی سااەردەمیانە مانااایێکی بااوو ؛ کە بااۆن و بەرامەی ساااکاری و جااووانی بااوو  .نەدەگااۆڕییەوە
کچێکای . لال فەقێ بۆکانی ناز ناوییان بوو ی بێوەژن بوو کە دوو کوڕی عوسمان و عەبدو»خات فاتم»جیرانەتیمان

. لە کااوڕێکی سااابالغی مااارە کاارا بااوو، کە دەگێااوزراوە »خەجاایج»جحێیاای دەمەو بەخاات ئەگەر بە هەڵە نەچااووبێم 
 .زەماوەند و ڕەش ەڵەک جیا لە خۆشی و شادی هیمای یەک گرتووی خەڵکی گەڕەک بوو

 
باوو کە لە بەر دەرگااو، حەوشاەو حەساارییان » خەجایج»بەخاتەوەری، ڕۆژی ونیایێک پا  لە شاادی؛ کە ئەو ڕۆژەد

هااوپۆلم کچای حااجی مساتەفا قوڕەیشای هاات بە » فااتم قورەیشای»گۆڤەند و هەڵپەرین باوو لە مااڵ دانیشات ووم
ئاای لەو ! لە ماڵی خات فاتم زەماوەنادییانە گاۆرانی دەڵاێ» حەسەن زیرەک»کوتی سەالم مزگێنیم دەیە. شوێنم دا
؛ دەبێ خااوەنی   ڕوحێکای گەورە باێ کە بەو جاۆرە ە دەهاتە دیئەوە بەرهەمی خەون و خولیاکانم بوو ک! خۆشییە

 ؟!شا گشکە ب ووم، دەبێ قارەمانەکەم چیون ب ینم. دونیای گۆرانی زیرەک کاری خستۆتە نێو داڵن
 

چاو پێکەوت، کە لە مان یشم لە نێو زەماوەند کە »فەتاح کارگەر»لەگەڵ فاتم خۆمان بە کۆڕی زەماوەند داکرت؛ 
 ؛ قارەمانی ژیمناستیکی ال محەممەد بانەیی کر  نشین بوونباو خۆشتر بوو و لەو کۆاڵنە دا دەژییان، و لە ماڵی مە
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 .دا هەبوو کە ئەوڕۆکە خۆشەویستی شارە و شاخەوانێکی بە ئەزموونە»هەاڵتن»بۆکان بوو و دەستێکی لە کێ ەرکێ 
 

. یم دەرچوو، لە هەناوی دڵمەوە، ئەو چرکە ساتە بوو کە ڕۆژ ژمێاریم باۆ دەکاردنامۆی» فەتاح کارگەر»بە دیتنی 
خاۆم بە وە تااغەکەدا کارد . لە حەوشە نەم دی کوتییان لەوە تاغە، بووک زێر وەشاان دەکەن لەو  گاۆرانی دەڵاێ

 .لە بەر ئاوێنەیێک لەسەر کورسیێک ،تارای سووری بە سەردا درابوو» خەجیج»،
 
ڕانکاوو چاوغەیەکی گێاوزی لەبەر دا باوو کە . دایرەیێکی چکولەی بەدەستەوە بوو گۆرانی دەکووت» حەسەن زیرەک»

 .لە ژێر چۆغەکەدا کەوایێکی سیخمە زەڕی کە ئەو زەمان باو بوو
 

 .، لە سەر نابوو ئەوە حەسەن زیرەک بووەیێکی ڕەشی، ل کە شۆڕ بە شانی داشەد
 

ئەوە شاتێکە مناداڵ لە گەڵای . ، جاووان چااکترەاتر، قارەماانترلە هەماوو کەس ئااز منداڵ ئەوەی خۆشی دەو  پێ
ئەوە بەردی بنااااغەی هەساااتی ئینساااانییە، کە لە مناااداڵ دا دەگاااوور  کە دەبێاااتە دەر کەوتنااای کەیلااای . ڕاهااااتووە

لەیەکەم تێروانیندا هەندی واقیعایم بەدی کارد کە لەگەڵ هەسات و خولیاکاانی مان بەراما ەر بەو کە . ئارەزووەکان
بەالمەوە هونەرمەنادێکی . اڵی خۆم دا بە دیم دەکرد جیاوازی بوو، کە بە هایچ شاێوەیێک نکاۆڵی لێنەدەکارالە خەی

، سمێل باب ، کە کاتێاک دەناگ هەڵ ر بێت، بااڵبەرزی،تەژی لە جووانیشاز کە دەبێ لە هەموو کەسێک جووانچاکت
بەو خۆشەویستییە ب ینم، و وەس ی کەم  دێنی عەرز و ئاسمان دەنگ بداتەوە، هەمان عەشقێک کە لە هەوەڵ نیگادا

پێم خوش بوو هیشتێک کەلێن نەخاتە هەستی خەیااڵوی و عەشقی ڕوانینی من لە هەوەڵ دیتنم بەو دەنگ خۆشاە، 
 .لە هەستی مندالیت دا لێت نادیارەڕەزاسووکە، ئەو هەست بروێنە کە خۆشت دەو  و عاشقی و 

 
لە قارەمااااانەکەم قودساااایێەک، و ! ئەوە حەسااااەن زیاااارەک بااااێبااااۆ یەکەم جااااار زۆر بە دژواری باااا وام کاااارد کە 

کاوتم فااتم ئەوە حەساەن . کە لە هەموو کەس دەبێ ڕێکۆ پێکتر بێات. کەسایەتیێەکەم لە خەیاڵ دا ساز کرد بوو 
نە بااااڵبەرز بااوو ،نەساامێۆ باااب ی چوارشااانە، دەسااتە پیاااوێکی گەناام ڕەنگاای . زیاارەکە؟ کااوتی ئەر  بااۆ خااۆیەتی

، ماناادوو نە ئااارام، تێرامااام. وڤێکاای ئاسااایینە لە چاااو باادا؛ وەکااوو هەمااوو مر» ولۆرکاااویخ»ڕووخااۆش هێناادێک 
 . اخی من و هەزارانی وەک من دا کردئەو ڕۆژە خۆی بە ژووری چۆڵی ن. دەبووم ، قیت و بەویقار گۆرانی دەکووت
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وە بە تاای ەت کە باووک زۆر بە ساۆزەوە باووکی الوانادە. وەک بیرەوەرییەک ، دەنگای بە ساۆزی بە گوێمادا چرپاناد
هەر چەند کە تەمەن . ، ئەمیشی الواندەوەابی منداڵی پاش خۆی بە جێ دەهێشتدایکێکی بێوەژن و دوو برای بێ ب

 .ئەوانەن کە دڵت پێیان دەکرێتەوە چووە سەر ، بەو ئاکامە گەیشتم کە مروڤی جووان و لە بەر داڵن
 

 بە وتەی حەزرەتی مەوالنا مەالی رووم
                 کوتی یار  بە یار  دلێین جار 

 گەڕیدەی زۆر گوندو شارەزای شار 
          لە هەمووان خۆشتر و جووانتر  جێیە 

 دەڵێ ئەو جێیە خۆشە یاری لێیە
 

 .، دەتوانێ تۆقینت لێ بێتۆن مروڤێکی خرا  بە ڕواڵەت جوانوەک چ
 !پێ تۆدا نزم و بچووک بوو، ئەوی زەوی لە ژێر یرەک تو چکۆلە و بااڵ نزم نەبوویحەسەن ز

 
هەر . و قەت لە زۆنگااوی بێاواری و باێ حاسایی نەکەوتای. تۆ قەت لە ڕاستییەکان و ژیانی کۆمەاڵیەتی دا نەب ای

بەاڵم بەرهەم و ئاسەوار و گۆرانی ناب و ئەنتیکە بە . چەند تۆ لە هونەری خۆت بە وتەی خۆت خوشییەکەت نەدی
تاۆ . مرو  ئەو کااتە ڕەناج دەکێشاێ لەدایاک دەباێ. قەرزدار و منەت اری تۆن هەموو جووانییەکانی تێک ا بە گشتی
 .ڕۆژ  هەزار جار لە دایک دەبووی

 
 زیرەک زۆرت کرد خزمەتی هونەر
 ژینت لە پێناو هونەر بردە سەر
 ڕۆژگارت ساتێ بە بێ خەم نەبوو
 بەاڵم لە هەونەر هیچت کەم نەبوو

 
ساەر »، هەماوو ڕۆژ  زینادوو دەبێاتەوە و دێاتە مەتۆرە، مریەم بۆکاانی ەوە لێمان ئەر  رەزا سووک، ئەو جار وەر

 .بەرام ەر حەوزە گەورە بۆ دووری تو فرمێسک دەڕژێنێ» خۆرینک
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منداڵی ئەو شارە لە ئەمریکا ڕاگەڕاوەتەوە لە ساەر گیکاوکەت، کاۆتەڵە و مجەساەمەیێکی بەشاان و » ڕێ ین»کاکە 
یم دی کاوتی ئەو مجەساەمەیە شاایانە و دڵخاۆش بەاڵم لەوەی کە شەوکەتی دروسات کاردووەۆ کە لە سانە کااک هااد

کاوتی ئەمان .کوتەڵەی پێشووی حەسەن زیرەکیان کە کاری کاک هادی بو لە سەر گیکوکەتیان ال بردووە بە گیەیای 
ئااوارە و دەربەدەری دونیاای خۆماانم  ،دێکی رەنج کێشااوی لە ژیاان تاسااویلە حەسەن زیرەک دا سیمایی هونەرمەن

  .ی کرد بەاڵم بە داخەوە خەڵک دەیانەنو  لە شتێک بدوێم لە بوونی نیە شتێک بکێشمەوە کە وا نیەبە د
 

پەیکەرەیێکی نێو چااوان کاراوە و بە درو دەم بە پێکەناین چاێ باکەم کە وانایە حەساەن زیارەک دایامە لە شاەقامی 
، کاوتەڵەکەی غەمەکانیەوە جووان بووزیرەک بە  حەسەن.ئازارەکان دا دەرویشت و دڵی دایم ئاوێتەی زووخاوو بوو 

  ! من ئەوەی پێ بوو
 

ساڵ بە سەر ئەو دیاتن و تێراماان وەک بیارەوەری و ئەزماوونی ژیاانم کە باۆ هەوەڵ جاار و  15، دوای نزیک ئەورۆ
دوواجار ئەو فریشتەیەم چاو پێکەوت بەردەوام ڕووباری عەشق و ئەوینداری دەنگی بە ساۆزی دەم الوێنێایەتەوە،   

 .، نە شاعێرانە پێت دا هەڵ بلێیمی  بە زەوق و مرخێکی ئەویندارانەدەبێ من
 

 تووانم بیر کەمەوە یادت نەکەممن نا
 هەر کێو دەچم لەبەر چاوی

 من هەست دەکەم کە هەر ماوی
  وکوو هەوالێم گۆڕاوی

 تو کە جاران لەگەڵمان بووی
 لە ب ینی ڕێگای سەختوو تەم ازیا

 ئێستا بووی بە ئەستێرەی بە تروسکەی گەشە ، گەش
 وەکوو ئەنگوستی پاکی ئێعجازی محەممەد

 عیسای مەسیح وەکوو پەنجەی دەستی
 بووی بە چرای ڕۆژی هەڵستی
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 یادت پیرۆز بێ
 

 سەالم سماییل سورخ
 
باوو و » وەفاا»بیسات کە بارا چکاۆلەی کااک عاومەر ساوڵتانی » ئەناوەر ساوڵتانی»ئەم وتەیەم لە زمانی خااک -١

 .ئەو بوومیا دەرسم خوێندووە، قوتابی ، و لە خزمەتیی بۆکان(دبیرستان)دووا ناوەندی  مامۆستای قوتابخانەی
 
ر ، و شار لوولە کەشای نەباوو گەورە کچاانی شااوزە گەورەی بۆکان کە دەهاتە دەڕ ئاوی بە خوڕی حە: خورینک -٢

 .جۆ و لی اسییان دەشوورد -لەو  
 
زە ی هەتاااوی بەداخەوە لە بااێ موباااالتی خەڵااک بااێ چاااوەدێری ڕوخااا، حەو0059قەاڵی سااەردار لە ساااڵی  -٣

 .ەتوانین بیێین شارێک گەنخاو ڕوخاد. گەورەش سەری دا پۆشرا
 

کە بە مناداڵی دوور و نزیاک چااوە . ی بۆکاان»تەقتەقان»سپاس و پێزانین و ئەمەگداری بۆ دانیشتووانی گەڕەکی 
 .کە ساڵێک لە ماڵیان دەرسم خوێند» ئەمیر»دێرییان لێ کردووم، بە تای ەت بنەماڵەی دوکتور عومەر حەدادی 

 
 جار و دووایین ئاو پرژێنی دڵمی کردکە بۆ هەوەڵ : حەسەن زیرەک

 
 وەک کوشکێکی چکولە وابوو کە قوتابخانەی سەرەتایی مان بوو: قەاڵی سەرداری بۆکان 

 ی هەتاوی0051و  0016لە ساڵەکانی 
 

 ناسنامە ی بۆکان و هێمای ئەستورە و بوونەکان:کێوی تەرەغە
 

 کانون کوه نوردان کردستان
 

 ٢١١٦ی جانێوێری ٤
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 گۆرانییەکانی زیرەكفەرهەنگۆکی 

 
 
 
  
 
 
 

 هاوڕێ جەالل

 
 شەمامە، شەمامە، شەمامە، شەمامەی چوار بێستانی

 بەژن بیند و ڕێك و جوان بە ملیۆنێ هەرزانی
 

 .بێستانێکە هەر چوار جۆری کاڵەك و شووتی و ترۆزیی و خەیاری تێدا کرابێت: چوار بێستان
  

 ئەی ڕەندی ماڵم ڕەندی، سنگت کارخانەی قەندی
 ماشەڵال ڕەند و مەندی، لەسەر چیم لێ دڵمەندی

  
ئاامینێ و )وەك چاۆن لە گاۆرانیی دیاکەدا دەبێژێات . جوان، هەروەهاا نێویشاە باۆ ئاافرەت، واتە پاێ دەچێات: ڕەند
 :کردنەوەی نێوی ئافرەتەکە بێت لێرەشدا دووبارە( ئامین

 
 جوان و سەنگین: ڕەند و مەند

 
 سەنگین: مەند

http://www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2016/12/142662016_hasan1.jpg
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. ی ئینگلیزییادا هاوڕیشاەیە - candy -وشاەی قەناد، لەگەڵ . )کاارگەی شاەکر، کاارگەی قەناد: کارخانەی قەند
. ەوە هااتووە(کشاك، شاۆك، شاەك، شاەکرۆك: شاۆکە - شاۆگە)یا  لە وشاەی (سەکر -شەکەر -شەگر -شەکر)وشەی 

 .دەخوێنرێتەوە( شوگە)وشەی شەکر لە زمانی ئینگلیزییدا بە 
 

 .بلووریی شیرین و ورد و سپییە، لە کۆندا وەکوو شەکر سوودی لێ بینراوە، مادەیەکی شۆکە
 

 .لە گۆرانییەکەدا، لەوەی کە سینگی بە کارگەی شاەکر چاوێنراوە، مەبەسات ئەوەیە کە ساینگی ساپییە وەکاوو شاەکر
 دڵزویر: دڵمەند

  
 هەاڵڵە و سوێسنان دەراویان دەدڕی

 مەمکۆڵەی یارم کراسیان دەدڕی
 

 گوڵێکی جوان و بۆنخۆشە: ڵە، هەاڵڵ، هەالیهیل، گوڵەمێرگئەاڵ: هەاڵڵە
 

ژارهەاڵڵە، )جاااۆرە هەاڵڵەیەك هەیە؛ پێااای دەڵاااێن (. ژەهاااری هەاڵڵە)واتە ( ژەهاااری هەالهیااال)کە دەوترێااات 
 (آاللە زهری)بە شێوەزاری فارسیی پێی دەوترێت ( ژارهەالهیل، گیاژار

 
وسااەنیی، سووساان، سوێساانیی، سێساان، سێساانە، سە سااۆ، سااۆس، سووسااەن، سۆسااەن، سوێسااەن، سوێساانە،: سوێساان

 .گوڵێکی بۆنخۆشە، چەند ڕەنگی هەیە: سۆسەنێ، سۆسەنیی، سیسەن،
 

 (.ڕووبار)دەور و قەراخی چاوگە و کانیی، یاخود جۆ و ڕی ار : دەراو
 

 (زەنگۆڵە< —زەنگ )وەك . مەمکی بچووك: (ئەمرازی بچووککردنەوەی ڕێزمانیی: ۆڵە + مەمك: )مەمکۆڵە
  
 ارانە باران، دەبارێت بارانب

 دەبار  لەسەر ناسك و نازدارن
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 دەدا لە گۆنای سیمین عوزاران
 ڕووخسار سپی و زیویی: سیمین عوزار

 
 زیم، زیو، زێب: سیم
 ڕوو، چارە: عوزار
 (گوڵ وو= گوڵ عوزار)وەك 

  
 هەڵم گرن لەنگەر لەنگەر
 بم ەن بۆ ماڵی بە نۆکەر

 
 (توازن)هاوسەنگیی : لەنگەر
 .نۆکەردار، ماڵێك کە دەوڵەتمەند بن و نۆکەریان ڕاگرت ێت: نۆکەربە 

 (خزمەت، پەرا)واتە ( نوا. )چێ بووە( نواکەر)وشەی نۆکەر لە 
 
 ((چووم بە نوای میوانەکانەوە))
 
: بە گااڵتەوە دەیاوت. مامۆساتا، ناۆکەرتم: لە فێرگەی ئەزمەڕ بووم، بە مامۆستا عەبدوڵاڵی تااجی ساەرمم دەوت))

 !((ناکات نۆکەر بیت، کەرێکی چاك بە، بەسەپێویست 
 

ئەو مامۆستا خۆشەویستە، هێز و متمانەی زۆری پێ بەخشیوم، ئەو بوو پێای دەوتام چااوەڕێی ئەوەت لاێ دەکەم لە 
باۆیە لێارەوە حەزم کارد نێاوی بهێانم و ڕێاز و پێزانینای . پاشەڕۆژدا کەسێکی بەهرەدار و بەرهەمدارت لێ دەربچێت

 .خۆمی بۆ دەرب  م
  

 (الوێن)و ( دربکە)و ( ساباڵخ)بە پێشکەشی بااڵت بێت 
 (بتوێن)و ( ڕانیە)و ( سەردەشت)پاایاەناازی باااڵت بێ 
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ئەو فەڕشەی ڕادەخرێت بۆ بەسەرداتێپەڕینی مێوان، بە ڕاخەرێکی  دەوترێت کە بە پێاڵوەوە : پایەئەنداز: پایەناز
لە پێشی دەرکی ژوورەوەیە بۆ پێاڵو لەسەر دانان، یان  هاتوچۆی لەسەر بکرێت، بەو پارچە ڕایەخەش دەوترێت کە

 .پێاڵو پاککردنەوە پێی
  

 دوو چاوی جوانت بوونە جەالبم
 پێیان ب ەرموو نەدەن عەزابم

 
 .ی عەرەبییە(جەلالد)دەرب ینی بازاڕییانەی وشەی : جەلالب: جەالب

 
بە وێااانە لە گااااۆرانییە . کاااردووە زۆر وشاااەی عەرەبیااای لە گۆکردنااادا دەنگەکاااانی دەگاااۆڕن، بە وێااانە تێ ینیااایم

 .دەردەب ن( نەجیم)ی عەرەبیی بە (نەجیب)فۆلکلۆرییەکاندا، وشەی 
 

تەناانەت ساوورهەڵگەڕانی چااوی . دادەنرێات( ڕۆحستێن)لە دەرب ینی کالسیکدا، چاووبرۆی یار بە جەلالد و قابیز 
 .یار؛ بە خوێنچۆڕان لە دەست و تیخی جەلالد چوێنراوە

 
 پرسم ئەو گوڵە میوانی کێیەنازانم لە کێ 

 سەبارەت بە یاری خۆم، ئاوەدان بێ ئەو دێیە
  

 لە پێناو، لەبەر: سەبارەت
 

 .واتە ئەو دێیەی یارمی تێدا دەژی، یاخوا لەبەر یارم ئاوەدان بێت
 واتە لە پێناو و لەبەر تۆ، دەمرم: سەبارەت بە تۆ، دەمرم

 (تبە هەڵە دەکار دەهێنرێ( سەبارەت)زۆر جار وشەی )
  

 عەنتیکە و زێدە الوە، چۆنی لێ بکەم ساڵوە
 سنگی پەنیری کوردیی، زوڵ ی گیابەند و خاوە
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 دانسقە، ناوازە: ئەنتیکە: عەنتیکە
ی فەڕەنساییەوە هااتووە، ئەویا  لە (ئانتیاك)ئەنتیکە لە ئێستا باۆ شاتی دێارینەش بەکاار دەهێنرێات، وشاەکە لە 

 .دەدات( کۆن، دێرینە)ی التینییەوە هاتووە کە واتای (ئانتیکوس)
 (سەرەتای الوێتیی)زۆر الو، زۆر جەوان : زێدە الو

 دوو گیای بەهاریی بۆنخۆشن: گیابەند و خاو
  

 ڕێگاکەم دوورە کەژاڵ گیان، دەچم بۆ میاندواو
 جاووتااە ماەمکااەکااەت وەك سێاوی سێااڵوی

  
 .(…گوڵی سێاڵو ،)لە جێی دیکەدا دەڵێت؛ 

 
ی دەچێتە سەر، یان بەپێچەوانەوە لێی دەبێتەوە (ئۆ-ئا-ئە)هەندێك وشە پیتی . ئەستێیی ئاوئەسێیی ئاو، : سێاڵو

 (ستوون< –ئەستوون، هەسوون ( )ستێۆ< –ئەستێۆ )
 

 (ئاوی بەخوڕ و بەتاو: سێاڵب، سێاڵ ، سۆال ، شێالو: سێاڵو)واتای دیکەشی هەیە، وەك ( سێاڵو)وشەی 
  

 چااوت ئاەستێرەی سەحەر 
  (بێژنگ بەسەر)هەڵد  لە 

  
ئەستێرەی بەیان، ئەستێرەی بەربەیان، ئەستێرەی ڕۆژ، ئەو ئەستێرەیەی دەمەوبەیان هەڵدێت، : ئەستێرەی سەحەر

هەڵهاتنی ئەم ئەستێرە ئاساانکاریی باوو لە ڕاباردوودا باۆ دیاارییکردنی کااتی . ئەستێرەیەکی ڕووناك و پرشنگدارە
کااروانکوژە، زێ گاۆن، )ئەساتێرەیە؛ لە کوردەوارییادا پێشای دەوترێات ئەم (. پێشتری  باسام کاردووە)مەالبانگدان 

بە (. ))ئەساااتێرە)لە کۆنااادا هەساااارە و ئەساااتێرەکان باااێ جیااااوازیی هەر پێیاااان وتاااراوە (. کااااروانق ان، قاااورخ
بەڵکاوو هەساارەی زوحەلە، کە لە کوردەوارییادا پێای . ئەساتێرەی کااروانکوژە؛ ئەساتێرە نیایە(( لێکدانەوەی ئەم ۆ

 (.ناهید - کەیوان)وترێت دە
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واتە شاااخەکە دەڵێاای بێژنگاای . شاااخێکە لە بازیااان، سااەرەکەی تەخاات و خاا ە و دەڵێاای بێااژنگە: بێژنااگ بەسااەر
 .بەسەریەوە ڕاگرتووە

  
 بول ولم بێ چارە ماوم، چونکە لە گوڵ ب اوم

 گوڵخانە لێ داخراوم، گوڵخانە داخراوم
 

بە زۆریای گوڵخاانە، ساوودی . بە پەروەردەکردن و بەخێوکردنی گاوڵشوێنێك، خانەیەك کە تای ەت بێت : گوڵخانە
( گوڵ ااخ -گاوڵزار)و ( گوڵخاانە)واتە . لێ وەردەگیرێت بۆ ڕواندنی تۆمی گوڵەکان و ئامادەکردنی شەتیی گوڵەکان

 .گوڵخانە، بریتییە لە خانوو و ژوور، بەاڵم گوڵزار، زەوییەکی کراوەی گوڵە. جیاوازن
 

اوەیەشااادا ڕوون کاااراوەتەوە، کە گوڵخاااانە، باااریتییە لە ژووری گاااوڵ، چاااونکە ئەگەر دەرگەی هەر لەو دێااا ە هۆنر
گوڵخانە دابخرێت، تەناانەت بول اولی  ناتوانێات بچێاتە ژوورەوە، بەاڵم ئەگەر بااخی گاوڵ دەرگەکەشای دابخەیات، 

 .ڕووی سەرەوەی هەر کراوەیە و باڵندەکان دەتوانن بچنە ناوی
  

 ە، پاوانەکانی زێ ی خالیسەپاموورەکانی زێ ی خالیس
 یاااااااری خاااۆم خاااۆش دەو ، جااوان و تااەماایسااە

  
هەر یەك شتن، تەنێ جیاوازییەکەیان ئەوەیە پاموور، پتر لە موروو دەهاۆنراوە و ( پاوانە)و ( پاموورە - پاموور)

 .هەروەها موورووش بووئافرەت دەیان خستە پایان، بەاڵم پاوانە هەمەچەشنە بوو، لە زێ  و زێو و 
 

دەچێاتە  -خ-زۆر جاار دەنگای )زێ ی خاڵس، زێ ی خاوس، زێ ی پەتی، زێ ی پەخت، زێ ی پوخات : زێ ی خالیس
( شاەت(. )ئاوی سارد: شەتاو( )سارد، تەزیو: شەت)سەر وشە کوردییەکان یان واژووانە؛ دەنگەکە الدەبرێت، وەك 

 = تااااتەبەرد( )تەخااات)دەبێاااتە ( تاااات: تەت. )دەدات (کە واتاااای ساااارد، تەزیاااو: شاااەخت، شاااەختە)دەبێاااتە 
 .نموونەی لەم جۆرە زۆرن و هیوامە کەسێك ئەو وشانە گرد بکاتەوە…(تەختەبەرد، بەردی تەخت

 
ئەم وشاە دووانییااانە لە دوو . یا  بەکاار دەهێنرێات(پااكوتەمیز)بە شاێوەی دووانیای ( عەرەبیای -تمیاز : )تەمایس
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پێاوقەدەم، )وەك . واتا دەدەن، بەاڵم یەکیان کوردییە و ئەوی دیان بیانییە بەش پێك دێن، هەردوو بەشەکە یەك
 (…بانگوسەاڵ،

 
 کوێستانان خاڵخاڵ، هێشتا ماوە کلیلە

 ە(زەم یل)فاتم گیان، جێگای تۆبەمان 
  

 .پەڵە پەڵەی بچووك، نوقتە نوقتە، پنت پنت: خاڵخاڵ
 

بەفار، کەپاکە بەفار، کەویە بەفار، کەڤیای، شاەپە، شااا ، کیاییە، کیاێیە، کەویای، کەو ، کەویە، کەڤاکە : کلایلە
بەفرێااك کە بە گەردنە و لااووتەی یااان زەنەی  …شاااپە، ڕنااوو، ڕەنااوو، ڕنیاای، ڕەنیاای، ڕناادوو، ڕەناادوو، ڕناادۆك،

 .کێوەکان ماوەتەوە و هێشتا نەچووەتەوە
 پەڵە پەڵە هێشتا بەفر بە شاخە کوێستانییەکانەوە ماوە: کۆی واتای دەرب ینەکە

 
(( یاارم تۆریااوە ئاشاتی ناابێتۆ/ کوێساتانان خاڵخااڵ، بەفاری نااچێتۆ : )) دەرب ینە بە شاێوەی دیاکەش هەیە ئەم
وەکااوو کوێسااتانی بێسااتوون، ئەوا سااەرم (( ))نااازانم یااارم مەیلاای بااۆ کەمە/ کوێسااتانان خاڵخاااڵ سااەری بەتەمە))

 ((…لە چەرخی داوی گەردوون، دڵم دەکا سکااڵ/ خاڵخاڵە
  

 ارەی شاەو ، کاوڵامات دەناادووکای کەو چاااوت ئەستاێ
 لە من و لە گولەکەی مێردت، کاممانت زۆر خۆش دەو ؟

  
 .ئەو ئەستێرانەی لە دوای ئێوارەوە هەڵدێن و دەردەکەون: ئەستێرەی شەو

  
 چاوت ئەستێرەی ڕۆژ ، ئەبرۆت لە خەودا بمێنێ

 دەڵێم دەستم دە ستۆ کە، غەوسی لە منت نەستێنێ
 

 بۆم وەرە، با گولەت وەرهەم هەڵێنێ بە پارێز شەو 
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 .ئەو ئەستێرەیەی دەمە و بەیان هەڵدێت، هەڵهاتنی ئەو ئەستێرانە ئیدی بە ڕۆژ دادەنرا: ئەستێرەی ڕۆژ
 
 :دوو واتای هەیە( ئەبرۆت لە خەودا بمێنێ)
 
 برۆت هەر ڕاکشاو بێت -١
 (کەمانەیی، کەوانەیی: کە : خەو، خەم)برۆت بە خەم بمێنێ  -٢
 

 بە سرتە و ئاگایی: رێزبە پا
 

 .دەستم بخەرە گەردەنت: بکە( ئەستۆ)دەستی من لە ستۆ : ستۆ کەەدەستم د
 (شێخ عەبدولقادری گەیالنیی: غەوسی گەیالنی)غەوس : غەوسی

 
 وەرەم، ماسان، هەڵماسان، هەڵئاوسان، پەنمان: وەرهەم

  
 دەردت لە ماڵم جوانێ، قیتێ گوارە جۆالنێ

 لە ڕاستەی خیابانێ گرتم دوو ماچم لێ سەند
  

 (بەژنێکی سا  و ڕێك و ڕەوان: بەژن شووشەیی)کەسێکی توندوتۆڵ و ڕێك و بەژن شووش : قیت
 

 !گوارەکانی شۆڕن و جۆالنێ دەکەن: گوارە جۆالنێ
 :هەر ئەم دێ ەی زیرەك؛ بەخۆی دەبێتە ڕوونکارێك

 
 ((بە شلومل هاتنە نێوانێ، گوارەی زێ  دێنمە جۆالنێ))
 

 ناوەڕاستی جادە یان ڕێکایی جادە: خیابانڕاستەی 
 (ڕێکایی ئاوزەنگ: ڕاستەی ئاوزەنگ)بۆ پتر ڕوونکردنەوە، 
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 ئەر  ڕاستەی خیابان، گیانە گوڵ و گوڵزارە))
 ((مااەڕۆ لااەناێاو گااواڵناادا دایاام یاااارم دیااارە

  
 وەرە وەرە بااەر پاەناجاەرە، گاێالگاێالاەدار 

 بم، بۆم وەرە خوار بە سەرگەردی بااڵکەت 
  

 .و شەدەیەوە بێت( سەرپێچ)بە گێلگێلە، ئافرەتێك گێلگێلە بە سەروێن : گێلگێلەدار
 

دوایە دەیانکوشاتەوە و  بااڵ گەرد، لە دەوری سەر گەڕان، جاران حەیوانێکیان لە دەوری کەسێك دەگێا ا و: سەرگەرد
 .لێی دوور دەخاتەوە پێیان وا بوو ئەو ئاژاڵە، قەزا و بەاڵی ئەو کەسە دەگرێت و

  
 هەالم هەالم هەالمە، شیرینێ دەچتە هەالمە

 لاااەو دەساا ەی دەساتای کا انام تااەمااامااە
  

 گیایەکی بۆنخۆشە بااڵپیاوێك بەرز دەبێتەوە: هەالمە
واتە : لەو دەس ەی دەستت ک انم تەماامەن خاتوو شیرین دەچێتە هەالمەکردنیاری شیرین، یا: شیرنێ دەچتە هەالمە

 ئەو دەس ەی دەستت بەسە بۆ ک نەکەم
  

 بەهارە، بەهارە، ئاوەنیا شینە
 یارێکم هەیە، خوێنی شیرینە

  
 .زەوییەك بە ئاوەوە داچێنرابێت بە دانەواڵە، پێ  بارانی پەڵە: ئاوەنیا

ئاااو لااێ )واتااای ( ئاوەنیااا)وشااەی  (تەڕەکاااڵ)چێنرابێاات، پێاای دەوترێاات دەغلااودانێکی  کە دوای بااارانی پەڵە دا
 .، ئاوداشتە دەدات(نریاو

  
 عاشقان پاك دڵیان ناسکە، مەعشووقەیان وەك ئاسکە
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 دەپاەڕ  بااسکە و بااسکە، بۆیە یارەکەی دەهااساکە
  
 (زیرەك ئەم دێ ەی بە شێواویی دەرب یوە)

 گشت: سەرپاك: پاك
 تەپە، گرد، خ ە: باسك

 
 :واتای دێ ەکە اسەدانەوەی دەمی هیالکیی دەوترێتهەندەنگی ئاسك، هەروەها بە دەنگی هەناسەب کێ و : هاسکە

 
دول ەران، وەك ئاسك لەم گرد بۆ ئەو گرد هەڵ ەز و دابەز دەکەن و دێان و دەچان، باۆیە لە هیالکییادا هاساکەیان 

 .دێت
 

 ((بول ول، لەم چۆ بۆ ئەو چۆ دەف ێت: )) دەرب ینەکە وەك ئەوەیە بیێیت
  

 لەگەڵ تۆمە ئەی فاتمە
 شەمامەی گمگمەمەمکت 

 من قاوەچیم پێم الزمە
  
 (مەمکت شەمامە و گمگمە)ڕاستەکەی ( مەمکت شەمامەی گمگمە)
 

لە کوردەوارییادا . خا ە( فنجان، کوپی قاوە، یاان قاوبەی ساەر دەفار)گومگومە : واتە مەمکت وەك شەمامە و گمگمە
 :ەمکی چواندووە بە فنجان، وەكمەمك بە دەفری خ  چوێنراوە، هەروەك زیرەك بە خۆی لە چەند شوێنی دی م

 
 بااڵبەرز و شیرین زمان، 
  قەدباریك و مەمك فنجان

 
 :ئەم هۆنراوە فۆلکلۆریی بە شێوەی دیکەش هەیە، وەك
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 دەوای دەردم ست فاتمە
 مەمکت مەسینەی بە گومگومە

 خۆم قاوەچیم پێم الزمە
 

 .قاوە کواڵندنەوە هەبووە بریتییە لەو قوبانەی بەسەر ئافتاوە، یان دەلەی( گومگومە)لێرەدا 
  

 جووتێ گوارەی بۆ دەک م، لە عالەمدا مەنشوور بێ
 کەڵەباب مرواریی بێ، پرپرەی زێ ی سوور بێ

 کەژاڵ گیان لە گوێی بکا، بەڵکوو دنیا خاپوور بێ
  

 مەشهوور، نامێ: مەنشوور
 

چاێ دەکارا، زۆر جاار ناوەکەیاان ( کەڵەشێر: کەڵەباب)خشیی ئافرەتان بوو، لەسەر شێوەی : کەڵەبابە -کەڵەباب 
 .بە مرواریی و بەردی گران ایی دەڕازاندەوە

 
هەروەهاا بەو وردە بەردە گران اایی و ڕەنگااو ڕەناگەی نااو خشایەکانی دیاکەش . خشایێکی ئافرەتاانە: پیپیە: پرپرە

 .ارە، یان ناو کەڵەبابەدەوترێت، بۆ وێنە پیپیەی گو
 

کەڵەبابەیەکی بۆ دەک ێت کە خودی کەڵەباابەکە لە مرواریای : واتە زیرەك مەبەستی لە دەرب ینەکە لێرەدا ئەوەیە
 .درووست کرابێت و پیپیەکانی ناویشی لە زێ ی سووربن

 
 .بە ڕای من ئەگەر زیرەك دەرب ینەکەی هەڵ گێ ابایەوە درووستتر و جوانتر دەبوو

 
وتارێکی دادێام لەساەر هەڵەکاانی زیارەك . ))زیرەك، بە هۆی نەخوێندەوارییەکەیەوە هەڵەی زۆری کردووە چوونکە
 ((دەبێت
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 :بۆ نموونە؛ زیرەك لە جێیەکی دی دەڵێت
 

 کەڵەباب مرواری بێ، پرپرەی زێوی سوور بێت
 

 .ڕەنگی سووری نییە( زێو، زێب، سیم)ئەم دەرب ینەی ئێرەی هەڵەیە، چوونکە زیو 
 
 وایە ئایا ئاڵتوون ڕەنگی سوورە؟کە
 

( تەڵ، تەاڵ)و وشاەی ( زەرد: زەر)واتاای ( زێا : زەڕ)تەنانەت وشەی . بەڵێ، ئاڵتوون هەم زەردە و هەمی  سوور
کە باووك بەساەریاندا دەدەن و خۆیاشاە ڕەنگای ساوورە، لەگەڵ ئەم وشاەی ( تاارا)تەناانەت . دەدات( ساوور)واتای 

 .دا هەمان شتە(تەاڵ)
 

 هینی کوردانە( تەاڵ)دڵنیا بن لەوەی کە وشەی واتە 
 

 .هەر یەك شتن و گۆڕاوی یەکدین( تەاڵ)و ( ئاڵتوون)هەروەها دەمەوێت پێتان بیێم وشەی 
 

 (ئاتەڵ، ئاتی، ئاڵتی، ئاڵتین: )لە زمانی کوردییدا بەم شێوانەش هەیە( ئاڵتوون)وشەی وشەی 
 (ئاتەڵ)و بووە بە ی چووەتە سەر (ئا)دوو پیتی ( زێ :تەڵ)واتە وشەی 

 
 ئاتەڵ  =تەڵ 

 ئاسەمین، یاسەمین  =سەمین 
 ئاسان  =سانا  –سان 

 ئەستوون  =ستوون 
 ئەستۆ  =ستۆ 
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 ئێمە  =مە 
 ئەوان  =وان 
 

 .ە(ئاتەڵ)هەڵگەڕاوە و گۆڕاوی وشەی ( ئاڵتوون)واتە وشەی 
  

 ئەنگوستت دەرزی، زوڵ ت خەیاتە
 ڕوحاام کاێشاکاچی دەوری بااااڵتە

  
 ئەنگوشت، قامك، پەنجە: ئەنگوست

 
 داوی ئاریشمیی، ڕیسی ئاوریشمیی: خەیاتە
 (.پاسدار)ئێشکچی، پارێزەر، پاسەوان، پارێزڤان، پاسیار : کێشکچی

 
پەنجەی باریکیاان پاێ ( ئافرەت)لە کوردەوارییدا بۆ ( پەنجەکانت باریکن)مەبەست لەوەیە کە ( ئەنگوستت دەرزی)

 .جوان بووە
 

لە کوردەوارییدا لە هەندێك باردا پێیاان وایە ڕۆحای کەساێك دەتوانێات پارێزگااریی : ەوری بااڵتەڕوحم کێشکچی د
 .لە کەسێکی دی بکات و قەزا و بەاڵی لێ بگێ یتەوە، یاخود قەزا و بەاڵکەی هەڵ گرێت بۆ خۆی

  
 هێند نەرمی هەر دەڵێی هوڵووی، چەند سووکی دەڵێی مشتووی

 من دێم تۆ نوستوویبەقیمەت وەکوو ب نووی، هەرچی 
  

 قۆخ، هیو، هەڵوو: هوڵوو
 

فارساەکان بە هەرماێ . دەدات( هەرمێ، ئەمرۆ، هەرموو، هەمرۆ)دەرب  ن؛ واتای ( ل)ئاگادار بن ئەگەر وشەکە بە 
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 .وەك دەڵااێن هێناادە جااوان و ناسااکە دەڵێاای هەرمااێ گااواڵوییە. جااۆرێکی هەرمێاایە( گالباای)خااۆی (! گالباای)دەڵااێن 
 :یەکدا دەڵێتهەروەك زیرەك لە جێ

 
 ((جووتە مەمکەکەت هەرمێ گواڵویی - شەدەالر، بۆچی لە منتۆراوی))
 

لێرەدا مەبەست لە مشتوو؛ دەساکی خەناجەر و شمشاێر و ئەو شاتانەیە، . مان هەیە(مشتوو)چەند وشەیەکی : مشتوو
داریانە باووە و دیاارە ئەو دەساکە بەزۆریای (. قەڤد، قەبدە، قەفدە، قەفت، قەفاتە، قەبازە: )کە پێشی دەوترێت
 .کێشی کەم بووە

 
 …ی واڵتای چایکەوە هااتووە(برناۆ)نێاوەکەی لە نێاوی شااری . نێوی ت ەنگێکی درێاژ و ڕێاکە. ب نۆ، ب نەو: ب نوو

ت ەنگ کەرەستەیەکی گران اییە، بەتای ەت لە ڕۆژگاری ڕابوردوودا شتێك بووە کە لە سەوداکردنی هەماوو کەساێکدا 
 .نەبووە

 
 .ی کە لە هۆنراوەی فۆلکۆرییدا ئافرەتیان بە ت ەنگ و دەمانچە چواندووەهەر لەم بەنرخییەیەت

 
 :بۆ وێنە لە هۆنراوەیەکی دیکەدا هەیە

 
 .زێ ی هەژدە عەیار و دەمانچەی کەلەکێیە

 
 (.دەمانچەی ناوقەد، دەمانچەی کەلەکە)لێرەدا ئافرەت چوێنراوە بە 

 :وەك لە جێیەکی دیکەشدا دەڵێت
 

 وی سەواریکارخانەی قەند و ب نو
 بە تااڵن کەوتییە دەست کوردەواریی
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 .ە(ب نەوی شانی سوار)ڕاستەکەی ب نووی سوار : ب نووی سەوار
  

 بەرموور، قەرەڵوو، چاوبەڵەك، دوودەریی
 

 دەنگ د  لە بەرموورەکەی، کوشتمی کوڵمە سوورەکەی
 هەرچەندم کرد، بۆم کرا، خۆم بخەمە الی پوورەکەی

  
 خوارد چون مار قاسپاندم چون کەو، گێیم

 ئاەڵاقااەم دا لااە دەور ساەوڵ پااای چناار
  

 ئەڵقە، بازنە، پێچ، پێچکە، پەپکە: گێۆ
 

ش دەڵاێن سانەوبەر، ڕاساتییەکەی ئەو دارە بەرزە (ساەروو)خەڵاك ئێساتا بە هەڵە بە داری . سەور، ساەروو: سەوڵ
سنەوبەر زۆر بەرز نابێتەوە و پان دەبێاتەوە، داری . ڕێکەی کە خەڵك پێی دەڵێن سنەوبەر، سەرووە نەك سنەوبەر
 بەاڵم داری سەروو زۆر بەرز دەبێتەوە و ڕێك ڕاست هەڵدەستێت

 
 تەك، کن، ال، پاڵ: پا
 

 :ئەم دێ ە الی چەند دەنگ ێژی دی دەستکاریی کراوە و شێوێنراوە
 

 نااڵندم وەك کەو پێچم خوارد وەك مار
 بااڵ و قەد چنار!( دەو)ئەڵقەم دا لە 

 
 (.دەو)ە نەك (دەور)ە ئەو

 .واتای ئەڵقە دەدەن( گێۆ، گۆڵ، گوڵ، گۆل)وشەی 
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 (.مااێخ و ئەڵااقە، ساانگێکە کە ئەڵقەیەکاای ئاساانیی تێکااراوە بااۆ تێ ەسااتنی گااوریس: گااوڵمێخ)بە نمااوونە وشااەی 
ساووڕ دیساان بە واتاای گێلای  : هەر وشاەی گێاژ. واتای کەسێکە بە دەوری خۆیدا ساووڕ و گێاژ بادات( گێل)وشەی 

 .یەهە
 

 .ئەو چاوانەی دەیسووڕێنیت: ئەو چاوانەی گێژیان دەدەیت
 

ئەم دووانە هەر یەك شااتن و (. گێلگااێلە)و گێاال ( گااوڵنگە، گوڵااونگە)سااەرنجتان دەخەمە سااەر دوو وشااەی گااوڵینە 
گێلی ئافرەت کە چەند دانەیەك یان . بریتیین لە گۆ و خ ایی سەر کاڵوی پیاوان و ئافرەتان، یان سەربەندی واڵخ

وشەی گێل هەر باۆیە لە وشاەکەدا دووباارە باووتەوە مەبەسات لە (. گێلگێلە)بابیێین ئەگەر ڕیز بوو، پێی دەوترێت 
 .زۆرییەکەیەتی

 
 ە بنووسم، لە دادێدا وتارێکی سەربەخۆی لەسەر پێشکەش دەکەم(گوڵ)دەمێکە دەمەوێت لەسەر ئەم وشەی 

  
 ئەو بااڵبەرزەی ئەو تەل بەسەرە

 ی بێخەبەرەئەمنی کوشتووە، خۆ
  

 .واتە ئاڵتون بەسەر، سەر بە تەاڵ( زەڕ، ئاڵتین، ئاڵتون: تەاڵ: تەل: )تەل بەسەر
 

 :سەیری ئەم دێ ەی خوارتر بکەن
  
* 

 دەڵێم دەستەمالنت بم، سەر بە تەاڵی مل بە کوێن
 دەڵێم وەرە با جووت بین، یاری جوانم لە بتوێن

  
 تەاڵ بەسەر، تەل بەسەر: سەر بە تەاڵ
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باووە، ئافرەتاان وەك بەریەخە ( کەویای)پارچە قوماشێکی ڕەناگ شاین (. کەوێن)کوێن لە مل، کوێن : کوێنمل بە 
وشاااەی . هەر لەم شینپۆشاااییەوە هااااتووە( شاااین)وشاااەی . دەیااان پۆشااای وەك نیشاااانەیەك باااۆ شاااین و ماتەم اااریی

 .ی  واتای ڕەنگ کەویی دەدات(کەوێن)
  

 داوە کەلەکەی چەپم کون بوو، لێوئاڵ بە مست لێی
 سەاڵی گەورەم لێ ڕابوو، ئەو کچە بۆچی تۆراوە

  
 ساڵ، ساڵن، پەساڵن، قیامەت: سەاڵ
 هەستا، بەرپا بوو، هەڵستا: ڕا بوو

  
 دەمەکەت هەنگوین لە کوزووی شیندا

 ناردوومە خوازبێنی لێم چووە بە قیندا
  

 گۆزك: کوزوو
 

کەدین، کەدیام، کەدون، کەدوم، : )وەك …هەنگوینکوپەی دەم تەسك و باریك کە تای ەتن بە هەڵگرتنی ڕۆن و 
 .کولەکە چێ دەکرا: وایە بەرام ئەمیان لە کدوو.( …کەدینك، کەدوینك، کودیلە،

 
 .واتە ئەو دەفرەی کە دەمی تەسکە[ پاشگری نێوساز:وو( + درز: کوز])داڕێژراوە ( کوزوو)وشەی 

  
 ژنی گولەی مێردانی، لە شەوڕاو  دەزانی

 تەعلیم، فێری تەقیە و لەنگدانی وێنەی ماینی خۆش
  

 (ژنای مێردێکای گاولەکە و نابووتیات: ژنەی گاولەی مێردانای)پیاوی نابووت و ڕیسوا و هایچ تیابەساەرنەبوو : گولە
نهێنیی و دزیی و ژێربەژێریی، واتای )ڕاو  یەکتربینینی نهێنیی دوو دۆست یان دڵدار لە شەودا بە پارێز و: شەوڕاو

 (گزیی و فێیی  دەدات
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 ماینێك کە باش ڕامهێنرابێت: ماینی خۆش تەعلیم
 (جلیت)پێش  کێی ئەسپان : تەقیە
 .لنگدان، تاودان: لەنگدان

 :وەك لە جێیەکی دی دەڵێت
 لەسەر پرد  گرتیان سەنگەر

 دەستێ نیزامی خۆڵ ەسەر
 یان دامێ دەستەو خەنجەر(لەنگ/لنگ)
 

ێزیاان لاێ گرت اووم و بە خەناجەرە و تاویاان داماێ و واتە دەستەیەك چەکداری میریی، لەسەر پردێك بۆسە و پار
 .شااڵویان بۆ هێنام

  
 بەرهەڵ ێنەی خام هەراوە، حریرە و بای نەداوە
 بەرهەڵ ێنەی خام هەراوە، هەردەڕۆیی و دەکراوە
 قەرارم کرد بە دوو ما ، ڕاوەستا بۆم گر  داوە

  
بەرڤااانکە، سااینەپۆش، بەربەنااد، پێشاا ەند، بەرپیاال، بەروانە، بەروان، بەروانااکە، بەرچااارۆکە، : بەرهەڵ ێاانە
 .…بەراپیل،
 جۆرە قوماشێکی خام بووە: یان خام هەراوە: هەراوە

 .قوماشێکی پانە، بە بەردا هەڵی دەبەستن بۆ ئەوەی پیس نەبن
 لوولی نەداوە: بای نەداوە

  
 شاەودەعاوەتایاان گاارت باە ڕێازە اللاەباەدەساتان

 شیرینە کیژۆڵەی کوردستانچەن جوان و شۆخ و 
 

 شەوداوەت، شەوگەڕ، بەزمی شەوان، کۆڕی بەستە و گۆرانیی و ئاهەنگیی شەوان: شەودەعوەت
 ئەوانەی اللەیان هەیە، مەبەست لەو کچانەیە کە مەمکیان ڕەسیوە: اللەبەدەستان
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 گۆزەی هەڵگرت بۆ سەر چۆمی
 خاۆ پێام گاوت تاۆ یااری خاۆمی

 باااە ماەئاۆمیدەبااام بااە جاااوو 
  

زیاارەك مەبەسااتی لە . حەسااەن زیاارەك لەبەر نەخوێناادەوارییەکەی نەیزانیااوە بە درووسااتیی وشااەکە چیاایە: مەئااۆم
 .ە کە مامۆستای دینیی جووە(مالووم، مالم)
 

 لە پێناااااوی یارەکەماااادا ئامااااادەم باااا مە جااااوو، تەنااااانەت باااا مە مااااالوومی : مەبەسااااتی گااااۆرانییەکە ئەوەیە
 :دەبێژێتوەك لە جێیەکی دی 

 
 گەر گولە پرسی کێیە، ڕامژێنە بیێ منداڵە

 عرووسم، جووم، ئەرمەنییم، دینم بۆ تۆ بەتاڵە
 

 ڕووس: عرووس
  

 (نەغەدە)و ( شنۆ)و ( ساباڵخ)لەسەر تۆ لە دەستم چوو، 
 چااەناادی لاێ جااوانااە لاێاوئااڵ، گێلگێلاە لاەگاەڵ شاەدە

  
 .تێر سووری تۆخ، سووری: لێوسوور، ئاڵ: لێوئاڵ
 .ی ئافرەتان(دەستاڕ)گۆی چنراوی سەرپێج و سەربەست : گێلگێلە
 .پێچ، سەرپێچی ئافرەتان: شەدە
  

 سوێندم خوارد بە بیالیە، سنگی کارگی کەمایە
 باە ڕۆژ قەولام دەداتێ، بە شەو لاە ژوانام نایە

 
 : کەما (کەمێ، کەمیر) پێشی دەوترێتش خۆی گیایەکە (کەما. )کارگێك لە بن کەما دەرهات ێت: کارگی کەما
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لە خۆشاترین و بەچێژتارین جاۆری ( قاارچکی بان کەماا. )گیایەکی بااڵبەرزە، ئاڵ ێکی باشە لە زستاندا باۆ ئااژەڵ
 کارگەکانە

 
زۆرجاار ڕاگەیەنەرەکاان لەم شاتانەدا . ، بە ڕووەك دانانرێت، بەڵکوو سەر بە پێا ی کەڕووەکاانە(کوارگ: )تێ ینیی

 .بە ماسی ئەژمار دەکەن( نەهەنگ)بە مێروو و ( جاڵجاڵۆکە)ە ڕووەك و ب( قار . )دەکەونە هەڵەوە
  

 سەر  بێنە دەر لە باخچەی ساوا
 ڕۆحەکەم بیلال بۆ یار نەماوە

  
 .باااخچەیەك کە تااازەکیی ڕەنێااو هێنرابێاات و دار و درەخااتەکەی هێشااتا ساااوا و تازەڕەساایو باان: باااخچەی ساااوا

ئەوانەی پاێ  (. بااخچۆڵە)دەدات، لەویا  بچاوکتر؛ پێای دەوترێات ( بااخی بچاووك)خاۆی واتاای ( باخچە)وشەی 
 .ن(باخچۆڵە)خانووەکانی شار 

  
  ، کورتاێ خااڵ داناەدانێ(باۆکان)هاااتاووم لەالی 

 تۆ پێت لەسەر چاوم دانێ، بۆ  گولە قەدرت نازانێ
 

 بەژن کورت: کورتێ
واتە خاڵەکان نزیك . وەی تاك و دانەیی هەبنخاڵ دانە دانە، خاڵی سەر گەردن و ڕوو کە بەشێ: خاڵ دانە دانێ

 .و جووت نەبن لەیەکەوە
 .لەبەر ئەو خااڵنەت دەمرم کە هەم تاك و هەم جووتن: وەك لە داستانە دڵدارییەکاندا هاتووە

  
 (:خاڵ دانەدانێ)لە جێیەکی دیکە لەبەر کێشی هۆنراوەکە نەکراوە بیێت 

 
 ئەو هەرامەی کن بۆکانێ

 دانەدانێیار کورتێیە و 
 کوشتەی ویم خودا دەیزانێ



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

122 
 

  
 فاڵن، کابرا: هەرامە
 بەژن کورت: کورتێ
 ئەو: وی
  

  ، غەوسی لە منت نەسێنێ(نەڵێن)هاتووم لەالی 
 ئاوری لە من بەرداوە، سوورەقورینگی گەرمێنێ

 
کە کە پێای هەماان باڵنادەیە . باڵنادەیەکی القادرێژ و بەرزە، الق و بەدەنای ساوورە: ساوورەقینگ: سوورە قوریناگ

 (فالمینگۆ)دەوترێت 
  

 بااازی باەراگاەی باانێ
  (شاروێران)حدوودی 

 مردم ئەو مەکرەی دانێ
  

سەکۆیەكە لە هەیوان یان لە بانیی چێ دەکرێت قەبەسی باڵندە یان شتی دڵگاری لەساەر : بەراکە، بەراك: بەراگە
 .دادەنرێت

  
 ئەگەر نەمدەیتێ حەوت ما  بە جار 

 هەر یەك لە شار حەو کۆستت کەو  
  

 کەوتنی کۆست: کۆست کەوتن
 کۆست، کۆستێر، پەروین: کۆ

ی ئەساتێرەی (کەوتان)داڕژان . لە کوردەوارییدا پێیان وا بووە ژیان و بەختی کەسەکان بەستراوە بە ئەستێرەکانەوە
 .کەسێك مایەی بەدبەختیی و سەرتیاچوونی ئەو کەسەیە
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هەمااان وشەشاە کە بااووە بە کەوکەو . هەماای  واتاای گەلەئەساتێرە وشاەی کاۆ، کۆساات هەم واتاای ئەساتێرە دەدات،
 (.کەوکەبی عەرەبیی)
  
 ئەم دیو ئەو دیوە( مەریوان)و ( بانە)

 ڕەحمەت لەو دایکەی تۆی بۆ من دیوە
 

 :واتە ئەو دایااکەی کە تااۆی بە دنیااا هێناااوە و بەدی هێناویاات، وەك لە جێاای دیااکە دەوترێاات: نیااوە دێاا ی دووەم
 .دایکەی بم مەمکی سەر زاری ناوەقوربانی ئەو 

  
 قیمەت گران، وەزن سووکە، وەك ئەشرەفیی بچووکە
 خازمایناە ماەمکاەن لاۆماە، ساافاە ئاەڵاێای مەکاووکە

 
 دراوێکی بچووکی لە ئاڵتوون چێکراوی ئێران بوو: ئەشرەفیی

 
لە شاێوە و قەباارەی هەلاووك دارێکی بچووکی سافە لە ئاامێری ڕساتن و چنینادا هەیە، مەکاووك : مەکۆك: مەکووك
 .دایە
  

 کزەیەك لە من، یەکێك لە شەماڵ
 بی  ین بە بااڵی یاری بێ خەیاڵ

  
 بێ هەست، گوێنەدەر: بێ خەیاڵ

 
 :بێ خەیاڵ و بێ ئەندێ  هەر یەك شتن، هەروەك لە جێیەکی دیکە هاتووە

 
 یاڕەب کەس وەك من شەو دەروێ  نەبێ
 تەوەالی وەتەن، قەوم و خوێ  نەبێ
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 گورگی برسیی بێ ئەندێ  نەبێ وەك
  

 لە سیلەی قەبران هاوارە
 حاکم باا بمدات لە سێدارە

 گو  قەبر، سوێی قەبر: سیلەی قەبر
  

 دۆستی گاەورەم تاووراناە، چااوی ڕاستم خەجێیە
 (گۆێچکە دەرێیە)بەردەرکی ماڵی تووران پۆستی 

 
 پێگە، پایەگا، بنکەی سەربازیی: پۆست

 .خۆرهەاڵتی کوردستانەگوندێکی : گوێچکە دەر 
 

 .واتە بەردەم ماڵی تووران خان، بنکەی پاسەوانییە
  

 قاااەد بااااریاکاااەی ئااەی بااااڵبااەرز
 جووت مەمکت، شەمامەی سەرتەرز
 خااواوەنااد بااۆ مانای کااردووە فااەرز

 
: ب کاای بێسااتانەوە شااەمایەیەك کە تەرزی پێااوە مابێاات، تەرز السااکێکی باااریکە بە مێااو و: شااەمامەی سااەرتەرز

ەوە هەیە، ئەم تەرزە لە شاووتیدا، ئاساانکاریی دەکاات باۆ زانینای پێگەیشاتنی (شووتی، کاڵەك، ترۆزی، خەیاار)
 .هەر کات تەرزی شووتییەکە وشك بوو، نیشانەی ئەوەیە کە شووتییەکە پێگەیوە. شووتییەکە

  
 دەتارسام بمارم داخ لاە دڵام بێ
 خاکەکەی بەغدا ئاها و گیم بێ

  
 نیشتمان، واڵت، ماڵ ەند، خاکوخۆڵ: ئاها و گۆ
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 خاك، گۆ: ئاخ: ئاها
  

 مااودەتاێاك ئااااوارە بااووم و سااەردەماێاکایا  دەربااااەدەر
 قەت نەمدی ڕووی ئاسودەگیی هەر توشی گێرە و قەرقەشم

  
 .کوتان و وردکردنی دانەوێیە بە هۆی ئاژاڵەوە: گێرە

 .کیۆشی گێرە نەکراو: قەرقەش
 
 . یەکێکە لە فرمانە سەختەکانی الد  بۆیە وەك نموونەی سەختیی بە واتای گوزارەیی هێنراوەتەوە( گێرە)
باۆیە کاارێکی . ش بریتییە لە کێشانی کا لە خەرمان و جاڕەوە بۆ کادێن، ئەوی  هەر فرمانێکی پ ناخۆشە(کێشە)

 .پ زەحمەت دەچوێنرێت بە گێرە و کێشە
 

 .دەدات( بەاڵ و چەرمەسەریی و دەردیسەریی)ش هەیە و واتای (گاشەگر)بە شێوەی ( قەرقەش)وشەی 
  

 نایەڵێ ڕەقیب پەی بەر  بە ڕەنگی زەردم، تا دەمرم مەمنوونی فرمێسکی گەشم
 گۆشەی تەنیایی من هەر ئەژنۆکەمە، بۆیە وا مەحکەم گرتوومەتە نێو باوەشم

 
 سەنگی محەکم بۆچییە ڕەقیب لێم گەڕ ، کوردی بێ غەل و غەشم

  
من هەمیشە فرمێسکی خوێنین بە ڕوومادا دێاتە خاوارەوە، : ئەم هۆنراوەیە هەمووی ڕازە، پەیامی هۆنراوەکە ئەمەیە

بە هااۆی ئەو فرمێسااکە خوێنینااانەوە ڕوومەتاام سااوور و گەش دەبێاات و ڕەنگزەردیاای و خەم ااارییەکەم الی ناااحەزان 
م کە هاناای باۆ بەرم، تەنیاا ئەژنۆکاانی خاۆم هێندە تەنیا و بێدەرم کە تەنانەت کونجێاك شاك ناابە! دەرناکەوێت

 !شك دەبەم، بۆیە وا بەتووندیی باوەشم پێیاندا کردووە
 

 بەرد=  سەنگ
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بەردی مەحەك، بەردی زێ  ئەزموون، بەردێکی ڕەشە، هێنادەی لەپە دەساتێك، زێ یاان پاێ ئەزماوو : سەنگی محەك
 .دەکرد تا زێ ی قەڵب و زێ ی پوختی پێ لە یەك جودا بکەنەوە

  
 وەرن جەرگم هەڵ دڕن، بە دەبان و کوشتەریی

 چەند جێژوانم لەگەڵ کرد، بەر پەنجەرە و دوودەریی
  

 ناسراوترین و باشترین جۆری خەنجەر بووە لە نێو واری کورداندا: دەوان: دابان: دەبان
 -نوشتەریی: )لە کوشتەرە، جۆرە چەقیەك بووە نەشتەرکاران بەکاریان هێناوە، ناوی ڕاستینەی بریتییە: کوشتەریی
ە (نوش-ن -نی )ئەم وشەیەش لێی زیاد بووە، خۆی لە بنەمادا وشەکە ( نشتەر-نیشتەر-نەشتەر-نەشتەریی-نوشتەر

( نەژدار-نوشاادار-نیشاادار)لە کۆناادا کەسااێك کاااری برینکاااریی بکااردایە پێیااان دەوت . کە واتاای شااتی تیااژ و باا ەرە
 .دەردەب ن( نۆشدار)ئێستا وشەکە بە 

 .وشەکە بۆ پەنجەرەش بەکار دەهێنرێت. دەرك و دەروازەی دووتاکیی. دوودەرکیی، دووقاپیی: دوودەریی
  

 شەو و ڕۆژ بیست و چوارە، وەی بە دەقیقە و بە سەعات
 ئەمن چاوەڕێی یارم، من نەمزانی بۆچی نەهات

 ڕەبی مشکیۆزمەم بێ، ئەی ئەو لەسەر پردەکەی سیرات
  

ی عەرەبیاایەوە هاااتووە، واتااای کەساای بااێ پەیمااان و قەرزاری سااۆزە و (ەمشااکول الاا م)ئەم وشااەیە لە : مشااکیۆزمە
 .بەڵێنە، کەسێك کە قەرزی بەڵێن و پەیمانی لەسەر بێت

 
 .قەرزاربارم بێت، دەینم بە گەردنی: مشکیۆزمەم بێت

  
 شەدەی سەرت بە میحرابە
 لێی ا دیارە ماڵی کەع ە

  
 خشۆ و پۆشاکی دیکەی ئافرەتانەقوبە و گوم ەزی سەر شەدە و تاسکالوی و : میحرابە
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 لێوەی، لێیەوە: لێی ا
 !ی لێوە دیارە(کەع ە)گومەزی سەر شەدەکەت هێندە بەرزە، : واتای هۆنراوەکە

  
 کەوی یانا کەوباڕی، خاسەکەوی یان باڕی

 با لەسەر تۆ بم کوژن وەك کابرای ناوبازاڕی
  

 کەوی تازە پێگەیشتوو: باڕ: کەوباڕ
 و باش و بەخۆکەوێکی جوان : خاسەکەو
 لەگەڵ وشەی دیکەشدا هاتووە وەك( خاسە)وشەی 

 ڕەنگێك کە بەسانایی نەچێتەوە و کاڵ نەبێتەوە: خاسەڕەنگ
 ئاسکێکی جوان و بەخۆ: خاسەجەیران

 مەبەست لە کوشتنێکی پەنهانیی بێت و نەزانرێت بۆچی و کێ و لەسەر چی کوشتوویەتی: نیوەدێ ی دووەم
 :دەڵێتوەك لە جێیەکی دیکەدا 

  
 جوانی دەڵێی تەڕالنی، کۆتری دەشتی عەممانی
 ئاورت لە من بەرداوە، تۆ خاسەکەوی جەیرانی

 
 .باڵندەیەکی ڕاوکەرە لە پۆلی باز و شەهێنە: تەڕالن
 سارا، چۆڵ، بیابان: دەشت

 .کەسانێكن کە دەشت نشینن: دەشتزیی - دەشتگیی - دەشتلیی - دەشتەکیی - دەشتیی
  

 خوێنشیرینم، خوێناو د  لە برینمخەمخوار و 
 یا ڕەبی بەخێر بێتەوە یاری ڕەزاشیرینم

 هێشتێ لەسەر النك بووم، کوشتەی چاوی نەسرینم
  

 ڕەزاشیرین، زەڕەشیرین، ڕۆحسووك، ئێسك سووك: خوێنشیرین
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 !هێشتا ساوا و منداڵ بووم و لەسەر بێشکە بووم، کە عاشقی نەسرین بووم: هێشتێ لەسەر النك بووم
  

 هۆ کاکی جووتیار، ئەی وەی جووتت شەنگوڵ بێ
 تۆوەکەت ڕازیانە، کاکم خەرمانت گوڵ بێ

  
 .…شەنگە، شنگۆ، شمگۆ، شمۆ، ل انە، جووتە،: شەنگۆڵ: شەنگوڵ

 .واتە بەروبوومەکەت بە دووقات بۆ بەبەر بێت، بەری کشتەکەت دوو دوو بیهێنێت
 

 ٢١١٢ی دێسەم ەری ٢: ڕێکەوتی  -  رۆژی کوردماڵپەڕی : سەرچاوە
  

 

 
 
ساڵ بەر لە ئێستا ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی لە ئاسۆیی هونەری  ٨٣ 

 گۆرانیی دا ئاوا بوو 
 
 
 
 
 
 

 
 عەبدولغەفار عەبدوڵاڵ -راپۆرتی 

 
 لە 0699 - 9 - 99ساااڵ بەر لە ئێسااتا، لە رێکەوتاای ( 05( )حەسااەن زیاارەک)هونەرمەناادی بەناوبااانگی کااورد 

بۆکانی روژهەاڵتی کوردستان، بە نەخۆشیەکی کوشندە کۆچی دوایای کارد و ماڵئااوایی یەکجاارەکی لەدونیاا و کاۆری 
 .گۆرانی کوردی کرد

http://www.chra.tv/web3/--/4435-38-.html
http://www.chra.tv/web3/--/4435-38-.html
http://www.chra.tv/web3/--/4435-38-.html
http://www.chra.tv/web3/images/stories/hassanzirek2.jpg
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شاری بۆکاانی روژهەاڵت، لە ( 0690)یە لە ساڵی (حەسەن عەبدوڵاڵ)ی هونەرمەند ناوی تەواوی (حەسەن زیرەک(
لە نێو خێزانێکی هەژارو کەم دەرامەتدا لەدایک اووە، لە نێاو ئاازار و مەینەتییەکاانی ئەو کااتی ژیاان و روژگااردا، 
توانیویەتی داهێنانێکی نو  بخااتە نااو هاونەری گاورانی کاوردی، ساەڕەرای هەباوونی کومەلێاک گرفات لە بەردەمای 

ەروەهاااا نەباااوونی ئاااامێری ماااوزیکی چااااک و ساااتۆدیۆیەکی پێشاااکەوتووی کاااارکردنی هاااونەری ئەو هونەرمەنااادە، ه
توماارکردنی دەنااگ، کەچاای ئەو هونەرمەناادە بلاایمەتە تااوانی ئەرشاای ێکی دەوڵەمەنااد لەدوای خااۆی خەرمااان بکااات، 
بیکات بە قوتابخانەیەکی گۆرانی بو نەوەکانی داهااتوو، کە لەدوای ئەودا کۆمەڵێاک دەناگ بێاژ و خااوەن بەهارەی 

 .هاتنە نێو کۆری گۆرانی گوتن( زیرەک)ی گوتن، لەسەر دەستی گۆرانییەکانی گۆران
 

شارەزایان و پسپۆرانی بواری هاونەری گاۆرانی کاوردی چەنادین لەگەڵ هەباوونی رای جیاا جیاا لەساەر هاونەری ئەو 
گوتنادا،  و هەباوونی تواناایەکی بااش لەکااتی گاۆرانی( زیارەک)لە بارەی هونەرمەناد باوونی   هونەرمەندە، بەاڵم

خوێنادەواری نەباووە و شاتێکی خۆرساک و بەهرەیەکای ( حەساەن زیارەک)لەگەڵ ئەوانەشدا لەساەر رایەک کاۆکن کە 
 .خودایی بووە دەنگ خۆشییەکەی

 
ساڵەی کۆچی دوایی ئەو هونەرمەندە، لە میانەی راپۆرتێکادا بۆچاوونی چەناد هونەرمەنادێک و ( 05)لە ساڵیادی 

اری گۆرانی موزیاک وەرگارت، ئەوانای  لەالی خۆیاانەوە بەم شاێوەی خاوارەوە هااتنە شاعیر و کەسانی شارەزا لە بو
 ..ئاخاوتن و رای خویان دەرب ی

 
م لە (حەسەن زیرەک: )گوتی( باکووری)کی کوردی مامۆستا سەرەتا هونەرمەندی بە ئەزموون و شارەزای گورانی موزی

من لەو  کارمەند بووم، ئەو کەسێکی شاارەزاو ولیاێ لە ئێزەگەی کوردی لە بەغدا ناسی، ئەو کات ( 0650)ساڵی 
( حەساەن زیارەک)هاتوو بوو باو گاۆرانی گاوتن، و چاۆنیەتی هەڵ ژاردنای باابەت و شاێوازەکانی گاۆرانی، هەروەهاا 

شارەزاییەکی زۆری هەبوو لەسەر مەقامات و دانانی ئااواز وجۆرەکاانی گاۆرانی گاوتن، لە رادێاۆی کاوردی لە بەغادا 
خااولەک گااۆرانی بە شااێوەی راسااتەوخو دەگااوت بااو گااوێگران، لەگەڵ گروپاای موزیااک زور بە ( 01)هەفتااانە ماااوەی 

گۆرانییەکاانی زۆر   سەرکەوتویی، بەبێ ئەوەی پرۆڤەیەکی زۆر بکات و جاری وا هەبوو هیچ پرۆڤەشی نەبوو کەچی
ئەو رادیۆیە رادەگارت، لە بە جوانی دەگوت و دەتوانم بلێم ئەو نیو کاتژمێرە بەشێکی زۆری گوێگر هەستی حۆی بۆ 

 ..ئێاازگەی کااوردی بەغاادا ئەو ماااوەیە ئەرشاای ێکی زورجااار چاااکی کااۆکردەوە ئەو چەنااد ساااڵەی کە لە بەغاادا بااوو
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هەژاری و نەداریی و بێ کەسی نەیهێشت زور لە ئاواتەکانی بە چاوی خۆی ب ینێ و بیهێنێتە دی، ( حەسەن زیرەک)
هەردەم حەزی بەخۆشاای . کەسااێکی سااادە و نیشااتمان پەروەر بااوو( ەکزیاار)ماان لە ناازیکەوە زور لەگەڵاای دا ژیاااوم 

خەڵااک دەکاارد، هەردەم بەسااادەیی دەژیااا و بەسااادەی  دەیاا وانیە ژیااان، ماان لەو یااادەدا کومەڵێااک یادگاااری ئەو 
هونەرمەندە بەرزەم دێتەوە یاد، کە زور جار فرمێسک لەچاوانم بوی دێاتە خاوارەوە، دڵنیاام ئەگەر چەناد سااڵێکی 

 .بژیابوایە دەیان گۆرانی جوانتری دەخستە نێو ئەرشی ی گۆرانی کوردی( حەسەن زیرەک)تر 
 

حەسااەن ) و جااۆری هەڵ ژاردناای تێکسااتە شاایعرەکانی دەڵێاات( حەسااەن زیاارەک)شاااعیر سااەرکەوت رەسااوڵ لەبااارەی 
خااۆیەوە هەماوو سااادەو سااکاری   وەک هونەرمەنادێکی رەسااەن هەڵقاواڵوی ناااو کومەڵگاای کاوردی بااوو، بەو( زیارەک

هونەرەکەی جوان کردبوو، ئەگەرچی بەسادەی  زۆربەی کارەکاانی هێنااوەتە باوون، بەاڵم یەکەم کەس باووە زماانی 
خەڵکی خستۆتە ناو شیعری گورانی کوردی، کە ئەوەیان گۆرانکاریەکی زۆر تازە بووە ئەو هونەرمەندە کردوویەتای، 

ووە، زیااتر ماامەڵەی لەگەڵ ئااوازدا کاردووە لە نااو ئەوە با( حەساەن زیارک)هەروەها تای ەت مەنادیانەی دیاکەی 
ووشە شیعریەکاندا تواندویەتەوە، بەناسکی خۆی ئەزموونێکی خۆشی خستۆتە ناو گورانییەکانی و تازەگەری جاوانی 

شاااعیر بااووە، بەاڵم ( حەسااەن زیاارەک)هێناااوەتە ناااو گااۆرانی فااۆرمی کااارکردنی، هەرچەناادە ماان ناااتوانم بیااێم 
کی هەبووە بۆ شیعر و توانیاویەتی تێکەڵیەکای چااک لە نێاوان ئااواز و ئەو شایعرانەدا بکاات و خوێندنەوەیەکی چا

 . کاری زۆر جوانی لێ بهێنێتە بوون
 
هیوادارم حکومەتی هەرێمی کوردستان سااڵنە بتوانێ لە یاادی ئەو : "ای شاعیر هەروەها گوتیشی(ت رەسوڵسەرکەو)

ساااز بکااات لە کوردسااتان، بااو ئەوەی نەوەکااانی ئەماا ۆش بتااوانن لە هونەرمەناادە بەرزەدا، فیسااتیەاڵێکی هااونەری 
هونەرو ئەزموونی ئەو پیاوە نەمرە شارەزابن و هەروەها کەسانی بە ئەزموون و شارەزا لە هونەر و مۆسیقا باابەتی 

 ".دا بوروژێنن(زیرەک)شیکاری لەسەر توانا و بەرهەمی گۆرانییەکانی 
 

لەمیاانەی ئەو یاادەدابەم شاێوەیە هااتە ئاخااوتن و ( وریاا ئەحامەد)مامۆساتا هونەرمەندی بە ئەزماوونی ماوزیکژەن 
یەکااێکە لە کااوڵگە پتەوەکااانی دونیااای هااونەری گااورانی کااوردی ئەو لە رێاازی  (حەسااەن زیاارەک)گااوتی بەرای ماان 

( سااەید ئەسااغەری کوردسااتانی، سااێوە، مەحەمەد عااار  جەزیااری، مااریەم خااان)هونەرمەنااد گەورەکااانی کااورد وەک 
کەسااێکی نەخااوێنەدەوار بااووە، بەاڵم توانااایەکی تەواوی هەبااووە لە دەرباا ین و رێکخسااتنی ( زیاارەک)ێردرێاات، دەژم
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تێکسااتەکان بااو گۆرانییەکااانی، ئەو لەو سااەردەمەی هاااتە نێااو کااۆری هااونەری گااۆرانی، تااوانی گااوێگرێکی چاااک بااۆ 
ەهااا تااوانی بە هااۆی ئەوەی لە ناااو گااۆرانی کااوردی کۆبکاااتەوەو سااەرنجیان رابکێشااێت بااۆ گۆرانییەکااانی خااۆی، هەرو

شاارۆچکە و دێهاتەکاانی کوردساتان، تاوانی باووی ئاازار و مەینەتییەکاانی   خەڵک زور دەژیا و زور دەگرا لە شاارو
تاوانی کومەڵێاک ( حەسەن زیرەک)خەڵک بکاتە هەوێنێک و بە هونەرەکەی دەری ب  ێت لە ناو گۆرانییەکانی دا ، 

بەداخەوە لەبەر ئەوەی ئەو کات مەودای کارکردنی گۆرانی گاوتن بەم شاێوەی ئێساتا   ئاوازی جوان بەرهەم بهێنێت،
باردراوە، کە ئێساتاکەش ( فارس و عەرەبەکاان و تورکەکاان)نەبووە، زۆربەی ئەو ئاوازانەی ئەو گوتیەتی لەالیەن 

 من بە بەڵگە لە نێو گورانییەکانیان دەتوانم دەری هێنم و شی بکەمەوە
 

م نووسایوەتەوە بە (حەساەن زیارەک)گۆرانی هونەرمەند ( 011)تائێستا  :هەروەها گوتی( ئەحمەدوریا )مەند هونەر
ووشااەو نااۆتەی کااوردی و التیناای عەرەباای نووساایومەتەوە هیااوادارم روژێااک لە رۆژان بەچاااپی بگەیاانم بااو ئەوەی لە 

 .داهاتوودا لە پەیمانگایەکی هونەری کوردی وانەی لەسەر بخوێندرێت
 

  ساڵ بەسەر تێپەر باوونی( 05)ستە لەسەر کردنە دوای تێپەر بوونی ێەوەی جێگای پرسیار و هەڵویی دا ئلەکۆتا
کۆچی ئەو هونەرمەندە، کەچی هێشاتا بەرهەمای ئەو هونەرمەنادە لە نێاو هازر و دڵای جەمااوەری هاونەریی دا هەر 

ی شااارەکانی هەولێاار و ماااوە و زیناادووە، بە شااایەتی زۆریاانەی خاااوەن نووسااینگەی فرۆشااتی ساایدی و تۆمارگاکااان
ئێساتا   لەبەرهەمای زۆربەی هونەرمەنادانی گاۆرانی ێژی( حەساەن زیارەک)سلێمانی ئێستاکەش رێژەی بەرهەمەکانی 

زیااااتر دەفرۆشاااێت و داواکااااری هەیە لەالیەن جەمااااوەری هونەردۆساااتەوە، ئەوەش نیشاااانەی ئەوەیە هاااونەرەکەی 
ساڵ تێپەڕبوون بەسەر کاۆچی ( 05)اڵتەکەی پێیە بۆیە دوای ناسنامەی نەمری و کەللتور و رەسنایەتی و( زیرەک)

 !!. دوایی دا هێشتا هەر لە نێو گۆرەپانی هونەری گۆرانی دا بوونی هەیەو گوێگری گۆرانییە خۆشەکانی هەرماوە
 

 چرا تیەیماڵپەڕی : سەرچاوە
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 !! ونەرمەند حەسەن زیرەک وەک نموونەدەنگى ه ...کاریگەرى دەنگ لەسەر هەست
 
  
 
 

 
 جەمالى دەالک

 
نەتەوەى کاااااورد لەباااااوارى هاااااونەرى میوزیاااااک و گاااااۆرانى کاااااوردى گەلێاااااک دەوڵەمەنااااادە و خااااااوەنى گەلێاااااک 

لەهەربوارێکى هونەردا بێت خزمەتێکى گەورەیان بەم ، هەریەکەیان بە هونەرەکەیان بەتواناو گەورەیە هونەرمەندى
، گەورەیاااااى و بەتواناااااایى ئەو نەتەوەى کوردیاااااان دەوڵەمەنااااادکردووەو ئەرشااااای ى هاااااونەرى  نەتەوەیە کاااااردووە

 ،کە ئەوانى تێدا ژیاوون هونەرمەندانە زیاتر لەو خاڵەدا بەرجەستە دەبێت کە زەمەن و کاتە
 

باارودۆخى سیاساى و کاۆمەاڵیەتى و  ،ان بەهونەرى ئەم نەتەوەیە کردووەتیئەو سەردەمەى ئەو هونەرمەندانە خزمە
، بەاڵم لەگەڵ ئەو وارى تەکنیکاى و زانساتى تۆماارکردننەباوونى یاان کەماى با فەرهەنگى زۆر دژواربووە و هەروەها

هەماااوو ، خۆبەخشااانە توانیویااانە ئەو   وەک گااۆرانی ێژ یااان میاااوزیکژەن هەمااوو گرفتااانەدا ئەو هونەرمەنااادانە 
ەمەیاان بەرهەمە جوان بەنرخانە تۆماربکەن تەنانەت باجیشیان داوە و زەحمەتێکى زۆریاان چەشاتووە تاا ئەو بەره

و هەتائێساتاش کەبەرگوێماان دەکەون پ یەتاى لە کۆمەڵێاک  ، ئەم ۆ باوونەتە ئەرشایفلەئیزگەکاندا تۆمارکردووە
، ت هەڵ ژاردنى تێکساتى گۆرانییەکاانو ئاوازو تەنانە  لەڕووى دەنگ  جوانى و لێوانلێو لەبەها جوانەکانى هونەر

و ڕۆژ بەڕۆژ خۆیان نو   هەرگیز نامرن  چونکە دەنگەکە و ژەنینى ئاوازەکە مۆرکى ڕەسەنایەتى تیادا بەدى دەکرێت
ەرمەناادانە ، ئەو هونیاانە ناساانامەى هااونەرى نەتەوەکەمااان، دەکرێاات شااانازیان پێااوە بکەیاان و بیااان کەدەکەنەوە

  ،ەماوو دیالێکتەکاانى زماانى کوردیاداه  گەلێک زۆرن لەتەواوى کوردستاندا بەگشاتى و لە( و میوزیکژەن گۆران ێژ)
ونیان باۆ ئەو هونەرمەنادانە کەلەژیانادا مااون و دەساتى مانادووب  خەرمان بەرەکەت و ڕێزو حورمەت و خۆشەویستى

 ،گیکۆکانیان پ بێت لە نووربێت و  ڕووحیان شاد ، ئەو هونەرمەندانەى کەلەژیاندا نەماوندەگووشین

http://www.chra.tv/web3/--/4635-2011-02-01-18-57-18.html
http://www.chra.tv/web3/images/stories/qale-shet.jpg
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   ، بلیمەتێک مامۆستا لە گۆرانى کوردىێت بەسەر کۆچى دوایى هونەرمەندێکساڵ تێپەڕ دەب( 05( )9 - 99)ڕۆژى 
 ( ڕووحى شادبێت)ە ، ( حەسەن زیرەک)دى کۆچکردوو هونەرمەن

 
، میوزیاک و گاۆرانى کاوردى ى هاونەرى ئەو دەناگەى کە مێژوویەکاى گەورەو بەنرخاى هەیە لەئەرشای حەسەن زیرەک

، حەساەن زیارەک چین و توێژەکاانى کۆمەڵگااى کاوردى خاوەنى ئەو دەنگەى بۆ هەردوو ڕەگەزو هەموو تەمەنەکان و
ئەو هونەرمەناادە مەزنەى هەر دەرفەتێکااى بااۆ ڕەخسااابێت درێغااى نەکااردووە لە خوێناادنى گااۆرانى و ئیاازگەى کااوردى 

ۆرانى تۆمارنەکردبێاات ،شااارو شااارۆچکەو گوناادى کوردسااتان نەماااوە گاا نەماااوە ئەو هونەرمەناادە خااۆى نەگاناادبێتێ و
 ، نەبەخشى بێت  بۆ کۆڕو کۆمەڵەکەى  شادى  ئاهەنگ و بەزم و خۆشى

 
 و دەیاااداتە گاااوێگر وەک لە گاااۆرانىلە گۆرانیەکانیااادا جاااگە لە دەناااگ و ئااااوازەکەى سااایناریۆیەکى ئاماااادەکردووە 

هەمااوو گۆرانیەکااانى لەناااخ و ( تاااد ...و کاااکى جوتیااار ،  ەر ، گەوهشاااییى دەگەڕ ، کیااژان دەچاانە مێرگااواڵن)
بەرهەم و کاارە هونەرییەکاانى حەساەن زیارەک دواى ئەو چەنادین  ،نى کۆمەڵگاى کاوردییەوە هەڵقاواڵونقواڵیى ژیا

لەبەر ئەوەى دەناگ و ئااواز و تێکساتى  ،ەکانى حەسەن زیارەک لە پێشاەنگدایەساڵە ئێستاش پ  فرۆشترین گۆرانی
، نەک یان لەسەر ناخى تاکى کورد داناوەهێندە بەهەست و سۆزەو چ یونى کاریگەر ەکانى کە زیاتر فۆلکلۆرنگۆرانی

دەنگى حەساەن زیارەک کااریگەرى لەساەر ئەو مرڤاانەش دانااوە کە پێیاان دەوترێات  وهەربۆ کەسانى ئاسایى بەڵکو
، بیارەوەرییەک ەم، لەم یاادەوەرییەدام هەیە و کە خاۆم شاایەتحاڵى ئەوشێت، باۆ گەواهاى دان بەم وتەیەم بەڵاگە

 ،یمەتیى و هونەرمەندى حەسەن زیرەکدەخەمە بەردییەى خوێنەر بۆ زیاتر ئاشنابوون بە بل
 

، دیااارە هاایچ شااارو شااارۆچکەیەکى کوردسااتان ناایە کە بااۆ سااااڵنى هەشااتاکانى سااەدەى پێشااووخااوێنەر دەگەڕێاانمەوە 
، بەاڵم کیااان هەیەو خاااوەنى خەساایەتى جااواننمێژوویە خاااوەنى شااێتێک یااان چەنااد شااێتێک نەبێاات کەهەریەکەیااان

ئەو  ، بێشااک شااارى ساالێمانى یاا  بەدەرناایە لەنەبااوونىدەرووناایەوە لە کۆمەڵگااادا داباا اونبەهاۆى تێکچااوونى بااارى 
، لەو ێاژووى سالێمانیان دەوڵەمەنادکردووەالپەڕەکاانى م مرۆڤە جوانانە کەهەریەکەیاان بەشاێوەکى تاای ەتى خۆیاان

رى ساینەما ساەنتەرى شاارى سالێمانى لەگاوزە لە( ئااوات)سەرتاشینم دەکارد لەسەرتاشاخانەى سااڵنەدا بەندە کارى 
ویان تێادەکرد، ڕۆژانە شاێتەکانى ، ئەو گورزەرە هەموو چین و توێژەکانى شارى سلێمانى ڕوسیروان و سینەما ڕەشید

 (و چەندینى تر. ..فایەق، سامانە شێت و قالە شێتێدیقە شێت، حەمە شێت، بەکرە شێت، حەسەن، )شاری  وەک 
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ئاشاااکرایە کەهەریەکەیاااان بەشاااێوازێکى جیااااواز لەیەکتااارى هەڵاااس و کەوتیاااان دەکااارد و  دەهااااتنە ئەو گاااوزەرە
ەن زیرەکەوە هەیە ڕووحى ، ئەوەى مەبەستمە و پێوەندى بەدەنگى حەسخەڵک هەبوو جیاوازیان لەالى ناسنامەیەکى

  قالە شاێت یەکێکاى باااڵبەرز ،بەڵکو خانەوادەکەشى ناسراو بوون ەم کەسایەتیە نەک خۆىئ( قالە شێتە)شادبێت 
بەاڵم بەداخەوە هەنااادێک کەساااانى نەزان و حەزکاااردن بەئاااازاردانى مااارۆ  لەپێنااااو دامرکاااانەوەى  ،و قەڵەو باااوو

نااى تەواو نەبااوو ، ئەم ماارۆڤە لەبەر ئەوەى بااارى دەرووئااازارى قااالە شااێتیان ئەدا  کەم بااایەخ حەزێکااى کاااتى و
، ڕۆژێاک لە ڕۆژەکاانى ەسااتى دەخوڵقاناد و لە خەڵکاى دەدائەوی  کااردانەوەى هەباوو لەبەرابەرداو زۆرجااران کار

 ، قاالە شاێت هااتە ژوورەوە بەباێ ئەوى هایچ بیاێ دانیشات و لەاتێک لەشوێنى کارەکەم کارم دەکردک 0650ساڵى 
ێ ئەوەى پێاى بیێاى یەکێاک لەگۆرانییەکاانى حەساەن زیرەکاى ئاوێنەکەوە لێم دەڕوانى دەساتى گارت بەدەمایەوە بەبا

، وتام قاالە گیاان بەساەر چااو باا ئەم کااکەیە تەواوکرد وتى سەرم بۆچاک دەکەیت دواى ئەوەى گۆرانیەکەى ،گوت
، بەاڵم هەندێک لەو کەساانەى کە حەزیاان بەئاازاردانە و دەستى کردەوە بەگۆرانى خوێندن وتى باشە ،کەمتەواو ب
، چاونکە پێشاتر چەناد جارێاک بینی اووم شیرینیان بەرام ەر بەو مرۆڤە کردو دوکانەکەو هەندێک کارى ناهاتنە نا

ە وازى لێ ێنن بەاڵم بێ ، منی  بەو برادەرانەم ووت کاکهەردوو دەستى ئەلەرزى سەرەتاى تێکچوونى بارى دەروونى
، بەاڵم ئەوەندەم ەڕاستى منی  زۆرترسامتى کەوتە لەرزین و هەستایە سەرپێ، ب، قالە شێت هەردوو دەسسوود بوو

حەسااەن زیاارەکم  ، لەو کاااتەدا کاسااێتى گەوهەرێااىر حەز بەدەنگااى حەسااەن زیاارەک دەکاااتئەزانااى کەئەم ماارۆڤە زۆ
ەنگاى حەساەن زیارەک کاتێاک د ،هەڵچوون تێکچوونى دەروونیدا باوو ، قالە شێت لەلوتکەىەرەکەخستە سەر ڕیکۆرد
دا دەکەیات ئەو ئااگرە کاو لەلوتکەى کیپە سەندندایە و ئاوێکى بەزۆرو بەخوڕى پێاچۆن ئاگرێک  ،کەوتە بەر گوێى

، بەو شااێوەیە دەنگااى حەسااەن زیاارەک بااوو بەتاااڤگەیەک و هەڵچااوون و نائااارامى دەروونااى قااالە شااێتى دەبێااتەوە
دەنگاى ، کەتاا دیاوى یەکەماى کاساێت تەواو باوو ،کانەوە و لە جێى خۆیدا دانیشتەوە، هایچ جاوڵەیەکى نەکارددامر

 ، هەڵى گێ ەوە با دیوەکەى تری  بیێحەسەن نەما وتى سەرم بۆچاک بکە و 
 

کەوە تا دیوەکەى بەهەرحاڵ سەر و ڕیشم بۆ تاشى و تەواو بووم لەکارەکەم ئەو هێشتا دانیشتوو لەنزیک ڕیکرۆدەرە
چەنااد کاااریگەرى ، ئەمە ئەو یااادەورییەکە دەنگاى ئەو بلاایمەتە نەمارە تاری  کۆتااایى هاات، ئینجااا هەڵساا ڕۆیشاات

، هەروەهااا لەم ساڵیادەشاادا ڕێاازوو حااورمەت بااۆ هەمااوو ئەو ژەنیااارانەى ەسااەر هەساات و سااۆزو ناااخى ماارۆ  هەیەل
 لەتەواوى بەرهەکانى ئەو هونەرمەندە نەمرەدا کاریان کردووە و هاوکاریان کردووە ڕوحى حەسەن زیرەک و قالە 

    ،ادبێتنى کۆچکردووى نەتەوەکەمان ششێت و هەموو هونەرمەندا
 چرا تیەیماڵپەڕی : سەرچاوە                                                                



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

135 
 

 
 

 کی کوشت؟ ن زیره سه ساواک بۆچی حه
 

 ری یده واد حه جه

 
ی  باڵوکااراوهو " ن ساه ود ئی ااراهیم حه ولاه مه"ی  نووسااراوه" کاای کوشات ن زیره ساه سااواک بااۆچی حه"کتێ اای  کاوردپرێس؛

" ک ن زیاره ساه حه"رگی  هێنی ماه ی ناه باره لاه  کراوه ی باڵونه ڵگه ندێک به هه  به  تێیدا ئاماژه  که ، ولێره هه -درخان  به
ک  ن زیاره ساه رگی حه ماه  ؛ سااواک لاه روو که  خرێته ده  ره گه و ئه کرێت و ئه وی ده تی پاڵه می رژیمی پاشایه رده سه  له
 . بووهستی بااڵی  ده
 
نیگاکان باۆ  توانێت گۆشاه ده  کات که ده  ئاراسته  مه رهه م به ک له یه پێناسه ، م راپۆرته دووتۆی ئه  ری له یده واد حه جه

 .رێنێت کی جیاواز بگه یه الی ئاراسته
   

 پیاوێکی رسق سوار
 

تا  ن و هاه خێوی بکاه یانتوانی به عیراق نه دوو واڵتی ئێران و به  بوو که  نده رمه و هونه ک ئه ن زیره سه ند حه رمه هونه
 .و رسقی سوار بوو خۆی پیاده  میشه کردو هه ژیان نه ی له مرد ئۆخه
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ی   وته نراو به ری لێنه ده ری لێ گیرێت و رێزی لێ نرێت، رێزو قه ده قه  بوایه ی ده وجۆره تا مردی  به ک هه ن زیره سه حه
نادێکیتر  وشات و هه بێ ره س باه نادێک کاه رگی هه ماه چل ساڵ له ؛ ئێستاش دوای زیاتر له"ن سه ود ئی راهیم حه وله مه"
 .هێنن ش و لۆتی ناوی ده چاوه ندێکی  به جاسووس و هه به
 

ش و  ک چااوه ن زیاره ساه ک جاساووس باوو؟ ئایاا حه وشات باوو؟ ئایاا زیاره سێکی بێ ه ک که ن زیره سه ڕاستی حه ئایا به
 ر بوو؟ لۆتی و شایه

 
سات  ک چای ده ن زیاره ساه کوشاتنی حه سااواک له  ک خاۆی مارد یاان سااواک کوشاتی؟ باشاه ن زیاره ساه ڕاستی حه ئایا به

 هرخواردیااان ژه  بووه و بۆیااه وان نااه ک گااوێ اڵی ئااه ترسااا یااان زیااره ک ده ی زیااره کااه ره هونه وێت؟ ئایااا ساااواک له کااه ده
 .یان ئایای تر و ده ، کردووه

 
  و پرسیارانه زۆری ئه  ره ی هه اڵمی زۆربه کی کۆشت؟ وه ن زیره سه کتێ ای ساواک بۆچی حه له" ن سه ئی راهیم حهولود  مه"
 .کرێت ده  وه که ن زیره سه ی حه باره له  که  وه داته ده
 

 ند رمه هونه  گرتن له نه رێز

 
زاناو  گرتن له وی  رێزنه ؛ ئه یه مێژووی کورددا هه لهی  ریشه  که  کات تێک ده بابه ی باس له کی کتێ که پێشه ر له نووسه
 .نده رمه ت و هونه بلیمه

 
ی و هیاوا  کاه مه ڵه قه له  کاات؛ رێزگارتن ده  دی خانی باسای لێاوه حمه ر ئه وبه مه د ساڵ له ند سه چه  ی که و شته ر ئه هه

نادو  رمه رو هونه نووساه گرتن له دان و گاو  ناه گشاتی گوێناه به. ی بگیردرێات کاه مه ڵه قه رێز له  خواستنی رۆژگارێک که
ک چاۆن ناالی شااعیر زۆری وت  وه  واماه رده ر به ڵادا بێات هاه گه و ئێستاشای له  ناو کورددا شتێکی باو بووه زاناکان له

ری  ری یادا ساه و غه تاراوگاه  تا له ڵگرت هه ری خۆی هه ڵ ژارد و پاشان سه نگی هه بێده  ییشت، بۆیه س لێی تێنگه که
 . وه نایه
 

 ر  س و بێده وار بوو، بێکه خوێنده نه  ی کورد که ناوبانگانه ناودار و به  سه و که له  کێکه یه ک  ن زیره سه مامۆستا حه
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ر  وه ختاه کاوردی به": بااقی  ماه بدول حه عه"ی  وته ری گۆرانی کوردی و به ندبوونی هونه مه وڵه هۆی ده  اڵم بووه بوو، به
 .بوونی خۆیکورد   کرد به

 
بوو  دری لێکراو شوێن نه ڕاستی غه ک به ن زیره سه حه. خت بوو دبه هۆی کوردبوونی به  و به  وانه پێچه  ک به اڵم زیره به

 .خۆم  ر بێالنه سه وم خاکم به تێدا بسره  جێم نییهبناڵێنێت؛ " ال ددین مه جمه نه"شیعری   ، تا به وه سێته لێی بحه
 

ری  وپااه می ئه رده سااه  لااه  ت نانااه کااه ته  رچاوه کاادا بااه ن زیره سااه ژیااانی حه  ک لااه یااه راده تی به هامااه بااێ شااوێنی و نه
کمااان  ن زیره سااه گااۆرانی حه 0511  ئێمااه: "ڵێاات ات و ده ی پێناااد رێگااای ناااو ئێسااتگه" شااوکروڵاڵی بابااان"رکردن  ناااوده
ر  گاه ڵێات ئه ده  نادانی پرساگه کارمه ری رادیاۆی تااران به باه ڕێوه ت به نانه ه، و ت"کمان ناو  ن زیره سه ، ئیتر حه یه هه
 . ژووره  نه یکه ک هات مه ن زیره سه حه

 
 ک ن زیره سه منداڵی حه

 
مرێاات و دایکاای شااوو  ناسااکترین قۆناااغی ژیانیاادا باااوکی ده تی؛ له هامااه خۆشاای نه  لااه  می منااداڵی لێوانلێااوه رده سااه
کات  سااتده شاات نااۆ ساااڵی دا ده نی هه مااه ته ناچارییاادا له بێاات و له و کااۆاڵن ده  ی کووچااه   ئاااوارهوی و ئااه  وه کاتااه ده
ی  وه هتااد بااۆ ئااه... بابچی و چااایچی و تااوتنچی و چێتی و شاااگرد کااه کرێکاری و چاوساااغی و قاااوه کارکردن، لااه بااه
هاباد و  کانی ماه ری شااره وروباه کانی ده دهبۆکان و موکریاان و گونا یادا بکاات لاه نانێاک په  مرێت و پاروه برسان نه له
ڵێات  ناد ده رچه هه)کوژێات  نجێک ده ئۆتۆم ێل گاه بێت، دواتر باه ده  ورێز و تاران ئاواره و کرماشان و ته  قز و سنه سه
ێمانی و بۆ سل  وه ڕێگای پێنجوێنه بێت و له ی عێراق ده گرێت و ئاواره ڵده ری خۆی هه و سه(  بووه وی تێدا نه تای ئه خه
ش سااڵ  ی پێانج شاه و ماوه وه  گیرسێته ده  و شاره هۆتێل شیمالی ئه غدا و له به  گاته ولێر و موسۆ تا ده رکوک و هه که
ردی،  ساوڵ گاه ر تۆفیاق، ره ردان، تایاه لی ماه نگخۆشای کاورد، مامۆساتا عاه نادانی ده رمه ڵ هونه گاه غدا له ڕادیۆی به له
کاات و  رده کاات و ناوباناگ ده یادا ده تی په سرین و شێراوان، ئاشنایه ب، باکووری، نهماڵ سائی زراوی، شه ن جه سه حه
 .بێت ویست ده ر خۆشه ماوه الی جه له
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 ناسێت ندی ده میدیای زه

 
ساتگیربکرێت  یشاتووی عیاراق ده اڵت گه ساه ده به  ن شۆڕشاگێ انی تاازه الیاه با له ی ناه وه ترسای ئاه دا له 0655ساڵی  له
گۆرانی  کات باه ساتده ده  هاباد و سانه ورێز و ماه ڕادیۆکانی تاران و کرماشاان و تاه له  مجاره بۆ ئێران و ئه  وه ڕێته گه ده

با  ن کامکاار، موجتاه ساه حه: ) واناه کورد و فاارس له کانی ئێاران لاه تواناترین مۆسایقاره ڵ باشترین و باه گه وتن و له
لیل  ساایی، جاه ن که ساه قی، حه رویز یاحاه ن یاۆلکی، پاه همه دی، به ر ئیزه ک ه دی، ئه مه بدولسه د عه ممه ، محه میرزاده

نادی  دا میادیای زه نده روبه ساه و ر لاه هاه. کاات یادا ده تی په سی تر ئاشنایه ند که و چه( ک له هانگیر مه هناز و جه شه
و  وه  مێنێتاه کرماشاان ده ریی پێکادێنێت، ساێ چاوار سااڵێک له یخوازێات و ژیاانی هاوساه ک ده یاه ناسێت و دوای ماوه ده
 :ڵێت کدا ده گۆرانییه ک خۆی له کات و وه ختیاری ده خۆشی و به ست به هه
 

 ختیارم و ساڵ من زۆر به بول ول ئه
 هارم گوڵی بههتاب  ساحێ ای مه

 
 ک ن زیره سه ر حه سه ساواک و فشار خستنه

 
ورێز و  کانی تاران و کرماشان و ته شاره تی له تای ه ڕادیۆ به ک بۆ ئێران و ئیشکردن له ن زیره سه ی حه وه ڕانه پاش گه

وت  ڵساوکه موو هه ی ههورد و به( ساواک)زگای زانیاری و ئاسایشی ئێران  ژێر چاودێری ده  وێته که ، ده هاباد و سنه مه
کتێ ااای  له  زگااای ساااواک کااه کانی ده ڕاپۆرتااه کێک له یااه له  ک کااه یه شااێوه ژێاار چاودێری،به  خرێتااه و هاااتووچۆی ده

 . ک نووسراوه ن زیره سه ر حه سه له  یه مشێوه به( کانی ساواک ڵگه پێی به ئێران به   له ی چه وه بزوتنه)
 
 .(رێکخراوی زانیاری و ئاسای  ئێران)ساواک  0690فران اری  ی به 01م رۆژی  -د -000 - 990  ی ژماره نامه ڵگه به

  نها خااۆت و براژنااه تۆ تااه ئااه  کاکااه: مااان وت ن سااه حه جااار به نااد چه: ڵێاات ک ده ن زیااره سااه ک باارای حه حسااێن زیااره
و  کاس اای بکاه  لێاره  ره ین، وه بکاه خێوتان تاوانین زۆر چااک باه ده  زوو و ساکاری  الی دایکیانن، ئێمه ی، ئاره رابێعه
 .ڕت پێ  رۆشێت سی  ناتوانێت شه بێت، که ین و چاویشمان لێتده ده تیت ده ش یارمه ئێمه
 



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

139 
 

  الوه یازانم و زۆریشام باه ییێی ده ی تۆ ده وه منی  ئه :ڵێت نێ و ده که اڵمی حسێنی برای دا پێده وه کی  له ن زیره سه حه
 . وه مه خه اڵتان لێ دوورده زانن و منی  زۆر شت، من به دهشتێک   اڵم ئێوه ، به چاکه

 
ڵگرتنت باین و  م هاه ریکی غاه ش شاه با ئێماه  وه خواره  اڵی بۆ تۆ دێته و به ، ئه اڵی چی کاکه به: ڵێت حسێنی برای ده

 .مێکت بۆ بخۆین غه
 
دات و  تم ده زیااه ساااواک ئه :ڵێاات ده  وه نزمااهنگی  ده کااات و بااه و الی خااۆی ده مالو ئااه کی ئااه ماشااایه ک ته ن زیااره سااه حه

  وجۆره من های ئاه ڵاێم بااوکم ئاه نادی ده ی، چه ، ئای  و کارماان باۆ بکاه(عیاراق)و دیاو  ئه  بێت بچیته ده: ڵێن پێمده
  هبا ۆ باۆ عیاراق، ئێما  وه ماڵاه تۆ به ڵاێن ئاه ن؟ ده کاه من ده لاه  چاۆن ئیساتی اده  ، ئێاوه وادیشام نییاه نیم و سه  کارانه
وانی  باۆ  پێماان بیاێ و ئاه  یاه رچی زانیاریت هه نێرین و تۆش هه ڵکت بۆ ده ینێ و خۆشمان خه ده کی زۆرت ده یه پاره
م، باا سااڵی  ر پێشام بکرێات نایکاه گاه من ناکرێات و ئه باه  شتانه  مجۆره زانی ئه ت خۆشت ده ڵ ه هه!  وه هێننه ی ده ئێمه

ردی  هایچ کاتێاک باه  وه تاه ی ئااوم لێخواردووه و کانییاه اڵم ئاه ژیام، باه ری  دهژا هاه ن و به ڵ اده دوو سێ جاار تاێم هه
: وتای  وه نیناه پێکه دواییادا به ژیم، له رز ده ربه ڵکی  سه ناو خه م و له ی عیراقی  ناکه که خاکه ت به م و خیانه تێناگر

 .م که تی  ده وڵه کانی ده ره ربه نها به ته به
 

 ژاری بۆ هه  وه رایه گه

 
کانی  ره ربااه کی  به ن زیااره سااه هر کوشااتی، حه ژه اڵم ساااواک بااه ژاری ژیااا، بااه هااه کردو به تی نااه ک خیانااه ڵێ، زیااره بااه
 .ردانا سه تی کردو گیانی خۆی له وڵه ده
 
ان ی خێزانی بۆیا ک و رابیعه ن زیره سه ندین جار حه چه: ڵێت ک ده ن زیره سه هاوڕێکانی حه کێک له یه" ریم خۆشناو که"

و  ڵااداوه  ک هه ن زیااره سااه حه ریان و تێروپ یااان له سااه  تااه ت چوونه وان پیاااوانی حکوومااه چااۆن شااه  کااه  وه تااه گێ اوه
 .کات ڵ ده گه ڕێکی باشیان له و شه  وه کاته ستده ک ده ن زیره سه وێکیان حه ت شه نانه ته
 

، نااوێرم  ریمی وتاووه میرزا کاه ک باه ن زیاره ساه حه  کاه  وه گێ ێتاه ریم خۆشاناو ده زاری کاه دا له و کتێ ه ر له ر هه نووسه
 ختی  ی تا وه که م لێنه له بر بگریت و په ر سه گه ، ئه وه تۆ ناشارمه شت له  ته ڵ ه اڵم هه س بیێم، به که ردی خۆم به ده
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 .خۆی دێت
 
:  یاندووه و راشایگه زانیوه ئاساایی ناه ک باارودۆخی خاۆی به ن زیره سه حه  کات که ده  وه ها باس له روه ههریم خۆشناو  که
ر  ، هاه وه هیچ شاوێنێک جێگاام بێتاه ڵن لاه م، نایاه س باسا که ردی خاۆم الی کاه و نااوێرم ده عمولی نییاه زعی من مه وه
 .ڕۆن ن و ده ده ڵده و تێرو پ م تێهه هو دۆزنه کم بۆ ده یه هانه زوویان بێت به ختێک ئاره وه
 

 یکوژێت؟ ساواک چۆن ده

 
و  کاری سیخوری و جاسووسایان باۆ بکاات و ئاه  که  ڵچنیوه نگی پێ هه ساواک ته  کات که ده  وه ک باس له ن زیره سه حه

سااواک پالنای   ی کاه وه ۆی ئاهها  بێتاه ش ده وه ر ئاه ، هاه وه کرێتاه تده ره  وه کاه ن زیره سه ن حه الیه ی ساواکی  له داواییه
. کاات جاسووسی بۆ عیاراق ده  گوایه  کرێت که ستگیر ده ده  وه تاوانی ئه تا به ره ک بکێشێت، سه ن زیره سه ی حه وه س ینه
 .بێت ر ده سه ست ه غدا ده رکوک و به زیندانی که ک له یه ماوه  و تاوانه ر به عیراقی  هه له  کاتێکدایه له  مه ئه
 

  وه ره مه یر و سااه بیانووی سااه کانی ساااواک بااه قۆ کێشااه چااه  ک بوایااه ر کوێیااه هااه ک ماااڵی له ن زیااره سااه حهپاشااان 
ک  ن زیاره ساه ی خێزانای حه ریم خۆشاناو و رابیعاه کارد، کاه ویرشاێلیان ده ک و هه ن زیاره ساه ر حه ساه  کوتایه ڵیانده هه
 .ن که باسده  وه یه وباره تێک له ند حاڵه چه
 

سااواک   کاات کاه ده  وه ک چاۆن بااس لاه ن زیاره ساه حه  کاات کاه ده  وه ک بااس لاه ن زیاره ساه خانمی خێزانای حه  رابیعه
باۆ ئاغاای   ماه ئه: شایی بووم ژنێک قاپێکی ئاشی هێنا و وتی له :ڵێت ده  رای عه ک به ن زیره سه تێ، حه هریان داوه ژه

  خاوارد کاه  که ئاشاه وچکیشام له و دوو که ووه م خوارده که نداغه ڵێت قه ک ده نداغ، زیره ڵ ئیستیکانێک قه گه ، له که زیره
 .هات  وه گێژه  رم له گۆرانی وتن کرد سه ستم به و ده  که ناو شاییه  چوومه

 
یتوانی  نااه  وه ک پااش ئاه ن زیاره ساه خاانم، حه  ی رابیعاه وتاه و به  خۆشاخانه نه  ندرێتاه یه گه ک دواتار ده ن زیاره ساه حه
 .بمرێت  رده و ده ر به ساڵیدا هه 50نی  مه ته ش وایکرد له وه ر ئه و هه ستێت  هه
 

 و  ئه  چووه  ی که و رۆژه تا ئه بوو، هه کی نه شییهخۆ ک هیچ نه زیره :ڵێت ده  وه که خۆشی زیره ی نه باره خان له  رابیعه
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ک ئاگاای  ن زیاره ساه حه  خۆشاخانه چاووم باۆ نه  ، کاه یه خۆشاخانه نه ک له زیاره  کاه  وه ی ئاگادار کرامه که ، ئێواره شاییه
م  کاه بااس دهڕێی خاوا باۆت  منی بینی زۆر دڵی پێم ساووتا، پێای وتام لاه  که  که خۆشخانه نه بوو، ژنێک له خۆی نه له
،  خۆش نییاه ک ناه بێت، زیاره ک ون و بزر نه ن زیره سه ، با خوێنی حه سه و بێکه وره ندێکی گه رمه ک هونه ن زیره سه حه

 . وه شارنه ی ده که خۆشییه ن، نه کانی  باسی ناکه تێ، پزیشکه هری داوه ساواک ژه
 
پیاوی سااواک،  بوو ب ێات باه ناه  کردو ئامااده اری سااواکی ناههاوکا  ی کاه وه تاوانی ئاه ک باه ن زیاره سه حه  یه و شێوه به
 .رخوارد داو کوشتیان هریان ده ژه  وه کرێگیراوانی ساواکه ن به الیه له
 

  که رۆکی کتێبه ناوه

 
 .بوو" ولود ئی راهیم مه"می  رهه دوا به" کی کوشت ن زیره سه ساواک بۆچی حه"کانی ناو کتێ ای  باسوخواسه  مانه ئه

باه   و تێیادا ئامااژه  ک کردووه ن زیره سه خانمی خێزانی حه  ڵ رابیعه گه کی له یه ی، دیمانه که کۆتایی کتێ ه ر له نووسه
 .کرێت ن ده سه ی حه هێنی دیکه ک و زۆر نه ڵ زیره گه کانی خۆی له ییه ره وه بیره 
 

 ر؛ کوردستانی نو  ژێده *
 
 کورد پرێسماڵپەڕی 
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 ک ن زیره سه حه; یی و نامۆیی بێ ئۆقرهوین،  ئه

 
 
 
 
 
 
 

  ئیسماعیل ئیسماعیل زاده

 
 :م ڵه قه  ره سه

  
ساتی  ر ده ساه  نادێک و لاه رمه بن بۆ خوڵقانی هونه  رانه وهه و گه توانن ئه یی ده وین، زێد، نامۆیی و بێ ئۆقره ژن، ئه

 . لێک بااڵی گه  مر پ  به ی ژیانێکی نه وه وی  بۆ خوڵقاندنه ئه
 
  کانی بوون به کر  و کاڵه  هست ساواکانی و ده پێیه  پشکو  که ژین ده  کانی به سێک چاوه ، که ٢١١٢ - ١١ - ٢٣ م ۆ ئه
  کاه  کاتێکاه( ١٣٢١ - ١١ - ٢٣)ک  ن زیاره ساه دایک وونی حه لاه. کانی گاۆرانیی کاوردیی کییه ره ساه  کاه کۆڵه  کێک لاه یه
  ڕه ماه د ناوری، قاله ماه ژار، هاێمن، مااملێ، محه کاو هاه نی خاۆی وه مه ته  م و نزیک به رده کی هاوسه تییه سایه ند که چه
ری  به رله ڵااداری و باخااداری سااه ر ژیااانی کشااتوکاڵی و ئاژه سااه گراناای باااڵی به  کااه  مێکه رده سااه. باان دایک ده لااه... و

 .یان که وه ته ک بۆ نه یه ناسنامه  تا ب نه مردن هه وان نه ئه  که  یه و کاته ئه.  ڵگای کوردیی داکێشاوه کۆمه
 
  ش له رکه مانکاتدا سه هه  تێکی نائاسایی و له ند، تووشی حاڵه رمه ونهکانی ه ری گۆرانییه به رله سه  له  وه ئاوڕدانه  به
داب   که  ک کاتێکه ن زیره سه مای حه رده سه  نائاسایی، چونکه  وه ر ئه به له. بین ن ده گمه تێکی ده سله وت و خه ڵسوکه هه
ی  چوارچێاوه  و کاات لاه پێای ئاه  و باه  یاه ڵگای بچاووکی هه کی کۆماه یه ڵگا پێناساه ریت و ئاساتی وشایاریی کۆماه و نه
  وێتاه که ده  کاه  ساێکه که  ناد تاکاه رمه کار  بیێاین هونه ده.  وه تاه تیس ماوه گیدا قه به ره و ده  شیره اڵتی خێۆ و عه سه ده
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لاه  زی پیااو، دامااڵینی گاه ی ره وه گێ اناه  وین و باه ئاه  وینی ژیاانی ئینساانی واتاه کیترین هاه ره ی ناساینی ساه لوتکه
ر  هاه  رمانی ژیاان کاه توخمی هاه  تاکه  ، واته ی خۆی ی دیکه که شه رۆحی به  له  کانی ژیانه ری توێژ و توێکیه به رله سه
   . وه مێنێته گۆڕ ده تا نه تا هه بۆ هه  تاوه ره سه له
 

ی  ناد تاوخمی دیکاه ی چه وه داناهنگ و ره  م توخماه ئاه.  که ن زیره سه کانی حه سته ری گۆرانی و به وهه کیترین گه ره ژن سه
یی  باێ ئاۆقره  که  نددا کارێکی وایان کردووه رمه ستی هونه ست و نه هه  نیایی له دایک وون، نامۆیی و ته کو زێدی له وه

ی گاۆرانیی کاوردیی  لوتکاه" -  بۆتاه  کدا کاه تییه ساایه که  رۆیی له و کۆچه  وه گیرسانه نه  ت و ئاکار، بۆته سله خه  بۆته
 . -*"مدا ی بیسته ده سه  هل
 
ی  تی و پێکهاتاه اڵیاه تی کۆمه تای اه نی به تاوانین زۆر الیاه نادا ده رمه کانی هونه ناوی گۆرانییاه لاه هاه  وه وردبووناه  به

کی باوونی  ک ژیانی شار، خێیاه یه ڵداری، ژیانی الدێیی، جوتیاری، تاڕاده ژیانی ئاژه: ربکێشین م ده رده و سه ژیانی ئه
ژیاانی   واته  م توخمه ی ئه وه نگدانه ره. ڵگای پیاوساالریدا نێو کۆمه  رچاوتر ژیانی ژن له موویان به هه  ڵگا و له کۆمه
ئاست پیاو   نگکردنی ژن له   و بێده شوودان و دڵشکاوی و نامرادبوون، ملکه زۆری به رمانی پیاودا و به ژێر فه  ژن له
سات  ده  بوونی ژن باه ئاساتی کۆیلاه  کاه  رچاوه ک باه یاه راده  به... ویندار ئه   اندن له، داب وه کانییه ته سله موو خه هه  به

و   لێک جیااوازه گاه  شاه م به و باۆ ئاه ی ئاه وه ند و خوێندناه رمه ڵوێستی هونه اڵم هه به. خا رده ریت و ئایین ده داب و نه
تاوانین  ده  و دۆخاه پێای ئاه  نامۆکاانی باه  وه ار و کاردهئاکا  ڵکو لاه باه  وه کانییاه رووی گۆرانییه  ر لاه ک هاه وی  ناه ئه

 . ب ینین
 
  وه ڵکو زۆر له وین و ژن، به ی رووتی ئه وه قکردنه هۆکار بۆ زه  بۆته نیا نه می خۆی، ته رده تی سه ک بلیمه ن زیره سه حه
دایک وون و  ی زێد و شوێنی لاه وه نگدانه ره  نده ژیانی ئاسایی کورد چه  ندی نامۆ به رمه هونه.  نگاوی ناوه تر هه رفره به

ژیاانی   وین و ژن لاه ئاه  دان باه ر ناساین و پێگاه رام اه ناد به دیاار باێ، چه  ڵگای پێاوه چناگ گرژیای کۆماه  راکردن له
و   هتی کردوو ڵسوکه ک هه یه وه ره کو رۆشنکه ت وه نانه کانی ناوبراودا ته گۆرانییه  شێک له به  له.  مرۆڤدا خۆی نواندووه

شاێک  به. داریی ژن بۆ پیاو و کۆیله  ڵگا، بۆ شکاندنی تابووی کۆیله بۆ پچ اندنی کۆت و زنجیری کۆمه  ژنی هان داوه
کی و  ڵگای خێیاه گشاتی کۆماه  نێاو دڵای ژناان و باه  باتاه ده  رکاه و ئه ک ئاه ن زیاره ساه ناد حه رمه کانی هونه گۆانییه  له

 . وکات پیاوساالریی ئه
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ر  به زۆر خساتنه  نووس و باه ، دیاریکردنی چاره وه ماڵه ندامانی نێری بنه ن ئه الیه  ملی له شوودانی زۆره ر به رام ه به  له
موو  هااه  ی کااه اڵته سااه و ده و، ئااه بااه  کااانی ناازیکن نیره  سااه باااوک و باارا و که  ی ژن بااۆ نێرێکاای کااه سااته سااتی جه ده

وین  ڵ ژاردنی ئااه گااۆ و ئااازادیی هااه  ژن دێتااه  وه کااه ن زیره سااه اری حهر ز سااه  کااا، لااه کااانی ژیااانی ژن دیاااری ده ره پێوه
 (...  دانراوه  وه خواره  له  ک که ن زیره سه کانی حه گۆرانییه  کێک له لینکی یه  ب وانه)گۆڕ   دێته

______________________________ 
  
 . رمهگ و سه.ری میوزیک ع ری هونه ی مۆسیقار و لێکۆله وته : *ڕاوێز په
 

 ٢١١٢ی نۆڤەم ەری ٢٣: ڕێکەوتی  -  ی رۆژ واڵ شرۆقه ندی هه ندی ناوه ناوهماڵپەڕی : سەرچاوە
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 !زیرەک دەگەڕێتەوە سلێمانی

 
 
 
 
 
 
 

 ساڵۆنی کوردستانی نوێ
 

 ساڵح بێچار

 
( حەسەن زیرەک)هونەرمەند اەمین ساڵ ۆژی لەدایک وونی ( ٣٦)لە مەراسیمی ( ٢١١٢ - ١١ - ٢٣)ڕۆژی چوارشەممە 

دا، لە ساڵۆنی کوردستانی ناو  پێشانیازمان پێشاکەش کارد کە لە شااری سالێمانی دا شاوێنێک بکرێات بەنااوی ئەو 
بەڕێاوەبەری ( خەلیال عەبادوڵاڵ)جێگەی ئاماژە و پێزانینە هەر لەجێدا و دەمودەسات کااک . هونەرمەندە گەورەیەوە

ش بەفەرمی نووسراوی بۆ ( ٢١١٢ - ١٢ - ٣)نیازەکەی پەسەندکرد و ڕۆژی گشتی دیوان لە وەزارەتی ڕۆشن یریی پێش
کاارد بااۆ جێ ەجێکردناای ئەو پێشاانیازە بە دروسااتکرنی ( سااەرۆکایەتی شااارەوانی ساالێمانی)ئەو مەبەسااتە ئاراسااتەی 

 (.باخچەی حەسەن زیرەک)باخچەیەک بەناوی 
 

بەڕێاز بەڕێاوەبەری گشاتی دیاوان لە وەزارەت باۆ هەڵ ەت وێ ای سوپاس و قەدرزانینمان بۆ وەزارەتای ڕۆشان یری و 
لە شارەوانیی سلێمانی شوێنێکی وێ  گووتمان هیوادارو داواکارین بەدەنگەوەهاتنی پێشنیازەکەمان، هاوکات وەک لە

 .بەرچاو و شایستە بە گەورەیی زیرەک، بۆ ئەو مەبەستە دەستنیشان و تەرخان بکرێت
 

 :دەقی پێشنازەکەی ئێمە
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بەڵگە، یەکێک لەو شارانەی زیارەک تێیادا ئاساوودە و ڕێزلێگیاراو باووە و زۆر بەرهەمای نااوازەی تێادا بەپێی زۆر 
: هاوساەری زیارەک لەوباارەیەوە لە دیدارێکادا دەڵێات( میادیای زەنادی)خانمی .. تۆمارکردووە، شاری سلێمانی بووە

وەلاێ لە سولەیمانیشای زۆر . ودی خۆیدڵخۆشیی دوو جێگا بوو، یەکیان سولەیمانی، یەکیان بۆکان محەلەی تەوەل»
بەاڵم . هەمیشااە دەیگااووت خەڵکاای و  زۆر میهرەبااانن و قەدر و ڕێاازی هااونەر دەزاناان. بااێ نەهااایەت خااۆش دەهااات

 .»ئەوەندەی کە لە سولەیمانی بیرەوەریی هەبوو لە جێگای دیکە بیرەوەریی نەبوو
 

: دا دەڵێات - ی  لە دیماانەیەکی کەنااڵی کوردساات (ناسری ڕەزازی)هەر لەبارەی زیرەک و سلێمانییەوە، مامۆستا 
حەزدەکەم یەک شااات لێااارەدا بیاااێم، خەڵاااک بە ماساااتاوی نەزاناااێ، سااالێمانی جیااااوازە لەگەڵ شاااارەکانی دیاااکەی »

کوردستان، حەسەن زیرەک دانیشتنی لە سلێمانی یەکجار زۆرە، دوای ئەوە لە شنۆ و مەهاباد، لەم سێ شارە، بەاڵم 
تەسااجیل کە الی ئااێمە زەبتاای ( ١١١)لەو کاااتەدا ساالێمانی زیاااتر لە  …نییە، بااۆچی چونکااویەکەمااین شاااری ساالێما

لەکاتێکاادا ئەوکاااتە لە ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان . و ئەمااانەی لێ ااووە( ٤٢)و تاایکە ( ٤٦)سااەوتی پێئەڵااێن، تاایکە 
ووەم ئەمە ئەوە ئەگەیەنێاااات کە یەکەم هەسااااتی نەتەوەیاااای، د. تەسجیلیشاااای لااااێ هەبووبێاااات( ١١)ب واناااااکەم 

تێگەیشتوویی ئەو خەڵکە بەرام ەر بە هونەر، چونکە بەڕاستی سلێمانی ئەتوانم وەکو شارێکی تاقاانە نااوی بەرم، 
بەڕاستی سلێمانی باۆیە ئەڵاێم تاقاانەیە، . بۆیەش هەر هەقی خۆیەتی، مافی خۆیەتی پێی بیێی شاری ڕۆشن یریی

ی، زۆربەی کاسێتە خۆشاەکان کە های دانیشاتنە های تۆ چاوی لێ کە حەسەن زیرەک کاتی خۆی زۆربەی دانیشتنەکان
بەاڵم . ئیستە لە شنۆ و مەهابادی  هەیەتی، دانیشتنی هەیە، بەاڵم هیچیان تۆمارکردنەکەی باش نییە. سلێمانییە

 .»ئەوانەی لە سلێمانی تۆمار کراون ڕڤێربی هەیە، ئیکۆی هەیە، بەاڵم ئەوانی تر نییەتی
 

ی ( پااایتەختی ڕۆشاان یری)کاای قااووڵە کە تااا ئێسااتاش لەو شااارەدا کە نازناااوی کەچاای جااێگەی ڕامااان و نیگەرانییە
هەڵگرتااووە، نە زانکااۆیەک، پەیمااانگەیەک، قوتابخااانەیەک، گۆڕەپانێااک، شااەقامێک، باااخچەیەک بەناااوی ئەو 

 .هونەرمەندە گەورەیەوە نەکراوە
 

 :دەقی نووسراوەکەی وەزارەتی ڕۆشن یری
 عێراق -حکومەتی هەرێمی کوردستان 

 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

147 
 

 بەڕێوەبەرایەتی گشتی دیوان
 بەڕێوەبەرایەتی کارگێ ی و خۆیەتی

 (٢١١٢ - ١٢ - ٣: )ڕۆژ( ٤٢٢٨ - ١٢ - ١: )ژمارە
 سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی/ بۆ
 بەناوکردنی باخچە/ ب
 
لەپای ئەو هەموو خزمەتکردنە و دەوڵەمەندکردنی هونەری موزیک و گاۆرانی کاوردی، ئەوە دەهێناێ کە یەکێاک لە  

، وەک ڕێزگارتن لە هاونەر (حەسەن زیارەک)باخچەکانی شاری سلێمانی بکرێت بەناوی بلیمەت و هونەرمەندی نەمر 
ڕێزەکەتاان کە یەکێاک لە باخچەکاانی شااری و هونەرمەندانی نەتەوەکەمان، پێشنیار دەکەین باۆ ساەرۆکایەتییە بە

. سالێمانی بەناااوی هونەرمەنااد حەسااەن زیاارەکەوە بکرێاات، هاوکاااری و پشااتیوانیتان لەو پێشاانیازە بەرز دەناارخێنین
 …لەگەڵ ڕێزدا

 
 ی نەمر-رێوڕەسمی یادی لە دایك وونی زیرەک

 
  ی كاردووه یاه م بۆنه نو  میوانداریی ئاهوردستانی ك ساڵۆنی ك ، وه رییه كی هونه یه ان بۆنهم ۆم ی ئه بۆنه: ر رنووسه سه
كاك سااڵح   ی كه و پاشكۆییه شكردنی ئه ك و دابه ن زیره سه حه  وره ندی گه رمه دایك وونی هونه یادی له  له  بریتییه  كه

 .كردنیدا ئاماده  له  ركێكی زۆری كێشاوه بێچار ئه
 
گیاانی و  هیدان  باۆ گیاانی پااكی شاه  انهسات سااتێك وه  یاه م بۆنه رێزلێناانی  باۆ ئاهو باشاترین  خێربێن مووتان به هه

 .و كۆچكردوو هید ندانی شه رمه هونه
 
ك  ن زیره سه حه  ، چونكه اڵم نامۆش نییه نێكی وا بدات، به الیه كی سیاسیی گرنگی به یه رۆژنامه  زانم شتێكی نامۆیه ده

كانی  گۆرانییاهع یری لێ كرێات،  تاه  شاترین شات كاهك با ن زیره سه حهو   لی كورده یی گه وه ته و نه سامانێكی نیشتمانیی
 .تی خۆیه
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،  وه ك بكاتاه ن زیاره ساه ، یاادی حه كی سیاسیی رۆژانه یه و رۆژنامه ی كورد وه ته بژێری نه سته ده  شێك له ر به گه ئه  بۆیه
موویان یادگارییااان  هااه  نگااه ن ره ی لێااره وانااه ئه زاناام ، ده مان كااردووه مااه ئه  كااه  نگیشااه و زۆر دره  ركێكی زۆر بچوكااه ئااه
و  ر ئااه سااه له  قسااه  كااه  تێكااه رفه ش ده وه ربێت و ئااه بااه یان له نااده رمه هونه  ڵااه و كه كی ئااه و گۆرانییااه  یااه ڵیاادا هه گه له

و باێ  بوونی كااتی ناه لاه  ی كاه رییاناه هونه  و كااره پای ئاه ین لاه ك شااد بكاه ن زیاره ساه و رۆحی حه ین بكه  یادگارییانه
 .ین تا رۆحیان شادبكه  ئمكانێتیدا كردوویانه

 
شاداریی  تاوانن به و میواناانی  ده كاات باساێكتان باۆ ده  وه یه وباره و له  كردووه ی ئاماده م پاشكۆییه كاك ساڵح بێچار ئه

 .ن بكه
 

 :ساڵح بێچار

 
ی  دا نیشاانه یراناه و قه رو لوماه و هه خێربێن، لاه كتان باه مووالیاه ههنادان، شااعیران،  رمه ئازیزان، مامۆستایان، هونه

و   ماه ده  لاه و باێ موجامه  ك ن زیاره ساه ك مامۆساتا حه نادێكی وه رمه هونه  ڵاه یاادی كه  بوون له ئاماده  كه  دڵسۆزیتانه
 .م ئازیم كاك ستران بكهتیتری  هاوڕێی  تای ه و كوردستانی نو  و به  كێتی یاندنی یه سوپاسی مەکتەبی راگه

 
یااه  و رێگه روێشاای ئااه ده  ماان خااۆم بااه  روێشاای، كااه ده  بااه  ناادێك بااووه ، هه ك بااووه ن زیااره سااه حه  زمان لااه موو حااه هااه
می كتێ ای  كا یم چااپی ساێیه  م كتێاب كاه كاه ژیاانی خۆمادا یه  وامی گوێگری بووم، لاه رده به  زانم، به ە ده (تەریقەت)
ی  كتێ خانه  كانی بۆ نووسی ۆوە، له ر نۆته نوه مامۆستا ئه  كه  ١٣٢٨د بوو ساڵی  حمه ر ئه یوا عومهه.كی د ن زیره سه حه

ر هاۆگریی مان باۆ زیارەک،  ساه بووبێت له خشێكی هاه ورو نه ده  وه ئه  نگه رهفلس،  951  ر ک یم به نوه نالی الی شێخ ئه
  وه و كاتاه لاه  یاه وه ساتم له به مه.  رگرتاووه م وه و كتێ ه دات له پێدهی  الل ئاماژه بۆ مام جه  ی كه و شیعرانه ت ئه نانه ته
 . ك سوودم لە زیرەک بینیووه ك كانییه وام وه رده ك كوردێك به وه
 
و داهێناندا مامۆستا  الیەنی شیعر  ك چۆن له ، وه یه ژیانی مندا هه  ك له بێت، بۆشاییه ك نه ن زیره سه م حه كه ستده هه

ژیانی   به  رنج ئاماژه سێ سه  ، من لێرەدا به ناسراوه ك خۆی نه ن  وه سه مامۆستا حه  وه داخه به.  ی منه رچاوه سهشێركۆ 
 .م ده ك ده ن زیره سه حه
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  رۆژی  نها لااه تاه  مر، ساااڵنه كاای ناه ساااڵی راباردووی پااش كاۆچی دوایای زیره( 15)درێژایی  باه  ئاشاكرایه :م كهه یه
سااز   وه یاه و بۆنه و كۆنساێرت باه و دیادار  رناماه و به  وه ته كراوه  نده رمه هونه  وره و گه یادی ئه 9 / 99 یدا واتا كه مردنه
ریی  ك باۆ ژیاندۆساتی هوناه ك هێمایاه و وه ین الباده  ریتاه و نه ویساتمان لاه  مجار ئێماه كه و بۆ یه مساڵ اڵم ئه به.  كراوه
  وره و گاااه ریااای ئاااه وه كی كوردساااتانی ناااو  باااۆ بیره پاشاااكۆیه 00 / 96دایك وونیااادا واتاااا  سااااڵ ۆژی له  ك، لاااه زیاااره
ساااڵۆنی كوردسااتانی نااو    لااه  وه مان بۆنااه هااه ش به تااه تای ه  راساایمه م مه و هاوكااات ئااه ین بكااه  ئاماااده  نااده رمه هونه

 .ین رێك خه
 

ی  می نااوازه رهاه و زۆر به  یاراو باووهو رێزلێگ  ك تێیدا ئاساووده ی زیره و شارانه كێك له ، یه ڵگه پێی زۆر به به :م دووه
دڵخۆشایی دوو جێگاا باوو، » : ڵێت ده  وه یه وباره له( ندی میدیای زه)خانمی .  ، شاری سلێمانی بووه تێدا تۆماركردووه

ت خااۆش  هایااه یمانیێشاای زۆر بااێ نه سوله  لااێ لااه لودی خااۆی، وه وه ی تااه لااه كیان بۆكااان محه یمانی، یااه كیان سااوله یااه
یمانی  سوله  له  ی كه نده وه اڵم ئه به. زانن ر ده و رێزی هونه در و قه بانن ڵكی و  زۆر میهره یگوت خه ده  میشه هه .هات ده

 .»بوو ریی نه وه بیره  جێگای دیكه  بوو له ریی هه وه بیره
 
ماساتاوی   ڵك باه یاێم، خاهدا ب ك شات لێاره م یاه كاه ز ده حه»: ڵێت ی  ده( زازی ناسری ره)مامۆستا   وه یه وباره ر له هه
،  كجار زۆره سالێمانی یاه  ك دانیشاتنی لاه ن زیره سه ی كوردستان، حه كانی دیكه ڵ شاره گه له  زانێ، سلێمانی جیاوازه نه

دا سالێمانی  و كاتاه لاه  ، باۆچی چونكاه مین شاری سالێمانییه كه اڵم یه ، به م سێ شاره هاباد، له و مه شنۆ  له  وه دوای ئه
،  ی لێ ااووه مانااه ئه و ( 19) و تیكااه  (19)  ڵێن، تیكااه وتی پێااده بتاای سااه زه  الی ئێمااه  سااجیل كااه ته 011  هزیاااتر لاا

  نێت كاه یاه گه ده  وه ئه  مه ئه. بووبێت سجیلیشی لێ هه ته 01م  اڵتی كوردستان ب وا ناكه رۆژهه  له  و كاته كاتێكدا ئه له
تاوانم  راساتی سالێمانی ده به  ر، چونكاه هونه  ر به رام ه به  ڵكه و خه یشتوویی ئه م تێگه یی، دووه وه ته ستی نه م هه كه یه
 …تی پێای بیێای شااری رۆشان یریی تی، ماافی خۆیاه قی خۆیاه ر هاه ش هاه رم، بۆیاه نااوی باه  كو شاارێكی تاقاناه وه
كانی،  ی دانیشاتنه زۆرباه ك كااتی خاۆی ن زیاره ساه ، حه ، تاۆ چااوی لێ كاه یاه ڵێم تاقانه ئاه  راستی سالێمانی بۆیاه به

تی، دانیشاتنی  یاه هابادی  هه و مه شنۆ  له  ئێسته.  هی سلێمانییه  هی دانیشتنه  كه  كانه خۆشه  ی، زۆری كاسێته زۆربه
، ئیكاۆی  یاه سالێمانی تۆماار كاراون رڤێربای هه  ی لاه واناه اڵم ئه باه.  ی بااش نییاه كه اڵم هیچیان تۆماركردنه به  یه هه
 .»تی وانی تر نییه اڵم ئه ، به یه هه
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،  ڵگرتووه ی هه(ختی رۆشن یریی پایته)ئێستا نازناوی   دا كه و شاره له  كه  كی قووڵه رانییه و نیگه ی رامان چی جێگه كه
پرسیارێک و پێشنیازێکی   یه، ری گشتی دیوان لە وەزارەتی رۆشن یری لێره به ڕێوه لیل عەبدوڵاڵ به ئێستا کە كاك خه

قامێك،  پانێاااك، شاااه ك، گۆڕه یاااه ك، قوتابخانه یاااه یمانگه ك، په  ین، کە باااۆچی تائێساااتا  زانكۆیاااه كه هئاراساااتەد
 ؟ كراوه نه  وه یه وره گه  نده رمه و هونه ناوی ئه ك به یه باخچه

 
تی  اڵیااه ۆمهی واقعاای ك تاریكسااتانه  و رۆژگاااره و لااه  وه یااه كه رزه به  ره ی هونااه رێگااه ی له و حوكمااه ك بااه زیااره :م سههێیه

و بیاانوو   هاناه به  تاه وتوونه زانی كه و ناحاه یاران ر زوو نه ، هه ی كردووه ڵه مامه  وه پۆله ی شه وانه پێچه كوردستان دا به
ش  تانااه و تۆمه ی ئااه زۆربااه  ، كااه سااتووه ڵ ه و نادروسااتیان بااۆ هه ت و بوختااانی ناڕاساات دان تۆمااه و سااه یااان لێاای، ده

دواجاار   دیااره.  وه ژناه  و باه نادیی ئاه یوه چۆنێتی په  له  بووه هه  وه و پیاوه تی ئه سێتی تای ه اری كهب  ندییان به یوه په
رابردوودا  له. تی تای ه و ژنان به گشتی  به  ڵگه ر كۆمه سه له  بووه ریی نه بێ كاریگه  تیەانه نێگه  و تێ وانینه ت و تۆمه ئه
كانی  ی پێشاووتر گۆرانییاه وه ك دوو ناه ی ژناانی یاه زۆرباه  كاه  وتووه ر گوێمان كاه هو  ب وله لێره  ئێمه  كێك له ر یه هه
ت  ناناه ، ته هتد كاردووه. …و و تێكئااڵن ئامێزگرتن و له ئاشكرا باسی ما  ی به و حوكمه ردڵ، به به  چۆته كیان نه زیره
دیان   و لاه كاوفر  تی ساوور، بگاره ر خاه ك هاه ا ناهد و رۆژگاره له  ، كه ی ژن كردووه سته ندێك شوێنی جه هه  ی به ئاماژه

 . رچوونی  بووه ده
 
  ئاسااته  خااانمی هاااوڕێم لااه( 95)ت ڕای زیاااتر لە  كی تای ااه ك راپرسااییه نااد رۆژی رابااردوودا، وه چه  اڵم ماان لااه بااه

جێاای .  یژیااان تێدایااهو گۆران  ر، شاااعیر نووس، نووسااه ر، رۆژنامااه رمان ااه مامۆسااتا، فه  رگرتااووە، كااه كاناادا وه جیاوازه
ت  ره( ك زیاره)ر  ك هاه ناه  ، كاه و گرنگای پێداناه ستان ر وه سه ی له كانیان جێگه رب ینه و ده گشتی بۆچوون به  دڵخۆشییه

  لاه  رخانه رچه م وه بۆچوونی من ئه  به  كه.  و ژیان وێنایان كردووه  ی سروشت وره داحێكی گه كو مه ڵكو وه ، به وه نه ناكه
ڕاساتی  به. داهاتوودا لاه  كاه رزی زیره ری باه و هوناه ك ی زیاره قینه تای ناساینێكی راساته ره نی ژنانی كورددا ساهتێ وانی

 .ناسن ده  سێتیه و كه كانی دواتر ئه وه وا نه ند بكات، ئه سه گشتی زیرەک په ر ژن به گه ئه
 

 :ئازیزان
 

 داهاتوشدا من   دا، له حزوری ئێوه  م له كه ند ده رمه من باسی هونه  م، چونكه كه ن ده سه باسی حه  وه رمه شه من به
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رووی  تی، خاڵێكی گرنگ له ك وتویه یه ند زاراوه چه به  كه  یه و پیاوه م گۆرانی ئه كه  یه وه سته ده  كم به نگی زیره رهه فه
كی پاێ  بۆشاایه  كارهێناوه كی باه یه ن، زۆرجاار وشاه گاه و مامۆساتا دلێار حساێن باشاتر تێیده ر نوه مامۆستا ئه  مۆسیقاوه

 9111سااااڵی  ر بكرێااات، مااان له ساااه ی له وه بێااات لێكۆڵیناااه ده  ردن كاااه ی كێااال گاااه وشاااه  ، باااۆ نمووناااه وه پ كردۆتاااه
نجاكانادا  ساااڵنی په  له  وره نی گه سه ، حهیاندنكارین مومان راگه ، هه و ریكالمم كردووه ن سه كدا باسی حه یه رنامه به له
  ساڵه 31ن  سه حه  ورپا بۆ نموونه ئه  تی له تای ه توانرێت سوودی لێ ب ینرێت به ، ئێستاش ده یان ریكالمی كردووه ده
جیب دێام ماشینی  ڵی به ده  ، بۆ جیب كه ی شۆفرلێت كردووه یاره وپێ  ریكالمی بۆ سه مه له  ده ، نیو سه وتی كردووه فه

بوترێات   یسی باۆ دروسات كرێت كاه ر بكرێت، كه سه ر ئێستاش ئیشی له گه ب وای من ئه  بۆ پێشوازی، یان جێم سی به
ر هایچ  گاه ، مان دڵنیاام ئه كاردووه  كانی ئێاوه یاره نجا ساڵ پێ  ئێستا گۆرانی بێژێكی كورد ریكالمای باۆ ساه په  كاكه
  ساتوره و مه مووی باسای ناالی ، هاه ر باۆ ژناه ی هاه كاه ن، كۆتاییه كاه ی چااك ده هكا ن، گۆڕه كاه رێكی بۆ ده یكه ن په كه نه

ینی  بااه  لااه  وه سیاساایده  و ساایراعه هۆی ئااه ، بااه خااانم بااووه  سااتوره كی شااكاندنی مه ره سااتی سااه به مه  خااانمی بیسااتووه
  وشایروان لاه داری كاورد كااك نه تمه ی سیاسهبۆ كۆچ  وه داخه دا به و دواییانه ، له بووه اڵندا هه رده و ئه میرنشینی بابان
نووسی ێت،   ستووره خانم قەسیدەیەی بۆ شكاندنی مه  و ر كاتی خۆی ئه گه ڵێت نالی ئه اڵندا ده رده تی ئه كتێ ی میرایه

ترێات، باۆ ژن بو  جاوانترین وەساف كاه  وه ره دونیاای ده  له  ، چونكه س ێك وایه ك وه م ۆدا هەمان قەسیدە وه  اڵم له به
 .بۆ ژنان  س ه جوانترین وه  وه ئه  ئەوەیە کە بیێی تۆ ژنێكی سێكسیت، كه

ن باۆ ژن  ساه شاقی حه عه  ن، چونكه كه ن دروست ده سه ری زێ ین بۆ حه یكه ب وای من رۆژێك دێت ژنی كورد په  به  بۆیه
 . شقێكی رۆحی بووه عه
 

 :یی مید بانه حه

 
ر  باه نمان له ساه كی حه بێت گۆرانییاه هایچ ناه  سامان تێدانییاه كه  بووان، بێگومان ئێمه ئامادهو   سوپاس بۆ كاك ساڵح

م  رجه ماان سااه: رێااك وتاای دیدارێكاادا براده  ختاای خااۆی لااه ، وه وه ڵێینااه كی نه گۆرانییااه  وه ر خۆمانااه بااه و له بێت نااه
ك  یه شاێوه ی به ر جااره و هاه تی وتویاه  ساێ شاێوه  به  یه ن گۆرانی وای هه سه ، حه وه ته نم نوسویووه سه كانی حه گۆرانییه
 41  یاه بۆرینه  م اناه هه  نگ كاه رهه ترین فه وره ، گه كارهێناوه ی كوردیی به زار وشه هه 01ك  ن زیره سه تی، حه وتویه
  ن چونكاه ساه ین، حه گاه لێای تێناه  كاه  یاه ی هه گۆرانیدا زۆر وشاه  ك له ن زیره سه ، حه كارهاتووه ی تیا به زار وشه هه
  ك گوێی له ن زیره سه حه.  نگێكه رهه ك فه ن زیره سه ، حه كارهێناوه كانی تێدا به دیالێكته  ی زۆر له ، وشه بووه  ڕیده گه
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ك  وه  وه ی لێكردۆتاه تاه و میلله رگی ئاه تی باه واوه تاه  باه  كانی هێنااوه ، گۆرانییاه كانی تر گرتووه موو زمانه گۆرانی هه
 . ك بووه یه سه دره ن مه سه راستی حه كوردی، به  به  تی بووه واوه ته با، به قامی سه ، مه لسومه گۆرانی ئوم كه  تۆزه  ۆزهت
 

 :ساڵح بێچار

 
تی،  ورامی وتویاه هاه  باه  وه نم دۆزییاه ساه قامێكی حه ماه  م رۆژاناه میاد، مان لاه كانی كااك حه ر بۆ پشتیوانیی قسه هه

ی تاری  یاان نمووناه بێات، دڵنیاام ده گویمان لێای ده  مجاره كه كانم، وتیان یه ورامییه لە هاوڕێی ههناردم بۆ هەندێک 
 . یه هه  و جۆره له
 
 :داغی ره ر قه نوه ئه

 
ر  ساه ی زۆری له وه ، توێژیناه ی تێ اماناه كدا جێگه ن زیره سه ژیانی حه  ین له ر باسی بكه گه ئه  یه ن هه برایان زۆر الیه

ڕۆك  ك پێااوێكی گاه ن زیاره ساه ی نادرێت، حه كه رچاوه سه  به  ، ئاماژه وه كرێته باڵوده  یه زۆرشت هه  وه داخه ت، بهكرێ ده
كان  رییاه ی ئازه ك ناوچاه ، وه وه كی كاۆ كردۆتاه زیره كانی باه لتوری ناوچاه كاه  و ناوچاناه ، له ڕاوه و شار گه ، شاره بووه

كااوردی   بااه  م هاااتووه ، ئااه ، ئاااوازێكی توركییااه ردینااه ی مه ئااه  ی كوردینااه ی ئااهتی، سااروود تی كورداندویااه هێناویااه
  دا باووه وه ی لاه كاه ك وریاییه ك، زیاره ن زیاره ساه ن بۆ حه و ئیحترامه  وه ینه راست بكه  و شتانه بێ ئه ده  تی، ئێمه وتویه
خاۆم ئااوازم باۆ   ، باۆ نموناه كییاه زیره  وه تای، ئاه خاۆی وتویاه  تی كاه وتویاه  وعاه و نه ، باه ریگرتاووه ی وه و ئااوازه ئه
ناد  ، چه كردووه ساتگیرۆیی ناه س ده و كاه كات كی ده زیره  الت له له ده  وه ، ئه لیماتی بۆ داناوه ر كه كسه ، یه زفكردووه عه

  وه داخاه ، به وتاووهر منادا  ساه ی، گاۆرانی به ڵێای میارزاده و ده  ی تاۆم زۆر پێخۆشاه نجاه مامۆساتا په  منی وتاووه جار به
 .تی و گۆڕیویه  ندین شریتی منی بردووه و چه ال ئه كرد، نوری كا مه ستی ده ستاو ده وكات شریت ده ، ئه وتاوه فه
 

و  دانیشااتنی مااااڵن بااوو، ئااه  اڵم لێااره كاارا، بااه سااتۆدیۆ كاااری بااۆ ده  اڵت جااوانتر لااه رۆژهااه  ن لااه سااه حه.. شااتێكی تاار
ر چای  گاه ن ئه ساه ، حه و پێكای تێدایاه رێكی رێاك وهاه شادا جه وه ڵ ئه گاه شایواند، له لاێ ده ری زۆرجاار ساه  دانیشتنانه
زانااین  وساا ده ئه  وه ورد ب یناه  و خاڵااه ر ئاه ساه ر له گااه ئه  ئێماه. تی ، كورداندویاه وه كانی تاری وت ێتااه وه تاه گاۆرانی نه

سالێمانی، چاووم باۆ الی و   ك هاتاه ن زیاره ساه حه  كاه م جااری  كاه ، یه ك چییاه ن زیره سه كانی حه تی گۆرانییه قیمه
 كی زۆر  یه لیقه مانوت سه ك كۆنسێرت، ده وه  رادیۆوه  له  وخۆی گۆرانی وتووه راسته  به  پرسیارم لێكرد، بیست ووم كه
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 .بوو جوانی هه
 

 :بدوڵاڵ ستران عه

 
 :ین الل بكه نو  ناتوانین ئاوها باسی مام جهكوردستانی  له  ئێمه  اللی كردووه ن باسی مام جه سه ی حه وه ئه
 

 الل بوو مام جه  موسافرێكمان كه
 الل بوو بێ غه نجێكی به كجار گه یه

 وت مام بوو پێیان ده خۆ پیری  نه
 كری خام و شه ك كوڕێكی شیرین وه

 
 :ساڵح بێچار

 
ی باسای  شاه و به ، رێاك ئاه ك كاراوه غدا باسی زیره رادیۆی به  ر كات له اڵم هه ، به چاپكراوه 0699ساڵی   و كتێ ه ئه

ن  سه من حه: ڵێ الل ده كە لەبەغدا، مام جه ن زیره سه ش گرنگتر باسی ژنهێنانی حه وه ، له ، البراوه الل كراوه مام جه
 .پارتیدا ی مه رده و سه ڤاڵ له هه  به  و كردوومه كم رێكخستووه زیره

 
 :ر گوڵ دكتۆر مارف عومه

 
 :گر  ڵده زۆر هه  ك قسه ن زیره سه حه

 سوتێ دڵما بییێم زمان ده و وا له كه نهێنییه
 سوتێ دڵما بیێژم ئێسقان ده وا له  كه نهێنییه

 سوتێ غزو ئێسقان ده ی ێژم مه نهانی کەم نه په
 ر ن نجومگه رخه ده بورجێدا وه  م له كه ستێره ئه
 سوتێ وت ئاسمان ئه م حه ئاهو ناڵه تاوی له
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فارسی    ییێت به كوردی ده به  كاندا كه گۆرانییه  كێك له یه  ییێ له كدا ده ند گۆرانییه چه  ك له ن زیره سه حه  م شیعره ئه
،  وت باووه هسار ، نازنااوی نه وێ  ماردووه و لاه ركوك ژیااوه كه  له  د قادره مه ناوی محه  هی كوڕێكه  م شیعره ئه. ییێت ده
  م شایعره ؟ ئاه های كێیاه  م شایعره و وتای ئاه  وه گۆڤااری رۆشان یریی باڵویكارده  خێر ئیحسان فوئاد لاه یادی به  وكاته ئه
وتای مان   وه اڵمای دایاه ریم وه د كاه ماه ، محه یاه هه  و شایعره وی  له و ناوی ئه  یه هه  وه شیر موشیریشه به  ندیی به یوه په
كی  یاه ڵه و هایچ هه  كاانی وتاووه كورده  ك شایعری شااعیره ن زیره سه حه: م دووه.  ورامی وتومه رێكی هه هاوكاری براده به

  و شالێره  كتێ ی شایالنه ردی لاه ساوڵ گاه ، ره وه كانی كوردی وتۆتاه ك گۆرانی گۆرانی ێژه ن زیره سه حه: م ، سێیه تیا نییه
  لاااه  وه ماڵ ساااائی ی وتۆتاااه تی، گاااۆرانی شاااه ن وتویاااه ساااه حه  وه ئاااه  و شااالێره  مامه ڵااای شاااه ، خاااۆی ده وه باڵویكردۆتاااه

سروشات نااوی   ن لاه سه ، حه بووه  وه نی سیاسییه الیه  ندی به یوه تی په تای ه به  وه ربایجان، گۆرانی ماملێی وتۆته ئازه
ر  ساه بێات كاار له و ده  هێنااوه واو ئااوی ، ناوی هه تی هێناوه ، ناوی ئافره ی بردووه و شارو شارۆچكه و روبار چیاو گوند

ن  سه حه  وێوه كات، له الل باسی فندق شیمال ك یر ده نابی مام جه دا جه و وتاره ك بكرێت، له ن زیره سه نگی حه رهه فه
ی لێاای  و تابلۆیااه بااوم، ئااه  و فناادق شاایماله ك لااه یااه غاادا، ماان ژیااان وایلێكااردم ماوه ی به بااۆ ئیزگااه  كاای بااردووه زیره

بگرم بۆ مێاژوو   و تابلۆیه سمی ئه متوانی دوو سێ ره نه  وه داخه ڵگیرابوو، به و  هه له» شمال ك یر»فندق  نووسرابوو
  :ك تی وه مووی هی خۆیه ، هه یه ی شیعری هه ك زۆر رسته ن زیره سه حه.  لمگرتایه هه
 

 ، رمه غدا زۆر گه مساڵ به ، ئه رمه نه  رمه بۆم بیی نه
 واری، ست كورده ده  وتیته تاڵن، كه بهواری  ب نۆی سه

 
ی باۆ  وره كارێكی گه  قه و هه هێنی زیاتر ده  وه ن زۆر له سه ، حه تی كوردی زۆر هێناوه خسییه و شه تی سایه ناوهێنانی كه

، باۆ  هیاتی واباوو حاه  وه هێنی، ئاه كارده نادێك شات باه هه  ، باۆ نموناه یاه ك هه ن زیاره ساه حه  شمان لاه خنه و ره بكر  
  وه ساروده  لاه  وه رووی سیاساییه  لاه. بااجوت باین  ره وه  ره تی وه یاان گاۆانی وتویاه ده  واری خۆمان نااگونجێ، لاه كورده

 :ڵی ده  بردوێتی بۆ گۆرانی، بۆ نموونه
 

 و كرێكار ڵ جوتیار گه رمووی له نشا فه وا شاهه
  سیاساییه  نگاه رهه و فه نادێك شاوێندا ئاه هه  لاه  یاه وانه ، له ره نشامان رابه شاهه  كی ئازاره و یه  كی تر بیست گۆرانییه

 .ریدا سه رزكرابێ  به فه
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 :ریمی لی كه عه

 
  رییاه ، ئازه هی منه  وه ین، بیێین ئه هیچ شتێك ناگه دا به كه ناوچه كین له یه وه ته شتێك بیێم، دوو سێ نه  من پێمخۆشه
  یی مۆسایقایه وره ی گه نیشانه  وه نێ، ئه یه كمان ناگه هیچ جێگایه ن، به یكه ان دهك ی مۆسیقا زانه ڕه و شه ، ئه یان توركه

  ی ئێماه ی ناوچه ، دیارده بووه فارس نه  ، سنووری ئێمه ، توركی زانیووه ی ئێمه پیاوی ناوچه% 61،  سنووری نییه  كه
.  وه م كاتاه شااعیر یاان گاۆرانی بێاژ یاان سیاسای كهیی  وره گاه  له  وره ی پیاوێكی گه خنه كرماشان، ناكرێت ره  جیا له
كیان كااك  كاردن، یاه ر ده ساه و ساباڵخیشامان له ڕی بۆكاانی ت شاه ناناه بوو، ته رچاومان هاه دوو گۆرانی بێاژی باه  ئێمه
واری  هكاورد  لاه  بوو، راساته ك هاه كاه اڵم جیاوازییه ك باوو، باه ن زیاره سه وی تریشیان كاك حه د ماملێ بوو، ئه مه محه
جلیسادا گاۆرانی  مه و له نادێك شاوێن و هه شاایی  چووه ده د مااملی ناه ماه رگرت اوو، كااك محه بێكی خراپای وه قه ر له شایه
كاورێكی جیرانماان ژنای هێناا،   وه بوو، شتێك بگێ مه  ك بێ وێنه ت، زیره عوه ده  چووه ك ده ن زیره سه اڵم حه وت، به ده

  ب باوو، لاه ره بوو، عاه وكات گاۆرانی بێژێكای چااك هاه ن عاشاقی ژن باوو، ئاه سه ، حهزۆر جوان بوو  و كوڕه دایكی ئه
دا  ناده ماوه و زه ك لاه ن زیاره ساه وت، حه ن گاۆرانی ده سه ك حه وه  م پیاوه توڵاڵ بوو، ئه هات وو، ناوی نیعمه  وه هوازه ئه
نی شاێت كارد، دایكای  ساه وو زۆر جاوان باوو، حهقاا  باوو، خاۆی گۆڕی ا  ی لاه ، دایكی زاوا پاواناه كه ندی كوڕه ماوه زه
 : كردووه  رجومه كی بۆ ته ر گۆرانییه كسه خان، یه  ش منداڵ وو، ئامینه شه
 

 ، نگێنه له كانت مه خان گواره  ئامینه
  نگێنه له كانت مه سوك ب ۆ پاژنه

 
هات بۆ  موو رۆژ ده هه  ، چونكه وه كه زیرهن  سه هۆی حه ركرا به خان ده  ش مانگ ئامینه شێت بوو دوای شه  خانه  ئامینه 
 . ی كاال بووه شێوه ن به سه شقی حه ی شێت بوو، عه كه خان ئاخیره  و ئامینه ك ڕه گه
 

 :بدوڵاڵ لیل عه خه

 
ختی خۆیدا  وه كان له و ناوداره تی سایه یادی كه  و سوپاس بۆ كاك ستران كه  سمه م رێوره م بۆ ئه كه ست خۆشیتان لێده ده

  بكرێت، ئێماه  وه ناوه ی به قام یان باخچه شه  یه وه ی ئه ك شایسته ن زیره سه حه. ك موو الیه ، سوپاس بۆ هه وه ناكرێته
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و  بكرێات، ئاه  وه ناوه رچاوی به وانی سلێمانی تا شوێنێكی به نی شاره نجومه ین بۆ ئه كه دهی داهاتوو نووسراوێك  فته هه
 .ین كه ستخۆشیی لێده و ده ین كه ی کاک ساڵحی  کە ئامادەیە، چاپی ده كتێ ه

 
 :ن موزیكژه - دلێر حسێن

 
شاوایی یاان  ردا عه هوناه  كادیمی  باوون لاه ئاهنی  م، الیاه كاه ك بااس ده ن زیاره سه كانی حه كادیمی ئیشه نی ئه من الیه

دێر  نیاوه  ، ئێماه ڵاێن بیرۆكاه پێای ده  ، ئێماه یاه ، شاتێك هه یه ند خاڵیك هه مۆسیقادا چه له. بێ خوێندن دروست ده به
و  چی ئاه  ، كه شوایی فێربووه عه  كه ن زیره سه ن حه ت بده ر دیقه گه ین، ئه كه واو ده كان ته كاره  وێوه نێین، ئیتر له داده

زانساتی   ر باه گاه نێت ئه یاه گه ده  وه ئاه  ماه ییاێ، ئه چاۆن ده  كه  ی دیاره ین پێوه ماشا بكه تی ته هی خۆیه  ی كه ئاوازانه
 .بوو ده  وره رێكی زۆر گه ئاواز دانه  بیخوێندایه

 
بێات گاۆرانی  ده  كارد كاه  وه ساتی باه م وو هاه نی كاه ماه ن ته ساه ك، حه ن زیاره ساه نێكیان، خااڵێكی تاری حه الیاه  وه ئه
  وه ی فارس گۆرانی بیێت، دوای ئه ورانه گه  نده رمه و هونه شانی ئه ن توانیی شان به سه شێوازێكی جوان بوترێت، حه به

 و  ڵێك گاۆرانی جاوانی وتاووه ، كۆماه ر كااری كاردووه نوه ڵ مامۆستا ئه گه سلێمانی له  و دواتر له كانی كرماشان گۆرانییه
 .م كه سوپاستان ده

 
 :باقی  مه بدولی حه عه

 
زیااتر   وه ك زۆر لاه ن زیاره ساه ر مامۆساتا حه سه كردن له م، سوپاس بۆ كوردستانی نو ، قسه كه من زۆر سوپاستان ده

قی خااۆی  یت، هااه كااه ن ده سااه باساای حه  ڵااێ كااه و ده كات  یم لێااده گلااه  میشااه دی باارام هه مااه گر ، ماان كاااك محه ڵااده هه
بارد باۆ كااك ساتران،  تم ده باباه  موو جارێك كه نووسی، هه ك ده ن زیره سه ر حه سه بووم شتم له لێره  یتێ، من كه دهنا
ر  نوه هاوكااریی مامۆساتا ئاه  باه 0669مجار سااڵی  كاه ڕین باۆ یه ، مان دوای راپاه یناكه بێت قه ن نه سه ر حه یوت هه ده
تاااڵن   ڵاێ باه ده  كه  یه ی دكتۆر مار  هه كه ر قسه سه رنجێكم له كوردستان، سه لی گه  كم كرد له یه رنامه داغی به ره قه
كۆمااار،   خشاای ووی بااه سااۆڤێت به  كااه  وارییه وی سااه سااتی ب نااه به ك مه ن زیااره سااه واری، حه ساات كااورده ده  وتیتااه كه

تی، ماان  م زۆر جااوان چواندویااهچاا جااوانی، نرخاات نااازانر ، ماان وای بااۆ ده  نااده وه بیاای ئه  تااه و ئافره تی بااه ویسااتویه
  بوو چونكاه ختی ناه ك باه ن زیاره ساه اڵم حه ك كوردباوو، باه ن زیاره ساه حه  یاه ختی هه ڵێم كاورد باه ده  یه كم هه یه قسه
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ن بوو،  سه اڵم عاشقی حه باح، به وت ئەبو سه ولێر پێان ده دیمی هه گری قه الی محێدین وێنه  كوردبوو، جارێك چومه
ساتا ساێ چاوار  وتای تراكتۆرێاك وه: هاات وێادا ده ڵك به ك دانیشت ووم، خاه ر كانییه سه له  وم بۆ بانهرۆژێك چ: وتی
ڵ ری  ری هااه ك ساه ن زیااره ساه كانااد، حه ته زین، خااانمێكی تیاا بااوو زۆر جاوان بااوو، تاۆزاوی بااوو خاۆی ده س داباه كاه

 :و وتی یبناگوێ  ستی خسته ، وتی ده كه هات بۆ كانییه و ده ی بینی كه خانمه
 
 ناری ی هه مكۆڵه مه  و الری له  نجه له ی له ئه

 ی شاری نگی تۆزی رێگه ره  له  الڵ بم نیشتووه
 

ڕو  ی نیاوه كاه ن گۆرانییه ساه رهێنااو وتام حه م ده كه سجیله ، ته وه ماڵه  وه و چوینه ریب بوو، شه ی وت، زۆر غه وه وتی ئه
 .بۆم هات  وه ئه  بیێ،  وتی بابه

 
 :ریم ساڵح كه فا مسته

 
واریدا زۆر  كورده  له  و تااڵنه ر ئه سه بوو، له  وره كی گه یه هره ن به ن خاوه سه ، حه وه مه بكه  كان دووباره وی شته من نامه
  ، های كاكاه بووه ك ناه ن زیاره ساه های حه  و شایعره ، ئاه سات تاااڵنی نییاه به ، مه تااڵن فرۆشاراوه ڵێ باه ، ده یه شت هه

وت  ساره ی نه كه ژیاا نازنااوی شایعره ركوك ده كاه و نایاب زابات باوو، له  ڵكی سالێمانییه خه  ریمه كوری حاجی كه  یه مه حه
 .بوو
 

قالێكم نووسای سااڵی  نادێك شاتم پاێ ناخۆشا وو، ماه و ماركسای هه ك شایوعی تای نووساینم وه ره خاڵێكی تر مان ساه
ی  و هاۆنراوه ساتی بگارن كان ده شااعیره  قاه ، هه نگای خۆشاه ده  هند رمه م هونه بوو، نووسیم ئه م هه ژین گۆشه  له 0655

 . كوردستان نییه بێژی وا له  سته به  و پیاوه اڵم ئه ، به كانت راسته ساڵح دیالنم بینی، وتی قسه  مه نی، حه جوانی بده
 
 :م میهرداد كره ئه

 
ن  ساه م حه كاه ، یه زۆر شاتی تێدابووایاه  بوایاه س ده باه  زۆر باشاه  م یااده ئاه  خێر بێن، من پێم وایاه ك به موو الیه هه
  بوایاه ، ده كانی كوردساتان گاۆرانیی وتاووه موو ناوچاه هاه ، له نگ تاره ڕه ماه كاانی تار هه موو گۆرانی بێژه هه  ك له زیره



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

158 
 

ن  ساه م حه تی، ساێیه موو كاورد نیاه هاه  تی باه یاه هه  ی كه ندیییه تمه و تای ه م ئه دووه.  ش بوترایه و نموونه  اس كرایهب
 . و زۆر جوان بووه  كانی میللی كردووه گۆرانییه

 
 :هرۆز جاف دكتۆر به

 
  لێارهری خاالقی  زهاه مامۆساتا مه  خۆزگاه: م ، دووه نی تێادا نییاه ساه ی حه ژیانناماه  یاه م باڵوكراوه م لاه كه سوپاس، یه

 . هاتووه  وه نه سه شاتر حه ڵێن له ، ده هاتووه  وه چییه  له  كه ناوو نازناوی زیره  كه ، پرسیاره بوایه
 

 :ساڵح بێچار

 
ی خااڵی باوو،  ر جێگاه زهاه راساتی مامۆساتا مه گرنگتر زانی ێات، به م باه وانه ئه  نگه زیاتر بێت، ره  راربوو پاشكۆكه قه

ن لەباشووری کوردستان  سه ، حه بیگۆڕه  ڵێ پێم وتووه ندی ده ، میدیای زه بووه  ی فامیلی زلهن ناو سه شی حه كه نازناوه
 .ی دراوەتێ و نازناوه غدا ئه رادیۆی به  ڵێن له ، ده ی پێدراوه و نازناوه ئه
 
 :بدوڵاڵ ست عه ربه سه

 
كات،  ت ده جوانی باسی ئافره ستا زۆر بهتتان كرد، مامۆ ڵێم باسی ئافره ك خاڵ ده م، من یه كه ستخۆشیتان لێده من ده
 .م كه سوپاستان ده. كات ت ده س ی ئافره اڵم زۆر جوان وه رگیرابێت، به وعێكی تر وه نه و به بێت سل یاتی هه  نگه ره
 

 :ساڵح بێچار

 
ن  ساه ر حه ساه هوت ل سات كاه كتان ده ر زانیاریاه سوپاس، هاه  وه ناوی كوردستانی نوێشه م به كه من دواجار سوپاستان ده

 .م كه ستی من زۆر سوپاستان ده ده  ێنه ك، بیگه زیره
 

 ٢١١٢ دێسەم ەریی ١٢ :ڕێکەوتی  -  کوردستانی نو ماڵپەڕی : سەرچاوە
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 !زیرەک ؛ناسنامەی گۆرانیی میللەتێک
 
  
 
 
 
 
 

 ساڵح بێچار

  
( حەسەن زیرەک)گەورەی کورد مامۆستا ، هونەرمەندی (١٣٢١-١١-٢٣)نزیکەی سەدەیەک لەمەوبەر و ڕۆژی سێشەممە 

هەر لە هەمان ڕۆژدا ئەستێرەگەشاەیەکی پا  تیشاک و جیلاوە . ی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک وو( بۆکان)لە شاری 
ڕێا ەر و ڕێکخەرێکای شاارەزا باۆ ساەر ڕێچکەخساتنی . لە ئاسمانی هونەری گاۆرانیی و ماوزیکی کاوردیی  دا هەڵهاات

چاریکەیەک خەڵکای کوردساتانی ئاگاادار و بێادارکردەوە لە باوونی . ەواریی پەیادا باووئاواز و گۆرانی ڕەسەنی کاورد
 .گەنجینەیەک لە بەستە و مقامی تای ەت بە هونەر و کەلتووری کوردی

 
ساڵی ڕابردووی پاش کۆچی دوایای زیرەکای نەمار، ساااڵنە تەنهاا لە ڕۆژی مردنەکەیادا ( ٤١)ئاشکرایە بە درێژایی 

بەاڵم . گەورە هونەرمەندە کراوەتەوە و بەرنامە و دیدار و کۆنسێرت بەوبۆنەیەوە سازکراوە یادی ئەو( ٦-٢٦)واتا 
ئەمساڵ و بۆ یەکەم جار ئێمە ویستمان لەو نەریاتە البادەین و وەک هێماایەک باۆ ژیاندۆساتی هاونەری زیارەک، لە 

رمەنادە ئاماادەبکەین و هاوکاات ئەم پاشکۆیە باۆ بیرەوەریای ئەو گەورە هونە( ١١-٢٣)ساڵ ۆژی لەدایک وونیدا واتا 
 .مەراسیمێکی تای ەتی  بە هەمان بۆنەوە لە ساڵۆنی کوردستانی نو  ڕێک خەین

 
 لە ڕۆژگارێکدا ژیا کە ڕۆژگاری ئەو نەبوو، هەر زوو ڕووبەڕووی کۆمەڵگەیەکی ( زیرەک)جێگەی داخ و کەسەرە 
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ایەی هەژموونی بیروبااوەڕی ئاایینی و خێیەکای، داخراوی داگیرکراوی زۆرینە نەخوێندەوار، سەردەمێکی تاریک لە س
مەرگدۆساات و جااوانیی کااوژ، موزیااک و گااۆرانی بە حەرام زان بااوەتەوە کە نەک هەر هاناادەر و پشااتیوانی نەبااوون و 
کۆمەکیااان بە توانااا و بەهاارەی ئەو داهێاانەرە نەکااردووە، بەڵکااو بەپااێچەوانەوە، تەنااانەت زیرەکیااان وەک یاااخی و 

 .تی سونەتگەرای ئەو ڕۆژگارە چاو لێکردووەالدەر لە داب و نەری
 

بەاڵم زیرەک عیشقی موزیک و گۆرانی، خاک و زێد، ژن و ژیاان لە خوێنیادا گەڕاوە و لەکاو  نەغمەیەکای ماوزیکی 
ژنەوت ااێ، لە کااام ال ئاسااوودەییەکی دەروونیاای هەسااتپێکردبێ، لە هەر جااێ کچااۆڵەیەکی کێاال گەردناای بەر چاااو 

نێکاااای بەردڵ کەوت ااااێ بە دەنگێکاااای پاااا  لە گوزارشااااتی ئیرۆتیکاااای لە ڕۆحەوە کەوت ااااێ، لە هەرکااااو  شااااۆڕە ژ
 .چریکاندوویەتی و خەمی دڵی خۆی و تەمی ڕۆحی ئەوانی دی ڕەواندووەتەوە

 
تاکە هۆکاری پەیوەنادی و تەنهاا کەنااڵی بەیەکگەیشاتنی هونەرمەنادان و هەوادارانیاان ( ڕادیۆ)لە ڕۆژگارێکدا کە 

ریای و دەردەساەریی، ساەرباری بەهاانە و بیاانووی داگیرکەرانای هەردوو دو؛ زیرەکاانە بووە؛ زیارەک وێا ای دەربەدە
توانیویەتی ئەو کەناڵە لە هەردوو واڵتی عێراق و ئێران بکاتە پردی پەیوەندی نێوان خاۆی و عاشاقانی دەنگای و 

د و ورماێ خوێنادووە بەغدا، تاران، کرماشان، قەسری شیرین، سنە، مەهابا»سەدان بەستە و مقامی لە ڕادیۆکانی 
 .کە بەشێکیان بۆ هەتاهەتایە بوونەتە سامانێکی لەبن نەهاتووی گۆرانی و مۆزیکی ڕەسەنی کوردیی

  
 ٢١١٢ نۆڤەم ەریی ١٢ :ڕێکەوتی  -  کوردستانی نو ماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ئەیزانی عود بژەنێت لەبەر ئەوە عودەکەشی لەگەڵ خۆیا.. حەسەن زیرەک عودژەن بوو
 !گیرا بوو 

 
 
 
 
 
 
 

 محەمەد حەمەباقی

 
ئاغاکانی . حەسەن زیرەک بەو هەڵکەوتەی کە خەڵکی بۆکانە، بۆکان ناوجەرگەی جوگرافیای فەیزوڵاڵ بەگییەکانە

فەیزوڵاڵ بەگی وا ڕاهاتوون، یا بەو بۆنەیەوە کە خۆیان شەوق و زەوق و تاسەی هونەر و خۆشەویستییان بۆ هونەر 
نی ناوچەکااانی دوور و نزیااک، کە ئەڵااێم دوور و هەیە، هەمیشااە دیوەخانەکانیااان تەرخااان کااردووە بااۆ هونەرمەناادا

بیسااتوویانە ناوبااانگی هەیە ناردوویااانە بەشااوێنیا، لە .. نزیااک واتااا لە هەر شااوێنێک هونەرمەناادێک دەنگخۆشااێک
شاەوێکی چوارشاەممە .. گۆرانییەکان بۆنەیان باۆ دانااوە، باا بیێاین هەماوو ڕۆژێکای . دیوەخانەکانیانا گۆرانی وتووە

ە، یا پێنجشەممە لەسەر هەینی، ئەو هونەرمەندانە بۆئەوەی دەنگی خۆیان تااقی کەنەوە هااتوون لەسەر پێنجشەمم
کەشوهەوای ڕۆحی خۆیان بەجۆرێک ئامادەکردووە کە لەبارترین، شیاوترین، باشاترین گاۆرانی بیاێن، باۆئەوەی لەو 

اشااترین گۆرانی ێژەکااانی ئەو لەبەرئەوە ب. بۆنەیەیااا پێشاا  کێی دەنگاای خۆیااان دەربااخەن، باازانن لە   ئاسااتێکایە
 . ڕۆژگارە لە جوگرافیا زۆر دوور و نزیکەکانی کوردستانەوە لە دیوەخانەکانی ئەوانا دەنگی خۆی تاقی کردۆتەوە

 
حەسەن زیرەک لەو دیوەخانانە پەروەردە بووە، حەسەن زیرەک لەو دیوەخانانە زۆرتارین گاۆرانی کاوردی لە ڕۆحیاا 

لەبەر ئەوە ئەو . حەسەن زیرەک وەک گۆرانی ێژێکی درەوشاوە لەو  دەرنەکەوتووە تۆمارکردووە، ئەگەرچی ئەوکاتە
تۆمااارکردنە بااۆ حەسااەن زیاارەک بااوو بە گەنجینەیەکاای گەورە لە ڕۆحاای خۆیااا، کە هااات ئەو گۆرانییااانە دوبااارە 
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نماوونە  بە. بیێتەوە، بەجۆرێاک وتنیایەوە کە ماۆرک و جێاپەنجە و شاوێن زاخااو و ئارایشاتی خاۆی پێاوە دیاار بێات
ی وتاووە، ڕەناگە ئەم »دەچامە ساەر ناڵەشاکێنە»ئەڵێم، مەال کەریمی گۆرانی ێژی ڕەحمەتی پاێ  حەساەن زیارەک 

ی وتاووە، بەاڵم کە حەساەن »ئەو کچە لەو ماڵە خۆیدا نیشانم»گۆرانییانە، ئەم هەوااڵنە هەموو کەس نەیزانێ، 
ە دەنگە پێشووەکەی خاۆی لەالی گاوێگر گاوم باوو، زیرەک هات وتنییەوە، ئەوەندە حەسەن زیرەکیی خۆی پیاڕژان ک

کەواتە حەسەن زیرەک لە یەک کاتا، هەماوو ئەم گاۆرانی ێژانەی پاێ  خاۆی باوو کە . حەسەن زیرەک زۆرتر ناسرا
وتمااان گەنجیاانەی فۆلکلااۆری کااوردی لەو دیوەخانااانە تاااقی کااراونەتەوە، حەسااەن زیاارەک هەمااوو ئەوانە بااوو، 

جااگە لەوەی حەسااەن زیاارەک بەم ڕۆحەوە کە بەدوای گااۆرانی باااش و ڕەسااەنا . بااووهیچیشاایان نەبااوو، واتااا خااۆی 
بگەڕێت لە ڕۆحیا جۆرە هەڵوەدایی و جۆرە بێ ئاارامییەک دروسات ب اوو کە حەزییەکارد ئەو جوگرافایاانەی تیایاناا 

ری حەساەن ئەژین بەردەوام بیانگۆڕ ، ئەم گۆڕینە بۆ حەسەن زیرەک دیساان جوگرافیاای دەناگ و جوگرافیاای هاونە
هەر نااوچەی  -باابیێین-بە نموونە ئەڵێم عەتاوڵاڵی سەید مەنسوور، کە جوگرافیای دەنگای . زیرەکی گەورەتر کرد

تیلەکۆیە، عەلی مەردان کە ناوچەی جوگرافیاای دەنگای گەرمیاانە، تاایەر تۆفیاق کە های کاۆیە و ئەو دەوروبەرە و 
ەشاتی هەولێارە، مااملێ باا بیێاین جوگرافیاای موکریاانە، نزیک ئاقااری هەولێارە، ڕەساوڵ گەردی کە هەر ئاقااری د

حەسەن زیرەک بەمانەوە دانەمرکا، لەبەرئەوە هەستئەکەیت لە دەنگی حەسەن زیرەکا ئاهەنگێکی هەورامانی هەیە، 
ئاهەنگێکی لوڕیی هەیە، بۆ؟ چونکە بۆخۆی سەردانی ئەو شوێنانەی کردووە، یاا کە گاوێی لەوانە گرتاۆتەوە تااقی 

ئەوە گاۆرانییەکی لاوڕییە بەاڵم بەجۆرێاک » الیە الیەت باۆ دەکەم»ەوە، دیساان وتاوونییەتەوە، باابیێین کردوونەت
یاان باابیێین گاۆرانییەکی . وتوویەتییەوە کە تۆ گۆرانی ێژەکەی پێ  وتانەکەی حەساەن زیارەک کەم لە یااد ئەکەی

، تاۆ لەو کاتەیاا کە »ڕەزیایەڕەزیایە، »دوایای حەساەن زیارەک کاردی بە » باا، مان بچامە قاسام خاان»هەورامی 
ئەڵێات هەساتناکەیت بەر لە ئەو هەوراماانییەک ئەو گاۆرانییەی وتاووە، دیساان حەساەن » ڕەزییە»حەسەن زیرەک 

زیرەک ئەم گەڕانانەی بۆ خۆی کارێکی کرد کە بەردەوام گەنجینەی دەنگی حەسەن زیرەک، گەنجیانەی کەڵەکەباووی 
ەن زیرەک ساەری ئەکارد بە هەماوو ئەو شاوێنانەی کە خەڵکای ئاساایی، حەس. گۆرانی کوردی لە ڕۆحیا گەورە بکات

خەڵکاای میللاای لااێ کااۆئەبێتەوە و گااۆرانی ئەڵااێن، چایخانەکااان، تااوونی حەمااام، ئوتێلەکااان، گەراو، لە هەمااوو 
مەسەلەن لە هەموو بۆنەکاانی ئاایینی کوردساتانا حەزی ئەکارد  …ئەوانەدا بۆتە شاگرد، بۆتە کرێکار، لەبەرئەوە

یە حەساەن زیارەک، » مەوال یەسەلیی»ئەوە » هاتەوە، با بێتەوە، خانزادە خانم»اربێت، گۆرانی مەسەلەن بەشد
لەبەرئەوە . ئەمانە زۆر گرنگن بۆئەوەی گۆرانی ێژ جوگرافیای دەنگی خۆی بەرینتر بکات. هەوێنی لەوانە وەرئەگرت

رافیاای دەنگای حەساەن زیارەک لە هەماوو تۆ هەستئەکەی حەسەن زیرەک ئەگەر پرسیار لە یەکتاری بکەیان باۆ جوگ
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شوێنێک ئەبیستر ؟ چاونکە ماۆرک و هەوێنای ئەو جێگایاانە ئەوەنە قاووڵ ئەخااتە ڕۆحای خاۆیەوە وەختێاک ڕەناگ 
ئەمااانە بنەماکااانی ڕەسااەنایەتی . ئەداتەوە ناااوچە دوورەکااانی ئەو شااوێنانە زۆر بەگەرمەوە پێشااوازیی لااێ ئەکەن

لەو چەند ساڵەیا لەباتی باسکردنی ئەم بابەتانە و لێکۆڵینەوە لەم باوارەنە دەنگی حەسەن زیرەکن، کە داخەکەم 
 .هاتوون بە باسی تری الوەکی و شەخسیی باسی حەسەن زیرەک کراوە

 
حەسەن زیرەک لە ژیانی خۆیا ئەوەنەی کە بابیێین، هەر ئەم هەڵوەداییە، هەر ئەم باێ ئاارامییە، هەڵیپێچاابێ و 

جوگرافیا تیا ژیاوە، دوو جار بەدرێژیی هاتۆتە کوردستانی خاواروو، جااری یەکەم  هەڵیگرت ێ لەو شوێنانەی وەک
بەاڵم لە بۆکااان ماشااێنەکەیان لە .. »بۆکااان»ساەرەتای پەنجاکااان بااوو، ئەو کااتە شاااگرد بااووە الی شاۆفێرێک لە 

ە بااۆ ڕۆحاای کەساێکی داوە و کوشااتوویەتی و حەساەن زیاارەک لە هیناای ئەوە هەڵهااتووە، هەڵاا ەت ئەمە بیااانوو باوو
کۆمەڵێک گۆرانی  ١٣٦٦حەسەن زیرەک، ئەگینا خۆی حەزی لە سەرهەڵگرتن کردووە، جاری دوومی  کۆتایی ساڵی 

و بیرەوەریی خۆی بەشیعر، بەکێشی پەنجە نووسینەوە و چاپی کردن، دکتۆر محەمەد سادیق ماوفتی زادە، نووساەری 
زۆر زیرەکااانە و زرنگااانەی بااۆ نووساای، ئەوکاااتە  گەورەی کااوردی هەورامااانی کوردسااتانی خااۆرهەاڵت، پێشااەکییەکی

ەوە بااۆ »ساااواک»چاااپەمەنی کااوردی بااۆ کوردسااتانی خااۆرهەاڵت زۆر سااەخت بااووم بەتااای ەتی کە ئەوە مااۆڵەتی لە 
لەبەرئەوە کتێاا ەکەی زوو یاساااغ کاارا و بەشااوێن حەسااەن زیرەکیشااا گەڕان، حەسااەن . لە دەوڵەتەوە. وەرنەگرت ااوو

و ئەوانەوە هااتە کوردسااتان و ساەردانێکی بااابیێین » مااوەت»، کە هەڵهاات لەڕێگااای زیارەک لەتااو ئەوە هەڵهااات
گاۆرانی تاازەی پێ اوو کە بی اات لە بەغاا تۆمااری  ١٨ …سەرکردایەتی ئەوسای شۆڕشی کوردساتانی کارد و لەوێاوە

و دەوڵەتای  هەڵکەوت وا بوو لەو ماوە مێژووەی ئەو هات، گ توگۆیەکی تازە لە نێوان ساەرکردایەتی شاۆڕش. بکات
عێراقا کە عەبدول ەحمان بەزاز ئەوکاتە سەرۆک وەزیران بوو، دەستیپێکرد، بەوباۆنەیەوە حەساەن زیارەک هەناد  
نامەی لە سەرکردایەتی شۆڕشەوە وەرگرت کە بی ات بۆ کاربەدەستان ڕێگای بادەن دەنگای خاۆی تۆماار بکاات، بەاڵم 

اڵتە نییە و سەریەشاەی زۆریشایان باۆ دروسات ئەکارد، لەو دیسان بیانووی ئەوەیان پێئەگرت کە ئەو خەڵکی ئەم و
ماوەیەدا دیسان بیانووی ناخۆشتریشیان پێگرت کە ئەوە چیرۆکێکای دوورودرێژتارە، گرتیاان و بەتااوانی ئەوەی کە 

بەم .. کە ئەوە زۆر ناخۆشاە، مان باابیێین بااۆ. سااواکە، کە لە کاتێکاا وەک وتماان ئەو لەدەسات سااواک ڕایکردباوو
» سااواک»ە، بۆ بینەران قسە ئەکەم، کە هەموو ئەو بەڵگانەی کە لەودوایەیا لەساەر حەساەن زیارەک کە بۆنەیەو

ئەو بەڵگاانەی کە سااواک لە . دەریکردوون، ساواک قەستی سەری حەسەن زیرەکیان بووە، زۆریشایان ڕق لێای باووە
ەو حەسااەن زیاارەک چەنااد ئ.. کتێ ااێکە چەنااد زنجیرەیەکاای هەیە» چااو در ایااران»چەنااد کتێ ێکااا بەتااای ەتی 
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یااانی گاارتنەکەی لە .. بەڵااگەیەک هەیە کە ساااواک بەدوایااا ئەگەڕ ، بەاڵم ناخۆشااییەکەی ئەوە بااوو کە هەمااان
ئەو گارتنەی کە گیارا قۆنااغی . کوردستانی خواروو هەر بەو تااوانەوە گیارا، بێگوماان وتماان تااوان و بیاانوو باوو

مناای  گیاارام، ماااوەیەکی زۆر لە زیناادانی ساالێمانی پااێکەوە  ١٣٦٢ماان لەوکاااتەدا تەمااووزی .. یەکەماای لە ساالێمانی
 .دوایی تر لە زیندانی کەرکوک، دوایی تر لە زیندانی باقوبە. بووین

 
بیرەوەریی زۆر سەیرمان لەگەڵ حەسەن زیرەک لەو قۆناغەدا هەباوو کە داخەکەم، ئەقیای ئێساتام ئەوساا نەم اوو، 

بەاڵم دیسااان ئەوانە ئەزاناام کە حەسااەن زیاارەک لەگەڵ گرتنەکەیااا، کە .. بەم ڕۆحە بتااوانم بیاادوێنم، هااین بااکەم
. هەمااوو کەس نااایزانێ بااۆچی حەسااەن زیاارەک بەردەوام ئاااهەنگی تااازەی و گااۆرانی تااازە و ئاااوازی تااازەی هەبااوو

حەساااەن زیااارەک عاااود ژەن باااوو، ئەیزانااای عاااود بژەنێااات، لەبەر ئەوە عودەکەشااای لەگەڵ خۆیاااا گیااارا باااوو، وەک 
ئەوە بەڵگەیەکی زیندوو بوو کە حەسەن زیرەک بەردەوام . ئەو مرۆڤە کە ئەگیر  و لەگەڵیا پێی بوو کەرەستەکانی

کاتێااک کە ئەیویساات گااۆرانییەک بیااێ حەزیئەکاارد لەباااری هااونەرییەوە زۆر ساااز و لەباربێاات، ئەمە هااۆیەکی تااری 
 .سەرکەوتنی دەنگی حەسەن زیرەکە

 
ساااەرەتای الوێتاای خااۆی لە دیوەخاااانی بەگاازادە و ئاغاکاااانی  ئەگەڕێاامەوە بااۆ ئەو قۆنااااغەی کە حەسااەن زیاارەک

فەیزوڵاڵبەگاای دا دەنگاای پەروەردە کاارا بااوو، حەسااەن زیاارەک ئەوەناادە گەنجیاانەی زۆری لەو قۆناااغە لەگەڵ خۆیااا 
بەاڵم ئەو حەزیئەکرد بەشێوەیەکی هونەریی نۆرەیان بێت و کاریاان . هەڵگرت وو کە گۆرانی دوای گۆرانی لێی ئەڕژا

خۆی ئەیوت، ئەیوت ئەگەر توانا و دەسەاڵتی مادییم ب وایە ئەوکاتاانەی کە . بکاتب و ئینجا هەڵیان ڕێژ لەسەر 
کەشوهەوای ڕۆحم ساز و گەشاوە و پرشنگدار ئەبانەوە، خاۆم دەعاوەت باۆ خەڵاک ئەکەم و سا رە ئەڕازێانمەوە خاۆم 

بەپێچەوانەشاەوە ئەگەر . ر کاردوونەتەوەگۆرانی ئەڵێم، ئەو گۆرانییانەی کە ئارایشاتم کاردوونەتەوە و کاارم لەساە
ئارەزووی گۆرانی نەبووایە چەند زۆریان لێ کردایە نەیئەوت، من چەند دیمەنێکی زۆر دڵگیر و ناخۆشام لەبەرچااوە 

لێاادانی وا کە بە .. کە هەنااد  کەس زۆر دڵ ەقااانە لەسااەر ئەوەی گااۆرانی بااۆ نەئەوتاان چەنااد جارێااک لێیانناادا
ئەوە نیشاانەی ئەوە باوو حەساەن زیارەک کە گاۆرانی باۆ . ئەمە زۆر نااخۆش باوو. خانەبەتانی ئەیان رد بۆ خەساتە

خۆی ئەوت، ئەو کاتانەی کە ئارەزووی لێ ووایە خۆی ئەیوت دەعوەت بۆ خەڵک ئەکەم و خۆم ئەو گۆرانیانە ئەڵێم 
ئەزموونی  -بابیێین  -لەبەرئەوە گەنجینەکە بە . کە ئەزانم لە دەگما چەند توانیومە کاری هونەرییان لەسەر بکەم

هەمااوو ئەو کەسااانەی کاریااان لەسااەرکردووە، ماان چەنااد جارێااک لەگەڵ موجتەبااای میاارزادەش لەم ااارەیەوە دواوم، 
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وەختێک پ ۆڤەمان لەسەر گۆرانییەکی حەسەن زیرەک ئەکارد کە ئەهاات باۆ کرماشاان »: بەڕەحمەت بێت ئەی ەرموو
باۆ؟ ئەیاوت گاۆرانییەکی تار ئەوەتاا هااتۆتە بەربیانم، خەریاکە بییێت، لەپ ێکا ئەیوت موجتەبا ڕاوەستە، ئەماوت 

ئەموت ئاخەر ئەوە پ ۆڤەی ئەوی ترمان کاردووە، نۆتماان ! با پ ۆڤە لەگەڵ ئەمەیا بکەین.. لەبیرم ئەچێتەوە، ئا
ئەیوت نا، ئاخەر ئەوەی تەمرینمان کاردووە و هینماان کاردووە، ئەوە لەیااد ناچێات، .. کردووە، تەمرینمان کردووە

واتاا . »بەاڵم ئەوەی ناو گەرووی من خەریکە لەیاد ئەچێ، لەبەرئەوە فریام کەوە ئا، با ئا ئەمەش لەیاد نەچێات
.. ئەو گەنجیاانە گااۆرانییەی لە ڕۆحاای ئەوا، لە گەرووی ئەوا، لە هەناااوی ئەوا کەڵەکە کاارا بااوون، بەردەوام بەبااێ

 .یانی لە نەستی حەسەن زیرەکا زۆر جار ئەڕژا و هەڵئەقواڵ
 

، تای ەت بە هونەرمەند حەسەن زیرەک (محەمەد حەمەباقی)دیدارێکی کەناڵی کوردسات لەگەڵ مامۆستا : سەرچاوە
 .دا( گەروویەکی ناوازە)بەرنامەی 

 
 ٢١١٢ نۆڤەم ەریی ١٢ :ڕێکەوتی  -  کوردستانی نو ماڵپەڕی : سەرچاوە
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 زیرەک لە زمانی ژنانی کوردەوە

 
 
 
 
 
 
 
  

 بێچار ساڵح: ئا

 
زیرەک بەو حوکمەی لە ڕێگەی هاونەرە بەرزەکەیەوە و لەو ڕۆژگاارە تاریکساتانەی واقعای کاۆمەاڵیەتی کوردساتاندا  

بەپێچەوانەی شەپۆلەوە مەلەی کردووە، هەر زوو نەیاران و ناحەزانی کەوتوونەتە بەهانە و بیانوو لێی، دەیاان و 
ەڵ ەسااتووە، کە زۆربەی ئەو تۆمەتااانەش پەیوەناادییان بە سااەدان تااۆمەت و بوختااانی ناڕاساات و نادروسااتیان بااۆ ه

 .باری کەسێتی تای ەتی ئەو پیاوەوە هەبووە لە چۆنێتی مامەڵەکردن و پەیوەندیی ئەو بە ژنەوە
 

دیارە دواجار ئەو تاۆمەت و تێا وانینە نێگەتیەاانە باێ کااریگەریی نەباووە لەساەر تێ وانینای کاۆمەڵگە بەگشاتی و 
هەڵ ەت لە ڕابردوودا هەر یەکێک لە ئێمە لێرە و لەو  بەرگوێمان کەوتاووە .  ەر بە زیرەکژنان بەتای ەتی بەرام

کە زۆربەی ژنانی یەک دوو نەوەی پێشووتر گۆرانییەکاانی زیرەکیاان نەچاۆتە بەردڵ، بە هۆکااری ئەوەی کە گاوایە 
و تەنااانەت ئاماااژەی بە  هتااد کااردووە …لە گۆرانییەکانیاادا بەئاشااکرا باساای مااا  و لە ئااامێزگرتن و تێکئااااڵن و

هەندێک شوێنی جەستەی ژن کردووە، کە لەو ڕۆژگارەدا نەک هەر خەتی ساوور، بگارە کاوفر و لە دیان دەرچاوونی  
 .بووە

 
بەاڵم بەمەبەستی زانینی دیدگە و باری سەرنجی ژنانی کورد دەربارەی زیرەکی نەمر لە ئێستادا، وەک ڕاپرساییەکی 

لە ئاسااتە جیاوازەکاناادا سااەبارەت بە زیاارەک و هااونەری زیاارەک وەرگاارت، کە  خااانمی هاااوڕێم( ٢٦)تااای ەت، ڕای 
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جێاای دڵخۆشااییە بەگشااتی . مامۆسااتای زانکااۆ، فەرمااان ەر، ڕۆژنااامەنووس، نووسااەر، شاااعیر و گۆرانی ێژیااان تێاادایە
کااو ڕەت ناااکەنەوە بەڵ( زیاارەک)بۆچاوون و دەرب ینەکانیااان جااێگەی لەسەروەسااتان و گرنگاای پێاادانە، کە نەک هەر 

کە بەبۆچااوونی ماان ئەم وەرچەرخااانە لە تێ وانیناای . وەکااو مەداحێکاای گەورەی ژن و سروشاات و ژیااان وێنااای دەکەن
 .ژنانی کورددا سەرەتای ناسینێکی ڕاستەقینەی زیرەک و هونەری بەرزی زیرەکە لە داهاتوودا

 
ونەری گااۆرانی لە حەسااەن زیاارەک هونەرمەناادێکی نەتەوەیاای بااوو کە تااوانی هاا :بههانەیی -زیههنەح حوسههێنی * 

 .پارچەکەکانی کوردستانی گەورە نو  بکاتەوە وگرێ دات
 

دیارە سەردەمی هونەری ئەو هونەرمەندە سەخت و دژوار بوو، ڕێزی هونەر و هونەرمەند وەک پێویست نەبوو، بەاڵم 
کوردی کرد حەسەن زیرەک بەرگەی ئەو دژوارییەی گرت و لە ماوەی تەمەنی هونەریدا خزمەتێکی باشی بە هونەری 

 .و بووە قوتابخانەیەیێکی مەزنی هونەریی
 
حەسەن زیرەک یەکێکە لە هونەرمەندە هەرە سەرکەوتووەکان، هەمیشاە و  :زانکۆی سلێمانی -شەهێن ئەبوبەکر * 

هەمیشااە نااو  دەبێااتەوە لە نوێ ااوونەوەی داهاتوومااان، هەرگیااز گۆرانییەکااانی لەبیاار ناااکرێن، هەتااا کااۆن بێاات 
 .بەنرختردەبن

 
ڕاساتی مان زۆر هەواداری نایم، بەاڵم هەر لە منااڵیمەوە گاوێم پارە لە دەناگ و  :ڕادیهۆی دوا ڕۆژ -شنە سدیق * 

چونکە باوکم زۆر گوێی لێدەگرت، بۆیە دەتوانم بیێم حەسەن زیارەک ئەو دەناگەی لە نەهامەتییەکاانی . ئاوازەکانی
 .ژیان هەڵقواڵ و بووە بزوێنەری هەژارانی کورد

 
ئەو زاتە یەکێک بووە لەو گۆرانی ێژانەی کە زۆرترین وشەکانی بە بااڵی ئافرەتدا  :ئەڵمانیا -ی ترێ هەمەوەند* 

 .هەڵداوە، کەم تا زۆر جوانی و خۆشەویستی ئاڕاستەی ژنان کردووە
 
دەنگای حەساەن زیارەک وەک پەڵەی بااران وایە زینادووبوونەوەی  :دەنگی گەلی کوردسهتان -نەسیم قادر پوور * 

 .پێوەیە
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زیارەک؛ مروڤێاک باوو کە دروسات ناابێتەوە، هەم وەک عیشاق هەم وەک مرۆڤێکای  :سهلێمانی -ئەڤیڤان بۆکهانی * 
 .دەربەدەر

 
حەساەن زیارەک هونەرمەنادێکی ڕەساەنی کاوردە و تێکسات و هۆنراوەکاانی بە  :دەرچهووی زانکهۆ -گۆنا جەبهار * 

انی بو دڵداری و جوانی سروشت و نیشاتمان و هەمەڕەنگیی گۆرانییەک. جۆرێکن کە نەوەی کۆن و نو  گوێی لێدەگرن
 .پاڵنەرێکی دیکەیە کە تا ئێستاش ناو و گۆرانییەکانی بە زیندوویی ماونەتەوە …هتد
 
مامۆساتا زیارەک هونەرمەنادێکی باوێر باووە، توانیاویەتی بەهاۆی دەناگە خۆشاەکەیەوە  :فەرمهانبەر -تارا حسێن * 

کەسێکی لێهااتوو . ۆی بە خەڵکی سەردەمی خۆی و تازەش بناسێنێتپێگەیەکی دیاری هەبێت لە ناو کۆمەڵگەدا و خ
 .بووە توانیویەتی ئەو هەموو بەندە جوانە لەبەر بکات

 
 حەسەن زیرەک یەکێکە لەو دەنگە ڕەسەنە کوردییانەی کە وەک گەنجینەیەکی  :مامۆستا -سازیان تالیب * 

دەناگ و ئااوازی، بە هاۆنراوە و شایعرەکانی سانوورەکان کە تاوانی بە  بەنرخی کورد سەیردەکرێت، ئەو گۆرانی ێژەی
 .ئەگەر چی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە، بەاڵم لە کوردستانی باشوور دەگیرسێتەوە. ب  ێت

 
حەسااەن زیاارەک جااگە لەوەی بە کااارە هونەرییەکااانی هەمااووانی سەرسااام کاارد لە ڕابااردوو و لە ئێسااتادا، هەروەهااا 

ەڕەی لەبارەی ئازادی بۆ کچەکاانی هەی اوو دوباارە ب ێاتەوە ڕەمزێاک باۆ نەمریای و توانی بەهۆی بوونی ئەو بیروباو
هەروەها ئەوەی جێگەی سەرنجە ئەم دەنگە هەتا ئێستا زیندووە، نەمرە ناتوانرێات لە نێاو . ئازدی و  ڕەسەنایەتی

 …شەقام و لە نێو بۆنە و یادەکان ئەو دەنگە تێپەڕێنین
 
. وەکو دەنگ و وەک هونەری گۆرانی گووتن، حەسەن زیرەک گەوهەری بەنارخە :سلێمانی -شیالن محەمەد شاعیر * 

کە گو  لە حەسەن زیرەک دەگریت، کیژێکی نەشمیالنەی دڵ پ  عیشقی الدێت دێتە بەرچاو کە هەموو ئێکسسوارات 
گاۆزەی و بۆن و مکیاژێکی تەنها کلە باۆ چاوەکاانی و مێخەک ەنادێکە لەساەر ساینە پۆشاەکەی، بەنیاازی دیتنای یاار 

چااریکەی دەنگاای حەسااەن زیاارەک ئازارەکااانی ژئاناات بیاار دەباااتەوە و لەژیااانی . هەڵگرتااووە و لە دوور ئاودێنێاات
 دەیان گۆرانی ئێستا دەکەمە قوربانی . قەرەباڵغ و پ  ژاوەژاو دوورت دەخاتەوە بۆ ژینی پاک و سادەی الد 
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 !کۆپلەیەکی گۆرانی زیرەک
 
مان وەک خاۆم زۆرخولیاای دەناگ و ئااوازەکەیم کە دەنگاێکە ئەبەد دەنگای وا  :سهلێمانی -سۆلین عەبدوڵاڵ شاعیر * 

 .کەگوێم لە گۆرانییەکانی دەبێت دەچمە دونیایەکی دیکەوە.. نابێتەوە و دەنگێکە هەرگیز نامرێت
 
حەساەن زیارەک دەنگێاک کە قااڵ ێکی تاای ەتی لە گاۆرانی کوردیادا بە ڕەنگای  :هونەرمەنهد -کیژان ئیبهراهیم * 

دەنگاای زیاارەک دەم ااات بەرەو بەهااار، جێاای . دروسااتکرد و تائێساااش چەناادین گااۆرانی ێژ السااایی دەکەنەوە دەنگاای
 .شانازی گەلی کوردە

 
حەسەن زیرەک، ساەرچاوەی هاونەری کاوردییە، وەک کاانییەک وایە کە تاا ئێساتاش نەوە : شاعیر -سارای پاییز * 

گااۆرانی کااوردی، هەنگاااوی یەکەم بەرەو ئەو سااەرچاوەیە دوای نەوە، کە دەیانەوێاات هەنگاااو بنااێن بااۆ ناااو هااونەری 
کاتێاک عەدناان کاریم بەوپەڕی . وەک بەرچاویشە کە گۆرانییەکانی دەیان و بگرە سەدان جاار وتاراونەتەوە. دەنێن

ئەو بەتەنها بۆگوڵی ساەر مێازی باادەی تاۆی ئەو ، هەر کە جاار  باۆنی کاردی جاا گاوڵێکی »: دەڵێت.جوانییەوە 
زیارەک ڕۆژ بەڕۆژ  …وبارە  ڕۆحێکی نو  دەکاتەوە بەبەری هاونەرە جاوان و بەبەهااکەی زیرەکاداد» تازەی دەو  

 .زیندوو دەبێتەوە، کەوایە، هونەر نەمری بەخشیوە بە حەسەن زیرەک
 
ئەو کەڵە هونەرمەناادە بەڕاسااتی مامۆسااتا و قوتابخااانەیەکە بااۆ هااونەری گااۆرانی و مۆساایقای  :شههوکریە حەمە* 

 .کوردی
 
لە حەسااەن زیاارکەوە گااورانی ڕۆمانساای کااوردی دەسااتیپێکرد، وەکااو لە میساار گااۆرانی  :شههێوەکار -اکههل ئەڤههین ک* 

 .ڕۆمانسی دروست وو کە گۆرانی ێژان ئوم کەلسوم  و فەرید ئەترەش و عەبدولحەلیم حافز و ئەوانی تر
 
لە ڕاسااتیدا ئەوەی جێاای سااەرنجی ماانە لەو هونەرمەناادەدا  :ئەڵمانیهها -چههاالکوانی مەدەنههی  -تههری ە عەزیههز * 

( سااکار و ئاارەزوو)خۆشەویستی و هەستی ڕاستگۆیانەی پیاوێکی کورد لەو زەمەنەدا کە دڵخۆشە بەبوونی کچەکانی 
کە هاتوونەتە دونیاوە و نەک هەر خۆشەویستیەکی شاراوەی نێوان چوار دیواری مااڵەکەی بۆیاان، بگارە لە گاۆرانی 
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و ناااو هێنانیااان بەڕووناای دەتااوانم بیااێم کااارێکی ناااوازەیە بەو کلتااورو کااۆمەڵگەیە و پەچە ( مەهتاااب)بااۆ تااای ەت 
 .شکێنییەکە حەسەن زیرەک پێیهەستاوە چونکە ئەم ساتەشی لەگەڵدا بێ هەموو خوازیاری کوڕن نەک کچ

 
دەزاناااین پیاهەڵااادانە الیەنێکااای تاااری ڕوانینااای مااان باااۆ زیااارەک ئەوەیە کە زوریااانەی تێکساااتی گۆرانیەکاااان وەک 

 .دا و ژن ئەو پەیکەرەیە کە ئەو بەدڵی خۆی بو گۆرانیەکانی دایدەتاشێ( مێ)بەسەرتاپای جەستەی 
 
کەمن ئەو هونەرمەندانەی کە هەمیشە وەک ڕابردوویەکی جوان دە نگە زواڵڵەکەیاان  :مامۆستا -جوان ئیسماعیل * 

یارەک بکرێات هێشاتا کەمە ئەساتەمە هونەرمەنادێکی وا لە هەرچیەک بۆ حەساەن ز. لە هزر و میشکماندا دەمێننەوە
 .مێژووی کورددا دوبارە ب ێتەوە

 
 .ئەو کەڵە هونەرمەندە دەنگی ناو ناخی کورد بووە بۆ سەردەمی خۆی :مامۆستای زانکۆ -ئاوایی غازی * 
 
کاورد خااوەنی ساتایلی هونەرمەند حەساەن زیارەک یەکاێکە لە هونەرمەنادە ناودارەکاانی  :هۆڵەندا -شادان فوئاد * 

 .تای ەت بە خۆیەتی، ئەو ستایلەش بۆتە قوتابخانە و شوێنکەوتووانی وانەی لێ وەردەگرن
 

 .هەرچەندە وەکو چێژ من کەمتر گو  لەو هونەرمەندە دەگرم
 
حسن زیرەک هونەرمەنادێکی ناساراوی کاوردە کە پێموابێات زۆرتارین گاۆرانی  :ماستەر لە ڕاگەیاندن -چیا یاسین * 
ە و گۆرانیەکانیشی زۆربەیان بەسەر جەساتەی ژنادایە و گوزارشات لە هەساتی زۆریانەی پیااوی ئەم کاۆمەڵگەیە هەی

 .من خۆم بەمنداڵی و هەرزەکاری زۆر شەرمم لە گۆرانیەکانی دەکرد. وەک لەزەتێک دەبینێت دەکات کە ژن
 
کوردیادا جاارێکی تار ئەو دەناگە دوباارە من هەر ئەوەندە دەڵاێم لە هاونەر و گاۆرانیی  :هوڵەندا -دڵکەش ساڵح * 

بەداخەوە تااا لە ژیاناادا بااوو بە پێاای پێویساات ئەوەی دەبااوو بااۆی بکاارایە بااۆی نەکاارا، بەمردنیشاای . نااابێتەوە
 .ڕۆحی شاد بێ.. خەسارەتێکی گەورە لە هونەری کوردی کەوت
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نادەی گاوێم لێای باووە لە هەرچەندە من زۆر گوێگری حەساەن زیارەک نایم، بەس ئەوە :سلێمانی -ژینە مەحمود * 
 .گۆرانییەکانی دا جوانیی ژنی دەرخستووە و ئافرەتی خۆشویستووە

 
.. حەسەن زیرەک؛ دەنگێکە بۆ هەمیشە نەک دەمینیتەوە، بەڵکو دەپشکنرێت :مامۆستای زانکۆ -تری ە عومەر . د* 

ەوە و تروسااکاییەکی نااو  بە دەنگێااک کلیلئاسااای مەلەکااوتە بەو مانااایەی بەردەوام دەروازە نەبیسااتراوەکان دەکااات
 .هونەر دەناسێنێت

 
ڕاستیەکەی من زۆر چێژ لە دەنگی مامۆستا حەسەن زیارەک وەرنااگرم، بەاڵم نەورۆز  :هونەرمەند -ئاڤان جەمال * 

 .بەبێ گۆرانییەکەی حەسەن زیرەک چێژی نییە
 
دیاوەکە باسای لە ژن کردبێات پیااو لە نااو ئەدەب و هاونەردا ئەوەی بە هەردوو  :ڕۆژنهامەنوو  -تانیا ئهاوارە * 
تائێستاش ژن نەیتوانیوە لە شیعر و گۆرانیدا باس لە پیاو بکات، بەڵکو دەقەکان پیاوێک بۆ ژنی دەنووسێت . بووە

دەساات ردن بااۆ ئەو هااێیە سااوورانە کە لە بەرهەماای زیرەکاادا هەیە الی ماان بااۆ . و ئەوان بەسااەر خۆیاناادا دەییێاانەوە
. ەڕێااتەوە کە ژن لە ئەدەباادا نەی ااوە، زیاارەک ساانووری پەچە و عەبااای تێکشااکاندووەنەبااوونی ئەو ئااازادییە ئەگ

ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت هێرش بێت بۆ نەوتراوەکانی ژن، بەڵکو بەپێچەوانەوە من وەک الیەنێکی هیوا خواستن بە 
 .جوانیەکانی ژن دەی ینم

 
ۆرە لە هەماوو جاۆرە هونەرێکادا، گرناگ کاام لە نااو هەماوو میللەتێکادا هونەرمەناد ز :شهێوەکار -نیان عوسمان * 

هونەرمەند دەتوانێت هەست و سۆزی زۆرینەی خەڵکی بوروژێنێت و هەندێک لە جوانیە شاراوەکانی ناو ژیان بخااتە 
بەنماوونەی هونەرمەنادی ( حەساەن زیارەک)ناخی مرۆڤەکانەوە، جا لێرەدا دەمەوێت هونەرمەندی بەناوبانگی کاورد 

رد بهێنمەوە، کە یەکێکە لەو کەسانەی کە ناخۆشی و نەهامەتیەکاانی نااو ژیاانی کردویەتای نەمری ناو میللەتی کو
بەو هونەرمەناادەی کە توانیااویەتی ب ێااتە جااێگەی دڵخۆشااکردنی هەزارەهااا لە خەڵکاای و سااەرنجیان ڕابکێشااێت لە 

 .نی کوردیداڕێگەی گۆرانیەکانیەوە کە ستایلێکی تەواو جیاوازی هەیە لە مێژووی هونەری مۆسیقا و گۆرا
 

 ٢١١٢ دێسەم ەریی ١٢ :ڕێکەوتی  -  کوردستانی نو ماڵپەڕی : سەرچاوە
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 وتووێژێکی باڵونەکراوە لەگەڵ میدیا زەندی هاوسەری مامۆستا حەسەن زیرەک
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 دکتور ئەمیر عەبدوڵاڵهی: ئامادەکردنی

 
تی بااوکی میادیا باه کولتاووری  هۆگرایاه .میدیا زەندی کچی عەزیز زەندی بە ڕەچەلەک خەڵکی شااری مەراغاه باوو

حەساەن زیارەک پااش . کورد بوو به هۆی ئەوەی که میدیای کچی ب ێاتە یەکێاک لە بێژەرانای ڕادیاۆی کاوردی تااران
گەڕانەوەی لە باشووری کوردستان بە هۆی نزیک بوون لە باوکی میدیا لە ڕادیۆ کوردی تااران دادەمەزرێات و لەگەڵ 

میادیا هەمیشاه باسای دوو زیارەک دەکاات؛ زیرەکێاک وەک هاوساەری، کە لەم . دەهێنێاتئەو ژیانی هاوساەری پێاک 
بوارەدا گلەیی زۆری لێ بووە، بەاڵم وەک زیرەکی هونەرمەند هەمیشە بە ڕێزەوە باسی هاونەرەکەی دەکاات و خۆشای 

چااریکەی " اای پاااش مەرگاای زیاارەک میاادیا لە بااواری داکیۆمێناات و کتێ. لەو ڕێگااایەدا زۆر هەوڵاای بااۆ زیاارەک داوە
 .، فیلم و باڵو کردنەوەی گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک لە ڕادیۆ کوردی تاران هەوڵی یەکجار زۆری داوە"کوردستان

دا بە  ئەم وتووێژە شانزدە ساڵ لەمەوبەر لە ڕادیۆ کوردی تاران لەگەڵ میدیا زەنادی کاراوە و هەر بە دووی ئەوەش
هەتااوی لە زانکاۆ تااران بەڕێاوە  0051ەک کە ماانگی خەزەڵاوەری هۆی ساز کردنی کۆڕی ڕێز گرتن لە حەسەن زیر

چوو، میدیا زەندی بە دڵێکی گەرم و دڵخۆشانەوە ئێمەی خوێنادکاری وەرگارت و گاو  بیساتی پرسایارەکانمان باوو؛ 
هەتاوی لە تااران کاۆچی دوایای  0059هەرچەند ئێستا میدیا زەندی نەماوە و بە داخ و غوربەتێکی زۆر لە ساڵی 

  .کرد
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 :که وەش دەقی وتووێژه ئه

 
 ژیانی مامۆستا حەسەن زیرەک لە   باروودۆخێک دابووە؟ :پرسیار

 
ناادییەتی خااۆی تووشاای زۆر کەنااد و کۆسااو و ناااڕاحەتیی  داخەوە حەسااەن لە ژیااانی ئاسااایی و هونەرمه  بە :وەاڵم
ژیاانی کەمێاک باشاتر باوو، بەاڵم کاتێک هاتە ڕادیۆ کوردی تاران و توانی چەند بەرهەمێک تۆماار بکاات . هاتووە

کاتێک له ڕادیۆ بێ مێهری پێکرا، ئیادی حەساەن تاۆرا و ئەوێای بەجێهێشات و ڕووی لە کوردساتانی باشاوور کارد و 
 .پاش دوو ساڵ بەرەو کوێستان گەڕاوە و لە قاوەخانەی کاکی لە بۆکان گیرسایەوە

  
 ئاشنا بوون؟ میدیاخان ئێوە و مامۆستا حەسەن زیرەک چلۆن پێکەوە :پرسیار

 
سااڵن بووم و لە قوتابخانە دەرسام دەخوێناد، ڕۆژێاک کە هااتمەوە مااڵێ، دیاتم پیاوێاک لە ژوور   00من  :وەاڵم

لەگەڵ بابم دانیشتووە، ئیدی ساڵوم کرد و هااتمە دەر ، باۆ سا ەینەکەی کە هااتمەوە مااڵێ دیاتم حەساەن لەگەڵ 
ساااڵوم کاارد و لەگەڵ وان  دوو خانمااان کە هەر دووکیااان وا دیااار بااوو خێزاناای بااوون لە و  دانیشاات وون و مناای 

بە . ]گااووت، کە گااۆرانییەکەی گاووت ماان لەو  ڕۆیشااتم" وەرە قورباانی"دانیشاتم، هەر لەو دەمەدا حەسااەن گااۆرانی 
مان ئەگەر گاۆرانیم دەکاووت هەر چای کاچ و ژن : "حەسەن جا دواتر کە بۆی گێا امەوە گاووتی...[ پێکەنینەوە دەڵێ

م تۆ وا دیار بوو گۆرانییەکەت پێ خاۆش نەباوو، باۆیە لەو  ڕۆیشاتی، بوو گوێیان بۆ گۆرانی من هەڵدەخست، بەاڵ
 .ژیانی هاوبەشیم لە گەڵ پێکهێنا 0009لە ئاکامدا ساڵی " جا بۆیە ئەو دەم کە ڕۆیشتی گوتم شەربێ بتهێنم

  
 کەمێک لە سەر کەسایەتی بابتان عەزیز زەندی بۆمان بدوێن؟ :پرسیار

 
بااوو ئەو بینااایەی ئیاادارەی شااارەداری لە مەیاادانی " ژی کااا "بااابم یەکێااک لە دامەزرێنەراناای کااۆمەڵەی  :وەاڵم

باۆ یەکەم جاار لە مێاژوودا  0699چوارچرای مەهاباد ماڵی ئێمە بوو و ئەو هەوەڵ کەس بوو کە ئەو دەم لە سااڵی 
دواتار باابم بە پێیاان لە مەهابااد ڕا بە دەساتی بەتااڵ چاوو باۆ . وەرگێا اوە  کتێ ی ئینجیلی بۆ سەر زماانی کاوردی
 سااڵن بۆ واڵت گەڕاویەوە، بەاڵم لە الیان ڕژیمی شا حوکمی تەبعیدی بۆ  01ئاڵمانێ دوکتوڕای وەرگرت و پاش 
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 .سەن و بابم دۆستایەتێکی لە مێژینە و قوڵیان هەبوو حه. ێدەردەچێ و لە تاران نیشتەجێ دەب
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هونەری گۆرانی مامۆستا حەسەن زیرەک لە نێو گەلی کورددا چلۆن هەڵدەسەنگێنن؟ :پرسیار
 

حەساەن . ، حەساەن ئەگەر مارد، خەڵاک قەدریاان زانای"کورد زینادوو کاوژی مردووپەرەساتە: "لەخۆڕا ناڵێن :وەاڵم
ئەوەی کە خوێندەواری نەبوو، کاتێک کە لە پشت میک ۆفۆن ڕادەوەستا، شێعر و ئاهەنگ و گۆرانی بۆخۆی   سەرەڕای

ئەگەر . دەهاااۆنییەوە، هەر دەتگاااووت خاااودا بە چەشااانێکی ئاساااایی ئەو شاااتەی لە نااااخی وجاااودی ئەو هاویشاااتووە
بە زمااان حەسااەن قسااان  دەگاووتر  بە زمااانی سااەعدی فارسااەکان قسااە دەکەن، مناای  بە تێ ادیاوی دەڵااێم کااوردی

 .دەکات
  

 ئەو هونەرمەندانەی هاوکاری بەشی موسیقایی مامۆستا حەسەن زیرەکیان دەکرد،   کەسانێک بوون؟ :پرسیار
 

لە تاااران ئۆرکێسااترای تااای ەتی تاااران بااوو دواتاار ئۆرکێسااترای ناسااری زەرئابااادی بااوو، حسااێن یاااحەقی و  :وەاڵم
کرماشانی  بۆخۆی تیپێکی موسیقایی پێکهێنابوو و موجتەباا میارزادە و ڕێازدار لە . موشیر هومایونی شەهردار بوون

عەبدولسەمەدی لەو  لەگەڵی بوون، بەاڵم وێیۆنی میرزادەی کەسێکی زۆر تاای ەت باوو و بە حەق میارزادە پەرویاز 
 .یاحەقی کوردان بوو
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 بکات، لێرە بەرهەمی تۆمار کردبوون؟ ئایا مامۆستا حەسەن زیرەک پێ  ئەوەی ڕوو لە کوردستانی باشوور :پرسیار
 

بەڵێ، ئەو کات کە لە ڕادیۆ بوو، نزیکەی هەزار نەوارماان لێگارت، شاوکروڵاڵی باباان کە بەرپرسای ڕادیاۆ  :وەاڵم
، هەر باۆیەش حەساەن لە "بە ڕادەی پێویست نەوارمان لە حەسەن هەیە، ئیتر نیازماان پێای نیایە: "بوو گووت ووی
 .ئیدارەی ڕۆیی

 
دەم مامۆستا عەلی مەردان، حەسەن جەزراویی و عارفی برای هاتن بۆ ماڵی ئاێمە و ب یاار واباوو لە گەڵ  هەر ئەو

وان ڕوو لە گەرمێن بکەین و لە ڕادیاۆ کاوردی عێاراق کاار  بکەیان، دەوڵەت کە زانای ئەوان میاوانی ئاێمەن، هاات 
 .ێخۆش بوو، بۆ و  نەچووینبەاڵم ئێمە چۆن واڵتی خۆمان پ. دڵخۆشی حەسەنی داوە و عوزر خواهی کرد

  
وان لەگەڵ  وتی ئاه ی ئاگادارن ڕا و بۆچوونی مامۆستا له سەر باشاووری کوردساتان و هەڵساوکه و جێیه تا ئه :پرسیار

 بەڕێزیان چۆن بووه؟
 

لە . حەسەن زۆر باسی شاری سلێمانی دەکرد و خەڵکی سلێمانی بە میاوانگر و الیەنگاری هاونەری نااو دەبارد :وەاڵم
دا ئەگەر چااوومە ساالێمانی بۆخااۆم ئەوەم بااۆ دەرکەوت، چااون لە پااێ  هااۆدەی فەرهەنااگ و هااونەری ئەو   ڕاسااتی

ساەنی بە فایلم دەرهێنااوە کە ئەوەش  پەیکەرەیان لێ دروست کردبوو و هەر وەها بەڕێزێکی دەرهێنەر ژیاننامەی حه
 .بۆخۆی جێگای پێزانینە

  
 گۆرانییەکانی چلۆن بووە؟مامۆستا باری داڕشتنی ئاهەنگی  :پرسیار

 
غااونچە گااوڵەکەم "حەسااەن زۆربەی شااێعر و ئاااهەنگی گۆرانییەکااانی بۆخااۆی دایاادەنا، بااۆ نمااوونە گااۆرانی :وەاڵم
 ، "ئارەزوو

 
ئەو کاات کە ئااارەزووی لە ساەر القاای ڕادەژاناد، ئەو گااۆرانییەی باۆ دەگااووت و یاا دەدیاات شاتێکی دێااتە بەرچااو یااا 

ئیلهامێکی وەردەگرت، هەر بە چەشنێکی سروشتی ئەو شتە لە نێو زەینی دەکەوت و گۆرانی بۆ هەواڵێکی دەبیست یا 
 .دادەڕشت
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 سەن زیرەک   بووە و بۆخۆیان   گۆرانییەکی خۆیانیان پێخۆش بووە؟ م گۆرانی مامۆستا حە که یه :پرسیار
 

ئااامینێ ساای ەی د  لە "گااۆرانییەکەی دی بااووە، ئەمااا " ئااامینە و ئااامینم تااۆی دنیااا و دیاانم"هەوەڵ گااۆرانی  :وەاڵم
خوێنادوویەتی و ( ساحر کە از کاوە بلناد جاام طالیای مای زناد: )ئەوە هەمان ئااهەنگە کە دڵاکەش دەڵێات" پۆتینێ

 .لە هەموو گۆرانییەکانی پێ خۆشتر بوو" خاڵە ڕێ واری"حەسەن گۆرانی 
 
  
 
 
 
 
 

 ڕادیۆ تاران گووتی   بوو و به گشتی چەند گۆرانی هەیە؟م گۆرانی کە لە  که مامۆستا حەسەن زیرەک یه :پرسیار
 

م جاار بەرناامەی کاوردی باۆ مااوەی یەک کااتژمێر لە ڕادیاۆ ئێاران  کاه کە باۆ یه 0009سەرەتای پووشاپەڕی  :وەاڵم
حەسااەن . گااووت" و د ، کەو دەخااوێنێ لە ئیازگەی ڕادیااۆ تااران قاسااپە قاساپی کە"زرا، حەسااەن لەو  گاۆرانی  داماه

 .نزیکەی هەزار گۆرانی بێ دووپاتە هەیە و هیچ گۆرانییەکی  نەماوە کە لەوی باڵو نەبووبێتەوە
  

 هۆی مەرگی ناوادەی مامۆستا حەسەن زیرەک   بوو؟ :پرسیار
 

ی پووشااپەڕ لە 1هەبااوو و هەر بەو هۆیەشااەوە لە ( ساارطان ک ااد)حەسااەن نەخۆشاای شااێرپەنجەی جەرگاای  :وەاڵم
 .سااڵنە بوون 9و ساکاری   6ئەو کات ئارەزوو . ساڵیدا لە نەخۆشخانەی بۆکان کۆچی دوایی کرد 50تەمەنی 

  
 خۆشترین بیرەوەرییەک کە لە مامۆستا حەسەن زیرەک هەتانە چییە؟ :پرسیار

 
 پێ پلیکانی هەبوو، لە سەر هەر  99لە سەردەمی ڕژیمی پەهلەوی بەرنامەیەک لە مەنزەرییە ساز کرا کە  :وەاڵم
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پێ پلیکانی هەر گەل و نەتەوەیەک بە جل و بەرگی تای ەتی خۆی لەو  ڕاوەستا بوو، کاتێک حەسەن هات دەست 
بە گۆرانی بکات، من لە پشت میک ۆفۆن داوام لە حەسەن کرد کە دەست پێ کاات، کە دەساتی پێکارد، باۆ ڕەشات بە 

عەڕەبی، بۆ فارس بە فارسی گۆرانی دەخوێند و تەواوەتای مەنازەرییە   ب بە ڕەشتی، بۆ تورک بە تورکی، بۆ عەڕه
 .لە بیر ناچێوەری منە کە قەتم  وە شۆق و زۆق کەوت وون و ئەوە خۆشترین بیرە

  
 ئایا بۆخۆتان گۆرانیتان لەگەڵ گووتووە؟ :پرسیار

 
کە لە ڕادیااۆ تۆمااار کااراون و دەنگاای " نیازام نیاازام"و " باااران بااارانە"بەڵاێ، تاقمێااک لە گۆرانییەکااان وەک  :وەاڵم

 .خانمێک دێت، من لەگەڵم گووتووە
 

منای  ئەوم باۆ ساەر . شاەوی تااران دەیخوێنادەوەکە ئیارەو لە چیرۆکای ( ش های زاینادرود)هەر وەها لە ڕادیۆ کە 
منای   مان دانا، لە جیاتی ئیارەو حەساەن دەیخوێنادەوە"سیروان"، (زایندرود)زمانی کوردی وەرگێ اوە و لە جیاتی 

 .وە تۆمار و باڵوکردەوە خوێند و هەر شەش بەشەمان پێکه بەشێکی ترم ده
 

 ەکتان پێخۆشە؟کی مامۆستا حەسەن زیر بۆخۆتان   گۆرانییه :پرسیار
 

هەر جاوانێ بە : "زۆر پێخۆش بوو، چاون لەوێادا دەڵاێ" جوانی الی بانەم"من لە نێو گۆرانییەکانی، گۆرانی  :وەاڵم
 .وەڵاڵهی بە دەستێوە زەلیل بووم...[ بە پێکەنینەوە دەڵێ]منی  " دەست پیر  زەلیلە

  
 گووتووە؟ ئایا کچەکان ئەو دەنگ خۆشییەی بابیان هەیە و گۆرانیان :پرسیار

 
بەڵێ، ئارەزوو بە تەواوی مەعنا لە دەنگی بابی بەهرەدارە و حەتا لە کرماشان لەگەڵ کااک ناسار ڕەزازی  :وەاڵم

گۆرانییان گووتووە، بەاڵم من لە ساوێنگەی ئەو هەڵساووکەوەتە ناشایاوەی کە خەڵاک و دەوڵەت لەگەڵ حەساەنیان 
 .خۆش بوو دەرسەکەی بخوێنێت کرد، پێم خۆش نەبوو ئەو درێژەی پێ دا و زۆرتر پێم

  
 ڕادیۆ کوردی لە ئاست هونەرەکەی مامۆستا حەسەن زیرەک چۆن هەڵسووکەوتی لەگەڵ کرد؟ :پرسیار
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 تەنیا لە گۆرانییەکانی حەسەن بەهرەیان وەرگرت، دەنا بە وجودی خودی وی ئەو جۆرە بایەخ دانەندرا بە  :وەاڵم
هونەرمەناد و  -بازانە تاۆ ئەوەی ئەهلای هاونەر باێ، دەباێ یاا دەس ەساەر یاا دەربەدەرباێ : "قەولی مامۆستا هێمنی

 ".ند ڕەنجەڕۆیە، ژینی تاڵە ژیانی خۆش مەحاڵە، هونەرمه
  

لە سەر شوێنی لەدایک بوونی مامۆستا حەسەن زیرەک هەر دەمە قسەیەک هەیە، مامۆستا لە کاو  بەدنیاا  :پرسیار
 هاتووە؟

 
حەسەن لە گەڕەکی پشت حەوزێی بۆکاان لە دایاک باووە، حەتاا ئەو ماماایەی کە حەساەنی بە دنیاا هێنااوە  :وەاڵم

ئەویشم دیتووە و قسەم لەگەڵ کردووە، ئەوەی کە دەڵێن لە هەرمێلە لەدایک باووە، نەخێار واناێ، لە هەرماێلە لە 
 .ەدنیا نەهاتووەساڵی لە الی خانانی و  کاری کردووە و لەو  ب 9تەمەنی 

  
 لە ڕادیۆ کوردی تاران   کەسانێک لەگەڵ مامۆستا حەسەن زیرەک هاوکارییان کردووە؟ :پرسیار

 
زادە، خسرەو شێخ کانلوو بوون کە بەڕاستی بەڕێز بابان زۆر  ڕێزداران شوکروڵاڵی بابان، کاک ئەحمەد موفتی :وەاڵم

 .تر هەڵسوکەوتی لەگەڵ کرد چەشنێکیبە حەسەنەوە ماندوو بوو، بەاڵم دواتر بە 
  

  پەیوەندی نێوان مامۆستا حەسەن زیرەک و مامۆستا محەممەدی ماملێ چۆن بووە؟ :پرسیار
 

هەر قساەیەکی نەحەز و نااڕەوا کە لە ساەر پەیوەنادیی . پەیوەندی زۆر بااش و خۆشایان بە یەکەوە هەباوو :وەاڵم
مانایااه و بااا ئەوەش بیااێم کاتێااک کە مامۆسااتا ماااملێ کااۆچی  بێئەو دوو هونەرمەناادە دەگااووتر ، هەمااووی پااوو  و 

 .دوایی کرد، من هەوەڵ کەس بووم کە لە ڕادیۆ کۆچەکەیم ڕاگەیاند و بەڕاستی هەواڵێکی دڵتەزێن بوو
  

 قسەی کۆتایتان بۆ گەنجان چییە؟ :پرسیار
 

فۆلکلاااۆری خۆیانااادا، هەسااات بە مااان داوام لە ساااەرجەم گەنجاااانی کاااورد هەیە، لە هەمااا ەر فەرهەناااگ و  :وەاڵم
 .ن و ئەوەی کە بە تۆزقاڵێک گەلی کورد دەگرێتەوە، دەبێ حەولی پاراستنی بۆ بدر  بەرپرسیارەتی بکە

 

 ٢١١٢ی دێسەم ەری ٣١: ڕێکەوتی  -  هاژە مالپەڕی: سەرچاوە
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 غدا به  ندی له رمه بۆکان تا هونه  کرێکاری له  له: ک ن زیره سه ی حه ژیاننامه
  
 
 
 
 
 
 

 ر  مانگه هومایۆن که

 
 کاۆچی ر ساه  باه ڕبوون تێپاه  یاه ده نادین چه پااش  لاه  کاه  کاه زیره ن سه حه کورد، کانی ناوداره  نده رمه هونه  له کێک یه

 دونیاا،  تاه هاتوونه مردنای پااش ساااڵنێک و  یانادیتووه نه  که ی وانه ئه و  وه ته ماوه کاندا رییه وه بیره  له ر هه دواییدا
 شااێوازی و نااگ ده تی چۆنیااه دا نووسااینه م لااه.  نااده رمه هونه م ئااه ری ماوه جااه و هااۆگر  تااه بوونه نگاای ده بیسااتنی  بااه

  له شێک به  له باس زیاتر و ناکرێت تاوتو  ، بووه زۆر  ره هه ندی تمه تای ه ڵگری هه  که ک زیره ن سه حه گۆرانی ێژی
 .ڕوو ته خستووه کوردیدا ڕادیۆ  له ی که ره هونه  که کرێت ده ژیانی

 
 :ناوبانگی می به رده ک پێش سه زیره

 
 کاوردی ڕادیاۆ ڵ گاه  لاه هاوکااریی کرماشان  له  که ی سااڵنه و له  بیستووه کم زیره ن سه حه  له خۆم ک وه من  که ی وه ئه
  وه منداڵییاه  لاه ر هاه  کاه  یاه وه ئه ، بووه ناه چااالکیی گۆرانی ێژێاک ک وه هێشاتا  کاه ی مه رده ساه و به ت باره سه بوو، هه

 نااو   لااه ر سااه بااۆ نا پااه ناچاااری  بااه  بووه نااه کانی منداڵااه خێوکردنی بااه توانااای  کااه دایکاای و  داوه ساات ده  لااه باااوکی
 سخساتنی ده ئاماانجی  باه و  قوتابخاناه  تاه چوونه نه ک زیاره ن ساه حه ت تای اه  باه و کان منداڵاه بات، ده رگیری هاوسه
 . ڵ ژاردووه هه کرێکارییان ئیشی ژیان بژێوی
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 ڵ گاه  لاه  کاه کاتێکادا  لاه ڕۆژێاک ئاکامادا  لاه و  وه تاه تاقیکردووه زۆری کاری و ئی  نجێتی گه تای ره سه  له ن سه حه
 باۆ ی کاه ئۆتۆم ێله تیادا هامه نه  لاه و کاات ده شاۆفێری ، بووه ناه یادا که ئۆتۆم ێله  لاه و ئاه و  کاردووه ئیشای شۆفێرێکدا
  به  که ڕووداوه شوێنی و ئۆتۆم ێل نج، گه نی سه حه  شه هۆیه م به. سێک که ستدانی ده  له گیان هۆی  بێته ده و ڕاناگیرێت

  لااه ئااازادبوونی پاااش و دات ده  وه سااته ده  بااه خااۆی ئاکاماادا  لااه اڵم بااه دات ده شااار حه خااۆی ک یااه ماوه و دێیێاات جااێ
 ک یه  له متر که  له کوردستان  به یشتنی گه پاش. ر به گرێته ده عێراق واڵتی ڕێگای و دێیێت جێ  به واڵت ، گرتووخانه

 .بژێرێت ڵده هه کرێکاری ئیشی غدا به شاری  له و دێیێت جێ  به وێ  ئه ساڵدا
 
 ن خااوه ش ماه به و ڵێت ده گۆرانی  کات ندێک هه و کات ده ئی  کی  یه چاخانه  له کرێکاری ڵ گه  له هاوکات ن سه حه
 غدا به باکوری هوتێلی  له ئاکامدا  له ک زیره ن سه حه. بێت ده هیوادار ناوبراو لێهاتوویی و خۆش نگی ده  به ی که کاره
  لاه هێنادرا، ده کاار  باه  وه عێراقاه کاوردانی ن الیاه  لاه گشتی  به  که دا هوتێله و له بێت، ده کار  به ست ده کرێکار ک وه
 .غدا به کوردی ڕادیۆ ڵ گه  له ک زیره هاوکاری سپێکی ده  بێته ده ش مه ئه و بن ده ئاشنا ک زیره ن سه حه ڵ گه
 
 تایی ره ساه ساااڵنی ڵ گاه  لاه  باووه هاوکات غدا به کوردی ڕادیۆ بۆ ئێرانی کوردی ی خۆشه نگ ده  نجه گه م ئه یشتنی گه
 لی عااه مامۆسااتا ک وه کااوردی مۆساایقای پااانی گۆڕه ناادانی رمه هونه  وره گااه ڵ گااه  لااه خااۆی ی وتااه  بااه  کااه 0651 ی یااه ده
 . بووه ئاشنا دیالن قادر و باکوری تۆفیق، تاهیر سائیب، ماڵ شه جزیری، عار  د ممه محه و ن سه حه ردان، مه
 

  کاه ی وه ئاه پێای  باه و کێشاێت ڕاده ران بیساه سارنجی غادا به ڕادیاۆ  لاه چااالکی تایی ره سه سااڵنی مان هه  له ناوبراو
 دا وه لاه ، کاردووه شای پێشکه وام رده باه و  بووه هاه موکریاان ی ناوچاه کانی گۆرانییاه و ملۆدی ر سه  له واوی ته زایی شاره
 .ناوبانگ  بگاته و بکات خۆی ڕاکێشی ی که نگه ده هۆگرانی  که وت رکه سه
 

 :ک بۆ ئێران ی زیره وه ڕانه گه

 
  له هاتووچۆدا ی که ڕووداوه  له ی نجه گه و ئه کوشتنی نی دیمه کات هیچ  که  وه کرده ده ختی جه وام رده به ک زیره ن سه حه
 زێدی بۆ کورتی ردانێکی سه دات ده ب یار  وه شه هۆیه م به دا، ده ئازار ویژدانی گوناح اری،  به ست هه و  کردووه نه بیر
 .بێنێت ست ده  به ک زانیارییه و بێت هه خۆی
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  هاتااه  تااه رفه ده و ئااه زائیناای ی0655مااانگی مارساای ساااڵی   ر بااه رام ااه تاوی به ی کااۆچی هااه0009 ساااڵی ورۆزی نااه
 .دا ئێران بۆ ی وه ڕانه گه ب یاری و رگرت وه غدا به کوردی ڕادیۆ رپرسانی به  له تی موڵه ک زیره و  وه پێشه

 
 :یدا که شاره  نج له کی گه زیره  پێشوازی له

 
 ن الیاه  لاه بۆکاان باۆ یشاتنی گه پاش  له ، بووه ناسراو نه نجێکی گه خۆی ماوای و زێد جێهێشتنی به کاتی  که ناوبراو

 لێهااتوو، نادێکی رمه هونه  تاه بووه و  یاه هه ناوباانگێکی  کاه ی وه لاه و کرێت لێاده پێشاوازیی رمی گه  به  وه هاوواڵتیانه
 . وه بێته ده  ڵکه خه و ئه رمی گه پێشوازی و شایی ڕووی ڕووبه

 
 و له. کوردستان ی دیکه کانی ناوچه و شار  گاته ده ڕۆژێک ند چه پاش  له بۆکان بۆ ک زیره ن سه حه ی وه ڕانه گه واڵی هه

 بۆکااان،  چێتااه ده  وه ساانه شاااری  لااه ک زیااره ن سااه حه نگاای ده هااۆگرانی  لااه  زاده مااوفتی باادوواڵی عه ڕێز بااه  کااه دا کاتااه
 .بکات ش پێشکه کانی رنامه به  زایه قه و ئه ڕادیۆی  له و بکات  سنه شاری ردانی سه  که دات ده  وه ئه پێشنیاری

 
 چاااودێری ژێار  لاه  کاه  شااره و ئاه ڕادیاۆی  باه وێ  لاه و  ساانه شااری  چێتاه ده سااڵ مان هاه گاواڵنی ماانگی  لاه ک زیاره
 .ناسێندرێت ده برا، ده ڕێوه به کوردستان ی9 ری شکه له
 
 زانیااری  دژه رپرسای به ن الیاه  لاه  که تاوی هه کۆچی ی0009ی گواڵنی ساڵی 99 رواری به کاتی هاتووچۆی ی ڵگه به
 و  ڕادیۆیااه و ئااه ڵ گااه  لااه ناااوبراو  کااه  یااه وه ئه ری پیشااانده رکرابااوو، ده ک زیااره ن سااه حه ناااوی  بااه  وه ره شااکه له و ئااه
 . بووه هه هاوکاریی کانی رنامه به بردنی ڕێوه به
 
"  رمی فاه کاارتی پێادانی تاا"  دێا ی هااتنی و  باووه کاتی پێدرا، ی ئاماژه  که  یه نامه و ئه کرا باس  که ی وه ئه ک وه
 ک وه ک زیاره بوون دا وه ئه وڵی هه  له کوردستان ری شکه له ڕادیۆ ستانی ده کاربه  که کات ده  وه له گوزارشت ، یه نامه و له

 .رزێنن دابمه رمی فه  به گۆرانی ێژێک
 

   مه ئه ی وه کردنه پشت است  له جار ندین چه من ڵ گه  له کانی وتووێژه  له ن سه حه کاک  که  یه وه بیرهێنانه وه جێی
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  باه و  وه ناه بکه زی پاشاگه غادا به باۆ  وه ڕانه گه  له  که دا ده یان وه ئه وڵی هه  ڕادیۆیه و ئه رپرسانی به  که یاند گه ڕایده
 وێدا له و بۆکان  وه ڕێته گه ده ک یه ماوه پاش ک زیره ، ڕادیۆیه و ئه رپرسانی به کانی ڵێنه به ڕای ره سه. ری گرن وه رمی فه

 کانی سامه ڕه و ڕ  بانگهێشتی ش ناوه  ناوه و کات ده ت تای ه نگرانی الیه و دۆست دیتنی و وتن چاوپێکه  به کانی کاته
 وامی رده باه و غادا به بۆ  وه ڕانه گه ب یاری ئاکامدا  له اڵم به. کات ده ش پێشکه کانی رنامه به وێدا له و کرا ده ند ماوه هز

 .دات ده غدا به ڕادیۆ  له کانی چاالکییه
 

 :ئێران  ی له وه غدا و مانه تای به کوده

 
  باااه ک تایاااه کوده  لاااه عێاااراق تی پاشاااایه ڕژێمااای( تاوی هاااه ی کاااۆچی0009) 0655ی  ی ژووئییاااه01 رواری باااه  لاااه
  لاه  واڵاه هه م ئاه جێ سات ه ده. ێنادرا ڕاگه دا واڵتاه و لاه کۆماری تی حکومه و ڕووخا قاسم ریم بدولکه عه تی رکردایه سه

 تی شاایهپا ڕژێمای  لاه دڵخۆشاییان ڵک خاه ی زۆرباه  که کوردستان  له ت تای ه  به و ئێران  له و  وه بوویه باڵو جیهاندا
 .لێکرا پێشوازیی بوو، نه
 

 داناابوو ر ساه  لاه ریی کاریگاه ش ماه ئه و بینی اوو نگرانی الیاه ی دۆساتانه ساتی هه بۆکاان بۆ ی وه ڕانه گه  له  که ک زیره
  تاکاه کوده واڵی هاه  کاه باوو  دا ردانه ساه م ئاه کردنی خۆئامااده  لاه و دات ده عێراق بۆ  وه ڕانه گه ب یاری ک یه ماوه پاش
 تااجی سامی ڕه و ڕ  ی بۆناه  باه باوو غادا به ڕادیاۆ  لاه  کاه کاتێک  که ی وه ئه ر به  له ناوبراو، رانی نیگه هۆی  بێته ده

 :کردبوو ش پێشکه ی گۆرانییه م ئه عێراق پاشای ڵ یسه فه لیک مه رنانی سه  له شاهی
 
 شادمانی پیی ته  له ن لێیده ن لێیده ده

 سانی ڵی یسه فه ر سه  نایه تاجی
 

 و رفراوان باه خۆپێشااندانی و پێشاوو ڕژێمای رپرسانی به  به دژ  غداوه به ڕادیۆ  له کان وتاره و ت بابه و  نده پ وپاگه
 ی تاکااه کوده پاڵپشااتی  لااه کااوردان ت تای ااه  بااه عێااراق کااانی توێژه و چااین کانی وامااه رده به  وه کاارده و یاناادن ڕاگه
 دۆخای ی وه ڕوون ووناه تاا کات والێاده ک زیاره تی، پاشاایه ری وساێنه چه اڵتی ساه ده ڕووخانادنی و قاسم ریم بدولکه عه

 . وه بمێنێته ئێران  له   واڵته و ئه سیاسی
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 ڕادیۆ کوردی تاران  ک له ن زیره سه حه

  
  
 
  

 
 
 

 :ئێران  کان له کوردییه  ته ر سیاسه سه  غدا له ری ڕادیۆ به کاریگه

 
. کارا  ب پێناساه ره تی کاورد و عاه ک حکوماه تی  وه بارا و حکوماه ب نااو ده ره ک شۆڕشی کاورد و عاه وهشۆڕشی عێراق 

  ی کااه وه سااتپێکرد و لااه تی ئێااران ده ڕژێماای پاشااایه  کی زۆری دژ بااه یه شااه بانگه  مااه غاادا پاااش ئه ڕادیااۆ کااوردی به
 .کارد ی ده و کاتاه ی ڕژێمی ئاه بوون ئیدانه تی نه یهاڵ نگی و کۆمه رهه ن هیچ مافێکی سیاسی، فه کانی ئێران خاوه کورده

ی  وه ها باڵوبووناه روه تااران و کرماشاان و هاه  زراندنی ڕادیۆ کاوردی لاه دا دامه و کاته ش له ته ڵمه م هه ی ئه وه کاردانه
غادا  نی ڕادیۆ کاوردی بهکا وڵه رکردنی هه بێ کاریگه  له  نگاوی دیکه ک هه یه تاران و ژماره  ی کوردستان له نامه وته حه
 .بوو
 
  ی خاۆیی باه برازاکاه  بوون که  م ڕادیۆیه ستانی ئه ده کاربه  حمان له بدول ه ، سدیق و عه تاران برایانی موفتی زاده  له

ڵ خاۆی هێناا و  گاه  کای لاه ن زیره ساه وی  حه ساتی هاوکااری بانگهێشات کارد و ئاه به مه  به  د موفتی زاده حمه ناوی ئه
 .وتن ڕ  که تاران بهو  ره به
 

و   ساتانی ڕادیۆکاه ده هۆی خۆشاحاڵی کاربه  بوو به  و شاره ڕادیۆ کوردی ئه  تاران و له  ک له ن زیره سه بوونی حه ئاماده
 .کانی کرد کاره  ستی به رگیرا و ده ڕادیۆ تاران وه  رمی له فه  ش ناوبراو به مه به
 
ناساراوی  رپرساانی نه به  یهان لاه د کاه مماه تاوی محه کاۆچی هاه ی0009الوێژی سااڵی  ی گاه09رواری  ی باه ڵێننامه به
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ک  ن زیااره سااه حه  زار ڕیاااڵ بااه هااه 09ی  ی مانگانااه پێاادانی مووچااه  ت بااه باره ری ڕادیااۆ کااوردی تاااران سااه زرێنااه دامه
د موفتی  حمه ئاکامدا ئه  له  کی نو  بوو که یه رنامه به  له  نده رمه م هونه سپێکی هاوکاری ئه رگیران و ده ری وه پیشانده

 . وه ته یهانی پشت است کردووه ی که ، واژۆکه یه ڵێننامه و به ندکردنی ئه سه ش وێ ای په زاده
 

ستی  تاوی ده ی کۆچی هه0009می ساڵی  ی دووه سپێکی نیوه ده  ی کوردی تاران له رنامه به  که  یه وه بیرهێنانه شیاوی وه
ماانگی   ر لاه هاه  کاه  ئاستێکدا بووه  له  و ڕادیۆیه ک له ن زیره سه شداربوونی حه اڵم گرنگی به ، به کانی کردووه کاره  به
  ی ژمااره پێای ناماه  ش باه ماه ر له ده و باه  زار ڕیااڵیی پێادراوه هاه 09ی  مووچاه  یاه ڵێننامه و به پێی ئه  به  وه الوێژه گه

وی   ، ئاه ڕیااڵی باۆ داباین کاراوه 1511تاوی ب ی  هه ی کۆچی0009رمانانی ساڵی  ی خه91رواری  به 9690/5600
 . بووه  نی مۆسیقاوه نجومه ن ئه الیه  له  ی که رنامه به 9ر  رام ه به  له
 
ش  م خاڵاه ر باه گاه و ئه  ک دراوه ن زیاره ساه حه  باه  مووچه ڕیاڵ 511زار و  هه 09گشتی ب ی   به  ش مانگانه م پێیه به

نی مۆسایقا  نجومه و ڕادیۆ، ئه  وه تی گشتی باڵوکردنه رایه به ڕێوه پێی ب یارێکی به  دا به ه ردمه و سه له  ین که گرنگی بده
 01نیا  کران ته ند ده سه په  وه که نه نجومه ندامانی ئه ی ئه ن زۆرینه الیه  له  کان که ناوبانگه و به  وره گه  نده رمه هونه  به
  ناده رمه م هونه کانی ئاه ماه رهه درا گرنگای کاار و به ک ده ن زیره سه حه  به  که  یه و مووچه درا، ئه ده  زار ڕیاڵ مووچه هه

  ی ئاشکرا کردووه سانێکی دیکه که  نگه نی مۆسیقا و ڕه نجومه می ئه رخه مته که  وه کی دیکه الیه  دا و له ی پیشان ده کورده
  زماانێکی دیکاه  ک باه ن زیاره ساه ر حه گه چێت ئه پێده. ابووڕیاڵ دان 511ک  یه رنامه ر به یان بۆ هه که خی کاره بایه  که

 !کرد؟ رخان ده و ته ک زیاتری بۆ ئه یه ن مووچه نجومه گووت ئه گۆڕانی ده
 

 حەسەن زیرەک لە ڕادیۆی کوردی کرماشان
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لەگەڵ هاوسەرەکەی و حەسەن زیرەک . ی هەتاوی بەرنامەکانی ڕادیۆ دەنگی کوردی تاران داخران١٣٤١لە گەالوێژی 
 .هاوکارەکانیتری بۆ کرماشان گواسترانەوە و لە کرماشان درێژەیان بە چاالکییە هونەریەکانیان دا

 
ڕادیااۆ کرماشااان لە ڕەزبەری . ی هەتاااوی بەو مەبەسااتە نووسااراوە١٣٤١ی ڕەزبەری ٢لە باا واری  ٤١٢٤نااامەی ژمااارە 

و کاتیەوە ڕۆژانە بۆ ماوەی دوو کاتژمێر بەرناامەی کاوردی ی هەتاوی دەستی بە بەرنامەی کوردی کردووە و لە١٣٣٢
 .باڵو دەکردەوە و لە ڕێگەی شەپۆلی کورتی یەک کیلۆواتی بەرنامەکانی دەتوانرا گوێی لێ بگیرێت

 
ی هەتاوی گروپی تاران بۆ کرماشان گواسترانەوە و شاەپۆلی ڕادیاۆکە کارا بە ساەد کیلاۆوات و نااوی ١٣٤١گەالوێژی 

 "دەنگی ئێران، بەشی کوردی"یۆ کوردی کرماشان گۆڕدرا بە بەرنامەکان ڕاد
 

ڕادیۆکە لە ڕێگەی شەپۆلی درێژ، لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێرانی  گاوێی . لەڕاستیدا بەرنامە ناوچەییەکان داخران
خاۆ لێدەگیرا، نە تەنها لە واڵتانی دەورووبەر، بەڵکو بەشێکی زۆری واڵتانی ئەورووپی و ڕۆژهەاڵتای ناوەڕاسات لە

 .دەگرت
 

هاااتنی حەسااەن زیاارەک بااۆ کرماشااان و تێکەڵ ااوونی لەگەڵ هاوکااارانی ڕادیااۆ چاااالکی و ورەی زیاااتری بە گروپاای 
 .ئۆکست ا دا کە پێشتر شتی وا نەبوو و لە ڕووی بەرهەمی مۆسیقی و گۆرانی کوردیدا هەنگاوی گەورە هەڵێنا

 
ی کالرێنتی دەژەنای و ژەنیارەکاانی بریتای باوون لە سەرپەرستی گروپی ئۆکست ا محەمەد عەبدولسەمەدی بوو کە خۆ

هامەن  بە -ئۆساتوار دەروێشای تاار  -ئەکا ەر ئیازەدی ساەنتور  -موجتەبا میر زادە وییۆن  -مەحمود میر ئاتی وییۆن 
پولەکی زەڕب؛ هەروەها لە سااڵنی دواتردا مەحمود بلوری عود و سەرپەرشتی مۆسایقا زەیاد یەحیاایی کە کالرێنتای 

 .دەژەنی بە گروپەکەوە زیاد بوون
 

حەسەن زیرەک دوای ئەوەی کە بۆ کرماشان گواسترابۆوە، موچەکەیشیان بۆ زیاد کردبوو و دەیزانی بە پێی فەرمانی 
خااولەک لە ١٣:٣١خااولەکی ئێاوارە باۆ ١٦:٣١دەبێات ڕۆژانە لە کااتژمێر  ١٣٤١ی بەفران اااری ١٢ واری ی با٣٣١١ژماارە 

 . ئیزگەی ڕادیۆ ئامادە بێت و لە پ ۆڤەکانی ڕادیۆدا بەشداری بکات
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جێی بیرهێنانەوەیە کە زۆرێک لە ڕۆژەکان، زیرەک بەیانیانی  دەهات بۆ دەوام و لەبارەی گۆرانی و میلۆدی کوردی 
زانیااریە فراوانەکاانی حەساەن زیارەک میارزادەی . ساڵ بوو، قساەی دەکارد١٦موجتەبا میرزادە کە گەنجێکی  لەگەڵ

 .سەرخۆش کردبوو و بە دایم الی یەک دادەنیشتن و دەگەڕان و هاورێیەتی تای ەتیان لەنێواندا دروست ب وو
 

ن زۆر بەسااوودە، لەبەر ئەوەی بە میاارزادە دەیااان جااار باساای ئەوەی کردبااوو کە بااوونی حەسااەن زیاارەک لە کرماشااا
دنیای مۆسیقای کوردی ئاشنا کردووە و زۆر گاۆرانی و میلاۆدی لە ڕێاگەی حەساەن زیارەکەوە ناسایوە و ئەمەش باۆتە 

 .هۆی ئەوەی کە ستایلێکی جیاوازی هەبێت کە دەتوانین بە شێوازێکی تای ەتی مۆسیقا و ئاوازی لەقەڵەمی بدەین
زۆربەی ڕۆژەکان هۆگرانی دەنگی . نیشتەجێ بوو و موچەی و پاداشی باشی هەبوو ساڵ لە کرماشان٣حەسەن زیرەک 

. زیرەک لە شوێنە جیاوازەکانی کوردستان دەهاتن بۆ ساەردانی و لە مااڵی خاۆی پێشاوازی و میواناداری لاێ دەکاردن
دیاریااانەوە دۆسااتەکانی لە هەفااتەدا چەنااد ڕۆژ بااۆ الی دەهاااتن و بەردەواماای تااا نیوەشااەو خزمەتاای دەکااردن و بە 

 .دادەنیشت
 

گۆرانی ێژ و هونەرمەندی کورد لەناو ئێران و هەروەهاا هونەرمەنادی کاوردی عێاراق بە مەبەساتی ساەردانی حەساەن 
 .زیرەک دەهاتن بۆ کرماشان و لە ماوەی مانەوەیاندا لە ماڵی خۆی پێشوازی لێ دەکردن

 
 تنی میوانانی دەکرد و بیرەوەری خۆشی زۆری لە ئەو کات خانم میدیا زەندی هاوسەری زیرەک بەگەرمیەوە بەخێرها

 . ماوەی مانەوەی میوانەکان بەجێ هێشتووە
 

 .زیاارەک بەو سااێ ساااڵە زیاااتر لە سەدوبیساات گااۆرانی وتااووە کە دەچاانە ڕیاازی گااۆرانیە هەرە باااش و جوانەکااانی
پێادەکرد، دواتار دەساتی بە دەساتی ( ئوورتاور)زیرەک شێوازی تای ەتی خۆی بۆ وتن هەباوو، ساەرەتا بە پێشاەکی 

 .گۆرانیەکە دەکرد و یەک پارچەی مۆسیقا لە کۆتاییدا دەهات؛ بە گشتی هەموو ئەوە یەک چارەگی کات دەویست
ی هەتاوی بە پێی فەرمانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی باڵوکراوەکان و ڕادیۆ، دامەزراندن و خزمەتای ١٣٤٢لە گەالوێژی 

بارواری  ١٤٢٣لەو چوارچێوەیادا لە ناامەی ژماارە . یان سەرپەرستیان دەرچووخانمان بە مەرجی ڕەزامەندی هاوسەر 
 ی هەتاوی دوا لە حەسەن زیرەک کرا کە سەبارەت بە کارکردنی هاوسەرەکەی میدیا زەندی ڕای ١٣٤٢ی گەالوێژی ٢٨

 .خۆی بەیان کات و ناوبراو ڕەزامەندی خۆی دەرب ی تا هاوسەرەکەیشی میدیا لە ڕادیۆ کار بکات
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  لااه و کااوردی کلتااوری بااواری ناساای ماندوونه چاالکوانااانی  لااه  کااه  ره مانگااه که هۆمااایۆن نووسااینی  لااه  تااه بابه م ئااه
 . کرماشانه ڕادیۆی پێشووی رانی به ڕێوه به
 
 راتاب فه ڕی ماڵپه:  رچاوه سه
 سەالح حوسێن پور - سلێمانی ئیدریس - کوردی جام: رگێ ان وه
 

 ٢١١٢ی جانێوێری ١٦: ڕێکەوتی  -  کوردیجام ماڵپەڕی : سەرچاوە
 

 

 
 

 پشکێک لە ڕاڤەی وشە پێویستەکانی گۆرانییەکانی زیرەک
  
 
 
 
 
 

 اڵل هاورێ جه

 
 قیمەت گران، وەزن سووکە، وەك ئەشرەفیی بچووکە

 سااافاە ئاەڵاێای ماەکاووکە خازمایناە ماەماکاەن لاۆماە،
 

 دراوێکی بچووکی لە ئاڵتوون چێکراوی ئێران بوو: ئەشرەفیی
دارێکی بچووکی سافە لە ئامێری ڕستن و چنیندا هەیە، مەکووك لە شێوە و قەبارەی هەلووك : مەکۆك: مەکووك
 .دایە
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 کزەیەك لە من، یەکێك لە شەماڵ
 بی  ین بە بااڵی یاری بێ خەیاڵ

 
 بێ هەست، گوێنەدەر: بێ خەیاڵ

 :بێ خەیاڵ و بێ ئەندێ  هەر یەك شتن، هەروەك لە جێیەکی دیکە هاتووە
 

 یاڕەب کەس وەك من شەو دەروێ  نەبێ
 تەوەالی وەتەن، قەوم و خوێ  نەبێ
 وەك گورگی برسیی بێ ئەندێ  نەبێ

----- 
 لە سیلەی قەبران هاوارە
 حاکم باا بمدات لە سێدارە

 سوێی قەبرگو  قەبر، : سیلەی قەبر
----- 

 دۆستی گاەورەم توورانە، چااوی ڕاستم خەجێیە
 بەردەرکی ماڵی تووران پۆستی گوێچکە دەرێیە

 پێگە، پایەگا، بنکەی سەربازیی: پۆست
 .گوندێکی خۆرهەاڵتی کوردستانە: گوێچکە دەر 

 .واتە بەردەم ماڵی تووران خان، بنکەی پاسەوانییە
----- 

 بااااڵبااەرز قاااەد بااااریاکاااەی ئااەی
 جووت مەمکت، شەمامەی سەرتەرز
 خااواوەنااد بااۆ مانای کااردووە فااەرز

 
 شووتی، )السکێکی باریکە بە مێو و ب کی بێستان : شەمامەیەك کە تەرزی پێوە مابێت، تەرز: شەمامەی سەرتەرز
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. زانینی پێگەیشاتنی شاووتییەکەەوە هەیە، ئەم تەرزە لە شووتیدا، ئاسانکاریی دەکات بۆ (کاڵەك، ترۆزی، خەیار
 .هەر کات تەرزی شووتییەکە وشك بوو و ڕەش بووەوە، نیشانەی ئەوەیە کە شووتییەکە پێگەیوە

 
----- 

 
 دەتارسام بمارم داخ لاە دڵام بێ
 خاکەکەی بەغدا ئاها و گیم بێ

 نیشتمان، واڵت، ماڵ ەند: ئاها و گۆ
 

----- 
 

 دەماێاکایا  دەربااااەدەرمااودەتاێاك ئااااوارە بااووم و سااەر
 قەت نەمدی ڕووی ئاسودەگیی هەر توشی گێرە و قەرقەشم

 .کوتان و وردکردنی دانەوێیە بە هۆی ئاژاڵەوە: گێرە
 .کیۆشی گێرە نەکراو: قەرقەش

 
. یەکااێکە لە فرمااانە سااەختەکانی الد  بااۆیە وەك نمااوونەی سااەختیی بە واتااای گااوزارەیی هێنااراوەتەوە( گێاارە)
بااۆیە . لە خەرمااان و جاااڕەوە بااۆ کااادێن، ئەویاا  هەر فرمااانێکی پ ناخۆشااە( کااا)تییە لە کێشااانی ش بااری(کێشااە)

 .کارێکی پ زەحمەت دەچوێنرێت بە گێرە و کێشە
 

 .دەدات( بەاڵ و چەرمەسەریی و دەردیسەریی)ش هەیە و واتای (گرگاشە)بە شێوەی ( قەرقەش)وشەی 
 

----- 
 

 نایەڵێ ڕەقیب پەی بەر  بە ڕەنگی زەردم، 
 تا دەمرم مەمنوونی فرمێسکی گەشم
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 گۆشەی تەنیایی من هەر ئەژنۆکەمە، 
 بۆیە وا مەحکەم گرتوومەتە نێو باوەشم

 سەنگی محەکم بۆچییە ڕەقیب لێم گەڕ ، 
 کوردی بێ غەل و غەشم

 
ە فرمێسکی خوێنین بە ڕوومادا دێاتە خاوارەوە، من هەمیش: ئەم هۆنراوەیە هەمووی ڕازە، پەیامی هۆنراوەکە ئەمەیە

بە هااۆی ئەو فرمێسااکە خوێنینااانەوە ڕوومەتاام سااوور و گەش دەبێاات و ڕەنگزەردیاای و خەم ااارییەکەم الی ناااحەزان 
هێندە تەنیا و بێدەرم کە تەنانەت کونجێاك شاك ناابەم کە هاناای باۆ بەرم، تەنیاا ئەژنۆکاانی خاۆم ! دەرناکەوێت

 !ووندیی باوەشم پێیاندا کردووەشك دەبەم، بۆیە وا بەت
 

 بەرد = سەنگ
 

بەردی مەحەك، بەردی زێ  ئەزموون، بەردێکی ڕەشە، هێندەی لەپە دەستێك، زێ یان پێ ئەزموو : سەنگی محەك
 .دەکرد تا زێ ی قەڵب و زێ ی پوختی پێ لە یەك جودا بکەنەوە

  
 ٢١١٢ی دێسەم ەری ٢: ڕێکەوتی  -  جام کوردیماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ک ن زیره سه حه

  
 
 
 
 
 
 

 کاۆچی دوایای - ١٣٢١بووی  لەدایاک)حەسەن زیرەک گۆرانی ێژی نااوداری کاورد، هونەرمەناد و مۆسایقازانی سروشاتی 
بەرچااوترین کااری . ک یەکێکە لە بەناوباانگترین هونەرمەنادانی کاورد زیره. لە شاری بۆکان هاتۆتە دنیاوە( ١٣٢٢

ک بە هاۆی  زیاره. ئەو کۆکردنەوەی گەنجینیەیەک لە هونەری ئاواز و گۆرانی کوردییە کە بە دەنگی ئەو وتاراوەتەوە
لە شااااری بۆکاااان لە پارێزگاااای  ١٣٢٢لە سااااڵی  .گۆرانییەکاااانی لە نااااو کوردەکاااانی ئێاااران و عێاااراق ناساااراوە

 .ئازەربایجانی ڕۆژاوای ئێران کۆچی دوایی کردووە و بە خاک سپێردراوە
 

 ک ن زیره سه تای ژیانی مامۆستا حه ره سه

 
سااڵی )ی زایینای ١٣٢١ی تشارینی دووەمای سااڵی ٢٣لەرۆژی . حەسەن زیرەکی لە مەڵ ەندی موکریان لە دایک بووە

شوێنی لە دایک وونی زۆر ڕوون نییە، بە گوێرەی قسەی خەڵکای شااری بۆکاان زیارەک لە گەریکای  (.ی هەتاوی١٣١١
کە لە " هەرماێلە"قەاڵی سرداری ئەم شارە لە دایک بووە و زۆر کەسی  لەوانەی کە لە نزیکەوە دەیناناسن، گوندی 

 .نێوان شاری سەقز و بۆکان هەڵکەوتووە بە شوێنی لە دایک وونی دەزانن
 

باوکی لە الی خانانی ئاغای گوندی هەرمێلە کاری کاردووە، لە . ناوی عەبدوڵاڵیە و دایکی ئامینی ناو بووە باوکی
ناوبراو جگە لە حەسەن دوو کوڕی دیکەی بە ناوەکاانی حوساێن و میانە . بەر لێهاتوویی بە زیرەک ناوی دەرکردووە

انی بۆکان لە شاییەکانی ناو شار و گوندەکانی خۆش لە تەمەنی ژێر دە ساڵیدا لەگەڵ چەند کەس لە دەنگ. هەبووە
لە حەوت و هەشات سااڵیدا بەردەساتی مساگەری و قااوەچییەتی دەکااو هەروەهاا خزمەتای . بۆکان گۆرانی وتووەتاوە
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ساااڵن دەباێ کە بااوکی  ١١تەمەنای )زیرەک مناداڵ دەباێ کە بااوکی دەمار  . ماڵە دەوڵەمەندەکانی بۆکانی کردووە
پاشاان دایکای . ە دوای مردنی باوکیدا بنەماڵەکەیان لە د  بار دەکا و دەچنە شااری ساەقزب(. کۆچی دوایی دەکات

زیرەک شوو دەکاتەوە و ئەمە دەبێاتە هاۆی دژواری زیااتر لە ژیاانی ئاابووری و کاۆمەاڵیەتی باۆ زیارەک و خوشاک و 
بە کاارکەر دادەمەزرێاتەوە  ساڵی دا دەگەڕێتەوە هەرمێلە و لە الی خانان ئاغای ئەو دێایە ١٢لە تەمەنی . براکانی

 .و بۆ درێژەی ژیانی دەست دەکا بە قاوەچییەتی و چاوساخی و بەردەستی ئاغاوات
 

 :سااڵنی هەرمێلە و سەقز

 
هەر لەو تەمەنەدا دەنگە خۆشەکەی سەرنجی خەڵکی ئەو دێیە بۆ الی خۆی رادەکێشێ و هەموو هەوڵی ئەویان دەبێ 

کە خانان دەبینێ زیرەک دەنگی ئاوا خۆشە، ئەمجار زیاتر باایەخ بە . کازیرەک لە دەنگە خۆشەکەی بێ بەشیان نە
لەو الشەوە زیرەک . ئەو دەدا و ڕێگا دەدا زیرەک بێتە دیوەخان و بە گۆرانییەکانی کۆڕی میوانانی خان ب ازێنێتەوە

نەیان خاۆش مێرمنداڵ و دەنگ خۆش بۆ شەو داوەت و ڕەش ەڵەکی کوڕان و کچاانی د ، خاۆ دەکاوتێ و بەزمای شاەوا
 .دەکا
 

دوای ساڵێک هەرمێلە و الی ئاغەوات بە جێ دێیێ و ڕوو دەکاتە شار، بە شاگرد کەبابچی و وردە کاری دیکە ژیاان 
دێتەوە هەرمێلە و وەک ت ەنگچی لە ماڵی ئااغەوات دادەمەرز ، پاشاان بەینای لە گەڵ  ١٣٢١ساڵی . دەباتە سەر 

ار و ئەزیەتی خەڵک لە پێناو ئاغادا دێنێ، دەچێتە سەقز و دەبێاتە ئاغا و تێکدەچێ و واز لە ت ەنگچیەتی و ئاز
 .و لە نێوان سەقز و بانەدا دەست بە کار دەکا" مینە خانی ئەردەاڵن"شاگرد شۆفێری 

 
 :ئاوارەیی و بەغدا

 
ڕۆژێااک لە ڕۆژان کااوڕە جەحێیەیەکاای گوناادی قااوڕەدەر  بە ناااوی مەحمااوود نااارنج، دەکەوێااتە بەر ماشااێنەکەی و 

دواتار زیارەک . لەترسان سەری خاۆی هەڵادەگر  و ئااوارە دەبێات تاا لە کوردساتانی عێاراق دەگرساێتەوە. ژر دەکو
لەوێا  دەسات . دادەمەزر " شاومال ئەلکەبیار"دەگاتە شاری بەغدا و لەو  بە هۆی چەناد کەساێک لە میوانخاانەی 

ەند کەس لە ناودارانی مۆسایقای کاوردی چ. ناو دادەخات  وه دەکات بە گورانی وتن و لە ماوەیەکی کەم دا بەم هۆیه
بۆ یەکەم " رادیۆ بەغدا"ی زایینی زیرەک لەو  دەبینن و ئە دەبەنە بەشی کوردی ١٣١٣وەک عەلی مەردان لە ساڵی 



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

193 
 

جار دەنگی لە رادیۆی کوردی بەغداد دەبیساتر  و بەم جاۆرە مەیادانێکی بااش باۆ خاۆ نوانادنی گاۆرانی ێژی زیارەک 
 .پەیدا دەبێ

 
ەک لە ماوەی مانەوەی لە بەغدا دەیان گاۆرانی تۆماار دەکاا، ئەم گۆرانییاانە نااو و ئااوازەی زیارەک بە حەسەن زیر

زیرەکی گۆرانی ێژ لە ماوەی نزیک بە دەساڵ مانەوە لە عێراقدا دەبێتە دۆست و ئاشنای . کوردستاندا باڵو دەکەنەوە
نوێنییەکانیان کەڵک وەردەگر  و سرنجیان بۆ الی زۆر هونەرمەند و گۆرانی ێژی بەناوبانگی کورد، لە ئەزموون و ڕێ

 .مایە بەهرە هونەرییە کەم وێنەکەی خۆی ڕادەکێشێ
 

 :گەڕانەوە بۆ ئێران

 
گەڕاوەتەوە بۆ ئێران، لەو  چووە بۆ ڕادیۆی تاران، کرماشاان و تەورێاز و لەوێاوە گاۆرانی  ١٣١٨ی گەالوێژی ١٤لە 

گەڵ میدیا زەندی ئاشنا دەبێت و پێکەوە ژیانی هاوبەش پێاک دێانن هەر لەو ساڵەدا لە ڕادیۆی تاران لە. خوێندوە
ی هەتااوی حەساەن زیارەک ١٣٤٢سااڵی . دەباێ" ئاارەزوو"و " مەهتاب"کە ئاکامی ئەو ژیانە دوو منداڵ بە ناوەکانی 

و چایخاانەیەک دادەمەزرێناێ، دیاارە شاان بە شاانی ئە" کانی مەال ئەحمەد"ماڵەکەی دەباتە شاری بانە و لەو  لە 
کاااارەش لە گاااۆرانی کاااوتن و کااااری هاااونەری ناوەساااتێ و لە بەزم و شاااادی خەڵکااادا بەشاااداری دەکاااا و بە باااۆنەی 

لە . پاشان دەچێتە شاری مەهاباد و لە دواکاتەکانی ژیانیشیدا دەچێتە شاری شنۆ. جۆراوجۆرەوە گۆرانی تۆمار دەکا
شااانۆی "لە شاااری ساالێمانی لە تیپاای  ١٣٦١ – ١٣٦١لە سااااڵنی . شاااری شاانۆ بە کااار و کاساا ی ژیااان تێااپەڕ دەکااا

خەساوو یاان »و » باووکی ژێار دەواری ڕەش»لە شانۆکای " رەشۆڵ عەبدوڵاڵ"و " سێوەخان"لەگەڵ " هونەرەجوانەکان
لە شاری سەقز هۆتێلی سێ ئەساتێرەی  ١٣٦٨ – ١٣٦٢لە نێوان سااڵنی . بەشداری کردووە» تەڕپیر»و » ئەژدیها

 .گوتووە هەبووە کە بۆخۆی لەو  گۆرانی
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 :گۆرانییەکان

 
ئەو چااوی . یەکێک لە تای ەتمەندیەکانی گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک، پشات بەساتنی ئەو بە گاۆرانی فۆلکلاۆرییە

بە زۆر ناوچە و مەڵ ەندی کوردستان کەوتووە، لێیان ماوەتەوە، لە خەڵکەکەی میوان بووە و هەڵسان و دانیشاتنی 
ئەو گۆرانییاانەی لە خەڵاکەوە . شێوەی ژیانیان و جلوبەرگ و هەڵس و کەتیان ئاشنا بووەلەگەڵیان بووە و لەگەڵ 
هەرچەنااد زیاارەک زۆر گۆرانیشاای هەیە کە هەم هەڵ ەسااتەکەی و هەم ئاااهەنگەکەی هاای . بیسااتوویە، فیاار بااووە

ئیماامی،  ناالی، وەفاایی، ساەید کامیال: لە ئەو شااعرانە. زیارەک لە شاێعری کاوردی  کەڵاک وەرگرتاووە. خۆیەتی
 .ی سااەید کامیاال ئیمااامی کااردووە بە گااۆرانی"شااەو"زیاارەک بااۆ وێاانە شاایعری . کااوردی، هەردی، پیرەمێاارد و هااێمن

 .حەسەن زیرەک گۆرانی فارسی و ئازەریی هەیە، لەو جۆرە گۆرانییانەدا زیرەک هەڵ ەستی کوردی تێکەاڵو کردوون
 .وویەتییەکێکە لەو گۆرانییانە کە بە زمانی ئازەری گوت" گویلدر"
 

 :بەشێک لەگۆرانییەکانی
 

 دیسان شەو هات
 وەک قومری

 لۆرکێ
 کەتانە
 هەی نار
 کابوکێ
 لەیال

 کرماشان شاری شیرین
 ئەمان دۆکتۆر

 بۆ   منت ناوێت
 هۆ لەیلی

 ماڵی بابم نەسرین
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 کەویار
 ئەسمەر

 
مەال حساااێنی "، "مااااملێمحەمااامەد "حەساااەن زیااارەک لەگەڵ زۆر گاااۆرانی ێژی کاااورد گاااۆرانی گوتاااووە، باااۆ نماااوونە 

یەکێاک لەو گۆرانییاانەیە کە " مااڵی باابم باێ وەفاا"گاۆرانی ". ئەحمەد شەماڵ"و " عوسمان بۆکانی"، "عەبدوڵاڵزادە
ی هەتااوی پاێکەوە بە یاارمەتی تیپای ١٣٣٨حەسەن زیرەک، محەممەدی ماملێ و مەال حساێنی عەبادوالزادە، سااڵی 

دوو گااۆرانی دیااکەن کە زیاارەک و " هەوارە، گااوڵم هەوارە"و " ڵ ێاانەبەرهە. "موساایقای کرماشااان تۆماریااان کااردووە
 .محەممەدی ماملێ پێکەویان کوتوون

 
 ژیانی هونەری

 
لە . ماوەیەک لە شاارەکانی ئێاران و مااوەیەک لە عێاراق. لە ماوەی ژیانی هونەری، زیرەک دەربەدەری زۆری چێشت

ڕۆژێاک بەدەم کاارەوە لە ژێار لێاودا . ێمانی کااری دەکاردڕۆژانی دەسپێکی ژیانی لە باشووری کوردستان لە شااری سال
گۆرانی دەخوێنێت، ئەو گۆرانیە و دەنگی زیرەک هەستی ڕێ وارێک دەبزوێناێ و ئەو ڕێ اوارە دەبێاتە هاۆی گۆڕانکااری 

بۆ ماوەیەک لە ڕادیۆ بەغداد کاار دەکاات و کااتێ . دا و ڕێگەی بۆ دەکاتەوە ب واتە ڕادیۆی بەغداد لە ژیانی زیرەک
بەشی کوردی ڕادیۆ تاران دەست بەکار دەکات حەسەن زیرەک بۆ تاران بار دەکات و لەو  درێژە بە  ١٣١٦لە ساڵی 
حساەین : زۆربەی بەرهەماکانی حەسەن زیرەک لە ڕادیۆ تاران لەگەڵ گەورەکانی مووسیقای ئێرانی وەک. کار دەدات

 .مەد عی ادی بووەیاحەقی، حەسەن کەسایی، جەلیل شەهناز، جەهانگیر مەلەک و ئەح
 

وێنەی لە  بەش مااوبوو، بەاڵم تواناای باێ حەسەن زیرەک ئەگەرچی لەبەر بارودۆخی ئەستەمی ژیاان لە خوێنادن باێ
وێنەی باووە هاۆی ئەوەی کە  ئەو تواناایە لەگەڵ دەنگای باێ. هۆنینی شێعری کوردی و دانانی مۆسیقای کوردی هەباوو

ئێساتاکەش لە شاار و . ردستان ب ێتە خۆشەویستی جەماوەری خەڵاکگۆرانییەکانی حەسەن زیرەک لە سەرانسەری کو
حەساەن کااتێ لە تااران باوو، لەگەڵ . گوندەکانی کوردستان و لە ماڵی کوردەکاان گاو  لە گۆرانییەکاانی دەگیرێات

یەکیااان ناساای و دوای ماااوەیەک ژیااانی هاوسااەریان " میاادیا زەناادی"وێااژەری بەشاای کااوردی ڕادیااۆ تاااران، خاااتوون 
بوو، کە زیرەک چەن گۆرانییەکی بە » مەهتاب»و » ئارەزوو»بەرهەمی ئەو ژیانە دوو کچ بە ناوەکانی . اهێن پێک

 .دا وتووتەوە کچەکانی
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هەڵسووکەوتی حکوومەتی ئێاران کێشاەی زۆری باۆ . سەن زیرەک نە لە ئێران و نە لە عێراق ڕووی خۆشیی نەدیەح
ئەوە دڵای ناساکی زیرەکای ڕەنجاناد و . ن نەدا بە ڕادیاۆ تاارانبۆ نماوونە دوای مااوەیەک ئیتار ڕێگەیاا. کرد درووست
بەسااەر کاارا و لە بەناادیخانە  باااری کاارد بااۆ عێااراق بەاڵم لە بەغااداد دەست. تاار نەگەڕێااتەوە تاااران دا چی ب یاااری

وە بۆیە دوای ڕزگاری ڕەوانەی ئێران دەبێاتە. دراوە میچ هەڵواسراوە و لێی خۆی دەگێ ێتەوە کە لە بن. ئەشکەنجە درا
بەاڵم بااۆ چارەڕەشاای، لە ئێاارانی  ساااواک دەیگاار  و ئەشااکەنجەی زۆری دەکەن، زیاارەک لە شااوێنێک چااۆنییەتی 

تاا  ١٣٦٢حەسەن زیرەک لە نێاوان ساااڵنی . ئەشکەنجەکان دەگێ ێتەوە و ئەو گێ انەوە وەک یادگاری ماوەتەوە لێی
مۆسیقای ئەو سەردەمە وەک موجتەبا میارزادە،  لەو ماوەدا لەگەڵ گەورەکانی. لە ڕادیۆ کرماشان کاری کردووە ١٣٦٤

محەمەد عەبدولسەمدی، ئەک ەر ئیزەدی و بەهمەن پوولەکی کاری کاردووە و ئەو هاوکاارییە باووە هاۆی خولقانادنی 
 .بەرهەمی وا کە وەک شاکارەکانی مۆسیقای ئەو سەردەمە یادگار ماون

 
 :کۆچی دوایی

 
 
 
 
 
 
 

مێاژ باوو حەساەن زیرەکای ئاازار دەدا، لێای تووناد کارد، چەناد جاار لە  ی هەتااوی نەخۆشاییەک کە لە١٣١١ساڵی 
نەخۆشااخانەکانی ورمااێ و بۆکااان خەواناادیان، بەاڵم نەخۆشااییەکەی کە شااێرپەنجە بااوو، دەساات بەرداری نەبااوو، 

 :لێرەشدا حەسەن زیرەک واز لە گۆرانی گوتن نەهێنا
 

 م هات و لێی خەوتبەختی  وەکوو خۆ             لە پ دا پیریم لێ وەدەرکەوت
 هەر بینا ئەوی  لە سووتان کەوت              فتیلەی عومرم هاتووەتە گزی

 بەبێ ئاوزەنگی لە ڕەوت نەکەوت        ئەسپی تەبیعەت هەروا خۆش ڕۆیە
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ی زایینای نەخۆشای هێرشای باۆ دێناێ و شاێرپەنجەی جەرگ لە عەردی ١٣٢١ی پووشاپەڕی سااڵی ١سەرئەنجام ڕۆژی 
ی زایینی دا لە نەخۆشخانەی شاری بۆکان ماڵئااوایی لە زێاد ١٣٢٢اوەیەکی زۆر لە جێگادا کەوتن لە دەدا و دوای م

و نێشتمانەکەی دەکا و چرای تەمەنی لە ساووتان دەکەوێات و پەپاوولەی گیاانی قەفەساەی ساینگی پا  لە مااتەمی 
ئەساپاردەی دایکای نیشاتمان  لە سەر ویستی خۆی لە داوێنای کێاوی ناڵەشاکێنە، کە دەڕوانێاتە بۆکاان. بەجێ هێشت

 .دەکرێت
 

مەرگی حەسەن زیرەک وەک بۆم ێک لە نێو کوردستاندا تەقیایەوەو شاەپۆلەکانی خەم و مااتەمی لە دەساتچوونی لە 
 . ی بۆکان بە خاک سپێردرا"ناڵەشکێنە"لە سەر وەسیەتی خۆی لە داوێنی کێوی . سنوورەکانی کوردستان تێپەڕی

 
 .الیەنگران و ئەویندارانیگۆڕەکەی بوو بە زیارەتگای 

 
 :ئەم شیعرانەش بوونتە ڕازێنەرەوەی کێلەکەی

 
         ب وانە کتێ ەکەی، زیارەتیکە کێلەکەی

 کوردی زیندوو کردەوە زیرەک بە هونەرەکەی
              زیرەک زۆرت کرد خزمەتی هونەر

 ژینت لە پێناو هونەر بردە سەر
              رۆژگارت ساتێ بە بێ خەم نەبوو

 بەاڵم لە هونەر هیچت کەم نەبوو
 

 :ژیان و بەرهەمەکانی لە کتێ دا
 

 چریکەی کوردستان
 ژیان و هونەری
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 گەوهەر 
 حەسەن زیرەک و هێند  لە بەرسەرهاتەکانی

 
 ٢١١٢جوونی  ی٢٦

 
  
 
 

 ک؛ ئەو کەسەی بەهەشتی هێنایە ئەم جیهانەوە زیره
 

 ئەمجەد غواڵمی: ڕاپۆرت

 
ری کۆچی دوایی هێشتاش هەر ئەو هونەرمەندە مەزنەیە کە گۆرانییەکاانی باێ زیااد و  گه مین ساڵوه ەه ٤۵زیرەک لە 

 .دات پۆل ده کەم لە سەر زمان و هزر و یادەوەریی ئەڤینداران و هۆگرانی گۆرانی کوردیدا شه
 

لە شاری بۆکان، لە نێو خێزانێکی هەژار و کەم دەرامەتدا لە دایاک باووە و لە نێاو  0690ساڵی   حەسەن زیرەک له
  ئازار و مەینەتییەکانی ئەوکاتی ژیان و ڕوژگاردا، توانیویەتی خەرمانی گۆرانیی کاوردی دەوڵەمەنادتر بکاات و باه

 .بێت لەو بوارەدا گەلێک داهێنانی بلیمەتانەی هه  وه ته جساره
 
هۆی نەهامەتی و هەژاری   بوونی به بۆ دەیەکانی یەکەمی ژیانی و ئاواره  وه رێته گه ری زیرەک ده نهسپێکی ژیانی هو ده

ست و شاگرد و  رده ک به زرانی لە ئوتێلێکی بەغدا بە ناوی میوانخانەی شیمال کەبیر وه عێراق کردن و دامه  و ڕوو له
لی  وان جەالل تاڵەبااانی و مامۆسااتا عااه ورد و لااهڵ چەنااد کەسااایەتی و هونەرمەناادێکی کاا گااه  ناساایاو پێکهێنااان لااه

 . وه م هونەرمەنده رێگای ئه  له 0650ساڵی   ڕادیۆی کوردی بەغدا له  ردان و چوونه مه
 

ئاوا دەنگای حەساەن زیارەک لە کاۆڕی هاوڕێیاان و شاەوانی دیوەخانەکاانەوە دەگاوازرێتەوە باۆ ئێازگەیەک و دەچێاتە 
 ئەوەی زیرەک ناوبانگ دەربکات و چریکەی مەقام و گۆرانییەکانی هەموو هەمو ماڵەکانەوە، ئەوەش بووە هۆی 
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 .کوردانی ئەو سەردەمە عاشقی دەنگی بکات
 

 :ڵێات ده  و ساااڵنه ی ئاه باره زموون لە لێدوانێک باۆ کەنااڵی چارا لاه ن ئه ندێکی خاوه رمه ک هونه مامۆستا باکووری وه
ک  لە ئێزەگەی کوردی لە بەغدا ناسی، ئەوکات مان لەو  کارمەناد باووم و ئەو وه 0650کم لە ساڵی  حەسەن زیره

  چااری و ئێمااه نااا، مەقامااات و گااۆرانی ده بژارد، ئاااوازی داده کەسااێکی شااارەزا و لێهاااتوو بااابەتی گااۆرانی هەڵااده
 .برت ییمان پێده ئێره
 
وخۆ گاۆرانیی باو گاوێگران دەوت و لەگەڵ خاولەک ڕاساتە 01لە ڕادیۆ کوردییەکەی بەغادا هەفتاانە مااوەی  :شیێت ده

گرووپاای میوزیکاادا زۆر بە سااەرکەوتویی کاااری دەکاارد، بەبااێ ئەوەی پرۆڤەیەکاای زۆر بکااات، جاااری وا هەبااوو هاایچ 
پرۆڤەیشی نەباوو، کەچای گۆرانییەکاانی زۆر بە جاوانی دەگاوتنەوە و دەتاوانم بیاێم ئەو نیوساەعاتە بەشاێکی زۆری 

 .ڕادیۆیە ڕادەگرتگوێگران هەستی خۆیان بۆ ئەو 
 

می مۆسایقایی  رهاه رێگاای به  غادا لاه ی به نادبوونی ئارشایوی ئێزگاه مه وڵه ده  دان به دا وێرای ئاماژه دریژه  باکووری له
ناسی کەساێکی ساادە و نیشاتمانپەروەر باوو،  م ده نده رمه م هونه نزیکەوە ئه  ی من له وجۆره به: کات ک، زیادیشیده زیره

لە بەغدا باوو، هەژاری و نەداری و   دەژیا و بەسادەیی  دەی وانیە ژیان، ئەو چەند ساڵەش که هەردەم بە سادەیی
 .بێکەسی نەیهێشت زور لە ئاواتەکانی بە چاوی خۆی ب ینێ و بیهێنێتە دی

 
ک بە هۆی گۆرانی وتن بۆ هاتنە سەر تەختی مەلیک فەیساەڵی دووەم، لە کااتی ساەرکەوتنی شۆڕشای  ن زیره سه حه
رێ ەرایەتااای عەبااادولکەریم قاسااام، بە ناچاااار دەگەڕێاااتەوە باااۆ ئێاااران، و پااااش   باااه 0655ەنااای سااااڵی ی ژو01

 .دات ری خۆی ده ئیشی هونه  به  ڕادیۆی تاران و لەو  درێژه  چێته گەڕانەوەیشی ده
 

ی ئێرانی ئەم گەڕانەوەیە هاوکات بوو لە گەڵ دەسپێکی هاوکارییەکانی زیرەک لە گەڵ گەورە مامۆستایان و ژەنیاران
و لەوان حسێن یاحەقی، حەسەن کەسایی، جەلیل شاناز، جەهانگیر مەلەک و جەواد مەعروفی و هەروەها ئاشنایی 

 .و زەماوەند لە گەڵ میدیا زەندی بێژەری بەشی کوردیی ئەو رادیۆیە
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زیارەک نزیاک بە هەزار بەساتە و گاۆرانی  :میدیا لە پێشەکی کتێ ی چریکەی کوردستان لەبارەی ئەو سااڵنە دەڵێت
 لە تاران و کرماشان ئاراستە کرد و بەهۆی ئەو گۆرانیانە بوو کە رۆژانە نزیک بە دووهەزار نامە ڕەوانەی رادیۆ 

  .دەکرا و جار بوو کە لە ناو نامەکاندا پارەشیان دەنارد بۆ ئەوەی گۆرانی داواکراویان باڵوبێتەوە
 

ۆ تاران و کرماشان بە هۆی دەنگی بە ساۆزی زیارەک کەوت اووە بەرداڵنای هەماوو کەساێک و بەرنامەکانی کوردی رادی
ئەوکات هەموو رۆژ  دووجار بەرنامەی ئێمە و بیسەر باڵو دەبووەوە، حەساەن زیارەک بە دەنگای ڕەساەن و ساۆزداری 

یاۆ تااران و کرماشاان و خۆی ب ووە هۆی ناسراوەبوون و بەرزبوونەوەی کاوالیتی و پاێگەی بەرناامە کوردییەکاانی ڕاد
 .سەرڕێژبوونی نامەی لەژمارە نەهاتووی الیەنگرانی

 
بەاڵم ئەم دەرفەتە زێ ینە تا سەر بۆ حەسەن نامێنێ و وەک میدیا زەندی دەڵێت دوای ماوەیەک ڕێی چاوونە ڕادیاۆ 

ونی شاێخ عاباد ئەم ڕووداوە کە هاوکاتە لە گەڵ باو. لە حەسەن زیرەک دادەخرێت و خزمەتەکانی لە بیر دەبەنەوە
ساایراجەدینی بە سااەرۆکی بەشاای کااوردی ڕادیااۆ تاااران، دەنگااۆی دژایەتیاای دەزگااا ئەمنییەکااانی ئەوکااات لە گەڵ 

  . کەسایەتیی زیرەکی بەدواوە بوو

 
لە تیپاای شااانۆی هااونەرە  0690ئەم ڕووداوە جااارێکی دیااکە حەسااەنی بەرەو بەغاادا ڕاپااێچ دا و لەو ، لە ساااڵی 

و رەشۆل عەبدوڵاڵ، لە شانۆنامەکانی باووکی ژێار دەواری رەش و خەساوو یاان ئەژدیهاا  جوانەکان لە گەڵ سێوەخان
 .دەگەڕێااتەوە بااۆ ئێااران 0699بەشااداری دەکااات، بەاڵم ئەمجاریااان زۆر تاااقەتی دوورە واڵتاای ناااهێنێ و لە ساااڵی 

 
  مااه رهه ت و به خیه هناادی نێااوان ژیااانی ساا یوه و سااااڵنە و په زا سااەبارەت بااه ک مۆساایقارێکی شاااره وریااا ئەحاامەد وه

   ک یەکێک لە کۆڵەکە پتەوەکانی دونیای هونەری گورانیی کوردی، له و وه ئه :ڵێت ک ده ن زیره سه کانی حه رییه هونه
 ئازار و مەینەتییەکان   لهک  ر کانگایه سه  ستی به کانی ده ردانییه رگه ڵگا و سه قی کۆمه ناو ده  رێگای ژیان له

 .ین ک ناوبردی بکه وێنی گۆرانی وتنی زیره م هه که ک یه وه توانین ده  کهگرت وو
 
  اڵم بەداخەوە به توانی کومەڵێک ئاوازی جوان بەرهەم بهێنێت، به   وێنه م هه ستوور بوون به پشت ئه  و به ئه :شیێت ده

 ەی ئەو ئاوازانە لە الیەن زۆرب  مه، رده و سه کانی تۆمارکردن له ر و ناکارامەبوونی ئامێره بوونی مافی داهێنه هۆی نه
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 .سانی فارس و عەرەب و تورکەوە بردراون که
 

زیرەک لە پاش ئەم ئااوارەیی و دەربەدەریە توشای چەنادین نەخۆشای کوشاندە دێات، هەرچەنادە ساەدان گاۆرانی بە 
لاێ  ئاوازی جۆراوجۆری کاوردی وتاووە، بەاڵم بە پێای گێارانەوەی هاوساەردەمەکانی لە ژیانیادا وەک پێویسات ڕێازی

 .ستۆ گرت ئه  ی لە دوا ساتەکانی ژیانیدا، به رکه م ئه تا نەخۆشی شیرپەنجە ئه نەگیراوە و هه
 
یی و  گشت ئاواره  ن به سه اڵم حه بوو، به ر ده نی تێپه مه ته  هار له به 50نیا  ک ته زیره  کاتێک کران که  مانه موو ئه هه

و ساتۆدیۆیەکی پێشاکەوتووی   نەباوونی ئاامێری مۆسایقایی کاراماهکانی لە بەردەم کاارکردنی هونەرییادا و بە  گرفتاه
دەنگهەڵگاااارتن، وەک بلیمەتێااااک تااااوانی ئەرشاااایەێکی دەوڵەمەنااااد لە دوای خااااۆی خەرمااااان بکااااات و بیکااااات بە 

پااش ئەو کۆمەڵێاک دەنگ ێاژ و خااوەن بەهارە بە پشت ەساتن   قوتابخانەیەکی گۆرانی بۆ نەوەکانی داهاتوو، تا له
 .وتنەوە نێو کۆڕی گۆرانی  بێنه  رشیەه بەم ئه

 
ئەرشاایەێک کە وەک مەجیااد درەخشااانی مۆساایقاری ناسااراوەی ئێراناای لە دیمااانە لە گەڵ هەواڵاادەریی کااوردپرێس  

ناسنامەیەکی سەرەکییە بۆ ناسینی مۆسیقای ڕەسەنی کاوردی و جیااکردنەوەی لە مۆسایقای گەالنای  دەدا، ئاماژەی پێ
مۆسیقای هەوارمی مۆسیقایەکی ڕەساەن و تاای ەت بە کاوردە و ناکرێات لە ڕیازی مۆسایقای ساونەتیدا : دیکە و دەڵێ

ەوە بە تااای ەت ئەوەی کە ئەم وتەیە زیاااتر لە هەمااوو کەسااێک گۆرانییەکااانی حەسااەن زیاارەکی  دەگاارێت. دابنرێاات
 .دەنگی ئەو گۆرانی ێژە بە ڕادەیەکی زۆر نزیکە لە مۆسیقای کۆنی کوردی

 
کە لە   وار باووه خوێناده ساێکی نه ین که کاه ی باسای ده سه و که ئه  که  وه خاته لە الیەکی دیکەوە شارام نازری بیرمان ده

رکردن و بە شێوەی بیداهە شاێعری دەوت و ئااهەنگی باۆ گەڵ هەنگاونانە ناو ئۆرکێسترای رادیۆ دەچووە ژووری تۆما
 دادەنا و دەیخوێند و هەمووی ئەم کارانە کەسێکی نەخوێندەوار دەیکرد کە مۆسیقا و شێعری لە رێگەی دیناو و 

 .گەیشت وو حافیزەیەکی سینە دەفتەرییەوە پێ
 

زیارەک کەساێکی نەخوێنادەوار باووە،   هڕاسات :ڵێات هەر بۆیە وریا ئەحمەد سەبارەت بەو ورە ئاسامانییەی زیارەک ده
نگاوی  بەاڵم تواناااییەکی تەواوی لە دەرباا ین و ڕێکخسااتنی هۆنراوەکااانی بااو گااۆرانی بااووە، ئەو لەو سااەردەمەی هااه
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کان باۆ گاۆرانیی کاوردی کاۆ  کوردنشاینه  واو ناوچاه تی گاوێگرێکی زۆر لە تاه باواری گاۆرانی کاوردی، توانیویاه  ته ناوه
 .ن ڕابکێشێت بۆ گۆرانییەکانی خۆیبکاتەوە و سەرنجیا

 
 ناسینی موجتەبا میزادە : بیری خاڵی گوهەرینی داهێنەرانەی زیرەکمان دەخاتەوە و زیادی دەکات  نده رمه ئەم هونه

و  ری حەسەن زیرەک بووە و ئاه دانەر و مۆسیقاری ناوداری کورد، خاڵی وەچەرخانی ژیانی هونه هونەرمەندی ئاهەنگ
 .بنێین توانین ناوی جوانترین گۆرانی کوردییان لێ جێماون ده  مان به هاوکاری دووقۆلی ئه  ی به مانه رهه به
 

ئەم ئاشااناییە نە تەنیااا خاااڵی وەرچەرخااانی ژیااانی زیاارەک بااووە، بەڵکااوو وەک عەدەنااان کەریاام لە لێاادوانێک بااۆ 
بردناای گااۆرانی ێژان بە  جۆرێااک ئێرەیاای پێ رۆژنااامەی شااەرق لە یااادی میاارزادەدا دەڵێاات، ی0551پاشااکۆی ژمااارە 

 .پەیوەندیی داهێنەرانەی ئەو دووەی بەدواوە بووە
 

کاتێک کە میرزادە ب یار دەدات بەرهەمە پێشووەکانی حەسەن زیرەک کە لە ڕادیۆ بەغادا  :عەدنان ڕوونی دەکاتەوە
وەک ساەنتوور، قەرەنەی، تاۆم ەک و  تۆمار کرابوون، لە فەزای ستۆدیۆیی ئێران داڕێژێتەوە تەنیا لە ئامێرگەلێکی

دەدا، ڕۆڵای  دوو ڤیۆلۆن بەهرە وەردەگرێات و ڤیۆلاۆنی دووهەم وەک پاڵپشاتی ڤیۆلاۆنی یەکەم کە خاود میارزادە لێاێ
کاتێک گاوێی دەدەیانە ئەو بەرهەماانە هەر لە ساەرەتاوە تاا کۆتاایی تێادەگەین کە ڤیۆلاۆنی میارزادە وەک . دەگێرا

میلۆدی بە سەر تەواو ئامێرەکانی دیکەدا دەبەشێتەوە و بەمشێوە تێکرایان دەهێنێتەوە  هۆگرێکی ئەویندار نۆتەکانی
 .خزمەتی گشتییەتی بەرهەمەکە

 
هەسااتی جوانیناساایی ... لێاارەدایە کە مەزنااایەتیی هااونەری حەسااەن زیاارەک زیاااتر شااەمەند دەکاارێتەوە و :دەشاایێت

ئەم هەساااتە جوانیناساااییە لە ... ییەکاااانی زیااارەکمیاارزادە قاااوواڵیی و ڕەونەقێکااای تاااای ەتی دەبەخشاااێت بە گۆران
دانەرانی گەنجااای کاااورد ئاااارەزوو دەکەن هەماااان ساااۆلۆیەک باااژەنن کە میااارزادە  ئاساااتێکدایە کە زۆربەی ئاهەناااگ

 .ژەندوویەتی
 

ک؛ لەنێو ساباڵغدا، گەوهەر ، دینێ مەڕۆ دینێ، ئەسمەر ، ئامۆزا، هەی بەالر، کرماشان و دەیاان  لی وه گۆرانیگه
تی خااۆی  زنایااه وام مه رده بااه  ن کااه نااه و ڤیۆلۆنژه نیاااری مۆساایقایی ئااه شااکاری و ژه می دابه رهااه یی دیکەیاا  بهگااۆران
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هەماوو گەورەیای   بێت و باه رده ر کۆچیادا تێپاه سه ساڵ به 15مرۆ  ئه  ندێک که رمه تی هونه زنایه مه  به  وه داوته گ ێده
ە ڕێگەی حەسەنەوە ئاشنای گۆرانیی مۆسیقا و ئاوازی کوردی بووم و لە من ل: تی ک وتویه زیره  ت به باره خۆیەوە سه

 .زۆر بابەتی مۆسیقایی و گۆرانی کوردانەم ناسی  وه ڕێگەی دەنگی ئەوه
 

 ٢١١٢ی جوونی ٢٢  -  کوردپرێسماڵپەڕی : سەرچاوە
 
  

 
 

  قاڵوه شه باغی  چوومه ده سااڵن
 

ساێ  ركه هه  ، بۆیاه شاتیاران باووه رنجی گه جێای ساه  هو مانی زووه رده ساه  رلاه ، هه قاڵوه مان شه كه ی سرروشتی شارهجوان
فین  كانی ساه ناه دیمه كات چااوی به زده بێ باۆ جاارێكی  حاه رنه هه  سااڵنه  وه كاته زوو ده ، ئارهبكات  هقاڵو ردانی شه سه

  تاه ری كردوه ی گاریگاه كاه جوگرافیه  شاوێنهو   قاڵوه جاوانی شاه.  وه وێته ی بكه كه سازگاره وئاوهوا فێنك  وسۆرك وئاووهه
 شااعێران و ویساتی و یی و خۆشه وه تاه وێنی شعری نه هه  بۆته ، كهندان رمه ستی ڕۆشن یران و شاعیران و هونه ر هه سه

 ) مان كه وه ته رزی نه به  پایه  نده مه و هونه كێك له یه. ندان رمه هونه زۆرێك له گۆرانی ئاوازو
 

 .ك ن زیره سه حه

 
ی  ماه حه) رانای الی براده  ی كاردوه قاڵوه ردانی شاه یاان جاار ساه ده (پاایز و هااوین وهار باه) كاانی رزه وه  لاه  ساااڵنه)
، زۆر نگی باۆگێ اون ئاهه  كردوه (سیحی ی مه باپیره و زووقی حاجی و ڕه و ها بندیان ته و ن موختار سه حه وساب  قه
ماام )  واناه یان بۆ باساكردوم له و ڕۆژگارانه م پرسیارم لیكردوون ئه رده و سه نجانی ئه گهبوانی  ئاماده تحاڵ و شایه  له

 سااب ی قه ماه جماال حه و جات كااك ناه و ن گااوان ساه د حساین حه كاك محماه و مام تاهیر وعمری سلێمان سورچی 
كی  ره گاه  له (عوالی زبێرئاغا) ی چایخانه  ، له  گرتووه (ك ن زیره سه حه) ی كه خۆشه  نگه ده  دانیشتوون و گوێیان له)

نگ  نادین ئاهاه چه (سااب ی قه ماه حه) ماالی  وه  بێترماه  سایحی لاه ی مه( زووقای وبااپیره ڕه) ی چایخاناه  له  سیمۆن وه
 (رمی نێاوان تی گاه ر هاوڕێیاه باه ، له  رانای گێا اوه نگی باۆ براده ئاهاه  قاڵوه كاانی شاه  ناو باخچه  كانی له ودانیشتنه



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

204 
 

حااجی ) ر سانوور ساه  یشاتۆته گه  زانیویاناه كه( سااب ی قه ماه حه و ن موختاار سه حه و ها بندیان ته و ك ن زیره سه حه
تی باۆگێراون ،ماام  نگی تای اه و ئاهاه  قاڵوه شاه  لیان هاتۆتاه گاه له  پیشاوازیان كاردوه (چۆماان و  اڵلاه گه وران  ئۆماه

ی  ماه حه) مااڵی  ساتی خاۆم لاه ده به (ك ن زیاره ساه حه) نگی ئاهاه  كم لاه یاه كره بهمان  (1958) ڵێات سااڵی تااهیر ده
پااك   كاه نگه تا ده تۆماارم كارد هاه  كاتژمێریكاه  زیااتر لاه (لیزابێت ی ئاه ساجیلی ماركاه ته) ئاامێرێكی  باه (سااب قه
یان  كاه كره به)خ  كۆیی جیهان به)و(ی اخالص نی تۆماگه ع دالطیف خاوه) ڵ گه  ریم له هۆی براده اڵم به چوو به رنه ده

 حااجی باارام  (چایخاناه مووكات له زۆرخااۆش باوو هااه  كاه نگه كانی خۆیان،ئاهه نگیااه ده  هۆی ئاامێره بااه  وه باۆ پاكردماه
رگاارتم  كێ ااوو لێاای وه  وه تااه بیرنایه به  وه مااه كه نااد بیرده رگاارتم ئیسااتاش چه رێااك لێاای وه اڵم براده دا بااه لێمااان ده(

دانیشات وو ...( ز)ی  چایخاناه  لاه كێك یاه باوو (كان ساته شه) ڕاسات ناوه له لێات جارێكیاان ها ده روه هاه ، وه وه یدامه ونه
 ،اڵت هاه ر كساه وت و كاابرا یه دیاركاه به(ك ن زیاره ساه حه)ناكاو  یر بوو له شتێكی زۆرسه(كم ن زیره سه حه)یگوت من  ده
وم ڕیزیاان لاێ  تی مان ئاه هووتووی  زۆر شوێن گۆرانی ووتوه له  وه ؟ ئهكم ن زیره سه حهووتی من .. .و ك ئه ن زیره سه حه

قاااادر )خااااڵم (ى فین ساااه ئاااوتێلی  كان لاااه ساااته سااااڵی شه  لاااه) قێ حوساااێن جلیااال فاااه( ڕیزمامۆساااتا ، به گرتاااووه
، تاهیر تۆفیق ، ك ن زیره سه حه) ندان رمه هونه( عید ال سه محمود مه)ی  ر چایخانه رام ه به  قاڵوه بازاری شه له(موختار

ی  وكاتانه ئه (ك ن زیره سه حه(ند رمه هونه  جێی باسه. گوت گۆرانی زۆر خۆشیان ده  وه كهدانیشت وون پێ ) ردی ڕسول گه
 ر نوه ئاه) ڕێز ماام ،به  هاوكاریان كردوه  قاڵوه ڵكی شه وێشخه له ربردوه سه ختی عێراق ژیانی به غدای پایته شاری به  له
سات مان  ده كاان به موو كاره باووم هاه(رمانساازی كاۆلیجی ده) ی ری ئیاداره باه ڕیوه به(1953) سااڵی ووتای مان له (گ باه

. كانم زۆرگااو  لااێ ب ااوو  اڵم ناوبانااگ وگۆرانیااه بااه  بووه نااه(ك ن زیااره سااه حه)ڵ  گااه تیم له هاوڕییااه  نااده رچه بوو،هه
، منای    ڕۆژ بێكااره اڵم به ڵیت و به گۆرانی ده  ئیزاعه  وان له شه  یه لێرهوا ( ك ن زیره سه حه)  وه رێكیم ووتی ئه براده

كاربكااات   ڕۆژ بۆخااۆی لێااره مااێ بااه ده ده(حااانووت) بابێاات فرۆشااگای كااۆلیژی  باارۆ بااانگی بكااه  ووتاام مااادام وایااه
حاانووتی (خۆڕایی باه)ر م اهرا بێ به ی دووسااڵ باه هااتن مااوه(زا د ڕه ماه محه و ك ن زیاره ساه حه)نادان رمه بووهونه وه ،ئه

جوانی وسروشتی . كردم  جێی هێشت و هات خودا حافیزی و سوپاسی غدی به پاشان خۆی ڕۆیشت به. كۆلیژم پیدان 
ك  فایاه وه  كاه  كاردوه  تاه بلیمه  ناده رمه و هونه ك وای له ن زیره سه و حه قاڵوه ڵكی شه رمی خه تی گه مان وهاوڕێه كه شاره

م  كه داخه . تی  كانیه خۆشه  گۆرانیه  ك له یه( قاڵوه باغی شه  چوومه سااڵن ده)گۆرانی  ، به قاڵوه شه  به ر رام ه بنوێنێ به
  قاڵوه ڵكی شه سێك خه موو كه ، پێ  هه ی كوردستانى باشووره قاڵوه ڵ شه گه ی له م گۆرانیه ڵێت ئه ركاتێت ده هه  یه وه ئه
بێت  ی هاااه ڵگاااه ی هااایچ به وه باااێ ئاااه( قراو  ئێرانێیتااای ر شاااه گاااه ، ده نییاااهی  قراو  ئێاااره ر شاااه گاااه  خۆده: ڵێااات ده

  ،ڵێن گونادێكی جاوانی بچوكاه ده  ی ئێرانیان دیوه قاڵوه ی شه وانه بێ ،ئه التی كوردستان هه ڕۆهه  كی  له یه قاڵوه باشه
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  قالوه شه (ك ن زیره سه حه) ستی به ردانی كردبێت ، من دڵنیام مه ژیانی دا جارێك و دووجار سه له (ك ن زێره سه حه)با
  ی كاردوه قاڵوه ردانی شاه ژیانیادا زۆر ساه  له  واتاه ( قاڵوه بااغی شاه  چوومه سااڵن ده) ڵێ ده  چونكه  ی خۆمانه كه جوانه

....... 
 
 
گۆرانی كاوردی ر  ی هونه لووتكه رله هه (ساڵ40)  دوای. ری گۆرانی وموسیقا هونه له (ك ن زیره سه حه) و توانای هره به
نگای  ، ده نگای پیروالواناه ك ده زیاره. كاا ده (ك ن زیاره ساه حه)ی كاه ناگ زوالڵه ده  پێشاوازی لاه  وه دوای ناه  وه و ناه دایه

ی باوكی  قاڵوه شاه)  شااوه رگه هه (ك ن زیاره ساه حه)ناد رمه گیانی پااكی هونه سااڵو لاه.. . ڕاباردوو و ئێساتا و داهااتووه
 (كوردستان

 
 ٢١١٢ی جانێوێری ٣١: ڕێکەوتی  -  قاڵوی پۆست شهماڵپەڕی : سەرچاوە
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  قاله  ک و مامه ن زیره سه شداری حه به  ئۆڕکێسترێک، به

 
  سۆران .  . ح

 
  . وره ناوی کوردستانی گه  به
 

  سااااته رگه م مه لاااه ، بیااارموباااو م بیسااات قالاااه واڵی کاااۆچی دوایااای مامه هاااه  تاااازه   دا، کاااه وانه م شاااه ر لاااه هاااه
زینااادویی گرتاااومی،   ی دژه ماااوت ناکاااا منااای  مۆتاااه جارجاااار، ده   وه ر و داخاااه ساااه که  و  باااه  وه کااارده ده  زێناااه دڵته
سااااڵ پاااێ ، تاااابلۆ  ده  زیااااتر لاااه  ، کاااه وه هاتاااه بیااارم ده اڵم کااااتێ وه باااه. وتووم؟ کاااه  قالاااه بیااار مامه وه  تاااازه

بااااواری سااااوو    لااااه  وه کااااانی دڵااااه  ، لااااه(ویجاااادان)ز ری ئاااااوه ، دادگااااه...و  م نووساااایوه قالااااه موزیکااااالی مامه
ی  ر بناغاااه ساااه  لاااه. زانی ده تاوان اااار ناااه  مساااقال باااه  راساااتی دا خاااۆم باااه  ، لاااه وه م ساااۆرغه و لاااه  وه ڕاندماااه یپه ده
یسااات، و ن زیرکااای خۆشه ساااه ساااتا حه ماموه  رت باااه با ، ساااه بااااس کاااردن نیاااه  پێویساااتی باااه  ک کاااه یاااه ڵگه ناااد به چه
و باااێ  ر ئاااه تی دا باااووم، هاااه خزماااه  و زۆر جااااران لاااه  وه ی خاااۆم باااوهخر هااااو چاااه  تاڵ و ئاتااااجی ، کاااه سااات ه ده

و  ره شااانی رۆماااانتیکێکی باااه چه  ڵ هاااات، باااه رووم هاااه  لاااه  ر بۆیاااه هاااه. کااارد سااات ده خاااۆم دا هه  م لاااه تاوانیاااه
  سااااووکه  ڵکااااه ، به وه گێ مااااه دق بۆتااااانی دهقاااااو ده  ر چاااااوم بخااااولقێنم، کااااه بااااه  لااااه  نانااااه م دیمه ریالیساااام، ئااااه

 :وت رکه ت و سه وه رکه کگرتن، به ی یه و لووتکه ره رێک بێ، به نه پاڵپێوه
 
  ساااتا قالاااه ک و ماموه ن زیاااره ساااه ساااتا حه ، ماموه ورۆزه ژنی ناااه کااااتی جاااه  دا، دیااام کاااه  رۆمانتیکاااه  و کاتاااه لاااه
  وه دانیشاااتنه  و باااه  وه یاناااه کێلااای گیکۆکه  باااه  ، پالێاااان داوه شاااكینه ناڵهنی کێاااوی  ناااده به   ر کاااام لاااه ، هاااه ڕه ماااه
ی  نگااای بێوێنااااه ده  باااه)ڵااااێن  ده"  وه هاتاااه  یاااه ، ساااااڵی تازه وروزه ژنی ناااه م ۆ رۆژی جاااه ئااااه "ریکن، ساااروودی  خاااه
  .( ڕه مه  ستا قاله هاوڕێێ سۆزی شمشاڵی ئاسمانی ماموه  ک و به ن زیره سه ستا حه ماموه

 
ڵ  هاااه  وه نیساااکه هه  ریان باااه گریاااان، ساااه کانی  وا دهەناباشااا  ت کاااورده ناناااه ئااااو و ته  باااه وباااو رد ده باااه!  زمیناااهخ
دان میلیاااۆن کاااوردی  ساااه  دا، روانااایم رۆحااای شاااکۆیه  باااه  رۆمانتیکاااه  ناااه و دیمه لاااه( !!!. جاااا ناااازانم باااۆ)نااادرا  که ده

ک  ری بۆکاااااان، وه ڤاااااه و ده  شاااااکێنه چیاااااای ناڵهوروپشاااااتی  ده  ،   ماااااردو   زینااااادو، لاااااه وره کوردساااااتانی گاااااه
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لی  دا، رۆحااای مرۆڤگاااه  و کاتاااه لاااه. گوێیاااان گرت اااو  تاڵووکاااه  و باااه  وه ویی کاااۆ ب وناااه تاااه زنی نه کاڕناڤااااڵێکی ماااه
رچاو  گرتنااای  باااه  باااێ لاااه  ،وه خاااواره  مااان لاااه  ، کاااه وه و کاااوڕه ئاااه  زنی کاااورد، باااێ بانگهێشااات هات ووناااه زۆر ماااه

 : نووسم یان، ناویانتان بۆ ده و پایه ی پلله زی رادهر مێژوی ژیان و به
 

دیااان، باباتاااهیری  ی ئێزه وره ورامی، سااوڵتان ساااهاک، میااری گااه ڕالی کااورد، پیاار شااالیاری هااه شااا دیاااکۆی قااه
خااااانمی   سااااتووره اڵن، مه رده د خااااانی ئااااه حمااااه باااادوڵاڵخانی مااااوکری، خااااان ئه عوریااااان، بااااوداق سااااوڵتان، عه

یااااادولالی  پزی ین، شاااااێخ عوبه یمان پاشاااااای باباااااان، خاااااانی لاااااه ردار، ساااااوله ز خاااااان ساااااهزی اڵن، عاااااه  رده ئاااااه
زای درسااایم،  ید ره عیدی پیاااری پیاااران، ساااه گوێزی، شاااێخ ساااه وی تااااوه ولاااه زووری، مه مزینان، نااااڵی شااااره شاااه

 وباااادی،کان، خاناااای ق درخانیاااه به   میاااره  دی خاااانی، زۆر لاااه حماااه ساااتا ئه وانااادوز، ماموه ی ره وره پادشاااای گاااه
د موختااااری  حماااه خاااانمی جاااا ، ئه  وازی، عادلاااه رکاااه زاخاااانی ئه رۆک سااامکۆ، حااااجی قاااادری کاااۆیی، غواڵم ه ساااه

سااانی  بولحه رزنجی، ئه حموودی باااه ر، شاااا ماااه ساااغه لی ئه ید عاااه مێااارد، ساااه شااااعیر، دکتاااور فوئااااد، خااااڵۆ پیره
حساااان ناااووری، تااااهیر تۆفیاااق، رۆک ئی یف، یاااۆنس دڵااادار،  قاااانع، م تااای پێنجاااوێنی، سااااڵح دیاااالن، ساااه ساااه
، حااااجی  فا باااارزانی، هاااێمن، ساااێوه ال مساااته رۆک ماااه د، ساااه مماااه وا قاااازی محه رۆک پێشاااه ر خاااوێن، ساااه جگاااه

،  رێشاااه شاااێو، مامه بااادوڵاڵ په ، عهور،  دوکتاااور قاساااملو ختاااه ،  ئه وه می کوردساااتانه ی پێنجاااه پارچاااه  چونااادی لاااه
و  دا جێااای نووساااینی ئاااه لێاااره   وه داخاااه  باااه  ، کاااه ساااانی دیکاااه ۆر کهیال زاناااا و زۆر ز ژار، لاااه رۆک ئااااپۆ، هاااه ساااه

  م، باااه کاااه داوای چاوپۆشااایان لاااێ ده  وه ک نۆشاااه  ی شاااانازی کاااوردن و باااه پاکیاااان مایاااه  ، کاااه نیاااه  نااااوه  گساااته
وی وا کااورتی رۆحاای تااه  بااه  .هاتن ده بااژاردن نااه  لااه  ، کااه رگه رفرازی پێشاامه مران و هااۆزی سااه ت گشاات نااه تای ااه

  .و کاڕناڤاڵه یری ئه سه  لی کورد، هات وونه ندامانی گه ئه
 

   . وه بوونه روانین و مۆڕ ده ساری ده رمه شه  به  دوور دووره  ددامی ، له ک سه کوژانی نگریسی وه کورد
 

  د، کااااهباااار  رێوه یی وایااااان بااااه وه تااااه ری، ئۆڕکێسااااترێکی نه فااااه ی کااااورد، دو نه یااااه موێنه که  نااااده مه م دو هونه ئااااه
ی  کورتااه  م ب یااار نامااه ، ئااه قالااه  ڕاڵ دیاااکۆ، مامااه ر داوای قااه سااه پاشااان، له  لااه. خاارۆش  رد هات وونااه داروبااه
ساااندیان کااارد و ئۆڕکێساااتر  رێزان، په پیاااه چه  ، باااه وه کاااوڵی گریاناااه  ت، باااه شااایمه واوی حه تاااه  ، کاااه وه خوێناااده

 : دوایی هات
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  یاااه م بیرۆکه ویساااتان، ئاااه خۆشه.  ون، ویساااتن توانیناااه کاااه  رده یاااابن ساااهدڵن ون، ک بکاااه ک بگااارن، یاااه یاااه! لۆ گاااه"
 !"  النی جیهانه گه ومو وتنی هه رکه ی سه وه ی تاقیکراوه قینه ئامرازی راسته  ،یاڵ نیه و و خه خه
  

 ٢١١٣ی مای ٢٨: ڕێکەوتی  -   کاڵورۆژنهماڵپەڕی : سەرچاوە
 

 

 
 

 هەزار ئاوازە تێپەڕیساڵ بەسەر کۆچی دوایی هونەرمەندی ٥٤
 
 
 
 
 
 

 عەلی شیرینی

 
هونەرمەناادی " حەسااەن زیاارەک " مااین ساااڵ بەسااەر کاۆچی دوایاای مامۆسااتا ٤۵هەتاااوی  ی1396ی پووشاپەڕی ١ڕۆژی 

لە " عەبادوڵاڵ" کاوڕی" حەساەن زیارەک. "گەورە و ناوداری کوردستان ناساراو بە هونەرمەنادی هەزار ئااوازە تێاپەڕی
شاااوێنی لە . لەدایاااک باااووە( ی هەتااااوی ١٣١١ - ٣ - ٨)زایینااای  ١٣٢١ - ١١ - ٢٣ مەڵ ەنااادی موکریاااان لە رۆژی

لە گەڕەکی قەاڵی سەرداری ئەم " زیرەک"دایک وونی زۆر ڕوون نییە، بە گوێرەی قسەی خەڵکی شاری بوکان مامۆستا 
نێاوان شااری  کە لە" هەرماێلە"شارە لە دایک باووە و زۆر کەسای  لەو کەساانەی کە لە نازیکەوە دەیناسان، گونادی 

لە ژیاانی رۆژانەی خۆیادا " حەساەن زیارەک"مامۆساتا . سەقز و بۆکان هەڵکەوتووە بە شاوێنی لە دایک اوونی دەزانان
گەلێاااک ڕەناااج و کاااوێرەوەری و نەهاااامەتی دیتاااووە و دەربەدەری و ئااااوارەیی کێشااااوە کە لێااارەدا ساااەرەنجتان باااۆ 

 . و بنەماڵەکەی ڕادەکێشین" حەسەن زیرەک"خوێندنەوەی کورتەیەک لە ژیانی مامۆستا 
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 کورتەیەک لە ژیان و بەرسەرهاتی هونەرمەندی هەزار ئاوازە
 

و بنەماڵەکەی بکەین ڕەنگە بە چەندین کتێب کۆتایی " حەسەن زیرەک"بۆ ئەوەیکە باس لە ژیانی رۆژانەی مامۆستا 
بااوکی " عەبادۆڵاڵ. "س دەکەیانبە کوێرەوەری و نەهامەتییەکانیان نەیەت بۆیە کورتەیەک لە ژیانی بنەماڵەیان با

دەستی بە کاار کاردووە تاا رۆژانە بتاوانێ پاارووە " هەرمێلە"مامۆستا زیرەک وەکوو رەعیەتێک لە الی ئاغای گوندی 
لە الی ئاغاای گونادەکە لە بەر لێهااتووی و ئاازایەتی بە " عەبادۆڵاڵ"کااک . نانێک بۆ بنەماڵەکەی بەدەست بێنێت

میانە "و " حوساێن"دوو کاوڕی دیاکەی بە ناوەکاانی " حەسەن"ناوبراو جگە لە . کردووەعەبدوڵاڵ زیرەک ناوبانگی دەر
ساااڵیدا بەردەسااتی مسااگەری و قاااوەچییەتی دەکااا و  ٨ - ٢لەتەمەناای " عەباادوڵاڵ" ی کااوڕی"حەسااەن . "ی هەبااووە"

ئەرکاای هەروەهااا خزمەتاای ماااڵە دەوڵەمەناادەکانی بۆکااانی کااردووە تاااکوو بتوانێاات پاڵپشااتێک بێاات بااۆ باااوکی و 
سااڵیدا لەگەڵ چەنااد کەس لە گااۆرانی بێااژە  ١١ - ٣ناااوبراو لە تەمەناای . سەرشاانی باااوکی کەمێااک ساووکتر بکااات

. گۆرانییاان وتووەتاوە"بۆکاان " خۆشەکانی شاری بۆکان لە شاییەکانی نێو شار و گونادەکانی دەوروبەری شااری  دەنگ
چی دوایااای دەکاااات و بە دوای مردنااای باوکیااادا ساااااڵن دەبێااات کە بااااوکی کاااۆ ١١لە تەمەنااای " زیااارەک " مامۆساااتا

ی دایکی لە شاری سەقز مێرد دەکاتەوە "ئامین"بەرەو شاری سەقز کۆ  دەکەن و " هەرمێیە"بنەماڵەکەیان لە گوندی 
ناااوبراو لە . و خوشااک و براکااانی" زیاارەک"و ئەمە دەبێااتە هااۆی دژواری زۆرتاار لە ژیااانی ئااابووری و کااۆمەاڵیەتی 

و لە الی ئاغای ئەو گوندەوە بە کاارەکەر دادەمەزرێاتەوە و دەسات " هەرمێلە"دەگەڕێتەوە گوندی ساڵیدا  ١٢تەمەنی 
 . دەکات بە قاوەچییەتی و بەردەستی ئاغا و ئاغاواتەکان

 
 "هەرمێلە"لە گوندی " حەسەن زیرەک"تێپەڕاندنی ژیانی مامۆستا 

 
گوناادی )ساااڵی دەنااگە خۆشااەکەی سااەرنجی خەڵکاای ئەو گوناادە  ١٣بااۆ  ١٢لە تەمەناای " حەسااەن زیاارەک"مامۆسااتا 
لە دەناگە خۆشاەکەی باێ بەشایان " زیارەک"بۆ الی خۆی رادەکێشاێت و هەماوو هەوڵای ئەوەیاان دەبێات کە ( هەرمێیە

ئاغااا ناوبااانگی دەنااگە خۆشااەکەی زیاارەک . نەکااات و زۆر جاااران کااۆ دەبااوونەوە کە زیاارەک گۆرانییااان بااۆ بیێااتەوە
ئەمجار زیاتر بایەخی پێ دەدات و ڕێگە دەدات کە بێتە دیوەخان و بە گۆرانییەکانی کۆڕی میوانانی دەبیستێتەوە و 
مێرمنداڵێکی دەنگ خۆش دەبێت کە شەوانە بە دەناگە خۆشاەکەی گاۆرانی و شاەوداوەت و " زیرەک. "خان ب ازێنێتەوە

 .خۆش دەکات ڕەش ەڵەکی کوڕ و کچە هاوتەمەکانی خۆی گەرم دەکات و بەزمی شەوانەیان بۆ
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 "سەقز"و شاری " هەرمێیە"لە نێوان گوندی " زیرەک"کۆ  و کۆچکردنی مامۆستا 

 
ساڵیدا گوند و الی ئاغا بە جێ دێیێت و ڕوو دەکاتە ۱٤واتە لە تەمەنی " هەرمێیە"دوای ساڵێک مانەوە لە گوندی 

بەکار کردن و نزیاک بە شاەش  شاری سەقز و دەچێتە کەبابخانەیەک و لەو  وەکوو شاگردی کەبابچی دەست دەکات
ب یااار دەدات ( ی هەتاااوی١٣٢١)ی زاییناای ١٣٤١ساااڵ لەم کەبابخااانەیەدا خەریکاای کااارکردن دەبێاات تاااکوو ساااڵی 

و لەو  وەک چەکدار لە ماڵی ئاغای گوندەکە دادەمەرزێات، پاشاان بەینای لە گەڵ " هەرمێیە"بگەڕێتەوە بۆ گوندی 
ئازار و ئەزیەتی خەڵک لە پێنااو ئاغاادا دێنێات و دیساان ڕێگاای شااری  ئاغا تێکدەچێت و واز لە چەکدارییەتی و

و لە نێاوان ساەقز و " میانە خاانی ئەردەاڵن"سەقز دەگرێتەوە بەر و دەچێتەوە باۆ ساەقز و دەبێاتە شااگرد شاۆفێری 
 .بانەدا دەست بە کار دەکات

  
 چۆنیەتی ئاوارەیی لە شاری بەغدا

 
شاۆفێر دەبێات لە نێاوان " زیارەک"ڕۆژێاک کە مامۆساتا " میانە خاانی ئەردەاڵن"پاش ئەوەیکە دەبێتە شاگرد شاۆفێری 

دەکەوێتە بەر تارۆم یلەکەی " مەحموود نارنج"بە نێوی " قوڕەدەر "جادەی بانە، سەقزدا کوڕێکی الو خەڵکی گوندی 
دەبێت تا لە باشووری کوردستان ساەر دەردێنێات و و دەکوژرێت و ئەوی  لە ترسان سەری خۆی هەڵدەگر  و ئاوارە 

دادەمەزرێات و لەوێا  " شاومال ئەلکەبای"دواتر دەگاتە شاری بەغدا و لەو  بە هۆی چەند کەسێک لە میوانخانەی 
چەنااد کەس لە ناااودارانی . دا بەم هااۆیەوە نێوبانااگ دادەخااات دەساات دەکااات بە گااۆرانی وتاان و لە ماااوەیەکی کەم

لەو  زیرەک دەبینن و ( ی هەتەوی ١٣٣٢) ی زایینی ١٣١٣لە ساڵی " عەلی مەردان"و مامۆستا مۆسیقای کوردی وەکو
باڵو دەبێتەوە و بەم جاۆرە " بەغدا"و بۆ یەکەم جار دەنگی لە رادیۆی کوردی " بەغدا " دەی ەنە بەشی کوردی رادیۆ 

لە مااوەی ماانەوەی لە " سەن زیرەک حە" مامۆستا . مەیدانێکی باش بۆ خۆ نواندنی گۆرانی ێژی زیرەک پەیدا دەبێ
 . دەیان گۆرانی تۆمار دەکات کە ئەم گۆرانییانە ناو و ئاوازەی زیرەک بە کوردستاندا باڵو دەکەنەوە" بەغدا"

 
زیرەکاای گااۆرانی ێژ لە ماااوەی نزیااک بە دە ساااڵ مااانەوە لە عێراقاادا دەبێااتە دۆساات و ئاشاانای زۆر هونەرمەنااد و 

 کە لە ئەزموون و ڕێنوێنییەکانیان کەڵک وەردەگرێت و سرنجیان بۆ الی بەهرە  گۆرانی ێژی بەناوبانگی کورد
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 .هونەرییە کەم وێنەکەی خۆی ڕادەکێشێ
 

 لە بەغداوە گەڕانەوە بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران
 
یاۆی گەڕاوەتەوە بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران و لە ڕاد( ی هەتاوی١٣٣٨ - ١ - ١٤)ی زایینی ١٣١٣ - ٨ - ٦لە 

زۆربەی بەرهەمەکانی حەسەن زیرەک لە ڕادیۆ تاران . تاران، کرماشان و تەورێز گۆرانی خوێندووە و باڵو بووەتەوە
لەگەڵ گەورەکانی مۆسیقای ئێرانی وەک حسەین یاحەقی، حەسەن کەساایی، جەلیال شاەهناز، جەهاانگیر مەلەک و 

ئاشانا دەبێاتەوە و پاێکەوە " میادیا زەنادی"ڵ خااتوو هەر لەو ساڵەدا لە ڕادیۆی تااران لەگە. ئەحمەد عی ادی بووە
 . دەبێت" ئارەزوو"و " مەهتاب"ژیانی هاوبەش پێک دێنن کە ئاکامی ئەو ژیانە دوو منداڵ بە ناوەکانی 

 
 هاتووچوو لە نێوان باشوور و رۆژهەاڵتی کوردستان

 
ی زاییناای ١٣٦١تااا ساااڵی ( ویی هەتااا١٣٣٣)ی زاییناای ١٣٦١بااۆ جااارێکی دیااکە دیسااان لە ساااڵی " زیاارەک"مامۆسااتا 

رەساووڵ " و"ساێوەخان " لەگەڵ"شانۆی هونەرە جوانەکان"دەگەڕێتەوە بۆ شاری سلێمانی و لە تیپی ( ی هەتاوی١٣٤١)
 . بەشداری کردووە» تەڕپیر»و » خەسوو یان ئەژدیها»و » بووکی ژێر دەواری ڕەش»لە شانۆکانی " عەبدۆڵاڵ

 
لەو مااوەدا لەگەڵ گەورەکاانی . لە ڕادیاۆ کرماشاان کااری کاردووە ١٣٦٤تاا  ١٣٦٢حەسەن زیرەک لە نێاوان ساااڵنی 

مۆسیقای ئەو سەردەمە وەک موجتەبا میارزادە، ماحەمەد عەبدولساەمدی، ئەکا ەر ئیازەدی و بەهامەن پاوڵەکی کااری 
کارەکانی مۆسایقای ئەو ساەردەمە بە یادگاار کردووە و ئەو هاوکارییە بووە هۆی خولقاندنی بەرهەمی وا کە وەک شا

و " باانە"ماڵەکەی دەبااتەوە رۆژهەاڵت و دەچێاتە شااری ( ی هەتاوی ١٣٤٢)ی زایینی ١٣٦٨دواجار لە ساڵی . ماون
چایخانەیەک دادەمەزرێنێت و شاان بە شاانی ئەو کاارەش لە وتانەوەی " کانی مەال ئەحمەد"لەو  لە شوێنێک بەناو 
ی ڕاناوەستێت و لە بەزم و شادی خەڵکدا بەشداری دەکاات و بە باۆنەی جۆراوجاۆرەوە گاۆرانی گۆرانی و کاری هونەر

لەو  بە کاار و " شانۆ"و لە دواکاتەکاانی ژیانیشایدا دەچێاتە شااری " مەهاباد"تۆمار دەکات و پاشان دەچێتە شاری 
بەش  می ژیان لە خوێندن باێئەگەرچی لەبەر بارودۆخی ئەستە" حەسەن زیرەک"مامۆستا . کاس ی ژیان تێپەڕ دەکات
وێنەی لە هۆنینەوەی شێعری کوردی و دانانی مۆسیقای کوردی هەبووە کە ئەو تواناییە لەگەڵ  بووە بەاڵم توانای بێ
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لە سەرانسااەری کوردسااتان ب ێااتە خۆشەویسااتی " زیاارەک"وێنەکەی بااوونەتە هااۆی ئەوەیااکە گۆرانییەکااانی  دەنگاای بااێ
 . کانی کوردستان و لە ماڵی کوردەکان گو  لە گۆرانییەکانی دەگیرێتجەماوەر و ئێستاش لە شار و گوندە

 
دەبینرێاات پشاات بەسااتنی ئەو بە " حەسااەن زیاارەک"یەکێااک لەو تای ەتمەناادییانەی کە لە گۆرانییەکااانی مامۆسااتا 

ئەو چااااوی بە زۆر نااااوچە و مەڵ ەنااادی کوردساااتان کەوتاااووە و لێیاااان مااااوەتەوە، الی . گاااۆرانییە فۆلکلۆرەکاااانە
ڵکەکەی میوان بووە و هەڵسان و دانیشتنی لەگەڵیان هەبووە و لەگەڵ شێوەی ژیانیان و جلوبەرگ لەبەرکردنیان خە

زۆر گۆرانیشی " زیرەک"ئەو گۆرانییانەی لە خەڵکەوە بیستوویە فێر بووە هەرچەند . و هەڵس و کەتیان ئاشنا بووە
براو لە شاێعری کاوردی  کەڵکای وەرگرتاووە و نااو. هەیە کە هەم هەڵ ەستەکەی و هەم ئااهەنگەکەی های خاۆیەتی

شێعری شاعێرانی وەکوو نالی، وەفایی، سەید کامیل ئیمامی، کوردی، هەردی، پیرەمێارد و هاێمن باۆ گۆرانییەکاانی 
حەساەن "مامۆساتا . ی کاردووە بە گاۆرانی"شاەو"بە نااوی " ساەید کامیال ئیماامی"بەکار هێنااوە، باۆ وێانە شاێعرێکی 

کە " گویلادر"فارسی و ئاازەری  گاۆرانی وتاووە و هەڵ ەساتی کاوردی تاێکەاڵو کاردوون وەکاوو  بە زمانەکانی" زیرەک
 .یەکێکە لەو گۆرانییانە کە بە زمانی ئازەری وتوویەتی

 
 "زیرەک"بەشێک لە گۆرانییەکانی مامۆستا 

 
" زیارەک"مامۆساتا  بە وتەی هەندێک لە فۆلکلۆرناسان و مێژووناسانی ئەدەبی کوردی و مۆسیقازانە گەورەکانی کاورد

 :زۆرتر لە هەزار تا سنوری هەزار و چوارسەد گۆرانی وتووەتەوە کە بەرچاوترینیان ئەم گۆرانییانەی خوارەوەن
 
 دیسان شەو هات  -١
 وەکوو قومری  -٢
 لۆرکێ  -٣
 کەتانە  -٤
 هەی نار هەی نار  -۵
 کابوکێ  -٦
 لەیال  -٢
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 ئەمان دوکتۆر  -٨
 بۆ  منت ناو   -٣
 . ە"کرماشان شاری شیرینم "کەویار و بەناوبانگترین گۆرانی ناوبراو  -١١
 

گەلێک گۆرانی بەرچاوی هەیە کە هەمووکات لە سەر زاری خەڵکی کوردستان لە الو وپیر و کچ و کوڕ و ژن و پیاو 
 . دەکەنەوەبوونەتە زەمزەمەیان و دەوترێتەوە و زۆر لە گۆرانی بێژانی ئەم سەردەمەش لە گۆرانییەکانی دووپات 

 
 :لەگەڵ زۆر گۆرانی ێژی کورد گۆرانی گوتووە بۆ نموونە" زیرەک"مامۆستا 

 
 . محەممەد ماملێ* 
 .مەال حسێنی عەبدۆڵاڵزادە* 
 . عوسمان بۆکانی* 
 .ئەحمەد شەماڵ* 
 

و " حەساەن زیارەک"کە " ماڵی بابم بێ وەفاا"نموونەی بەرچاوی ئەو گۆرانییانەی . کە پێکەوە گۆرانییان وتووەتەوە
ی هەتاوی پێکەوە بە یارمەتی تیپی موسیقای کرماشان ١٣٣٨ساڵی " مەال حسێنی عەبدۆالزادە"و " محەممەدی ماملێ"

دوو گاۆرانی دیاکەن کە مامۆساتا " هەوارە، گاوڵم هەوارە" و" بەرهەڵ ێنە"تۆماریان کردووە و هەروەها گۆرانییەکانی 
 . پێکەوە وتوویانە" محەممەدی ماملێ"و " حەسەن زیرەک"

 
تا ئێستا چەند کتێب لە بارەی ژیان و بەرهەمەکانی هونەرمەندی نەمر حەسەن زیرەک چا  و باڵو کراونەتەوە کە 

 : بریتین لە
 

 ی کوردستان،  چریکه* 
 ری،  ژیان و هونه* 
 ر ،  وهه گه* 
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 .کانی رهاته رسه به  ک و هێند  له ن زیره سه حه* 
 

 "حەسەن زیرەک"کۆچی دوایی مامۆستا 
 

ی زاییناای ١٣٢١بەهااۆی نەخۆشاای شااێرپەنجە کە لە مێژبااوو بە دەسااتییەوە دەینااڵنااد لە ساااڵی " زیاارەک"مامۆسااتا 
چەنادین جاار لە . نەخۆشییەکەی گوشار دەخاتە سەری و ئاازاری دەدات و لێای تووناد دەکااتەوە( ی هەتاوی١٣١۰)

دەیخەوێنن بەاڵم نەخۆشییەکەی دەست بەرداری نابێت، جێگای سەرنجە کە " بۆکان"و " ورمێ"نەخۆشخانەی شارەکانی 
بەداخەوە . ە هۆنەرییەکەی بەردەوام دەبێاتواز لە گۆرانی وتن ناهێنێت و لە کار" حەسەن زیرەک"لێرەشدا مامۆستا 

نەخۆشااییەکەی هێرشاای بااۆ دێنێاات و دوای ( هەتاااوی١٣١١ی پووشااپەڕی ١)ی زاییناای ١٣٢١ - ٦ - ٢٦لە رێکەوتاای 
دوا ماڵئااوایی لە زێاد و نیشاتمانەکەی دەکاات و " بۆکاان"ماوەیەکی زۆر لە جێگاادا کەوتان لە نەخۆشاخانەی شااری 

لە سەر ویست . وێت و پەپوولەی گیانی قەفەسی سینگی پ  لە ماتەمی بەجێ دێیێتچرای تەمەنی لە سووتان دەکە
و " بۆکان"بە بەشداری خەڵکی شاری " بۆکان"و وەسیەتی خۆی لە داوێنی کێوی ناڵەشکێنە کە دەڕوانێتە سەر شاری 

ورد و هونەردۆساتان بەشداری خەڵکانی دیکە لە شارەکانی کوردستان بەتای ەت هونەرمەندە ناسراو و ناودارەکانی ک
شااەپۆلەکانی خەم و ماااتەمینی لە " حەسااەن زیاارەک"بە مەرگاای مامۆسااتا . بەخاااکی پاااکی نیشااتمان دەسااپێردرێت

دەسااتچووی ئەو گەورە پیاااوە و هونەرمەناادە ناسااراوەی گەلەکەمااان لە ساانوورەکانی کوردسااتان تێااپەڕی و کااوردان و 
 . هۆنەر دۆستانی دەرەوەی کوردستانیشی گرتەوە

 
 .شیعرانەی خوارەوەش بوونەتە ڕازێنەرەوەی کێلی گیکۆکەیئەم 

 
 ژینت لە پێناو هونەر بردە سەر   زیرەک زۆرت کرد خزمەتی هونەر 
 بەاڵم لە هونەر هیچت کەم نەبوو  رۆژگارت ساتێ بە بێ خەم نەبوو 

 
 ٢١١٢ی جووالی ٦ :ڕێکەوتی  -  کوردستان میدیاماڵپەڕی : سەرچاوە
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 !بوو ک نه ن زیره سه ک، حه زیرهن  سه حه
 

 
 

 نده سعوود بینه مه.د

 
ی ژیااان و  رتۆپی ئیااراده کااوو سااه ک وه ن زیااره سااه شاانی حه هاوچه  واریاادا ڵگای کورده کۆمااه  سااێک لااه متر که کااه  نگااه ڕه
ڵ ژیاان و  گاه له  وه ڕووبووناه ڕووبهی  شاێوه  م لاه هاه  زه م حاه ئه وژمی وت ێ و ته رکه شنی ئاواتی چێژ و خۆشی ده رچه سه
بوونی  نااه  وه روونشاایکارییه ی ده ڕوانگااه  لااه. ڕووناای و ڕاشااکاوی خااۆی نواناادبێ  کانیاادا بااه نگه گااۆرانی و ئاهه  م لااه هااه
شاێوێنێ و هاۆگری  ئودیپیی ڕاهااتنی تێاک ده زمی وتی نه وه، ڕه نی منداڵه سه ر ژیانی حه سه باوک به وامی رده ری به سێ ه
ساتوویی قاانوونی بااوک دژ  ق ه ندی و چه ی ڕێساامه واناه پێچه  به  کات؛ جیهانێک که ی ده ژنانه زمی هانی دایک و نهجی
 .  وه بینێته ده( antifoundationalist)ماییدا  ندی و بێ بنه بێناوه  و خۆی له  یه باوکانه زمی ری و نه وه ندته ناوه  به
 
مێاژووی ون اوو و   سات باه یوه ڵگای کاوردی، په ی کۆماه رانه روه ساه باوک زمی ی نه واناه پێچه  ک باه ن زیره سه ، حه وایه که

و  ؛ ئه وه بینرێته کاندا ده نده یت و به کی و به بی زاره ده ئه  کانیشی له واره ئاسه  که  وه بێته ده  ڵگایه م کۆمه ناهوشیاری ئه
ن  الیاه  دواتار لاه  کاه  مێژووی مێزۆپۆتامیاا باووه  تایی له ره ێ یی سهرز ڵگای وه کۆمه می رهه به  که  یه ژنانه  میتراییسمه

ڕخوازی  وپه ڕی و ئه ی ئاسمانگه کتاخوازانه نگی یه رهه چێت و فه تێک ده  وه کانه یی عی ری و ئارییه نگی شوانکاره رهه فه
 .بێت جێگری ده
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ی  ساتی دایکخوازاناه هه  وه یاه و بۆنه ر باه ، هاه وه وێته که لێ دوور دهشی  قینه نی منداڵیدا دایکی ڕاسته مه ته  ن له سه حه
و کاچ و  ناوی ئاه.  وه داته نگ ده ستی ڕه خه  یدا به ویندارانه ستی ئه به ری و مه فانتازیای هونه  و له  وه بێته جێ ده رزه به

ی  ساااۆبژێکتیویته می رهه ی به وه زۆرتااار لاااه  وه بناااه ده  کااادا دووپاتاااه کانی زیره گۆرانییاااه  وام لاااه رده باااه  ی کاااه ژناناااه
 : یه ندی ژنانه کی ناشێوازمه فانتازیایه  می رهه بێت، به  ی ژنانه ست خستنی ئۆبژه بۆ ژێرده  رانه روه پیاوسه

 
ت، تووباا، فااتم، ئافتااو،  ، نوساره زیاه ، ڕه ، ڕاباه ژاڵ، ئامینێ، ئامه بری، که مێ، سه ر، ئایشێ، مریه سمه ش ئه ڕه“
 .”…ت و ، تووران، پیرۆز، عیسمه ، سۆی ه ستووره جێ، مه هال، خه هێن، شه لیم، شه هتاب، حه یلێ، مه ت، له زاکه هن
 
،  بووه ی هاه وتاه رکه ی خۆشایدا ده قینه ژیاانی ڕاساته  له  وا دیاره  کدا که کانی زیره و گۆرانییه  سته به  له  ژنییه م فره ئه
ی  یل و ئاڕاساته وام ئاابووریی ماه رده و باه  گار  دراوه  کای پێاوه پیرۆز کاه ناوشایاری زیرهک ناوی  بۆ یه  ندێکه ربه سه

 »ک ن زیره سه ئامین دایکی حه»:  ندی دیاری کردووه رمه لی یدۆی هونه
 

زرۆی  زی ژیااان و تامااه گشااتی حااه  ویسااتی و بااه و هێمااای جااوانی و خۆشه بااۆ ئااه  دا کااه م ژنانااه ساا ی ئااه وه  ک لااه زیااره
کیی  مواناه نگی هه رهاه کای و فه بی زاره ده ئاه  لاه  هێناێ کاه کار ده به  سرووشتییانه  س ه و وه  و وێنه ۆستی بوون، ئهژیند
 : ر داڵنه به  ڵکی ئاشنا و له گوێی خه  و به  ڵگای کوردستاندا باوه کۆمه
 
 ی ڕۆژ،  ستێره فری کوێستان، ئه هی چۆم، گوڵی سێاڵو، ب نێره زای شاخان، که ڕه ویار، به ومل، که ، که ست چاومه“

http://www.amazhe.com/wp-content/uploads/2016/07/artists_hesen_zirek_01.jpg
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ی بیست  ستێره ناری ئاودار، ئه بۆن، هه  ی به مامه ر چۆ، شه ی سه ڕدۆشی جاران، بێری، خونچه یل، مه ی سیوه ستێره ئه
نار، بااخی  ڵماس، دۆالری نێاو لیاران، بااخی هاه نجیران، کارگی نێو ڕێواسان، دوڕی نێو ئاه ناری نێو هه و دوو، هه

رلک، گااوڵی نێااو  ناادیل، دار مێخااک، سااێوی سااه فری قه ، بااه یحانااه ڕه  شااه مێااو، ڕه  والو، توولااه و، لااهبااێ، باااخی سااێ
ڕ، ناارنج  شپه نجیران، گوڵی شه ز، قۆخی نێو هه نێو ڕه  ناری له بێ، هه  رده ردن گوڵدان، لیمۆی کاڵ، زه رژین، گه په

تیی  رد، شااه ی زه اڵڵااه ک، هه ڵااه حالن، ماااینی به ی کااهدار، ماااینی کوێاات، ماااین زه گااوڵ، مااه  و لیمااۆ، کارمااامز، سااووره
وباڕ،  رد، کاه ردن زه ڕ، گاه قه برۆ ساه ی سااوا، چااو بااز، ئاه مامه بیازا، شاه  ی، لێاو ئااڵ، چیاه باریکاه  ، کۆتره شلێره

ی  ونچاهڵوو، خ فری ئاڵماه ی کااڵ، باه ڵووچاه و، مانگی تابان، شمشاڵ، هه و، دندووکی که که  ڕالن، خاسه شمقاڕ، ته
 .”…لیمۆ و  رز، گوڵی رته ی سه مامه ند، کشمی ، شه ی قه نیری کوردی، کارخانه سێو، داری شمشاد، په

 
ستی پیاوساالری بووناه و لاه  ی ده باری ژنان و کچانی کورد کردوه که گیرۆده ستی به دۆخی ناله ها هه روه ک هه زیره
ر بۆیاه لاه  هاه. ری کاراون راباه اڵواردن و نابه وه تووشی هه بوارێکهموو  هه  کیدا له ڵگای داخراوی خێیه ستێنی کۆمه به

وه و باه  ته ڵگای کوردی داوه ی کۆمه م توێژه خامۆشه کانی ئه ته ینه بووبێت ئاوڕی له مه جالی هه کانیدا تا مه گۆرانییه
 :ڵیداوه کانیاندا هه بااڵی توانست و تێکۆشانه

 
                         ست خوڵقاوی  ربه کیژێکی کوردی سه

 ردوون گیرۆده ماوی داوی گه  به
                           ڕاوی  ڵگه رد هه کیژه کورد بۆچی زه

 له بۆ رۆژی خۆت ئاوا داماوی
 بۆ نیشتمانیکۆشی  جوان تێده

                             نگ له شانی  ی ت ه که کورده  کیژه
 گری له دوژمنانی ڵده منداڵ هه

                               ی له شاخ و چیا  که کورده  کیژه
 مێ ب ه دڵنیا ده ولت ده قه

 نگاویا م ته وی له که رده وا سه
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،  بووه قێکی دیاااریکراو نااه نااد و چااه ندی ناوه سااتۆبه و ئه  سااته ن پااێ به سااه زی حه هاازر و ئاااوه  کااه  و پێیااه ر بااه هااه
یی، شوناساێکی کوردساتانی و ئیتۆساێکی  باتی ماۆرکی ناوچاه و لاه  ڕانادووه ی تێپه راناه گه ی ناوچه بازناهشی  که ره هونه
بی و  ره وای عااه ی کااوردی و فارساای و لااوڕی و هااه کانیاادا وشااه گۆرانیه  لااه  ر بۆیااه ؛ هااه دیاااره  رکوردسااتانی پێااوه ڤه ژه
ر  به ساته می  بۆخۆیاان ده جاه نگی عه رده چان و گاوێگر و باه دهتی مێلۆدیا و ڕیاتم، دێان و  رووره پێی زه  نی و به رمه ئه
ندوویی  سااه نه ره هااۆی په  ین، بااه کااوو مااارکۆپۆلۆی گااۆرانی ێژانی کااورد ناااودێری بکااه کرێاات وه ده  ک کااه زیااره. ن کااه ده

( ورێز موساۆ، تاهغادا،  تااران، به)تادا  غوربه  اڵتی پشتیوان، زیااتر لاه سه نگ و ده ی ده بوونی ئیزگه کوردستان و نه
ڕای ئاازاری دووری و  ره گشاتی ساه  ندی کاورد باه رمه ت بۆ هونه غوربه.  شانی کردووه و وه  یاندووه ری خۆی پێ گه هونه
ک بێگوماان  ش الی زیاره م دۆخاه و ئاه  باووه  نداناه رمه ست و سۆزی هونه وێنی بزواندنی هه ردی ناسۆری جودایی، هه ده
 . کی نواندووه ره وری سه کانیدا ده نگ و مێلۆدییه ئاهه  ری له کردنی نوێگه  ی داهێنان و تۆکمهی ئاست وه رز کردنه به  له
 
 خۆم  النه  ر بێ سه وم خاكم به  تیا بسره  جێم نییه»
 »خۆم  یخانه ی و مه مه  م، بێ هاوده یار و  س و بێ كه  بێ
 

 رکێی  رام ه وێدا به له  کا که تێیدا باسی دۆخێکی پارادۆکسیکاڵ ده  خوێنێ که یتێکی فارسی ده ها به روه ک هه زیره

http://www.amazhe.com/wp-content/uploads/2016/07/images.jpg
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 . …نووسێکی تراژیک چاره  له  ، بێجگه وه نتزێکی بۆ نادۆزرێته هیچ سه” ن ته وه - ت غوربه“ی  دووانه
 
 رویی در وطن دارم  در غربت دلم شاد است، نه  نه»

 »من دارم  بخت من برگردد از آن طالع که الهی
 
واو باوونی  پااش تاه  بینین که ندانی ئاڵمانی ده رمه الی ڕۆشن یران و هونه  وه ند  جیاوازییه هه  به  م دۆخه س ی ئه وه
 :ن که داهاتوو ده  ک چاو له بێ هیچ هیوادارییه یان بۆ واڵت به وه ڕانه جیهانی و ئیمکانی گه می ڕی دووهه شه
 
 دانیشتووم  که ناری جاده که  له»

  یه که ی ماشێنه ریکی گۆڕینی تایه شۆفێر خه
 هاتووم و وا لێی  نایه  و شوێنه خۆشیم له

 چم وا ده  شم پێ خۆش نیه و شوێنه ئه
 (برێشت)» م؟ که ده  که گۆڕینی تایه  چاو له  وه ته سره حه  دی بۆچی وا به ئه
 

  لاه  ستێک که رده یان به  ؛ ئۆبژه یه ی الکانی هه(object petit a)ی ئا  ی گچکه ن کارکردی ئۆبژه سه ت بۆ حه غوربه
-هۆکاار  الکاان باه  ر بۆیاه ؛ هه یله هاتنی مه دی و الی خۆی ڕابکێشێ، خۆی هۆکاری به ره به  یلی ئێمه ی مه وه جێگای ئه
اڵم  ، بااه یشااتووه ستپێ اگه ش ده و نااه  یااه هفی ه سااره خی مه بایااه  نااه  یااه م ئۆبژه ئااه. بااات یل ناااوی لااێ ده ی مااه ئااۆبژه
وتنی  ساره ک و نه ڕۆک باوونی زیاره گه.  دایه شوێنێکی دیکه  وام له رده بزوێنێ و به ده  ی خۆشیی ئێمه که  ک که باییه زێده
،  م هێنااوه هرها یی باۆ به رناوچه ڤه یی و ژه دۆخی بێ النه  ی نیشتماندا، که وه ره هیچ شار و گوندێکی نیشتمان و ده  له

نی  خااوه  تێک کاه غورباه:  تاه ی غوربه ساته هاوبه  چێاژی  ی زێاده وباو یلاه مه  ی هاتووه ب ان نه  له  و مێکانیزمه به  ئاماژه
چێژی ژویسااانس و  زێااده  یشااتن بااه بااۆ گه  کی بااێ ئامانجااه ری خولیایااه هانااده اڵم ، به رۆکااه فااۆرمێکی بااۆش و بااێ ناوه

 .رگ ی مه شکه شاگه
 

مان باۆ  و ڕاساتییه ، ئه وه بینینه کانیدا ده سته ند و به به  له  ک که کانی زیره شته دا بوون و گه ڵوه کانی هه کاتێک شوێنه
تێکی  غورباه  کی ناشاوێن لاه زایاه بکات و فه  وه س ینه ت شوێن کی تای ه جوگرافیایه  ک توانیویه زیره  بێت که ر ده مسۆگه
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  کااانی نااه و ئاوازه  سااته نگی به رهااه و فه  ک و زاراوه شوناساای زیااره  وه و بۆنااه ر بااه هااه م دێنێاات؛ رهااه خااوازراودا به
 . یه ندانه رمه تێکی هونه و غوربه( nonplace)ڵکوو ناشوێن  اڵنی، به رده ئه  و نه  موکریانییه

 
 :نیشتمان ر ڤه نی نیشتمان و ژهناشوێ  به  که یه کانی کوردستان، ئاماژه وار و شار و گونده ناوی شوێنه  دان به ئاماژه

 
وشاار، تااران،  قز، بۆکاان، کرماشاان، موکریاان، هه ، ورمێ، سه ده غه شت، ساباڵغ، شنۆ، نه رده ریوان، سه ، مه بانه“

رکووک، مووسااۆ،  ولێر، کااه غاادا، ساالێمانی، هااه بیل، به رده ، میاناادواو، ئااه راغااه دان، کاشااان، مه مااه ورێز، هه تااه
ران، سایێمان  نگوڕ، ساابوونکه حاڵی ماه ، بازیاان، ماه ، ڕانیاه ، دووکاان، کۆیاه وه، پێنجاوێن، بیاارهقاڵ شارباژێر، شاه

ناد و بێساتوون،  لیخان، کوێساتانی له فری کاه هۆاڵن، باه زرای ساه ڕۆ، ماه توو، دۆڵی قوڕووچا، تانجاه غه ندی، جه که
، د  مااوکری، بورهااان،  شااکێنه رد، ناڵه زه رده با، بااه یران، کێااوی ئاربااه اڵ و دارسااه م یاال، قااه ماتوو، زه لی کااه کااه

 .”…ند و تایله  مسه رکارێز، ڕندۆڵ، قازیان، نه د ، سه ساروقامی ، میره
 
ن؛  وه وتنه ریب که ی غه ڵکوو جێ نزرگه ماڵی باوانن، به  زێدی دایکی و نه  ک نه ن زیره سه بۆ حه  م شوێنانه ئه  وایه که

م  رهاه ری ناامۆنوێنی خاۆی به و هوناه  وه توانێ ناشاوێنی ناامۆیی خاۆی بدۆزێتاه تێیدا ده ک زیره  ن که و شوێنه ئه  واته
  وه ڕێتاه گه ، ده وه خرێتاه دوور ده رمی ی فاه نادی باڵوکاراوه ناوه  له  میشه کاندا بۆ هه تای چله ره سه  ی له وه پاش ئه. بێنێ

و شاانۆ  ره تر کااۆ  و ماااڵ بااه کی یااه ؛ پاااش ماوه وه کاتااه ده ک یااه ر  چایخانه وێنااده و له  دی بانااه حمااه ال ئه بااۆ کااانی مااه
کچاۆن  اڵم وه باه. نجام بگاات رئه ساه  دا باه و شااره نی لاه مه ی ته ئاخریی پیری و ئاویلکه  ستی وایه به و مه  وه گوازێته ده
نووس  شیان چااره مجاره ، ئه کی کردووه له رد و نامورادیی فه پگه رخی چه ستی چه بوونی ده  وام خۆی باسی گیرۆده رده به
ی ناهومێاد  که خۆشاییه ر کردنیای نه ساه چاره  ی ورماێ لاه خۆشاخانه پزیشاکانی نه  کاه. نێت و شوێنێکی دیکاه ڕایاده ره به
  ناه رشتیی کۆتایی بی ه رپه ن بۆ سه ده وانی  ب یار ده ئه. نن یه گه کانی ڕاده خزمه  رگی به ی مه بن، نزیک بوونی واده ده
شاری بۆکان   ن له سه ی حه ری انه ری غه فه سه  وتێکی ڕووت بوو که نیا ڕێکه ڕاستیدا ته  ی شاری بۆکان؛ له انهخۆشخ نه

  ڵکوو گیکاۆی باه ماار زینادوو، باه ده  کی باه ک زیره یان نه مجاره بۆکانی بناسێندرێت و ئه  کۆتایی پێ بێت و دواتر به
 . وه وێته دا بحه شکێنه ورازی ناڵه هه  زیندووی له  میشه ر هه هونه
 
 بۆکانێ  ر به رام ه ، به شکێنه ر ناڵه سه  چمه ده»
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 »شمیالنێ و نه  ، باریکه جی ه یاری من زۆر نه
 
 
 
 
 
 
 
 
  سا اوه  کی شاوێن پااقژکراو و ناوچاه زایاه نیا هاۆگری فه و ته  بووه ی شوێن نه سته پێ به  ها که روه ک هه ن زیره سه حه
  وه بااری ئینتیماای حیزبای و سیاسیشاه  ، لاه وه تێادا ب ینێتاه( unheimliche)تی ئاشانای  غورباهبتاوانێ   کاه  بووه
ڕوخساارێکی   ک کاه کاوو زیاره زێن وه نادێکی سانووربه رمه بێگوماان هونه.  وتووه رکه مپات ده سه ست و بێ روه ها ناده روه هه

و   تی خاۆی پێاک هێنااوه نگری تای اه ڵگا هاۆگر و الیاه هکاانی کۆما واوی چین و توێژه نێو ته  و له  بووه پاپیۆالری هه
،  و زیناادان کااراوه  نجه شااکه و ئه  بچااه له که  وه عسااه به تیی ئێااران و ڕژێمی پاشااایه ن ڕژێمی الیااه  ناادین جاااری  لااه چه

وای کاورد  هرۆشای دۆزی ڕ ن داژداری نیشتمان و په سه حه  ر بۆیه ت بووبێ، هه سیاسه ناتوانێ مرۆڤێکی ناسیاسی یا دژه
ماۆرکی    پێی ناشوێنخوازی، ناه توانیویاه  ر به اڵم هه به.  زانیوه ڵوێست نه بێ هه  وه ته م بابه و هیچ کات خۆی له  بووه

. هاوێژی بکااات خوازی و دروشاام شااه اڵوی بانگه ی تێکااه کااه ره هونه  ش ربگاار  و نااه ت وه ئایاادۆلۆژیا و حیزبێکاای تای ااه
ر  کێشاای  وێنااده هات و له ڵااده ناادی بااارزانی هه ڵ ه و مه ره وه، بااه مایااه بااێ پشااتیوان ده  یاادا کااه و کاتانه ک لااه زیااره

 :بینی ده  خۆوه  کانی قورسایی زۆرتری به شۆڕشگێ یی گۆرانییه
 
 فیدای کوردان الحی گیان و سه الحی ئه مانی سه جێژنی کورد زه»

 ییوبی ددینی ئه الحه سهو  الح؟ ئه سه  الح کامه الح، سه دونیا سه  هاته
 منێژن ی ده و ڕۆژه من، تا ئه من، کوردم ئه من، کوردم ئه کوردم ئه

 »من من، کوردم ئه ڵێم کوردم ئه ر ده نێژن، هه رم ده کێلی ژوور سه
 

http://www.amazhe.com/wp-content/uploads/2016/07/38_80_40.jpg
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  نگاه هوه و ڕ تاه  بینیوه نێاو هایچ ڕێ اازێکی سیاسایدا نه  هایچ کاات خاۆی لاه  کاه  گره لنه کی حاشاهه ڕاستییه  وه اڵم ئه به
کاانی  جیاوازه  و زاراوه  موو ناوچاه نێاو هاه  ک لاه ناگ و ئااوازی زیاره ستاندن و گشاتگیر کردنای ده ئه  ره ش بۆ په مه ئه

 :وتۆی گێ ابێت وری ئه کوردستاندا ده
 
 کاشی و ، نه چینیم ده  نه

 جاشی حیزبیم و نه  نه
 وێیداشی  م نه تووده  نه

 گیان  مه یک حه له الم و عه سه
 وێیداشی  خۆی و به  به
 
ی  نگژه یران و تاه قاه  لاه  ی کاه وه لاه  ، جگه نییه  وه سته ده  وتۆمان به شتێکی ئه  وه که تی بیروڕای ئایینیی زیره بابه  له

ها  روه گۆڕێی پرسی مێتاافیزیکی و ئانتاالۆژیکی و هاه  هاتنه کانی ندییه تمه تای ه  کێک له یه  ساڵیدا که وره قۆناخی گه
 :خوێنێ کی سۆزدار ده گۆرانییه  وه شه م بۆنه کا و به کی سیم ۆلیک ده یه ک تۆبه ، زیره رگه ی مه کێشه  له  وه دنهبیرکر

 
               ور و بارانه ، هه باران بارانه“

 ” ردانه ست لێک به یار خوداحافیز، ده
 
بینار ،  زۆری ده  کان باه ئایینییاه  تییه ساایه و که  دیاارده  ت به ی تای ه واژه سته و ده  کانیدا وشه گۆرانییه  ها له روه هه
پێی جیهان ینیی   و به  یه کارکردی مۆسیقایی هه  پیرۆزانه  م هێما و سیم ۆله مووی ئه مان پێ دا هه ک ئاماژه اڵم وه به

ی ژیااان و  ی بازنااه وه نااهرین کرد سااتی باه به مه  ڵکوو بااه دونیاا، بااه  پێناااوی داباا ان لااه  لاه  ی کااوردی، نااه راناه دونیاگه
 :گۆڕ   ته هاتووه  ژیندۆستی

،  کاناه ی باێ مه و خودایاه ، باه ممه تی عه سووره  م به سه ر، قه روه یدی سه سه  نا به حیم، په حمان و ڕه ڕه  م به سه قه“ 
جر، کااک  ل اه ی وه ساوورهسێنێ،  منت نه  وس له ڕ شین، غه رپه ی سه و قورئانه یوانساری، به هاوار، یا هه  یا سوڵتان

  تاڵاه نیم دیانم باۆ تاۆ به رماه یلێ، عورووسام جاووم ئه باباه ، یا عه مه گرم شه ک جوو بۆت ده سلێمانی، وه  د له حمه ئه
 .”…و



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

223 
 

بوونیدا  ندیی پیرۆزی و داخراوه ر سنووربه سه به  که  زێنی جوانییه ستی سنووربه رستی و هه جوان په  مه کۆتاییدا ئه  له
 :و  که ده ر سه
 
                                  بینت ، بینم جه که  م الوه ر به به“
 ”ر دینت سه  ر کام دینی، بێمه سه له
 

،  لی کاورده کی ڕاسات ناوێنی مێاژووی گاه کاوو مرۆڤێکای تراژیاک، هێمایاه ک وه ن زیاره ساه ریی حه ساه رمه ژیانی پا  چه
دا  و هااێمن  زاده ئیلخااانی  س، سااواره کااوو شااێرکۆ بێکااه کانی شاااعیرانی کااورد وه ری ییااه غه  ک دواتاار لااه تی زیااره غوربااه
دا دووپااات  زیز شاانگالی کانی ئااایالن کااوردی و عااه نیاییااه ته  کانیشاای لااه سییه نیایی و بێکه و تااه  وه بێتااه وام ده رده بااه
موومان  نیایی هاه ت و تاه سااتی غورباه رگه رهاتی مه هسا ڵکوو به بوو؛ به ک نه ن زیره سه ک، حه ن زیره سه حه.  وه بێته ده
خناه  و ره ره بینانه به نووس ریتی و چاره ی نه نده کدایه که گله و گازه کوو زیره سانێکی وه ویی که ته ری نه له هونه. بوو

 :رخێت چه رده رانه وه گه ی کۆنکرێت و ئیراده وه ڕووبوونه و رووبه
 
                             نتور و دیوا ک ب ووخێ ده له فه
 وت ئاسمانت مێ حه ک بچه له فه
                              فتاری ره   ڵما وا که گه ک له له فه
 ت به کورد تۆش ئیستعماری باره سه
 

  ٢١١٦ی جووالی ٣: ڕێکەوتی  -  ئاماژهماڵپەری : سەرچاوە
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 ند بوو؟ رمه ک هونه ن زیره سه ئایا حه
  
 
 
 
 
 

 مانی د ئه حمه ئه: نووسینی
 

 مانی د ئه حمه ئه

 
کانی بنیاامین  نایابه  وه بیری لێکۆڵینه  وینه که ده  وه یخوێنینه ده  ده ی دوکتور بیننه که یادداشته  که  تاوه ره مان سه هه  له
ر  ساه ی جادیی له خناه ڕه  وه م لێکۆڵیناه اڵم ئاه ، باه وه تاه کدا دۆزیوه ن زیره سه حه  ت له ر، واتا شتی زۆر ناوازه هونه  له

 : وه بێته ساخ ده
 
دواجاار حاوکمی مردنای   کاه  وه هگلیشاه  گشتی، باه  فی ڕۆژئاوا به لسه وتی فه ری بنیامین و ڕه هونه - بی ده ی ئه خنه ڕه

  م پرسیاره ئه  ، ئێسته ره مالوال هونه بێ ئه  ڕاستی به به  رێک که ، واتا هونه نه سه رێکی ڕه ر هونه سه لهنیگارکێشی دا، 
  ن؟ لاه بگاه  تییه نایه ساه و ڕه باه  نووساین و مۆسایقا توانیاناه  ر لاه ده ری کاوردی باه ئارا، ئایا کاۆی گشاتی هوناه  دێته

  وه و ماناا دروسات و پتاه ی کاورد هێشاتا باه کانی دیکاه ره بێت هوناه ن ناهری مۆسایقا و نووسای هوناه  له  ڕاستیدا بێجگه
 .ورژێت ده  وه که ن زیره سه بۆنی حه  به  ئێسته  که  یه ته م بابه تێکی جیاواز له ش بابه مه ر نین و ئه هونه
 
  ئاساانی و باه  ساین زۆر باهدوو باورای مۆسایقا و نوو  لاه  ؛ ئێماه وه کاتاه ک شتمان بۆ ڕوون ده ش یه مه اڵم خودی ئه به
کان  کاه ن زیره ساه تی حه ساایه که  دا چای دیکاه م نێواناه و لاه  وه یناه ناڕاسات جیاا بکه  توانین ڕاسات لاه راوردکاری ده به

باێ   و شاته  وه ساتی باێ زانساتی باوونی خۆیاان ڕابکێشانه باۆ بان ده  روێ  ئاساایی و جاارێکی دیکاه ده  ناتوانێت ئێمه
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تاااکێکی   ی بااوون بااه پ ۆسااه  لااه  کجار گرنگااه خاااڵێکی یااه  مااه ئه. ) وه ب رۆشاانه  ئێمااه  ر بااه او هونااهن کان بااه خااه بایه
 .(ترس رزی چاو نه بااڵبه

ی مااملێ، قاادر  ماه ر کوردساتانی، حه ساکه ی ئه ن، ساه ساێک لوتکاه ناد که مۆسایقای کوردیادا چه  ؛ له وه با وردتر بینه
م  ریم، ئاه دنان که ر خالقی و دواجار عه زهه کان و مه ندی و کامکاره مه باس که عه دا م دوایه ردان، له لی مه دیالن، عه
دات  نیشان ده  ئێمه  ری مۆسیقا به بوونی هونه( زانستی)ن  سه وتی ڕه باشی ڕه  به  وه خواره  پێیدا هاتینه  ش که زنجیره
م  یسای و ئاه زیز وه شاتی و عاه رده ک و سامایل سه زیاره ن سه تاکوو حه  بیگره  برایانی زێزێوه  له  وه ر پردیشه و به و له
سۆزاندن   له  بێجگه  تێنن که ری مێشک خیه وتی سۆز بزوێنه مان ڕه موویان هه هه  مه رده م سه ی ئه نانه و ئۆرگژه  له جوزه

  یه کاندا بوونیان هه ره لگاکانی جیهان و هونه موو کۆمه هه  ش له وته م دوو ڕه و ئه  بن باخیدا نییه  یان له هیچی دیکه
  ین تاازه راورد بکاه باه  ساه ناد که م چه ڵ ئاه گاه ک له ن زیاره ساه حه  واتا کاتێاک ئێماه.  کورد نییه  ت به نیا تای ه و ته
ت ناتوانێات  ناناه ته  کاه  وه تاۆزی پایاان ناگاتاه  ک هیچ به ن زیره سه حه  وه ریه تی هونه نایه سه ڕووی ڕه  ین له گه تێده
 . وه ری کوردییدا جێ بکاته هونه - وان و مۆسیقای شوناس وتی ئه ی ڕه درێژه  له خۆی
 

  که  م مانایه به.  ری بازاڕی و کیجه ن بێت هونه سه ری ڕه ی هونه وه ک زیاتر له ن زیره سه نی حه ته واتا میالن کۆندرا وه
. بێات ل کاێ  ده ک پاه ن زیاره سه ستمان بۆ الی حه هه  وه ڕووی سۆزه  جۆرێک له مووشمان به ر هه و هه  نده دوکتور بیننه

رخۆشاامان  ه اڵم بااا کاااڵو سه ، بااه ه91یار  نااد بێاات سۆزڕاکێشااێکی عااه رمه ی هونه وه ک زیاااتر لااه ن زیااره سااه تاار؛ حه ڕوون
قێق تار  ت؟ دهک بگرێ ن زیره سه حه  گو  له  ش بووه قه ده 01نیا بۆ  توانێت ڕۆژێک ته ده  ئێمه  س له ند که ین چه که نه

ن  ساه حه  گوایاه  کاه  نییاه  وه و هۆیاه ، باه  واریاه ی کورده کاه نده رمه هونه  ڵاه ک هێشاتا که ن زیاره سه حه  ی که مه بیێن؛ ئه
تااکوو   ساۆزداره( گشاتی  باه)  کاه  ڵگای کوردییاه ی ڕۆحای کۆماه ئاساتی پلاه  هاۆی  ڵکوو به ند بێت، به رمه ک هونه زیره
  ته و حیماساه سات ئاه به ڵکو مه ، باه ری نییاه تی جاوانی ناسای هوناه ساتایه ست یان هه سۆز، هه  له ست به مه. )ری هونه
، ئایال  کی نییه مایه هیچ بنه  کات که ڵقواڵنێکی ڕۆحی کاتی ده هه  تووشی جۆره  وام ئێمه رده به  که  مایه بێ بنه   فاشیله
  قاه ک باۆ دوو ده یاه خانه ورۆز یان قاوه نه  وی  له کجار ئه اڵی یهس  ئێمه  ش که مه ر خۆی ئه بێت، هه ی فامی نه ڵه هه
 - ک بۆمااان قااابیلی گااو  دان نییااه ن زیااره سااه زیاااتر حه  وه لااه -ین  کااه ی پێده شااه ک ب یسااتین، شاگه ن زیااره سااه حه
 ( یه دا ئاماده - کورد  هێشتا له  که  وه ڕیته گه ده  فاشیله  م سۆزه ندی بۆ ئه یوه په
 

م  ؛ هاه یاه نادی هه هه خاۆی دوو ڕه!  وه نابناه  دووبااره  ناد چای دیکاه رمه ب ێک هونه  گوایه  که  باوه  فسانه ئه  م ئه خودی
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ن بوونیاان  ساه ماناای ڕه  اڵم به ، به واتا شتیكی درووسته. دا سه و که ر نازانستی بوونی ئه سه به  م دان نانه ، هه ڕاسته
  هێشتا ناه  که  یه که سۆزاوییه  ڵگا کوردییه تی گشتی کومه ی ڕۆحیانه مان پله ری هه نهن زیرک دقاودق نوێ سه ، حه نییه
شال بکاات،   قینه ری ڕاساته گاو  باۆ هوناه  کاه  یشاتووه ش گه و ئاساته باه  ، ناه(گشاتی یاانی چای  به)ر  فامێت هونه ئه
  ، مااملێ دبێتاه بوونه  وره سۆزی ئان و ساتی گه  لهگالو  کی تێوه یه هێشتا زۆرینه  زۆرینه  دا که ڵگایه م کۆمه له  واته که
 . ی نییه وه بوونه  دووباره  چی دیکه  که  که مانه قاره  بێته ک ده ن زیره سه و حه  که رامۆش کراوه فه
 

اڵم  باه،  نا باووه نیا و باێ پشات و پاه ساێکی تاه ک که ن زیره سه حه  که  باوه؛  یه فسانه م ئه یان ورد تێ کرن، چیها ئه
ن  سه حه  که  فسانه م ئه ک ئه ، نه ک بووه ن زیره سه می حه رده سی سه بێ پشتیوان ترین که  که  ڕاستیدا ماملێیه  له  وه ئه

 .ک بوو ن زیره سه ڵ حه گه ڵگای کوردی له حاڵیکدا کۆی گشتی کۆمه  س بوو، له ک بێ که زیره
 

تی  خزمااه  وه ن کااورده الیااه  لااه  کاای کااردووه ن زیره سااه تی حه ی خزمااهڵگای کااورد ی کۆمااه نااده وه ناادێک، ئه رمه هاایچ هونه
یاان شاار و  ده  باه  خساا کاه ژیانیادا باۆ ڕه  ی لاه جالاه م مه ک ئاه ن زیاره ساه حه  باوو کاه  وه شاه م بۆنه ر به ، هه کراوه نه

تی  میکیاه  وه رسووڕمانیشاه ڕی سه وپه ژنی جۆراجۆری لێ بێنێت و به  ریه ماوه جه  م خوانه ر ئه سه ڕێت و له بگه  شارۆچکه
دوای   لاه  مه رده م ساه ماوری کاوردی ئاه د ساۆزی جاه باه مدیسان بۆ ئه و هه  شی بۆ خۆی داگیر کردووه نیاکه ته  مانه قاره

  وه هورساووڕمان ڕی سه وپاه ، ئااوا به ی ی خۆی ژیانی کردووه که  ر به ماوه ر خوانی جه سه واتا هیچ له.  وه کێشێته خۆی ده
 . یشی بۆ خۆی داگیر کردووه(ند رمه تانیا بوونی هونه)ی  فسانه موو سۆزی ئه هه
  

دا  مه رده و ساه ی مااملێ لاه ماه ک حه تێکی وه بلیماه  کاه  تی کاورده ی ڕۆحیاناه وره تێکی گه ها حماقه نیشت وه ته  ڕاست له
ن  الیاه  لاه  تاه بلیمه  ناده رمه م هونه باۆ ئاه  ێکی دیکاهجال واو، واتا هایچ ماه ند کاسێتێکی الدێی و ته چه  بێته شی ده به

ت  نااز و نیعماه  لاه  کاه  کاه ن زیره ساه حه  وه ر ئاه هێشاتا هاه  کاه  یاه وه ت ار ئه مووشی حماقاه هه  خسێت و له ناڕه  کورده
 . ته و حیماسه مانه؛ ئۆفێک له که داره رده نیا ده ته  رییه هونه  مانه قاره  و  گیراوه

 
رگیز  و هاه  یاه یاان ماوتزارتی هه ده  ورووپی باه ک چۆن مۆسیقای کالسایکی ئاه وه  وامه رده رێکی به ن هونه سه هونوری ڕه

  وه ڕێتاه گه ده  وه قێق باۆ ئاه ده  وه بوونه نه  ی دووباره فسانه م ئه ئه!  وه نابێته  مۆتزارت دووباره  چی دیکه  ئاخ ناخۆن که
دوای خاۆی   دواجاار لاه  کاه  مزراوه ن و بیرکاراو داناه ساه ری ڕه یسای هوناه ر به ساه  ند له رمه هناو هون کاری فاڵن به  که
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، واتاا کاۆی گشاتی  زراوه داماه  وه کردناه  مای دوباره ر بنه سه  کردن له  رده روه بکات، خودی په  رده روه په  سێکی دیکه که
  چای دیکاه  باوو کاه  وره ک چیهاا گاه ن زیاره ساه حه  ی کاه فساانه م ئه ئاه  واتاه ، که وه بووناه  زانستی مرۆ  یاانی دوبااره

ن  ساه ری باوون یاان ئااخۆ زانساتی باوونی حه ک هوناه کاری سۆزی ڕۆحی کوردی، ناه واشه چه  له  پ ه  وه نابێته  دووباره
 .ک زیره
 
  ڕ بێات، کاتێاک کاه بێت تێپاه هد  که  که ڵگایه تی کۆمه وق و ت  و پۆپی ئان و ساتێکی ڕۆحیانه کان زه که ن زیره سه حه
  کێکی دیکه ن زیره سه حه  بوونی نامێنێت تاکوو دووباره  ڕۆحییه  و ئاسته ئه  بێت چی دیکه ڕ ده تێپه  ڕۆحییه  م ئاسته ئه

  دوبااره  کان چای دیکاه کاه ن زیره ساه حه  ر بۆیاه ی ، هاه فساانه ندی ئه رمه هونه  ب ێته  م خوانه ر ئه سه بخوڵقێنێت و له
نادی دێنێات  مه کان دێنێت، که دوای خۆیدا ماملێ دێنێت، کامکاره  ر ب وانن؟ به سکه ی ئه وتی سه ڕه  اڵم له ، به وه نابنه

 . یه ی هه وام درێژه رده به  م ڕێگه کان و ئه ریمه دنان که ک عه سانی وه و دواجار که
 

کانی  مان گۆرانییاه خێر هاه ، ناه ی گوماناه فولکلاۆر جێگاه مۆسایقای  کاه  و ماناا نییاه باه  ماه کین ئه ناه  ڵاه با هه  تکایه
ڵکی  و کاه  وه دای  ێژێتاه  و بیرلێکاراوه  باشاترین شاێوه  توانێ به کان یان ماملێ ده ک کامکاره سی وه ک که ن زیره سه حه

  وه رسااووڕمانه سه ڕی وپااه به  کااه  کانااه که ن زیره سااه گالوی حه تی نازانسااتی و سااۆزتێوه سااایه خااودی که  لێ  ااات، کێشااه
ڕاسااتی گااوێی مۆساایقایی ب ێاات  ی به وه اڵم ئااه ، بااه فسااووناوی داگیاار کااردووه ناادی ئه رمه ناوی هونه شاایان بااه ڵگاکه کۆمه

 .ک ن زیره سه ی حه که ند بۆڕه مامناوه  نگه ده  ، گو  بداته ش بووه قه ده 01بۆ   ناتوانێت ڕۆژانه
 
دا  وتااه م دوو ڕه نێااوان ئااه  شاای لااه ساای دیکه اڵم زۆرکه ، بااه تااه هااای لێندراوه هئاااوڕێکی و  تاااکوو ئێسااته  ساااره م خه ئااه

یتااوانی  ده  کااه  یااه هێزانه به  نگااه و ده ڕاسااتی لااه زای به نااد ناساار ڕه رمه هونه  قوربااانی خااۆی، بااۆ نموونااه  تااه کردووه
  نده رمه م هونه ئه  ی که و دۆخه تی و ئه سایه هۆی که  اڵم به بێت، به هێزتریشی هه به  کی ماملێ ئاسایی و بگره یه پێگه

  زای زۆر باه ک بیێای ناسار ڕه و وه  کاان گیاری کاردووه ن زیره ساه نێوان زانساتی باوون و حه  وام له رده ، به تێیدا ژیاوه
تی  تی ساۆزیی ڕۆحیاناه چۆکی بۆ حیماسه  وه والشه اڵم له مۆسیقای زانستی یانی چی، به  زانێت که وردی ده  باشی و به
دا خوار و  م دوو شته نێوان ئه  ی له که ره زاری و هونه ڕه  وه شه م هۆیه وام به رده و به  کان داداوه که ن زیره سه کوردی و حه

رتی  کی تراژیکای کاه زازی قوربانییاه ڕه  م جاۆره نگی و به گی زه زنه  نه  ڕوومی ڕوومیه  نی نه ته کات و فارس وه ژوور ده
 . ری کوردییه هونه
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  بیناین کاه ئاشكرا ده  به  داوین که ر هیچی پێنه ک هه کان نه که ن زیره سه ساری حه خه  له  وه خۆ گێل کردن و خۆشاردنه
ک سامایل  ت فۆلکلاۆری کاوردی باۆ ئاساتی نزمای وه ناناه ، مۆسیقای کاوردی و ته کانه ن زیره سه کردنی حه قد نه م نه ئه
مۆساایقای   ت لااه نانااه ، واتااا باا انن چیهااا فااۆڕم و ملااۆدی جیاااوز ته زاناادووه بهکان دا یزسااییه زیز وه شااتی و عااه رده سه

م  موو ئااه یساای هااه زیز وه شااتی و عااه رده ک ساامایل سه سااێک وه که  کااه  اڵم چۆنااه ، بااه یااه فولکلااۆری کوردییاادا بااوونی هه
موو مێشااكی  ر هااه و هااه  وه تااه مای ئااۆرگی کااورت کردووه یان بااۆ ریتمێکاای تێکااراری و بااێ بنااه نااده مه وڵه ده  ن انااه هه
و   یاه وره عرفی گه کی ماه یه ڕاساتی کێشاه به  سااره م خه ، ئاه ونیوه تاه  وه فاماه نه  فاشایله  م ریتماه ری کوردیان باه ماوه جه

دوای ڕۆژ   هاا لێخاۆش ب این و ڕۆژ لاه کان وه کاه ن زیره ساه هۆی ت  و پۆپی سۆزی کاتی باۆ حه  به  نارکرێت چی دیکه
 .گۆڕ بنێین  کان زیاتر له ردانه لی مه عه ماملێکان و

 
ساااردانی  ت خه ناناه ته  ، کااه ی خااۆی نییاه جێگاه  ر لااه ک هاه ی جنااابی دوکتاور نااه وه م لێکۆڵیناه گشاتی ئااه  بااه  واتاه که

ش  که وه ینهی ینین خۆی لێکۆڵ ک ده وه  وه دیسانه  که  لگایه م کۆمه سێکی کیج ئاسایی ئه که  به  وه و لێکۆڵینه  وه بیرکردنه
  لاه  کاه  یاه وه بارتر ئه مووشی نالاه هه  بن باخۆ و له  خاته یمان ده فسانه حلیلی ئه و ب ێک ته  رایی بووه تووشی سۆزگه

ناو  داگیار   ر لاه ڵگا، ساه مان داگیار کردنای کۆماه ک دیسان هه ن زیره سه حه  بۆ جارێکی دیکه  وه حلیله م ته ی ئه ڕێگه
ڵگای کاوردی دیساان و  تی کۆماه و ڕۆحیاناه  وه شاارێته ی خاۆی ده درۆزناناه  فساانه م ئه ژیر ئاه  ان لهو ماملێک  وه کاته ده

 . وه خاته دوور ده  نگاوێکی دیکه هه( زانستی)ن سه ڕی ڕه فامی هونه  دیسان له
  

 ٢١١٦ی ئاگۆستی ٨: ڕێکەوتی  -الگ  سولی ئۆن وێ : سەرچاوە
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 ی شاهەنشا یان کەیخوسرەو؟نەورۆز ستایش: حەسەن زیرەک

 
  
 
 
 
 

 ئەسعەدی مەال موستەفا

 
 مەزن هێندە هونەرمەندێکی. کرایەوە زیرەک حەسەن گەورە هونەرمەندی دوایی کۆچی یادی حوزەیران ی٢٦ بەرواری

 کۆمەڵێاک دواییاانەدا لەم ئەفساوس. ناابێتەوە لەدایاک وا دەنگێکای خاۆی دوای سااڵ ساەد بیێین نییە زیادەرەوی کە
 ناشارین زیارەکی  حەساەن نااوی خەریکان لەو  لێارەو بن، کورد ئەبێ هەر گومان بێ کورد، هونەرمەندی نووسەرو
 گااۆرانی لە کااردووە کااوردی سەرسااەختی دووژمناای ئێراناای شااای ستایشاای بەوەی کااردووە ی"خیااانەت" گوایااا بااکەن،

 لە پ فرۆشاترینن گۆرانیەکاانی بەستەو ئێستاش تا کە کوردە هونەرمەندی تەنها کە زیرەکێک، حەسەن. دا"نەورۆز"
 .تۆمارگاکاندا نێو
 

 دەبێت تاوانەکەی حەسەن زیرەک چی بێت؟

 
 شاااعیرو جااوانەکەی هااۆنراوە دەکااات، تۆمااار" نەورۆز" گااۆرانی تاااران کااوردی ئێاازگەی لە زیاارەک حەسااەن کاتێااک

 دەبیانن هاۆنراوەکە تااران ئەوساای ئیازگەی کاتێک. هەڵدەبژێرێت پیرەمێرد تۆفیقی حاجی کورد گەورەی بیرمەندی
 بااس نیوەدێرێکادا تاوێی دوو لە کاورد خوێنااوی مێاژووی ساەرتاپای پێوەیەو کوردەواری مۆرکی چونکە دەبن، توورە
 :دەفەرموێت کە دەکات،

 
 پار تاکو بوو ست په پێ ئێمه هیوایی گوڵی ندساڵ چه
 هار وبه نه ئالی گاووڵی بوو، کان الوه خوێنااای ر هه
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 . وێنەبوو بێ سەردەمە ئەو تا کە دەکات کورد خوێناوی مێژووی باسی جوان هێندە پیرەمێرد کۆتاییدا نیوەدێری لە
 

. کاوردیە شایعری بااخی جوانی زێدە بەرهەمێکی نەوبەهاردا ئاڵی گوڵی لەگەڵ کورد الوەکانی خوێنی موتوربەکردنی
 دەگۆڕێت دێرە نیوە ئەم ئێراندا ئەوسای ئیزگەی هەرەشەی لەژێر و بەتۆپزی زیرەک حەسەن وەلێ

 
 چییە؟ دەکەن تۆمەت ار پێ زیرەکی حەسەن کە دێرەی نیوە ئەو بزانین بێین با ئێستا

 
 ماۆرکی کە بیێات تار نیاوەدێری دوو دێارە نیاوە ئەو لەبااتی تا ناچاردەکەن زیرەک حەسەن ئێران، ئەوسای ئیزگەی
 و ناامەردی نایکاتە حەسەنی . تۆمارناکەن بۆ گۆرانییەکەی ئەگینا پێوەبێت، ئێرانی ی"شا" پیاهەڵدانی و ستای 

 شااعیرو هایچ دەنووسام تیاادا دێارانەی چەناد ئەم ساتەی ئەم تا کە دەکات زیاد بۆ نیوەدێرەی دوو ئەم جوامێرانە
 نایابەکەیادا پەرتاووکە لە حەساەن ئی اراهیم مەولاود. د) نەکردووە نیوەدێرەی دوو ئەو شرۆڤەی کورد رەخنەگرێکی

 کە نااکۆڵێتەوە دێارە نیاووە دوو لەو بەاڵم دەکاات، زیارەک لە بەرگری تەنها" کوشت زیرەکی حەسەن بۆچی ساواک"
 :دەخوێنێت هەروەک ،(بەکاریهێناوە زیرەک

 
 پار تاكو بوو بەر بێ ئێمە هیوای گولێ ساڵ چەند
 جۆتیار و پاڵە لەگەڵ هات فەرموو لوت ی شەهەنشا تا
 

  کردوویانە، کورد هونەرمەندێکی نووسەرو چەند وەک بۆبکەین سەرپێی خوێندنەوەیەیکی ئەگەر" شاهەنشا" وشەی
 ئەوانەی بەاڵم ناساراووە، شاهەنشاا بە ئێاران شاای چاونکە وتراووە ئێران شای بۆ بەڵێ کە بۆماندەردەکەوێت ئەوا

 لە کە بگەیەنێات، واتاا چەنادین دەکرێات دێرێکادا نێاوە لە وشاەیەک کە دەزانان شایعرییەکانن قوتابخاانە شارەزای
" خاودا" یاان" خواوەند" واتای بە شتێکدا هەموو پێ  لە شاهەنشا ووشەی". پۆشی توانج" دەوترێت پێی رەوان ێژیدا

 بە" خاودا" قورئانادا کوردیەکاانی تەفسایرە زۆرینەی لە هەروەک بکات، لەمە نکوڵی ناتوانێ کەسێک هیچ کە دێت،
 بەکارهێنابێاات،" خااودا" واتااای بە وشااەیەی ئەو زیاارەک حەسااەن دەکاار  روەوە لەو بااۆیە. وەرگێااردراووە" شاهەنشااا"

 .بااڵدەستە" شاهەنشا" خودا دینیدا دەقی لە کە نییە تێدا گومانی چونکە
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 مادەکاان ئەمیاری یاان پاشاا. زانیاووە ەکاان"مااد دەوڵەتی" نەوەی بە خۆی هەمیشە کورد کە ئەوەیە گرنگتر لەمەش
 شاا ئەوەی دوای مااد ئیمپ اتاۆری شاهنشاای ساێهەم به بێات ده ەو(فرەڤەرتی  شاهنشا) کوڕی کە بووە،" کەیخەسرەو"

 کتێ ێااک تااازەترین. ناسااراووە" شاهەنشااا" بە خوساارەو کەی. کوژێاات ده باااوکی ئاسااوری ئیمپ اتااۆری ئاشااورپانیپاڵی
 نایاابەدا پەرتاووکە لەو. نووسایویەتی میروەیسای مە حاه کە ە"مادەکاان گەڕانەوەی" نوسارابێت کەیخوسارەو کەلەسەر

 کااورد گەورەی هونەرمەناادی بااۆ دەستخۆشااییە جااێگەی لێاارەدا. دادەنێاات شاهەنشااا بە مادەکااان ئەمیااری کەیخوساارەوی
 نیااوەدێرەکەی دوو جااوان ئەوەناادە یەکەم،: هۆکااار دوو لەبەر بەکارهێناااوە ی"شاهەنشااا" ووشااەی کە زیاارەک حەسااەن
 زیارەکی  حەساەن چاونکە جوانە، ئەوەندە هەر پیرەمێردی  تۆفیقی حاجی ئەوەی بیێین نییە زیادەرەوی کە وتووە

 کە ماااد دەوڵەتاای زێرینەکااانی رۆژە بااۆ دەمان اااتەوە داهێانەرانە کردوویەتاای جااوانەی پۆشااییە تااوانج ئەو لەرێاگەی
 کەی شاهەنشااا. ئاسااوری ئیمپراتااۆریەتی دەسااتی لە رزگااارکرد کااوردی نەتەوەی" خوساارەو کەی شاهەنشااا" تیایاادا
. کاڵناابێتەوە ئاشاتەواییدا فەرهەنگای لە نااوی هەتاایە تاا کە کوردباوو وەرزێاری هەژارو دۆساتی ئەوەنادە خوسرەو
 واتاااو هەمااان هەردووکیااان چااونکە پیرەمێاارد، لەوەی نیاایە کەمتاار هیچاای کردۆیەتاای زیاارەک حەسااەن ئەوەی بااۆیە

 خاوێنی" کە رۆژانەی ئەو هەماان باۆ دەمان ااتەوە" نەخوێنادەوار" زیرەکای حەساەن نیاوەدێرەکەی. دەگەیەنن مەبەست
 شاهەنشاا" هەتاا ،"نەوبەهااربوو ئااڵی گاوڵی"  ئاسوری ئیمپ اتۆری ئاشورپانیپاڵی شا لەژێردەستی کورد ی"الوەکان

 شااعیرۆکەو کۆمەڵێاک لەو  لێارەو داخە جاێگەی باۆیە". جۆتیاار و پااڵە لەگەڵ هاات فەرموو لوت ی[ کەیخوسرەو]
 مێاژووی تری سەرکردەی هونەرموندوو کۆمەڵێک بەدەردی زیندووش هەمیشە زیرەکی ناوی دەیانهەو  هونەرمەندۆکە
 .بەرن خوێناویمان

 
 بەڵکااو" کااوردە گەورەی هونەرمەناادێکی" هەر نەک زیاارەک حەسااەن کە بکاار  بەوە ئاماااژە پێویسااتە کۆتاییاادا لە

 سەرسااەختەکانی دووژمنکااارە فارسااە توانیااویەتی خااۆیەوە نەخوێناادەواریەی بەو کە بااوێرە نەتەوەخااوازی شاااعیرێکی
 مێااژووی سااەختی رۆژگااارێکی لە بکاااتەوە کااوردی دەوڵەتاای سااەرکردەی گەورەتاارین یااادی و خشااتەبەر  لە کااورد

 .نەتەوەکەماندا
 

 ئەوەی باێ باێ، مێژوو لە ئاگایان ئەوەی بێ خوتوخۆڕایی لە هەر کە رەخنەگرانە، بەناو هونەرمەندۆکەو ئەو بۆیە
 ئەو رەنجی درەختی خەریکن تۆمارکردووە، تیادا گۆرانییەی ئەو زیرەک حەسەن کە ئاگاداربن سەختە بارودۆخە لەو
 :وتووە جوانت بەخوا بێکەس گۆرت لە رەحمەت. بەردەکەن بێ کورد گەورەیەی هونەرمەندە کەڵە
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 بێگانەیە نۆکەری مەقسەد ناگاتە ئەبەد کورد
 النەیە بێ وا بۆیە یەک ناو لە پیسن دڵن دوو
  

 ٢١١٣ی جووالی ١١: ڕێکەوتی  -  كوردستان ریی واڵده هه ئاژانسی كوردپا،ماڵپەڕی : سەرچاوە
  

  
 
 
 

  که ن زیره سه رزارى حه کورد قه
 

 « وه زیندوێتى بیهێڵمه  نجا ساڵى تر به ک بۆ کرماشان بڵێم تا په بێت گۆرانییه ده»

 
 مێرانى ئارام شه:  کار ئاماده

 
گاااۆرانی   سااااڵى ژیانیااادا ساااامانێکى لاااه( 50)ى  ى نزیکاااه مااااوه  تاااوانى لاااه  کاااه( ک ن زیاااره ساااه حه)ناااد  رمه هونه 

ڕێت هێشاااتا زۆرتااارین ک یاااارى  پاااه تێده  ناااده رمه م هونه رگى ئاااه ر ماااه ساااه سااااڵ به( 06)  جێ هێیێت تائێساااتا کاااه باااه
 ( تر چه)  نده رمه م هونه دى کۆچى دوایى ئهساڵیا  له  یه ى هه وه نگى و رێگره کانى و ئاشقى ده مه رهه به
 

 .جیاجیاکانى ژیانی  نه ر الیه سه  خاته تیشکێک ده

 
شااااری   کى ئاختااااچى لاااه ڕه گاااه  لاااه( 0690 - 00 - 96)  لاااه( ک ن زیاااره ساااه حه)  بااادواڵ، ناساااراو باااه ن عه ساااه حه

  و بااااه  بااااووه  ، دایکااااى ناااااوى ئامیناااه ناساااراوه( باااادواڵ حااااجى پاشاااااخان عه)  ، بااااوکى بااااه دایک ووه بۆکاااان لااااه
ناااااوى (  حسااااێن کااااورده)  و بااااه   ه(حسااااێن)و ناااااوى   ژیاناااادا ماااااوه  کى لااااه ، برایااااه ناسااااراوه( ی ى کااااه  ئامینااااه)
 .  یه ههناوى سارا   ، خوشکێکى به رکردوه ده
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 « بووه(  سیغه)رگیرى  ى  هاوسه رێگه  ژنى له( ٩٢)»

 
و دواتااار جێااای   م باااووه جاااه عه  کاااه  یاااه( ح وباااه مه)م ژناااى  کاااه یه  ژناااى هێنااااوه( 09)نیااادا  مه ته  ک  لاااه زیاااره
  وه( شااااێروانهساااارین  نه)ى  رێگااااه  ناساااارێت لااااه ده  وه یااااه که ره رێااااى هونه  عێااااراق، پاشااااان لااااه  و دێتااااه هێیێاااات  ده
ک پێناسااااى بااااارى شارسااااتانى  ى  زیااااره وه هۆى ئااااه اڵم بااااه هێنێاااات، بااااه م ژنااااى ده و دووه ناسااااێت  ده( ر وهااااه گه)

قا و  خانااااه  لااااه( ڕیس ریمى مااااوده بدولکااااه مامۆسااااتا عه)و  ى بکااااات  دادگااااا ماااااره  عێراقااااى نابێاااات ناتوانێاااات لااااه
ختى کۆمااااارى  ر تااااه سااااه و هاتنه ى روخااااانى شاااااهۆ بااااه( 0655)ساااااڵى . کااااات ده  غااااداد لێااااى ماااااره والناى به مااااه
و دوو کچاااى  یخوازێااات  و ده بێااات  ده( میااادیا)ى رادیاااۆى تااااران ئاشاااناى  ئێزگاااه  و لاااه ئێاااران   وه ڕێتاااه گه ک ده زیاااره

نااادى، ئاااامین،  ر، میااادیا زه وهاااه ، گه ح وباااه مه)  کانى کاااه رمیاااه فه  ره هاوساااه  لاااه  نااااوبراو جگاااه. بێااات لێاااى ده
ى   رێگاااااه  ى لاااااه ژناااااى دیکاااااه( 96)س  نااااادێک کاااااه ی هه وتااااه  ن باااااه( م، راباااااه وب ا، مریاااااه، زێناااااێ، کااااا زبێااااده
 .  بووه هه  وه( سیغه)رگیرى  هاوسه

 
 «ک م زیره زاکه ن و کوڕه سه م ناو نا حه که کوڕه»

 
ک  ن زیااااره سااااه کانى حه کاسااااێته  میشااااه و هه  یدسااااادقه ساااااڵى دانیشااااتوى سه( 01)ن  مااااه د پیاااااوێکى ته مااااه محه
و  ( ک زیاااره)  ڵێااات کوڕێکیشاااى نااااو نااااوه ک خاااۆى ده و وه  یاااه نده رمه و هونه وامى ئاااه رده و گاااوێگرێکى باااه دات  لێاااده
ن  ساااه حه)  ى ب ێتاااه وه باااۆ ئاااه( ن ساااه حه)یشاااى کاااوڕى باااوو نااااوى بنێااات  که ر کوڕه گاااه ئه  تیشاااى باااۆ کاااردوه سیه وه

هاااایچ   یااااه کاااادا هه ن زیره سااااه نگااااى حه ده  ى لااااه تااااه و رۆحیه لااااه  جگااااه  وه داتااااه ده لێااااک و وای ، ئااااه(ک زیااااره
 . رونى زاخاو بدات و ده و هێمنى پێ دات  ى ئه شێوه گۆرانی ێژێکى تر ناتوانێت به

 
جیاجیاکااانى   نااه ر الیه سااه توانیااوێتى له  کااه  نااده رمه و هونه کانى ئااه عاشااقه  لااه  کێکى تااره کی  یااه ساایروان زیااره

شاااى هااااوڕێم  وانه و ئه  نگاااى گرتاااووه ده  گاااوێم لاااه  وه منداڵیاااه  لاااه: ڵێااات ، ده وه رشااای ێکى بااااش کۆبکاتاااه یاااانى ئهژ
زنم،  رشااای ێکى ماااه نى ئه هێناااام تاااا وایلێهاااات ئێساااتا خااااوه ویان باااۆ ده و کاساااێتى  ئاااه  دیاااارى وێناااه  باااوون باااه

و  سااااجیل  و کاسااااێتى ته و دیەیاااادى  ساااایدى  و  کره بااااه)  ت لااااه نانااااه بووم ته و غافااااۆ نااااه یااااادى ئااااه  رگیز لااااه هااااه
 .  ک یومه  پاره  و به  وت ێت پاراستوومه ستکه چیم ده( رگ و جلوبه  و  وێنه کاسێتى ڤیدیۆیى 
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 «ن که ندانى گۆرانیبێژ باسى ده رمه هونه»

 
 
 
 
 
 
ى  و ناساااانامه  خانااااهک قوتاب ن زیااااره سااااه ڵێاااات حه ده  وه و دڵسااااۆزییه نگى  دڵتااااه  نگ ێااااژ بااااه د، ده حمااااه فیااااق ئه ره

بوو،  ده ى ئێساااتاى ناااه و ناوبانگاااه م ساااامان  گۆرانیااادا ئاااه  کاااورد لاااه  بووایاااه و نه و ئاااه   نگاااه و ده رى کاااوردى  هوناااه
و  ى ئاااه یمانگا و داڵاااده و پاااه ڕوات  یااادا ده که موو گوێگره کانى هاااه ماره نێو شااااده و باااه نگاااى ئاااه ده  نووکاااه هه  بۆیاااه
  نااااده رمه هونه  ڵااااه و که کانى ئااااه نا بااااۆ گۆرانیااااه و پااااه چاااا ن  مجار گااااۆرانى ده کااااه یه  هکاااا  شااااه تازانه  نااااده رمه هونه
یدا  که نێااو ساااڵیاده  ک لااه ن زیااره سااه حه  خااوات کااه ده  وه ت بااۆ ئااه فااه د، خه حمااه فیااق ئه ، ره وه ن تااا بییێنااه بااه ده

کیتر  یاااه وه ته ر نه ماااوڵکى هاااه  اوهو پیااا ر ئاااه گاااه ئه  و بااا واى وایاااه رز نانرخێنرێااات، ئاااه و باااه رێااازى لاااێ ناگیرێااات 
  لااێ مااادام کااورده ى، وه کااه ر گۆڕه سااه  تااه بلیاات بچویتایه  بااوو بااه یااان کااارى جیهااانى بااۆ کرابااوو ده ئێسااتا ده  بوایااه
 . وتووه که  وه و رووه زانن   کۆستێکى کورد له ده  ن که باسى بکه  وانه نها ئه بێت ته ده
 

 «وونچوار شوێن ب  کانى له نیاره ژه»
 

ى رادیاااۆى کااااوردى  ئێزگاااه)  بااااریتین لاااه  کاااه  چااااوار شاااێوندا تۆماااارکراوه  لاااه  ناااده رمه م هونه کانى ئاااه ماااه رهه به
( 344)و   و  باااووه لاااه  پێااانج سااااڵ  کاااه( ى رادیاااۆى کرماشاااان ئێزگاااه)تى،  کانییاااه تاى کاره ره ساااه  کاااه( غاااداد به

و ( ى رادیااااۆى تاااااران ئێسااااتگه)،  تۆمااااار کااااراوهکانى تێاااادا  مااااه رهه و جااااوانترینى به  گااااۆرانى تۆمااااار کااااردووه
بیلى، عاااااار   رده روێزى ئاااااه پاااااه)  واناااااه ڵااااادا باااااوون له گه کى زۆر مۆسیقیشاااااى له یاااااه ، ژماره(نگى ماااااااڵن ئاهاااااه)

 ...(.ننا، قادر دیالن م یوحه رکار، ولیه داغى، خالید سه ره ر قه نوه ئی راهیم پوور، ئه
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 « وه وێته ڵناکه هه  و شێوه سێکى له که»

   
و   ناااه گمه مێاااژووى کاااوردا ده  ک لاااه ن زیاااره ساااه دوێااات حه ده  وه لاااه  وه فه ساااه ئه  ن باااه اللى میاااوزیکژه هانگیر جاااه جاااه

،  کجار بااااووه و یاااه  مى زێااا ین باااووه رده و سااااه ئاااه  ، چونکاااه وه وێتاااه ڵناکه هه  و شااااێوه ساااێکى لاااه جاااارێکى تااار که
باى  موجتاااه)  ى لااه خنااه ت ره نانااه ته  و شاااعیر بااووه ر  و ئاوازداناااه مان کاتاادا گااۆرانی ێژ  هااه  ک لااه ن زیااره سااه حه

  و لاااه یت  کاااه شااااز ده تاااۆ نه  و پێاااى وتاااووه  سااا ى باااۆ کاااردووه رادیاااۆى کرماشاااان عه  کاتێاااک لاااه  گرتاااووه(  میااارزاده
مااان   بووایاااه نهک  ن زیاااره ساااه حه»ڵێااات  و ده  وه یگێ ێتاااه با خاااۆى ده تاااا دواتااار موجتاااه  وه ره ده  تاااه هاتووه  ساااتۆدیۆکه
 . »بووم ده نه  مانچه فێرى که

 
 « ره سه کانى زۆرترین خواستى له مه رهه به»

 
کانااادا  ریه هونه  ماااه رهه نااااو کاااۆى به  هید لاااه ى شاااه بجاااه ڵه هه  رى میهنااااز لاااه نته نى ساااه د، خااااوه ماااه بااادواڵ محه عه

یشاااى  وانه و ئه  ره ساااه تااارین خواساااتیان لهزۆر  ڵێااات ساااااڵنه و ده فرۆشاااێت  ک ده ن زیاااره ساااه مى حه رهاااه زۆرتااارین به
و  رپێى ناااین  و ک یاااارى سااه یشااتون  ک تێگه ن زیاااره سااه رێکى حه موو هونااه هاااه  ن لااه ساااانه و که دێاان بااۆ ک یناااى ئااه

 . ت بۆى دێن تای ه  به
 

 « ى نێوان واڵتان بووه ئاواره»

 
: ڵێااات نێاااوان ئێاااران و عێراقااادا ده  لاااه ک ن زیاااره ساااه کانى حه ى کۆچاااه بااااره  ن لاااه اللى میاااوزیکژه هانگیر جاااه جاااه
و  ره باااه  وه عێراقیشاااه  باااۆ عێاااراق و لاااه  باااار کاااردوه  وه ئێراناااه  جاااار مااااڵى لاااه( 05)  ک زیااااد لاااه ن زیاااره ساااه حه

  و لاااه پیااااوى رژێماااى عێراقیااات   ئێرانااادا پێیاااان وتاااووه  لاااه: ڵێااات ده  وه وباره ر لاااه کی  هاااه سااایروان زیاااره. ئێاااران
ت  ناناااه ، ته ووهعزیب بااا ر تاااه شاااى هاااه دا به و نێواناااه پیااااوى شااااى ئێرانیااات، ئیتااار لاااه  عێراقیشااادا پێیاااان وتاااووه

قین زینااادانى  و خاناااه و سااالێمانى  ولێر  هاااه  چێت لاااه شااامان بیااار ناااه وه ڵى، ئه گاااه کانی  خااارا  باااوون له تورکاااه
 .  کراوه
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 «رى کوردستانى بوو زغه لى ئه ید عه نگى سه ده  زى له حه»

 
رى  زغااااه ید علااااى ئه کااااى سااااه یااااه موسااااۆ وێنه  لااااه  وه کااااه یه ندخانه به  نااااه ی ه کاندا ده سااااته ساااااڵى شه  کاتێااااک لااااه

نیااازم کتێ ێااک   ڵێاات بااه وێاادا ده بێاات، له کى شااکاو ده و سااپیه ش  ره  کااه و وێنه بێاات  یاادا ده که کۆڵه  کوردسااتانى لااه
ساااێک باااۆم  بێااات که و ده  واریم نیاااه اڵم خوێناااده ، باااه(رى کوردساااتانى زغاااه لى ئه ید عاااه ساااه)ر ژیاااانى  ساااه بنوسااام له
  یشااادا رێااز لاااه(باح بو سااه ئاااه)کاسااێتى   ، لاااه و بااووه نگااى ئاااه ده  زى لاااه وێت زۆر حااه کاااه رده وێاادا ده له  وه بنوسااێته

 .رچاوم سه  مه خه کانى ده اڵم پێاڵوه درى نازانێت، به ڵێت کورد قه و ده گرێت  ردان ده لى مه مامۆستا عه
 

 « یه و شیعریشى هه  وار بووه خوێنده نه»

 
اڵتى  سااه ده  وه داخااه اڵم به ، بااه کادیمى بااووه و ئااه  سااه دره ک بااێ مه ن زیااره سااه کااات حه ده  وه هانگیر، باسااى ئااه جااه

و    الح داوده و ساااه و مااااملێ  ک  ن زیاااره ساااه حه)ک  نااادینى وه و چه  کردوه ناااه  ناااده رمه و هونه کاااوردى هیچاااى باااۆ ئاااه
  ئێماااه  کاااه  ر مانااااى چیاااه یکاااه بردرا، دواتاااری  په ناویاااان ناااهمردن  تاااا ناااه( ر تۆفیاااق و تایاااه ماڵ  د شاااه حماااه ئه
 .      یان بنرخێنین که ره توانین هونه نه
 

 «ک بۆ باشورى کوردستان م هاتنى زیره که یه»

 
و  وێت  کاااه کى ده ورازێکااادا پااه هه  و لااه ب ێت  نزینى لێاااده یان بااه که کااارد رۆژێااک ماشاااێنه ک شااااگرد شااۆفێری ده زیااره
  ترساااا دێتاااه  ، لاااه نجى کوشاااتووه کاااوڕێکى گاااه  وه شاااه و هۆیه و باااه  تاااه ربووه بینێااات به ده  وه ڕێتاااه گه ده  کی  کاااه زیاااره

  وه چێتاااه دواى کاااارکردنى ده  وانه غاااداد و شاااه به  چێتاااه یالنى ده وساااى گاااه تى غه باااۆ زیااااره  وه وێشاااه و له سااالێمانى 
و  چ ێاات  گااۆرانى ده  وانه ، شااه انى کااوردان بااووهشااوێنى پشااوود  وکاتااه و  ئه ئااه  کااه( شاامال الک یاار)بااۆ ئااوتێلى 

  وێوه باااات لاااه ک ده و زیاااره بێااات  وکات خوێنااادکارى کاااۆلێژى ماااا  ده ئاااه  کاااه( ماااام جاااالل)بێااات  نگاااى خاااۆش ده ده
  وێااادا ماااانگى باااه ک له و زیاااره ناساااێنێت  ى ده که شاااه لێپرساااراوى به  و باااه غاااداد  به  ی اااات باااۆ رادیاااۆى کاااوردى لاااه ده
 . کات گۆرانى بۆ تۆمار ده( 59)و   ر له و هه زرێت  مه دهش دینار دا شه
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 « ژیاوه  ژارانه و هه  ساده»

 
و ساااااردى   فرۆشااااى کااااردوه  دا کوبااااه که سااااوتاوه  م گومرگااااه رده بااااه  شااااارى ساااالێمانى لااااه  ک  لااااه ن زیااااره سااااه حه

  ، لاااه و نۆکااااوى فرۆشاااتووه  هى پێ اااوو باناااه ره شااایدا عه ما ره و ساااینه ما سااایروان  م ساااینه رده باااه  ، لاااه فرۆشاااتووه
دوکاااانێکى بچاااوکى قاااوڕدا   ساااتى لاااه ى ده کیناااه مه  و باااه  بووه چێتى هاااه نجاکان دوکاااانى پیناااه رکوک سااااڵى پاااه کاااه

  روبعیاااک ب رۆشاااتایه  ى باااه و کاتاااه ک گاااۆرانى ئاااه ک یاااه ر زیاااره گاااه ئه  وه داتاااه سااایروان لێکااای ده.  کاسااا ى کاااردوه
باااوونى   تۆماااار کاااراوى، گاااوێى باااه  باااه  بووه گاااۆرانى هاااه( 0191)  و، چونکاااهچاااو رده ترین بازرگاااانى لاااێ ده وره گاااه

کاااانى   لاااه  ک باااووه یاااه و دوا کاریشاااى چایخانه  پێنااااوى دۆسااات و خزمااادا دانااااوه  مووى لاااه و هاااه  داوه مااااڵ ناااه
  ناااده وه ئه  بووه گیرفانیااادا ناااه  ن لاااه تماااه( 91)  و شاااۆردویانه  ک ماااردوه ن زیاااره ساااه ، کاتێاااک حه باناااه  د لاااه حماااه ئه

 .  ژاری مردووه هه و به  ژیاوه  ژارانه و هه  ساده
 

 « که ن زیره سه رزارى حه کورد قه»

 
و   جێ اااى هێشاااتوه  گاااۆرانى کاااوردى باااه  و ساااامانێکى لاااه ، ئاااه بووه ی اااه دا گاااۆرانى وتااان شاااتێکى عه مانه رده و ساااه لاااه
کانى  شاااار و شاااارۆچکه  ى باااه کاااه ره و هونه  ڕۆک باااووه ک گاااه ، زیاااره ن باااووه گماااه کاتێکااادا وتناااى گاااۆرانى ده  لاااه

یانااادن  کاااانى راگه دا هۆکاره و کاتاااه لاااه  ، چونکاااه اڵتى کوردساااتان و عێاااراق و ئێاااران ناسااااندوه باشاااور و رۆژهاااه
و   ر لێااااى دراوه ساااااڵى هااااه( 95)  ساااااڵ ژیاااااوه( 50)ن  سااااه حه: ڵێاااات ک ده ساااایروان زیااااره. بوون ک ئێسااااتا نااااه وه

  راکاااه  ریکى راکاااه ر خاااه تى کاااورد، هاااه میللاااه  ته خشااایوه گاااۆرانى به  تێک لاااه روه ر ساااه هرام ااا بێ به باااه  بووه ئااااواره
  وکاتاااه ، رژێماااى ئه کانى تۆماااار کاااردوه و گۆرانیاااه  ڵکى مۆسااایقى هێنااااوه میناااى مااڵنااادا خاااه ژێااار زه  و لاااه  باااووه
،  هاااااتووه  توشااااى کێشااااه زۆر  ، بۆیااااه وه باڵوب ێتااااه  یهێشااااتووه بووبێت نه ناااادى خااااۆى نااااه وه رژه به  رشااااتێک لااااه هه

( کرماااااان شااااااه) گۆڕێااااات باااااه ده( کرماشاااااان)نشاااااا نااااااوى  کاندا رژێماااااى شاهه ساااااته شه  لاااااه: ڵێااااات ها ده روه هاااااه
ڵێااات  کی  ده ن زیاااره ساااه ساااتچوو حه ده ى گاااۆرا و له کاااه ک وا کرماشاااان ناوه ن زیاااره ساااه حه  ڵاااێن باااه کاااانی  ده کورده
کرماشاااان شاااارى )  وه زینااادوێتى بیهێیماااه  سااااڵى تااار باااه نجا ک بیاااێم باااۆ کرماشاااان تاااا پاااه بێااات گۆرانییاااه ده»

  هێنرێااات کاااه نااااو ده  وه و نااااوه و ئێساااتاش باااه کاااات  ى باااۆ تۆماااار ده»(ى کاااورد نشاااینم وره شااایرینم، شاااارى گاااه
 .  شارێکى کوردییه
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ر  ى جگااااه نجه خۆشااااى شااااێرپه نه  بااااه( 0699 - 9 - 99)ساااااڵى  ک له ن زیااااره سااااه لى کااااورد حه ناااادى گااااه رمه هونه
 . نێژاوه(  شکێنه ناڵه)کێوى   و له کات  ده کۆ 
 

 ٢١١١ی جوونی ٢٢ :ڕێکەوتی  -  تر پرێس چهماڵپەڕی : سەرچاوە
 

  
   
 

 نگاە کۆتاە بە زندگی هنرمند استاد حسن زیرک
 

-------------------------------------------------- 
   

 زندگی
 

 بوکااان، شاهر ساردار قلعاه محلاه در (مایالدی ١٣٢١ - ١١ - ٢٣)خورشایدی  ١٣١١  -  ٣  - ٨ ساال  در زیارک حسان
. گ راناد رناج در را زنادگی سراسار و داد دسات از را پادرش سالگی پنج در. آمد دنیا به ایران در غربی آذربایجان

 کرمانشااه داشات، اقامات زیادی مدت آن در که شهرهایی از یکی. کرد سپری عراق و ایران شهرهای برخی در چندی
 میارزاده مجت ای همچاون کرمانشااهی برجساته هنرمنادان باا کرمانشااه کاردی رادیاو در شاهر این در او همکاری. بود
 از کاه شاد آثااری خلاق سا ب( تیمپاو) پاولکی بهمن و ،(سنتور) ایزدی اک ر ،(نی قره) ع دالصمدی محمد ،(ویولن)

 همکااری آذربایجاانی، خواننادگان از یکای زرگاری، فاطماه باا وی همچنین. رود می شمار به وی کارهای ترین برجسته
 زرگاری فاطماه و زیارک حسن ترکی های ترانه از یکی »گولدور منی گولدور» ترکی - کردی معرو  ترانه و داشته
 .است
 

 زمزماه مشاغول کاه نظافات، هنگاام روزی. پرداخات شااگردی باه »شمال فندق» مسافرخانه در بود، عراق در وقتی
 اقامات آنجا در که ،(عراق کردستان میهنی اتحادیه ره ر) طال انی جالل نام به مسافری بود، های  ترانه از یکی

 مادتی. شد کار به مشغول آنجا در زیرک و( 1326) برد بغداد رادیو به را او زیرک، حسن صدای شنیدن با داشت،
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 یافات، گشاای  تهاران در ایاران رادیاو کاردی بخا  کاه ،1337 ساال از. کارد همکااری بغاداد رادیاو کردی بخ  در
 سااز باا اغلب رساند، ض ط به تهران کردی رادیو در زیرک حسن که آثاری. کرد آغاز مرکز این با را خود همکاری
 مشایر سرپرساتی باا و ع اادی، احماد ملاک، جهاانگیر شاهناز، جلیال کساایی، حسن یاحقی، حسین همچون استادانی
 .بود همراه شهردار همایون

  
 و شاعر سارودن در نظیاری کم استعداد اما ماند، بهره بی تحصیل از زندگی سخت شرایط خاطر به گرچه زیرک حسن
 کردستان سرتاسر در های  ترانه که شد س ب او، فرد منحصربه صدای همراه به استعداد این. داشت کردی سازی آهنگ

 .رسد می گوش به ها مغازه و ها خانه از خیابان و کوچه در کردنشین مناطق در همچنان او صدای. یابد مح وبیت
 

 ازدواو آن حاصل که کرد ازدواو تهران، رادیو کردی بخ  گوینده ،(زندی مهدیه) زندی میدیا خانم با زیرک حسن
 میادیا. اسات کرده اجارا فرزندان  برای نیز ترانه چند او. بود( ساکار) مهناز و( آرزو) مهتاب های نام به دختر دو

 .درگ شت تهران در خورشیدی 1387خرداد  31 جمعه روز در زندی عزیز فرزند زندی
 

 حسان باا ایاران وقات دولات رفتاار. ندیاد را آزادی و راحتای و خوشای روی عراق در نه و ایران در نه زیرک، حسن
 تاأثیر چناان کاار ایان و ناداد کاار اجاازه او باه تهاران رادیاو وقت رئیس. کرد فراوانی مشکالت دچار را او زیرک،
 بغاداد ساوی به را خاود بناه و باار شکساته، دلی با و برنگشت رادیو به دیگر که گ اشت حسن لطیف دل بر ای من ی
 سق ی پنکه به را زیرک آنجا در کردند؛ زندان روانه و گرفتند را او. کردند مشکل دچار را او نیز آنجا در. پیچید
 و گرفات را او سااواک نیاز تهاران در. برگشات تهاران باه مجاددا بغاداد، از رهاایی از پاس. کردند شکنجه و بستند
 در. اسات مانده یادگاار باه هناوز او صادای باا و گ تاه نوار در خودش را ساواک در اش شکنجه جریان که داد شکنجه
 .داشت همکاری کرمانشاه کردی رادیو با و بود کرمانشاه در1343تا  1341 های سال
 

 گزناد از فرهنگای آثاار ایان نگهاداری و ح ا  سا ب کارد، مردم سنتی آوازهای از زیادی تعداد ض ط با زیرک حسن
 .است ایرانی برجسته دانان موسیقی جزو زیرک. است مانده یادگار به آواز و ترانه 1500 از بی  او از. شد فراموشی

 
  شهناز، جلیل کسایی، حسن یاحقی، حسین همچون استادانی همکاری با کرد هنرمند این معرو  های ترانه بیشتر
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 کاردی رادیاو در ع اادی احماد میارزاده، مجت ای شاهردار، هماایون مشایر باه مشاهور شاهردار الله ح یب ملک، جهانگیر
 .است شده ض ط کرمانشاه کردی رادیو و تهران

 
 دارای و کارده اجارا آواز نیز لری و اورامی ترکی، فارسی، های زبان به سورانی، کردی زبان بر عالوه زیرک، حسن

 در زیاارک حساان .اساات خوانده کااردی زبااان بااه مقااام 64مقااام اوراماای اساات و  2مقااام فارساای و  8مقااام ترکاای،  3
 میارزاده مجت ای ارکساتر و تهاران در شهردار همایون مشیر ارکستر زمانی، یوسف برادران »کردی موسیقی ارکستر»
 .است پرداخته برنامه اجرای به و داشته همکاری کرمانشاه در
 

 ماردم میاان در اند، شاده اجارا پی  سال 50 از بی  آنها اغلب و است خوانده که هایی ترانه با زیرک، حسن صدای
 تلاخ خاطرات یادآور کرد، مردم اکثر ذهن در وی های ترانه که طوری به است؛( انگیز خاطره) نوستالژیک زبان، کرد
 .آنهاست زندگانی شیرین و
  

 محبوبیت
 

 و اسات شاده شناخته کاامال عراق و ایران کردهای میان در او .بود فولکلور و سنتی کردی موسیقی پدیده زیرک حسن
  . است مح وب نیز ترکیه کرمانج کردهای از برخی میان

 
 اشعار

 آن بارای موسایقی و سارود می شاعر حاال عاین در وی باود، فردی  منحصربه حافظه و صدا دارای تنها نه زیرک حسن
  .داد می ها آن وزن و قافیه و شعرها در تغییراتی حتی و نواخت می
 

 :زیرک معرو  های ترانه از برخی
 

 نوروز
 کتانه
 بارانه
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 میرزاده مجت ی از ویولن و تنظیم/  بوکانی مریم
 (زهرا) زارا

 گوهره
 نالشکینه

 آمین و( آمنه) آمینه
 (فارسی-کردی) ری وار و ری وار
 الی الی
 دکتر آمان

 هات و شه دیسان
 لیلی هو
 ناز به

 شوفر
 

------------------------------------------------- 
 

 درگذشت
 

  بانه منطقه در. پرداخت نمی آوازخوانی به چندان و گ شت ناکامی و تلخی در زیرک حسن زندگی پایانی های سال
 آخارین داشاتند، دوسات  و داشات می دوستشاان کاه مردمای میاان در و کرد دایر ای خانه احمد قهوه موال کانی نام به

 سان در 1972 جاوون 28، برابر باا 1351 سال تیرماه پنجم در زیرک حسن. کشید بیماری و رنج در را های  ن س
 کاوه دامناه در و درگ شات ای مظلوماناه و مشاکوک طاور باه ک اد سارطان علت باه بوکاان بیمارساتان در ساالگی 50

: گویاد می و کناد می یااد او بزرگواری از لندن رادیو زیرک، حسن استاد مرگ درهنگام. شد سپرده خاک به نالشکینه
 ».درگ شت بوکان بیمارستان در کرد مردم هنرمند یگانه»

 
---------------------------------------- 
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 نظر دیگران درباره حسن زیرک

  
 :نویسد می بود، تهران رادیو کردی بخ  گوینده خود که زیرک، حسن همسر زندی، میدیا

  
 کاه باود او های تراناه هماین خااطر باه و باود کرده اجارا کرمانشاه و تهران در ترانه هزار به نزدیک زیرک حسن»

 آناان درخواسات ماورد تراناه تاا دادناد می قرار پول نامه درون حتی و شد، می ارسال نامه دوهزار به نزدیک روزانه
 قارار هماه توجاه ماورد زیارک حسان دلنشاین صادای خاطر به کرمانشاه و تهران رادیو کردی های برنامه. شود پخ 
 بخ  لا ت و رسا صدای با زیرک حسن. شد می پخ  »شنوندگان و ما» برنامه بار دو روز هر موقع آن و بود گرفته
 طرفاداران های نامه سیل و بود شده کرمانشاه و تهران در کردی های برنامه شکوفایی و کی یت و معروفیت باعث خود
 و ندادناد راه رادیاو باه دیگار را زیرک حسن خدمت، همه این وجود با اما. بود جاری رادیو به روز هر او های ترانه
 باه کرمانشااه رادیوی ایستگاه برد که( 1962ی ئاگۆستی 19)، 1341مرداد  28 در که  درحالی بردند، یاد از را او
 .»رسید می کردنشین روستاهای و شهرها همه به زیرک حسن صدای بود، رسیده کیلووات صد
 

  :است داشته اظهار چنین زیرک حسن صدای درخصوص ایران، سنتی موسیقی هنرمند ناظری، شهرام
  

 هماان در یعنای. باود واقعای معنای باه نابغاه انساان یاک کاه بگاویم تاوانم می فقاط درمجموع زیرک، حسن درخصوص
 هام و ساخت، می آهنگ هم سرود، می شعر هم بداهتا، رفت، می ض ط اتاق به و شد می رادیو ارکستر وارد که لحظه
 ساواد ایشاان کاه نکتاه ایان باه توجاه باا. اسات نداشته ساابقه موسایقی در ماوردی چنین تاکنون که خواند، می را آن

 کاامال افاراد از واقعاا و خواند می شده ح   و الهامی صورت به را شعر و موسیقی اما نداشتند، هم نوشتن و خواندن
 زیارک حسان صادای باه خاصای عالقاه کارد خواننادگان میاان در بناده و بودند، کردی موسیقی نوابغ از و استثنایی

 .دارم
 

 :نویسد می زیرک حسن درخصوص معاصر، پژوهندگان از ای، که بوره زاده ص ی فاروق
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 خاود را آن های ساروده بیشاتر و ها تراناه هاای آهنگ هماه و اسات ساخته تراناه پانصاد و هازار از بای  زیارک حسن
 و بیگاناه و کارد و فاارس اماروز سارایان ترانه بیشاتر بازرگ، هنرمناد ایان هاای آهنگ از. اسات سروده می و ساخته می
 نه تاه خاود در را هنرمناد ایان هاای آهنگ از نشاانی آید، می پدید که آهنگی هر امروز و اند، برده سود نیز رکُ  ت

 بار. یاابی درمی هاای  رنج و ها مویه و آزارها همه با را زندگی دهی، می فرا گوش او های آهنگ به که هنگامی. دارد
  .»دارد نه ته خود در را کشیده رنج آریایی کرد هر زندگی نشانه زیرک حسن های آهنگ پایه، همین

  
 در (ز1961) خورشایدی1340 دهاه در زیارک حسان آثاار تمام در که دانی موسیقی و ویولون نوازنده میرزاده، مجت ی
 در فقیااد هنرمناد ایان درمااورد داشاته، عهاده به را او هااای آهنگ تنظایم و نوازنادگی کرمانشاااه کاردی رادیاو ارکساتر
 :داشت اظهار چنین سطور این راقم با وگو گ ت
 

 خواناد، می کاه لحظاه آن در و بداهه صورت به را آثارش اغلب اشعار اما نداشت، سواد مطلقا اینکه با زیرک، حسن
 حسان کاه گ ت باید و بود، برخوردار کردی های مقام و آهنگ و شعر ح   در قوی بسیار ای حافظه از وی. سرود می

 و کارد، خلاق را کاردی نغماات زی ااترین و مانادگارترین کاه چرا شد؛ نخواهد تکرار کرد موسیقی در گاه هیچ زیرک
 مقام از او یاد و نام و آثار جهان، نقاط سایر و سوئد، عراق، کردهای میان در حتی بلکه ایران، در تنها نه اینک
  .»است برخوردار واالیی منزلت و
 

 :است گ ته دارد، زیرک حسن صدای به زیادی عالقه که مطلب این اعالم با نوازنده، و خواننده کامکار، بیژن
  

 اجارا باه االن کاه فارسای یاا کاردی هاای آهنگ از خیلی و آید می شمار به کرد موسیقی برجستگان از یکی زیرک حسن
 نیسات، ایاران مرزهاای به محدود فقط زیرک حسن مح وبیت و شهرت. است هنرمند آن آثار از گرفته الهام آید، درمی
 .دارد امتداد جهان کردنشین نقاط تمام و اروپایی کشورهای در بلکه
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 حسن زیرک ستاره همیشه محبوح شبکه های رادیویی و تلویزیونی

 
 بهزاد خالوندی 

 
 هرگااه که کردی فولکلور موسیقی مسلم استاد یک. است هنر دنیای در امروزی تعریف با ستاره فوق یک زیرک حسن
 .است بوده رقیب بی داشته، شنیداری و دیداری های رسانه در اندام عرضه برای مجالی زی ای  آثار
  

 هرگااه که کردی فولکلور موسیقی مسلم استاد یک. است هنر دنیای در امروزی تعریف با ستاره فوق یک زیرک حسن
 زماان آن چاه است؛ بوده رقیب بی داشته، شنیداری و دیداری های رسانه در اندام عرضه برای مجالی زی ای  آثار
 مای هنرنماایی به( ایران صدای کردی بخ ) کرماشان کردی رادیو و تهران کردی رادیو در همتا بی هنرمند این که

 پخا  ایاران متعادد تلوزیاونی هاای ش که از صدای  تا آمده پدید دوباره مجالی که اخیر های سال چه و پرداخت
 هنرمناد ایان کاه یاابیم درمای آشاکارا بیاندازیم ها رسانه در آثارش و زیرک حسن حضور روند به نگاهی اگر. شود

 یاک همیشاه و داشاته تلویزیاونی و رادیاویی هاای شا که در قاد تمام حضوری کرده، پیدا اندام عرضه مجال هرگاه
 .است بوده هنر عالم در ستاره فوق

 
 آغاز هنرنمایی با رادیو کردی بغداد

 
 مشاغول بغاداد شاهر در وی کاه زماانی گاردد؛ مایباز   1953- 0009 سال به »رادیو» در زیرک حسن حضور اولین
 ایان در. شاد معرفای بغاداد کاردی رادیاو به و کشف جوان »طال انی جالل» وسیله به ات اقی صورت به و بود کار
 شامال» ،»جزیاری عار  محمد» ،»جزیری حسن» ،»مردان علی»: مانند کردی موسیقی بزرگان از بسیاری رادیو
 باه زیارک حسان هرچناد. پرداختناد می هنری فعالیت به »دیالن قادر» و »باکوری» ،»توفیق طاهر» ،»صائب
 کاه ای العاده فوق استعداد از گیری بهره با ولی بود نشان و نام بی خواننده یک بغداد کردی رادیو به ورود هنگام
 عاراق در 0009 ساال در اماا. شاد کاردی موسیقی اول جوان به ت دیل و پیچید جا همه اش آوازه زود خیلی داشت،

 کودتااای بااا سااال ایاان در. داشاات زیاارک حساان هنااری سرنوشاات در کننااده تعیااین نقشاای کااه افتاااد ات اااق رویاادادی
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 ملاک تاجگا اری مناسا ت باه را آهنگای آن از پای  که زیرک حسن. کرد سقوط فیصل ملک حکومت قاسم ع دالکریم
 .بازنگشت عراق به دیگر و شد ماندگار ایران در خود جان بیم از کرده، اجرا بغداد رادیو در فیصل

 
 دسااتور بااه کااه بغااداد کااردی رادیااو من اای ت لیغااات نمااودن خنثاای باارای ایااران وقاات دولاات ات اقااات ایاان بااا همزمااان

 ایان و کارد کردی رادیو اندازی راه به اقدام کرمانشاه و تهران در سریع خیلی بود، افتاده راه به قاسم ع دالکریم
 .بود »زیرک حسن» دوباره هنرنمایی برای تازه فرصتی

  
 همنوایی ارکسترهای بزرگ با صدای حسن زیرک

 
 شاکل باه وی کاه زماانی گاردد؛ باازمی 1958 - 0009 ساال باه تهاران کردی رادیو در زیرک حسن هنرنمایی اولین
 رادیاو سرسا د گال باه ت دیل سریع خیلی صدا خوش خواننده این. شد همکاری به دعوت مجموعه این سوی از رسمی
 مجاالس و محافال باه و کارد پیادا نشار و حشار ایاران زماان آن موسایقی بزرگاان از بسیاری با و گشت تهران کردی
 بغاداد کاردی رادیاو باا زیارک حسان مارگ از پاس کاه گ تگاویی در مردان علی ماموستا. شد می دعوت هنری مختلف
 زیارک حسان رفتم تهران به من که هنگامی» : گوید می تهران در زیرک حسن با خود دیدار از درباره داده، انجام
 مجلسای باه هام باا و آماد من دن ال به معرو ، بسیار هنرمند یک با همراه او زود ص ح روز یک و بود آنجا در هم
 ».پرداختیم آواز اجرای به آنجا در و رفتیم بود، برگزار زیرک خانه در که
  

 .کرد ازدواو تهران کردی رادیو معرو  گوینده زندی، میدیا خانم با ها سال همان در زیرک حسن
 

  می نواخته شهردار  همایون مشیر  سرپرستی  به ایران رادیو بزرگ ارکستر همکاری با زمان آن در زیرک حسن کارهای
  جلیل ، کسایی  حسن ، یاحقی  حسین: مانند ایران سنتی موسیقی عرصه هنرمندان ترین برجسته که ارکستری شدند،
 زی اایی هاای آهناگ ارکساتر ایان همکااری باا زیارک حسن. زدند می ساز آن در  ع ادی احمد و  ملک جهانگیر شهناز،
  ،»شاییره» ،»د  سااز نگای ده و لاه که و لاه»  ،»رده باه  رده به» ،» بارانه باران» ،»دارم رده ده و خۆش نه» همچون

 ایاران رادیاو ارکساتر باا زیارک حسان کاه کارهایی. کرد اجرا را »وڕوز نه» معرو  آهنگ  و »النکۆڵی النک النک»
 .هستند بغداد در وی پیشین کارهای از باالتر سطحی در موسیقایی لحاظ به کرده ض ط
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 هنرنمایی در رادیو کردی کرمانشاه

 
 باه کارد مخاط اان جامعاه باا نزدیک ارت اط و ها برنامه بهتر ارائه منظور به 0010 سال در کردی رادیو مجموعه
 در بلکاه ایاران در تنهاا ناه کردی رادیو صدای قوی های فرستنده کارگیری به با دوره این در. شد منتقل کرمانشاه
 باه تاری وسایع گساتره در این ار تا بود زیرک حسن برای تازه فرصتی این و شد می شنیده نیز اروپا و خاورمیانه
 وی آشانایی کرمانشااه در حضور از پس زیرک حسن هنری زندگی در مث ت ات اقات از دیگر یکی. بپردازد هنرنمایی

 خلاق را خاوی  هناری دوران آثاار بهتارین کرمانشااهی، نابغاه ایان همراهی با توانست و بود »میرزاده مجت ی» با
 ،»کرماشاان»  ،»باراناه ی وه ی ئاه» ،»ماناگ ی ئاه» ،»نین ناازه  شاله ئاای»: همچاون مانادگاری هاای آهناگ. کند
 .است ای افسانه خواننده این و میرزاده همکاری حاصل » روایه هه» و » دووره م رێگاکه» ،»لۆرکێ»
 

 هاای  آهناگ پخا  بارای درخواست صدها روزه همه و بود کردی رادیو چهره مح وبترین ها سال آن در زیرک حسن
 دلیال باه 0011 ساال در هنرمناد این متأس انه مق ولیت و مح وبیت همه این وجود با ولی شود می رادیو این روانه

 نتوانسات کارد تالش چه هر بعدها و شد جدا مجموعه این از کرد پیدا کردی رادیو وقت مسئولین با که اختالفاتی
 نامیاد، زیارک حسن هنری دوران ترین طالیی توان می را 11تا  09 های سال. بازگردد مجموعه این به دیگر بار

 در او در کاه آنچاه باا مقایساه قابال ارکساتر و ضا ط و کار کی یت دلیل به کرد اجرا دوران این در او که کارهایی
 .نیستند داد، انجام بغداد کردی رادیو در 09تا  09 های سال فاصله

  
 سال های دوری از رسانه

 
 نیروهاای اذیات و آزار مورد عراق در او. گ شت سخت بسیار او بر بود کردی رادیو از دور زیرک حسن که هایی سال

 های سال او. دید بسیار آزار و بود ساواک بازداشت در مدتی نیز ایران به بازگشت در و گرفت قرار عراقی امنیتی
 دنیاا از ک اد سارطان اثر بر 0050 سال در هم عاق ت و گ راند بوکان زادگاه  در ای خانه قهوه در را عمر آخر
 .رفت
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 اینحاال باا ولای باود، محاروم کاردی رادیاو باا همکااری از تاراژیک  مارگ زماان تاا 11 سال از زیرک حسن هرچند
 هماین دلیال باه شااید و داشات بسایار طرفاداران و شاد مای پخا  هاا شا که دیگار و رادیاو ایان از همچنان صدای 

 متأس انه ولی دهند، ادامه را روند این بتوانند وقت مسئولین ندارد امکان کرد می فکر او که بود بسیار طرفداران
 سارعت باه کردنشاین منااطق در کاه باود تلاخ خ ری 50 سال در زیرک حسن مرگ. افتاد ات اق دیگری چیز عمل در

 با وی شنیدنی و زی ا کارهای زیرک حس مرگ از پس. کرد ها زبان ورد پی  از بی  را او نام دیگر بار و پیچید
 .شدند پخ  کردی رادیو از بیشتری گستره

 
 بازگشت دوباره به شبکه های رادیو و تلویزیون

 
 باه شاد پخا  ایاران تلویزیاونی و رادیاو هاای ش که از دوباره زیرک حسن صدای که باری اولین اخیر های سال در

 باه سایما و صادا ساازمان موسایقی و شاعر عاالی شاورای تأییاد باا دوران ایان در. گردد می باز 51 دهه های میانه
 .گرفتند پخ  مجوز زیرک حسن آثار از تعدادی تدریج

 
 دیاریتااان» شاا انه مح ااوب برنامااه در چااه و جاااری هااای برنامااه در چااه »کردسااتان» شاا که هااا سااال ایاان طاای

 در »شاما» شا که نیاز سراساری هاای شا که میاان در. کند می پخ  را زیرک، حسن زی ای های ترانه »گورانییکه
 و کند می پخ  ای ویژه شکل به را زیرک حسن کارهای دارد ای گسترده بسیار مخاط ان که »ترانه ه ت» برنامه

 آهناگ عناوان باه هرباار هنرمناد ایان کارهاای شا که، ایان مخاط اان میاان در زیارک حسن بسیار مح وبیت دلیل به
 دیگار و  پیاام رادیاو فرهناگ، رادیاو ،1 شا که ساحر، شا که »کردی سیمای». شوند می انتخاب فصل و ماه ه ته،
 میاان در چنادان دو مح اوبیتی باه زیارک حسان هاای تراناه پخا  باا هاا آن. دارناد را حکایات هماین نیز ها ش که

 دلیال هایچ بادون که است کرمانشاه »زاگرس ش که» تنها میان این در ال ته. اند یافته دست خوی  کرد بینندگان
 ساتاره هاا ساال کاه هنرمنادی صادای شانیدن از را ماردم و کناد مای امتناع زیرک حسن های ترانه پخ  از موجهی
 از بسایاری رویاه ایان گارفتن پای  در دلیال باه »زاگارس شا که». گا ارد مای نصایب بی بوده شهر این کردی رادیو

 .است داده دست از را استان این در هنر پاقرص پرو طرفداران
  

 ستاره این روزهای شبکه های تلویزیونی



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

248 
 

 
 مای پخا  ایاران مختلف های ش که از که هستند کارهایی ترین مح وب جزو »زیرک حسن» های ترانه روزها این
 از معادودی تعاداد هناوز وجاود ایان باا ال تاه. هساتند صادا خوش هنرمند این صدای شنیدن مشتاق بسیاری و شوند

 صادا سازمان ای، اسطوره خواننده این گسترده مح وبیت به توجه با. دارند پخ  مجوز بزرگ خواننده این کارهای
 آثاار از بیشاتری بسایار تعاداد پخا  زمیناه و بپاردازد وی کارهاای بررسای باه بیشاتری صادر ساعه با باید سیما و

 بیشتر مح وبیت و ج ابیت به بسیاری کمک ستودنی ابتکار این گمان بی. کند فرهم را بوکانی خواننده این ارزشمند
 .کرد خواهد مخاط ان نزد تلویزیونی و رادیویی های ش که

  
 پرس کرد: من ع

  
  
   
 

 یاد حسن زیرک به قلم میدیا زندی نگاهی به زندگی زنده
 

 حسن زیرک هنرمند بزرگ کرد

 
 مادفون خاود در را آوا ایان توانسات نخواهاد نیاز خااک. میارد  نمی هرگز کرد، رسای صدای ملکوتی، آوای این دارندە
 .سازد

 
 ای ساتاره همانناد کردنشاینی، کشاور هار در و باشاد داشاته وجاود کاردی کجا هر در که بزرگ مردیست زیرک، حسن

 کارد کجاا هار: گ ات تاوان می و. آورد مای در جاوش و جناب به را دلداری هر دل اش ملکوتی آوای و فروزد می درخشان
 بخ  لا ت آوای روزه، هماه. دارد وجاود او آوازهای و آوا کردی، ۀخان هر در که چرا هست؛ نیز زیرک حسن باشد،
 از ساال 95 کاه تااکنون باشاد؛ مارده زیارک حسان کارد نخاواهم بااور گااه هیچ و رساد می گاوش باه بزرگ غەناب این

 .دارد حضور کردی هر نەخا در وی هنوز گ رد، می او درگ شت
 نغامە) کتااب در کاه همانگوناه. اسات داشاته ناخوشاایندی و تلاخ بسیار زندگی کودکی، دوران همان از زیرک، حسن

 همکااری او با کتاب، این کردن آماده و بازنویسی و ویراستاری در نیز من و است سروده آنرا خودش که ،(کردستان



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

249 
 

. است گ رانیده می زندگی کسی، بی و آوارگی و نداری با اندازه، چه تا که کرده، بیان را خود تلخ زندگی ام، داشته
 زیرک حسن شدن گرفتار هنگام. بوده مح وبه، نام به بانویی ایشان، نخست همسر. است کرده ازدواو بار چند وی،
 ماادر( باود شاده محکوم ابد ح س به که ساله 05 جوانی شدن کشته و سقز در ماشین تصاد  خاطر به)زندان، در

 دچاار را او و ساازد می آزرده شادیدا را حسان لطیاف دل کاار، ایان کاه حساین، برادرش عقد به ره او همسر حسن،
 و پاردازد می شااگردی باه شامال، فنادق نەمساافرخا در و رود می عراق به مدتی علت، همین به وی،. کند می دردسر
 وقاات ره اار) طال ااانی جااالل نااام بااه مسااافری بااوده، های  ترانااه از یکاای مەزمااز مشااغول کااه نظافاات، هنگااام روزی

 او، و برده بغداد رادیو به را او زیرک، حسن صدای باشنیدن داشته، اقامت آنجا در که ،(کردستان میهنی اتحادی،
 .شود می کار به مشغول آنجا در
  
 مان پادر باا وی مراغاه، در اقامت، هنگام. گردد برمی ایران به خورشیدی، 0009میالدی، برابر با  0655 سال در
 پادرم. ام  باوده ماهاه 9 کاودکی مان هنگاام، آن. شاود می مشاغول کاار به پدرم نەخا در و گردد می آشنا( زندی دکتر)

 شاناس نمک و وفاا باا بسایار انسانی راستی به حسن چون و است بود داده نجات زندان و ح س از را حسن بار چند
 باوده، کردهاا اقامات محال هنگاام آن کاه خسارو، ناصار حقیقات نەخا مسافر در آید، می تهران به که هنگامی بود،
 او باه حسان. دهاد می او باه تهاران در را پادرم نشاانی نیز او. گیرد می او از را پدرم سراغ و بیند می را ام زاده عمه
 ات دایای پیشاین ناوکر هماان مان، چونکاه. ب یانم را ات دایای خواهاد می دلم خیلی ام، شده مشهور که حاال»: گوید می

 درس نهام کاالس در هنگاام آن در مان. آورد مای ماا نەخا به را حسن ام، زاده عمه. »ب ر زندی دکتر پی  مرا. هستم
 دو هار گویاا کاه - نیاز خاانم دو کاه کاردی، ل ااس باا دیادم را ماردی برگشاتم، دبیرستان از هنگامیکه. خواندم می

 در چونکاه کیسات؟ مارد آن دانساتم نمی مان موقاع آن در. داشت نام زبیده آنها از یکی. بودند او با -بودند او همسر
 خااطر باه خاان، رضاا حکومات ساوی از نیاز پادرم. شناختم نمی خوبی به را کرد هنرمندان و کردم می زندگی تهران
 بازگشات زەاجاا پادرم مواقاع، آن در. باود شده ت عید تهران به خورشیدی 0099 سال کردیت،در به او فراوان عشق
 جمهاور رئایس کاه باود قارار و( کرد احیای جمعیت)کا  ژ گ اران بنیان از که پدرم. نداشت را نشین کرد مناطق به

. هستند مادها همان کردها که چرا. گ اشت میدیا حدش، از بی  پرستی میهن خاطر به مرا، اسم گردد، کردستان
 حاق خانه در کسی و برکنند به کردی ل اس از غیر ل اسی که داد نمی اجازه فرزندان  و همسر به وقت هیچ پدرم
 مهم کارهای برای مهاباد از که بود کردی اولین پدرم این جز به. کند صح ت کردی جز به دیگر، زبانی به نداشت
  که هنگامی و است؛ کرد نامی سرای ترانه زیرک، حسن ایشان: گ تند من به وقتی. بود کرده س ر آلمان به سیاسی
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 .بودم داده گوش کردی ترانه به کمتر من، چونکه. نیامد خوشم زیاد من خواندن، آواز به کرد شروع زیرک حسن
  

 افتااد زیارک حسان به چشمم جا، آن در. فراخواندند دفتر به مرا دبیرستان، در روزی دیدار، این از پس روز چند
 در کاردی، رادیو. آمدیم کردی رادیو بخ  به دبیرستان از آنان، با. بودند آمده من دن ال به حسین، برادرم با که
 کاردم آغااز کاردی برنامه با را خود همکاری، 0009مهر ماه سال 01 در من، و بود شده تأسیس تهران در ماه تیر
 .شدم کردی های برنامه ۀگویند آنجا در و
 

 او حر  از من. کرد ازدواو پیشنهاد من به حسن کردی، رادیو در کار، به شدنم مشغول از پس شب یک آید می یادم
 اداره به رفتن از مرا و شد عص انی خ ر این شنیدن با پدرم. بود گ شته جوانی سن از حسن، چونکه. کردم تعجب
 مان بدهاد اجازه تا کردند مج ور را پدرم و آمدند ما خانە به وقت، حکومت طر  از چندی، از پس اما. کرد منع

 باه و کارد می پافشاری من با ازدواو برای همچنان او. بود بزرگتر من از سال سی حسن،. برگردم سرکار به دوباره
 دولات چون. مانم نمی ایران در و گردم می بر عراق به درنیاورید، من عقد به را میدیا اگر که بود گ ته وقت دولت
 .شادیم شاوهر و زن گوناه ایان ماا و درآوردناد او عقاد به مرا پدرم، زەاجا بدون داشت احتیاو حسن آواز به وقت،
 احتیااو حسان باه هناوز کاه وقات دولات طاالق، یاا بچاه یا: گ تم او به. خواستم بچه حسن از من، و گ شت مدتی
 کردند مداوا جراحی عمل با محسنیان محمود دکتر توسط بازرگان بیمارستان در را حسن دولت پول با فوری داشت،

 وجاود باا حسان، موقاع، آن تاا چاون و بخشاید ماا به را آرزو خدا، 0011مهر ماه سال  99 در سال، سه از پس و
 دارای مان، باا ازدواو از پاس و باود؛ فرزنادی آرزوی در و باود نشاده دار بچاه اما بود، کرده ازدواو بار چند اینکه
 آرزو را او اسام خااطر هماین باه آماد دنیاا باه بچاه ایان زن یال شایخ خاانە در زن یال، روستای در هم آن شد، بچه

 را سااکار خادا ،(آرزو) مهتااب آمادن دنیا به از پس سال دو. نهاد نام مهتاب را دخترمان زن یل، شیخ اما گ اشت؛
 حسان. آیاد می مهنااز فاردا ماماان،: گ ات آرزو آمدن، دنیا به از پی  چونکه است؛ مهناز نیز ساکار نام. داد ما به
 و آماد می خوشا  خیلای ایارو صادای از او اینکه خاطر به. گ ارم می ایرو را نام  باشد پسر بچه، این اگر: گ ت
 .جست می سود ایرو خواندن آواز س ک از خواند، می آواز فارسی زبان به موقع هر
 

( مهتااب)آرزو دخترماان برای پی  سال چهل را ،»آرزو الالیی،» نام به خود ترانە ترین دلنشین و زی اترین حسن
 اسات خوانده آرزو برای نیز را( بامزه مهتاب نازنین، دختر) »دار زه مه هتاب مه نازدار، کیژولە»: ترانە. کرد اجرا



کوردی گورانی ئاسمانی گەشی ئەستێرەیەکی زیرەک حەسەن مامۆستا  

 

 

251 
 

 دو ایان از پاس. کارد اجارا( مهنااز)سااکار بارای را( پادر ناازنین ای ناازنین،: )»باابی نازداری و نازدار» سپس و
 .نشد دار بچه دیگر حسن بچه،

  
 گ شاته کارهاای از نصاوح تاوبە در را »باراناه بااران» تارانە و باود کشایده چیاز هماه از دست حسن، که هنگامی
 در کاه حسان، باا رفتاار. برگشات خاود پیشاین کاردار به باز دولت، نادرست رفتار خاطر به که دریغا بود، خوانده

 وقتی ویژه به کرد؛ فراوان مشکل دچار را او بود، شده مشهور... و عراق و ایران کردهای میان ویژه به دنیا، ۀهم
 در -تهاران  رادیاو باه حسان، کاه هنگاامی باود، تهاران رادیو کردی برنامە رئیس الدینی، سراو عابد شیخ دکتر که

 تاأثیر چناان الدینی، سراو کار این. شود داخل حسن نگ ارند تا بود داده دستور دژبان به او بود، آمده ارک میدان
 سوی به را خود بند و بار شکسته، دلی با و برنگشت رادیو به وقت هیچ دیگر، که گ اشت حسن لطیف دل بر من ی
 زنادان روانە و گرفتناد را او کردناد؛ مشاکل دچاار را او نیاز آنجاا در رساید، بغاداد باه کاه هنگاامی. پیچیاد بغداد
 در. برگشات تهاران به ناچار به آنجا، از رهایی از پس. بودند داده شکنجه و بسته پنکه به را او آنجا در. کردند
 کاه گ تاه، ناوار در خاودش را سااواک در اش شاکنجه جریاان. داد قرار شکنجه زیر و گرفت را او ساواک نیز تهران
 در ناه و ایاران در ناه حسان، کاه هساتند این دهندە نشان ها، داده روی این. است مانده یادگار به هنوز او صدای
 .ندید را آزادی و راحتی و خوشی روی، عراق،

 
 به که بود داده تشکیل را موسیقدانان از انجمنی خود برای، 10تا  10 سالهای در بودیم؛ کرمانشاه در که هنگامی
 او باه دولت چونکه بود؛ افتاده سرازیری به حسن، کارمندی زندگی مواقع، آن در. داشتند لطی ی ای پنجه راستی،
 باا تراناه 0511 باه نزدیاک ماا: باود گ تاه باباان، شاکرالله کاردی برناامە رییس که خاطر این به. داد نمی حقوق
 و جازراوی حسان و ماردان علای اساتاد روزگار، همین در! نیست او خود به احتیاجی دیگر داریم، زیرک حسن صدای
 زیرک حسن و من از آنان بودند آمده ایران به عراق، کرد موسیقی برجستە اساتید از تن سه جزراوی، عار  محمد
 حقاوق او باه و کردناد خاوش را حسان دل فاوری وقات، دولات موقاع، ایان در. بارویم بغاداد رادیاو باه کردند دعوت

 آناان رفاتن از پاس بازگشاتند، عراقای مهماناان کاه وقتای تاا پرداختناد؛ نیز را اش گ شته های حقوق و ماهیانه
 .کرد اخراو اداره از را حسن کلی طور به بالفاصله وقت، دولت

 
 لطیاف دل رویدادها، این همە و نداد کار اجازە او به الدینی سراو دکتر آمد، رادیو به حسن وقتی نیز تهران در
 باا حسان، آوارگای و دری باه در هماه ایان از پاس. کارد تلخای زنادگی دچاار ار او و آورد درد به را حسن حساس و
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 کرده باز کوچک ای خانه قهوه مریوان، راه سر در بود کرده ازداواو او با من از پس که خانم رابعه دیگرش همسر
 شانیدم مان 0051 سال در. گ ارنید می را زندگی های ، بچه و من از دور غم، و درد از پر دلی با آنجا در و بود
 هنگاام آن. دیادم را حسان دایایم خاانە در و آمادم مهابااد باه و برداشاتم را هاایم بچاه. اسات شده مریض حسن که

 زیاادی خاواه  دستها به کار از. یافتم شکسته خیلی را او دیدم را حسن وقتی. داشت سال 6سال و آرزو  9 ساکار
 باه روز حسان 50 ساال تا. نگ اشتند ما اختیار در نیز آم والنس یک حتی اما برسند، زیرک حسن داد به که کردم
 تاا نکردناد مان باا نیاز همکااری کاوچکترین حتای و نمیکارد تاوجهی ما حر  به نیز کسی و میشد بدتر حال  روز
 چارا میدیادم را حسان و میازدم سار بوکاان به کرمانشاه از روز هر هنگام، آن در من. کنم منتقل تهران به را حسن
 در او که بودند فهمیده و شده او سرطان متوجه دکترها بوکان بیمارستان در. دارد سرطان حسن بود گ ته دکتر که

 عادم بخااطر باود رسایده حسان باه کاه مصای تی و غمهاا و درد این بیشتر من نظر از. مرد خواهد نزدیک ای آینده
 بخااطر کاه حکاومتی باود کارد بازرگ هنرمناد باه حکاومتی رحم بی خواران جیره و سردمداران و وقت حکومت توجه

 عقاد باه پدرم اجازە بدون ن ود قانونی سنم که مرا ایران، در وی ماندن و عراق به زیرک حسن رفتن از جلوگیری
 وی تاا دادناد قارار جراحای عمل مورد را او فوری وقت حکومت باز میخواستم، بچه که هنگامی یا و درآوردند حسن
 بخااطر و باود کارده اجرا کرمانشاه و تهران در ترانه هزار به نزدیک حسن که چون بعدها، چه که شود، دار بچه
 تاا میدادناد قارار پاول ناماه درون حتای و میشاد نوشاته ناماه 9111 به نزدیک روزانه که بود او های ترانه همین
 قارار هماه توجاه ماورد زیرک حسن دلنشین صدای بخاطر کردی برنامه کل در.شود پخ  آنها درخواست مورد ترانه
 و رساا صادای باا کاه زیرکی حسن و میشد پخ »شنوندگان و ما» برنامە دوبار روز هر موقع، آن در و بود گرفته
 ساایل و بااود شااده کرمانشاااه و تهااران در کااردی هااای برنامااه شااکوفای و کی یاات و معروفیاات باعااث خااود بخاا  لاا ت

 ایساتگاه بارد کاه ،0010مارداد  95 در کاه حالی در بود جاری رادیو به روز هر او، های ترانه طرفدارن نامەهای
 .رسد می کردنشین روستاهای و شهرها همە به زیرک حسن صدای بود، رسیده وات کیلو 011 به کرمانشاه رادیو

  
 ذکار باه بایساته -کاردم  نویسای بااز حسان بارای را( کردستان نغمە - کردستان ی چریکه) کتاب من 0010 سال در
 مای بارای  مان لا ا و بنویسد توانست نمی سرود می که را اشعاری نداشت سواد اینکه بخاطر زیرک، حسن که است

  برای نیز ای سروده. نوشت برکتاب عالمانه و شیوا بسیار مقدمە نیز زاده م تی صدیق محمد دکتر یاد زنده نوشتم؛
 :است شده نوشته زیرک حسن مزار سنگ بر شعر این که بود سروده حسن

 

 ٢١١٤ی جوونی ٢١
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ی  که ره ڵک چڕی؛ ئاوا باسی خۆی و هونه ی ژیانی گۆرانی بۆ خه ناسه تا دوا هه  ک که خوالێخۆشبوو حسن زیره
 :کات ده

 
 نگی خۆی ده  به  ککانی زیرە قسه

 

ر  گاه ئه  یاه جای م هه ناخۆش و حاه کی پرتوکاو و یه ینی دوو سێ کێو دا چای خانه به  له... کێوو شاخێکدا  لێره له" 
نێاو کاوردا   ر لاه م چون هونه که کاسپی لێ ده  هشژیم، ناپێم خۆ ده  چۆن من لێره  بن که جایب ده هعن  بکه ماشا بێن ته

زمانی کوردی  چون کوردم و به. شوێنی دا بچم  به  کرد که ر بۆمن کارێکی نه دا هونه کی نه یه هره من به ما بۆ دری نه قه
ئااخری  م باۆ ڵایم باۆ ئالاه ده  وه ختای پیریماه وه  وه ماانی پیریماه م زه ریکم دوو ساێ گاۆرانی باه خاه  وه ئاه م کاه ده  قساه
  م لاه که سالو ده. بینم نهری کورد  شه به  که  وه ژێر گیه  بچمه  م کجاری بکه مانێکه خواحافیزی یه و زه  نزیکه  رگم، که مه
   ...."کان و موو شاره هه
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