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حهسهن زیرهک ،پانۆرامای جوانی و ئهوین

وریا رەحمانی

ئهگهر نهڵێین سهرهکیترین به دڵنیاییهوه یهکێک له پیرۆزترین ئهو کهساانهی کاه زیااترین کاریگاهرییان لاه ساهر
ژیااانی پا لااه ئاااڵۆزیی نهتهوهیااهکی بندهسااتی وهکااوو کااورد بااه درێژایاای مێااژوودا داناااوه ،دهتااوانین لااه «حهسااهن
زیرهک«ی هونهرمهندی بێکۆتایی و گۆرانیبێژی بێوێنهی واڵتی کوردهواری یاد بکهیناهوه .کاتێاک کاه الپاهڕهکانی
مێژووی نهتهوهیهک ههڵدهدرێتهوه ،لهگهڵ ناوی کهس یان کهسانێ رووبهروو دهبینهوه که به جۆرێک لاه جۆرهکاان
توانیویانااه رهههنااده جۆراوجۆرهکااانی ژیااانی کۆمهڵگاکااهیان بقۆزنااهوه و لااه چوارچێااوهی بیااری مێژوویاای خااهڵک دا
جاودانااهیی و ههرمانییاااهکی پیااارۆز بااۆ خۆیاااان دهساااتهبهر دهکااهن .باااه گشاااتی مێااژوو نوێنگاااهی درهوشااااوهی ئاااهو
کهسایهتییه مهزنانهیه که له بواری کاریگهری و رهوتی بهرهوپێشیی ژیانی مرۆڤایهتی دا خاوهنای پێگاهی باهرچاو
و حاشاههڵنهگرن و زۆربهی کات مێژوو خود گێ انهوهی ژیان و مهزنایهتیی کهسایهتییه ناودار و خاوهن پێگاهکانی
خۆیهتی و پێناسهیان دهکاات .کاهچی ههنادێک جاار ههیاه و ههڵدهکاهو کاه لاه مێاژووی شاانازییهکانی مارۆ دا
لهگااهڵ ناااو و دهوری کهسااانێک رووبااهروو دهبینااهوه کااه زۆرجاااران لااه دهرهوهی بازنااهی گێرانااهوهیی مێااژوودان و
تهنانااهت دهتااوانین بیێااین ئااهوه مێژوویااه کااه بهوانااهوه دهگێ درێتااهوه و لااه حهقیقهتاادا ئااهوانن کااه رهههنااده
مێژوویییااهکان دهخااوڵقێنن و لااه هۆکاااره سااهرهکییهکانی پێناسااه و شوناساای نااۆڕمێکی تای ااهت یااان نهتهوهیااهکی
زیندوون .له راستیدا مهبهستی ئاماژهییی ئهم بابهته له گهیشتن بهم دهرهنجامهدا خاۆی دهناوێنێ کاه بیاێ حهساهن
زیرهکی کوردان وێنای راشکاوی ئهمجۆره کهسایهتیانهیه که خود دهتوانێ وهک بهڵگهیهکی مێژوویی لهب ان نههاتوو
بۆ ئێماهی کاورد باۆ ههمیشاه وهک نموونهیاهک بمێنێتاهوه .لاه پاهی ردن باه قاوواڵیی گۆرانیاهکانی حهساهن زیرهکای
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هونهرمهنااد بااه رووناای رهگدانااهوهی فهرهااهنگ و پێکهاتااهی ژیااانی کۆمهاڵیااهتی و نهتااهوهیی واڵتاای کااوردهواری
دهردهکاااهو و لاااه تاااوێی شاااوێن باااه شاااوێنی ئاااهو ئااااواز و گۆرانییاناااهدا نااااوهرۆک و کااااکیی ناااهریت و رهههناااده
مێژوویییهکان نمایانتر دهبن .دهنگێکی رهها و سرووشاتیانهی بزوێناهر ،دهرکێکای قاووڵ لاه فهرهاهنگی کاوردهواری،
دهسهاڵتێکی بهرین به سهر هونهر و کاری موسیقی و ههستێکی ناسک و جوانی ناساانه و خوڵقێناهر لهگاهڵ هاهوڵی
بێوچااان و ماندوونهناسااانهی بااهردهوام هونهرمهناادێکی وههااا مااهزن و گشااتگیر و جاویدانااهی لااه حهسااهن زیاارهک
درووست کرد که به ئهرخایهنیهوه وهک گهورهترین و ههرمانیترین هونهرمهندی نهمری کورد له ههمیشهیی مێژوودا
بمێنێتهوه .کاتێک وردتر دهڕوانینه کارهکانی ئهم گۆرانیبێژه ئۆستوورهیییهی واڵتهکهمان پتر ئاهم راساتییهمان باۆ
دهردهکهو که موزیکی زیارهک تهناناهت لهوپاهڕهوهی زهرفییهتاهکانی مۆزیاک و فهرهاهنگ و هوناهری کاوردهواری دا
رووی داوه و بااه قهناعااهت وهک «ئهبااهر هونهرمهناادێک«ی شایسااته پهرژینااهکانی بهزانااد و وهک کهسااایهتییهکی
هونهرپااهروهری کااورد لااه ئاسااتێکی بااهرباڵو و گهشااهداری جیهااانی دا پااهرهی بااه بهسااتێنه هونهرییااهکانی ماارۆ و
خۆزگهکانی کورد بهخشیوه .حهسهن زیرهکی هونهرمهند و گاۆرانیبێژی گاهورهی کاورد لاه ساهرماوهزی سااڵی 0011ی
ههتاوی دا له گهڕهکی «قهاڵی سهردار« له شاری بۆکان له دایک بووه و پااش چهرمهساهری و نههامهتییاهکی زۆر
بااهاڵم لێااوان لێااو لااه جااوانی و ئااهوین لااه رێکااهوتی 5ی پووشااپهڕی ساااڵی 0050ی هااهتاوی دا بااه هااۆی نهخۆشاایی
شااێرپهنجهوه ماڵئاواییااهکی غهری انااهی لااه ژیااان کاارد و لااه سااهر ویساات و داخااوازیی خااۆی لااه داوێناای کێااوی
«ناڵهشکێنه«ی بۆکان بۆ ههمیشه تێکهڵ به خاکی پیرۆزی نیشتمانهکهی کرایهوه .ئهمێساتاش گیکاۆی پیارۆزی لاه
بۆکان رووگهی پا لاه ئاهوینی هاهموو ئاهو کهساانهیه کاه خولیاای دهناگ و هوناهری زیرهکیاان لاه داڵن دایاه و لاه
بهستێنی بێکۆتاییی ئهو دهنگه ئاسمانییه دا دهرفهتهکانی ژیانیان دهالوێننهوه و لاه نێاو گۆرانییاهکانی دا واتاای
ژیان و ئاوات و دڵخوازییهکانیان وێنا دهکهن .له واقیع دا گۆرانی و دهنگی «زیرهک« هێماای پیارۆزی خۆزگاهکانی
مرۆڤی کورده و له ههمیشهیی مێژوودا وهک نمادێکی ههتایی شاانازییهکهی باۆ کاورد و ماۆزیکی کاوردی دهمێنێتاهوه.
رهنگه ههرگیز دوور لاه راساتبێژی ناهبێ کاه ئهگاهر بیێاین دهناگ و گاۆرانی و هوناهری «زیارهک« ماهودای شاانازی
خوڵقێنی خۆزگهی مرۆڤی کورده.
سەرچاوە :وێ الگی نووسەر  -ڕێکەوتی٢٢ :ی نۆڤەم ەری ٢١١١

5

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

زیرەك ،ئێعجازێك لە ناخوداگای زەمان دا
ئەگەر نەڵێااین سااەرەكیترین بە ئەرخەیااانییەوە یەكێااك لە پیرۆزتاارین ئەو كەسااانەی كە زیاااترین كاریگەرییااان بە
سااەر ژیااانی پ ا لە ئاااڵۆزیی نەتەوەیەكاای ژێردەسااتی وەكااوو كااورد بە درێژایاای مێااژوودا هااهبووە ،دەكاار "حەسااەن
زیرەك"ی هونەرمەندو گۆرانی ێژی بێ وێنەی باۆ بێنیانەوە .كاتێاك كە الپەڕەكاانی مێاژووی گەلێاك هەڵادەدرێتەوە،
ناوی كەسانێك لە گەورەپیاوانی كاریگەرو شوێن دانەر بەرجەستە دەبێتەوە كە بە جۆرێاك لە جۆرەكاان توانیویاانە
رەهەناادە جۆراوجۆرەكااانی ژیااانی كۆمەڵگەیااان بقااۆزنەوەو لە چوارچێااوەی بیااری مێژوویاای خەڵكاادا هەمیشااەیی و
هەرمانیی پیرۆز بۆ خۆیان مسۆگەر بكەن.
بە گشتی مێژوو هەمیشە نوێنگەی ئەو كەسایەتییە مەزنانەیە كە لە باواری كااریگەری و رەوتای بەرەوپێشای ژیاانی
مرۆڤااایەتی دا خاااوەن پااێگەی بەرچاااوو حاشاااهەڵنەگرن و زۆربەی كااات مێااژوو خااودگێ انەوی ژیااان و مەزنااایەتی
كەسایەتییە ناودارو خاوەن پێگەكانی خۆیەتی و پێناسەیان دەكات .بەاڵم هەنادێك جااری
لە مێژووی شاانازییەكانی گەالن و تەناانەت جیهاانی

هەیە هەڵادەكەو كە

دا لەگەڵ نااوو دەوری كەساانێك رووبەڕوو دەبیانەوە كە زۆر

جاران لە دەرەوەی بازنەی گێ انەوەیی مێژوودان و بەڵكوو بە جۆرێك لە جۆرەكان دەتوانین بلێاین ئەو مێاژوویە كە
بەوانەوە دەگێ ا درێتەوەو لە راسااتیدا ئەو كەسااانە رەهەناادە مێژووییەكااان دەخااولقێنن و لە هۆكااارە سااەرەكییەكانی
پێناسەی ناۆرمێكی تاای ەت یاان تەناانەت گەلێكای زیندووشان .ئەگەر نەماهەو باساەكە زۆر بە پەراوێازدا با ەم و
باسەكەم بابەتیانەتر درێژە پێ بدەم مەبەستی سەرەكیم ئەوەیە كە بیێم "حەسەن زیرەك"ی كوردان وێنای راشكاوی
ئەم جۆرە كەسایەتییە "ئهبەر ئینساان"اا انە باوو كە خاود دەتاوانێ وەك بەڵگەیەكای مێژوویای لەبا ان نەهااتوو باۆ
ئێمەی كورد بۆ هەمیشە وەك نموونەیەك بێتەوە.
كاتێك وردتر دەڕوانینە ئەم گۆرانی ێژە ئۆستوورەییەی گەلەكەماان پتار ئەم راساتییەمان باۆ دەردەكەو كە ماۆزیكی
زیاارەك لە دەرەوەی زەرفییەتەكااانی مۆزیااك و مێااژووی ژیااانی كااوردەواری دا رووی داوەو بە قەناااعەت زیاارەك وەك
"ئەبەر هونەرمەند"ێك سنوورەكانی هونەری واڵتی كوردەواریی تێك شكاندو وەك كەساایەتییەكی هونەرمەنادی كاورد
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لە ئاستێكی بەرباڵوو جیهانی دا پەرەی بە بەساتێنە هونەرییەكاانی ئاێمەی كاورد داوە .هەڵا ەت دیاارە كە حەساەن
یرەك بە خۆشحاڵییەوە هیچ كاات ئەركە مێژووییەكاانی خۆشای وەك مرۆڤێكای كاورد لەبیار نەكاردوەو هەروەك چاۆن
وێ ای ئەوپەڕی "بۆكانی بوون"یشای دا هەردەم كەڵاكەڵە كوردسشاتانییەكانی وەال نەنااوە ،هەر بەم شاێوەیەش وەك
هونەرمەندێكی بەرپرسیارو ئەركناس لەگەڵ ئەوەیدا خاۆی بە گاۆرانی ێژو هونەرەمەنادێكی تاا ساەری ئێساقان كاورد
پێناسە دەكرد كەچی جیهانی بیری دەكردەوەو جیهانیانەش هونەری دەكرد .ئۆستاد "محمد رضا شجریان" لە بەشاێك
لە وتووێژێكی بەناوبانگی لەگەڵ بەشی هونەریی رۆژنامەی "لۆس ئانجلێس تایمز"ی چەناد سااڵ لەمەوبەردا وێا ای
دەست نیشانكردنی "بەنان" و "سەبا" و "سەید عەلی ئەسغەر كوردستانی" وەك سێ كوچكەی كۆڵكەیی مۆزیكی ئێرانی
دەڵێ كەچی پێویستە بگوتر كە لە راستیدا ئەفسانەی ئۆستوورەیی مۆزیك لە ئێراندا حەسەن زیرەكی كوردانە.
شاااەجەریان دەڵاااێ ئەگەر ماااۆزیكی شاااەرقی و بەتاااای ەت ئێرانااای رۆژێاااك لە رۆژان بتاااوانێ بە زەرفیااایەتە باااێ
نیهایەتەكانی دەنگ و مۆزیك و هونەری حەسەن زیرەك بگات دەبێ شانازی بە خۆیەوە بكاو دەڵێ كە بۆ هەمیشاەی
مێژوو ئیتر سەقامگیری و نەمریشی بۆ خۆی مساۆگەر كاردوە .حەساەن زیرەكای هونەرمەنادی نەماری كاورد لە سااڵی
0011ی هەتاوی لە گەڕەكی "قەاڵی سەردار" لە شاری بۆكان لەدایك بووەو پاش چەرمەسەری و نەهاامەتییەكی زۆر
لە ژیااانی پ ا لە ناكااامی دا لە ڕێكەوتاای ١ی پووشااپەڕی ساااڵی  0050لە نەخۆشااخانەی بۆكااان بە هااۆی نەخۆشاایی
شاااێرپەنجەوە ماڵئااااواییەكی غەری اااانە لە ژیاااان دەكااااو بە پێااای ویسااات و داخاااوازی خاااۆیەوە لە داوێنااای كێاااوی
"ناڵەشكێنە"ی بۆكان دا بۆ هەمیشە بە مێژوو بە خاكی پیرۆزی كوردساتان دەساپێردر  .ئێساتاكەش گیكاۆی پیارۆزی
ئەو هونەرمەناادە مەزنە لە بۆكااان رووگەی پاا لە پیرۆزیاای هەمااوو ئەو كەسااانەیە كە خولیااای دەنااگ و هااونەری
مۆزیكی حەسەن زیرەكیان لە دڵدایەو لە بەستێنی بێ كۆتایی ئەو دەنگە ئاسامانییەدا هاوكێشاەكانی ژیاانی خۆیاان
لێااك دەدەنەوەو لە نێااو گۆرانییەكااانی ئەودا پێناسااەی ژیااان و ئاااوات و دڵخوازییەكانیااان دەكەنەوە .لە راسااتیدا
"حەسااەن زیاارەك" هێمااای پیاارۆزی خۆزگەكااانی مرۆڤاای كااوردەو لە هەمیشااەیی مێژووشاادا وەك نمااادێكی هەتااایی
شانازییەكەی بۆ كوردو مۆزیكی كوردی دەمێنێتەوە .الم وایە هەرگیز دوور لە راست ێژی نەبێ كە ئەگەر بیێین زیرەك
مەودای شااانازیی فەلسااەفەی خااۆزگەی مرۆڤاای كااوردەو بە واتااایەكی پاا بە پێساات تریشااەوە "ئێعجازێااك بااوو لە
ناخودائاگای زەمان دا".
سەرچاوە :وێ الگی نووسەر  -ڕێکەوتی٢٨ :ی جانێوێری ٢١١٣
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سایكۆلۆژیاى وشه له گۆرانییهكانى حهسهن زیرهكدا

له یادى  69ساڵهى لهدایك وونیدا ()0699 - 0690
عهبدولى حهمهباقی

گااۆرانی ئهگااهر لااه كااورتترین پێناسااهیدا بااهو واتایااه بێاات :الیالیااهى بهسااۆزى گااهرووى دایكااه ،پ پ ا ه لااه بااۆنى
نیشتمان ،فهنتازیاى سهماى ڕۆحه لهگهڵ ویژدان ،خهمهكانى ڕۆژگار دهالوێنێ.
ئهگهر ئارهزووتان بوو و ویستتان كانیلهى ڕۆحتان تهڕ و پاراو بێ و میزاجى كوردهواریتاان بێتاه جاۆش و خارۆش،
وهرنهوه بۆ سهردانى ماڵه دهوڵهمهندهكهى گاهرووى حهساهن زیارهك و تێار تێار باهخوڕ لاه دڵاهوه شاهرابى گاۆرانى
بنۆشاان ،چونكااه ڕهنگااى گۆرانییااهكانى زیاارهك سااپى و زهرد و سااهوز و سااوورن ،كاااڵ وون و پیربوونیااان بااۆ نییااه و
شهونمى خۆشهویستییان لێ دهچۆڕ .
بۆ پشتگیریى ئهم باسه ،چاكتره به وتهیهكى (دكتۆر محهمهد سدیق موفتی زاده) دهست پێ بكهم كه لاه پێشاهكیى
نامیلكهى (چریكهى كوردستان)دا و له چاپخانهى چااپ هنگین  -تاااران  -سااڵى 0699دا چاا كاراوه ،نووسایویه و
دهڵێ:

”ئافهرین بۆ حهسهن زیرهك ،دهنگى زیرهك بۆ خۆى دهزگایەكى ئۆركستێراى كوردییه ،چونكه له ههر چریكهیەكادا
چهند جۆر ئاوازى مۆسیقا ههست ئهكر  ،ئهو دهنگاه بهساۆزه لهگاهڵ بهزماه دڵا فێن و هاۆنراوه تاهڕ و تازهكانیادا
یهكى گرتووه ،بووەته هۆى ئهوهى كه هیچ كورد خوێنپاك نییه كاك (زیارهك) نهناساێ و باه گۆرانییاهكانى گاو
نااهدا ،كاااك (زیاارهك) بااهبێ كهسااو و كۆش ا چهنااد جااۆر هونااهرى تێاادا كۆبووەتااهوه ،كااه كااهمتر لااه كهسااانى
خوێندهواریشاادا ئااهو هونهرانااه كااۆ ئهبنااهوه .بهسااتهدانهریى ،دهنگخۆشااى ،قسااهزانیى كاااك زیاارهك ،هااهروهها كااه
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هونهرمهندێكى پایهبهرزى كورده ،زۆر قسهخۆش و خوێنگهرم و دهست و دڵ ازه ،له دۆستایهتیدا ڕاست و دروسته و
گهلى نیشتمانویست و ڕهگهزپهروهره“.
جگااه لااهو وتااه پ ا لااه ماناااى شااكۆ و بهنرخااهى (دكتااۆر محهمااهد زاده) ،گااهلێ وتااار و بهڵگااهى تاارى درهوشاااوه
لهبهردهستدان كه بۆ توانا و سهلیقه و بلیمهتیى حهسهن زیرهك وتراون ،وهلێ لێرهدا دهرفهت ههر بۆ ئهو وتهیهى
بهڕێزیان بهسه كه لێوڕێژه له ماناى بهرزى هونهر و به بااڵى زیرهك ب اوه.
دێمه سهر باسهكهم و دهڵێم ،ڕاسته حهسهن زیرهك درهوشاوهترین دهنگخۆش و گۆرانی ێژه ،بهاڵم شانهى شاهماڵێكه
بۆنى مێخهك و سۆزى جریوه و ناسنامه و ڕوخسارى نیشاتمانه ،گۆرانییاهكانى هاهر یهكاهیان و باۆ خاۆى سایناریۆ و
چیرۆكێكى ڕاستهقینهى كۆماهڵى كاوردهواریى لاه كۆڵاه ،هاهر بهناد و ڕساتهیهك خااوهن دهساهاڵت و هاهر وشاهیهكى
لێوڕێژه له ماناى تای هت به خۆى ،لێرهدا لهو سهدان گۆرانییهى كه تۆمار كراوه ،چهند نموونهیهك باس دهكهین،
لهم گۆرانییهدا دهڵێ:

ڕێ وار و ڕێ وار باه ڕێ وارت بام
له کووچهى بهر د نێوه كارت بام
دیاره لێرهدا مهبهستى (ڕێ وار) ناو نییه ،ئهوهندهى مهبهستى ئهو كهسهیه كه ڕێ واره و تێ دهپهڕ  ،زیرهك باۆى
هاتووەته ژووان و لێى دهپارێتهوه ،یان بیێم داواى لێ دهكات كه با تهنیا ئهم ،واته (زیرهك) ڕێ وارهكهى (ئاهو)
بێت ،یاخود سهرقاڵى ههر كارێكى تاره باا هاهر زیارهك تهواوكاهرى نیاوهى كارهكاهى ئاهو بێات ،یااخود لاه بهنادى
گۆرانییهكى تردا دهڵێ:

ئهر بێنه بۆم بێنه ئهو گهردنه زهردهت بێنه
كابانى دهوڵهمهندى مهرد به دڵهكهم مهشكێنه
واته تۆ كابان و خانمى ماڵه دهوڵهمهندیت! خاوهنى ههموو پێداویستییهكى ژیانیت ،له هیچت كهم نییه ،ناز
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دهكهى ،پێویست به بیانوو یا ههر شتێكى لهبارهى داخوازى و داواكارییهك ناكات (ماهرد باه) واتاه تاۆ دهتاوانی و
خاوهن ههڵوێست و قسهى خۆت به و دڵم مهشكێنه ،دیاره ههر یهك لهو گۆرانییانه پ له دهنگ و موزیكى تای هت
به خۆیهتى ،هاهر وشاهیهكیان لاهناو هاهناوى گۆرانییهكانادا باه تیلاهى چااو نیگاا دهكاهن و دڵ و دهرووناى زیارهك
دێننه جۆش و خرۆش ،ههموو ئهو وشه و دهستهواژانه له سیما و ڕووخسارى ژنگهلێكدا ئۆخژن باه دهرووناى زیارهك
دهبهخشن و دهبنه سارێژكهرى ئازارهكانى .لهبارهى شكۆى وشهوه ،بیرمهند و گهوره شاعیرى عهرهب (ئهدۆنیس) له
شیعرى (به یادى یارییهكانى ژیان و مردنهوه) له دهقێكى شیعریدا دهڵێ:
ئااواز بۆ گوێچكهیه ،ڕهنگ بۆ چاوه ،.وشهش بۆ سهرتاپاى لهشه.
ئهوهى لێرهدا پهیوهندیى به باسهكهمانهوه ههیه ئهوهیه به ههمان شێوه حهسهن زیرهك ئهوهتا به یارهكهى دهڵێ:

ئامینێ چاوى تۆ جامى شهرابى منه
برۆى تاۆ كهمان و چهنگ و ڕوبابى منه
ئهو خهندهیهت دهمكوژ
ئهشكهنجه و عهزابى منه..
ئهگهر بهوردی سهرنج لهم وشانه بدهین ،زیرهك له (ژن)دا یاخود بیێین ژنى به سێ ئامێرى موزیك چوانادووه ،كاه
بااۆ حهسااهن زیاارهك پ ئاااوازترین ژیااان و بهختهوهرییااه تێكااهڵى سااۆز و ههسااتى ئااهو دهباان و لهگااهڵ ترپااهى دڵااى
موزیكدا ئاوێزانى كردووه ،هاوکات تهنیا خهنده و بزهیهك ئارامییان له زیرهك ب یوه ،و ئهشكهنجهى گیانى دهدهن
(ئهفالتون) ئهم ڕاستییه هونهرییه دهسهلمێنێ ،كاتێ دهڵێ” :رهزم شتێكه دهتوانیات لاه ف یناى مهلاهكان و لێادانى
دهمارهكااان و هااهنگاوهكانى سااهماكردن و ب گااهكانى وشااهكاندا ب ینیاات“ .حهسااهن زیرهكااى بلیمااهت لهسااهر تواناااى
بههێزى ڕادهبهدهرى دهنگى و بنهما و ویست و وێناى تواناكانى خۆى به ئهوپاهڕى جورئهتاهوه خاۆى نیشاان دهدات،
زیرهك دهیویست ئهوه بێت كه خۆى ههیه! نهك ئهوهى كه كۆمهڵگا دهیخواز  ،مامۆستا (ئهنوهرى سوڵتانى) نووسهر
و ڕووناك یر له وتارێكى سهنگیندا بهم جۆره باسى زیرهك دهكات:
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( ...حهسهن زیرهك له دڵى خهڵكیدا جێگهى بۆ خۆى كردبووەوه ...ئهوهى حهساهن زیارهك و هونهرهكاهى كردیاان،
هااایچ دهساااهاڵتێك ،هااایچ حوكمێاااك و هااایچ توانایاااهك نهیااادهتوانى بیكاااات ،ئاااهو چاااوو باااووه ئهنااادهروونى دڵاااى
حهسرهتمهندى كوردهوه).
* له سااڵنى كۆتایى ژیانیدا (حهسهن زیرهك) به ههموو واتایاهكى وشاه (نهیلیسات) ههڵساوكهوتى ڕۆژاناهى باوو،
كه خاوهنهكهى (بایهخ)ى كۆمهاڵیهتى بۆ گرنگ نییه و

anti - social.

نمووناهى ههڵساوكهوتێكى لاهژێر زهخات و

چهرمهسهرى ژیاندا له ههموو ئهو (بایهخ)انهدا بێزار بووه.
حهس اهن زیرهكااى لهمااهڕ كااورد بااۆ ئااهوهى ئازارهكااانى دهروونااى ڕاژهنااێ و بتوانێاات لااه ناخااهوه الیالیااه بااه گیااانى
شكست ووى ب هخشێت و گاڵته به ئازارهكانى بكات ،ههمیشه (گۆرانی) دهچ  ،ئهو سات و كاتانهى خهم و پهژاره
دهبووناه میااوانى ،هاهموو ئهوانااه زیااتر دهبوونااه هاهوێن و ئۆقرهیااان لاه زیاارهك دهبا ی و بااێ پاهروا و ساایهمینهوه
دهیچریكاند:

ههر تهمێ لهسهر كێو ساكنه.
ئهوه تهم نییه ههناسهى منه
واته ..ئاهو ڕووپاۆش و لاهچك و كهرهساتانهى بهساهر ساینگ و باهرۆكى یارهكهمهوهیاه ،ئاهوه تاهم و غوباار نییاه،
بهڵكوو خهم و ههناسه و حهسرهتى گیانمه ،بووهته كێوى بیند و سهر به بهفر ،مهبهست شۆخ و شهنگى و باهرزیى
سنگى یارهكهیهتى.
له بهندێكى تردا و له گۆرانییهكى شاددا دهخوێنێ و دهڵى:

داینێ تاۆ داینێ چۆنى دهزانى
گۆزهكهى ههڵگرت یهكسهر بۆ كانى
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به واتاى ،كاتى جێژوان خۆت چۆنت پێ باش و گونجاوه دیارى بكه و داینێ ،واته ب یار الى یاره و خۆشهویسته،
ههر بۆیهش تهڕدهستانه لهوه دهچێ زیرهك دڵنیا بێ لاهوهى كاه یارهكاهى وهاڵماى دهداتاهوه ،لاه كۆپلهیاهكى تاردا
دهخوێنێ و دهڵێ:

دهس لهبانى دهس ههر خزمهتكارم
به جواب دانهكهت ههر منهت ارم.
بهكورتى و باه كاوردى گۆرانییاهكانى حهساهن زیارهك خاهرمانێكن لاه ناهریت و فهرهاهنگى كۆماهڵى كاوردهواری ،كاه
تااهپوتۆزى ڕۆژگااار نااایژاكێنێ و بااۆ ههمیشااه شااهونمى خۆشهویسااتیان لااێ دهچااۆڕ  .گۆرانییااهكانى گااوڵ ێژن بااه
فهرههنگى وشه ،لهوانه :ئهوك  -قوڕگ ،یان گهروو ،بانهماهڕ ،واتاه كااتى ڕۆیشاتنى خێاۆ باۆ هاهوار ،باهرموور -
ملوانكه ،بهلهك  -واته نێوانى پێ و ئهژنۆ ،بێر :ریزكردنى مهڕ بۆ دۆشین ،بێال -ههیوان ،كهما  -گیایهكى بیندى
گهاڵ دهرزیى بۆنخۆشه و گوڵى زهرد دهكا ،كهنێر  -گیایهكى گهاڵ سپى پهلكهیه و گوڵى زهرد دهكا ،گهواڵ گهواڵ -
دهسته دهسته هاتنى هاهور باهدواى یهكادا ،گیابهناد  -گیایاهكى كوێساتانیى بۆنخۆشاه ،ورینگاه  -دهنگێكاى ناهرم و
خۆش ،مهندۆك  -گیایهكى كوێستانیى جوان و تاام و بۆنخۆشاه ،چارۆكهكاهى گاازره  -چارۆكاه باه الیاهكى شااندا،
تاد......
ئیمام جومعهى بۆكان وتهنى :كهرهساتهیهكى سروشاتى و خاواكرد مااوه ئاغااى زیارهك تهڕدهساتانه و ئاشاقانه نااوى
نههێنابێ؟ ههزاران ڕهحمهت له گۆڕى!
ژن ،سهروبهرى نهختینهى گۆرانیى زیرهكه ،له (ژن)دا ڕووناكى و نیشتمان و گوڵ و ڕێحانهى دهبینى و دهیچنییهوه،
دیكرده ههوێن و ملوانكهى گهردنى گۆرانییهكانى ،ئهم الیهناه الى فهیلهساووفى ئیرلهنادى (ئیدموناد بێارك -0996
 )0969جااوانی بااه ماناااى ساای هتى مێیااهتى دێاات ،دهشااێ لهمااهوه هونااهرى زیاارهك بااهو مهبهسااته بااهكار هااات ێ و
سهرچاوهى گرتووه ،ئهوهش كاارێكى سروشاتییه و باه باااڵى مارۆ با اوه ،ساتاتیكا ههساتى مارۆ دهوروژێنێات كاه
بریتییه له خواستى دڵنیایى و ئاسوودهیى ،چونكه مرۆ لهگهڵ جوانیدا ئاسوودهتر دهباێ و ههساتهكانى بینادتر و
ئیدراكى قووڵتر دهبێ .ئهوهتا موجتهبى میرزاده كه ناودارترین موزیسیانى گۆرانییهكانى ڕادیۆى كرماشانى حهسهن
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زیرهكه ،له دیدارێكدا وتى:
میلۆدیاى دهنگى حهسهن زیرهك بۆ خۆى شهپۆلێك بوو بهرام اهر شاهپۆلهكانى موزیاك ،دوو شاهپۆلی

بهرام اهر باه

یهك ب ۆن گهورهترین تاڤگه دروست دهكهن.
ئهمانه و به سهدان گۆرانی و مهقامى ههمهجۆر له دهنگى زیرهكدا ڕووباارى دهبهسات و باهخوڕ شاۆڕ دهبووناهوه نااو
گهنجینهى گۆرانیى كوردى ،به سهدان نموونهى زیندوو له وشهى پ له مانا و ستاتیكا له هاهناوى گۆرانییهكانیادا
دهدرهوشااێنهوه ،دهتااوانین دهنااگ و میلااۆدى گۆرانییااهكانى زیاارهك بااه فهرهااهنگى ناااوازه بچااوێنین ،چونكااه ئێستاشااى
لهساهر باێ ،چهپكاه گۆرانییاهكانى پێویساتیان بااه شاۆڕبوونهوه و تێگهیشاتنى خاۆى ههیاه ،شاارهزایان و پسااپۆرانى
گااۆرانى و موزیااك لااه رووى زانسااتییهوه

CREATION

زۆریااان پێیااان وایااه زیاارهك لااه خانااهى داهێنهرانااه..چااۆن؟

داهێنااان پهیوهناادیى بااه مێشااك و ئااهزموون و شااارهزایى و خااهزێنەى مااهعری یى مرۆڤااهوه ههیااه ،واتااه داهێنااان
مهسهلهیهكى ئهقیى و ئیرادهگهرییه و له ئهنجامى كهڵهكهبوونى ئهزموون و مهعری هى بههرهمهندێك لهدایك دهبێ
و زانایان دهڵێن داهێنهران له كهسانى ئاسایى ناچن! چونكه جگه لهوهى دۆخى دهروونییاان جێگیار نییاه ،هاوكاات
ههمیشه ههوڵ دهدهن سنوورهكان ب هزێنن و حهرامهكان بشكێنن و دهست بۆ بابهتى ههستیار و نائاسایى بهرن! ئایا
ههموو ئهمانه و زیاتری

له گۆرانییهكانی زیرهكدا ڕهنگیان نهداوهتهوه؟

سیجموند فرۆید  0606 - 0559داهێنان دهگهڕێنێتهوه بۆ كهبتى سێكساى و هاهڵچوون ،كاه لاه نائاگاایى و نهساتى
مرۆڤى ههست ناسك و هونهرمهندى خهیاڵ راواندا كارى پ له داهێنان بهرههم دێنن.
حهسااهن زیاارهك بااه جورئهتااهوه هونااهرى خااۆى ئهفراناادووه ،لااه هااهر شااوێن و بااۆ هااهر كااهس و كاااتێ بااووبێ بااێ
سیهمینهوه به گۆرانیى ڕازهكانى دركاندووه و پهیامى خۆى گهیانادووه ،دیااره باۆ ئهمهشایان بااجى گیاانى و ماادیى
زۆریشى لهپێناودا داوه.
جارێك له وتووێژێكیدا گوت ووى :من بۆ خۆشم نازانم شوێن كامه گۆرانی كهوتووم ،ئاگام له ماڵى دنیا و خانوو و
سامان نییه! عهشقێك سهرى پێ ههڵگرتووم نازانم بۆ كوێم دهبا! ئهوی
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هونهر دووانهین و دهبینه قوربانیى یهكتری.
لهماهوه تااێ دهگااهین كاه عهشااق و هونااهر هااى مرۆڤاى مهزنااه ،هااهر بۆیاهش ههقااه لااه ساااته بیساتنى سااهماااى هااهر
وشهیهكى جوانى ناو میلۆدیدا ههر گو بگرین و گو بگارین ،تاا گۆرانییهكاه بزاناێ چهناده خۆشامان دهو ناچاار
دهبێ دواتر ماچێكى ڕۆحیمان بداتێ و ئێمهش خوڕ خوڕ له باخهڵیا تێر بگریهین.
باس و خواس و بالۆرهى گۆرانییهكانى زیارهك زۆر لاهوه زیااترن كاه لێارهدا مان ڕۆشاناییم خساتوونەتە ساهر ،هاهر
بۆیااهش بااه وتهیااهكى مامۆسااتا عهباادواڵ جااهمال سااهرگرمه ،كااه دكتااۆراى لااه موزیكناساایدا وهرگرتااووه ،كۆتااایى بااه
باسهكهم دێنم ،بهڕێزیان لاه نووساینێكیاندا كاه لاه ههفتهناماهى (باهدرخان)دا بااڵو كراوهتاهوه دهرباارهى حهساهن
زیرهك دهڵێ :شوێنهوارى زیرهك له موزیكى كوردیدا كه شایهنى دهیان نامهى ماستهر و دكتۆرایه ،بهداخهوه هێشاتا
بێنااز كااهوتووه و چااوەڕێى الوان و گااهنجانى كاورده دهسااتى دڵسااۆزانه و كوردپاهروهرانى خۆیااانى باۆ درێااژ بكااهن و
بیكهنه ههوێن و كهرهستهى خوێندنى بااااڵ ،نهك تاهنیا كۆماهڵێك كهساى ناهزان و خۆپهرسات باه نااوى دڵساۆزی و
هونهرى كوردییهوه بازرگانیى پێوه بكهن.
* ئهم سهرچاوانه باسهكهیان دهوڵهمهند كردووه:
* چریكهى كوردستان – چاپخانهى چاپ هنگین ،تاران ،ساڵى ،0699
* فهرههنگى زاراوهى ئهدهبى و ڕهخنهیى – نهوزاد ئهحمهد ئهسوهد،
* مێژووى موزیكى كوردی – محهمهدى حهمه باقى،
* ئهدهب و هونهر – كوردستانى نو  ،ژ. 9066 .
* الموسیقى الك یر – اباو نسر ال ارابی.
* دیدارێكى بهنده (نووسهرى ئهم بابهته) له مانگى ( -5ساڵى  9111لهگهڵ موزیسیان موجتهباى میرزاده).
سەرچاوە :ماڵپەڕی باسنیوز  -ڕێکەوتی٣ :ی جووالی ٢١١٢
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ڕەهەندەكانی حەسەن زیرەك

ژیانی كۆمەاڵیەتی ،دەنگ و سەدا ،پێكهاتەی گۆرانییەكانی.
نوسینی :عادل محەمەد كەریم

چاپی یهکهم
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.
ئاشااکرایە کەم لە موزیساایەنەکان و نووسااەرانمان خولیااای نووسااینیان دەربااارەی زانساات و مێااژووی موزیااک هەیە،
ئەمەش بووە بە کەلێنێاک لەو باوارەدا .هەر باۆیە ئەساتەمە بتاوانین لە کتێ خاانەی کوردیمانادا شایکاری و باابەتی
زانستیی مێژووی کۆن و نوێی موزیک و گۆرانیی کوردیمان دەست کەوێت.
نووسەری ئەم کتێ ە بەدووی مێژووی ئەو گۆرانییانەدا گەڕاوە کە لە ناو ماڵەکانەوە سەریان هەڵداوە و بۆ خۆیان
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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
دەبوو لەو دەمەدا کارە هونەرییەکان لە ڕووی کواڵیتی و لە ئاستێکی بەرز و هاوچەرخدا مامەڵەی هونەری و کااری
تۆمارکردنیاااان باااۆ بکراناااایە .هونەرمەنااادێکی بلیمەتااای وەک (حەساااەن زیااارەک) گەر جارێاااک باااۆی ڕەخساااابێت بە
شااێوەیەکی هااونەریی بەرز گااۆرانییەکی لە ناااو ئێسااتگە و سااتۆدیۆکاندا بااۆ تۆمااار کرابێاات ،ئەوا سااەد جااار سااەبەتە
هاونەرییەکەی لە دیوەخاانی ماڵەکاناادا هەڵ شاتووە و هەرزان ارۆش کااراوە .ئااخۆ هونەرمەنادەکانی تاار چۆنیاان بااۆ
لوابێت؟
نووسااەر لەم چوارچێااوەیەدا هەوڵێکاای زۆری داوە بااۆ کااۆکردنەوەی سااەرجەم ئەو گۆرانییااانەی لە ماڵەکااانی شاااری
سلێمانیدا لە نێوان ساااڵنی ( )١٣٢١ - ١٣١١تۆماار کاراون و زانیااری و شایکاری پێویساتیان لەساەر یاداشات بکاات،
بەمەش ئاساااانکارییەکی زۆری باااۆ خاااوێنەر و هەواداران کاااردووە تاااا وەک ساااەرچاوەیەکی هاااونەری ساااوودیان پاااێ
بگەیەنێت.
بە هیاوای هەوڵادان باۆ زیااتر دەوڵەمەنادکردنی ئەم باوارانە و دەستخۆشایی

باۆ مامۆساتای ئاازیز (عاادل ماحەمەد

کەریم).
هۆشیار ئەحمەد
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
زانیاریی دروست لەسەر ئەم بابەتە ،توێژەر بە ناچااری پەناای باردووهتە بەر چااوپێكەوتنی مەیادانی و بەردەوام
لە پەیوەندیاادا بااووە لەگەڵ ئەو كەسااایەتییانەی زانیارییااان لەسااەر هونەرمەنااد حەسااەن زیاارەك و دانیشااتنەكانی
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سنووری كااتی تاوێژینەوەكە هەباووە ،هەروەهاا ئەو نووساینانەی كە لەساەر ئەم هونەرمەنادە هەباوون ،بەدوایانادا
گەڕاوە و سوودی لە زۆرێكیان بینیوە.
ئەم توێژینەوەی لە سێ بەشی سەرەكی پێك هاتووە .لە بەشی یەكەمدا ،كە بەشی ڕێسای توێژینەوەكەیە ،تاوێژەر
بە گرفتی توێژینەوەكە دەست پێ دەكات كە كرۆكی بابەتەكە ژیان و بەشاێك لە كاارە هونەرییەكاانی هونەرمەنادی
گااۆرانی ێژ حەسااەن زیاارەكە .بێگومااان دەنااگ و سااەدای ئەم هونەرمەناادە پانتاااییەكی گەورەی لە هااونەری مۆساایقا و
گۆرانیی كوردیدا داگیر كردووە و ئاوازی گۆرانییەكانی بوونەتە فریادڕەسی خەم و ئازاری عاشاقان و خەمالەداڵن لە
الیەك و لە الیەكاای تاار بااوون بااه هەوێناای گوزارشااتكردن لە خۆشاای و شااادییەكانی تاااكی كااورد لە ژیااانی كااۆمەڵی
كوردەواریماندا و بەشێكن لە ڕۆشن یریی گشتیی گۆرانی و مۆسیقای كوردی ،بۆیە دەبێت بە بەرپرسیارێتییەوە لێیان
با وانین و بەپێاای پێویساات ڕاڤە بكاارێن و بكاارێنە ئامااانج بااۆ لێكااۆڵینەوەی زانسااتی تااا بە شااێوەیەكی زانسااتییانە
زۆرێكیان ساغ بكرێنەوە و لە فەوتان و لەناوچوون ڕزگار بكرێن.
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
گرنگییەوە لێی ب وانین! كاتێك توێژەر دەڵێت بەرهەمەكانی حەسەن بوون بە میتۆدی ڕۆحی ،مەبەسات لێای ئەوەیە
كە زۆربەی زۆری گۆرانی ێژانی كوردستان ،بە تای ەت كوردستانی باشوور و كوردستانی ڕۆژهەاڵت كە پرسیاریان لێ
دەكرێااات لەساااەر دەساااپێك و چاااۆنێتیی هاتنەنااااو دونیاااای گۆرانیوتناااهوه ،ڕاساااتەوخۆ وەاڵمیاااان ئەوەیە كە دەڵاااێن
(الساییكردنەوە و وتنەوەی گۆرانییەكانی حەسەن زیرەك دەستپێكمان بووە ).كەواتە ئەم نازناوەشی پێ دەب ێات كە
بە ڕاستی میتۆدێكی ڕۆحییە بۆ فێربوونی گۆرانیوتن.
هەروەهااا ژیااانی نالەباااری ئەم هونەرمەناادە بااۆ خااۆی جااێگەی پرساایارە؟ ئایااا ئەگەر هونەرمەنااد ژیااانێكی ئاسااایی
جێگیااری هەبااوایە و بە خۆش ا ەختی و كااامەرانی بگااوزەرایە ،ئەم كەڵەهونەرمەناادەی لااێ دەردەچااوو؟ یاااخود ئەگەر
هونەرمەند لە گەلێكی ئازاد و خاوەن پێگەی نێودەوڵەتی و قهوارهی ساەربەخۆ و خااوەن ئاااڵ باوایە ،ئەم حەساەن
زیرەكەی لێ دەردەچوو؟ یان ئێستا ئاقاری باسوخواسەكەمان ڕێچكەیەكی تری دەگرت؟ ئەمانە و چەندین پرسیار كە
وەاڵمەكانیان بە نهێنی دەمێننەوە و ئەم توێژینەوەیە و دەیان و بگرە سەدان توێژینەوە لە قەرەی ژیانی پ مەینەت
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و توانا و بلیمەتیی ئەم هونەرمەندە ناوازەیەی نەتەوەكەمان نایەن.
ئامانج لەم توێژینەوەیە خستنەڕووی زانیارییە لەسەر ژیانی كۆمەاڵیەتی و سەرەتا و دەسپێكی هاونەریی حەساەن و
دەنااگ و سااەدا و توانااای حەسااەن لە الیەك ،لە الیەكاای تاار پێكهاااتی بەسااتەی گۆرانییەكااانی حەسااەن زیاارەك ،بە
تای ەتیی

بەپێی سنووری بابەتەكە ئاهەنگە تۆماركراوەكاانی حەساەن زیارەك لە شااری سالێمانی ()١٣٢١ - ١٣١١

كە خۆی زیاتر لە ئاهەنگی مااڵندا دەبینێتەوە كە بە گۆرانیی (مەجلیسی) ناوزەند دەكرێت.
دیااارە كەباااس لە پەنجاكااان دەكرێاات ماان تەنهااا ئەو دوو ئاااهەنگەم دەساات كەوتااوە كەیەكێكیااان لە دواناوەناادی
ساالێمانی ئەنجاماادراوە و دووەمیااان ئاااهەنگی ماااڵی عەلاای ئی ااراهیم دەروێا

كە لە ساااڵی  ،0659كە دێیاانە سااەر

سااڵنی شەستەكان ،حەسەن زیرەك دواجار ساڵی  ١٣٦٢هاتووهتە سلێمانی ،لە ماڵی هەندێك لە كەسایەتییەكانی
شاااری ساالێمانی زنجیاارەیەك ئاااهەنگی ساااز كااردووه كە زۆریاانەی ئاهەنگەكااان بە هاوبەشاایی هەردوو هونەرمەناادی
بەتوانا (كاك حەسەنی نهی و كاك عەزیزی تەپۆ) بوون .دوایی

هەندێك لە دانیشتنەكان بە هاوبەشیی مامۆستا

ئەنوەر قەرەداغی و كاك شاەوكەت ڕەشاید و كااك ساەاڵح ڕەشاید و ولایەم یوحەناا ...ئەوەشامان بیار نەچێات كااری
تۆماری زۆرێك لە دانیشتنەكان لە الیەنی كاك ئەحمەدی قەسابەوە كراوە كە بە (ئەحە گێژی قەساب) ناسراوە.

بەشی دووەمی كە بەشی لێكدانەوە و شیكردنەوەی گۆرانییەكانە ،بۆ خۆی دوو بابەتە:
* بابەتی یەكەمیان تای ەتە بە ڕەهەندێك له ژیان و بااری كاۆمەاڵیەتی و دەساتپێكی هاونەری و دەناگ و ساەدا و
سیمای دەنگی حەسەن زیرەك .لێارەدا تاوێژەر هەوڵای داوە لە زهنیادا زانیارییەكاانی وابەساتە بكاات بە باارودۆخی
كۆمەاڵیەتی و ڕامیاری و باری دارایی ئەو دەمە و لەساەر ئەم بنەمایاناه هەنادێك زانیااریی خساتووهتە ڕوو .ئەگەر
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

تۆماركراوانەی كە لەسەر دانیشتنەكان لە سنووری توێژینەوەكەدا هەبوون ،لە ئەنجامدا زۆر الیەنی نهێنیی پەنهان
ئاشكرا كراون ،بە تای ەت لەسەر بەهرەی دەنگخۆشی و ئەدا و توانای وتنی بەند و وشە و هۆنینهوهی هۆنراوە ،بە

شێوەیەك ،هونەرمەند شەماڵ سائیب لەم بارەوە دەیشوبهێنێت بە (گۆران)ی شاعیر و دەڵێات ئەگەر حەساەن زیارەك
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خوێندەوار بوایە ،لە (گۆران)ی شاعیر زیاتر نەباوایە ،كەمتار نەدەباوو .ئەم هەڵساەنگاندنە ئاساان نیایە و لێتاان
ناشارمەوە بە ئاگاوە ئاماژەی پێ دەدەم!
* بابەتی دووەمی ئەم بەشە پەیوەستە بەكاری شایكاری گۆرانییەكاان تاا بە هاۆیەوە بەرجەساتەی سایماو پێكهااتی
گۆرانی دانیشتنەكانی حەسەن زیرەك بكرێت لە سلێمانی .
ئاهەنگ و دانیشتنەكان (تەنها ئەوانەی كە تۆماركراون) لە نااو شااری سالێمانی ئەوەی لەبەر دەساتی تاوێژەردایە
ژمارەیان ( )01ئاهەنگەو خۆی لە ()90كاسێتدا دەبینێاتەوەو ژماارەی ئەو گۆرانییاانەی ووتاویەتی ()056گاۆرانییە،
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

لەرینەوەی قوڕگی بە درێژكردنەوە و دروستكردنی زەخرەفەیهكی بچووكی

بێت لە تۆنی ئاوازەكان یااخود لە چینای

دەنگ ( ، )peachهەمیشە گۆڕانكاریی كردووە ،بۆیە بە پێویستم زانیوە هەندێك لە ئاوازی گۆرانییەكاان كاه یەك
ناااون و دەقەكااانی

زۆر ناازیكن ،بەاڵم دووبااارەن ،هەناادێكیانم نووساایونهتەوە بااۆ ئەوەی جیاااوازیی ئاوازەكااان و

وشەكان بۆ خوێنەر ڕوونتر بن.
هەناادێك لە گۆرانییەكااانی ،ئەوانەی كە ئااێمە پێیااان ئاشااناین ،بە جااۆرێكن كااه جیاااوازن لەوانەی كە لێااارە لە
دانیشتنەكاندا تۆمار كراون ،لەوانە گۆرانیی شەو (نووری ڕوخسارت) .ئەوەی كە ئێمە بیستوومانە ،لەسەر پەیاژەی
عەجەمە و ئەوە زیاتر ئاشكرایە لێمان ،نەك ئەوەی لەو دانیشتنەی شاری سالێمانی لە مااڵی كااك عوسامانی عەبە
دەالك لەسااەر پەیااژەی سااێگاه چ یویااهتی .لە هەردووكیاناادا بەوپەڕی سااەلیقە و هەسااتەوە چ یااونی ،بەاڵم زیاااتر
ئەوەی یەكەم بە گااوێی ئااێمە ئاشاانایە .بااۆیە ئەمە باااس دەكەم ،ئااێمەی هونەرمەناادانی مۆزیااك ،بە خۆشاامەوە ،كە
چاومان بە نۆتی گۆرانییەك دەكەوێت ،ئەوە وەردەگێ ین كە لە گوێماندایە ،ئەگەر وا نەبێت ،لە پەرۆشیدا ب یاری
ئەوە دەدەین كە نووسەری ئەم نۆتە بە هەڵەدا چووە و دەباوو لەساەر ئەو پەیاژەیە ئەم ناۆتی بەساتەی گاۆرانییەی
بنووسیایەتەوە .لەم جۆرە گۆرانییانەی زۆر تیایە.
دوان لە ئاهەنگەكان كە لە ماڵی كاك ئەحمەدی سۆفی كەریم ساز كراون ،درێژترین ئاهەنگن كە خۆیان لە ٦
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كاسێتدا دەبیننەوە و تیایدا جگە لە مەقاام ١٨ ،گاۆرانی وتاراون كە هەنادێكیان دووباارەن .ئەم ئااهەنگە درێاژانە
هەندێكیان بەرهەمای شاەوێك زیااترن ،كەمتارین گۆرانیشای لە مااڵی عەلای ئی اراهیم دەروێا

وتاووە و كاساێتەكە

تەنها  ٢گۆرانیی بە دەنگی حەسەن زیارەك تیاایە .لەو ئاهەنگاانەی كە بە شاێواز و كاواڵیتییەكی پااكتر و باشاتر
تۆمار كراون ،ئاهەنگی ماڵی (مەحموودی تۆفیق شلكه كە بە نۆ گۆرانی ناوزەناد دەكار ) و لەگەڵ ئااهەنگی مااڵی
مەالی پاقالوە ،كە دیارە پرۆڤەی باش كراوە و تا ڕادەیەكی باش هەموان ،مەبەستم گۆرانی ێژ و ژەنیارانه ،پێوەی
ماناادوو بااوون .دیااارە لێاارەدا ئەم ئاهەنگااانە ،كە مامۆسااتا ولاایەم یوحەنااا یااان ئەنااوەر قەرەداغاای سەرپەرشااتیی
ئاهەنگەكانیااان كاااردووە ،جۆرێاااك ڕێكخساااتنیان تیاااایە و سااەیر دەكەیااان لەم ئاهەنگاااانەدا گاااۆرانی ێژ جۆرێاااك لە
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
بەشاااداربوانی ئاهەناااگ و ئەو كەساااەی كە هەساااتاوە بە كااااری تۆمااااركردن .دوایااای
گۆرانییەكاااانم داوە ،پاشاااان خێرایااای ڕیتمااای گاااۆرانییەكەم وەرگرتاااووە و دوایااا

هەوڵااای نووساااینەوەی دەقااای

دەساااتم بە نووساااینەوەی ناااۆتەی

گۆرانییەكان كردووە ،دوای ئەم كارانە هەستاوم بە شیكردنەوەی گۆرانییەكان .من ناڵێم بازانن

ئەركاێكم كێشااوە

و خوانەخواساااتە مااانەت نااااكەم ،بەاڵم خاااۆت تااااقی باااكەرەوە ،جارێاااك وەرە گ توگاااۆیەكی تۆمااااركراو لە دەناااگەوە
بگوازنەوە بۆ سەر نووسین و پەڕاو ،ئینجا وێنای ئەو ئەركە دەكەیت و لە ڕووی پاراكتیكەوە دەزانای چەناد گارانە،
ئەم كارە لە نووسینەوەی گۆرانیدا دوو ئەوەندە گرانە .بەاڵم خۆشەویستیم بۆ هونەری مۆسیقا و گۆرانیی كاوردی لە
الیەك و خۆشەویسااتیم بااۆ ئەم دیاااردە ڕۆشاان یرییە جااوانەی شااارەكەم ئەم ئەرك و گاارانییەی لە ال ڕەواناادبوومەوە،
بۆیە هەستم بە ماندووبوون نەدەكرد .كاساێتی وا باووە مااوەی هەفاتەیەك زیااتر ڕۆژانە ساەروو  ٤كااژێر كاارم تیاا
كاااردووە ،ئینجاااا تەواو باااووم .مااااوەی سااااڵێك زیااااتر خەریكااای ئەم كاااارە باااووم ،چاااونكە دانیشاااتن و ئااااهەنگی
هونەرمەندانی تریشم تەواو كردووە ،نەك تەنها دانیشتنەكانی حەسەن زیرەك ،ئەوە بۆ دەرفەتێكی تر.

ئەوەی كە توێژەر هەڵی ژاردوون بۆ شیكردنەوە ،تەنها  ٦٢گۆرانین ،شیكردنەوەی گۆرانییەكان لەم ڕوانەوە بوون:
یەكەم :میانەی گۆرانی
دووەم :پەیژە

20

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

سێیەم :ڕیتم
چوارەم :خێرایی ڕیتم
لە بەشااااای ساااااێیەمدا تاااااوێژەر هەماااااوو ئەو ئامانجاااااانە دەخااااااتە ڕوو كە لە ڕێااااای زانیاااااارییە وەرگیراوهكاااااان و
شیكردنەوەكانیەوە چنگی كەوتاوون .ئامانجەكاان بە كاورتی بااس لە ژیاان و دەساتپێكی كااری هاونەری و سایماكانی
دەنگ و ساەدا و پێكهاات و تای ەتمەنادیی ئااواز و ڕیاتم لە گۆرانییەكانادا دەكەن ،كە ئەمای

ئاماانج و مەبەساتی

بنەڕەتیاای تااوێژینەوەكەیە .دوای ئەماای  ،هەناادێك ڕاسااپاردە و پێشاانیاز لەخااۆ دەگرێاات كە ئاڕاسااتەی هەناادێك
دامەزراوهی ئەكادیمی و وەزارەتە پەیوەندیدارەكان كراوه ،لەپێناو لەبەرچاوگرتنی كار و بەرهەمەكانی هونەرمەناد
حەسەن زیرەك و بووژاندنەوە و بەرزكردنەوەی ئاستی ڕەوتی هونەری مۆسیقا لە كوردستان.
لە كۆتادا دەڵێم :هیچ كارێك بێهەڵەو كەمو كوڕی نییە ،هیوادارم ئەگەر زانیاری دروست ترو چا تار دەسات كەوت
بۆ ئایندە بە بەدەستمان بگات تا ئەگەر بوار بو لە چاپی دووەم بیانخەینە ڕوو ،لەنگی
تاوێژینەوەی زانساتی بەردەوام بێات زانیااری ناو دێااتە كاایەو هەڵەكاانی

نییە ،چاونكە تاا باواری

راسات دەكارێنەوە .هیاوادارم بەم كااارەم

خاازمەتێكم بە كلتااوری گااۆرانی و مۆساایقای كااوردی و ئەم هونەرمەناادە مەزنەی گەلەكەمااان گەیاناادبێت ،دووبااارەی
دەكەمەوە ئەم هەوڵە سااااكارەی براتاااان ق اااوڵ باااكەن و ئەمە هەنگااااوێكی زۆر ساااەرەتایەو هیاااوادارم لە داهااااتودا
هەنگاوی باشترو توێژەینەوەی بەپێزتر لەسەر ئەم كەڵە هونەرمەندەی گەلەكەمان ئەنجام بدرێت.
توێژەر /عادل محەمەد كەریم ماستەر لە زانستی مۆزیك
لە باڵوكراوەكانی زنجیرەی كتێ ی دەزگای چا و پەخشی سەردەم 9109
ئێستا لە كتێ خانەكاندا دەستدەكەوێت
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەردەم  -ڕێکەوتی٣ :ی جوونی ٢١١٢
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ئهستێرهیهكی گهش و درهوشاوه له ئاسمانی هونهرو ئاوازی رهسهنی كورددا

جهمیل مهالقهره

به قهولی ههڤاڵ ماام جاهالل كاه دهڵاێ ههمیشاه چهپكاه گوڵهكاه جواناه ،دیااره گۆشاهی یاارو دیااری

هاهرجارهو

گولێك له گوڵستانی ئاهم كوردساتانه دهچناێ و باقهیاهكی لاێ سااز دهكااو پێشكهشاتانی دهكاات ،هاهروهك خزماانی
ڕۆژههاڵت دبێژن نهوجهوان بووم ،چل و پێنج ساڵی ڕهبهق لهماهوپاێ

ئێوارهیاهكیان هێشاتا زهردهپاهڕهكان لهساهر

چیای قهرهچوغی ڕهنگین ئاوا نهب وون و ماڵئاواییان له كهندێناوه و گونادی مهالقاهرهی ناازدارو نااودار ناهكردبوو
لهجهم مامی ڕهوانشادم لهسهر سهكۆی بهردهمی مااڵی خۆیاان دانیشات ووین كاه باه عاادهتی هاهمیشاهیی خاۆی ڕادیاۆ
(سی ا) كهی بستێك له خۆ دوور نهدهخستهوه نهبادا الوكێكی محهماهد عاار جزیاری یاان بهساتهیهكی مریاهم خاان
وگۆرانیهكی حهسهن زیرهكی له دهست بچی ،لهناكاو ڕادیۆی كوردی كرماشان ههواڵی له دونیا دهرچوونی ئهم كهڵاه
هونهرمهندهی جاڕدا ،ئهوی

كێشای به ئهژنۆی خۆی و ههناسهیكی قووڵی بۆ ههڵكێشا ومخابنێكی گووت .دیاره له

قهوهندهی من و دهیاان باباای ساایلی مان ژی دا نیاه بێاین و تااوتو و تهتهڵاهی هوناهری باهرزو زی اای حهساهن
زیرهك بكهین كه كاری دهزگایهكی ئهكادیمی و پسپۆڕی ئاهو بوارهیاه ،مهگاهر لاهو یاادهدا باه شاێوهیهكی ڕهماهكی و
دوور له پۆلین و ڕیزبهندی چهند وێستگهیهكی كورت له ژیانیدا بخهمهڕوو ،ئهو دهنگه نیو سهده زیااتره فاهرامۆش
نااابێ و ناچێتااه سااهر تاقچكااهی لهبیرچوونااهوهو پااهراوێز بااوون كااه ههمیشااه بااه ت اام و بااۆنی خااۆی ماوهتااهوهو
دهمینێتاااهوه ،دڵنشاااین و زواڵڵتااار گویچكاااهمان دهئااااخنێ و دڵ و دهروونماااان دهجۆشاااینێ ودهخرۆشاااینێ و زهوقماااان
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دهخهملێنێ و به دهنگه ئهفسوناوییهكهی مهستی بیرهوهریهكان و ڕۆژگاری ڕابردووی تهمهنمان دهكاات ،گۆرانیاهكانی
حهسااهن زیاارهك بااه شااێوهیهكی خااام ونۆرماااڵ و بااهبێ فاارت وفێیاای تااهكنیك ومۆنتاااو وهونااهری كلیااو ههمیشااه بااه
زیندوویی ماوهتهوه له ناو هزرو دڵی هاهزاران كاهس و ،خاۆی لاه خۆیادا ماهزنترین قوتابخاناهی هوناهری ڕهساهنی
كوردهواریهو به ووشه به تام وچێژو سهدایه ههست بزوێنهكهی و قوڕگاه زێ ینهكاهی شۆڕشاێكی هوناهری باهرپاكردو
نهوه به دوای نهوهدا شوێنهواری خۆی درێاژه پێادهدا و بهرههماهكانی تژیتارین خاهرمانی پا بهرهكاهتی گهنجیناهی
هونهرو كهلتوری كوردن ،زیرهكێك ههمیشه سك و گیرفان بهتاڵ باهاڵم دڵ ومێشاك تاژی لاه ئااوازو وشاهی جاوان و
وهس ی پ او پ ی سروشت و چاو كهژااڵن و نازدارو وڕهش ئهسمهرانی ههوری له كۆڵ و بازنه له قۆڵی كاوردهواری،
ئهو زۆر به قووڵی شۆڕ ب وهوه ناخی فهرههنگی ووشهی كوردی وتهواو ڕووچوبووه ناو جوگرافیای واڵتی كوردساتان،
شێوهی ژیانی شارو دێهاات وعێاڵتای ماهنگوڕو ماماهش و بنهگاهی ڕهوهنادو كۆچاهریان وتهبیعاهتی باههاران ودیماهنی
دل فێنی ئهم وواڵته شاخستانه له گۆرانیهكانی ڕهنگیان دابووهوه( ،كیژان دهچنه مێرگاوالن) و (بااخی زهم یال) لاه
شاكاره جوانهكانی نێو ئهو زهمزهیهن .زیرهك له  0690 - 00 - 99له قاهالی ساهرداری شااری بۆكاان دێتاه نێوئاهم
دونیا جهنجاڵهوسهردهمی نهوجهوانی خۆیشی له گهڵ عهبه چاوهش وحهماه حوساێن دهباتهساهرو دهنگ اازی و كاۆڕی
گۆرانی ووتن ساز دهكهن و خهڵكێكی زۆر سهرسام و به خۆیانهوه دڵ هند دهكهن ،باوك و دایكای زیارهك ههڕهشاهی
لێ دهكهن كه واز لهم بهزمه بێنی و نهكا بچێته داوهتان وپوڵ وهربگر وحهیایان ب ات ،له ساڵی  0650حهسهن
چهندین گۆرانی ناوازه له ڕادیۆی كاوردی بهغادا تۆماار دهكاات و مامۆساتا عاهلی ماهردان لاهم ڕووهوه زۆر هاوكااری
دهكات بۆیه زیرهك پێیهوه وهفادار دهبێ و دهڵێ (عهلی مهردان بهرزه كورد قهدری نازانی مان پێاڵوهكاانی دهخهماه
سااهرچاوم) ،پێاادهچی گااۆرانی (ئهساامهر یااارم جوانااه) یهكااهمین گااۆرانی تۆماااركراوی بااێ لااه ڕادیااۆ كااه زیاارهك
گلهیینامهیهك دهنێر بۆ ئیستگه كاه باۆچی ڕهنجای ئاهو دهخاۆن و ئاهو گۆرانیاهو گۆرانیاهكی تاری هاهردهم باهناوی
ئهحمهد شاباز باڵو دهكهنهوه ،زیرهك كه له ئاداری ساڵی  0655گهڕابوهوه ئێران و پاش شۆرشی 01ی گهالوێژ كاه
به نیاز بوو بێتهوه عێراق بهاڵم لهپای ئاهوهی گۆرانیاهكی بهساهر ماهلیك فهیساهلی بچكۆڵاهدا گوت اوو لاه ڕادیاۆی
بهغدا ،بۆیه ناوی دهچێته لیستی تۆمهت اران و ڕێگای هاتنهوه عێراقی لێ دهگیر  ،به دوای باڵوبونهوهی ههواڵی
هاتنهوهی زیرهك عهبدوڵالی موفتی زاده كه وابهستهی ڕادیوی كوردی سنه بووه خۆی دهگهێنێتێ و داوهتی ڕادێۆكهی
دهكات كه بهڕنامه ئیجرا بكات و گۆرانی تۆمار بكات وله الیاهن لهشاكری ( )9ی كوردساتان بهرگاهی هااتوچۆی لاه
( )0655 - 5 - 09بۆ دهكهن كه پێی دهچێتاه سانه ،پااش ماوهیاهكی دی زیارهك دهچێتاه ماههاباد لاه گاهڵ میارزا
ڕهحاایم و خزمااهكانی و بااه كارئاسااانی شااههرداری مااههاباد دهچێتااه ڕادیااۆی تاااران كااه ئااهوكات ئاغااای موشاایری
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بهڕێوهبااهری ئیسااتگه بااوو ،زیاارهك سااهرهتا بااۆ تێساات و ههڵسااهنگاندن دوو دانااه نااهواریان بااۆ پا دهكاتااهوهو بااه
خۆشحالیهوه پهسندی دهكهن ودهست به مهشق وپرۆڤه دهكاوسهرهتا له مانگی حوزێران دووانزه ههزار ڕیااڵ حقاوقی
وهرگرتووه ،لهو لهگهڵ ئۆرگیساترایهك كاار دهكاا كاه هاهموویان فاارس باوون لهواناه ناساری زهڕئاباادی و ئاغاای
بهدیعی وسهرپهرشتیارهكهشیان حوسینی یاحهقی بوو كه زۆر مهشهور بوون و چهندین خاانمی

باه كاۆرس بهشاداری

گۆرانیهكانی زیرهكیان كردووه و چهندین گۆرانی ناوازهی لاهو تۆمااركردووه و بهناوبانگترینیشایان (گوڵادر ماهنی
گوڵدر  -پێ كهنه بابت ینم) بوو به دوو قۆڵی له گهڵ فاتیمهی زهڕگهری كه گۆرانی ێژێكی توركی ئاازهری باوو .لاه
تهمووزی  0699كه ڕادیۆی كوردی تاران گوازرایهوه كرماشان و بوو باه (دهنگای ئێراناه  -بهشای كاوردی) وماوهكاهی
زیاد كراومهودایهكهشی باوو باه ( 011كیلاۆ وات) ،زیارهك گاوڕوتینێكی باهم ئیساتگهیه داو باه پێای دهساتوری كااری
ژماره ( 6605له  )0010 - 01 - 09به گاوێرهی سااڵنامهی ئێرانای) واتاه لاه هاهمان سااڵ بهڕهسامی دادهماهزر و
رۆژانه له سهعات  0301تاكو  9301ی شهو دهوام دهكاات و لهگاهڵ ئۆرگیساترایهك كاار دهكاات كاه پێكهاات وون لاه
(محهمهدی سهمهدی ژهنیاری كالرنێت وسهرپهرشتیاری ئۆرگیستراكه ،مهحمودی مهرئاتی  -وێلۆن ،موجتهبای میارزاده
 -وێیۆن ،ئهك هری ئێازدی  -ساهنتور ،ئیساتیوار دهروێشای  -تاار ،بههماهنی پولاهكی  -زهرب وپاشاانی

ماهحمودی

بلوری  -عود) ،به قاهولی محهماهدی كهمانگاهر زیارهك ( )091گاۆرانی نااوازهی لاهو تۆماار كارد كاه باه باشاترین
گۆرانیهكانی دادهنرێن له ڕووی كاری هونهری و مۆزیك ودهنگهوه كه لهناوب هی ههر گۆرانیهكی پارچه مۆسایقایهكی
بۆ دادهنراو چارهگه سەعاتێكی دهخایاند ،دوای سێ ساڵ له كرماشان زیرهك پێی وادهبی له ڕووی حقوقهوه زوڵمی
لێ دهكهن و شایستهی خۆی نادهنێ و سهرهڕای ههوڵی بهڕێوبهری ئیستگهو بۆ ئارامكردنهوهی ،زیرهك به توڕهییهوه
دهستی میدیا زهندی دهگر و رادیۆ بهجێ دێین و بهرهو سنه دهكهونهڕ و به فهرمانی ژماره (01095ك 09055 -
له  )0695 - 6 - 00كۆتایی باه ڕاژهكاهیان دههێنادر  .محهماهدی كهمانگاهر دهڵاێ :پااییزی  0695باوو ڕۆژێكیاان
سهروان موحسینی حهمیدی خهباهری ئێماهی دا لاه ڕادیاۆ كاه زیارهك لاه سانووری عێاراق گیاراوهو ئێساتا الی ئاهوان
زیندانیه بۆیه سهردانمان كرد و پاش ماوهیهك به هۆی ههوڵی ههند له دڵسۆزانهوه ئازاد كرا ،زیرهك خۆشترین
زیندهگی له ڕووی مهعیشهت و گوزهرانهوه ئهو وهختانه بوو كه له ڕادیۆی تاران و كرماشان بووهو عهلی یاساهمینی
دهڵێ لهسهر داوای زیرهك خۆم و خێزانم چویناه تااران و باووین باه یاهك مااڵ ،زیارهك تااخوا حاهز بكاات ساهخی
تهبیعهت و دڵئاوا بوو ،جگه له هاوكاری به پووڵ ههند جار جلهكانی خوشی باه واناه دهبهخشای كاه دهساتكورت
بوون ،میدیا خانم ههواڵێكی له ڕۆژناماه باۆ دهخوێنێتاهوه كاه لاه ماههاباد كهساێك فهلاهو وزهلیلاهو پێویساتی باه
هاوكاریهو زیرهك له حهژمهتان شهو تاا باهیانی ئاارام نااگر و باهیانی زوو دهچاێ نوساراوێك لاه ئیادارهی ڕادیاۆ
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وهردهگر باۆ جهمعیاهی شێروخورشاید عهرهبانهیاهكی كهمئهنادامی باۆ وهردهگار و بهپهلاه باۆی دهباتاه ماههاباد،
زیرهك وهكو باسی لێوه دهكهن پیاوێكی قسهخۆش ونوكتهباز و دڵ از بوو قهت له بیری ئهوهدا نهبوو ق انێكای كاه
ههی وه بیكا به دووان ،میواندۆست بووه و باه قاهولی ماام عاهلی لاه تااران زۆرباهی ئێاواران ئاهو دهنێرێتاه ئوتێال
حهقیقهت بۆ هێنانی موسافیره كوردهكان بۆ شام خواردن و خهوتن له ماڵی خۆی ،ئهو ژینگهپهرسات و باهزهیی باه
ئاااژهڵ و گیانداراناادا دههاتااهوه ،زیاارهك سهروساااختێكی باشاای لهگااهڵ بنهماڵااهی شااێخانی تهریقااهت لااه زهم یاال و
بهتای هت خودی سهیدی نورانی و سهید كامیلی ئیمامی (ئاوات) ی شاعیر ههبوو و ب وه خۆشهویستی ئاهو ماڵ اتاه
دیندارو متهسهوفه خاوهن خانهقایهو ئاقیدهی زۆری پێان وو تهنانهت میدیا خانم له كااتی دوو گیانیادا دوعااگۆی
ئهوان بوو و مهتابی

ههر له نێو ماڵی ئهوان هاته دونیا ،شاكاره شیعرهكهی سهید كاامیلی باه نااوی شاهو (ناوری

ڕوخسااارت و هدهرخااه دهردی بااێ دهرمانااه شااهو ...هتااد) گیااان بهبااهردا كااردو و بااه یااهكێك لااه گۆرانیااه ناوازهكااانی
دهژمێردر وگۆرانی زهم یل (لهو دهمهی رۆژ دهگاته ئێوار  ...هتد) ی

وهس ێكی بااڵو ئهفسوناوی گونادی زهم یال

وزهمزهمهو و كۆڕی زیكرو دهنگی دهفی خانهقای مهڵ هندی ئهو بنهماڵهیهیه ،دیاره له پهنای زۆربهی گۆرانیاهكانی
زیرهك چیرۆكێك و سهرگوزشتهیهك خۆی مهاڵس داوه ،عهلی یاسهمینی دهڵی( :له ماڵی شێخ كچێك لێوانێاك ئااوی
بۆ دێنێ و دهڵێ ئهوه كێ یه؟ دهڵێ منای

ووتام ئاهوه سااح ه خاانمی كچای شاێخه نهكاهی گاۆرانی بهساهردا بلێای،

ووتی نا ناوی ناهێنم و پاشان بهو ئیلهامهوه (لۆركێ لۆركێ) دهچ ی وههروهها دهڵێ كول هتێكی ماڵی شێخی زۆر
شاۆخ و شااهنگ بااو زیاارهك باۆ ئااهوی
كۆنی ...هتد) ی

گااۆرانی (كااراس ڕهشاێ) تۆمااار دهكااات و گااۆرانی (خاۆم بااه خااواڵمی سااوخمهی

مام عهلی دهڵێ( :له تاران بوین شهوێكیان له بیری چوو بوو بهیانی بهڕنامهی ههیاه و هیچای

ئاماده نهكردبوو داوای لێم كرد شتێكی به بیر بێنمهوه و منی
ئهوی

یهك دوو كهلیمهم لهم گۆرانیه فولكلۆره باۆ گاوت و

ئهو شاكارهی لێخولقاندو بهیانی تۆمار كرا) ،له ماڵی شێخ دهبای باهیانی زوو دهیاهو ب واتاه كرماشاان و

بااه دهوام ڕابگااا و درهنگاای دهكااهو و لهسااهر ئاااوو ئاااگر دهبااێ و شااێخ هااهر لااه ماڵااهوه نایهتااه میوانخانااه و تااا
ڕوخسهتی لێ بخواز و ب وات ناچار له پهنجهرهوه به گۆرانی (وهره قوربان ..ئارامی داڵن  ..هتد) شێخی ئاگادار
دهكاتهوه و پاشان له كرماشان تۆماری دهكات ،گۆرانی (نهمام نهمامه) ی

ههر له ناو باغی زهم یل دهچ ی و لاه

جحێلیدا دڵی دهچی به كهتانی كیژی حاجی سالحی حهریری و بهم بۆنه (كهتان كهتانه) دهچا ی .حهساهن زیارهك
له ( )6 - 5ی شهوی  0699 - 9 - 99له پای نهخۆشیهكی گران كوچی دوایی دهكات و به پێی وهسیهتهكهی خۆی
دهبوایااه لهسااهر كێااوی ناڵهشااكێنه یااان كااانی مااراد بنێااژر و ههفتهیااهك لااه (مهدرهسااهی بوعااهلی) پرسااهی بااۆ
دادهنرێت ،حهسهن چهندین جار دێته خهونی دایكی و مام عهلی و گلهییان لێ دهكات كه لاهو گۆڕساتانهی تێیدایاه
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بیگوازنهوه ناڵهشكێنه و وهسیهتهكهی جێ به جێ بكهن ،شاهوێكیان ماام عاهلی و میناهی بارای باهبێ دهنگای پاێ
ڕۆژههاڵت تهرمهكهی دهگوازنهوه داوێنی كێوی نالهشاكێنه .شاێخانی زهم یال هاهوڵیان دا لاه ڕێگاای ماهال مساتهفاوه
بینێرنه ڕادیۆی (پهیكی ئێران  -بهشای كاوردی) لاه ئاهوروپای رۆژهاهاڵت كاه دهنگای تاودهی ئێاران باوو و ماموساتا
حهسهنی قزڵچی و كهریمی حیسامی و به هاوكاری عهلی گهالێژو ڕهحیمی قازی بهڕێوه دهبرا ،بۆچی زیرهك دهڵێ:

هونهر له نێو كورددا قهدری نهبوو هونهر بۆ من بههرهیهكی نهداو كارێكی نهكرد به شوێنیدا بچم چونكه كاوردم ..
حهز دهكهم بچمه ژێر گیهوه و بهشهری كورد نهبینم ،زیرهك له ژیانیدا ستهمدیده بوو له الیاهن عێاراق و ئێاران و
كااورد گهلهكااهی خۆشاامانهوه دهچهوسااێندرایهوهو ههمیشااه لاه ژێاار موراقهبااهی ساااواك دا بااوو و بااهپێی بهڵگهیااهكی
ساواك له تاران شهوان هاتوچۆی ماڵی دكتور هاشمی شیرازی مههابادی خزمی قازی محهمهد و كۆنه ئهنادامی (ژ .
ك) دهكات و له رادیۆی كرماشانی

به پێای بهڵگهیاهكی تار باهوه تاوان اار كاراوه كاه باههۆی بهڕناماهی (ئێماه و

گوێگرهكان) له گهڵ میدیای خێزانی پهیوهندی سیاسی نێاوان كاوردان ڕێكدهخاهن ،بههاهرحاڵ ئاهم هاهویره ئااوێكی
زۆر دهكێشی ،زیارهك ئوساتورهو ئهفساانهیهكی هوناهری دهگماهن و بێوێناه باوو ئهساتهمه جاارێكی دی مێاژووی كاورد
فهلتهیهكی وا بداتهوه و نابیغه و نادیرهیهكی وا به كورد ب هخشێتهوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نو
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ژیان و بەسەرهاتی گۆرانیبێژی مەزنی کورد "حەسەن زیرەک"

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
بەس ،دەنااا ئەو کەسااایەتییە بەرزە حەوجااێ بەوە ناکااا کە بیناسااێنی یااان ...چااون دەنگاای زواڵڵ و بەسااۆزی ئەو
گۆرانیبێژە مەزنە لە کاتی خۆیدا سنوورەکانی تێپەڕاندووە .چوار ڕادیۆی کوردی بەغدا ،قاهیرە ،تاران و کرماشان
دەنگاای ئەویااان باااڵو دەکااردەوە .هەروەک خااانمی میاادیای زەناادی لە کتێ اای چااریکەی کوردسااتاندا دەڵااێ" :ڕۆژانە
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".
ح ەسەن زیرەک تا ئەم ۆ تروپکی بەستە و گۆرانی کاوردی گرتاووە و کەس نەگەیشاتۆتە ئەو شاوێنە ،گۆرانییەکاانی
شااەونمی خۆشەویسااتی پاکیااان پێااوەیە و بەرامەی گااواڵوی دڵاادارییەکی پیرۆزیااان لێااد  ،بەسااتەکانی هەتاهەتااایە
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دەژین و لەبیر چوونەوەیان بۆ نییە .گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک لە ناخی خەڵکی کوردستانەوە سەریان هەڵداوە،
ڕیشااەیان لە ناااو کااۆمەڵدا داکوتاااوە ،دڵاادار و دڵ ەرەکااان ،لەبااار و دڵتەڕەکااان لە سااێ ەر و بەرامەی ئەو درەخااتە
سەوز و پەلوپۆ باڵوە چێژیان وەرگرتووە.
"کیژان دەچنە مێرگواڵن" وەک فیلمێکی سینەما دیمەنی گەورە کاچ و کیاژۆڵەی کار و کااڵی د نشاینی کوردساتانمان
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.
بەاڵم چنینی بیزا و مەند و نێرگز و وەنەوشە و هەڵکەندنی کارگ و ڕێواس و شنگ ناهێین هەست بە شەکەتی و
مانوویی لەش بکەن...
"زاوا لە باووکێ مەدە" خوووخادەی نەریتاای شاایی و زەماوەنادی کوردانەمااان یااد ئەخااتەوە ،تێکاادانی ساەر و پێچاای
بووک و کەوتنە خوارەوەی تاارای ساوور ،شاێوەیەکی شاەنگ و شاۆخمان دێنێاتەوە بەرچااو و هەروەهاا گۆرانییەکاانی
"چاوی جوانە لەیال ،کاروانە ،باران باارانە ،هەوریالر ،کیاۆنجە ڕ ڕ  ،کۆڵاوانە ساوور ،هەوری لە کاۆڵ ،چاارۆکە
هەولێرییە ،بەرهەڵ ێانە ،ناڵەشاکێنە ،دەساماڵ حەریاری ساادە ،قاساپە قاساپی کەو ،خەنەبەنادان ،خااڵۆڕێ وار و
ساااەدانیتر" هەوێنااای ئەو گۆرانییاااانەی لە دیمەنااای مەڵ ەنااادی جاااوان و ڕواڵەتە نازدارەکاااانی تاااری کاااوردەواری
هەڵێنجاااوە .ئەو هەمااوو وێاانە و دیاامەنە دڵکێشااانەی کااردووە بە هەوێناای هەوا و هونراوەکااانی ،هەر بەسااتەیەکی
زیرەک دایناوە تابیۆیەکی ڕەنگینە کە وێنەی داب و ڕەسمی کوردەواری تێدا بەدی دەکر .
هۆنراوەکانی حەسەن زیرەک زۆربەی زۆریان پ ن لە خەیااڵی جاوانی شااعیرانە و ناساک بینای وردەکااری شایرین و
تاااابیۆی ڕەنگاااین و ڕازاوە و ئااااوێنەی باااااڵنوێنی ویسااات و خواسااات و ئامانجەکاااانی خەڵکااان .ساااەرەکیترین هاااۆی
سااەرکەوتنی حەسااەن زیاارەکی

هەر ئەو تێکەڵیاایە و تااوانەوەیەتی لەگەڵ ژیااانی کااۆمەاڵیەتی و ئاااوات و خۆشاای

گەلەکەی.
بەاڵم هۆنراوەی زیرەک بە زمانی ساکار و خۆماڵی و وشەی پەتی و سواو و ڕەسەنی کوردی لەگەڵ ئازار و برک و
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ژان ،ویست و خواست و حەز و ئەوین و هەستی خۆشەویستانەی جەماوەری کوردستاندا جۆش دراوە و بە گوێرەی ڕۆژ
و قۆناغی کۆمەاڵیەتی و ساۆز و دنەی دڵاداری ،نێاوەرۆکی شاێعرەکانی بە پێای ناۆت و هەوای گۆرانییەکاانی لەگەڵ
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.
هەروەک چۆن ژیانی زۆربەی هونەرمەندان پەڕیوەیی و ئاوارەیییە ،زیرەکی

سەرەڕای هەماوو کیاۆڵییەک ،بەردەوام

و بااێ نێااوب هەڵااوەدا و تەرە و تاااراوی ژیاانگەکەی خااۆی بااووە و ئەم تاااوتو و گێاارە و کێشااە و چەرمەسااەری و
ئااازارانە نەیااانتوانیوە لە ئەویاان و هااونەرەکەی هەڵ اا ن .لە هەر زەنوێرێااک سوێساانە و هەاڵڵە و دەیااان گااوڵ و
شکۆفەی چەپک کردووە و بە دیاری بۆ دەروونی هەڵچووی خاۆی و گاراوی دڵ ەنادی باردووە و لە باۆتەی هاونراوە و
زڕەی زایەڵەی گااۆرانیدا خەماڵناادوونی و پێشکەشاای بارەگااای ڕەساااەنی کااوردی کااردوون و سااەرمایەی پاا پیااات و
بەرەکەتی فۆلکلۆری کوردی لە نەمان و تیاچوون ڕزگار کردووە و گەشەی پێداوە.
ئەم هونەروەرە هەتاهەتایە لە نێاو دڵای خەڵاک و لە قامووسای هاونەری کاوردا هەیە .حەساەن زیارەک لە زۆربەی
دەسگا و مایەکانی ڕەسەنی ئێرانیدا وەک سێگا ،چوارگا ،ماهوور ،دەشتی ،بەیاتی تاورک ،ئیسا ەهان ،هوماایوون،
شوور ،ئەبووعەتا ،شووشتەری ،حیجاز ،ئەڵاڵوەیسی ،ئەفشاری و بەیاتی کورد ئاهانگی هەیە.

حەسەن زیرەک لە زۆربەی مەقامەکانی خۆیدا شاێعری شااعیرە بەناوبانگەکاانی کاورد و فارسای گوتاووە :شااعیرانی
وەک حافزی شیرازی ،مەولەوی کورد ،بێسارانی ،ناڵی ،مەحوی ،کوردی ،تاهیربەگی جا  ،ئەحامەد موختاار بەگ،
ناری ،پیرەمێرد ،گۆران ،مەال سەدیق مەحموودی ،سەید کامیلی ئیمامی ،سافی ،هێمن ،هەژار و ...
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

مەشهوور بە عەبەزلە و دایکی ئامینی ناوە و دوو برای هەبووە بە ناوی حەمەدەمین (باراگەورەی) و حااجی حوساێن
(براچکااۆلە) و خوشکێکیشاای هەیە بە ناااوی سااارا لە شاااری بۆکااان .حەسااەن زیاارەک لە گەڕەکاای قەاڵ ،کااۆاڵنی بەر
مزگەوتی جامیعە ،واتە کۆاڵنی مابەینی حەمامی نادر و مزگەوتی جامیعە لە دایک بووە.
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حەسەن زیرەک لە تەواوی گۆرانییەکانیدا لەگەڵ بۆکان قسە دەکا و پێیاهەڵدەڵێ و تەواوی کێو و کەژ و کانیاو و
دێیەکانی ئەو مەڵ ەندە کە بیرەوەری لەگەڵیان هەیە لە گۆرانییەکانیدا دێنێتەوە و باسیان دەکا:

گۆرانی بووک زێنێ:
ئۆخەی ئۆخەی بووک جوانێ
ئەمنم خەڵکی بۆکانێ
گۆرانی وامە دایکم دیارە:
هاتووم لە الی بۆکانێ
کورتی خاڵ دانەدانێ
گۆرانی خاڵۆی ڕێ وار:
هۆ کاکی ڕێ وار ڕێگام کوێستانە
دەچم بۆ بۆکان گوڵ لە ئێرانە
یان:
وەی کاکی ڕێ وار ڕێگا نازانم
ڕێم پێ نیشان دەن خەڵکی بۆکانم
حەسااەن زیاارەک ژیااان و بەسااەرهاتی خااۆی بە بەسااتە هۆنیااوەتەوە و لە خەرمانااانی ساااڵی 5431ی هەتاااوی لە
چاپخانەی ڕەنگین لە تاران بە ناوی "چریکەی کوردستان" لە چاپی داوە.
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مامۆستا محەممەد سەدیقی موفتیزادە پێشەکی بۆ نووسیوە و بەم سێ بەیتە ئاوا دەدو :

زیرەک زۆرت کرد خزمەتی هونەر
ژینت لە پێناو هونەر بردە سەر
با وەکوو لە ژین نەحەسایەوە
پەژارەت زۆر دی ،زۆر چەوسایەوە
ڕۆژگارت ساتێ بە بێ خەم نەبوو
بەاڵم لە هونەر هیچت کەم نەبوو
خااانم میاادیای زەناادی یااارمەتی داوە ،هەروەک بۆخااۆی لە هونراوەکااانی وتااوویە" :هەر لە سااەردەمی منااداڵییەوە
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
دەچێ بۆ سولەیمانی ،ئەمجار لە سولەیمانییەوە دەچاێ باۆ کەرکاووک ،پاشاان دەچاێ باۆ زیاارەتی غەوسای بەغادا و
لەو دەبێتە شاگرد موسافیرخانە لە ئۆتێل "الشمال الک یری" بەغدا ،لەو ئۆتێلەدا بەدەم کاارەوە جاروباار گاۆرانی
دەڵااێ" :گااۆرانی کیااژان دەچاانە مێرگااواڵن و دەسااماڵ حەریااری سااوورە و  ...کە لەو کاااتەدا مااام جەالل لە بەغاادا
خوێندکاری زانستگا دەبێ لە ژوورێکی ئەم ئۆتێلەدا بەسەر دەبا ،دەنگی زیرەکی زۆر پێخۆش دەبێ و لەگەڵیا بەینی
خۆش دەکا ،دەی ا بۆ ڕادیۆ بەغدا.
هەروەک مام جەالل دەڵێ ..." :لەگەڵ کاک حەسەن زیرەکی هەڤاڵ و دەنگخۆش تا دەهات بەینماان خۆشاتر دەباوو.
ئەوی

شەوان درەنگ کە کارەکانی لەسەر سووک دەبوون دەهاتە الم لە ژوورەکەماان ،گاۆرانی خۆشای باۆ دەگاوتین،

پاااش ماوەیێااک دیااتم دەنگاای خۆشااە بەتااای ەت شااارەزاییەکی باشاای هەیە لە گااۆرانی فۆلکلااۆری کااوردیدا ،بااۆیە
کەڵکەڵەی گەیاندنی ئەو دەنگەم بە ڕادیۆ کەوتە سەر".
حەسەن زیرەک لە کتێ ی چریکەی کوردستاندا لەوبارەوە ئاوا دەدو :
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"باش کارم ئەکرد ڕۆژ و شەوانە لە ئۆتێل شیمال کە جێی کوردانە مسافرێکمان کە مام جەالل بوو یەکجار گەنجێکی
بەبێ غەالل بوو بردمی باۆ ڕادیاۆ ،باێمنەت ،بەگیاان جاوان ڕەتای کاردم لە پۆلیساەکان جاوان ناسااندمی بە عاادڵ
عیرفان هەمەکارە بوو لە ڕادیۆی کوردان".
حەسەن زیرەک بە دڵی پ گریاانەوە تێادەچریکێنی ،پاشاان عاادڵ عیرفاان و هاوڕێیاانی لە بەشای کاوردی زۆریاان
پێخۆش دەبێ ،دەڵێن بەڕاستی لەهجەی شایرینە بەاڵم داخەکەم کە بێتەمارینە ،دەساتوور دەدا کە ئۆرکێساتر د و
گۆرانی تۆمار دەکا ئەمجار لە پاشان لە ڕادیۆدا بە مانگێ  9دینار دادەمەزر و مانگ لەگەڵ مانگ موچەی بۆ زیاد
دەکەن .ئەوە دەبێ بکوتر کە ئەو گەوهەرە نەمرە لە قوڕگی حەسەن زیرەک لە واقیعدا عادڵ عیرفان دەریکێشا و
لە ڕادیۆ بەغدا مەودای گۆرانی گوتنی پێدا .بەمجۆرە چەند ساڵ لە غەری ای و لە بەغادا ڕایادەبوێر و لە سااڵی
0009ی هەتاوی (0655ی زایینی) دەگەڕێتەوە ئێاران و لەو کااتەدا لە ماانگی پووشاپەڕی 0009ی هەتااوی ڕادیاۆ
کوردی تاران دادەمەزر و بۆ ماوەی سەعاتێ بە زمانی کوردی (نیو سەعات بە لەهجەی ساۆرانی و نیاو ساەعات بە
لەهجەی کرمانجی) بەرنامە باڵو دەکاتەوە و بانگهێشاتن لە حەساەن زیارەک دەکەن باۆ ڕادیاۆ .دەس دەکاا بە تۆماار
کردنی گۆرانی کە دوو ئۆرکێستری گەورەی تاران "تای ەتی ڕادیۆ تاران" بە ساەرۆکایەتی حوساەینی یااحەققی و بە
ساەرۆکایەتی گشااتی موشایر هومااایوونی شاەهرەدار ،هاوکاااری لەگەڵ دەکەن و لە پاشاان لەگەڵ ناسااری زەنابااادی و
بەدیعی و جەواد مەعرووفی بە پیانۆ کە هەر کامێکیان ساەرۆکی ئۆرکێساترێکی گەورە و مەشاهوور باوون ،بەرناامەی
کوردی ئیج ا دەکرد و چەند خانمێکی

کە یەکێک لەوانە خانمی میدیای زەندییە سەربەندیان بۆ دەگێ اوە.

دەبێ بوتر کە حەسەن زیرەک لە 99ی ڕەزبەری 0009ی هەتااوی لەگەڵ خاانمی میادیای زەنادی ژیاانی هااوبەش
دەست پێدەکا کە بەرهەمی ئەم ژیانە دوو منداڵی کچە بە ناوەکانی مەهتاب "ئارەزوو" و ساکار "مەهنااز" و ئەوە 1
ساڵ دەخایەنێ تا 95ی گەالوێژی ساڵی 0010ی هەتاوی ڕادیۆ کوردی لە شاری کرماشان بە توانایی ساەد کیلاۆوات
دانرا و حەسەن زیرەک چوو بۆ ڕادیۆ کرماشان و لەو ئۆرکێسترێکی بە نااوی زیارەک بۆخاۆی داناا کە لەو کەساانە
پێک هات وو:
 -١عەبدولسەمەدی کە بە قەرەنەی لێدەدا و سەرۆکی تیپی مۆسیقا بوو.
 -٢موجتەبای میرزادە وییۆڵۆنژەن.
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 -٣ئیزەدی سەنتوورژەن.
 -٤پووڵەکی تەپۆکوت.
 -١فەرەیدوون مورادی عوودژەن و تارژەن کە ب ێک لە گۆرانییەکانی حەسەن زیرەکی بە نۆت نووسیوەتەوە.
خودی حەسەن زیرەک بە دایرە و دە هاوکاری دەکاا و زۆر جاوان دە و دایارە لێادەدا و ئەوەش بیاێم کە ئەوەڵاین
کەس حەسااەن زیاارەک بااوو کە دە و دایاارەی بۆخااۆی بااردە نێااو ئۆرکێسااترای ڕادیااۆی ئێاارانەوە .حەسااەن زیاارەک بە
یارمەتی ئەو ئۆرکێسترە هەموو حەوتوویەک گۆرانی تۆمار دەکرد تاا سااڵی 5431ی هەتااوی ،لە پاشاان ماواج ی
زیرەکیان با ی چاون کاربەدەساتانی ئەودەم گوت وویاان کە حەساەن زیارەک نزیاک بە هەزار گاۆرانی تۆماار کاردووە،
نیازمان پێی نییە .ئەم قسەیە لەسەر ڕووحی ناساک و پ هەساتی هاونەروەری مەزن حەساەن زیارەک زۆری تەئسایر
دانا .هەر لەو کاتەدا بوو مامۆساتا حەساەن جەزراوی ،محەمامەد عاار جەزراوی و مامۆساتا عەلای مەردان دێان باۆ
ئێااران کە حەسااەن زیاارەک بەرن بااۆ ئێااراق و بانگهێشااتنی دەکەن .کاربەدەسااتانی ئەودەماای ڕادیااۆ بااۆ بەرگااری لە
ڕۆیشتنی حەسەن زیرەک  -چون بە زەرەدی حکوومەتی شایان دەزانی  -هەموو پاووڵ و ماواج ی ڕابردوویاان داوە بە
حەسااەن زیاارەک و بە درۆ دڵخۆشااییان داوە ،لە دوایاایدا کە ئەوان دەڕۆنەوە بااۆ ئێااراق ،هەمیسااان مااواج ی حەسااەن
زیرەکیان ب ی و جوابیان کرد .ئیتر ڕۆحی ناسک و زەری ی حەسەن زیرەک بریندار بوو و ناچار ڕادیۆ بەجێ دێیێ و
ڕوو دەکاتە ئێ اق .پێ

ئەوەی بگاتە شاری بەغدا پۆلیسی ئێ اق دەیگر و ماوەی هەژدە مانگ لە زیندان دەبێ و

دوایی کە ئازادی دەکەن (لە زیندانی ئێا اق زۆری ئاازار و ئەشاکەنجە دەدەن .بۆخاۆی لە نەوارێاکدا دەیگێا ێتەوە).
لەپاش ئازاد بوون دەگەڕێتەوە بۆ ئێران .ئەمجار ساواکی حکوومەتی شا دەیگرن ئازار و ئەشکەنجەی زۆر دەدەن! لە
پ اش ئازاد بوون مااوەیەکی زۆر لە گونادی مەالئەحامەدی باانە باۆ بەڕێاوەبردنی ژیاانی ئاساایی خاۆی چایخاانەیەک

دادەنێ و لەو ماوەیەک بەسەر دەبا و بۆخاۆی لە نەوارێاکدا ئااوا بااس دەکاا" :هایچ شاوێنێکم نەدی تیاا باژیم لە
بەینی دووسێ کێودا چایخانەیەکی پ تووکاو و ناخۆش و عەجای م هەیە ئەگەر بێن تەماشاا کەن تەعجاوب دەمێانن
کە من چۆن لێیدەژیم .نا ،پێمخۆشە کاس ی لێدەکەم .هونەر لەنێو کوردا قەدری نەماا ،هاونەر باۆ مان بەهرەیەکای
نەدا ،هونەر بۆ من کارێکی نەکرد بە شوێنیدا بچم ،چون کوردم بە زمانی کوردی قسە دەکەم".
لە دوای چەند ساڵ لەوێ

دەڕوا و ڕوو دەکااتە شااری مهابااد و لەوێاوە دەچاێ باۆ شااری شانۆ و تاا سااڵی 0050ی

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

 -١یەدوڵاڵ حاجیزادە بە کەمانچە
 -٢موسەیی ی شاداب بە تار و کەمانچە.
لە نەوارێکدا کە ڕێکەوتی  0051 - 0 - 00لە شنۆ تۆمار کراوە ئەم کەسانە هاوکاری مۆسیقای بوون:

 -١لەتی ی دەشتی بە تار
 -٢یەدوڵاڵ هوشمەندی بە کەمانچە
 -٣ئی اهیمی پوورجەع ەری بە زەرب،
کە حەسەن زیرەک بە خوێندنەوەی شێعری "ئەو دڵەی وەک بوتپەرەستێ ڕوو دەکاتە چااوەکەت"ی مامۆساتا ئەحامەد
هەردی نەوارەکە دەس پێدەکا و گۆرانی تۆمار دەکا .ژیانی حەسەن زیرەک لە شنۆ ئااوا بە کاوتنی گاۆرانی و تۆماار
کردنی نەوار دەچەرخێ .لە نەوارێکدا دەڵێ" :ئاخری پیریەکەم هێنااوە شانۆ" .پاشاان کە نەخاۆش دەکەو دێاتەوە
بۆکان و لە نەخۆشخانەی بۆکان دەکەو  ،لە کاتی نەخۆشایدا لە نەخۆشاخانە نەوارێکای لاێ تۆماار دەکەن .دوکتاۆر
یارمحەممەدی کاری جەڕاحی لەسەر دەکاا و چااک ناابێتەوە چاون نەخۆشای شاێرپەنجەی جەرگای پێوەدەنووساێ و لە
ڕێکەوتی 5ی پووشپەڕی 0050ی هەتاوی دەچێتە ڕیزی نەمارانەوە و هەوەڵجاار لە گۆڕساتانی بۆکاان دەینێاژن و لە
پاشان لەسەر وەسیەتی خۆی و پێداگری دایکی لە داوێنای کێاوی ناڵەشاکێنە لە پەناا گاۆڕی چااکەچکۆلە هەمیساان
دەینێژنەوە ،ڕۆحی بە بەهەشتی بەرین شاد بێ و خودای گەورە لە گوناهی خۆش بێت.
سەرچاوەکان:
 -0گۆڤاری سروە ،ژمارە  ،91کەریم قەییوومی ،ل .51
 -9گۆڤاری مەهاباد ،شمارە ،0مام جەالل ،ل .91
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 -0تارخ فرهنگ و ادب مکریان ،ابراهیم افخمی.
 -1بەهەشت و یادگار ،فرمێسک و هونەر ،مامۆستا گۆران.
 -5چریکەی کوردستان ،هۆنراوەی حەسەن زیرەک ،بە یارمەتی میدیا زەندی.
 -9گەوهەر  ،عوسمان شارباژێری.
 -9گۆڤاری سروە ،ژمارە  ،011محەممەد نوورمحەممەدی.
 -5نەوارەکانی حەسەن زیرەک.
 -6نەواری وتووێژی مامۆستا محەممەد ڕەمەزانی لەگەڵ خانمی میدیای زەندی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی زریان  -ڕێکەوتی٢٣ :ی جوونی ٢١١٣

هەر دەنگی وەک حەسەن زیرەک نییە،
ژیانیشی وەک زیرەک پ بووە لە نەهامەتی و نەبوونی و دەربەدەری.

سامان زیرەک باسی ژیانی خۆی دەکات

هەر دەنگی وەک حەسەن زیرەک نییە ،ژیانیشی وەک زیرەک پ بووە لە نەهامەتی و نەبوونی و دەربەدەری .سامان
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
خۆشەویستیم بۆ حەسەن زیرەک هەیە حەز ناکەم دەستکاری ستایل و شێوازی ئی کردنی بکەم
هیچ کات بەخۆم ناڵیم هونەرمەند تەنیا حەز ئەکەم بەرهەمەکانی حەسەن زیرەک زیندوو رابگرم
ئاالن عومەر

ساامان زیاارەک یەکاێکە لەو هونەرمەناادانەی کە توانیاویەتی وەک خۆشەویسااتی باۆ ئەو هونەرمەناادە نەمارەی کااورد،
بەرهەمەکانی حەسەن زیرەک بە زینادوو بهێلێاتەوە وەک خاۆی دەڵیات ،تەنهاا لەدەنگادا هاوشاێوەی حەساەن زیارەک
نییە ،بەڵکو لەژیانیشیدا بەهەمانشێوەی زیرەک نەهامەتی زۆری بەسەر هاتووە ،لەم دیمانەیەدا لەگەڵ نوچەنێت،
سامان زیرەک باسی کارەهونەرییەکانی و بەسەرهاتەکانی ژیانی دەکات.
ئاالن :دیارە لەخۆشەویساتیت باۆ حەساەن زیارەک ،یاان بەهاۆی ئەوەی دەنگات هاوشاێوەی دەنگای زیارەکە ،پاشاناوی
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؟
سامان زیرەک :کاتێک کە لە تەمەنی مناڵیدا بووم ،پێ

ئەوەی باوکم کۆچی دوای بکاات قەوانای هەباوو ،گاۆرانی

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
کرد ،من تەمەنم  ٣ساڵ بوو ،واتە  ٤ساڵ بە بەردەوامای مان گاۆرانیم ئەوتەوە لەگەڵ حەساەن زیارەک ،بەگشاتی
رۆژ بەرۆژ بەیاادی بااوکم و بە یاادی حەساەن زیارەکەوە ئەژیاام  ،ئیتار لەوەوە مان گۆرانیەکاانی زیاارەکم ئەوتەوە،
خەڵکی

هانیان ئەدام و داوایان لێ ئەکردم ،کە بۆیان بیێم ،بەهۆی ئەوەوە خەڵاک ئە ناوەیاان داباری بەساەرما،

چونکە بەڕای ئەوان ،دەنگم خۆش بوو ،و زۆر لە دەنگی حەسەن زیرەک ئەچوو.
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ئاالن :کێ هاوکاریت ئەکات بۆ کارەکانت؟
سامان زیارەک :کەس هاوکااری مان ناکاات ،زۆر هەوڵماداوە خەڵکانیاک هەبان ،وەکاو هونەرمەنادەکان کە هاوکااریم
بکەن ،کارەکانی حەسەن زیرەک بە شێوازێکی نو و تازە دابەزێنن ،بەاڵم تا ئیشتا کەس هاوکارم نەبوە ،خۆشام
لەبەر ئەوەی باری ماددیم زۆر باش نەبووە ،نەمتوانیوە کارەکان وەک پێویست و بەدڵی خۆم بکەم.

ئاالن :بۆچی زیاتر لە بۆنەوە دانیشتنەکاندا دەرئەکەوی ،بۆ کۆنسرێت و ئەل ومت نیە ،مەساەلەیە ئەوەیە کەوتات
هاوکاری توانات نییە ،یان چی تر؟
سامان زیرەک :مان کۆنسارێتێکم هەباووە لە شااری تااران ،بەرهەمەکاانم  ٢تاراکە ،بەهاۆی ئەوەوە کە مان چاوم باۆ
تاران هاورێیەکم هەبوو لەو ناوی (تەیب)ە دەفژەنە ،دواتر بە بۆنەی کاک تەی ەوە توانیمان خەڵکانیکی فاارس
بناسااین ،وەک هونەرمەناادانی ئەو  ،بە هاوکاااری ئەوان تااوانیم ئەو کۆنساارێتە بااکەم ،بەاڵم بە داخەوە ئااێمە تااا
ئێسااتا باڵومااان نەکااردوەتەوە ،کاااتی خااۆی ڤیاادیۆ و کلیپاای ئەو کۆنسااێرتە فرۆشااراوە بە  ،Ktvئەوی ا
دای ەزانااد ،ئیتاار خۆشاام نەم ینیااوەتەوە تااا ئێسااتا ، .بەاڵم وەکااو ئەرشاای الی خااۆم هەیە  .وەکااو ئەل ااومی

دواجااار
کەس

پشتیوانی لێ نەکردووم ،کە شتێکی جوان پێشکەش بکەم .وەک کلیو تەنیا دوو کلیپم هەیە ،ئەوی بە پشتگیری و
هاوکاری کاک شەماڵ ئەحمەد رەشیدو کەماڵ ئەحمەد غریب ،باووە .وەکاو دانیشاتنەکانی
کۆمەڵێک هاور و خۆشەویستانی خۆم ،دادەنیشین و گۆرانی دەڵێن ئەوی

هەر بە دەفاێکەوە لەگەڵ

بەهۆی ئەوەیە کە ئیماکانیەتماان نایەو

پشتگو خراوین.

ئاااالن :تەنیااا دەنگاات وەک حەسااەن زیاارەک هەڵکەوتااوە ،یااان ژیانیشاات؟ ئاااخر حەسااەن زیاارەک زۆر فەقیااری و
دەردەسەری بینیوە ،ئەکر تۆز لەبارەی ژیانتەوە بزانین؟
سامان زیرەک :بەڵێ من ژیاننامەشم لە حەسەن زیرەک ئەچێت.
کاتێک باوکم مرد ٣ ،ساڵ بوو تەمەنم ،هەتیوو بوم دوای ئەوە دایکم شوی کردەوە ،من بەردەوام لە نارەحەتی و
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موشتاقیی ژیاندا بووم ،ئیتر دوای ئەوە دەربەدەری و بەدبەختی وکرێکاری و چایچیەتی و شاگرد مەتعەمی و توتن
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،
زۆر دڵم کرایەوە کە گو بیستی دەنگی حەسەن زیرەک بوم لە چایخانەکەی ئەوپیاوە پیرەدا.
چومە ئەو چایەکم خواردەوە  ،کابرا عەرەب باوو ،لەچایخانەکەیادا وێنەیەکای گەورەی حەساەن زیرەکای داناابوو،
لێمپرساای تااۆ عەرەبیاات ،بااۆ خولیااای دەنگاای حەسااەن زیرەکیاات؟ وتاای بەڵااێ ماان عەرەباام ،بەاڵم حەسااەن زیاارەکم
خۆشەوێت ٤ ،ساڵ لەم چایخانەی مندا ئیشی کردوە .دواتر منی

لەهەمان ئەو چایخانە بوومە شاگرد ٢ ،مانگ بە

شاگردی لەبەردەستی ئەو پیاوە پیارەدا ئیشام کاردو فیاری چاایچیەتی باووم ،ئەو کارەشام بە خۆشەویساتی حەساەن
زیرەکەوەکرد .ئێستاش هەمان پیشەم هەیەو چایخانەشم هەیە.

ئاالن :ئەگەر حەسەن زیرەک لە ژیانادا بماایە ئیساتا چەناد ئەل اومیکی تریشای هەباوو ،بەاڵم تاۆ تەنیاا خەریکای
بەرهەمە کۆنەکانی حەسەن زیرەکیت ،باۆچی کااتێ دەنگات وەکاو دەنگای حەساەن زیارەکە ،ئیازافەیەک بە کارەکاانی
حەسەن زیرەک نادەی ؟ واتە بۆ بەرهەمی تای ەت بە خۆت دروست ناکەی لەسەر هەمان ستایل و هەمان شیواز ،کە
بەردەوامی و درێژە دان بیت بە حەسەن زیرەک ،نەک تەنها گرنگی دان بە لەیادنەکردنی حەسەن زیرەک؟
سامان زیرەک :لە راستیدا ئەم پرسیارەم زۆر ئاراستە کاراوە ،بەاڵم هەر تەنیاا وەاڵماێکم هەباوە ،ئەویا
کە من خۆشەویستیم بۆ حەسەن زیرەک هەیە ،حەز ناکەم دەستکاری ستایل و شاێوازی ئای

ئەوەیە،

کردنای باکەم .چەنادین

کەسمان بینی لەو رێچکە الیان دا و بوون بە خاوەنی ستایلی خۆیان .هیچ کات بەخۆشم نااڵیم هونەرمەناد ،تەنیاا
حەز ئەکەم بەرهەمەکانی حەسەن زیرەک زیندوو رابگرم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی نوچە نێت  -ڕێکەوتی١٣ :ی سێپتەم ەری ٢١١٤
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كورد ريز له دلسوزان و داهينەرانى خؤى ناكرئ!....
سەيد حكيم بەرزنجى
بەشى يەكەم
(حەسەن زيرەك)

حەسەن زيرەكى دەربەدەرو بئ ماڵ بئ ماڵ و هەزار ئەو هەزاره دەولەمەندەى له هونەر دەولەمەند! دەولەمەندى له
هونەر هيج كەم نەبووه هونەرمەندى جيهانى ئەوي

(چونكه كورد بوو هاونەر هايج ساووديكى باو ئەو نەباوو) كاورد

قەدرى خاۆى و هونۆرۆكۆياان نەدەزانااى و لاه گەڵ داگياركەران ئگاواني

ئازارياان دەدا ئاازارى رۆح و جەسااتەى ئەو

هونەرمەندەى كه رؤح و جەسته و هونەرەكەى خۆى له خزمەتى ميللەتەكەى دانا كه چى هەر ئەو ميللەته ناچاريان
كرد دواجار هيواى مردن بخوازئ و بچيته ژير كلەوه! بۆ ئەوەى بەشەرى كورد نەبينئ ئەو بەشەره كوردانەى كه رێاز
له هونەر ناكرن.
بەڵێ حەسەن زيرەك چووه ژيار گالەوه بەاڵم چاوونێكى ئاساايى ناا بەڵكاه چووناه ژيار گلياك و مردنياك باه ژەهارى
ساواك كەچى ئێستاي

پاش  10ساڵ دواى ئەو مردنه هێشتا هەند كەس له نيو كورد دا نەك هەر رێزى خۆى و

هونەرەكەى ناكرن بەڵكوو زيرەك به جاسووس ناو دەبەن و هەنديكى تر به بێ رەوشت و هەنديكي

باه چاوەشاى

دەزانن!!
مامۆستا زيرەك ع دولى حەمه باقى دەڵێ كورد بەختەوەر بوو كه زيرەك كاورد باوو كاه چاى زيارەك بەدبەخات باوو
چونكه كورد بوو.
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بەڵێ زيارەك بەو بەدبەختايەى خاۆى هاونەرى كاوردى گەياناده بەرزتارين ئاسات زيارەك باه دەربەدەرى و هەزارى و
بەدبەختى خۆى هونەرى كوردى گەيانده دوورترين ووالت و دەولەمەندترين ئاست و خوشترين ئاواز.
ڕێکەوتی٢٦ :ی ئاگۆستی ٢١١١

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

هونەرمەند حسن زيرەك پياويكى مەزن بوو بەالم مخابن له سەردەميكى نزمدا ژيا ئەو هونەرمەنده مەزنه ناناسار
هەتا نيوەنديكى گەورەى ئەكاديمى بۆ زيرەك ناسى دانەمەزر و هەموو به سەرهات و بەرهەمەكاانى كاۆ نەكااتەوه
و كەسااانى پساپور لێكاۆلينەوه لااه پيكهاتااه و بەشااه جياجياكااانى ژيااان و هااونەرو شاايعرو ئاااوازى ئەو داهياانەره دا

نەكەن جا ئەو رۆژه كورد تێدەكات ئەو هونەرمەندەى كه دەيچريكاند و هاوارى دەكرد (جيم نييه تيا بسرەوم خاكم
بەسەر بيالنه خۆم)!
كورد له هەموو جيكايەك و له هەموو زەمەنيك شانازى بەم خاك به سەره دەكات و پيى سەربەرز دەبيت ئەگەر چى
جەستەى ئازار چێشتووى زيرەك ئێستا له ژێر خاكدايه بەاڵم گيانى ئازار چيژى له نيوماندا دەژى و شادمان دەكات
وەك زياارەك خ اۆى دهیااێ( :شااادم بااه شااادى گەل و هااوز) ئەو ئەگەر شااادى خ اۆى لااه شااادى ميللەتەكەياادا دەبين اێ
پێويساته ئەو ماايللەتەش هينااده بەوەفااابئ لاه ساەر خااوينى بەناااحەق رزاوى ئەو هونەرمەناده جيهانيااه بيتااه دەناگ
بەتاي ەت پاش ئەوەى كاه سااغ باووەوه كاه (سااواك) زيرەكاى ژەهار خاواردوو كاردووه ئەو سااواكەى كاه زيارەك لە
وەاڵمى پرسياريكى ميرزا كەريمدا ئاوا دەيان ناسينئ و دەڵێ؛ (پياو دەكاوژن و هەرخۆشايان لاه دواى جەنازەكەيادا
دەرۆن) ئەمرؤ رۆژى ئەوه هاتووه كه گۆرانى ئەو ميللەته له ڕێگااى ياسااوه باه دواى خاوێنى باه نااحەق رژاوى ئەو
هونەرمەنده برۆن و ئەو تاوانه به ياسا بسەلمينن و هەر به ياسااش داواى مافەكاانى باكەن بەو هياوايەى لاه نياو
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گاۆرانى مايللەتەكەم ياساا ناساوو زياارەك دۆساتى شاارەزاو باروا بەخاۆ هەبان و خاوەناداريەتى لەم كيشاەيه بااكەن و
ئێمەش به هەموو توانايەكمان له خزمەتياندا دەبين!....
ئەم شيعره جوانترين و شايستەترين و گەورەترين ديارى و رێزلێنانه كه هونەرمەند (حەسەن زيارەك) لاه ژياناداو
له كاتى خۆى بينيويەتى بيستوويەتى و پێشكەشى كراوه شيعره كه شاعير(دكتور محمد صديق موفتى زاده ) زۆر به
دلسااااوزى و راسااااتگويانه ووياااانەى راسااااتەقينەى زيااااان و هااااونەرى هونەرمەنااااد (حەسااااەن زياااارەك)ى كيشاااااوه و
هەڵیسەنگاندووه

زيرەك زۆرت كرد خزمەتى هونەر
ژينت له پێناو هونەر برده سەر
باوەكو له ژين نەحەسايەوه
پەژارەت زور دى زور چەوسايەوه
رۆژگارت ساتێ بەبێ غەم نەبوو
بەاڵم له هونەر هيچت كەم نەبوو
ڕێکەوتی٢٦ :ی ئاگۆستی ٢١١١
بەشى سێ يەم
مندالێكى بەردەم رەشەبا...

زيرەك وەك هونەرمەندێكى ئاسايى نەژيااوه و ژيانيشاى ژياانێكى ئاساايى نەباووه ئەو لاه ناخوشاترين رۆژگارەكاانى
كۆتايى چارەكى يەكەمى سەدەى بيستەم له نيو كۆمەڵگەى كوردەوارى و له خيزانێكاى هەژار لاه ناساكترين قونااغى
تەمەنى دا باوكى دەمرئ و دايكى شوو دەكاتەوه ئەم زەمينه الوازو پێشهاته ناخۆشاانه مناداڵێكى هەشات ناۆ سااڵه
ناچار دەكات بكەويته كاركردن كاركردنى عەمەله وەك خۆى له ژيان نامه شيعرييەكەيدا له ديوانه شيعرى هونەرى
چريكەى كوردستان دا باسى كردووه ئەو هەژارى و دەربەدەرى و بێكەسى و بەدبەختييەى زيرەك باه نياو تاوونيليكى
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تاريكى ژياندا گوزەر دەكات ئەم گوزگره قوناغى ناخۆش ناخوشتر پيكياان دەبەساتيتەوه لاه نێاوان برسايەتى و باێ
كارى و بێ جێگەيى و نەخوشى دا جيگاوركێ و ئاازارو گياژى دەكاات و پێيەكاى لاه هەاڵتان و يەكاى لاه بەنديخاناه
دەبئ جەميك نانيكى گەرمى به ئاسوودەيى ناخواو شەويك لەسەر نوينيكى نەرمى ئاسوودەيى ناخەو زیرەك ئەگەر
لەم تەمەنااه بچااوكەى منااداڵى و ميردمنااداڵى و هەرزەيااى و گەنجياايەوه بەكرێكااارى و چاااو ساااغى و قاااوەچى و
تووتنچى و قاجاغچى و شاگردو شوفيرى و شاگرد كەبابچى و شاكردى حاجى و مەيتەريى و پياوى خان و چەتەى و
زۆر كارى تر كه لەم كارانه ناچار دەباێ شاەڕ بكاات و گاويى ساوانان برۆخيناى و پێشاهاتى نەخاوازراوى بێاتەر و
لەوەرگەرانى ماشيندا گەنجيك بكوژ و زيرەك ناچار دەباێ ساەر هەل گار و خۆنەداتاه دەسات دواچاار باێ و خاۆى
رادەست بكاتەوه و بخزيتەوه بەنديخانه هەر چەناده خاۆى دەڵای :لاه مردناى ئەو گەنجاه خەتاام تياا نەباووه بايلال
دواجار ئەم هەموو سەراو دەراوه زيرەك لاه نياو جوگرافياياه كاى فراواناى ناوچەييادا ساەره و خاواروو ساەره و ژێار
دەكااات لااه بۆكااان و تەواوى موكريااان و گوناادەكانى دەوروو بەرى شااارەكانى مهاباااد و ساانه و س اەقز و كرماشااان و
تەوريزو تاران و تا دەكاته خوزستان و بەسراو رەشەباى بەدبەختى غلورى دەكاتەوه.
ئەگەر بيكااارى و بێكەسااى و ناچ اارى س اەرى پااێ هەڵ ادەكرئ ب اۆ ئەوەى ئەوا بااارى خراپ اى ئەويناادەري

ناچ اارى

دەکاتەوە روو بكااتەوه ووالت!؟ لەم هاتنەوەياه دا ساەر باه ماڵاه باراو بارازن و خازم و دا دەكار بەاڵم ئەواناي
روويەكااى خۆشااى نااادەنێ ناچ اار و ب اێ ئوميااد روو بااه ديااوى عێ اراق دەبەريااتەوه و لااه پينجااوين ب اۆ ساالێمانى و لااه
سلێمانيەوه بۆ كەركوك و هەولێر و موسل و تا دەكاته بەغداى پايتەخت له بەغدا دەبيته شاكردى (هوتيل شيمال)
زيرەك لەم هەموو كار كردن و د و شارو وواڵت گەراناه دا ئەگەرچاى بەخات و قەدەر و پێشاهاتەكانى بااش ناابن
بەاڵم بەردەوام دوو ساەرمايەى خ اۆدى خ اۆى هەبااوو و بەكااارى هێناااوه يەكەميااان زيرەكااى و لێهاااتوويى زيرەكااى لااه
هەركاريكدا كه كردوويەتى هەتا ئەگەر به ناچاري

بووبێ هەميشه زيرەكى و لێهاتوويى خۆى نواندووه و سەرنجى

خەڵكەكەى بۆ ئازايى و زيرەكى خۆى راكێشاوه جا كارەكه

شاكرد كەبابچى بووبێ يان ت ەنگچاى دووەمياان دەناگ

خۆشى و هونەرى گۆرانى كوتنەكەى هەر له ده و يازده ساڵيەوه لاه هەر كاوئ دەنكاى هەلينااوه دەوروو بەرى كاروو
ئەبلەق كردووه و خەڵكەكه له خوشى و دەنگی و توانايى ئەم منداڵه گەوره و بچوك دەكەونه پيدا هەلگووتنى
ڕێکەوتی٢٢ :ی ئاگۆستی ٢١١١
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بەشى چوارەم
(حەسەن زيرەک) و (هۆتێل و ئيستگه)

زيرەك بەم زيرەكاى و لێهااتوويى و دەناك خوشايەوه ئێساتا لاه شاارى بەغاداى پاايتەختى عێراقاه شااكردى هوتيال
شيماله تەمەنى له دەورى بيست و يەك بيست و دوو ساڵى دايه و چاكتر دەتوانێ زيرەكى بناوينێ و خوشاتر دەنكاى
هەلێينی ! بۆ بەختى زيرەك و بەختى هاونەرى كاوردى ئەم هوتيال شايماله جيگااى كورداناه؟ كاوردانى وشايارو چااو
كااراوه و س اەر بااه سياس اەته! رەوشااتى جااوان و دەنكااى زياارەك س اەرنجيان رادەكيشاائ و يااارمەتى دەدەن و دەي ەنااه
ئيستكەی كوردى بەغدا وەك خۆى دەڵێ :غەدرى ليدەكەن و مانگانه به شەش دينار دايادەمەزرينن زيارەك هەفتاناه
ئاهەنگى تاي ەت و راسته و خۆ بۆ راديۆى بهەغدا ساز دەكات و له ويوه دەنگى به هەموو كوردستان و ناوچەكاه دا
باڵو دەبيتەوه! ئەو زيرەكەى كه تا ئێستا دەنگه خوشەكەى هەرئەوانه دەيان بيستن كه روو به روو له نزيكەوه ئەو
گەنجه دەنگ خۆش و بێكەسەيان دەبينى! دەنگى زيرەك هەر لەو شوينانه باوو كاه زيارەك خاۆى لاه و باوو ئێساتا
راديۆ دەنگى زيرەك دەكەيينيته هەموو ئەو شوينانەى كه راديۆ خۆى دەنگى دەكاتی بەتااي ەت كوردساتان و لاه نێاو
كوردستاني

ئەوانەى كهو بويان لوابوو دەنگى زيرەك له سەر مەزرايى و لاه مەياتەرى و لاه شااكردى و لاه شااييێ

روو به روو ب يستن و ب ينن!
ئێستا ئەو دەنگه رۆژانه له راديۆى بەغداوه دەبيستن و دەبيسنەوه كه بەردەوام به دنيا باڵو دەبيتەوه ئێستا رۆژانه
له راديۆى بەغدا دەنگێك كويگرەكان سەرسام دەكات ئەو دەنگه دەنگى كەنجيكه به ناوى (حەسەن زيرەك) حەساەن
زيرەك له راديۆى بەغدا دەنگى خۆى دەنوينێ و له گەڵ هونەرمەندانى گەورەى كورد ئەو زۆری هونەرمەنده گەوره
كانى كورد ماموستا (على مه ردان) و (طاير توفيق) و (رەسوڵ گەردى) و (حەسەن جەزراوى) و (شەمال سائيب) و
(باكورى) و (نەسرين شيروانى) و زورى تر تێكەڵ دەبئ و ئاشنايەتيان له گەڵ پەيدا دەكات و دەناسرئ و خەڵك
دەناسئ.
ماوەى پينج شەش ساڵێك له  0659تا  0655كەو كەوبار دەخوينئ له ئيستكەى راديۆى كوردى و حەسەن زيرەك -
به غەري ى و بئ كەسى لەو بەغدايه  -دەگووزەرينێ رۆژ به رۆژ ناو و هونەرەكەى به نێو ئێران و عێراق و هەماوو
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كوردستاندا باڵو دەبيتەوه و چاكتر دەناسر و دۆست پەيدا دەكات و نيو پەيدا دەكا له ئەنجامدا جگه له ئاهەنگ
و دانيشتنه تاي ەتەكان و جگه لەو ئاهەنگانەى كه هەفتانه راسته و خۆ له راديۆ گۆرانى دەكووت و گۆرانى و ئەو
ئاهەنگانه تومار نەدەكران بەاڵم دواجار لەم ماوەيەوەيه *  * 59گۆرانى بۆ ئيستكەى بەغدا تومار دەكات كه باه
راى ماان ئەو *  * 59گۆرانييااه تەواوى گۆرانيەكااانى ئەو ماااوەيەى هونەرمەنااد (حەس اەن زياارەك) نييااه! چونكااه
تواناى زيرەك زۆر لەوه زورتره له ماوەى شەش سااڵ تەنياا *  * 59گاۆرانى توماار بكاات !؟ و سااڵى  0655لاه
گەڵ گۆرانى رژيمى پاشايەتى و له بەرام ەر شەپولى بمرى بژى بێ سەروو بەره دا له ناچارى كۆتايى باه هاونەرى
قوناغى عێراق و ئيستكەى راديۆى كوردى بەغدا دەهيناێ و باه دڵێكاى پا لاه عەشاق و هاونەرو تااقيكردنەوەيەكى
راديۆيى باش و باخەلێكى بەتال دەگەريتەوه ئێران
ڕێکەوتی٢٢ :ی ئاگۆستی ٢١١١

بەشى پێنجەم
(حەسەن زيرەك) و (گەرانەوه بۆ ئیران)

زيرەك كه ئێرانى بەجێ هيشت و رووى له عێراق و بەغدا كرد بێكەس و بێ كار و بێ ناو بوو كەس نەيده ناساى!
ئێستا كه گەراوەتەوه ئێران له ئێران و عێراق له هەموو كوردستان له نيو هونەرمەندان زيارەك نەك هەر ناساراوه
بەڵكاااه هونەرمەناااديكى گەورەه ى كاااورده و لاااه رێااازى پێشاااەوەى هونەرمەنااادانى هەريمەكەياااه ئێساااتا كاااه زيااارەك
گەراوەتەوە ئێران ،ئێران له سەرو بەندى دامەزراندن و گەشاه پيكردناى راديۆكاانى تااران و كرماشاان و تەورياز و
مهاباااد و ساانه دايااه زياارەك لەو لااه گەڵ باشااترين و بااه تواناااترين موساايقارەكانى ئێااران لااه كااورد و فااارس
ئاشاانايەتی پەياادا دەكااات و بەتاااي ەت موساايقاره كوردەكااان (حەس اەن كامكااار) و (موجتەباااى مياارزاده) و (محمااد
ع دولس اەمەدى) و (ئەك ا ەر ئياازەدى) و (بەهاامەن بااولكى) و (حەس اەن ياااحەقى) و (حەس اەن كەسااايى) و (جەلياال
شەهنازى) و (جيهانكير مەلەكى) و (ئەحمەد عەباوى) سەرپەرشتى (هەماايونى شاەهردار) و زۆرتار قونااغيكى تار
له هونەرى خۆى دەست پيدەكات به شێوەيەكى جيا له شيوەى رادياۆى بەغادا قونااغى تاازەى هاونەرەكەى خاۆى باه
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ئاستێكى يەكجار بەرز له شيعرو دەنك و ئاوازو كووتن و موسيقا و تومار كردندا داهينانەكانى خۆى تومار دەكات و
ئەمجاره دەنكى زيارەك لاه دياوى ئيارانەوه لاه راديۆكاانى تااران و كرماشاان و تەوريازدا باه جاوانترين شاێوه و باه
خوشترين شێوه وەك بارانى هونەر هونەرى بەرزى كوردى هونەرى زيارەك داده باار و رۆژ باه رۆژ زيااتر و چااكتر
ووالت داكير دەكات.
ئێستا حەسەن زيرەك نەك هەر تەنيا گۆرانى بيژيكه! بەلكه هونەرمەنديك و كەسايەتيەكى دياارو ناساراوى ئێاران
و عێراق و ناوچەكەيه لەو سەروو بەنده (ميدياى زەندى) دەناسائ و دەخاواز و مياديا خاانمي

گوينادەى رادياۆ و

خانەوادەيەكى هونەرى و راديۆى پێكدينێ و ئەو زيرەكه بێ جێ و بێ مەكانه له تاران و كرماشان دەبيتاه خااوەنى
ماڵ و ژن و مناڵ و كار .كاري

كارى هاونەرى هاونەري

لاه بەرزتارين ئاساتى هاونەر لەو رۆژاناه باوو زيارەك لاه

گۆرانى كرماشان شارى شيرينم دا دەڵێ:

كرماشان وەك بووك بوم رازاوه
ماندووى من تيدا حەساوه
هەروەها له گۆرانيەكى تر دەڵێ:

بول ول ئەو ساڵ من زور بەختيارم
ساحي ى مەهتاب گوڵى بەهارم
دەچريكين اێ و دەڵااێ :چەناادم پااێ خوشااه ناااو ماااڵ و ديسااان لااه قسااه كردنااى كاساايەتيكدا دەڵااێ :ژن و ميردێكااى
بەختەوەر بووين بەاڵم له بەختاى زيارەك و لاه بەختاى كاورد و هاونەرى كاوردى ئەم بەختياارى و نااو مااڵ و ژن و
ميردايەتيااه! درێااژه ناكيش اێ و پێشااهات بەجااورێكى تاار دەرگ ااى مەياانەت ب اۆ زياارەك دەكاااتەوه و هەمااوو ئەمااانەى
لێدەستينيتەوه و تەنيا هونەرەكەى نەبێ! هونەرەكەش دەكەويته قوناغيكى ترو جياا لاه قونااغى رادياۆى بەغادا و
راديۆى تاران و كرماشان و تەوريز سەردەمێكى ترى ئاوارەيى و دەربەدەرى زيرەك دەست پێادەكات تاا نێاو كاۆر باه
دوايه وەدەبيت.
ڕێکەوتی٢٢ :ی ئاگۆستی ٢١١١

45

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

بەشى شەشەم
گەرمەى داهينان:

زيرەك پاش گەرانەوەى بۆ ئێران له راديۆى كرماشان دادەمەزرئ و ميدياى زەندى دەخوازئ و دهەبيته خاوەن كار و
خاوەن ماڵ و خاوەن خيزان لەوەش خوشتر له گەڵ باشترين هونەرمەندانى موسيقا له راديۆى كرماشان يەكدى كرده
دەبن و زيرەك بەو تاقى كردنەوەى كه له راديۆى كوردى بەغدا هەي وو ئێستا له نێاو وواڵت و مااڵى خاۆى زەميناه
يەكااى زۆر چااكى باۆ ساااز دەباێ و ئەويا

تەواوى لێهاااتوويى خاۆى دەخاتااه كااارو باشااترين گۆرانيەكااانى خاۆى بااه

جوانترين شێوه و له گەڵ گەورەترين هونەرمەندانى موسيقا تومار دەكات و راديۆش به تواناايەكى بااش و هەر باه
گەرمى به دنيادا باڵو دەكاتەوه كويگران له هەر جيگايەكى كه دەنگى راديۆى پيدەكات بۆ خۆى رادەكيشائ و دەنگاى
زيرەك جەماوەرێكى زۆر بۆ راديۆ پەيدا دەكات و گەرميەكى جوانى هونگر و كار كردن دگخاته نێاو مااڵى رادياۆ كاه
لەوه و پێ

راديۆ گەرمى بەم شيوەيەى بەخۆيەوه نەدي وو زيرەك ئەگەر له گۆرانى گوتندا هگميشه تي ى موسيقاى

به دواى خوى رادگكيشا ئێستا له گەڵ تپ ى موسيقاو به گۆرانييه پ له داهينانەكانى تەواوى كارمەندانى رادياۆ و
يەكه يەكى بەرنامەكانى راديۆى به دواى خوى رادەكيشائ و رادياۆش تەواوى كوردەكاان لاه هەر كاو هەن و دەنگاى
راديۆيان پێدەكات له خۆى کۆ دەكاتەوه.
راديۆى كرماشان دواجار له سايەى دەنگى زيرەك و ساەركەوتنى بەرنامەكاانى لاه رادياۆيەكى نااوچەييەوه دەباێ باه
رادياۆى هەمااوو ميللەتااى كااورد ساانوورى شااارى كرماشااان و ئێاران دەبا

و بااه هەمااوو كوردسااتان دا بااڵو دەبيااتەوه.

ئێستاش كه ساڵى ( )9109ى زايينيه هەموو ئەوانەى كه ئەو سەردەمەيان له بياره خۆشايەكانى ئەو رۆژانەياان لاه
بيرماوه و به شادييەوه يادى دەكەنەوه دەزانن دەنگى زيرەك سەرتوپى دەنگەكانى راديۆ بوو.
حەسەن زيرەك هەر چەنده خۆى هونەرمەندێكى گەوره باوو گاويگرو جەمااوەريكى زۆرى خاۆى هەباوو ! بەاڵم كاه لاه
گەڵ ميديا دەبن به ژن و ميرد هەر دووكيان خيزانێكى هاونەرى پياك ديانن و زيارەك وەك گاۆرانى بياژو كارمەنادى
راديۆ هەروەها به هۆى ميدياى زەندى خيزانى كاه جگاه لاه گوينادەيى و خوێنادنەوەى هەواڵ ئەويا

واتاا ميادياى

زەندى له زۆر بەرنامه هاوبەشى دەكرد و هەروەها بەرنامەى (ئيمه و گويگرەكان) ى پيشكەش دەكرد ساەير كاه باه

46

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

 -چ اب  -دايااران  -بااه رواياات  -ساااواك  -جلااداول) ب ااڵو

بەپيااى بەڵكەكااانى ساااواك خ اۆى كااه لااه كتێ ااى (جنااي

کراوەتەوه ساواك چون به تووندى چاوديرى هونەرمەند حەسەن زيرەك و ميدياى زەندى خيزانيان كردووه( .له باه
بەڵگەنامەى ژماره ( )000 - 990د ا م ى رۆژى 0011 - 01 - 01ى هەتاوى كاه دەكاتاه  0690زايیناى دا هااتووه
بەرنامەى راديۆى تاران بووه به ئامرازى پەيوەندى كردن به كاوردانى عێاراقەوه لاه بەر ئەوەى رۆژى چوارشاەممەى
رابردوو له ژێر ناوى ئێمه و گويگرەكان پەيامى حەسەن زيرەك له ڕێگەى ژنەكەيەوه ميادياى زەنادى رەواناه كاراوه
بۆ كەسێكى عێراقى دانيشتووى شارى كەركوك) ل !... 91
ئەمه دەرى دەخات كه حەسەن زيرەك و ميدياى زەندى و بەرنامەى ئێمه و گويگرگكاان كاه ميادياى خاان پێشكەشاى
دەكرد چەند به ووردى له ژێر چاودێرى (ساواك) بووه و راپاۆرت نووساەكان چاون لێكادانەوەى گومانااوى سياساى و
سيخورييان بۆ پەيوەنادى گويگرەكاان باۆ رادياۆ وەاڵم دانەوەياان لاه اليەن ميادياوه باۆ كاراوه ئەمەدەرى دەخاات كاه
(ساواك) هەر بەتەنيا له حەسەن زيرەك به گۆمان نەبووه بەڵگه ميدياى زەندي

ئەو گۆمانەى له ساەر باووه هاه

هەر له درێژەى ئەو راپۆرتەى (ساواك) دا هاتووه و دەنووسێ (حەسەن زيرەك بەم دواييه له ناوچەى كوردساتان و
بۆكااان و مهاباااد گەراوەتەوه و لەو ساەفەره پەيوەناادى بااه كەسااانێكى گۆمااان لێكااراوى عێاراقييەوه كااردووه چونكااه
كارمەندى راديۆى تارانه له بەر ئەوه پێ

كودۆتاى عێراق له راگەياندنى عێراقى مووچه خور بووه ئێستا هەماان

مووچه وەردەكر خوشكى ئەو ژنى پياويكه كه هاوكارى بله يەكى (قازى محمد) بووه ئێستا لاه شاوورەوى ژياان باه
سەر دەبات لاه ساەرەتاى سااڵى ()0011ى هەتااوى بەهاۆى باليوزخاانەى شاورەوى لاه ئەناقەره هااتووتەوه توركياا
هەروەها ميدياى زەندى پێشكەش كارى راديۆ زۆربەى شەو به ناوى ئەقوامى خۆى پەيام باۆ كوردساتان دەنيار ) ل
 !... 91ئەم چاودێرييه وورده و گۆمانه زورەى (ساواك) و شيكردنەوه سيخوريانەى هەڵسوكەوتى زيارەك و ميادياى
زەندى له اليەن ساواكەوه هەماوو گوشاەيەكى ژياان و هەماوو هەڵساوو كەوتێكاى ئەم دووانەى گرتاوتەوه دەناا سااڵو
ناردن بۆ هونەرمەنديكى وەك حەسەن زيرەك و پێشكەش كاريكى وەك ميدياى زەنادى باۆ گاويگر و دۆسات و خازم و
ناسياوان له راديۆوه كاريكى ئاساييه بەاڵم ئەوه ساواكى ئێرانه هەموو ئەمانه به گۆمان سەير دەكات و سيخوريانه
شييان دەكاتەوه.
ڕێکەوتی٢٣ :ی ئاگۆستی ٢١١١
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بەشى حەوتەم
ساواك بۆچى چاودێرى زيرەك دەكات.

زيرەك له راديۆى تاران مولەت وەردەكر و دەگەريتەوه كوردستان سانه و مهابااد و بۆكاان سااواك هەر باه دوايەوه
يەتاااى و ساااەردان و پەيوەناااديەكانى توماااار دەكاااات زيااارەك وەك هونەرمەناااديكى گەوره كاااه هەماااوو كوردياااك لاااه
هەرجيگايەك بووبێ حەزى كاردووه حەساەن زيارەك ب يناێ و بناساێ بەهاۆى ئەوەش مااوەيەكى زۆر لاه عێاراق باووه
كوردى عێراقي

زۆر كەس زيرەكيان ناسيوه رەوشاه سياسايەكەى كاوردي

لاه هەر دووال كاوردى ئااواره كاردووه جاا

ئەگەر زيرەك لەو سەفەرەى بۆ سنه و مهاباد و بۆكان كورديكى عێراقى ئاوارەى دي ێ پيشتر ناسي ى يا نەيناسي ى
قسەيەكى له گەڵ كردبێ چايەكى له گەڵ خواردبيتەوه ساواك ئەوەى بەپەيوەندى و گۆمان بۆ زيارەك لێكاداوەتەوه
راپۆرت نووسه كاه نووسايويەتى اا كەراوەتەوه و لەو ساەفەره پەيوەنادى باه كەساانێكى گۆماان ليكاراوى عێاراقيەوه
كردووه اا !! لەوەش زيااتر راپاۆرت ناووس ئەو تاوانەشاى باۆ زيااد كاردووه كاه نووسايويەتى اا لاه بەر ئەوەى پاێ
کودەتاااى عێ اراق لااه رگەياناادنى عێراقااى مووچ اه خااور بااووه ئێسااتاش هەمااان مااووچەى خااوى وەردەكاار ا ا !! وەك
مامۆستاى هونەرمەند(باكورى) باس دەكات.
له پاش كودەتاى سالى ( )0655زيرەك ترسا بيكرن بۆيه گەراوه ئێاران ئێساتا ئەو حاوكمەتەى عێاراق زيارەك لاه
ترسى ئەو هەالتووه چون مووچەى باۆ دەنيريتاه ئێاران ؟! هەروەهاا راپاۆرت ناووس بەردەوام دەبێات لاه زۆر كردناى
گۆمان و گەوره كردنى گۆمان له سەر حەسەن زيرەك ئەمجاره دەنووسێ خوشكى ئەو ژنى پياويكه بلاه يەكاى (قاازى
محماد) بااووه ئێساتا لااه شااوورەوى ژياان بااه ساەردەبات لاه ساەرەتاى ساااڵى ( )0011هەتااوى بەهاۆى باليوزخااانەى
شوورەى له ئەناقەره هااتوتەوه توركياا لياره جاارێكى تار گۆماان لاه ساەر زيارەك زۆرتار دەكاات بەهاۆى ئەوەى كاه
خوشكى حەسەن زيرەك خيزانى پياويكه كاتى خۆى هاوكارى نزيكى پێشەوا (قازى محمد) بووه .واتاا لياره زيارەك
هيج تاوانێكى نەكردووه .بەاڵم  .بەهۆى خوشكى و زاواكەى گۆمانى زۆرتارى باۆ دروسات دەكار سااواك جارياك باه
جاسووسى عێراقى ناو دەبات و جاريكى تر وەك خزم و تێكەل به بنەماڵەى (قازى محمد) تاوان بارى دەكات هەر
راپۆرت نووس جاريكى تار باساى (ميادياى زەنادى) دەكاات و دەنووسائ  -هەروەهاا ميادياى زەنادى پێشاكەش كاارى
راديۆ زۆربەى شەو به ناوى خزمەكانى خويەوه پەيام بۆ كوردستان دەنيار  !! -لاه كاتيكادا زۆر ئاسااييه لەو ساه
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سەردەمەى كه ميديا له راديۆ بووه و بەرنامەى پێشكەش كاردووه خازم و ناساياوى خوشاى نامەياان باۆ بەرناامەكەى
ناردبئ ئەوي

وەاڵمى دابانەوه  .بەاڵم ئەوەياه حاالى هونەرمەنادوو پێشاكەش كاارى كاورد و لاه رادياۆى تااران كاه

هەتا ئەگەر له راديۆكەى ئەواني

سەركەوتن و خزمەتى راديۆكه و برنامكانيشيان بكەن! بەاڵم چونكه كاوردن ئەو

خاازمەت و س اەركەوتنەش جێگ ااى گۆمانااه! ...دياااره ب اۆ زياارۆك مياادياى زۆناادى ئەو گۆمانااانەى ساااواك هەروەهااا
ناامينيتەوە! دواجااار سااواك ئەم ساەركەوتنه هااونەرى و رادياۆييەى زياارەك و مياديا لەكەدار دەخااات و ئەو خيزانااه
هونەريه لەبار يەك هەڵدەوەشينئ!!
ئەمااه ئەگەر راپااۆرت نااووس راپۆرتۆكااانى خ اۆى لەبااارەى زياارەك و ميااديا ب اۆ ساااواك نووساايوه لااه س اەردەمى دواى
پێكهينانى خيزان و دامەزراندنى هەر دووكيانه له راديۆ خۆ پێ

ئەمه و لاه ساەرەتاى گەرانەوەى حەساەن زيارەك

له عێراق ديسان ساواك هەر چاودێرى زيرەكى كردووه راپۆرتى خۆى له سۆر نووسيوه .له بەڵاگەى ژمااره اا / 095
 6ب  -م روزى  0009 - 5 - 01دا هاتووه (حەسەن زيرەك) له ماڵى موزەفەر حەبيب ساەبارەت باه خۆشەويساتى
ئاليا حەزرەت هەمايونى و پارتى ديموكراتى كوردستانى ئيران و بيروراى خەڵك پرسيارى كاردووه بۆياه بەر خاورد
له هەم ەر ئەمه پێويسته له گەڵيدا تەواوى وريايى بگيريته بەر و كار و هەڵساورانى ئەو لاه تااران بخريتاه ژێار
چاودێرى چونكه دەگونجئ سەردان و هاتوو چوى ماڵى دكتاور شايرازى بكاات لەوەى كاه سااواك گۆماان لاه (حەساەن
زيرەك) دەكات سەردانى ماڵى دكتور شايرازى بكاات ئەو (دكتاور شايرازى) ياه وەك بەرێاز دكتاور ياساين سەردەشاتى
باسى كرد دكتور شيرازى زاواى پێشەوا قازى محمد باووه و هەروەهاا ئەنادامى حزباى تاودەى ئێراناى باووه .كاه ئەم
گۆماناانەى ساااواك ئەوه دەساەلمينئ كااه زياارەك خزماايەتى و پەيوەناادى كاۆمەاڵيەتى لاه گەڵ كەسااانى تێكۆشاەر و
نيشتيمانپەروەر هەبووه.
ليره به دەر دەكەو كه زيرەك باش گەرانەوەى له ماڵى موزەفەر حەبي ى ويساتوويەتى رادەى خۆشەويساتى خەڵاك
بزانێ بۆ بنەماڵەى شاى ئێران و پارتى دێموكراتى ئێران ئەمه زيرەك وەك كوردياك و نيشاتيمانپەروەريك هەر لاه
نيو خوييدا ئەم پرسيارەى كردووه چونكه هيج بەڵگە و گيرانەوه يەك باسى پەيوەندى زيرەكمان بۆ ناكات به هيج

حزبيكەوه هەتا حزبه كوردييەكاني هەروەها زيارەك لاه كاسايەتيكدا باه خاوى دەڵاێ( :نەحزبيماه و نەجاشام ناه
تودەم نه يولداشم و ناوى زور ريكخراو دينئ و دواجار دەڵێ كوردى بئ غەل و غەشم) ئەوەى كاه گرينگاه ئەوه تاا
ساواك له بەڵگەى خويدا دەنووسائ (لاه هەما ەر ئەماه دا پیويساته لاه گەڵيادا تەواوى ورياايى بكياريتەوه و كاارو
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هەڵسورانى بخريته ژێر چاودێرى) !! دياره هەموو اليەكي

ئەمه دەزانئ كه سااواك دەنووسائ لاه هەما ەر ئەماه دا

پێويسته له گەڵيدا تەواوى وريايى بكيريته بەرو كارو هەڵسورانى بخريته ژێر چاودێرى!! ماناى چييه؟ دەزگايەکی
سيخورى وەك ساواك ئەم دەستەواژانه هەروا بەخورايى نانووسئ به تەواوى وريايى بخريته ژێر چاودێرى ئەماانەش
سەبارەت به

كەسی دەنووسر ؟! سەبارەت به زيرەك.
ڕێکەوتی١ :ی سێپتەم ەری ٢١١١

بەشى هەشتەم
(حەسەن زيرەك) و (كوردستان)

پاش دابەش كردن و پارچه پارچه كردنى خاكى كوردستان و داگير كردناى هەر پاارچەيەكى لاه اليەن ميللەتياك و
حكومەتيكەوه (واڵتى كوردستان) و ناو هێنان و باسكردنى باجى سەرى دەويست پاش شكستى شۆڕشە يەك لاه دواى
يەكەكانى ميللەتى كورد له پارچه جياجياكانى كوردستان و بەتااي ەت شكساتى (شاێخى نەمار) و روخاانى (كۆماارى
كوردستان) و له سێداره دانى پێشەوا قازى ناوى كوردستان له هەموو كوردستان سرايەوه و تەنيا لاه ئێاران بچاوك
كرايەوه و له بارى فەرمييەوه بۆ ناوى شارى (سنه  -سنەندو) وەك (استان كردستان) به كار دەهات و ئەمەش به
مەبەستيكى سياسى دەولەتى ئێرانى له پشت بوو چون دەيويست (ميللەتى كورد) به (هۆز) ناو ب ات و زمانى كوردى
به لەهجه بناسينئ ئاواش دەيويست هەموو والتى كوردستان له سنورى شاريكدا بچوك بكاتەوه و لاه مانااى واڵت و
ميللەت و زمان دايان ب ر و دواجار تاكى كورد له تاي ەت مەندييه نەتەوەييەكان بئ هيواى بكات.
ئەگەر ئەمه حالى ئێران باوو ئەوا لاه پارچەكاانى تارى كوردساتان حاالى كاورد لەماه باشاتر نەباوو لاه توركياا لاه
نەزەرى حكومەتى تورك شتيك نەمابوو به ناوى (ميللەتى كورد) و (واڵتى كوردستان) ئەوەى هەبوو توركى جيا بوو
له وواڵتى سوشياليستى سوفيەتى ئەو كات (كوردستانى سوور) له خوين سوور كرا له سورياى عه ره باي

هاه ماوو

كوردستانى بەردەستى ئەو كريى (بيشينەى سەوز)ى له كه رووى دراو هەناسەى لائ بارا لاه عێراقاى باراى عەرەباى
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چاو رەشي

(كولى كوردستان) دەدرايه بەر ريژنەى كوله و بۆم اى ناپالم !!...لەم رۆژكااره دا و لەم ساەرو بەنادى

خەفەقانه دا هونەرمەند (حەسەن زيرەك) به دەنگه خۆش و رەسەنەكەى به ئاوازه به سۆز و دڵگيرەكەى به زمانه
جااوان و رەوانەكەى بااه عەشااقه گەرم و پ ااكەكەى بااه هەسااته پاكااه كااوردانەكەى رۆژانااه لااه نێ او گۆرانيااه تااازه و
داهينراوەكانى دا به دەنگێكى بەرز كەو ئاسا دەيخويند و بول ول ئاسا دەى چريكاند.

سينگت پەنيرى كوردى و
زۆل ت گيا بەندو خاوه .
سێ كەز به كەزى كوردى
باسكت له گەردنم ئالئ و
سەرتۆپى كوردستانى و بەردەوام كورد و كوردستان به دەنگه خوشەكەى و له نياو گۆرانيياه خۆشاەكانى وەك باارانى
رەحمەتى درەنگه ساڵ دەباريه نێو دڵ و دەروونى يەك به يەكى تاكى كورد و گوڵى هيواى دەگەشاندەوه.
كوردستانى هونەرمەند (حەسەن زيرەك) جيا بوو له كوردستانى داگيركەران جيا بوو له رۆژنامەى كوردساتان ئێاران
كه هەر دەبوايه تەنيا باسى شيعر و جوگرافيا بكات و ئەوەش بە چاو بەسته بوو!! كوردستانى هونەرمەناد حەساەن
زياارەك جيااا بااوو لااه (اسااتان كردسااتان)ى كااه مەبەساات لااه اسااتان كردسااتان بچ اووك كااردنەوەى باائ رەواجكردنااى
(كوردستان)ى گەوره بوو هەر بۆيه كوردانى شارى سنەش دڵيان زۆر بۆم (كردستان) ه خۆش نەباوو كەم باه كارياان
دەهێنا كوردستانى هونەرمەند (حەسەن زيرەك) كوردستانى هەموو كورد بوو هەموو كوردستان بوو كوردستانى مێاژوو
كوردستانى جوگرافيا كوردستانى ئازادى و كوردستانى ژيان و عەشق بوو كوردستانى راباردوو و كوردساتانى ئێساتا و
كوردستانى داهاتووى كوردستانى گەوره بوو ئەم كوردساتانه لاه نياو زۆرباۆى گۆرانيەكاانى زيارەك دا هەباوو رۆژاناه
چەناادين جااار بااه دەنگ اه خۆش اەكەى بااه دەنگێكااى بەرز بەب ااڵو بااوونەوەيەكى باااش گەرمااين و كوێسااتانى ئاساامانى
كوردستانى دەكردو د به د و شاره و شار دەگگاراو ساگرى باه هەماوو ماڵێاك دادەكارت و لاه نێاو هەماوو دڵێكادا
جێگاى خۆى دۆكردەوه.
ڕێکەوتی١٤ :ی سێپتەم ەری ٢١١١
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بەشى نۆيەم
حەسەن زيرەك و كوردستانى گەوره!!..

ساالن دەچوومه شاخى كوردستان
ئيم ساڵ وشك بوو كشت باغ و بيستان
كوردستانى گەوره:
زيرەك هەموو جوانييەكانى كچ و ژنى كورد هەموو جوانييەكانى سروشتى كوردستان هەموو داب و نەريتەكانى كاورده
وارى هەموو خەم ئازارەكانى تااكى كاوردەوارى هەماوو هياواو ئاواتەكاانى ميللەتاى كاوردى لاه نااو ئەم وشاه و نااوه
پيروزەى كوردستان دا دەتواندەوه و باه خوشاترين ئااواز باه رەساەنترين دەناگ و باه دڵساوزترين مەبەسات دەيكارده
مەرهەم و برينااى لااه مياژينەى كااوردايەتى و دەرده كااوردى پااێ تيمااار دەكاارد زياارەك يەكەمااين هونەرمەنااده كااه لااه
سەرەتاى پەنجاكانى سەدەى رابردووى هەزارەى رابردوو بۆ ماوەى بيسات سااڵ زۆرتارين جاار ووشاه و نااوى كاورد و
كوردستان له نيو گۆرانيەكانى خويدا به كار هيناوه و له عيراق و و له ئيران.
هەربۆيه گویگرانى حەسەن زيرەك تەنيا گوييان له دەنگێكى خۆش و گۆرانيەكى دڵدارى نەدەگرت بەڵكه گوييان له
دەنگێك دەكرت به بەرزترين هونەر به جوانترين هونەر باسى مێژوويكى خوێناوى بۆ دەكردن:

ئەم ساڵ بەهارمان كه بێ بارانه
گواڵڵەى سورمان جەركى يارانه
له هەرچوار الوه شاييه بەريزه
خەنه بەندانمان خوێنى ئازيزه
ليرەوه بوو گۆرانيەكانى زيرەك ئەوەندەى كه گۆرانى عەشق و جوانى بوون دوو هينده گۆرانى كوردايەتى و سياسەت
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ي

بوون ماموستا (محماد حەماه بااقى) دەنووسائ بەڵاێ ئازارەكاانى نااو دەنگاى باه ساوزى حەساەن زيارەك ئاازارى

هەموو هونەرمەنديكى كورد بوو ئازارى بێ كۆتاايى هەماوو نەتەوەى كاورد باوو ئەمەش واى كردباوو كاه رۆژ باه رۆژ
گويگر و اليەنگرو جەماوەرى زيرەك زۆرترو باڵوتر بێت ئەوه تا ماموستاى نووسەر (محمد حەمه باقى) چاون باساى
زيرەكماان باۆ دەكااات و ساەيركه لااه زارى زيەك چەنااد راسااتگويانه و لاه ناااخەوه باسااى عەشااقى زياارەك دەكااات باۆ
كوردستان و جوانييەكانى كوردستان زيرەك دەفەرمووئ (ئەگەر چی ووشەكانم له پلەى نەخوێندەوارى و ساكاريمه و
زۆر ساكاره گۆرانييەكانم ئەبيسترين بەاڵم ئەو سەرى نيازم هەر ئەو گاره ميللييەيەكاه دەرووناى ئااكر تيا ەرداوم و
شەيداى خوراكى جوانى و شارو بست به بستى كوردستانى كردووم و گۆرانيان پياهەلدەدەم)

ڕێکەوتی١١ :ی سێپتەم ەری ٢١١١

بەشى دەيەم
عەشقى زيرەك بۆ كوردستان

زيرەك هەر تەنيا لاه ووشاه و نااوى كوردساتان دا باساى كوردساتانى نەدەكارد ئەو گاره ميلليايەى كاه دەروناى ئااگر
تێ ەردابوو بەڵکە بست به بست خاكى كوردستانى ورد دەكردەوه به شار و شاره د و گوند و ئاوايى و كياو و شااخ
و كانى و باخ و دەشت و رەزي

هەر باسى كوردستانى دەكرد ئەمەش بووه هۆى ئەوەى كه دەسەاڵت

له عێاراق و

له ئێران! تەنيا وەك گاۆرانى بيازو هونەرمەنادێكى ئاساايى ساەيرى زيارەك نەكەن! بەلاکە بيخەناه ژێار چااودێر
یەكى ورد له گەڵ چاچكردنى كتيب و ديوانه شيعرى (چريكەى كوردستان)ي

ئەم چاو ديرييه گەيشته قونااغى هاه

هەڵويست وەرگرتن و روو به روو بوونەوەى نا بەرام ەر.
بەلێ (چريكەى كوردستان) داهێنانێكى ترى زيرەك بوو له و داهێنانەى كه له خزمەتاى كوردساتان باوو باه ماناياه
كى تر له رستەيەكى كاورتى هاونەرى ئەدەباى دا دياوانێكى شايعرى هونەرمەناد ب اووه تەواوكەرى كااره دەنگييەكاان
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گۆرانيەكااانى زياارەك و بااه نێاو كوردسااتاندا بااڵو بااوو باۆ وه و پێشااوازييەكى زور و گەرمااى ليكاارا لااه اليەن خوينااه
خوێنەوارانى ئەو رۆژكارەى كوردستان بۆيه باه دلنيااييەوه دەلايم :دەباێ حيساابى ديواناه شايعريكى ژياناه شايعر باۆ
ديوانى (چريكەى كوردستان) بكەين كه هونەرمەندى شاعير له سااڵى  0699دا بااڵوى كاردۆتەوه و ئەمەش دەرگااى
مەينەتيەكااى تااازەى لااێ دەكاااتەوه هەر مامۆسااتاى نووسااەرى ناااودار (محمااد حەمەباااقى) دەنووسااێ كااه لااه دواى
چاپكردنى (چريكەى كوردستان) و جاارێكى تار دەربەدەر باوونى زيارەك باۆ عێاراق لاه ماانگى ١ى سااڵى  0699لاه
رێگاى قلياسان دەگيری مامۆستا له گەڵ هونەرمەند حەسەن زيرەك پێكەوه له بەنديخانه بووه و خاۆى لاه زيرەكاى
بيسااتووه كااه حكااومەتى ئێاران بەتاااي ەت ساااواك زۆريااان پيناااخۆش بااووه كااه زياارەك ئەم ديوانااه شاايعريه اا كتي ااه
كااوردييەى چ ااپكردووه مامۆسااتا (ع اادولى حەمااه باااقى) دەگيااريتەوه و دەڵاای :مياادياى زەناادى گ اووتى كااه زياارەك
چريكەی كوردستانى چاپكرد ئێاران فەرماانى گرتناى زيرەكاى دەركارد هەر ئەوەش باووەتە هاۆى ئەوەى كاه ئێاران اا
ساواك زيرەك ناچار بكات واز له راديۆ بينئ و ماڵ و مناڵ و ميدياى زەندى بەجێ بهيلێ و دواجار هەموو ئەمانەی
له دەست بجی و هەتا مردن يا راستتر هەتا كوشتنەكەى به دەستى ساواكەوه ناه لاه تاارانى پايتەخات و كرماشاان
شارى گەورەى كوردستان و نه له عێراق و بەغدا خاۆى كاووتەنى :لاه هەماوو ئێاران و عێاراق جێگااى نەباووەوه لاه
چايخانەكانى مەال ئەحمەدي

لەو سەر نووسەرەش ليى نەدەگەران و نەيانهيشت ژياانێكى ئاساايى مەعماولى باژى و

دواجار ئەو چايخانەيەى كه زيرەك لاه نياوان دوو سای كياو و كاسا ى تيادا دەكارد ئەو كاويرەوەرييەى پێخاۆش باوو
ئەمەشيان لئ ق ووڵ نەكرد ئەگەر هونەر ئەو هونەره مەزنەى زيرەك بەهرەيەكى بۆ زيارەك نەباوو ئەوا چااپكردنى
(چريكەى كوردستان) ژيانى زيرەكى كورى و له شاارى گەوره و پاايتەختەوه ئااوارەى كاانيەكى ساەر سانوورى كاردوو
لەوي

هەر رۆژەى هەنجه تيكيان پيدەگرت و خوى كووتەنى هەرجارەى چينێكى باشايان لياده دا!؟ بەڵای چاريكەى

كوردستان چريكه و هاوارى بول ولێكى كوردستان بوو چريكەى هونەرمەنديكى گەوره بوو چريكەى ميللەتى كاورد باوو
چريكەى زيرەك بوو چريكەى پيش ينى مەرك بوو چريكەى پاێ

ماردن باوو چاريكەى پاێ

ژەهرى دەستى ساواك نەك ژەهرى ئەژديهاى حەو سەر و به دەستى دول ەر!!
ڕێکەوتی١٦ :ی سێپتەم ەری ٢١١١
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بەشى يانزەهەم
حسن زيرەك و كرماشان:

پاش گەرانەوەى زيرەك له عێراق بە ئێران شارى كرماشان بۆ ماوه ى  9تا  0ساڵ جێگاى حەسانەوەى زيرەك بوو
كرماشان سەردەمى زيرينى تومار كردناى گۆرانييەكاانى زيارەك باوو ساەدمخابن ئەو ساەردەمه زۆرى نەخاياناد و ئەو
بەختيارييەى كه زيرەك له گۆرانيدا باسى دەكات هەتا سەر نەباوو ئەو نااو مااڵەى كاه زيارەك پێاى خوشا وو لياى
دووركەوتەوه (ئارەزوو) و (ساكار)ى خونچه بۆ زيرۆك نۆبوون به گوڵ زيرەك له كچەكاانى دوور كەوتەوه چااوەريى
نامەى ئارەزوو بوو كه چى ئارەزوو نامەى نايه و مەهتاب ي

دەرهەق به زيرەك بێ مەيله.

وەره دڵێ اك بااه كااوردى لااه دايااك بووبياات بتوانياات خوراگربياات و چاويااك ئەم نوسااراوەى (س اەيد حكاايم بەرزنجااى)
بخوينيتەوه دڵ له ليدان مەكەوه چاو له رووناهى كوير مەبه كه خاۆم خەريكاه ئاارەقەى شاەرمەزارى هەماوو گياانم
تەر ئەكات ئەى براى كورد تف و نەحلەت كەن لەوه زارەتى روشن يرى!!!...
نيشتەجێ بوونى حەسەن زيرەك له كرماشاان نيشاتەجێ باوونى هونەرمەناديك باوو لاه جێگااى شاياوى خاۆى زيارەك
كارمەندى راديۆ بوو ميدياى زەنادى خيزاناى ئەويا

گۆينادەى رادياۆ باوو زيارۆك هاوكاارى باشاترين موسايقييەكانى

ئيران و كاورد باوو زيارەك هااور و دۆساتى نووساۆران و شااعيرانى نااودارى ئەوكااتەى كوردساتان و كرماشاان باوو
زيرەک له نيو ئەم ئاو و هەوا گونجاوه باشترين بەرهەمەكانى خەى تومار كرد زيرەك له كرماشان رەوتاى هاونەرى
كوردى و رەوتى سياسى شارى كرماشانى كۆرى!
ئەى تۆ وەزارەتى روشن يرى چێت بۆ زيرۆك كرد و چێت گۆرى ..؟
زيرەك وەك هونەرمەنديكى لێهاتوو و بێ وينه رووى له هەر جێگايەك كردبێ جا

باه هەاڵتان و ئااوارەيى

باه

خۆشااى كااه ئەمەى دواييااان زۆر كەم روويااداوه زياارەك بااه هااونەرەكەى خزمەتااى ئەو جێگاايەى كااردووه و ناااوى ئەو
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جێگاايەى لااه گۆرانييەكانياادا تومااار كااردووه و زۆر بەجااوانى پێياادا هەڵگووتااوه شااارى كرماشااان يا
ئاستيكى بەرزى هونەرى زيرەكى و پێدا هەڵگووتنى شياو و بەرزى بەركەوتووه.

گۆرانى كرماشان
كووتن و هەل ەست و ئاوازى اا زيرەك

كرماشان شارى شيرينم
شارى جوان و كورد نيشينم
حەز دەكەم دايمه بت ينم
خوشم دەويى كچه جيران
به دۆستم بێ يا دەست گيران
دەوەره دەوەره بابان ويران
كرماشان جێگاى ئەجدادم
جێگاى شيرين جيى فەرهادم
قەد قەد تو ناچى له يادم
كرماشان شاريكى جوانى
شارى گەورەى كوردستانى
ساحي ى تاق وەسانى
خۆشم دەويى كچه جيران
به دۆستم بێ يا دەست گيران
سووره كوڵەكەى نيو موكريان
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كرماشان شارى رەنگينى
جیگاى فەرهاد جيى شيرينى
حەزدەكەى دايمه بي ينى
خۆشم دەويى كچه جيران
كرماشان شارى دڵ خوشى
كرماشان نەمكەى تۆ فەراموشى
شارى شيرين و سەرخوشى
خۆشم دۆويى كچه جيران
كرماشان تاري ى تۆم تەواوه
تيدا ماندووى من حەساوه
چوون وێنەى بووك بوم رازاوه
خۆشم دەويى جگه جيران
مقام ....... :وەفايى

بحەمديال گوڵى رەعنا شكاندى رەونەقى لەيال
بیێن مەجنوونەكەى شەيدا رەئيسى عاشقان بابێ
يا لەيل يا لەيل لەيل زەمانه
زەمانه بەزمى رەندانه بده ساقى به پيمانه
لەبەر تەعزيمى مەيخانه بیێن پيرى موغان بابێ
----------------
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زياارەك لااه رۆژگاريكاادا ئەم گااۆرانييەى بااه شااارى كرماشاااندا هەڵگ اووت كااه ماااوەيەكى زۆر بااوو ئێ اران لااه پەناااى
مەزهەبى شيعەكەرى و هەوڵدانى داب انى برا (لوره كان) له كورد كارى دەكرد و كار كاردنەكەش كاارى گەرى خاۆى
هەبوو له پەنا ئەم دوو چەمكه مەزهەبى و شايعه لاه ئيساالم كاه كاورد زۆربەى ساوننەيه لاه پەناا نەداناى هەساتى
لوريەتى

لور وەك هوزيكى دوور له كورد و سەربەخۆ

وەك لوريكى نزيك نەتەوەى سەردەساتى فاارس و

وەك

فارس ئەم بەرنامه و كار كردنەى حكومەتى شاهنشاهى توانى بووى هەستى كورد بوون له شارى كرماشان و له نيو
لورەكاندا هەتا رادەيەكى زۆر كز و الواز بكات.
بەاڵم هونەرمەندى گەوره و شاعيرى دڵسۆز حەسەن زيرەك به شيعر و ئاوازى گاۆرانى كرماشاان باه دەنگاه خاۆش و
زواللەكەى له نێو ئێران و له ناو شارى كرماشان و لەسەر راديۆى كرماشان كه كووتى ..

كرماشان شارى شيرينم
شارى جوان و كورد نيشينم
كه كووتى ..
كرماشان شارى جوانى
شارى گەورەى كوردستانى
كه كووتى ..
كرماشان جێگاى ئەژدادى
جێگاى شيرين جيى فەرهادى
بەم گۆرانييه زيرەك تەواوى نەخشه و پيالنى دەوڵەتى ئێرانى هەڵوەشاندەوه و چاره نووسى ئەم شاره و ئەم شيعه
مەزهەب و لورانەى كورى و ئاكريكى كوردايەتى ئەوتۆى لەم شاره داگيرساند كه به هيج هێزيك نەكاوژيتەوه و رۆژ

58

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

به رۆژ گەرمتر و گەشتر و بليسەدارتر دەبێ ئەوەى زيرەك له سايەى ئەم گۆرانييه دا بۆ شارى كرماشان و كاوردانى
كرماشان و هەموو لورو شيعه مەزهه به كوردەكانى كرد تا ئێستا هيج حزب و رێكخراويكى كوردى پێى نەكراوه!..
وەزارەتى روشن يرى حكومەتى هەريمى كوردستان ئێستا تيدەگەى دواى خوێندنەوەى ئەم بابەته شۆڕشى زيرەك یەك
شۆڕش بووه له گەڵ شۆڕشى شيخ محمودى حەفيد و قازى محمد و دكتور قاسملوو مەال مستەفاى بارزان ...؟
ڕێکەوتی١٢ :ی سێپتەم ەری ٢١١١

بەشى دوانزەهەم
كرماشان:

زيرەك ئەوەنده زيرەكانه و هونەرمەندانه رووى گۆرانى و مەبەستى شيعرەكانى باه ئااوازه گەرم و تونادەكانى كارده
دڵ و دەروونى ساارد و باێ هياواييەكى دانيشاتوانى شاارى كرماشاان و لەويشاەوه هەماوو كوردەكاانى ئێاران و هەماوو
كوردەكانى كوردستان و باسى مێژووى كورد بوونى ئەم شاره جوان و خاوش و رازاوەيەى باۆ كاردن كاه ئێساتا هەماوو
كورديك وەك دانيشتوانى شارى كرماشان شارى كرماشان به شارى ئەزدادى خۆى دەزانێ و پيى خوشاه دايماه بي ينائ
زيرەك بوو مۆريكى تازەى كورد بوونى وەك نەخشەكانى تاق وەسان لاه ساينه و دڵاى هەماوو كوردياك دا و كاووتى:
كرماشان ئەگەر چى شاريكى شيرينه بەو شيرينيەوەش شاريكى جوان و كوردنيشينه! كووتى :كرماشان راسته شاريكى
جوانه بەاڵم ئەم شاره جوانه شارى گەورەى كوردستانه! شاارى گەورەى هەماوو كوردساتانه كوردساتانى گەوره چونكاه
كه دەڵی شاارى گەورەى كوردساتانى مەبەساتيەتى بیاێ شاارى گەورەى كوردساتانى گەورەى زيارەك كاووتى :كرماشاان
جێگاى ئەزدادى جێگاى بابيرانى كاوردى جێگااى داساتانى پا عەشاقى شايرين و فەرهاادى جێگااى بااپيرانى كاوردى
جێگاى فەرهادى عاشق و كيو هەلكەنى كوردى كرماشان تۆ شاارى كاوردانى تاۆ شاارى گەورەى كوردساتانى گەورەى .
ئەم پەيامه نەتەوەيى و سياسى و هونەرييەى زيرەك جێگاى خۆى گرت و له دڵ و دەروونى هەماوو كرماشاانييەكان
و هەمااوو كوردسااتانييەكان بااه دڵ بااه باااوەر پێشااوازى ليكااراو لەو رۆژەوه كااه زياارەك اااا ئەم مارشااه نەتەوەييااه اااا
دڵدارييەى گوتووه رۆژ به رۆژ پتر هەساتى كاوردايەتى لەم شااره بەهێزتار دەباێ و نەوه لاه دواى نەوه لاه ساايەى
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ئەم پەيامەوه له سەر ئەم باوەره بااوەرى كاورد باوونى كرماشاانييەكان و كوردساتانى باوونى شاارى كرماشاان گەوره
دەبن.
ئەوەى كه ئێران وەكو دەولەتێك و بەو هەموو هێزو بەرنامەيه و ئەو هەموو ساڵه پيايەوه خەرياك باوو زيارەك باه
گااۆرانيەكى كااورت و چەنااد دەقيقەيااى و بااه چەنااد ديااره شاايعريكى شااياو و لااه جااێ بااه تاااقى تەنيااا هەمااووى
هەڵوەشاندوەو ئەوەى زيرەك كردوويەتى شۆڕشێك بوو شۆڕشێكى نەتەوەيى شۆڕشێكى بێ حزب و رێكخاراو و ئەنادام
و بێ چەك شۆڕشێك زيرەك هەر خۆى پێشرەو و سەركردەى بوو بەڵێ! زيرەك سەركردەى شۆڕشێكى هونەرى بوو كاه
تائێستاش هەر بەردەوامه و زيرەکي

هەر سەركردەيه و باه ساەركردەيى دەمينياتەوه ساەركردەى شۆڕشاێكى هاونەرى

مەزن.
ئەو جەمااوەرى باوونەى زيارەك و ئەم كاريگەرييااه هاونەرى و نەتەوەيايەى رژيماى شاهەنشاااى هەساتى پێاده كاارد و
زۆريشى پێ ناخوش بوو هەتا زيرەك له هونەر پێشدەكەوت و له رووى جەماوەرييەوه اليەنگارى زۆر دەباوو رۆژ باه
رۆژ ژمارەى اليەنگرانى بەرز دەبووەوه ئەوا ئەوەنده لەكن حكومەت و دەزگا ئيتالعاتى و ساواكييەكان زيرەك دەبووه
جێگاى گومان و مەترسى و گرنگييەكەى دا دەبەزى و زۆرتر كار و هەڵسورانى دەخرايه ژێر چاودێرييەوه.
ڕێکەوتی١٣ :ی سێپتەم ەری ٢١١١

بەشى سێانزەهەم
مارشى نەتەوەيى  -نەورۆز

نەورۆز وەك جەژنێكااى مێژوويااى ب اۆ ميللەتااى كااورد و خەڵكااى ئێاران گرنگ اى خ اۆى هەيااه ئەو سااروودەى كااه زياارەك
گووتويەتى وەك پێدەچێ به زۆر پێى گووتراوه! رژيمى شاهەنشاهى به زۆر سروودى نەورۆزيان به زيارەك گووتاوه:
نالەشكينه :زيرەك ويستوويەتى شيعره مەزنەكەى بيره ميرد به دەنگه زۆالل و مەزنەكەى خۆى پێشاكەش بكاات كاه
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زيارەك شاايعرەكەى پياره مێارد باه تەواوى وەك خاۆى و وەك ئەوەى كاه زياارەك دەيەو توماارى بكااات بەاڵم دياااره
ئەوەيان لێ قەبووڵ نەكردووه بۆيه زيرەك دەستكارى شيعرەكەى كردووه و ناوى شاهەنشاى هێناوەته ناو شيعره كه
ديرى يەكەمى پيره مێردى وەك و خۆى گووتوه كه دەڵێ:

ئەم رۆژى ساڵى تازەيه نەورۆزه هاتەوه
جەژنێكى كونى كورده به خۆشى و بەهاتەوه
له پاش ئپم ديره دەڵێ:

چەند ساڵ گوڵى هيواى ئێمه بێ بەر بوو تاكو پار
تا شەهەنشا لوت ى فەرموو هات له گەڵ پاله و جوتيار
دەباێ ئەوه بیێاين .كااه هەمااوو ميللەتااى كااورد ئاواتااه خااواز بااوو زياارەك شاايعرەكەى بەم دەناگ و ئاااوازه بااه تەواوى
گووت ا دياره زيارەكي

لاه هەمووماان زيااتر واى حەز دەكارد بەاڵم! حەز و واقياع هەماوو كاتياك يەكتار نااگرنەوه

زيرەك ئەوەندەى گوتووه كه بوى گوتراوه! پرسيارى گرنگ ئەوەيه! ئايا زيرەك ئەگەر بوى نەكراوه شيعرەكەى پيره
مێرد هەموو تومار بكات ئەوا هەر نەيگوت ايه و شيعرەكەى نەشيواند بايه و به شاهەنشاهى دا هەلنەگوت ايه؟! يا
ئەوەتاه چااكى كاردووه كااه بەو شاێوەيەى بااوى كااراوه شايعرى نەورۆزى ئاااوا گووتاوه و ئێسااتا ئەو شاايعره بەرزه بەو
دەنگه زوالله هەنديكى له بەر دەسته!
راى نوسەران و هونەرمەندان و خاوەن رايان هەرچونيك بێت من دەست خۆشى له زيرەك دەكەم و سوپاسى دەكەم كه
ئەوەندەى بوى كاراوه كردوويەتاى! رەنگاه هەناد كەس بیاێن جاا ئەگەر چای دياره شايعرى يەكەماى بياره مێارد كاه
شيعرى نەورۆزه تومار كردووه ئەى چى له به شاهەنشادا هەڵگووتنەكەى بكەين؟! من دەڵێم بەڵێ راسته زيرەك به
شاهەنشاى دا هەڵگووتوه بەاڵم رۆزكار شاهەنشاى بەالناو ئەوەنادەى كاه لاه ساروودەكەى زيارەك باۆ ئەمارۆى كاورد
دەشێ ئەوه زيندووه و باه زينادوويى دەمينياتەوه ئێساتا چەنادين سااڵه نەورۆزى زيارەك ساااڵنه نەورۆزماان خۆشاتر
دەكات و عەشقمان بۆ نەورۆز گەرمتر دگكات له راساتيدا لاه گەڵ توماار كردناى ساروودى نەورۆز لاه اليەن زيرەكاى
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هونەرمەند قوناغيكى ترى (نەورۆزى كوردان) دەستى پێكرد و خەباتى كورد ليرەش له سايەى دەنگى زيرەك چاووه
قوناااغيكى تاار لااه تومااار كردنااى سااروودى نەورۆز لااه گەڵ هەمااوو گااۆران و ناااو هێنااانەكەى شاهەنشاااش هێشااتا
ئەوەندەی ئەو سرووده به قازانجى كاورد و كەوتەوه هيناده لاه قاازانجى ئێاران و شاهەنشاادا نەباوو چونكاه ئەگەر
پيره مێرد به نووساينى ئەم شايعره ماورى كاوردى باوونى لاه جەژناى نەورۆز داياه و تاابويەكى ناو كاردوتەوه ئەوا
رێرەك به تومار كردن و به دەناگ كردناى سارووده كاه كياانێكى تارى كارد باه بەر شايعرەكه و لاه دنيااى هاونەر و
سروود دا نەمرييەكاى دا باه ساروودەكه و كاوردى باوونى نەورۆزى زور تار بااڵو كاردەوه و دوورتارى باردو كاردى باه
سرودى يەكگرتوويى هگموو كورد له هگموو كوردستان و له هگموو نه ورؤزيكدا.
هەر ئەوەندەى كه زيرەك له نێو ئێران و له سەردەمى شاهەنشادا به دەنگه مەزنەكەى خۆى شايعره بەرزەكەى پياره
مێرد تومار دەكا و دەفەرمووئ:

ئەمروژه ساڵى تازەيه نەورۆزه هاتەوه
جەژنێكى كونى كورده بەخۆشى و بەهاتەوه
بەم رسته مەزن و پيروزەى كه پيره مێرد دەفەرمووئ:
جەژنێكى كونى كاورده زيارەك و پياره مێارد جەژناى نەورۆز دەگەرينانەوه نااو مااڵى خااوەنى راساتەقينەى خاۆى كاه
ميللەتی كورده و ئەو ميللەته بێ حكومەت و ووالت داگيركراوه له خاوەنداريەتى بۆ نەورۆز دەخەناه پاێ

ئێاران و

حكومەت و شاهەنشا و دەستەاڵتەكەى ئەمەش له سايەى هونەره بەرزەكەى زيرەك بوو كه له رۆژكااريكى بێكەسايدا
توانى شيعريكى بەرز هەڵ ژير و ئەوەندەى باۆ دەكار باه هاونەره بەرزەكەى پيناساەى كاورد باوونى نەورۆز بەرز
بكاتەوه و دواجار پێناسەكه له ئاستى هەموو پێناسەكانى تر بەرزتر و بەرچاوتر بێ نابێ ئەوەش له بيار بكەيان
لەو ملمالنئ و بگره و بەردەيه دا زيرەك به تەنيا بووه له بەرام ەر دەولەتى ئێران و شاهەنشاكەيدا وەك سروودى
كااه زياارەك شاايعرەكەى پی اره مێ اردى بەنااا تەواوى و دەسااكارى گووتااويەتى ئێسااتا ئەو ساارووده بااه هەمااوو كەم و
کورییەكانييەوه كەم و كورى له رووى شيعرەوه هێشتا بەو حاڵەشەوه ئەم سرووده له سايەى دەنگى زيرەك له پێشى
پێشاەوەى هەمااوو سااروودەكانى تااره كااه باۆ نەورۆز گاوتراون لااه رووى زۆر بالويااى و جەماااوەرى بوونيااانەوه ئەمەش
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ئەكەر چاای داهێنااانێكى تااره باۆ ساۆر داهێنانەكااانى تاارى زياارەك ئااه وا بەرز كااردنەوەى دەولەمەنااد كردنااى ئاسااتى
سروودەكان و ئەرشي ى سروودەكانى نەورۆزيشه! كه زيرەك سەردەستەيانه.
ئەم كاااره هونەرييااانەى دواجااار بەالى سياس اەت دا دەشااكينەوه و بااه قااازانجى كااورد دەكەونەوه ئەمەش هەتااا دئ
زيرەک دەخاته خانەيەك كه (ئيتالعات و ساواك) به بەردەوامى زيارەك باه پەساند نەزانان بۆياه دواى چااپكردنى
(چريكەى كوردستان) زيرەك ناچار دەبێ دەست بەردارى هەرچى هەيەتى ب ێ و ساەر هەلگار باۆ ئەوەى نەكەويتاه
دەست و نەگير دياره پاش رويشاتنى ياان راساتر بیێاين هەاڵتناى زيارەك كێشاه باو مياديا خاانمى خيزاناى زيارەك
دروست دەكەن و تووشى سەريشەى دەكەن.
ڕێکەوتی١٣ :ی سێپتەم ەری ٢١١١

بەشى چواردەهەم
فەيسەلى سانى و كوڕ شازادەى ئێرانى:

له كتي ى ناله شكينەى نووسەر قاادر نەساری نياا دا كاه كتي ەكاه باساى ژياان و زۆربەى گۆرانييەكاانى هونەرمەناد
زيرەك دەكات نووسەر رەخنه له زيرەك دەگرئ دەنووسئ (له ژيانى حەسەن زيرەك دا چەناد خاڵێاك بەدى دەكارين
كه بەداخەوه وەك خاڵێكى تر له رابردووى ناو براو ديارن) حەسەن زيارەك هااتووه شايعرى نەورۆزى پياره مێاردى
كااه لااه راسااتيدا وەك يەكێ اك لااه ساارووده ميللييەكااانى كااورد چ ااوى لاائ دەكرياات بااه خاااترى پێ اداگوتن بااه شاااى
جینایەتكارى ئێران دەستكارى كردووه و هەروەها ناو براو به تااريخى بيسات و يەكاى ئاازەرو چۆتاه خاوارۆوه واتاه
بەو رۆژه يان گرتووه كه رژيمى شا كۆتايى به تەمەنى هەر دوو حكومەتى ميللى ئازەربايجاان و كوردساتان هێنااوه:
ناله شكينه!...
هەر چەنده نووسەر قادر نەسيرى نيا هەر خۆى وەك نووسيويەتى گومانى لەوەى نەبووه كه (حەسەن زيرەك) گەل
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و نيشتيمانى خۆى خۆشويستووه بەاڵم وا چاكه بۆ روونكردنەوه و زەميناه و پێشاينەى گاوتنى ئگام جاۆره گۆرانيياناه
بگەريينەوه ئەو سااڵنەى كه زيرەك له بەغداى پايتەختى عێراق بوو كه وەك مامۆستاى هونەرمەند بااكوورى بااس
دەكات زيرەك له كۆتايى ساڵى 0650دا چوەته ئيستكەى بەغدا و دامەزراوه هەر لەم سااڵەش باه باۆنەى تااو لاه
سەرنانى (مەليك فيسەل) له عێراق و (مەليك حسين) له ئوردن له راديۆى بەغدا ئاهەنگێكى گۆرانى رێاك دەخەن
زۆر له هونەرمەندان لەم ئاهەنگه گۆرانى دەڵين زيارەك يا

كاه تاازه دامەزرا باوو لاه نێاو گاۆرانى بيژەكاان باووه

زيرەک به سروشاتى خاۆى هاۆر لاه كااتى گاۆرانى كوتنادا شايعر و ئااوازى باۆ هااتووه لەم ئاهەنگەشادا گاۆرانييەكى
گووتوه و ئەمەش دوو ديرى يەكەمى گۆرانييەكەيه!

دەليدەن ليدەن له تەپلى شادومانى
ئەوا تەتويچيان كردن حوسين و فەيسەلى سانى
گۆراني يژه نەمرەكان من له مامۆستاى هونۆرمۆند باكووريم برسى :ئايا داوا له گۆراني يزەكان كراوه تاا گاۆرانى باه
مەليك دا هەل لين؟ له وەاڵمدا مامۆستا باكوورى گووتى :نەخير له هەموو زەمەنى مەليكادا چاوار پيانج گاۆرانى باه
مەليكدا هەڵگوتراوه ئگو وگخته مگليك زۆر بەخۆيدا هەڵنه دەگوت.
ئەكەر له رووى هونەرى و دەروونيەوه ئەم هەڵوێستەى زيرەك شي كەينەوه ئەوا دەكەينه ئەوەى كاه زيارەك لاه بەر
ئەم هويانه ئەم گۆرانييەى به مەليكدا هەلگوتووه،
يەكەم :وەك ماموسااتاى هونەرمەنااد باااكووري

دەڵااێ :ئەم پێداهەڵگوتنااه پەيوەناادى بااه سروشااتى گااۆرانى كااوتنى

زیرەكەوه هەيه كه زوربەى جاران له كاتى گۆرانى كوتن و تومار كردندا شيعرى تاازه و ئااوازى تاازەى باۆ هااتووه
ئەو وەختەش تازه له نێو خەڵكەوه چووەته راديۆ.
دووەم :من واى بۆ دەچم بەشێكى ئەم گۆرانى كوتنەش پەيوەندى بەوەوه هەبێ كاه زيارەك خەڵكاى ئێراناه و ئەگەر
دەفتەر ن وس و جنسييەى عێراق يشى بۆ كراوه بەاڵم ئەو له دڵى خۆى ئەو ترسەى هەبووه كه ئەم ئێرانى بوونەی
كێش اەى ب اۆ دروساات بكااات بەتاااي ەت تااازه باااش دامەزراناادنى لااه رادي اۆ و ب ااڵو بااوونەوەى ناااو دەنگ اى ئەو زورتاار
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دەناسر و پتر دەكەويته بەر چاوان و سەرزاران ئەمەش هويەكه كه له نێو ئەم خەڵكه زۆره كەسانئ هەبن كێشاه
بۆ زيرەك دروست بكەن!
كااه بێگومااان هەش بااوون كااه رەنگاه زياارەك بەم گااۆرانى كوتنااه واى زاني اێ كااه پشااتێك باۆ خاۆى پەياادا دەكااات و
دەتوانێ به ردەوام بێت له كار كردن لاه رادياۆ و گاۆرانى كووتنادا جااريكى تار نەكەوياتەوه ئااوارەيى و دەربەدەرى
بەداخەوه ئەو ترساەى كااه ئەو گاۆرانييەى پااێ كووتاوه دواجااار لاه ساااڵى  0655لاه گەڵ رووخااانى رژيماى مەلەكااى
زيرەک تومار كردنى ئەم گۆرانييەى لێ دەبێ به خاڵى الواز و دەكەويته بەر تانه و تەشەرى ئەوانەى كاه باه كەل
شەپۆلى (بزى و بروخێ) كەوت وون و ئەوانەى كه كاسيتى خوشترين گۆرانى هونەرمەند سيوەى رەحمەتيياان شاكاند
هەر لاه بەر ئەوەى كاه لاه گۆرانييەكادا دەڵاێ( :تاا نەڵااێن كچاه تياوه رەزواناه) لەو رۆژاناه دا ئەم شۆڕشاگێ ه لااه
زەمەن و له والت و له كۆمەڵگه دابراوانه پيان وابوو هەموو هونەريك دەبێ له خزمەت بەرنامەى ئەوان دابێ و له
گەڵ ئەوان دابێ هەر ئەوانەش تەنگيان به زيرەك هەڵچنيوه و له سەر گۆرانى (دەليدەن ليدەن تەپلى شاادومانى)
دەهولى مەلەكى بونيان بۆ زيارەك لياداوه و زيرەكياان ناچاار كاردووه بگەرياتەوه ئێاران هەر مامۆساتاى هونەرمەناد
باكوورى دەنووسئ :جا زيارەك ترساا نەباادا ئەفساەرەكانى شۆڕشايان هەڵگيرسااند بێگارن و بیاێن :تاۆ لاه پيااوانى
رژيمى پاشايەتى!!
زيارەك لااه نێاو ئەم کەش و هەوايااه سياساييه دا دەگەريااتەوه ئێاران لەو كاتەشادا ئێاران زۆر پێويساتى بااه زياارەك
دەبێت بۆ سەركەوتن و بەردەوامى راديۆكانى تاران و كرماشاان و تەورياز بەتااي ەت كاه زيارەك باه هونەرمەنادى و
ناو و ناوبانكى و تاقيكردنەوەيەكى زۆر گەرايەوه ئێران لەويا

هينادەى تار ساەركەوتوانه دەساتى پێكارد و هەتاا

دەهات زيرەك سه ركەوتووانەتر بوونى خۆى دەسەلماند و اليەنگرى زۆرترى بۆ خۆى پەيدا دەكرد ئەوه تا ميادياى
زەندى خيزانى زيرەك دەنووسێ :ئەو كاته دەولەت نيازى به دەنگى حەسەن هەبوو!...
ئەم پێويستييه دەولەتى شاهەنشاهى به هونەرمەند حەسەن زيرەك و ئەو سەركەوتنه بەردەوامانەى كه زيارەك لاه
هااونەر و گااۆرانى كوتناادا لەو ماااوه كەمااه دا بااه دەسااتى هێناااوه بووەتااه ه اۆى ئەوەى كااه لەو دەوروو بەرى زياارەك
کەسانی هی ن چاويان به زيرەك و هونەرەكەى هەلنەيێ و به دواى (خالى الواز) ى زيرەك دا بگەرين جگه لەوەش
دەولەت ويسااتوويەتى زياارەك كااه هونەرمەناادێكى گەورەى كااورده بااه تەواوى بخاتااه خزمااه ت دەولەت و بنەماااڵەى
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شاهەنشاهى خۆى كه من به دوورى نازانم .داوايان له زيرەك كردبێ چون له عێراق به مەليك حوسێن و مەليك فه
فەيسەل ت دا هەڵگوتووه وەره ئااواش باه شاهەنشاا دا هەڵ لاێ!! هەر ئەوەشاه كاه وەك لاه كاول خاۆ كاردنەوەيەك
زيرەک به هەمان شيعر و به هەمان ئاواز به كوڕى شاهەنشادا هەڵدەڵێ:

دەليده ن ليدەن تەپلى شادومانى
ئەوا هاته رووى جيهان كوڕ شازادەى ئێرانى
وەكو دياره هەمان شيعره و هەمان ئاوازه بەاڵم له جياتى مەليك حوسێن و فەيسەل هااتووه زيارەك كاوڕ شاازادەى
ئێرانى داناوه هەر ئەم گۆرانييەش ساروودى نەورۆز و ئەواناى تارى باه دواى خاۆى دا هێنااوه ئەوانەى كاه باه شااو
دەولەتيدا هەڵكوتووه ئەمانەش هەمووى به زۆر و به ناچاار كاردن باووه هەر نووساەرى كتي اى نالاه شاكينه بەرێاز
(قادر نەسرى نيا) دەنووسئ :له كرماشان گۆرانى نەورۆزى به زۆر پێ دەخاوينن و دواى ئەوەش لەو دەرى دەكەن.
(ناله شكينه) !!..
ڕێکەوتی٢١ :ی سێپتەم ەری ٢١١١

بەشی پانزهەم
دەركردنى زيرەك له ئيستكه:

ئەم دەركردن و رێگا گرتنه له هونەرمەند زيرەك ئەوه دەردەخات كه زيرەك هەر چەنده ئەم گۆرانياانەى باه (شااو
دەولەت) دا هەڵگوتووه لەوەشدا ناچار كراوه لەوه زياتر زيرەك جگه لەوەى كارمەندى راديۆ و هونەرمەندى گۆرانى
كوتن بووه هيج پەيوەنديەكى ترى به دەولەتەوه نەبووه وەك دەبينن (ميدياى زه ندى) دەنووسێ شوكورللەى باباان
گوت ووى نزيكەى  0511گۆرانيمان به دەنگى حەسەن زيرەك هەيه و ئيتار ئەوماان نااو هەروەهاا ديساان (ميادياى
زەندى) خانمى خيزانى زيرەك له راديۆى كرماشان لاه گەڵ زيارەك پاێكەوە كارياان كاردووه جااريكى تار دەنوسائ -
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رەفتااارى دەولەتااى ئەو كاتااه لااه گەڵ حەساەن دا كااه لااه كااوردەوارى و تەواوى دونيااا بااه تاااي ەت عێاراق و ئێاران
ناوبااانكى دەرخساات وو ئەوى تووشااى كەنااد و كوسا يكى زۆر كاارد بەتاااي ەت لااه كاتيكاادا كااه دكتااور (شاايخ عاباادى)
سەراجووددينى سەروكى بەرنامەى كوردى راديۆى تاران بوو كاتی حەسەن هات ووه راديۆ لاه مەيادانى ئەركادا (شايخ
عابدى سەراجوددينى) به دەركاوانى دەستوردا بوو تا حەسەن رئ نەدەنه زووری كه ئەم كاره لاه ساەر دلاى ناساكى
حەساەن هينااده شاوينيكى خرابااى دانااا كاه هاايج كااات نەگەرايگاوه باۆ رادياۆى تاااران و بااه دڵشاكاوى بياێ و پايالوى
پيچايەوە بەره و بەغدا بەاڵم كاتێ گەيشته بەغدا لەوييدا گرتيان و خستيانه بەنديخانەوه !...
دەبێ بپرسين بۆچى ..؟ شوكرللەى بابان ئەم روشن يرەى راديۆ له ئيران دەڵێ  -ئيتر پيويستمان به زيرەك نييه -
!!
هەروەها بۆچى دكتور شيخ عابدى سيراجوددينى دەستوور دەداته دەركاوانەكانى راديۆى تاران رێگا به زيرەك نەدەن
بچيته راديۆ ؟!!
كارى ئەم دوانه بەرام ەر به هونەرمەند حەسەن زيرەك كاريك نييه له خۆوه و به ميزاجى خۆياان هەڵساوكەوتيان
له گەڵ هونەرمەنديكى گەورەى وەك زيرەك دا كردبێ ئەوان له هەموو خەڵك زيااتر و چااكتر گەورەياى و رەساەنى
زيرەك و هونەره كەيان ناسيوه شوكرللەى بابان وەك گؤيندەيەكى راديۆ كارى زۆرى له گەڵ زيرەك و دەنگى زیرەك
دا كااردووه دكتااور عاباادي

كااه بەربرسااى بەشااى كااوردى رادي اۆى تاااران ب اێ لااه هەمااوو كەس زياااتر پێويسااتى بااه

هونەرمەنديكى گەورەى كوردى وەك زيرەك هەيه! بەاڵم ئەوەى ئەوان كردوويانه كارى زەوق و ميزاجى نەبووه ئەوان
كارمەندى دەولەتن و دەولەت چييان لێ بخواز ئەوه دەكەن ئەوه تا (عيسا بزمان) له باسى چونييەتى دەركردناى
رۆژنامەى كوردستان باسى شاوكرللەى باباان دەكاات و راساتى پەيوەنادى ئەو پيااوه باه دەولەتاى شاهەنشااهى روون
دەكاتەوه هەر (عيساا بزماان) باساى سااواكى باوونى شاوكرللەى باباان دەكاات و دەڵای  -ئەو خاوى واتاا شاوكرللەى
بابان دەڵێ ساواكى بوون جيى شانازى بوونمه چونكاه ئەوكاات هەماوو كەس نەيادەتوانى ب يات باه سااواك مانگاناه
 011توومەنيااان وەردەگارت  -ئەم ساااواكى بااوونەى شااوكروللەى بابااان هەر باۆ ئەوه نييااه كااه شااانازى پێاوه بكااات
بەخورايي

مانكی  011تومەنيان نەداوەتئ بەلكه بۆ ئەوه باووه كاه كارياان باۆ بكاات جاا ئەو كااره باا دەركردناى

گەورەترين هونەرمەندى كورد و ئێران بيت هونەرمەند حەسەن زيرەك له راديۆ!!
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هەروەها دكتور عابدي
رازى بووه و ئەوي

كه دەكر باه بەرپرساى رادياۆى كاوردى تااران ئەوا باێ شاك دەولەەتاى شاهەنشااهى لياى

دەولەت

شتيكيان لئ خواست ئ ئاواى كردووه با ئەو كااره دەرگااى رادياۆى تااران داخساتني

بێ به رووى گەورەترين هونەرمەندى كورد و ئێران هونەرمەند حەسەن زيرەك.
ئەگەر ئەم كاره دكتور شيخ عابدى سيراجوددينى و شوكرللەى بابان به دەولەتەوه دەردەخات و دەردەكەو دەولەتی
شاهەنشاهى لييان رازييه! له بەرام ەريشدا ئەوه دەردەكەو كه دەولەت چون له رێگاى ئەوانيشەوه دژايەتى هوناه
هونەرمەند حەسەن زيرەك دەكات و دەرگاى به روو دادەخەن و له راديۆ به زيادەى دەزانن!! چونكه زيرەك باه دڵاى
دەولەت نەبووه ! ساەيركه چەناد باه ئاساانى چەناده باه هەنجەتاى الواز زيارەك لاه رادياۆوه دەردەناين!! ئەگەر باه
مەليك و شادا هەلكوتن و گۆرانى شيعرى نەورۆز ئەمانه خاڵى الوازى هونەرمەند حەسەن زيرەك بن كه له راستيدا
هەموو اليەك له دڵەوه خوازيار بوون كه ئەم خاله الوازانه له ژيان و هونەرى زيرەك دا نەبووان ئەمەش به هاۆى
گەورەيى ئەم هونەرمەندەيه ئەوەش دەردەخات كاه دەولەت چەناد باه جاددى باه دواى ئەوەوه باووه حەساەن زيارەك
دەساتەمۆ بكاات بەاڵم خوێنادنەوەى الپەرەكاانى ژياان و هاونەرى زيارەك دەباێ لاه ساەر واقيعاى (شاوێن) و لاه ژيار
روشنايى (زەمەن) ه وه بيت هەروەها ئەو تونيله نوتەك و بر له هەوراز و نشيوەى ژيانى تاي ەتى زيرەك ماان لاه
بەر چاو بێ كه له ساڵى  0690ه وه دەست پێدەكات و له  0699 - 9 - 99كۆتايى ديت !!..
ڕێکەوتی٢٦ :ی سێپتەم ەری ٢١١١

بەشی شانزەهەم
زيرەك بوچى پەنجەى كەست ...؟

ئەم پرسياره زوربەى ئاشقانى دەنگى مامۆستا حەساەن زيرەكاى كاه اللاه داوه هەريەكاه و بەجورياك تەفسايرى باۆ
دەكات بئ ئاگا له ناخى زيرەك كه ئايا چى واى كردووه ئەم ووينه بەم شێوه بكريت !...
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ئەوەى به زيرەك كرا هەوادارەكانيشى لێى بێ ەش نين
من ئەگەرچى ئەزمونيكى كەمم له سەرژيان و گۆرانيەكانى مامۆستا حسن زيرەك هەيه بەاڵم ئاشقى مامۆستا حەسەن
زيرەك تيكەڵ بەخوينم باووه و ئەگەر رۆژاناه گاوئ لاه دەنگاى نەگارم گرياك هەنااوم ئەساووتينيت باه هايج ئااوازو
دەنگێک غەيرى زيرەك ناكوژيتەوه ئەم ئاشق بوونەم واى كردووه به عەشقەوه به هەناسەيەكى ساردەوه به چاويكى
پ له گريانەوه بابەتەكان شيكەمەوه و بو ئاشقانى زيرەك پۆستى كەم!!....
خۆشەويستان ليرەوه دەست پێ دەكەم
واقيعى (شوێن) و له ژێار روشانايى (زەمەن) زيارەك پەناجەى كەزت و ئەو تونيلاه پا لاه هەورازو نشاێوەى ژياانى
تاي ەتى زيرەك مان له بەرچاو بێ كه له ساڵى  0690وە دەست پێ دەكات و له 0699 - 9 - 99دا كۆتايى ديت.
ئەو تونيلەى كه هەر له سەرەتاوه به گۆرانى و هاوارى (بئ كەس و بئ دەرم) دەست پێدەكات و دواجار به گۆرانى
(جاايم نيااه تيابساارەوم خاااكم بااه س اەر باائ النااه خ اۆم ) کۆتااايى دياات ئەو ژيااانەى كااه  51ساااڵ و چەنااد مانگێ اك
دەخايەنی و ئەگەر  0 - 9ساڵى تاران و كرماشان و خيزانداريەتى له گەڵ ميادياى زەنادى لائ ب ەيناه دەرەوه كاه
زيرەك خۆى

به قسەو

به گۆرانى به سەردەمێكى خۆش ناوى دەبات و خۆى لەو سااڵنه دا باه بەختياار دەزاناێ

دەنا باقى ساڵەكانى تر له نێوان بيكەسى بئ كاارى و برسايەتى و دەربەدەرى و ئااوارەيى و بەنديخاناه دا بەساەر
بردووه و هەر خۆشى دەڵێ (نيوەى عومرم تييان هەڵداوم زور جار خۆشم نەم زانيەوه بۆ

ليمدەدەن) ئەم ژيانەى

زيرەك له نێوان عێراق و ئێراندا كاه دوو دەساەاڵتى داگياركەرى كوردساتان باوون نەك رێزياان لاه هاونەرى زيارەك
نەدەگرت بەڵكه بێرێزيان بەرام ەر به هونەرەكەى و تەواوى پيروزيەكانى ئەم ميللەته دەكرد

هونەرمەندان ئەمه

جكه له پاشكەوتوويى كۆمەڵى كوردەوارى و هەروەها نەخۆشيه كوشندەكانى نێو (نووسەران و هونەرمەنادانى كاورد)
كه ئەمانه هەمووى زيرەكيان گەيانده ئەو قەناعەتەى كاه پەناجەى بگەزيات و بیاێ (ئەوا خەريكام دووسائ گاۆرانى
بەم زەمانى پيريمەوه دەلێم بۆ عالەم بۆ ئاخرى مەركم كه نزيكاه و زەمانيكاه خواحاافيزى يەكجاارى باكەم و بچماه
ژير كلەوه كه به شەڕى كورد نەبينم) ئەى براى كورد ئائه ليره زيرەك پەناجەى كەسات و ئەم ويانەى بااڵو كاردەوه
كه لەم كاته ميرزا كەريم خوشناو له گەڵ ئەبوص اح و جالل دەلين خودا نەكات ان شاالله ميرزا كەريم گلەیی
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دەكات و دەڵێ زيرەك پێت وانيه زۆر رويشتووى ؟!
زيرەك ليره دەلئ كاكه من مەقساەدم هەماوو كوردياك نيياه مەقساەدى مان تەنهاا ئەو كەساانەيه كاه قەدرى هاونەر
نازانن و به چاوى تەسك و بچووك سەيرى هونەر دەكەن هەروەها زيرەك بەردەوام دەبێت و دەڵێ (مانااكەى وا لاه
دڵى خومدايه)
بەڵێ  !...ماناكەى واله دڵى زيرەك دايه!
بەداخەوه زيرەك لەو رووەوه بوى نەكراوه به قسه كردن و گيرانەوه دەردى دڵى خۆى دەرب رئ جار جاره به گۆرانى
و له دانيشتنەكاندا بەرستەيەكى كورت دەستى لاه ساەر كيشاەيەكى گەوره دانااوه ساەرەراى هەماوو دەربەدەرى و بائ
جێگەيى و رێگەيى زيرەك له گەڵ ئەوەى خاوەنى ئەم هونەره بەرزه بووه كه چى بەردەوام هەنادئ كەس و هەنادئ
ئااافرەت بااه شاێوەى رەناگ و رووى شااكاندويه تييااانەوه و ئازاريااان داوه هەناادئ كولكااه خويناادەوار و خاااوەن كااارت
(بروانااامەش) بااه نەخويناادەوار و فولكااور فلكااوري

بااه سااوك تەماشاااكردن خااؤى و هونەرەكەيااان شااكاندوتەوه لااه

كاتيكدا ئەو هونەر و توانايەى كه زيرەك هەي وو دەيان و هەزاران (بروانامه) و (خوينده وار) دەبێ لاه بەراما ەر
توانا و هونەرى زيرەك هەلسنەوه سەرپێ!
ئەگەر نەبوونى بروانامه و نەخويندەوارى بۆ زيرەك هەند كەس به عەي يان داناوه! ئەوا زۆر خااوەن برواناماه و
زۆر خويندەوارى بەرزي

هەن شەرمەزارى و عەي ن بۆ مێژوو بۆ ميللەتەكەشيان و تا دەكاته مروفايەتي .

ليره من نامەويت زيرەك له كەم كوريەكانى كه هەيەتى پاك بكەمەوه زيرەكي

مرۆڤه و مرۆڤي

بوونەوەرى شوێن

و زەمەنى خويەتى بەاڵم...؟
ئێمه پي

ئەوەى زيرەك هەل سەنگينێن واچاكه ئەوه بزانين كه له

سەردەميكدا زياوه و هەوڵ ادەين حەقيقەتاى

ژيااانى زياارەك وەك هەبااووه و رووى داوه ئاااوا باازانين و بناسااين ئەوسااا كااي

و پيوانااه بخەينااه بەردەم زياارەك و

هونەرەكەى زيرەك خوى له (چريكەى كوردستان ) زور راست گۆيانه و بروا به خۆيانه دەنووسێ:
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كێ پێ گەوره بێ و بەره البێ
وەك منى لێ د و زەحمەته چابێ
ئەم ديره شيعره حيكمەت ئاميزەى زيرەك دەمانخاته بەردەم پيوانەيەكى وويژدانى زيندووى مرۆڤاانەوه ئەم وويانەى
پەنجەى تيا كەز تووه دەربرينى ئازارى ناخيەتى له ڕێكەى هونەره بەرزەكەيەوه كه جي

تى پێمان ئەڵێ حەيف

كه كورد قەدرى هونەرەكەم و منيان نەزانى
ڕێکەوتی١٣ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١١

بەشى حەڤدەهەم
حەسەن زيرەك و هەتاوى خاك

دەگەريمەوه سەرباسى ئەو گۆرانيانەى كه ئێماه ئەمارۆ بەخاالى الوازى زيرەكياان دەژميارين و زيرەكاى پائ عەي ادار
دەكەين من ئەوەندەى كه ژيانى زيرژكم خوێندبيتەوه و نەفسيەت و كەساايەتى ئەو پيااوەم ناساي ێ باه دڵنيااييەوه
دەڵايم كااه زياارەك لااه كاااتى گااوتنى ئەم گۆرانيانااه ويژداناى ئاسااووده نەبااووه بەاڵم زياارەك چاى بكااات كااه زۆرجااار
گوتوويەتى :شەشدەرم لێگيراوه و بێ هودە هەر موره هەلداويم و بەتەمااى دووشەشام :هاه ر باۆ ئاازارى ووياژدان و
نائاسوودەيى دەروونى زيرەك زيرەك دواتار لاه باۆنەى تار تاۆلەى ئەم گۆرانيياانەى كاردووتەوه و سارودەكەى پياره
مێاردى؛ نەورۆز؛ هەمااوو شاايعرەكەى وەك خاۆى گوتاوتەوه و لااه زۆر جيگاااو گاۆرانى تار باۆ ساەلماندنى :كااوردى باێ
غەلوغەشى :خۆى موغامەرەى كردووه و ملى له چەقۆخشاندووه تاواى ليهاات هااوار بكاات و بلائ :لاه عياراق و لاه
ئێران جێگام نەبۆوه :لەوەش زياتر ئەو گۆرانياانەى كاه ئێماه ئەمارۆ لاه هاونەر و ژياانى زيارەك وەك خااڵى الواز
سەيريان دەكەين و له كاتى خوشى زيرەك ئاازارى رۆحاى و ويژداناى باێ چەشاتوون ئێساتا ئەم گۆرانياناه لاه رووى
هونەرييەوه مردوون و كەس نايەو بيان يستێ مەگەر ناو هێنان و باسكردنيان بۆ شكاندنى هونەرى زيرەك !! دەنا
ئەم گۆرانيانه وەك بەرهەمى هونەرى سەير ناكرين و له رووى سياسى و كۆمەاڵيەتيشەوه بيزراون و ماردوون تەنياا
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سااروودى ،نەورۆز ،نەب اێ ئەگەر خااۆ لەبەر هەر ه اۆيەكي

بێ ات لێك اۆلەرو هااونەر دۆسااتان ئەمانااه لەس اەر هااونەرى

زيرەک حێسيب بكەن! ئەوا هونەرى زيرەك لاه كاۆى بەرهەمەكاانى ئەوەنادەى شااكار هەياه كاه لاه پێشاى پێشاەوەى
هەموو هونەرمەندانى كاورد و جيهاناه و ئەم چەناد گۆرانيياه باه هايج شايوەيەك لاه كان ئەهلاى نەزەريەك زەره لاه
نرخى زيرەك كەم ناكەنەوه له اليەكى ترەوه ئەم چەند گۆرانييەى زيرەك كه بەمەلياك و شااى دا هەڵگوتاووه واى
له دەولەت و دەستەالتداران كردووه كه تەماعى لەوه زورتر له زيرەك بكەن و دواجار زيارەك باكەن بەو زيارەكەى
كه خۆياان دەياانەو ! بەاڵم زيارەك خۆراگراناه نەچوتاه بان باار وەك خاۆى گوتاوويەتى باه تەنياا بەگاز دەولەتادا
هاتوتەوه و زورتر چوتەوه نێو خەڵك و توندتر كوردايەتى كردووه و به شيعرى:

رۆله كوردستان چاوى له رێته
نيشتيمان هيواى دوا روزى پێته
خەباتى هونەرمەندانەى خۆى گەياندووته لوتكه و بەمەش زياتر دەولەت و دەستەاڵت و خاائين و سااواكى لاه خاۆ
هار كردووه تا كار گەيشتە ئەوەى كه چەندين جار لێى بدەن و دوا جار زەهر خواردووى بكەن.
ڕێکەوتی١٣ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١١

بەشى هەژدەهەم
نەيەته زوورەوه پێويستمان پێى نييه!...

من پێشتر باسى ئەوەم كرد كاه زيارەك لاه ئێاران و لاه راديۆكاانى تااران و كرماشاان و ساەركەوتنێكى گەورەى باه
دەست هيناوه له كاتيكدا ئێران و راديۆكانى ئێران پێويستيەكى زۆريان به هونەرمەند حەسەن زيارەك هەباووه ئەم
پێويستيەش له چەند كاريك دەردەكەو كه دەتوانم ئاوا يەك يەك باسيان بكەم.
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يەكەم:

كه زيرەك دەگەريتەوه ئێران و دادەمەزر (ميدياى زەندى) له راديۆ دايدەمەزرينێ و زيارەك هەر زوو وەك

(ميدياى زەندى) خۆى باس دەكات حەسەن پێشنيارى خوازبينى ليم كرد باوكى ميديا بەم داوايەى رازى نابێت هەر
ميدياى زەندى باس دەكات دياره زيرەك گوتوويەتى :ئەگەر ئەو كچه له مان مااره نەكەن دەگەريامەوه باۆ عێاراق و
له ئێران نامينم وەك ميديا باس دەكات چونكاه ئەوكاتاه دەولەت نياازى باه دەنگاى حەساەن هەباوو باه باێ ئيزناى
باوكم له 99ى رەزبەرى ساڵى  ١009منيان له حەسەن ماره كرد كه دەكاته ساڵى 0655ى زايينى.
دووەم:

ديسان ميدياى زەندى له چاپى دووەمى چاريكەى كوردساتان نووسايويەتى مااوەيەك بەساەر زياانى ئێماه دا

تينەپەرى بوو كه من داواى منداڵم كرد گووتم يا منداڵ يا تەالق دەولەتى ئەوكاتاه پێويساتى باه دەنگاى حەساەن
بوو دەست بەجێ به بارەى خۆى حەسەن يان له نەخوشخانەى بازرگانى تااران خەواناد و دكتاور محماود موحساينانى
جەراحى كردو بووينه خاوەنى ساكار و ئارەزوو.
سێ يەم:

هەر ميدياى زەندى دەنووسئ له ساڵەكانى  10تا  ١٣٤٣هەتاوى حەسەن زيرەك كوريكى موسايقاى بۆخاۆى

پێكهێنابوو كه بەراستى به راستى پەنجەيان شيرين بوو لەو كاتانه دا حەساەن زياانى ئيادارەى كەوت اووه ساەره و
لێژى چونكه دەولەت باارەكەى نەده دا لاه بەر ئەوه ساەروكى بەرناامەى كاوردى (شاوكرڵلەى باباان) گوت اووى ئێماه
نزيكەى  ١١١١گۆرانيمان به دەنگى حەسەن زيرەك هەيه و ئيتر ئەومان ناوئ لەو كاتانه دا مامۆستا علاى مەردان و
حەسەن جەزراوى و محمد عار جەزراوى له عێراقەوه هاتن باۆ ئێاران و لاه مان و حەساەن ياان داوا كارد برۆيناه
راديااۆى بەغاادا لەو كاتانااه دا دەولەت دەساات بەج اێ دڵخۆشااى حەس اەنى دايەوه و پ ااره و مانگانااه و هەمااوو قەرزه
كانيان دايه وەكاتی كه ميوانەكان چوونەوه ئينجا ئێتر به يەكجارى حەسەن يان له ئيداره دەركرد.
ئەو دەمانەى كه دەولەتى ئێران پێويستى به حەسەن زيرەك هەبووه داخوازى و كارەكانى حەسەن زيرەك يان جێ ه
جێكردووه ئەو كاتانەش سەرەتاى گەرانەوەى زيرەك بووه بۆ ئێران و سەرەتاى دامەزراندنى له راديۆكاانى تااران و
كرماشااان و تەوريااز بااووه زياارەك بااه گەرانەوەى خااۆى وەك هونەرمەنااديكى گەوره و شااارەزا و زياندۆساات گەرم و
گااورييەكى زۆرى بااه راديااۆ داوه و گااويگريكى يەكجااار زۆرى ب اۆ راديااۆ كااۆكردۆتەوه بااه جۆريااك تااا ئەوكاتااه هاايج
راديۆيەک و هيج هونەرمەنديك ئااواى باۆ نەكاراوه هەر مياديا خاانمى خيزاناى زيارەك لاه چااپى دووەماى چاريكەى
كوردستان دەنووسئ :حەسەن زيرەك  ١١١١گۆرانى له تاران و كرماشان تومار كردووه له بەر خااترى بااڵو باوونەوەى
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ئەم گۆرانيانااه بااوو كااه رۆژانااه ناازيكەى  ٢١١١نامااه بااۆ بەرنامااه كااه دەهااات و تەنااانەت پوليشاايان دەخسااته ناااو
پااكەتەکە وەتااا زووتاار گااۆرانى داواكااراوى ئەوان بااه دەنگااى حەساەن بااڵو بكااريتەوه و بەتيكاارا تەواوى بەرنااامەى
كوردى له سەر دەنگى خۆى ئەو دەسورا ئەو كاتانه رۆژانه دوو كەرەت بەرنامەى ئێمه و گوێگرەكاان بااڵو دەباوويەوه
حەسەنيك كه به دەنگه خۆشەكەى ب ووه هۆى درەوشانەوه و گەشەى بەرنامەكانى راديۆى تاران و كرماشان و ساڵوى
نااامەى اليەنگرانااى گۆرانييەكااانى بەره و ئيزگەكااانى راديااۆ دەهااات زۆربەى بەرنامەكاااني

بەتاااي ەتى داوا كردنااى

گۆرانييەكانى حەسەن بوو.
ڕێکەوتی١٣ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١١

بەشى نۆزدەهەم
زيرەك بوچ كەوته بەنديخانه!...

دكتور شيخ عابدى سيراجوددينى كه دەركەوانى راديوى تاران رادەسپێرئ كه رێگەى هاتنه ژوورەوەى حەسەن زيارەک
نەدەن! هەر چەنده بەداخەوه من مێژووى رووداوەكان نازانم و زنجيرەى رووداوەكانم به ووردى باۆ روون نيياه بەاڵم
هەر لەو سەرو بەندەيه كه ساڵى  0699حەسەن زيرەك كتي ى چاريكەى كوردساتان چاا دەكاات ئەم كتێا ەش وەك
گۆرانييەكااانى زياارەك رەواو و داواكااارييكى زۆرى دەباێ لااه كاتيكاادا لەو سااااڵنه چااپكردنى كتێ ااى كااوردى كاااريكى
ئەستەم بوو كه ئەم كتێ ه كوردييه چاپكراوه بوو به رووداويكى مێژوويى له اليەكى ديكەوه هونەرى حەسەن زيرەک
و ناوى چريكەى كوردستان له رووييكى ترەوه روداوەكەى گەوره تر و كاريكەر تر كرد چاپكردنى چريكەى كوردستان
به جاريك دەولەتى له حەسەن زيرەك تووره كرد وەك ميدياى زەندى كووتويەتى و مامۆساتا ع ادولى حەماه بااقى
دەگيريتەوه دەولەت بااش چاا و بااڵو كاردنەوەى چاريكەى كوردساتان فەرماانى گرتناى حەساەن زيرەكاى دەركاردووه
زيرەک به ناچارى ماڵ و زن و مناڵەكانى به جيديلێ و خۆ ناداتاه دەسات وەك زيارەك لاه كاسايتيكدا بااس دەكاات
روو دەكاته كوردستانى باشوور و دەچيته ناو شۆرش دياره لەوئ له سەر ئاستى ساەركردايەتى و جەمااوەرەوه رێازى
زورى لێدەكيرئ و چەند ئاهەنكێكي

دەگير و لەوي

له نێو گۆرانييەكانيدا به پێشامەرگه و شاۆرش و ساەركرده
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كاندا هەلدەلێ! پاش ماوەيەك به نيازى تومار كردنى گۆرانى روو دەكاته بەغداى پايتەخت و دەچيته ئيستكه! به
داخەوه له ئيستكه پێشوازى لێناكەن و سەركەوتوو نابێ لەوەى كه جاريكى تر له راديۆى بەغدا بچريكينێ مامۆستا
عثمان شار باژيرى له كارەساتيكى سەمەره باسى ئەم چوونەوەى زيرەك بۆ راديۆى به غداو پێشوازيكردنى راديۆ له
زيرەك دەكات دەنووسئ :ساڵى  0699كه هاتووتەوه عێراق له بەغادا جووەتاه ئيساتكەى كاوردى لياژنەى پشاكنينى
گۆرانى داوايان ليكردووه سەر لاه ناو داوا پێشاكەش بكاا وەكاو گاۆراني يژوەر بگيار پااش ئەوەى نازيكەى ساەدان
گۆرانى تومار كراوى هەبوو تازه به تازه وەكو يارى مار و بەيزه له سەرەوه گەياندوويانه تەالى كلكى مارەكه!...
جاوەره سەرى رەش لەم بەزمەى پييان كردووه س ى نەبێ بەڵێ ليژنەى پشاكنين ب ياار دەدەن دەنگاى بااش نيياه -
غيرسالح  -هيجى بۆ تومار ناكەن! ئەمه

ياسايەكه هونەرمەنديك پاش ئەوەى هەزاران گۆرانى هەيه له باشترين

گۆرانييەكااانى رادي اۆى كااوردى بەغااداو تاااران و كرماشااان و تەوريااز و مەهاباااد تااازه بااه تااازه لااه بەغاادا لي اژنەى
پشكنينى بۆ دادۆنين و پاش تاقى كردنپوه ليژنەى ناموبارەك باوى دەنووسان  -غيار صاالح  -ئەم غيار صاالح ه ى
رادي اۆى بەغااداو دەركااا داخسااتنى رادي اۆى تاااران بااه فەرمااانى س اەرۆكى رادي اۆى كااوردى تاااران و دكتااور شاايخ عابااد
سراجوددينى و ئيتر پێويستمان پێی نييەى شاوكرولالى باباانى ساەرۆكى بەرناامەى كاوردى باۆ هونەرمەناديكى وەكاو
زيرەك نابێ بەريككەوتى تي گەين.
هەر لەم گەرانەوەى حەساەن زياارەك دەولەتااى عێاراق دەيگار و هەژده ماناگ دەيخاتااه بەنديخانااه و ئااازار دەدر
ئازاريك به زالمانه ترين شێوه و به ناشيرينترين شێوه زيرەك زۆر به بريندارى و خەمەوه دەگيريتگوه كه چون لاه
نێوان به غداو موسل و كەركوك و هەولێر و سلێمانيدا لەو بەنديخانەوه دەي ەنه نێو ئەم باه نديخاناه (هينامياناه
سلێمانى شەش مانگ مەخلەس لە ژێر ئەشكەنجه و تەعزي ى بەغدا بووم خاوا رەحماى كارد لاه هيچادا نەباووم خاوا
هاوار بەس من هاوار هەر لەم كاسيتەى ئەبو ص اح زيرەك بەردەوام دەبێ دەردى دڵى خۆى هەلادەريژ هينامياناه
كەركوك بردميانه موسل به قەراغ هەولێرى جواندا كه رويشتم ئەى هاوار كوردى هەولير كەسی به دەرەوه نييه لاه
حالم بپرسێ و بیێ:

كارەى؟ له نااو قەفەزى پۆليساخانه دا تەنياا نەفەرياك وەك خولاه پيزەياان گرت ای هەژده

پۆليس منيان برد ئەى هاوار لەم ماڵه بووم لەو ماڵه بووم تەماشاام دەكارد پەنجەرەكانياان دياار باوو ئەمماا ئەى
هاوار بەشەر نەبوو بیێ حەسەن زيرەك بو كوئ دەبەن بەشەر نەبوو بیێ حەسەن زيرەك بوكوئ دەبەن باوكم بۆ من
خوله پيزەم بەڵاێ ئەمماا ئەماناه هەماووى بەد بەختيياه قەيناكاا هينامياانەوه كەركاوك  05شاەو لاه بەناديخانەى
کەركوك بووم بو باوكم) پاش ئەم هەموو شار گۆرين و بەنديخانه گاۆرين و ئاازار گۆريناه لاه عێاراقەوه بەگياراوى
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تگسليمى ئێرانى دەكەنەوه هەر خاتوو ميدياى زەندى له پێشەكى چاپى دووەمى چريكەى كوردستان دا دەنووسی (له
ئێرانيشدا ساواكى ئەو كاته گرتى و زۆرى ئەشكەنجه دا كاه باه دەنكاى خاۆى باساى ئەو كاتاانەى توماار كاردووه و
ساواكي

له بەڵگەيەكدا دەڵێ به تاوانى جاسووسى خراوەته بەنديخانه!؟!
ڕێکەوتی٢٢ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١١

بەشى بيستەم
حەسەن زيرەك گەورەترين هونەرمەندى كورد!....

بەڵێ حەسەن زيرەك گەورەترين هونەرمەنادى كاورد و ليهااتووترين هونەرمەناد كاه گەشاەى باه رادياۆى باه غادا و
تاران و كرماشان و تەوريز و مەهاباد دا .ئەم هونەرمەنده رۆزكارياك پاايتەختى دوو دەولەتاى باه دەنگاه زوواللاه
كەی دەلەراناادەوه و كەو كەوبااار دەخااوێنێ لااه ئيسااتكەى رادياۆى بەغاادا و تاااران ئێسااتا هەر دوو دەوڵەت لااه يەك
كاتدا نەك گۆرانى بۆ تومار ناكەن دەرگاى راديۆشى به روودا دادەخەن و لەوەش خراپتر له بەنديخانەى دەپەساتن
و دوور لااه هەمااوو ياسااايەك بااه جوريااك ئەشااكەنجەى دەدەن كااه رووى گێارانەوەى نييااه هەر يەكەش بااه جاسووسااى
ئەوەكەى ترى تاوان ار دەكات.
ئەم هەموو بەند كردن و ئازاردانه بۆ چى لەم ديوو و لەو ديو..؟
حەسەن زيرەك چى كردبوو جاسووسى نێودولتى بوو..؟
مافيا و پياو كوژ بوو..؟ ترياك فرۆش بوو..؟

گوناهێكى هەبوو ..؟

زيرەك زۆر راستگويانه دەڵی :خوا كردى من له هيچا نەبووم !..
بەڵێ !..زيرەك هيج گوناهێكى نەبوو له هيچ دا نەبوو تەنيا گوناهى زيرەك ئەوه بوو هونەرمەنديكى گەورەى كورد
بوو دەيويست به ئازادى بۆ كورد بخوێنێ دەيويست بەو هونەره بەرزه كه باه ئاازار پێای گەيشاتووه دڵاى خەڵكانياك
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خۆش بكات بەاڵم ميللەتى دوا كەوتوو واڵتى داگيركراو حوكمەتى ديكتاتور ئەو زەمينه نييه كاه باه ئاساانى گاوڵى
هونەرى تييدا بپشكوئ و بول وولى شادى ئازاد تييدا بچريكينێ.
ئێران و عێراق بەم كاره ناياسايى و نامرۆڤانەيان بەرام ەر به هونەرمەند حەسەن زيرەك و هەردووكياان لاه يەك
كاتدا مرۆ بۆ ئەوه دەچێ كه ئەم دوو واڵته له سەر ئەوه رێككەوت ن كه رۆحييەتى ئەو هونەرمەنده تێك شكينن!
ئايا هەر تەنيا رێككەوته له ئێران له راديۆ دەرى دەكەن و دەرگاى به روودا دادەخەن و گۆرانى بۆ تۆمار ناكەن!؟
هەر لەو ماوەيااه كااه ديتااه عێاراق و دەچيتااه بەغاادا و رادياۆى كااوردى وەرى ناااگرنەوه و لەويا

گااۆرانى باۆ تۆمااار

ناکەن؟!
ئايا هەر ريككەوته له عيراق دەيكرن و دەيخەنه بەنديخاناه و زۆر نامرۆڤاناه ئەشاكەنجەى دەدەن لاه كاتيكاا هايج
گوناحيكى نييه؟!
به هەمان شێوه له ئێراني

ساواك دەيگر و بەندى دەكاو ئازارى دەدات و تاوانى جاسووسى دەداته پال!؟

بەاڵم خوا كردى زيرەك له هيج دا نەباوو ئەگەر حەساەن زيارەك باه ئاازارەوه باساى گياران و ئەشاكەنجەدانى خاۆى
دەكات له عێراق و له ئێران بابزانين ساواكى ئێرانى له نياو بەڵگەكاانييەوه لاه باارەى زيارەك چاى دەنووساێ :لاه
كتێ ى (جن

چب در ايران باه روايات اساناد سااواك) مجلاد اول  -تهاران  0095لاه الپەڕە  06دا ده نووساێ .باه

گويرەى راپۆرتى  0019 - 9 - 99حەسەن زيرەك گۆرانى بيژى پيشووى رادياۆى تااران و كرماشاان باه هاۆى دەزگاا
ئەمنييەكااانى عيااراق و بااه هاوكااارى پياااوانى ..بااه تااومەتى دەرچاوون لااه عێاراق و چاوون بااو ميسار بااه مەبەسااتى
كاركردن له راديۆى ميسر باۆ جاسووساى باه قاازانجى ئێاران دەساتگير كاراوه پااش ئەشاكەنجه دان رەوانەى زينادان
كااراوه لااه ساالێمانى زيناادانى كااراوه لااه رێكەوتااى  0019 - 9 - 1لااه اليەن دەس اەاڵتدارانى عێ اراقەوه لااه مەرزى
خەسرەوى رادەستى ئيران كراوەتەوه به تومەتى جاسووسى خراوەته زيندان ئەوه تا ساواكى ئێرانى لاه بەڵگەناماه
كانى خۆيدا باسى گيرانى زيرەك دەكات له عێراق له ساڵى  0699و هۆى گيرانەكەشى ئاشكرا دەكات كه عێراق به
تاوانى دەرچوون له عێراق و چوون بۆ ميسر و كار كردن له راديۆ به مەبەستى جاسووسى بۆ ئێران!!!
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هەر ئەو بەڵگەنامەيەى ساواك باسى ئازاردانى زيرەك و زيندانى كردنى له عێراق و سلێمانيدا دەكات واتا حەسەن
زيرەك له عێراق به تاوانى جاسووسى بۆ ئێران گيراوه كه چاى عێاراق لاه رێكەوتاى  0019 - 9 - 1دا لاه مەرزى
خەسرەوى بەگيراوى دەيداته دەست ئێران.
هەر ئەو بەڵگەيەى ساواك دەنووسێ له ئێاران باه تااوانى جاسووساى خراوەتاه زينادان ديااره ئێاراني

كاه تااوانى

جاسووسى دەداته پال حەسەن زيرەك دەبێ جاسووسى حكومەت و اليەنيك بێت دژ به ئێران!!
لەم راپۆرتەى ساواك پشتگيرييەكى تەواو بۆ قسۆكانى زيرۆكى تيداياه كااتی لاه كاسايەتى (ئەباو صا اح) زيارەك
باسى گيرانى خۆى دەكات له عێاراق و لاه ئێاران و زۆر باه راساتگويى و دڵ پا لاه حەسارەت و ژانەوه دەڵاێ :خاوا
كردى من له هيچا نەبووم ئەگەر كەسانيك هەن ئێستاش گۆمان لەو هەموو ئازار و راستگوييەى هونەرمەند حەسەن
زيرەك دەكەن! ئەرى بۆ ئەم بەڵگانەى ساواك چێ دەڵين!؟
ئاياا زيارەك جاسووساى كاام دەوڵەت باووه؟! ئێاران ياان عێاراق؟!؟ ئەر هايج بەڵگەيەكاى ديكاه پێويساته باۆ باێ
گوناهى هونەرمەند حەسەن زيرەك!!
ئەر بەڵگه لەم بەڵگەيەى ساواك راست و روونتر هەيه!؟!
ژيانى زيرەك رێك وەك ژيانى ميللەتەكەيەتى ميللەتى كورد! زيرەك لاه هاونەر هيچاى كەم نيياه! بەاڵم ئەوەتاا لاه
گەرمەى تەمەنى جوانى و داهێناندا ئێران و عێراق پێكەوه له يەك كاتدا دەرگاى هاونەر و ژياان باه رووى زيارەك
دادەخەن دەرگا داخستنيك كه رۆز به رۆز ژياانى زيارەك ناخوشاتر و زەحمەتتار و دەر بەدەرتار دەباوو لاه گەڵ ئەم
ژيانه دوزەخييەش هونەرەكەشى دەكگويته قوناغيكى تر.
له ئەنجامى ئەو زووڵمه دوو دەوڵەتييه زيرەك له ميدياى زەندى جيا دەبيتەوه و ئەو ماڵەى كاه لاه گۆرانيەكانادا
دەڵااێ (چەناادم پێخۆشااه ناااو ماااڵ) دەرگ ااى ئەو ماڵەشااى بااه روو دا داده خاار و لااه نێ او ئەو مالااه دا (ساااكار و
ئااارەزوو) هەر بااه خااونچييى بەجيااديلێ و س اەردەمى بول ااول ئەم ساااڵ ماان زۆر بەختيااارم زۆر زوو بەس اەر دەچااێ و
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جاريكى تر گلەيى دەكەم به الى خوداوه دەست پێدەكاتەوه و جيم نييه تييدا بسرەوم خاكم بەسەر بيالنه خۆم زۆر
به تووندى يەخەى دەگريتەوه رۆژ به رۆژ له هێندەم نەماوه بمنينه گويز نزيك دەبيتەوه!...
خوێنەران بم ورن له بەر گريان ناتوانم زياتر درێژەى پێ دەم تكايه بم اورن بەگەورەياى خۆتاان و خۆشەويساتيتان
بۆ زيرەك.
ڕێکەوتی١٢ :ی نۆڤەم ەری ٢١١١

بەشى بيست و یەکەم
له ليدانەوه تا زەهر!!

پاش ئەم هەموو دڵ شكاندن و روو شكاندن و دەركا به روو داخستن و گرتن و لێدانه زيرەك ژيانى خيزانيشاى لاێ
تێكچوو كەوتەوه قوناغيكى پ له بەدبەختى و كويرەوەرى لەم قوناغه دا نووسينەكانى دۆساتى و دڵساۆز و نزيكاى
زيرەك (ميرزا كەريم خوشناو) باشترين سەرچاوەن چونكه ميرزا كەريم لەم ماوەياه دا دراوساێ و دۆساتى گياانى باه
گيانى و تێكەلى خيزانيان هەبووه .بەرچاوترين بەدبەختيەكانى زيرەك ئەم هەموو شەڕ پێ فروشاتن و ئەم هەماوو
لێدانه يەكه يەك له دواى يەك و بەبەرناماه ژياان لاه زيارەك تااڵ دەكاات زيارەك لاه شاوينيكدا باۆ ميارزا كەريام
دەكيريتەوه و دەڵێ :جا برا ئەمن زۆرم تێهەلدان دياوه باێ ئەوەى بازانم باۆچى لاێم دەدەن  /لێاره دا ميارزا كەريام
فرميسكى به چاويدا ديته خوارەوه بۆ زيرەك زيارەك دەسامالى لاه گيرفاانى دەرهينااو چااوى ميارزا كەريماى سارى و
كووتى گو بگره كاكه گو بگره دەستى دايه دەفەكەى و به غەري ى ئەم گۆرانييەى کوت!

قەت له دنيادا نەبوو بێجگه له ناخوشى بەشم
ئەى خودا چەند بێكەس و بەدبەخت و چارەرەشم
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كه زيرەك گۆرانييەكه تەواو دەكا دەڵێ :كاكه عاجزى پێناو بەخوا تا سەرمابێ لەش تێهەڵدانى هەر دەبێ.
بەڵێ لێره به دواوه بەشى زيرەك هەر لێدان و تيهيلدانه! ئەوانه كين له زيرەك دەدەن؟! بۆچى لێاى دەدەن؟ چاۆنى
لێدەدەن؟!
----نيره كەو
زيرەك هونەرمەندێكى گەوره و پياوێكى خۆراگر بوو پاش ئەم هەموو كارەساته ئەمجاره روو له كانى مەال ئەحمەد
دەكات و لەو چايخانەيەك دادەنێ و كاس ى دەكات بەاڵم! تۆ بیێاى ئەوانەى لاه رادياۆ دەرياان كاردوو ماڵياان لاێ
تێكدا و له پايتەختەوه دەريان پەراند لەم سەر سنوور و لەم شوينه دووره دەستەش لێى بگگرين!!
عەرەب كووته يەكيان هەيه و دەڵێ :پيرۆزى شوێن له پيرۆزى ئەو كەسەوەيه كاه لێاى دادەنيشائ بۆياه باه هااتنى
زيرەك كانى مەال ئەحمەد ناويكى ترى پەيدا كردو رەونەقێكى ترى گرت جگه له خوێنەوارو روشن يرانى ناوچه كه
وەك ميرزا كەريم باس دەكات كه دەهاتن بۆ الى زيارەك ئەوا هونەرمەنادانى كاورد و فاارس و تاوركي

لاه هەماوو

ئێرانەوه روويان دەكرده كانى مەال ئەحمەد و به بۆنەى زيرەك و له پەناى زيرەك ئاهەنگياان دەگیا ا ئەكەر هوناه
هونەرمەنااده فارسااەكان تەنيااا بااه فارسااى گۆرانيااان دەكااوت ئەوا زيرەكااى هونەرمەنااد جگااه لااه زۆربەى لەهجااه
كوردييەکان وەك هونەرمەنديكى مەزن باه كاوردى و فارساى و تاوركى زۆر باه ساەركەوتووانه كاۆرى شاادى و گاۆرانى
كووتنەكانى گەرم دەكرد ديااره لەم كاۆر و کۆبوونەواناه ئەوانەى کۆدەباوونەوه زۆربەياان ئەو كەساانه باوون زيارەك
ئاسا دەولەت پيان رازى نەبوو جگه لەوەش له و کۆ بوونەوانه دا گۆرانى و باابەتى وا دەهاتناه پێشاەوه ئەواناي
به دڵى دەولەت نەبوون !!
ميرزا كەريم دەنووسێ:

هەرچى خاوەن دڵێكى زيندوو بوو كۆرى ئاواز و گۆرانى پێ خۆش ووايه رووى دەكرده چايخانەى حەسەن زيرەك زور
جار گۆراني يژى كورد و تورك و فارس سەردانى زيرەكيان دەكرد له كاتى ئەم كۆبوونەوانه دا خەڵكى شارى بانەش
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دەوريان دەدان كه نۆرەى زيرەك دەهات هەر وەك نيره كەو دەيقاچێاند به سەرياندا ئەوەندەش به سۆز و له ناخى
دەروونييەوه دەستى به گۆرانى كوتن دەكرد كه مرۆ مووى لەشى رێك وەك نيشتەر دەوەستا.
له يەكێ لەم كۆبوونەواناه دا گاۆراني يژيكى لاور كاه دەنگێكاى خۆشاى دۆباێ و موسايقا ژەنێكاى باشاى لاه گەڵ دەباێ
گۆراني يژى لور دژست دژكا به گۆرانى كوتن هەند گۆرانى تازه و ماۆد دەڵاێ زيارەك هەر تەنياا ساەر باا دەدا تاا
دەكاته گۆرانى دايه دايه كه گۆرانييەكى سياسى كوردييه و له كاتى راپەرينى شيره زن (قەدەم خير) كوتراوه.

دايه دايه وەختى جەنگه
قيتاركى بااڵ سەرم پ فشنكه
گەنجەكان هەموو بۆيان دەگيرايەوه و له دڵدا نارەحەت بوون بۆچى زيرەك وەاڵماى ئەم گاۆراني يژه نااداتەوه؟ لاه
پ زيرەك به هەمان كي

و ئاوازى گۆرانى دايه دايه دەستى پێكرد!!

اليه اليەت بۆ دەكەم
بەڵكوو خوو بت اتووه
دەست خەمه نێو مەمكوالنت
شەو تا رۆژ بەالتەوه
ئاى خلخال بم بەپاتەوه
هينده بەخۆشى و رێكى ئەم گۆرانييەى كوت دانيشتوانى كۆرەكه مات و مەبهوت سەيرى دەمى زيرەك يان دەكرد لاه
كەي ان وەك سەرخۆشيان لێهات وو زيرەك له گەڵ گۆراني يژه لورەكاه زۆر گاۆرانى دەڵێات هەرچای دەڵاێ زيارەك باه
هەمان كي

و ئاواز وەاڵمى دەداتەوه پاش ئەوەى كۆرەكه تەواو دەبێ به زيرەك دەڵاين ئەم گۆرانيياه وەاڵماى داياه

دايه نەبوو!؟
زيرەك كوتى :بەڵێ وايه گۆرانييەكەى ئەو هەلقوالوى جەنگەكەى (قەدەم خيرى پيرانه وەند) ه خوشم دەزانم!
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جەوابى بدەمەوه بەاڵم! ناويرم چونكه ئەوەنده يان لێداوم هەرجارەى به بەهاانەيەك ئەى باۆ ناالين دەميكاه كااكى
ميوان گۆرانى دەڵێت و مني كوێم بۆ شلكردووه ئەزانى جەوابه كەشيم ئاماده كردبوو كه لێى دەپرسن توخوا زيرەک
وەاڵمه كه چى بوو زيرەك دەڵێ!...
اليه اليەت بۆ دەكەم با غيرەت بت اتەوه
دەست كەيته ت ەنگى برنەو شەو تا رۆژ بەيالەوه
جا كەوش ئەبووم بەپاتەوه
بەاڵم بەراستى ئەگەر شتيكم كوت ا

لاه شاەو زووتار نەباوو ساەت جاووت شاەقيان تايم هەڵادەدا و بەهاانەيەكى

چاكيشيان بۆ دەدوزيمەوه.
لێره لەم قسانەى زيرەك به دەردەكەو كه لەوي له كانى مەال ئەحمەد چايخانەى حەسەن زيرەك زيرەك هەر له
ژێار چااودێرى ئيتالعااات و ساااواك بااووه ئەگەر شااتێكى كااوت ێ و بەدڵيااان نەبااووبێ هەنجەتيكااى دروسااتكراويان باۆ
دۆزيوەتۆوه و خرا لێيانداوه
ڕێکەوتی١٨ :ی نۆڤەم ەری ٢١١١

بەشى بيست و دووهەم
ديسان ليدان!...

كانى مەال ئەحمەد ئێستا به كازينوى حەسەن زيرەك دەناسر حەسەن زيرەك هونەرمەنديك له عێراق و ئێران لاه
سەر ئاستى فەرمى و خەڵكەوه ناسراوه زۆر كەس به هونەرمەند و رؤشن ير و خەڵكى ئاساييەوه له كورد و فارس و
تورك و هەموو خەڵكى ناوچەكەوه ئاواته خوازن لاه نازيكەوه زيارەك ب يانن و كوێياان لاه دەنگاى ئەو هونەرمەناده
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مەزنه ب ێ ئيستا زيرەك لاه شاوێنێكى شاەع ى و باه بائ پاساەوان و باه باێ ساكرتێر و برساكەيه و خەڵاك رۆژاناه
هاتوو چۆى كازينوكەى ئەو دەكەن و كاتيكى خۆش به سەر دەبەن كازينؤى حەسەن زيرەك كازينؤيەكى ئاسايى نييه
زۆرجار هونەرمەندان و روشن يران ليره کۆدەبوونەوه هەر بۆيه

حەسەن زيرەكى هونەرمەند خاۆى

كاازينؤكەى و

هەموو ئەوانەى بەردەوام و ناوه ناوه لەم كازينؤيه كۆدەبنەوه له ژێر چااودێرى ئيتالعاات داباوون هەر كااريكێ
روويدا بووايه تاوانى گەوره دەدرايه پاڵ زيرەك و هەر زيارەكي

باه هاۆى ساەرەكى دادەنارا بۆياه ئيتالعاات بيارى

لەوه كردۆتەوه كه زيرەك ليره هەل قەنينێ بوئەوەى ئەو كۆبوونەوه گومانياويانه چێتر لێاره روونەدەن و زيارەكي
ئەم كاس ى يەى له دەست بچێ و بيكار بكر و برسى بكار و ناچاار بكار جاابۆ ئەوەى كاه زيارەك ناچاار باكەن
ئەم شوێنه بەجێ يلێ!...
ساواك چەقۆكي

و شەقاوەى تي ەرده دا ................بؤ ...؟

وەرن زيرەكيان كوشت!
ميرزا كەريم خوشناو دەگيريتەوه و دەڵێ :بەيانيەكى زۆر رابيعه خانم و شاكرديكيان له زەنگى دەرگايان دا دەرگاام
كردەوه رابيعه خانم كووتى :ب ەخشه ئا لەم وەخته موزاحيمت بووين كووتم :تۆ لەم قسانەكەر بلئ بزانم چێتاان
بەسەر هاتووه و له كوئ دين و جى روويداوه ؟ رابيعه خانم كووتى ئەم شەو شەڕيان له گەڵ كردين هەنديكێشيان
له زيرەك دا هەڵ ەت ئەوي

دەستى كردەوه خوا هەڵناگر شەڕێكى چاكى كرد بەاڵم تااليان كاردەوه كاوڕه كاوڕەى

بااانەيى لييااان وەدەسااتهاتن و س اەر و گ اوێالكى هەمووانيااان بااه خويناادا هێنااا هەى رەب اێ خااوا بمكااات بااه قوربااانى
دەستەكانيان هەزار جار واياان ليكاردن هەر خاوا خواياان باوو نەجاتياان بێات لاه دەساتيان هەر يەكەى بەاليەكەوه
هەالتن ئێمەشيان به ماشينى خۆيان برده ژاندارمەرى و شكاتيان پێكردين و شايەتيشايان باۆ دايان و ژانادارمەري
زۆريان دڵنەوازى كردين و بەڵينيان پێداين ئەم شەڕفروشانه بدۆزنەوه و به زووترين كات سزاى تووناد و تيزياان
باادەن و لەمەو دواش هەر كەسای دەساات درێژيمااان بەساەر دا بااكەن دەسااتيان ب اارن ئااا ئەم قسااه خۆشااانه ئێمەيااان
هەناردەوه و ئێستا لەو دێينەوه.

ميرزا كەريم دەپرسێ ئەمانه كين شەڕيان له گەڵ كردوون؟
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رابيعه خانم دەڵێ :وەلاال بیێم چى كاكه هەندێكيان جلى خاكيان لاه بەر باوو هەندێكێشايان كاۆت و شاەروال و باه
فارسى قسەيان دەكرد بەاڵم به خوا وابزانم يان ئيتالعاتى يان زدى ئيتالعاات باوون شاێوەيان زۆر لاه جينايەتكاار
دەچوو دواتر ميرزا كەريم زيرەك دەبينێ و به پێكەنينەوه لێى دەپرسێ زۆريان لێداوى يان نا؟
زيرەك پێكەناى كاوتى :وەلااال زوو فرياام كەوتان بەاڵم مناي

چااك ليياان وەدەسات هااتم كاكاه تەورزيناێكم هەياه

دەستم دابوويه به دەوربەرى خوماا دەمساوراند كاه ئەمماا باه نااو شاانى هەر يەكێكياان وەك كاا دەيان ۆراناد ئەمماا
وەختی دەوريان لێدام و تەورزينەكەيان له دەست گرتم بەكم كەوت و شاكردەكەم هاوارى كرد و كوتى كوڕينه وەرن
زيرەك يان كوشت!! كاكه كه ديم هەر كوڕه الوه و به قيزيكەوه هەنديك كورسى به دەستەوه بوو هەندێك باه شاەق
هەندێك به شاا بەر بووناه كياانى شاەركەرەكان و هەلياان بارين و كردنياان باه بەردى بارا باراى و هەر دوو ساێ
كەس به دواى نەفەريكياندا راى دەكرد و دەيكوت (وايسه پدەر) واتا راوەستە هەى بابەكەت،
زيرەك ليره زۆر به دڵخۆشيەوه باسى به دەست هاتنى كوڕانى بانه دەكات و دەڵێ بەم تاريكه شەوه بوو به نەروى
نەرويەك و پێكەنێنێاك وەك جەنگاى مەغلااوبەى لێهاات وو وەلاااال باااوه كااو زوريشايان تيهەڵادابووم ئەممااا ئەوەناادەم
لەزەت لەم سەحنەيه كرد كه دەم ينى هەريەك له شەڕكەرەكان كەوت ووه دەست دو سێ نەفەرى خۆمان لێياان دەدان
و وامدەزانى ئەم دنيايه خودا تازه بۆ منى خەلق كردووه ئاي

و ئاازارى خاۆم لاه بيار چاوو باۆوه لاه خوشايان هەر

پێدەكەنيم هەر وەك مشكێك به دەست كلكى بكريت و له ليتەى قورى هەڵكێشى و بەرەلاالى بكەى كه ناازانى چاۆن
هەل يت و روو له كام ال بكات ئا ئاوهايان لێهاات وو ميارزا كەريام خوزياا چاويكات ليياان بوواياه واى واى لەو هاه
هەڵوێسته پياوانەيەى كه پێى هەڵسان قەت له بيرم ناچێتەوه و مەمنوونيانم!.
ميرزا كەريم دەڵێ :زيرەك زۆر له ناخەوه هەستى خۆى دەردەبرى و زۆر رازى بوو مني
سەرو گوێالكيان شين و مۆر كردوويەتيەوه زۆري

كوتم :زيارەك دەناا هەماوو

سوپاس بۆ خوا هەر بەوه كۆتايى هاات و ئێتارى باه دواوه نەباوو

زيرەك پێكەنى و ووتى :كوڕه به قوربانى كوره بانەيى بم ئەگينا ئێستا دەيان كردم باه ماارى زناان كوشاتوو ووتام
زيرەك به شەڕ هاتن له گەڵ تؤ

چێ پێيەكى بۆ دەدۆزيتەوه؟ زيرەك ووتى يانى چى؟ وتام شاەڕەكەيان لاه ساەر

چێ بوو؟ زيرەك ووتى :به خوا كاكه سەر بەخۆ شەڕيان پێ فروشتم بێ ئەوەى هيج خەتايەكم هەبێ!!
لەم پرس و وەاڵمه بەردەوام دەبن تا زيرەك دەڵێ جا كاكه ئەگەر بیێم بێ گوناح لێيانداوم و نێوەى عومريشم
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هەر به تێهەڵدان بردووەته سەر لەوانەيه باوەر نەكەى!
مياارزا كەرياام دەڵااێ زياارەك زۆر نهێنااى هەبااوو نەيااده وياارا بێادركێنێ هەروەهااا دەڵااێ :پياااوانى زەدەى ئيتالعااات -
مخابرات ئەو ساكه راويان نابوو وەك خوى دەڵێ له هيج جێگايەك نەيان دەهێشت جێگاى ب ێتەوه و به ئاسوودەیی
بزى ئازاريان دەدا!!...
رۆژێك هەندێك گۆرانى بۆ كوتم مني

تومارم كرد له دواى گۆرانييه كاه هەساتم پێكارد كاه زيارەك زۆر باێ ئومێاد

بووه خەريكه دەگريێ له دەست چەرخى زەمانه وەك بارانەوه يەك گۆرانييەكەى دەكوت وەك بیێ لاه جيهاانێكى تاره
وەكەوتوەته بەردەستى دوژمنه بێ بەزەييەكان و له هەمان كاتيشدا بومى به ديار دەخست كه هايج گونااحێكى نيياه

تەنانەت ئەوه نەبێ كه كورديكى بئ غەل و غەشه وەك خۆى دەڵێ :سەنگى مەحەكم بۆ چێيه رەقيب لێم كەر به
بەوێژدان كوردى بێ غەل و غەشم.
ئەگەر بەووردى ئەم رووداوه و لێدانەى حەسەن زيرەك شى بكەێنەوه دەكەينه ئەنجامێك.
ڕێکەوتی٢ :ی دێسەم ەری ٢١١١

بەشى بيست و سێهەم
ساواك بۆچێ له حەسەن زيرەك دەدەن

ئەگەر به ووردى ئەم رووداو و لێدانانەى حەسەن زيرەك شى بكەينەوه دەكەينه ئەوەى كه.
يەكەم:

ئەوانەى له هونەرمەند حەسەن زيرەك يان داوه ئيتالعات  -زەدى ئيتالعات بوون.

دووەم:

وەك رابيعااه خااانم دەگێارێتەوه كااه كااوڕه بانەييەكااان دەيان ەنااه ژاناادارمەرى لەو ژاناادەرمەرى بااه قساەى

خۆش بەرێيان دەكەن و به تەوسەوەش پێان دەڵێن له مەو دواش لێناگەريين كەس لێتان بدات وەك ئەوەى دەزانن
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ئەوانەى كه لييان داون كين و هەر ئەوانه وازيان لێناهێنن و له مەو دواش شەريان پێدەفروشن و لييان دەدەن!؟!
سێەم:

وەك ميرزا كەريم باس دەكات زيرەك زۆر نهێنى له دڵدا بووه بەاڵم نەيويراوه باسيان بكات ئەو نهێنيانەش

هەر ئەو زۆڵام و زۆرەى ئاشااكراو نهێنااى ئيتالعااات بااووه كااه ژيااانى لااه زياارەك تاااڵكردووه دەنااا زياارەك هاايج گياارو
گرفتێكااى لااه گەڵ كەس نەبااووه ئەوه هەر رژيمااه ديكتاتۆرەكااانن زۆڵ ام لااه هاوالتيااان دەكەن و هاووالتييەكاااني
ناتوانن دەردى دڵى خۆيان بۆ هەموو كەس باس بكەن.
چوارەم:

زيرەك گوناحێكى نەبووه جگه لەوەى كورديكى بێ غەل و غەشه و دەيەو ئەو بێ غەل و غەشييەى خۆى

بپارێز .
ميرزا كەريم زۆر به دڵسۆزييەوه زۆر نهێنى ژيانى زيرەكى بۆ ئاشكرا كاردووين ئەوه تاا پااش مردناى زيارەك دەچاێ
چەند پرسياريك له (حوسێن زيارەك)ى باراى حەساەن زيارەك دەكاات و ئەويا

لە وەاڵمادانەوه دا راساتييەكان باه

تەواوى ئاشكرا دەكات ميرزا كەريم دەنووسی له حوسێن زيرەكم پرسى! برام زيرەك خراپەى كەسى نەباوو حەزيشاى
له شەڕو گيجەل نەبوو بۆچى تا له بانه بوو دوو سێ جار شەڕى كرد؟
حوسێن له وەاڵمادا دەڵاێ :ئیماه چەناد جاار پيماان كاوت ئەتاوو تەنهاا خاۆت و براژناه رابايعەى ژنتاه و ئاارەزوو و
ساكاري

الى دايكيانن ئێمه زۆر چاك دەتوانين بەخيوتان بكەين ياان وەره لێاره كاسا ى بكاه و ئاێمەش يارمەتيات

دەدەين و چاويشمان لێت دەبێ كەسي
زيرەك پێكەنى و كوتى :باوكم خۆ مني
و مني

ناتوانی بێ خود شەڕت پێ ب رۆشيت.
ئەوەى تۆ دەيیێى دەيزانم و زۆريشم بەالوه چاكه بەاڵم ئێوه شتێك دەزانن

زۆر شت من بەالتان لئ دوور دەخەمەوه.

حوسین دەڵێ مني

كووتم :بەالى چى كاكه ئەو هەموو مودەته ئێمه ئاگاييمان له ماردن و زيناى يەكتار نيياه! ئەو

به اليەى بۆ تۆ ديته خوارەوه با ئێيمەش شەريكى غەم هەڵگرتنت بين و غەميكت بۆ بخوين.

زيرەك تەماشايەكى ئەو ال و ئەمالى خۆى كرد و به دەنگى نزم
كوتى :حوساێن زەدەى ئيتالعاات ئەزيەتام دەدات و دەڵاێ دەباێ بچێتاه ئەو دياوو ئيشامان باۆ باكەى! چەنادى دەڵاێم
باوكم ئەمن هى ئەو جوره شاتانه نايم و سەودايشام نيياه! ئێاوه چاون ئيساتي اده لاه مان دەكەن؟! دەڵاێن ئەتاوو باه
ماااڵەوە باارۆ باۆ عێاراق ئێمااه پاارەيەكى زۆرت دەخەينااه ئيختيااار و خۆشاامان خەڵكاات باۆ دەنياارين و تاۆش هەرچاى
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زانياريت هەيه پێمان بیێ و ئەواني

بۆ ئيمەى دەهێننەوه! هەل ەت خۆشت دەزانى ئەم جوره شتانه به مان ناكريات

و ئەگەر پێشم بكر نايكەم با ساڵی دوو سێ جار تيم هەڵدەن و به هەژاريا

دەژيام و بەاڵم ئەو كاانييەى ئااوم

لێ خواردووەتەوه هيج كاتێك بەردى تێناخەم و خيانەت به خاكەكەى عێراقي

ناكەم له نااو خەڵكاي

ساەربەرز

دەژيم له دواييدا به شوخييەوه پێكەنى كوتى :به تەنيا بەربەرەكانيى دەولەتي

دەكەم!.....

بەڵێ كروكى مەسەله كه لێره دايه ئيتالعات دەيەو زيرەك ئەو ناو و دەنگ و هونەرەى كه هەيەتى بۆ ئەوان باه
كارى بينێ و خيانەت له براكانى خۆى بكات .له بەرام ەريشدا چەند بارەى بو پيدەنێ بەاڵم زيارەك دەڵاێ ئەوە
كارى من نييه و هيج كاتيك بەرد ناخەمەوه ئەو كانييەى كه ئاوم تييدا خواردووەتەوه با ساڵی دوو سێ جاار تايم
هەڵ دەن و به هەزاري

دەژيم و له ناو خەڵكێ

ساەر بەرز دەبام باه تەنياا بەربەرەكاانيى دەولەت دەكەم .بەڵاێ

زياارەك خيااانەتى نەكاارد و بااه هەژارى زيااا بەاڵم دەولەت  -ساااواك  -بە ژەهاار كوشااتى راستيشااى كاارد بااه تەنيااا
بەربەرەكانيى دەولەتى كرد و گيانى خۆى له سەر دانا.
ڕێکەوتی٢ :ی دێسەم ەری ٢١١١

بەشى بيست و چوارەم
لێدانى كاوبويى

ميرزا كەريم خوشناو دەنووسئ:
ماوەيەك بەساەر لێادانى حەساەن زيارەك تێپەري اوو ئاازارو نارحەتييەكاانى لاه بيار چاوو باووه دەساتى كردباوو باه
كاس ى هەل ەت ئيمەش هاتوو چوومان دەكرد وەك جاران رۆزيك بەيانى رابيعه خانم هات بۆ مااڵى ئێماه و كاوتى:
كاكه ئێمه لێره نامينين له گەڵ قسه كردني
ميرزا كەريم دەنووسی مني

دەستى كرد به گريان.

زۆرم پێ سەير بوو كوتم :بۆ لێره نامينين رابيعه خانم فرميسكەكانى سريەوه و كوتى:

87

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

كاكه وابزانم ئەگەر چێتر لێره بمينێنەوه له وانەيه شەويك هەر بشمانكوژن!! كوتم :ئاخر چێ ووه چێ روويداوه باا
مني

بيزانم؟! رابيعه خانم كوتى :ئەمشه و ئەوەندەيان به لوولەى ت ەناگ لاه زيارەك داوه و هەرچاێ پووليشامان

هەبوو هەموويان لێ سەندووه و هيچمان نەماوه ميرزا كەريم دەچێتە كانى مەال ئەحمەد بۆ الى زيارەك ساەير دەكاا
زيارەك لاه ساەر كورسايەك دانيشاتووه چااوى باه ميارزا كەريام دەكەو دەزاناێ باۆ زيارۆك پەروش و نارەحەتاه بااه
پێکەنينەوه دەڵێ ئەمه به هاوارمەوه هاتووى؟
ميرزا كەريم دەڵێ ئەوه چێت بەسەر هاتووه؟
زيرەك دەستى بۆ كراسەكەى بردو هەڵێدايەوه و كوتى :سەيركه كاكه بزانه چيان بەسەر هێناوم! كه سەيرى سينه
و پشتيم كرد موچركه به بەرى پێمدا هات و له تاوقى ساەرم هااتەدەرەوه جێگااى هەر لاوولە ت ەنگای لياان داباوو
وەک بیێى به بويەى شين ژماره بێنجى له سەر سنك و پشتى نووسرابئ وا بوو جێگاى قونداغى ت ەنگ به پاانى و
درێأى قوناغه كه پشتى زيرەكى شين و مۆر كردبوو.
كوتم :زيرەك ئەتوو ئەوانەت دەناسى؟
كوتى :به خوا نەمناسين بەاڵم كوڕه جحيلێكى بااڵ بەرزيان تێدا بوو زۆر اليەنگرى لێوه كاردم بەراساتى ئەگەر ئەو
نەبووايه شپرزەيان دەكردم زۆرتري

هەتيوێكى خركەلەى چوار شانەى شرورى تيدابوو زۆر بەباێ ويژداناى لێيادام

ئەو هەتيااوه پيسااه هەر هااات و غااارى دايااه ژوورەوه و شوشاەيەكى ويسااكى كااوبەيى هەڵپچار و ناااى بەدەماايەوه و
السايى عيساابەكانى ساينەماى دەكاردەوه و خاۆى باه مان تااقى دەكاردەوه دەم ناا دەم فريكاى لاه ويساكيەكەى دەداو
پشتى ليوى خوى دەستريەوه و دەهات لووله ت ەنگێكى له سينكى من دەكوتى و شووشه ويساكيەكەى دەلەقانادەوه و
فريكى ترى ليده دايەوه و سەيرێكى منيشى دەكرد و قسەيەكى زۆر ناخۆشى پێدەكوتم مني

زۆرم پێناخۆشا وو ئەو

هەموو لێدان و ئەوانى تر و پوول بردن و قسەى ناشيرن به اليەك ديمەنى ئەو ناپياوه به هەماووى هەباوو حارس
گرت وومى و خۆم بۆ رانەگيرا و كوتم ئاخر هەى ناپياوى نا ئينسان ئەتوو دزى يان ويساكى خاور؟ ئەگەر مەشاروب
خورى بۆ لێمدەدەى وەره دانيشه با خوراكيشت بۆ بينم زۆريشت خزمەت بكەم زۆريا

يخاورەوه وەك پيااو كاكاه هەر

ئەوەندەم كوت و شووشەكەى دانا و كوتى هەى پيره دايكت  .......ئەوه دياره منت به بياو دانه ناوه!! ئەمجاره به
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هەر دوو دەست تيم بەر بوو ئەگگر ئگو كوڕه باال بەرزه نەبوواياه باه خاوا شارى دەكاردم كاوتم :هاتوونەتاه ساەرت
هەموو لەشيان شكاندووى سەرەراى ئەو هەموو لێدانەش مەتحيان دەكەى؟
كوتى :راسته ئەو نەوعه كەسانه هى مەتحكردن نين بەاڵم دەكوتر ئەوەيان له مەيان چاكتره بەاڵم چاكيان تيدا
نييه!
كوتم :شكاتت نەكردووه؟
كوتى :له پێ

تۆ ژاندارمەرەكان لێره بوون و بازجويان لێ كردم بەاڵم خۆناشويرم بیێم وەك مەسەلەكەيه كابراش

دەكوژن و له گەڵ جەنازەكەشى دەرون!!
كوتم :زيرەك ئەتوو دەزانى بۆچى لێت دەدەن بۆ چاى باه مان ناڵێيات؟ باه دڵێكاى پا بااوەر ساەيرێكى مناى كارد و
كوتى :ناويرم دەردى خەم به كەس بیێم بەاڵم هەل ەت شت له تۆ ناشاارمەوه ئەگەر توزياك ساەبر بكار و پەلەم
لئ نەكەى تا وەختى خۆى دێت.
كوتم :يەعنى چى كاكه كيان قسه كردني

سەبرى دەو ؟!

كوتى :پێم نەكوتى وەزعى من وەزعيكى معمولى نييه و ناويرم دەردى دڵى خۆم الى هەموو كەس بكەم بەاڵم رۆژيك
دادياات پ ا بەدەم هاااوار بااكەم و خەڵكااي
وەختيكي

حاااڵى بااكەم كااه ب اۆچى نااايەلن لااه هاايج شااوێنيك جێگ اام ب ێ اتەوه هەر

ئارەزويان لێ ێت ئەوه بەهانەيەكم بۆ دەدۆزنەوه تيرو بارم تێهەلادەدەن و دەرونەوه دوو ساێ رۆژ هااتوو

چويان پێكرده ژاندارمەرى كه كوايه تۆلەى باۆ لاه تاوانكارەكاان وەردەگارنەوه پااش ئەو هەماوو بازجوياه و هااتوو
چوو كردنه پێان كوت :كاكه ئەتوو

دەكەى لەو چول و دووره شاره؟ به قسەى ئێمه دەكەى برۆ جێگايەكى تر باۆ

خۆت كاس ى بكاه باشاتره! هەتاا شاەويك نەيانكوشاتووى دواياى زيارەك باه ناچاارى ساەرى خاۆى هەلادەكرئێ و باار
دەكات.
زيرەك بەم دواييه زۆر نارەحەت بوو وەك جاران كه خەڵك حەزى ده كرد قسەى له گەڵ بكات هەميشه دەم به

89

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

پێكەنين و روو خۆش و شوخى و باز بوو .بەاڵم! ئەم ماوەيه هەر وەك بیێى حەسەن زيرەك ى جاراني

نەبوو.

شەڕ پێ روشتن و لێدانى زيرەك بەردەوامه ئەمجارەيان زۆر روونه كه كين ئەوانەى له زيرەك دەدەن رابيعاه خاانمى
خيزانى زيرەك به ميرزا كەريم دەڵێ :ئەگەر ليره بمينين دەترسم شەويك بشامانكوزن لاه وەاڵماى زيارەك باۆ ميارزا
كەريم كه دەپرسی شكاتت كردووه؟ زيرەك دەڵێ :ناويرم بیاێم وەك كاابرا دويكاوژن و لاه دواى جەنازەكەشاى دەرون
هەروەها زيرەك دەڵێ :رۆژی دئ بۆ هەموو خەڵكى باس بكەم پااش هيناان و بردنێكاى زۆر ژانادارمەرى لاه جيااتى
ما وەرگرتنەوه و پاراستنيان به زيرەك دەڵێن :لەو شوێنه چول و دوورەى شار مەمينن با شەويك نەشتان كوژن!!
زيرەك زۆر راست دەكات كاتی دەڵێ :له هەموو عێراق و ئێران جێگام نەبووەوه ماندوو بووم .هيالك بووم.

جێم نييه تييدا بسرەوم خاكم به سەر بيالنه خۆم
بێ كەس و بێ دەر بێ يار و هاودەم بێ مەى و مەيخانه خۆم.
ئەگەر به ووردى سەرنجى قسەكانى زيارەك و راباه خاانم و ژانادارمەرى بادەين! ئەوا دەبيناين وشاەى كوشاتن!!! الى
هەرسێكيان دووباره دەبياتەوه هەرچاى زيارەك و راباه خانماه گەيشاتوونەته ئەم بااوەره كاه ئەم هەماوو لێداناه باه
خااوراييەوه ئەم هەمااوو شااەڕ پی روشااتنه بااێ بەزەييااانەى ساااواك و ئيتالعااات زەدەى ئيتالعااات كۆتااايى نااايێ و
ئەنجامەکەی كوشتن!!!ه!! هەر واش دەرچوو.
هەرچاى ژانادارمەرى شاه ئەوه وەك ئاگاادار كاردنەوەيەك ترسااندنيك پااش ئەم هەماوو لێداناه!! باه كەفاى كوشااتن
دەيترسينن و به هيما پێى دەڵێن ئەوانەى كه لێيانداوى دەشتوانن بتكوژن!! بەڵێ! دواجار توانياان دەرمانخواردياان
كردوو و كوشتيان.

هەتا جەوان بووم فره بير نەبووم
دەمكرد راوى باز سونه گير نەبووم
ڕێکەوتی٣ :ی دێسەم ەری ٢١١١
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بەشى بيست و پێنج
شەوى ناو حەوزەكه

زيرەك له يەكێ له گۆرانييەكانى به توركى دەڵێ :هەريانەن كيدرەم غەريا ەم غەرياب واتاا دەچماه هەر جێگاايەك
غەري م غەريب !!
پاش رويشتنى زيرەك ميرزا كەريم ماوەيەك هەواڵى زيرەك نازانی دوا جاار دەپرساێ! دەڵاێن وا لاه ساابالغه! هەر
چونێك بێت له سابالغ ئەو ماڵه دەدوزيتەوه كه زيرەك لەو باووه كاه ميارزا كەريام دەگاتاه ئەو زيارەك لەويا
نەماوه خاوەن ماڵ ئاوا هاتن و رويشتنەكەى زيرەك بۆ ميرزا كەريم دەگيرنەوه كه هاتناه ئياره مان لاه مااڵى خاۆم
ئەو ديوەم بۆ بەتاڵ كردن خۆى و رابيعه خانمى خيزانى و هەناد كەل وپەلاى پێويساتى مااڵ ئێاوارەيەك لاه گەڵ
هەنديك برادەر چوونه دەرەوه بۆ ريستورانى (ني ريم) بارادەران داواى گاۆرانى دەكەن پااش توزياك ساەرگگرم باوون
ئەوي

خان باجى دەكوت كه خەڵك دەنگى زيارەك دەبيساتن هەماوو لاه زيارەك كاۆدەبنەوه و وەك و كاورس گاۆرانى

دەلينەوه و دەنگيان دەكاته سەر خيابان لەو رۆژكارەشدا سابالغ له ژێر چاودێرى و ئيختيناق دا دەژيان ئەفسەریکی
شهربانى هەميشه له گەراندا بوو له گەل چەند پاسەوانێكى چەكدار دەگەنه نزيك ريستورانى (ئي ريم) ئەو هەموو
شلوقييه دەبينێ يەكسەر روو دەكەنه ريستوران و دەستيان كرد به دەركردنى خەڵكه كه خەڵك ليارەوه دەردەكاران و
لەو اليەوه دەچوونەوه ژوورژوه!!
ئەفسەرەكه چووه ژوورەوه بينى حەسەن زيارەك گاۆرانى دەڵاێ و خەڵاكەكەش دەيیێانەوه روودەكاتاه زيارەك و هااوار
دەكات له سەرخۆبن ئەمه چێياه ئەم جێگايەتاان شالوق كاردووه؟ كەس كاوێى نەداياه ئەفساەرەكه و زيارەكي

كاوێى

نەدايه و تا گۆرانييەكەى تەواو كردو كوتى :سەروان گۆرانى كوتن قەدەغه نێيه ئەتوو بۆچى هاتووى زەوقى ئێماه
دەشكينى؟
ئەفس اەرەكه كااوتى :ئەم شاالوقييه قەدەغەيااه ئەم ش اێوه گااۆرانى كااوتن كااه بيتااه ه اۆى كوبااوونەوەى خەڵ اك ئەمااه
قەدەغەیە زيرەك كوتى :كاكه بۆچى الى ئێوه گۆرانى دەڵێن و رەقسيشى به دەمەوه دەكەن لاه ساەر روخاى خياباان
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يااان لااه ناااو پاركێ اك زۆر لێ اره شاالوقتره ب اۆچى ب اۆ ئەوان قەدەغااه نييااه ب اۆ ئيمااه كااه لااه ناااو چ اوار ديااوارى ئەم
ريستورانه و تەنيا يەك دەرگاى هەيه بێ پەنجەره به گۆرانى دەردى دڵى خاۆم باه باادەم باۆ دەباێ مانعتاان هەباێ
قسەيەك له ئەفسەرەكه و قسەيەك له زيرەك ئەفسەرەكه يەك زلاله لەبن كوێى زيرەك دەدا!!
زيرەكي

نەيكرده نامەردى و هەستايه پێوه و تا تينى تێدا بوو زلالەيەكى لەبن كوێى ئەفسەرەكه دايەوه و پشتاو

پشت بەريدايەوه و خەڵكى دەور و بەرى دايان بەروسينه سەريەك بوو باه شاەڕيك لاه هەماوو ئێرانات نەياانتوانيوه
ئاوا له ئەفسەر و پاسەوانان بدەن وايان لێكردبوون خۆيان بۆ به سەر پێوەراناه دەگێارا ئەوەنادهەى پێنەچاوو دوو
ماشين پ له پاسپوان و چەكدار له بەردەمى ريستوران خۆيان فريدايه خوارەوه و غاريان داياه ژوورەوه و دەساتيان
كرد به لێدانى خەڵكەكه ئەو جاره باووه بااى پاساەوانەكان و تاۆڵەى ئەواناى ديكەياان لێكاردنەوه و هەموويانياان
خسته ناو ماشين به پاله پەستۆ و تێهەڵدان به تاي ەت ئەفسەرەكه زۆرى له زيرەك داو دەستى له دواوه بەستەوە
و له بەر چاوى خەڵك دايه بەر شەق و سوارى ماشينى كرد بەاڵم هەرچى لەشى ئەفسەرەكه بوو خوينى لێ دەهاته
خوارەوه شەڕه كه كۆتايى هات و هەموويان بردن باۆ شاەهرەبانى خەڵاك زۆر هەوڵيانادا باۆ بەرداناى زيارەك بەاڵم
ئەفسەرەكه خەڵكى ترى هەماووى بەردا تەنهاا زيركاى هيشاتەوه ئەويا

لياى هەڵدەساتاوه و تياى بەر دەباوو و باه

شەق و زلاله تا ماندوو دەبوو ئا بەم شيوەيه زيرەك ئەو شەوەى به ئەشكەنجه و ئازار برده سەر تا وەختى بەيانى
له ساەر خاۆى چاوو خەرياك باوو بمارئ رەوانەى بيمارساتانيان كارد پااش ئەوەى ئاغااى محايەدين دۆساتالى دەبيتاه
کەفيلااى و بەرى دەدەن پاشااان زياارەك بااه خاااوەن ماااڵ واتااا ئەوەى زياارەك الى كريجااى بااوو دەڵااێ :ماان ليااره دەروم
ئەوي

پێى دەڵێ ئاخر برام بۆ دەروى و تاكەى ماڵى تۆ هەر له سەر پشاتى والغ بێات بالاه نااو ئێماه دا تۆزياك

ئۆقره بكرى و بحەسييتەوه!
سەيرى منى كردو كوتى ئەمن تازه رووم نييه لێاره بمێانمەوه پێانج و دوو رۆژيكام مااوه دەچام باۆ شاارێكى گچكاه و
نانيكي

هەر دەبێ من و رابه سكمان پێ تير بكەين له قسەكانيدا ديار بوو كه زۆر دڵشكاو بوو بەڵێ دلشكاو بوو

ئەگەر چى ئيمپراتورى هونەر بوو بەاڵم كورد رێز له دڵسۆز و داهێنەرى خۆى ناگريت ئگمه ناو نيشانى پۆستەكەمە
بەڵێ زيرەك له كاتى قسه كردندا خەريك بوو دەگرياا زيارەك گياان فرميساكه ساويره كانات بساره ئەوه كاورده تاا
مابێت قەرزارى تۆن خاوەن ماڵ كوتى :دەستى شكاوم كاكه لێره ماڵيان بار كردو ناشزانم چوونه كام شار.
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سەرچاوە دیواری فەیس بووکی؛ حسن زيرەك و هەتاوى خاك
ڕێکەوتی٢٤ :ی دێسەم ەری ٢١١١
تێ نی :رێکوپێک و هەڵەکان ئەم بابەتە لە الیەن ئامادەکاری ئەم نامیلکە چاککراون

نوستالوژی بیرەوەریێکی لە یاد نەکراو
کانون کوەنوردان کردستان

ژیان بێ بیرەوەری ،بێ کۆبوونەوە ،بێ بایخە .بە درێژیی مێژوو ،سەر بردە و بیرەورییەکان  ،زۆرتارین خوازیاار و
بیسەریان هەبووە .نامەو لە خۆم باس کەم؛ بەاڵم لە قۆنااغێکی ژیاانی مناداڵی لە خولیااو ،خۆشەویساتی دەناگ
خۆشێک  ،هونەرمەندێک کە وەک قارەمانێکی ئوساتوورەیی بە المەوە گریناگ باوو بادوێم .کە باۆ هەوەڵاین جاار لە
زەماوەندێک دا چاوم پێ کەوت .ئەو دوواندنە ،هی سەر دەمێک بوو کە گەلێک چیرۆک و گەورەیای و جاووان چااکی
کە مەزنتر لە مرو بوو وەپاڵ قارەمانە کەم دا باوو .پاێم خاۆش دەباێ گێوبیسام بان بە یەکەوە بچیانە نااو نااخی
زەمان .وەک بیرەوەرییەکی منداڵی نازانم بۆ قەت لە بیرم ناچێتەوە ،وەک ساێ ەرێکی نادیاار ،کە تەنیاا بە دەناگ
بیست ووم ،بە سەفحە و شریت یاکوو لە ئیزگەی کرمانشان و بەغادا لە رادوو یااکوو قەوان .وەکاوو گاۆمێکی مەناد،
وەکوو شاخێکی هەزار بە هەزار ،کە دەنگی هەڵ دێنا ،وەکوو تاڤگەو ڕوبارێکی ڕەوان دەچووە نێاو دڵای زەویاو زاری
ویشکو قااق  ،ڕۆ دەچاوو  ،دەباوو بە هەوێان باۆ داهێناانێکی هاونەری باۆ نااو دڵای چیناو تۆێژەکاانی کۆمەڵگاا؛لە
جووتیاااار ،ساااەپان و خوینااادە وار ،هەتااااکوو شاااێخ و مەال بەبیساااتنی ئەو دەناااگە وەکاااوو خرماااانی ساااوور هەماااوو
دەگەشانەوە .لەرەی دەخستە دڵی ڕێ ووارانی تینووی ئەو ڕێگا نادیارە  ،کە بە نیگارێکی نەهێنی لەگەڵ کۆمەڵگای
خۆی دا دەژییا .هەر چەندە بە جەستە نادیار بوو بەاڵم لە کۆر و مەجلیسای خەڵاک دا دیاار ،خەم ڕەوێان باوو ،لە
هەموو بابەتێکەوە هەست بزوێن ،وەبیرهێنەری زۆر بیرەوەری خۆشەکانی ژیان .گۆرانییەکانی ،هەنگاوێاک باوون باۆ
نزیک بوونەوەی چیناوو  ،توێژەکاانی نێاو کۆمەڵگاا لە یەکتار جیاا لەوە کە هەڵ ەساتەکان لیپااو لیاو لە هاونەر و
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ساکاری بوو ،بەاڵم لە قورگێک دەهاتە دەر ،ئەنگێوە بوو و دەنیشتە دڵ بە زمانێکی ساکار  ،کەپشاتی بە فوڵکیاور
و ئەدەب و ووێژە بەست وو هەر لە بەر ئەوە  ،دەالقەیەک بوو  ،بۆ گەشەو نەشەی هونەری گۆرانی کوردی  .دیتنای
خەونوو خولیایەک بوو کە بیێ ڕۆژێک بی ینم؟ دەیان کوت لە ڕادیۆی کرمانشان دایە ،نا لە ئیزگەی بەغدا! ئەی بۆ
لەو شارە دییار نییە؟! لە چی دڵی گیراوە؟ بیێ لەو شارە تۆرابێ؟ بیێ لە مریەم بوکانی تۆرابێ؟ لە ڕوح و بیری
منداڵی خۆم دایم بیرم لێ دەکردەوە شتێک کە هەرزی منداڵی منی دەتەنییەوە و زۆر جاری

بۆ ئەو دەنگ خۆشە ،

جووابی سەیر و سەمەرەم بە خۆم دەداوە .ئەو دەنگە هونەرێکی زیندوو بوو  ،کە وەک گیاندارێک بێ جووڵە نەبوو،
لە هاااتوو چااۆ ،لە پەیااکەری جااووانی ئەو هااوونەرە دەدووا .بەاڵم چااارەنووس وابااوو ،هەر لەوشااارە نەبااوو  ،بەاڵم
ئارام و لە سەرە خۆ ،دەنگی بە سۆزی وەک تیرێژی خۆر ،وەک شنەی بەالوێن  ،جاری وابوو وەک بایەکی سەرکەش
لە هەمااوو دەرگااا و دیوانێااک بااێ دەنگاای شااار و دێهاااتی دەشاایەژاند .و رووژێاانەری شااەقامی چااۆڵ  ،لە فەزایەکاای
سااێحراوی بە دەنگاای نااازی ئەو ئاااوازە ،فەزایەکاای ماناااداری بەمەجلیساای گشاات خەڵااک دەبەخشاای .ئااای چەناادە
بەخشەندە بوو! ڕەنگە لەمەبەستم گەیشت ن ،و ئەو پێشەکییە تووانی ێتی ،کە ڵە هونەرمەنادێکی باێ نااز ،غەوارە
لەو شارە لەهەموو جێیە ک ئاوارە  ،سەرەکی ئەم وتارە ،حەسەن زیرەکی کردبێت ،ئەو کانگایێکی مەزن لە جووانی
و هونەر ،کە هەنگاوی دەنا نێو شە پۆلی جەماوەر  ،هەساتێکی پرشانگداری لە فەزا بە خەڵاک دەبەخشای بە حەق
هونەرمەندێکی خەڵکی بوو لێوڕێژ لە هەست و هەناسە ،پەیکەرەی جووانی مرۆ بوو  ،کە هەموو کەس چێژی لاێ
وەر دەگرت .ئێمەی مرۆڤی ئەو دەوەرە لە گەڵیا نە ژیابووین ،تەنیا بە دەنگای ڕاهاات ووین ،ئاوخژنی دەخساتە نێاو
جەرگو داڵن بۆمنێکی منداڵ  ،زۆر جار تامەزرۆی دیتنیم دەکرد بیێی ئەو ئاواتەم وەدی بێات؟ ئاواتێاک باوو  ،دوور
و قااااق  ،بەاڵم ناهومێاااد نەباااووم .دەگەڕێاااتەوە باااۆ سااااڵی 0016ی هەتااااوی کە پاااۆلی چاااوواری ساااەرەتایی لە
قوتابخاانەی «قەاڵی ساەرداری بۆکاان« دەمخوێناد .ماڵمااان لە گەڕەکای «تەقتەقاان« کە کەوت اووە خاووار شاااری
بۆکان و نزیک گەڕەکی «ئاشی خانم« .بوکان شاارێکی چکاۆلەی خنجایالنە ،بەاڵم بە بااگراوە نادێکی دەوڵەمەنادی
فەرهەنگی و ئابووی ،ئاوەدان بە دەشتی موکوریان .هەر لە بەر ئەوە خەڵک مام ناوەندی دژییان وە دەست کاورت و
هەژارت زۆر بە دەگمەن تێیدا دە دیت .هەر لە بەر ئەوە قاتوو ق ی دوای شاەڕی عااڵەمی لەو نااوچەیەدا زۆر کەم
بیندراوە .شارێک جاووان و ڕازاوەیە کەمرۆڤای جاووان و باشای تێادا بەدی باکەی  .بۆکاان شاارێکی چەق بەساتوو لە
سەر فەرهەنگی بەرتەسکی عەشایری نەبوو؛ شارێکی کراوە بە ئەدەب و هونەر و نووسەر و دەنگ خۆش و بیرمەند.
شارێکی عەشایری نەبوو ،کە هەر ئەو دەمانە شانۆی هاملێنی «شکسپیر« دەهااتە ساەر ساەکۆی شاانۆ و «عاومەری
حەمیدی« شانۆی«پسرخاک«ی دەنووسی و لە الیەن «گرووپی شانۆی جەوان« دەچووە سەر سەکۆی شاانوو .و هەر
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ئەو دەماانە «عااومەر سااوڵتانی« ناسااراو بە «وەفااا«کتێ ای «ساارود پرسااتوی« دە هۆناادەوە .و شاااعێر و نووسااەری
ئێااران «سااەعید سااوڵتانپوور« لە دێهاتەکااانی بۆکااان وەک مااوعەلیم «سااپاهی دانا « بااوو و دۆسااتایەتی لە گەڵ
«وەفا« بووە .5ئەو کاتانەی کوردی نووسین باو نەبوو و باەە باوو «وەفاا« بیرمەنادانە لە کااتە ساامنا کە کاانی
ژیان لە گەڵ جووانی و گە لەکەی دەدوا و بە شوێن جەستەی ون بووی خۆی دا دەگەڕا.

ئای ...چەندە غەری م
لە وانەی وا خۆشم دەوێن
چەند نامۆم
بۆ ئەوانەی خۆشیان دەوێم
چلون ون بووم
لە شەقامی فێ لێهاتووی
ئەم ژیانە  ...دا.
زورێااک لە کااوڕە ئاغاکااان لە زانکۆکااان خەریکاای خوێناادەواری بااوون و زۆر بەیااان وەک باوەڕمەناادێک بیاارو باااوەڕی
ڕوناک یرانەیان بوو .لە ساەر دەمانێاک دا دوای تێکچاوونی دەساەاڵتی دوکتاوور «موساەدیق« و شۆڕشای جووتیاارانی
ناااوچەی بۆکااان لە «چااۆمی مەجیاادخان« و «فەیاازوڵاڵ بەگاای« ئەوە «باارایم خااان سااۆران«ە کە دەبێااتە داڵاادە و
پشتیوان بۆ جوتیاران ،دەرەنجامەکەشی ڕزگااری چیناوو تاۆژێکی زۆری جوتیاارانی لاێ دەکەوێاتەوە کە دوایای ئەوەی
دەربەدەر دەکرێن ،لە زستانێکی چەتوون پنایان دەدا و دەبێتە یاریدە دەریان .حەسەن زیارەک تەنیاا لە خانەقاای
«شێخانی زەن یل« نازی دەکێشری و «سوارەی جووانە مەرگ« لەگەڵ «نەرگەس«ی ئازەری کە کارکەرییاان دەباێ،
پەیمانی هاوسەری پێک دێنێ .دیوەخانی حاجی ڕەحماناغای موهتەدی زانکۆیەک بوو ،بوو بیرمەندان  ،ڕاگەیاندنی
میللی ،ئەدەبی ،کۆمەالیەتی  ،ڕونااک یری ئاایینی ،زانساتی کە وەک زانکۆیێاک وا باوو ،باۆ ئااڵۆگۆڕی بیاروڕا وتاوو
وێااژی بیرمەناادان بە پێااوەری زانسااتی  ،شااان لە شااانی مەکااوی سااۆقراتی دەدا .ئەوانە و سااەدان بەڵااگەی دیااکە
نیشانمان دەدا ،بۆکان شاارێکی چەق بەساتوو بە بیاری کاورتی عەشاایری نەباوو .کاراوە و ئااوەدان بە هەماوو بیارو
هەزرێکی شارستانییەتی سەردەم.
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دوکتور «فەریدریشی ئالمان«ی کە پزشکێکی عالەمی بوو  ،و دوکتوری ناوداری ئێرانی «یاار محەمامەدی« ناساراو
بە دوکتوورە «شێتە« کە جەڕڕاحێکای کەم وێانە باوو باۆ سااڵیانی زۆر لەو شاارە ماانەوە و ئااڵو گاۆڕی فەرهەنگای
ناوچە زۆر بەرچاو  :شارێکی چکۆلە ،بەاڵم وەفادار بە هەموو بیرەوەرییەکانی غەفوور ئاشناگەر باو هەوەڵاین جاار
لە ساڵی  0011هەتاوی سینەمای لە بۆکان دامەزراند .ڕادەی خوێندەوار  ،قوتابی بە تای ەت خویندکاری دەر چوو
لە زانساتگاکانی ئێاران بەر چاااو .قەت لە بیارم ناااچێ هەر لەو سااڵەدا شااارێکی  91هەزار کەسای حەشاایمەت05 ،
خوێندکاری پزشکی لە زانکاوی تااران ،تەورێاز ،شایراز وەر گیراباوو  91،خوێنادکاری موهەندسای  ،دوو خەلەباان.
هااونەر و ئەدەب لەو ناااوچەیە بااوو بەهااۆی گەشااەی عەقیاای و ڕووحاای .ژیاانگە و فەزایێااک پێااک بێناای ،کە شااێوازی
هەستکردن و بینین بگۆڕێت .و ئەوانە چاوێک نوێمان بداتێ باۆ ساەیر کاردن و هەساتکردنی شاکوو شاادی جاووانی و
هونەر!
ئەو دەمانەی زارکی ئاسمان تامی بەفرو بارانی لە بیر نەچوو بووە ،بۆکان بە قۆرغ و دارستان تەندرا بوو  ،لە
هەر شیوو دۆڵێکی هاژەی ئاو و جۆگەلەو رووبار بوو  .دوو چۆمی بە خوڕی «تە تە هوو«و «جەغەتوو« وەک دوو
برای چاک دەشتی بۆکانیان پاراو دەکرد ،ماڵمان لە ئاوایی «عەزیز کەناد« ،هەڵکەوتاوو لە 01ی کیلاومیتری ڕۆژ
ئااوایی بۆکااان باوو ،کە ساااڵی 0016ی هەتااوی بااۆ خویناادنی چاوواری سااەرەتایی لە بۆکاان لە ماااڵی دیوناسااێک و
ئاشنایەک «کاک عەلی حەدادی« بابی دوکتور «عومەر حەدادی«گیرسابوومەوە و لە گەڕەکی «تەقتەقان« دەرسم
دەخوێند.
«قەاڵی سااەردار« ئەو قەاڵ مێااژوییە کە قووتااانە دێ ا وانیاایە هەر چااووار دەوری خااۆی و کاااتی خااوی لە ساااڵی
0095ی هەتااوی ئااااڵی کوردسااتانی لەسااەر هەڵ کرابااوو ،مەکااۆی مەدرەسااەو قوتابخانەمااان بااوو .قەاڵیێکاای کااۆن و
پ شکۆ بە سەدان پلیکان دەچوویە سەری بۆ ناوەندی قەاڵ ،و سەدان دیوو ،دیوخانە وەک کوشکێکی چکاۆلە دەچاوو،
وەفااادار بە هەمااوو بیرەورییەکااان و ئەزموونەکااانی میااژوو .شااارچکۆلە بااوو .بەاڵم زیناادوو و ئاااوەدان کەلە چەنااد
گەڕەکی گەورە پێک هات وو،گەڕەکی باغی قاسم ئاغا،گەڕەکی قەاڵ ،گەڕەکی قاولە ،گەڕەکای ساەالبخانە ،گەڕەکای
ئاشی خانم و گەرەکی تەقتەقان.
ئەو گەڕەکە نامۆ نەبوو ،جحێیی قیت و قۆز،قەرە باڵغ،کێشەی تێدا بەدی نەدەکرا،گەورە ماڵی وەک حاجی مستەفا
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قوڕەیشاای قووماااش فاارۆش و کاااک مەحمااوود خاڵەناادی «شااەدەڕەش« لەو گەڕە کە دژییااان ،هاوسااێ و دراوسااێ زۆر
ئەمەگناسانە بە دەردو مەرگی یەکترەوە بوون .دڵەکان چکۆلە نەباوون ،لێاوڕێژ لە ئەوینای باێ سانوور .بە تاای ەت
«ژیااال جەمااالی« کچاای سااەروان جەماااڵی کە فااارس زمااان بااوو لە قوتابخااانەی دوواناوەناادی «دبیرسااتان« وانەی
دەخوێنااد لە جااووانی دا ڵەگەڵ مانااگ و ڕۆژ شااەڕی دەکاارد ،کچاای«سااەروان جەمااالی« ئەفسااەرێکی زگاازل ،تااووڕەی
تۆسن ،چەکمەڕەق فەرماندەی ژاندارمری ناوچەی بۆکان نازانم تاارانی باوو یاان خەلکای مەشاهەد .کە هەماوو ڕۆژ
دەچوۆم بۆ قوتابخانە ،خەڵکی بی دەرەتان و فەقیاری دێهاتەکاانی بۆکاانم دەدیات بە دەساتی پا لە دیااری و بەر
تیل«گسیک،کاوڕ،کووپە ڕۆن ،چەلەنگە هەنگوێن« لە بەر دەرگایی مالی سەروان جەمااڵی ڕێچکەیاان دەبەسات؛ بە
دیتنی ئەو دیمەنە ڕقوو قینێکی مندااڵنەم بەرام ەر ئەو دەساەاڵتدارە لە دڵ بیێساەی دەساتاند .بەاڵم دڵخوشای مان
ئەوە بوو کە ژیال حەزی لە کۆڕێکی جووان چااکی کاورد دەکارد بە نێاوی «عاومەر مەحماوودزادە« کە دیپلاووم باوو و
سپای دان

و چەن جار ئەو چەکمە ڕەقە هەڕەشەی لێ کردبوو ،بەاڵم عومەر هەر جووابی نەدا بۆوە و ...

لە گەر مەالوێنی دەمەو بەختی ڕۆژێکی بەهاری ساڵی 0016ی هتاوی کە خەڵاک برایەتای و ئاازایە تییاان بە ناان
نەدەگااۆڕییەوە .ژیااانی سااەردەمیانە مانااایێکی بااوو ؛ کە بااۆن و بەرامەی ساااکاری و جااووانی بااوو  .لە هاوسااێ و
جیرانەتیمان«خات فاتم«ی بێوەژن بوو کە دوو کوڕی عوسمان و عەبدولال فەقێ بۆکانی ناز ناوییان بوو  .کچێکای
جحێیاای دەمەو بەخاات ئەگەر بە هەڵە نەچااووبێم «خەجاایج« لە کااوڕێکی سااابالغی مااارە کاارا بااوو ،کە دەگێااوزراوە.
زەماوەند و ڕەش ەڵەک جیا لە خۆشی و شادی هیمای یەک گرتووی خەڵکی گەڕەک بوو.
دونیایێک پا لە شاادی؛ کە ئەو ڕۆژە ،ڕۆژی بەخاتەوەری«خەجایج« باوو کە لە بەر دەرگااو ،حەوشاەو حەساارییان
گۆڤەند و هەڵپەرین باوو لە مااڵ دانیشات ووم«فااتم قورەیشای« هااوپۆلم کچای حااجی مساتەفا قوڕەیشای هاات بە
شوێنم دا .کوتی سەالم مزگێنیم دەیە«حەسەن زیرەک« لە ماڵی خات فاتم زەماوەنادییانە گاۆرانی دەڵاێ! ئاای لەو
خۆشییە! ئەوە بەرهەمی خەون و خولیاکانم بوو کە دەهاتە دی؛ دەبێ خااوەنی

ڕوحێکای گەورە باێ کە بەو جاۆرە

دونیای گۆرانی زیرەک کاری خستۆتە نێو داڵن .شا گشکە ب ووم ،دەبێ قارەمانەکەم چیون ب ینم!؟
لەگەڵ فاتم خۆمان بە کۆڕی زەماوەند داکرت؛ «فەتاح کارگەر«یشم لە نێو زەماوەند کە چاو پێکەوت ،کە لە مان
باو خۆشتر بوو و لەو کۆاڵنە دا دەژییان ،و لە ماڵی مەال محەممەد بانەیی کر نشین بوون؛ قارەمانی ژیمناستیکی
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بۆکان بوو و دەستێکی لە کێ ەرکێ «هەاڵتن«دا هەبوو کە ئەوڕۆکە خۆشەویستی شارە و شاخەوانێکی بە ئەزموونە.
بە دیتنی «فەتاح کارگەر« نامۆییم دەرچوو ،لە هەناوی دڵمەوە ،ئەو چرکە ساتە بوو کە ڕۆژ ژمێاریم باۆ دەکارد.
لە حەوشە نەم دی کوتییان لەوە تاغە ،بووک زێر وەشاان دەکەن لەو گاۆرانی دەڵاێ .خاۆم بە وە تااغەکەدا کارد
«،خەجیج« لە بەر ئاوێنەیێک لەسەر کورسیێک ،تارای سووری بە سەردا درابوو.
«حەسەن زیرەک« دایرەیێکی چکولەی بەدەستەوە بوو گۆرانی دەکووت .ڕانکاوو چاوغەیەکی گێاوزی لەبەر دا باوو کە
لە ژێر چۆغەکەدا کەوایێکی سیخمە زەڕی کە ئەو زەمان باو بوو.
شەدەیێکی ڕەشی ،ل کە شۆڕ بە شانی دا ،لە سەر نابوو ئەوە حەسەن زیرەک بوو.
منداڵ ئەوەی خۆشی دەو پێ لە هەماوو کەس ئاازاتر ،قارەماانتر ،جاووان چااکترە .ئەوە شاتێکە مناداڵ لە گەڵای
ڕاهااااتووە .ئەوە بەردی بنااااغەی هەساااتی ئینساااانییە ،کە لە مناااداڵ دا دەگاااوور کە دەبێاااتە دەر کەوتنااای کەیلااای
ئارەزووەکان .لەیەکەم تێروانیندا هەندی واقیعایم بەدی کارد کە لەگەڵ هەسات و خولیاکاانی مان بەراما ەر بەو کە
لە خەیاڵی خۆم دا بە دیم دەکرد جیاوازی بوو ،کە بە هایچ شاێوەیێک نکاۆڵی لێنەدەکارا .بەالمەوە هونەرمەنادێکی
شاز کە دەبێ لە هەموو کەسێک جووانچاکتر بێت ،بااڵبەرزی،تەژی لە جووانی ،سمێل باب  ،کە کاتێاک دەناگ هەڵ
دێنی عەرز و ئاسمان دەنگ بداتەوە ،هەمان عەشقێک کە لە هەوەڵ نیگادا بەو خۆشەویستییە ب ینم ،و وەس ی کەم
پێم خوش بوو هیشتێک کەلێن نەخاتە هەستی خەیااڵوی و عەشقی ڕوانینی من لە هەوەڵ دیتنم بەو دەنگ خۆشاە،
ڕەزاسووکە ،ئەو هەست بروێنە کە خۆشت دەو و عاشقی و لە هەستی مندالیت دا لێت نادیارە.
بااااۆ یەکەم جااااار زۆر بە دژواری باااا وام کاااارد کە ئەوە حەسااااەن زیاااارەک بااااێ! لە قارەمااااانەکەم قودساااایێەک ،و
کەسایەتیێەکەم لە خەیاڵ دا ساز کرد بوو  .کە لە هەموو کەس دەبێ ڕێکۆ پێکتر بێات .کاوتم فااتم ئەوە حەساەن
زیاارەکە؟ کااوتی ئەر بااۆ خااۆیەتی .نە بااااڵبەرز بااوو ،نەساامێۆ باااب ی چوارشااانە ،دەسااتە پیاااوێکی گەناام ڕەنگاای
ڕووخااۆش هێناادێک «خولۆرکاااوی« نە لە چاااو باادا؛ وەکااوو هەمااوو مروڤێکاای ئاسااایی .ئااارام ،تێرامااام ،ماناادوو نە
دەبووم  ،قیت و بەویقار گۆرانی دەکووت .ئەو ڕۆژە خۆی بە ژووری چۆڵی ناخی من و هەزارانی وەک من دا کرد.
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وەک بیرەوەرییەک  ،دەنگای بە ساۆزی بە گوێمادا چرپاناد .زۆر بە ساۆزەوە باووکی الوانادەوە بە تاای ەت کە باووک
دایکێکی بێوەژن و دوو برای بێ بابی منداڵی پاش خۆی بە جێ دەهێشت ،ئەمیشی الواندەوە .هەر چەند کە تەمەن
چووە سەر  ،بەو ئاکامە گەیشتم کە مروڤی جووان و لە بەر داڵن ئەوانەن کە دڵت پێیان دەکرێتەوە.

بە وتەی حەزرەتی مەوالنا مەالی رووم
دلێین جار کوتی یار بە یار
گەڕیدەی زۆر گوندو شارەزای شار
لە هەمووان خۆشتر و جووانتر جێیە
دەڵێ ئەو جێیە خۆشە یاری لێیە
وەک چۆن مروڤێکی خرا بە ڕواڵەت جوان ،دەتوانێ تۆقینت لێ بێت.
حەسەن زیرەک تو چکۆلە و بااڵ نزم نەبووی ،ئەوی زەوی لە ژێر پێ تۆدا نزم و بچووک بوو!
تۆ قەت لە ڕاستییەکان و ژیانی کۆمەاڵیەتی دا نەب ای .و قەت لە زۆنگااوی بێاواری و باێ حاسایی نەکەوتای .هەر
چەند تۆ لە هونەری خۆت بە وتەی خۆت خوشییەکەت نەدی .بەاڵم بەرهەم و ئاسەوار و گۆرانی ناب و ئەنتیکە بە
هەموو جووانییەکانی تێک ا بە گشتی قەرزدار و منەت اری تۆن .مرو ئەو کااتە ڕەناج دەکێشاێ لەدایاک دەباێ .تاۆ
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
ئەر رەزا سووک ،ئەو جار وەرەوە لێمان مەتۆرە ،مریەم بۆکاانی  ،هەماوو ڕۆژ زینادوو دەبێاتەوە و دێاتە «ساەر
خۆرینک« بەرام ەر حەوزە گەورە بۆ دووری تو فرمێسک دەڕژێنێ.
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کاکە «ڕێ ین« منداڵی ئەو شارە لە ئەمریکا ڕاگەڕاوەتەوە لە ساەر گیکاوکەت ،کاۆتەڵە و مجەساەمەیێکی بەشاان و
شەوکەتی دروسات کاردووەۆ کە لە سانە کااک هاادیم دی کاوتی ئەو مجەساەمەیە شاایانە و دڵخاۆش بەاڵم لەوەی کە
کوتەڵەی پێشووی حەسەن زیرەکیان کە کاری کاک هادی بو لە سەر گیکوکەتیان ال بردووە بە گیەیای .کاوتی ئەمان
لە حەسەن زیرەک دا سیمایی هونەرمەندێکی رەنج کێشااوی لە ژیاان تاسااوی ،ئااوارە و دەربەدەری دونیاای خۆماانم
بە د ی کرد بەاڵم بە داخەوە خەڵک دەیانەنو لە شتێک بدوێم لە بوونی نیە شتێک بکێشمەوە کە وا نیە.
پەیکەرەیێکی نێو چااوان کاراوە و بە درو دەم بە پێکەناین چاێ باکەم کە وانایە حەساەن زیارەک دایامە لە شاەقامی
ئازارەکان دا دەرویشت و دڵی دایم ئاوێتەی زووخاوو بوو .حەسەن زیرەک بە غەمەکانیەوە جووان بوو ،کاوتەڵەکەی
من ئەوەی پێ بوو!
ئەورۆ ،دوای نزیک  15ساڵ بە سەر ئەو دیاتن و تێراماان وەک بیارەوەری و ئەزماوونی ژیاانم کە باۆ هەوەڵ جاار و
دوواجار ئەو فریشتەیەم چاو پێکەوت بەردەوام ڕووباری عەشق و ئەوینداری دەنگی بە ساۆزی دەم الوێنێایەتەوە،
دەبێ منی

بە زەوق و مرخێکی ئەویندارانە ،نە شاعێرانە پێت دا هەڵ بلێیم.

من ناتووانم بیر کەمەوە یادت نەکەم
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
وەکوو پەنجەی دەستی عیسای مەسیح
بووی بە چرای ڕۆژی هەڵستی
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یادت پیرۆز بێ
سەالم سماییل سورخ
 -١ئەم وتەیەم لە زمانی خااک«ئەناوەر ساوڵتانی« بیسات کە بارا چکاۆلەی کااک عاومەر ساوڵتانی «وەفاا« باوو و
مامۆستای قوتابخانەی دووا ناوەندی (دبیرستان)ی بۆکان ،و لە خزمەتییا دەرسم خوێندووە ،قوتابی ئەو بووم.
 -٢خورینک :ئاوی بە خوڕی حەوزە گەورەی بۆکان کە دەهاتە دەڕ  ،و شار لوولە کەشای نەباوو گەورە کچاانی شاار
لەو  -جۆ و لی اسییان دەشوورد.
 -٣قەاڵی سااەردار لە ساااڵی 0059ی هەتاااوی بەداخەوە لە بااێ موباااالتی خەڵااک بااێ چاااوەدێری ڕوخااا ،حەوزە
گەورەش سەری دا پۆشرا .دەتوانین بیێین شارێک گەنخاو ڕوخا.
سپاس و پێزانین و ئەمەگداری بۆ دانیشتووانی گەڕەکی «تەقتەقان«ی بۆکاان .کە بە مناداڵی دوور و نزیاک چااوە
دێرییان لێ کردووم ،بە تای ەت بنەماڵەی دوکتور عومەر حەدادی «ئەمیر« کە ساڵێک لە ماڵیان دەرسم خوێند.
حەسەن زیرەک :کە بۆ هەوەڵ جار و دووایین ئاو پرژێنی دڵمی کرد
قەاڵی سەرداری بۆکان  :وەک کوشکێکی چکولە وابوو کە قوتابخانەی سەرەتایی مان بوو
لە ساڵەکانی  0016و 0051ی هەتاوی
کێوی تەرەغە:ناسنامە ی بۆکان و هێمای ئەستورە و بوونەکان
کانون کوه نوردان کردستان
٤ی جانێوێری ٢١١٦
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فەرهەنگۆکی گۆرانییەکانی زیرەك

هاوڕێ جەالل

شەمامە ،شەمامە ،شەمامە ،شەمامەی چوار بێستانی
بەژن بیند و ڕێك و جوان بە ملیۆنێ هەرزانی
چوار بێستان :بێستانێکە هەر چوار جۆری کاڵەك و شووتی و ترۆزیی و خەیاری تێدا کرابێت.

ئەی ڕەندی ماڵم ڕەندی ،سنگت کارخانەی قەندی
ماشەڵال ڕەند و مەندی ،لەسەر چیم لێ دڵمەندی
ڕەند :جوان ،هەروەهاا نێویشاە باۆ ئاافرەت ،واتە پاێ دەچێات .وەك چاۆن لە گاۆرانیی دیاکەدا دەبێژێات (ئاامینێ و
ئامین) لێرەشدا دووبارە کردنەوەی نێوی ئافرەتەکە بێت:
ڕەند و مەند :جوان و سەنگین

مەند :سەنگین
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کارخانەی قەند :کاارگەی شاەکر ،کاارگەی قەناد( .وشاەی قەناد ،لەگەڵ -
وشەی (شەکر -شەگر -شەکەر -سەکر)یا

candy

 -ی ئینگلیزییادا هاوڕیشاەیە.

لە وشاەی (شاۆگە  -شاۆکە :کشاك ،شاۆك ،شاەك ،شاەکرۆك)ەوە هااتووە.

وشەی شەکر لە زمانی ئینگلیزییدا بە (شوگە) دەخوێنرێتەوە.
شۆکە ،مادەیەکی بلووریی شیرین و ورد و سپییە ،لە کۆندا وەکوو شەکر سوودی لێ بینراوە.
لە گۆرانییەکەدا ،لەوەی کە سینگی بە کارگەی شاەکر چاوێنراوە ،مەبەسات ئەوەیە کە ساینگی ساپییە وەکاوو شاەکر.
دڵمەند :دڵزویر

هەاڵڵە و سوێسنان دەراویان دەدڕی
مەمکۆڵەی یارم کراسیان دەدڕی
هەاڵڵە :ئەاڵڵە ،هەاڵڵ ،هەالیهیل ،گوڵەمێرگ :گوڵێکی جوان و بۆنخۆشە
کە دەوترێااات (ژەهاااری هەالهیااال) واتە (ژەهاااری هەاڵڵە) .جاااۆرە هەاڵڵەیەك هەیە؛ پێااای دەڵاااێن (ژارهەاڵڵە،
ژارهەالهیل ،گیاژار) بە شێوەزاری فارسیی پێی دەوترێت (آاللە زهری)
سوێساان :سااۆ ،سااۆس ،سووسااەن ،سۆسااەن ،سوێسااەن ،سوێساانە ،سووساان ،سوێساانیی ،سێساان ،سێساانە ،سەوسااەنیی،
سۆسەنێ ،سۆسەنیی ،سیسەن :،گوڵێکی بۆنخۆشە ،چەند ڕەنگی هەیە.
دەراو :دەور و قەراخی چاوگە و کانیی ،یاخود جۆ و ڕی ار (ڕووبار).
مەمکۆڵە( :مەمك  +ۆڵە :ئەمرازی بچووککردنەوەی ڕێزمانیی) :مەمکی بچووك .وەك (زەنگ —> زەنگۆڵە)

بارانە باران ،دەبارێت باران
دەبار لەسەر ناسك و نازدارن
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دەدا لە گۆنای سیمین عوزاران
سیمین عوزار :ڕووخسار سپی و زیویی
سیم :زیم ،زیو ،زێب
عوزار :ڕوو ،چارە
وەك (گوڵ عوزار= گوڵ وو)

هەڵم گرن لەنگەر لەنگەر
بم ەن بۆ ماڵی بە نۆکەر
لەنگەر :هاوسەنگیی (توازن)
بە نۆکەر :نۆکەردار ،ماڵێك کە دەوڵەتمەند بن و نۆکەریان ڕاگرت ێت.
وشەی نۆکەر لە (نواکەر) چێ بووە( .نوا) واتە (خزمەت ،پەرا)
((چووم بە نوای میوانەکانەوە))
((لە فێرگەی ئەزمەڕ بووم ،بە مامۆستا عەبدوڵاڵی تااجی ساەرمم دەوت :مامۆساتا ،ناۆکەرتم .بە گااڵتەوە دەیاوت:
پێویست ناکات نۆکەر بیت ،کەرێکی چاك بە ،بەسە!))
ئەو مامۆستا خۆشەویستە ،هێز و متمانەی زۆری پێ بەخشیوم ،ئەو بوو پێای دەوتام چااوەڕێی ئەوەت لاێ دەکەم لە
پاشەڕۆژدا کەسێکی بەهرەدار و بەرهەمدارت لێ دەربچێت .باۆیە لێارەوە حەزم کارد نێاوی بهێانم و ڕێاز و پێزانینای
خۆمی بۆ دەرب م.

بە پێشکەشی بااڵت بێت (ساباڵخ) و (دربکە) و (الوێن)
پاایاەناازی باااڵت بێ (سەردەشت) و (ڕانیە) و (بتوێن)

104

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

پایەناز :پایەئەنداز :ئەو فەڕشەی ڕادەخرێت بۆ بەسەرداتێپەڕینی مێوان ،بە ڕاخەرێکی

دەوترێت کە بە پێاڵوەوە

هاتوچۆی لەسەر بکرێت ،بەو پارچە ڕایەخەش دەوترێت کە لە پێشی دەرکی ژوورەوەیە بۆ پێاڵو لەسەر دانان ،یان
پێاڵو پاککردنەوە پێی.

دوو چاوی جوانت بوونە جەالبم
پێیان ب ەرموو نەدەن عەزابم
جەالب :جەلالب :دەرب ینی بازاڕییانەی وشەی (جەلالد)ی عەرەبییە.
زۆر وشاااەی عەرەبیااای لە گۆکردنااادا دەنگەکاااانی دەگاااۆڕن ،بە وێااانە تێ ینیااایم کاااردووە .بە وێااانە لە گااااۆرانییە
فۆلکلۆرییەکاندا ،وشەی (نەجیب)ی عەرەبیی بە (نەجیم) دەردەب ن.
لە دەرب ینی کالسیکدا ،چاووبرۆی یار بە جەلالد و قابیز (ڕۆحستێن) دادەنرێات .تەناانەت ساوورهەڵگەڕانی چااوی
یار؛ بە خوێنچۆڕان لە دەست و تیخی جەلالد چوێنراوە.

نازانم لە کێ پرسم ئەو گوڵە میوانی کێیە
سەبارەت بە یاری خۆم ،ئاوەدان بێ ئەو دێیە
سەبارەت :لە پێناو ،لەبەر
واتە ئەو دێیەی یارمی تێدا دەژی ،یاخوا لەبەر یارم ئاوەدان بێت.
سەبارەت بە تۆ ،دەمرم :واتە لە پێناو و لەبەر تۆ ،دەمرم
(زۆر جار وشەی (سەبارەت) بە هەڵە دەکار دەهێنرێت)

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

لە

(ئانتیکوس)ی التینییەوە هاتووە کە واتای (کۆن ،دێرینە) دەدات.
زێدە الو :زۆر الو ،زۆر جەوان (سەرەتای الوێتیی)
گیابەند و خاو :دوو گیای بەهاریی بۆنخۆشن

ڕێگاکەم دوورە کەژاڵ گیان ،دەچم بۆ میاندواو
جاووتااە ماەمکااەکااەت وەك سێاوی سێااڵوی
لە جێی دیکەدا دەڵێت؛ (گوڵی سێاڵو ).…،
سێاڵو :ئەسێیی ئاو ،ئەستێیی ئاو .هەندێك وشە پیتی (ئە-ئا-ئۆ)ی دەچێتە سەر ،یان بەپێچەوانەوە لێی دەبێتەوە
(ئەستێۆ –> ستێۆ) (ئەستوون ،هەسوون –> ستوون)
وشەی (سێاڵو) واتای دیکەشی هەیە ،وەك (سێاڵو :سێاڵب ،سێاڵ  ،سۆال  ،شێالو :ئاوی بەخوڕ و بەتاو)

چااوت ئاەستێرەی سەحەر
هەڵد لە (بێژنگ بەسەر)
ئەستێرەی سەحەر :ئەستێرەی بەیان ،ئەستێرەی بەربەیان ،ئەستێرەی ڕۆژ ،ئەو ئەستێرەیەی دەمەوبەیان هەڵدێت،
ئەستێرەیەکی ڕووناك و پرشنگدارە .هەڵهاتنی ئەم ئەستێرە ئاساانکاریی باوو لە ڕاباردوودا باۆ دیاارییکردنی کااتی
مەالبانگدان (پێشتری

باسام کاردووە) .ئەم ئەساتێرەیە؛ لە کوردەوارییادا پێشای دەوترێات (کااروانکوژە ،زێ گاۆن،

کااااروانق ان ،قاااورخ) .لە کۆنااادا هەساااارە و ئەساااتێرەکان باااێ جیااااوازیی هەر پێیاااان وتاااراوە (ئەساااتێرە)(( .بە
لێکدانەوەی ئەم ۆ)) ئەساتێرەی کااروانکوژە؛ ئەساتێرە نیایە .بەڵکاوو هەساارەی زوحەلە ،کە لە کوردەوارییادا پێای
دەوترێت (کەیوان  -ناهید).
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بێژنااگ بەسااەر :شاااخێکە لە بازیااان ،سااەرەکەی تەخاات و خ ا ە و دەڵێاای بێااژنگە .واتە شاااخەکە دەڵێاای بێژنگاای
بەسەریەوە ڕاگرتووە.

بول ولم بێ چارە ماوم ،چونکە لە گوڵ ب اوم
گوڵخانە لێ داخراوم ،گوڵخانە داخراوم
گوڵخانە :شوێنێك ،خانەیەك کە تای ەت بێت بە پەروەردەکردن و بەخێوکردنی گاوڵ .بە زۆریای گوڵخاانە ،ساوودی
لێ وەردەگیرێت بۆ ڕواندنی تۆمی گوڵەکان و ئامادەکردنی شەتیی گوڵەکان .واتە (گوڵخاانە) و (گاوڵزار -گوڵ ااخ)
جیاوازن .گوڵخانە ،بریتییە لە خانوو و ژوور ،بەاڵم گوڵزار ،زەوییەکی کراوەی گوڵە.
هەر لەو دێااا ە هۆنراوەیەشااادا ڕوون کاااراوەتەوە ،کە گوڵخاااانە ،باااریتییە لە ژووری گاااوڵ ،چاااونکە ئەگەر دەرگەی
گوڵخانە دابخرێت ،تەناانەت بول اولی

ناتوانێات بچێاتە ژوورەوە ،بەاڵم ئەگەر بااخی گاوڵ دەرگەکەشای دابخەیات،

ڕووی سەرەوەی هەر کراوەیە و باڵندەکان دەتوانن بچنە ناوی.

پاموورەکانی زێ ی خالیسە ،پاوانەکانی زێ ی خالیسە
یاااااااری خاااۆم خاااۆش دەو  ،جااوان و تااەماایسااە
(پاموور  -پاموورە) و (پاوانە) هەر یەك شتن ،تەنێ جیاوازییەکەیان ئەوەیە پاموور ،پتر لە موروو دەهاۆنراوە و
ئافرەت دەیان خستە پایان ،بەاڵم پاوانە هەمەچەشنە بوو ،لە زێ و زێو و هەروەها موورووش بوو.
زێ ی خالیس :زێ ی خاڵس ،زێ ی خاوس ،زێ ی پەتی ،زێ ی پەخت ،زێ ی پوخات (زۆر جاار دەنگای -خ -دەچێاتە
سەر وشە کوردییەکان یان واژووانە؛ دەنگەکە الدەبرێت ،وەك (شەت :سارد ،تەزیو) (شەتاو :ئاوی سارد)( .شاەت)
دەبێاااتە (شاااەخت ،شاااەختە :کە واتاااای ساااارد ،تەزیاااو) دەدات( .تەت :تاااات) دەبێاااتە (تەخااات) (تااااتەبەرد =
تەختەبەرد ،بەردی تەخت)…نموونەی لەم جۆرە زۆرن و هیوامە کەسێك ئەو وشانە گرد بکاتەوە.
تەمایس( :تمیاز  -عەرەبیای) بە شاێوەی دووانیای (پااكوتەمیز)یا
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بەش پێك دێن ،هەردوو بەشەکە یەك واتا دەدەن ،بەاڵم یەکیان کوردییە و ئەوی دیان بیانییە .وەك (پێاوقەدەم،
بانگوسەاڵ)…،

کوێستانان خاڵخاڵ ،هێشتا ماوە کلیلە
فاتم گیان ،جێگای تۆبەمان (زەم یل)ە
خاڵخاڵ :پەڵە پەڵەی بچووك ،نوقتە نوقتە ،پنت پنت.
کلایلە :کیاییە ،کیاێیە ،کەویای ،کەو  ،کەویە ،کەڤاکە بەفار ،کەپاکە بەفار ،کەویە بەفار ،کەڤیای ،شاەپە ،شااا ،
شاااپە ،ڕنااوو ،ڕەنااوو ،ڕنیاای ،ڕەنیاای ،ڕناادوو ،ڕەناادوو ،ڕناادۆك …،بەفرێااك کە بە گەردنە و لااووتەی یااان زەنەی
کێوەکان ماوەتەوە و هێشتا نەچووەتەوە.
کۆی واتای دەرب ینەکە :پەڵە پەڵە هێشتا بەفر بە شاخە کوێستانییەکانەوە ماوە
ئەم دەرب ینە بە شاێوەی دیاکەش هەیە (( :کوێساتانان خاڵخااڵ ،بەفاری نااچێتۆ  /یاارم تۆریااوە ئاشاتی ناابێتۆ))
((کوێسااتانان خاڵخاااڵ سااەری بەتەمە /نااازانم یااارم مەیلاای بااۆ کەمە)) ((وەکااوو کوێسااتانی بێسااتوون ،ئەوا سااەرم
خاڵخاڵە /لە چەرخی داوی گەردوون ،دڵم دەکا سکااڵ…))

چاااوت ئەستاێارەی شاەو  ،کاوڵامات دەناادووکای کەو
لە من و لە گولەکەی مێردت ،کاممانت زۆر خۆش دەو ؟
ئەستێرەی شەو :ئەو ئەستێرانەی لە دوای ئێوارەوە هەڵدێن و دەردەکەون.

چاوت ئەستێرەی ڕۆژ  ،ئەبرۆت لە خەودا بمێنێ
دەڵێم دەستم دە ستۆ کە ،غەوسی لە منت نەستێنێ
بە پارێز شەو بۆم وەرە ،با گولەت وەرهەم هەڵێنێ
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ئەستێرەی ڕۆژ :ئەو ئەستێرەیەی دەمە و بەیان هەڵدێت ،هەڵهاتنی ئەو ئەستێرانە ئیدی بە ڕۆژ دادەنرا.
(ئەبرۆت لە خەودا بمێنێ) دوو واتای هەیە:
 -١برۆت هەر ڕاکشاو بێت
 -٢برۆت بە خەم بمێنێ (خەو ،خەم :کە  :کەمانەیی ،کەوانەیی)
بە پارێز :بە سرتە و ئاگایی
دەستم دەستۆ کە :دەستی من لە ستۆ (ئەستۆ) بکە :دەستم بخەرە گەردەنت.
غەوسی :غەوس (غەوسی گەیالنی :شێخ عەبدولقادری گەیالنیی)
وەرهەم :وەرەم ،ماسان ،هەڵماسان ،هەڵئاوسان ،پەنمان

دەردت لە ماڵم جوانێ ،قیتێ گوارە جۆالنێ
گرتم دوو ماچم لێ سەند لە ڕاستەی خیابانێ
قیت :کەسێکی توندوتۆڵ و ڕێك و بەژن شووش (بەژن شووشەیی :بەژنێکی سا و ڕێك و ڕەوان)
گوارە جۆالنێ :گوارەکانی شۆڕن و جۆالنێ دەکەن!
هەر ئەم دێ ەی زیرەك؛ بەخۆی دەبێتە ڕوونکارێك:
((بە شلومل هاتنە نێوانێ ،گوارەی زێ دێنمە جۆالنێ))
ڕاستەی خیابان :ناوەڕاستی جادە یان ڕێکایی جادە
بۆ پتر ڕوونکردنەوە( ،ڕاستەی ئاوزەنگ :ڕێکایی ئاوزەنگ)
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((ئەر ڕاستەی خیابان ،گیانە گوڵ و گوڵزارە
مااەڕۆ لااەناێاو گااواڵناادا دایاام یاااارم دیااارە))

وەرە وەرە بااەر پاەناجاەرە ،گاێالگاێالاەدار
بە سەرگەردی بااڵکەت بم ،بۆم وەرە خوار
گێلگێلەدار :بە گێلگێلە ،ئافرەتێك گێلگێلە بە سەروێن (سەرپێچ) و شەدەیەوە بێت.
سەرگەرد :بااڵ گەرد ،لە دەوری سەر گەڕان ،جاران حەیوانێکیان لە دەوری کەسێك دەگێا ا و دوایە دەیانکوشاتەوە و
پێیان وا بوو ئەو ئاژاڵە ،قەزا و بەاڵی ئەو کەسە دەگرێت و لێی دوور دەخاتەوە.

هەالم هەالم هەالمە ،شیرینێ دەچتە هەالمە
لاااەو دەساا ەی دەساتای کا انام تااەمااامااە
هەالمە :گیایەکی بۆنخۆشە بااڵپیاوێك بەرز دەبێتەوە
شیرنێ دەچتە هەالمە :یاری شیرین ،یان خاتوو شیرین دەچێتە هەالمەکردنلەو دەس ەی دەستت ک انم تەماامە :واتە
ئەو دەس ەی دەستت بەسە بۆ ک نەکەم

بەهارە ،بەهارە ،ئاوەنیا شینە
یارێکم هەیە ،خوێنی شیرینە
ئاوەنیا :زەوییەك بە ئاوەوە داچێنرابێت بە دانەواڵە ،پێ
دەغلااودانێکی

بارانی پەڵە.

کە دوای بااارانی پەڵە داچێنرابێاات ،پێاای دەوترێاات (تەڕەکاااڵ) وشااەی (ئاوەنیااا) واتااای (ئاااو لااێ

نریاو) ،ئاوداشتە دەدات.

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)
پاك :سەرپاك :گشت
باسك :تەپە ،گرد ،خ ە
هاسکە :دەنگی ئاسك ،هەروەها بە دەنگی هەناسەب کێ و هەناسەدانەوەی دەمی هیالکیی دەوترێت واتای دێ ەکە:
دول ەران ،وەك ئاسك لەم گرد بۆ ئەو گرد هەڵ ەز و دابەز دەکەن و دێان و دەچان ،باۆیە لە هیالکییادا هاساکەیان
دێت.
دەرب ینەکە وەك ئەوەیە بیێیت (( :بول ول ،لەم چۆ بۆ ئەو چۆ دەف ێت))

لەگەڵ تۆمە ئەی فاتمە
مەمکت شەمامەی گمگمە
من قاوەچیم پێم الزمە
(مەمکت شەمامەی گمگمە) ڕاستەکەی (مەمکت شەمامە و گمگمە)
واتە مەمکت وەك شەمامە و گمگمە :گومگومە (فنجان ،کوپی قاوە ،یاان قاوبەی ساەر دەفار) خا ە .لە کوردەوارییادا
مەمك بە دەفری خ چوێنراوە ،هەروەك زیرەك بە خۆی لە چەند شوێنی دی مەمکی چواندووە بە فنجان ،وەك:

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

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
مەنشوور :مەشهوور ،نامێ
کەڵەباب  -کەڵەبابە :خشیی ئافرەتان بوو ،لەسەر شێوەی (کەڵەباب :کەڵەشێر) چاێ دەکارا ،زۆر جاار ناوەکەیاان
بە مرواریی و بەردی گران ایی دەڕازاندەوە.
پرپرە :پیپیە :خشایێکی ئافرەتاانە .هەروەهاا بەو وردە بەردە گران اایی و ڕەنگااو ڕەناگەی نااو خشایەکانی دیاکەش
دەوترێت ،بۆ وێنە پیپیەی گوارە ،یان ناو کەڵەبابە.
واتە زیرەك مەبەستی لە دەرب ینەکە لێرەدا ئەوەیە :کەڵەبابەیەکی بۆ دەک ێت کە خودی کەڵەباابەکە لە مرواریای
درووست کرابێت و پیپیەکانی ناویشی لە زێ ی سووربن.
بە ڕای من ئەگەر زیرەك دەرب ینەکەی هەڵ گێ ابایەوە درووستتر و جوانتر دەبوو.
چوونکە زیرەك ،بە هۆی نەخوێندەوارییەکەیەوە هەڵەی زۆری کردووە(( .وتارێکی دادێام لەساەر هەڵەکاانی زیارەك
دەبێت))
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بۆ نموونە؛ زیرەك لە جێیەکی دی دەڵێت:

کەڵەباب مرواری بێ ،پرپرەی زێوی سوور بێت
ئەم دەرب ینەی ئێرەی هەڵەیە ،چوونکە زیو (زێو ،زێب ،سیم) ڕەنگی سووری نییە.
کەوایە ئایا ئاڵتوون ڕەنگی سوورە؟
بەڵێ ،ئاڵتوون هەم زەردە و هەمی

سوور .تەنانەت وشەی (زەڕ :زێا ) واتاای (زەر :زەرد) و وشاەی (تەڵ ،تەاڵ)

واتای (ساوور) دەدات .تەناانەت (تاارا) کە باووك بەساەریاندا دەدەن و خۆیاشاە ڕەنگای ساوورە ،لەگەڵ ئەم وشاەی
(تەاڵ)دا هەمان شتە.
واتە دڵنیا بن لەوەی کە وشەی (تەاڵ) هینی کوردانە
هەروەها دەمەوێت پێتان بیێم وشەی (ئاڵتوون) و (تەاڵ) هەر یەك شتن و گۆڕاوی یەکدین.
وشەی وشەی (ئاڵتوون) لە زمانی کوردییدا بەم شێوانەش هەیە( :ئاتەڵ ،ئاتی ،ئاڵتی ،ئاڵتین)
واتە وشەی (تەڵ:زێ ) دوو پیتی (ئا)ی چووەتە سەر و بووە بە (ئاتەڵ)
تەڵ = ئاتەڵ
سەمین = ئاسەمین ،یاسەمین
سان – سانا = ئاسان
ستوون = ئەستوون
ستۆ = ئەستۆ
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مە = ئێمە
وان = ئەوان
واتە وشەی (ئاڵتوون) هەڵگەڕاوە و گۆڕاوی وشەی (ئاتەڵ)ە.

ئەنگوستت دەرزی ،زوڵ ت خەیاتە
ڕوحاام کاێشاکاچی دەوری بااااڵتە
ئەنگوست :ئەنگوشت ،قامك ،پەنجە
خەیاتە :داوی ئاریشمیی ،ڕیسی ئاوریشمیی
کێشکچی :ئێشکچی ،پارێزەر ،پاسەوان ،پارێزڤان ،پاسیار (پاسدار).
(ئەنگوستت دەرزی) مەبەست لەوەیە کە (پەنجەکانت باریکن) لە کوردەوارییدا بۆ (ئافرەت) پەنجەی باریکیاان پاێ
جوان بووە.
ڕوحم کێشکچی دەوری بااڵتە :لە کوردەوارییدا لە هەندێك باردا پێیاان وایە ڕۆحای کەساێك دەتوانێات پارێزگااریی
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
بەقیمەت وەکوو ب نووی ،هەرچی من دێم تۆ نوستووی
هوڵوو :قۆخ ،هیو ،هەڵوو
ئاگادار بن ئەگەر وشەکە بە (ل) دەرب ن؛ واتای (هەرمێ ،ئەمرۆ ،هەرموو ،هەمرۆ) دەدات .فارساەکان بە هەرماێ
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دەڵااێن (گالباای)! خااۆی (گالباای) جااۆرێکی هەرمێاایە .وەك دەڵااێن هێناادە جااوان و ناسااکە دەڵێاای هەرمااێ گااواڵوییە.
هەروەك زیرەك لە جێیەکدا دەڵێت:

((شەدەالر ،بۆچی لە منتۆراوی  -جووتە مەمکەکەت هەرمێ گواڵویی))
مشتوو :چەند وشەیەکی (مشتوو)مان هەیە .لێرەدا مەبەست لە مشتوو؛ دەساکی خەناجەر و شمشاێر و ئەو شاتانەیە،
کە پێشی دەوترێت( :قەڤد ،قەبدە ،قەفدە ،قەفت ،قەفاتە ،قەبازە) .دیاارە ئەو دەساکە بەزۆریای داریانە باووە و
کێشی کەم بووە.
ب نوو :ب نۆ ،ب نەو .نێوی ت ەنگێکی درێاژ و ڕێاکە .نێاوەکەی لە نێاوی شااری (برناۆ)ی واڵتای چایکەوە هااتووە…
ت ەنگ کەرەستەیەکی گران اییە ،بەتای ەت لە ڕۆژگاری ڕابوردوودا شتێك بووە کە لە سەوداکردنی هەماوو کەساێکدا
نەبووە.
هەر لەم بەنرخییەیەتی کە لە هۆنراوەی فۆلکۆرییدا ئافرەتیان بە ت ەنگ و دەمانچە چواندووە.
بۆ وێنە لە هۆنراوەیەکی دیکەدا هەیە:

زێ ی هەژدە عەیار و دەمانچەی کەلەکێیە.
لێرەدا ئافرەت چوێنراوە بە (دەمانچەی ناوقەد ،دەمانچەی کەلەکە).
وەك لە جێیەکی دیکەشدا دەڵێت:

کارخانەی قەند و ب نووی سەواری
بە تااڵن کەوتییە دەست کوردەواریی
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ب نووی سەوار :ڕاستەکەی ب نووی سوار (ب نەوی شانی سوار)ە.
بەرموور ،قەرەڵوو ،چاوبەڵەك ،دوودەریی

دەنگ د لە بەرموورەکەی ،کوشتمی کوڵمە سوورەکەی
هەرچەندم کرد ،بۆم کرا ،خۆم بخەمە الی پوورەکەی
قاسپاندم چون کەو ،گێیم خوارد چون مار
ئاەڵاقااەم دا لااە دەور ساەوڵ پااای چناار
گێۆ :ئەڵقە ،بازنە ،پێچ ،پێچکە ،پەپکە
سەوڵ :سەور ،ساەروو .خەڵاك ئێساتا بە هەڵە بە داری (ساەروو)ش دەڵاێن سانەوبەر ،ڕاساتییەکەی ئەو دارە بەرزە
ڕێکەی کە خەڵك پێی دەڵێن سنەوبەر ،سەرووە نەك سنەوبەر .داری سنەوبەر زۆر بەرز نابێتەوە و پان دەبێاتەوە،
بەاڵم داری سەروو زۆر بەرز دەبێتەوە و ڕێك ڕاست هەڵدەستێت
پا :تەك ،کن ،ال ،پاڵ
ئەم دێ ە الی چەند دەنگ ێژی دی دەستکاریی کراوە و شێوێنراوە:

نااڵندم وەك کەو پێچم خوارد وەك مار
ئەڵقەم دا لە (دەو!) بااڵ و قەد چنار
ئەوە (دەور)ە نەك (دەو).
وشەی (گێۆ ،گۆڵ ،گوڵ ،گۆل) واتای ئەڵقە دەدەن.
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بە نمااوونە وشااەی (گااوڵمێخ :مااێخ و ئەڵااقە ،ساانگێکە کە ئەڵقەیەکاای ئاساانیی تێکااراوە بااۆ تێ ەسااتنی گااوریس).
وشەی (گێل) واتای کەسێکە بە دەوری خۆیدا ساووڕ و گێاژ بادات .هەر وشاەی گێاژ :ساووڕ دیساان بە واتاای گێلای
هەیە.
ئەو چاوانەی گێژیان دەدەیت :ئەو چاوانەی دەیسووڕێنیت.
سااەرنجتان دەخەمە سااەر دوو وشااەی گااوڵینە (گااوڵنگە ،گوڵااونگە) و گێاال (گێلگااێلە) .ئەم دووانە هەر یەك شااتن و
بریتیین لە گۆ و خ ایی سەر کاڵوی پیاوان و ئافرەتان ،یان سەربەندی واڵخ .گێلی ئافرەت کە چەند دانەیەك یان
بابیێین ئەگەر ڕیز بوو ،پێی دەوترێت (گێلگێلە) .وشەی گێل هەر باۆیە لە وشاەکەدا دووباارە باووتەوە مەبەسات لە
زۆرییەکەیەتی.
دەمێکە دەمەوێت لەسەر ئەم وشەی (گوڵ)ە بنووسم ،لە دادێدا وتارێکی سەربەخۆی لەسەر پێشکەش دەکەم

ئەو بااڵبەرزەی ئەو تەل بەسەرە
ئەمنی کوشتووە ،خۆی بێخەبەرە
تەل بەسەر( :تەل :تەاڵ :زەڕ ،ئاڵتین ،ئاڵتون) واتە ئاڵتون بەسەر ،سەر بە تەاڵ.
سەیری ئەم دێ ەی خوارتر بکەن:
*

دەڵێم دەستەمالنت بم ،سەر بە تەاڵی مل بە کوێن
دەڵێم وەرە با جووت بین ،یاری جوانم لە بتوێن
سەر بە تەاڵ :تەاڵ بەسەر ،تەل بەسەر
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مل بە کوێن :کوێن لە مل ،کوێن (کەوێن) .پارچە قوماشێکی ڕەناگ شاین (کەویای) باووە ،ئافرەتاان وەك بەریەخە
دەیااان پۆشااای وەك نیشاااانەیەك باااۆ شاااین و ماتەم اااریی .وشاااەی (شاااین) هەر لەم شینپۆشاااییەوە هااااتووە .وشاااەی
(کەوێن)ی

واتای ڕەنگ کەویی دەدات.

کەلەکەی چەپم کون بوو ،لێوئاڵ بە مست لێی داوە
سەاڵی گەورەم لێ ڕابوو ،ئەو کچە بۆچی تۆراوە
سەاڵ :ساڵ ،ساڵن ،پەساڵن ،قیامەت
ڕا بوو :هەستا ،بەرپا بوو ،هەڵستا

دەمەکەت هەنگوین لە کوزووی شیندا
ناردوومە خوازبێنی لێم چووە بە قیندا
کوزوو :گۆزك
کوپەی دەم تەسك و باریك کە تای ەتن بە هەڵگرتنی ڕۆن و هەنگوین… وەك( :کەدین ،کەدیام ،کەدون ،کەدوم،
کەدینك ،کەدوینك ،کودیلە ).…،وایە بەرام ئەمیان لە کدوو :کولەکە چێ دەکرا.
وشەی (کوزوو) داڕێژراوە [(کوز :درز)  +وو:پاشگری نێوساز] واتە ئەو دەفرەی کە دەمی تەسکە.

ژنی گولەی مێردانی ،لە شەوڕاو دەزانی
وێنەی ماینی خۆش تەعلیم ،فێری تەقیە و لەنگدانی
گولە :پیاوی نابووت و ڕیسوا و هایچ تیابەساەرنەبوو (ژنەی گاولەی مێردانای :ژنای مێردێکای گاولەکە و نابووتیات)
شەوڕاو :یەکتربینینی نهێنیی دوو دۆست یان دڵدار لە شەودا بە پارێز و ڕاو (نهێنیی و دزیی و ژێربەژێریی ،واتای
گزیی و فێیی

دەدات)
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ماینی خۆش تەعلیم :ماینێك کە باش ڕامهێنرابێت
تەقیە :پێش کێی ئەسپان (جلیت)
لەنگدان :لنگدان ،تاودان.
وەك لە جێیەکی دی دەڵێت:
لەسەر پرد گرتیان سەنگەر
دەستێ نیزامی خۆڵ ەسەر
(لنگ/لەنگ)یان دامێ دەستەو خەنجەر
واتە دەستەیەك چەکداری میریی ،لەسەر پردێك بۆسە و پارێزیاان لاێ گرت اووم و بە خەناجەرە و تاویاان داماێ و
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
بەرهەڵ ێاانە :بەروانە ،بەروان ،بەروانااکە ،بەرچااارۆکە ،بەرڤااانکە ،سااینەپۆش ،بەربەنااد ،پێشاا ەند ،بەرپیاال،
بەراپیل.…،
هەراوە :یان خام هەراوە :جۆرە قوماشێکی خام بووە
قوماشێکی پانە ،بە بەردا هەڵی دەبەستن بۆ ئەوەی پیس نەبن.
بای نەداوە :لوولی نەداوە

شاەودەعاوەتایاان گاارت باە ڕێازە اللاەباەدەساتان
چەن جوان و شۆخ و شیرینە کیژۆڵەی کوردستان
شەودەعوەت :شەوداوەت ،شەوگەڕ ،بەزمی شەوان ،کۆڕی بەستە و گۆرانیی و ئاهەنگیی شەوان
اللەبەدەستان :ئەوانەی اللەیان هەیە ،مەبەست لەو کچانەیە کە مەمکیان ڕەسیوە
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گۆزەی هەڵگرت بۆ سەر چۆمی
خاۆ پێام گاوت تاۆ یااری خاۆمی
دەبااام بااە جاااوو باااە ماەئاۆمی
مەئااۆم :حەسااەن زیاارەك لەبەر نەخوێناادەوارییەکەی نەیزانیااوە بە درووسااتیی وشااەکە چیاایە .زیاارەك مەبەسااتی لە
(مالووم ،مالم)ە کە مامۆستای دینیی جووە.
مەبەسااااتی گااااۆرانییەکە ئەوەیە :لە پێناااااوی یارەکەماااادا ئامااااادەم باااا مە جااااوو ،تەنااااانەت باااا مە مااااالوومی
وەك لە جێیەکی دی دەبێژێت:
گەر گولە پرسی کێیە ،ڕامژێنە بیێ منداڵە
عرووسم ،جووم ،ئەرمەنییم ،دینم بۆ تۆ بەتاڵە
عرووس :ڕووس

لەسەر تۆ لە دەستم چوو( ،ساباڵخ) و (شنۆ) و (نەغەدە)
چااەناادی لاێ جااوانااە لاێاوئااڵ ،گێلگێلاە لاەگاەڵ شاەدە
لێوئاڵ :لێوسوور ،ئاڵ :سووری تۆخ ،سووری تێر.
گێلگێلە :گۆی چنراوی سەرپێج و سەربەست (دەستاڕ)ی ئافرەتان.
شەدە :پێچ ،سەرپێچی ئافرەتان.

سوێندم خوارد بە بیالیە ،سنگی کارگی کەمایە
باە ڕۆژ قەولام دەداتێ ،بە شەو لاە ژوانام نایە
کارگی کەما :کارگێك لە بن کەما دەرهات ێت( .کەما)ش خۆی گیایەکە پێشی دەوترێت (کەمێ ،کەمیر) کەما:
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گیایەکی بااڵبەرزە ،ئاڵ ێکی باشە لە زستاندا باۆ ئااژەڵ( .قاارچکی بان کەماا) لە خۆشاترین و بەچێژتارین جاۆری
کارگەکانە
تێ ینیی( :کوارگ) ،بە ڕووەك دانانرێت ،بەڵکوو سەر بە پێا ی کەڕووەکاانە .زۆرجاار ڕاگەیەنەرەکاان لەم شاتانەدا
دەکەونە هەڵەوە( .قار ) بە ڕووەك و (جاڵجاڵۆکە) بە مێروو و (نەهەنگ) بە ماسی ئەژمار دەکەن.

سەر بێنە دەر لە باخچەی ساوا
ڕۆحەکەم بیلال بۆ یار نەماوە
باااخچەی ساااوا :باااخچەیەك کە تااازەکیی ڕەنێااو هێنرابێاات و دار و درەخااتەکەی هێشااتا ساااوا و تازەڕەساایو باان.
وشەی (باخچە) خاۆی واتاای (بااخی بچاووك) دەدات ،لەویا

بچاوکتر؛ پێای دەوترێات (بااخچۆڵە) .ئەوانەی پاێ

خانووەکانی شار (باخچۆڵە)ن.

هاااتاووم لەالی (باۆکان)  ،کورتاێ خااڵ داناەدانێ
تۆ پێت لەسەر چاوم دانێ ،بۆ گولە قەدرت نازانێ
کورتێ :بەژن کورت
خاڵ دانە دانێ :خاڵ دانە دانە ،خاڵی سەر گەردن و ڕوو کە بەشێوەی تاك و دانەیی هەبن .واتە خاڵەکان نزیك
و جووت نەبن لەیەکەوە.
وەك لە داستانە دڵدارییەکاندا هاتووە :لەبەر ئەو خااڵنەت دەمرم کە هەم تاك و هەم جووتن.
لە جێیەکی دیکە لەبەر کێشی هۆنراوەکە نەکراوە بیێت (خاڵ دانەدانێ):

ئەو هەرامەی کن بۆکانێ
یار کورتێیە و دانەدانێ
کوشتەی ویم خودا دەیزانێ
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هەرامە :فاڵن ،کابرا
کورتێ :بەژن کورت
وی :ئەو

هاتووم لەالی (نەڵێن)  ،غەوسی لە منت نەسێنێ
ئاوری لە من بەرداوە ،سوورەقورینگی گەرمێنێ
سوورە قوریناگ :ساوورەقینگ :باڵنادەیەکی القادرێژ و بەرزە ،الق و بەدەنای ساوورە .هەماان باڵنادەیە کە کە پێای
دەوترێت (فالمینگۆ)

بااازی باەراگاەی باانێ
حدوودی (شاروێران)
مردم ئەو مەکرەی دانێ
بەراگە :بەراکە ،بەراك :سەکۆیەكە لە هەیوان یان لە بانیی چێ دەکرێت قەبەسی باڵندە یان شتی دڵگاری لەساەر
دادەنرێت.

ئەگەر نەمدەیتێ حەوت ما بە جار
حەو کۆستت کەو هەر یەك لە شار
کۆست کەوتن :کەوتنی کۆست
کۆ :کۆست ،کۆستێر ،پەروین
لە کوردەوارییدا پێیان وا بووە ژیان و بەختی کەسەکان بەستراوە بە ئەستێرەکانەوە .داڕژان (کەوتان)ی ئەساتێرەی
کەسێك مایەی بەدبەختیی و سەرتیاچوونی ئەو کەسەیە.
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وشاەی کاۆ ،کۆساات هەم واتاای ئەساتێرە دەدات ،هەماای

واتاای گەلەئەساتێرە .هەمااان وشەشاە کە بااووە بە کەوکەو

(کەوکەبی عەرەبیی).

(بانە) و (مەریوان) ئەم دیو ئەو دیوە
ڕەحمەت لەو دایکەی تۆی بۆ من دیوە
نیااوە دێ ا ی دووەم :واتە ئەو دایااکەی کە تااۆی بە دنیااا هێناااوە و بەدی هێناویاات ،وەك لە جێاای دیااکە دەوترێاات:
قوربانی ئەو دایکەی بم مەمکی سەر زاری ناوە.

قیمەت گران ،وەزن سووکە ،وەك ئەشرەفیی بچووکە
خازمایناە ماەمکاەن لاۆماە ،ساافاە ئاەڵاێای مەکاووکە
ئەشرەفیی :دراوێکی بچووکی لە ئاڵتوون چێکراوی ئێران بوو
مەکووك :مەکۆك :دارێکی بچووکی سافە لە ئاامێری ڕساتن و چنینادا هەیە ،مەکاووك لە شاێوە و قەباارەی هەلاووك
دایە.

کزەیەك لە من ،یەکێك لە شەماڵ
بی ین بە بااڵی یاری بێ خەیاڵ
بێ خەیاڵ :بێ هەست ،گوێنەدەر
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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وەك گورگی برسیی بێ ئەندێ نەبێ
لە سیلەی قەبران هاوارە
حاکم باا بمدات لە سێدارە
سیلەی قەبر :گو قەبر ،سوێی قەبر
دۆستی گاەورەم تاووراناە ،چااوی ڕاستم خەجێیە
بەردەرکی ماڵی تووران پۆستی (گۆێچکە دەرێیە)
پۆست :پێگە ،پایەگا ،بنکەی سەربازیی
گوێچکە دەر  :گوندێکی خۆرهەاڵتی کوردستانە.
واتە بەردەم ماڵی تووران خان ،بنکەی پاسەوانییە.

قاااەد بااااریاکاااەی ئااەی بااااڵبااەرز
جووت مەمکت ،شەمامەی سەرتەرز
خااواوەنااد بااۆ مانای کااردووە فااەرز
شااەمامەی سااەرتەرز :شااەمایەیەك کە تەرزی پێااوە مابێاات ،تەرز السااکێکی باااریکە بە مێااو و ب کاای بێسااتانەوە:
(شووتی ،کاڵەك ،ترۆزی ،خەیاار)ەوە هەیە ،ئەم تەرزە لە شاووتیدا ،ئاساانکاریی دەکاات باۆ زانینای پێگەیشاتنی
شووتییەکە .هەر کات تەرزی شووتییەکە وشك بوو ،نیشانەی ئەوەیە کە شووتییەکە پێگەیوە.

دەتارسام بمارم داخ لاە دڵام بێ
خاکەکەی بەغدا ئاها و گیم بێ
ئاها و گۆ :نیشتمان ،واڵت ،ماڵ ەند ،خاکوخۆڵ
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ئاها :ئاخ :خاك ،گۆ

مااودەتاێاك ئااااوارە بااووم و سااەردەماێاکایا دەربااااەدەر
قەت نەمدی ڕووی ئاسودەگیی هەر توشی گێرە و قەرقەشم
گێرە :کوتان و وردکردنی دانەوێیە بە هۆی ئاژاڵەوە.
قەرقەش :کیۆشی گێرە نەکراو.
(گێرە) یەکێکە لە فرمانە سەختەکانی الد بۆیە وەك نموونەی سەختیی بە واتای گوزارەیی هێنراوەتەوە.
(کێشە)ش بریتییە لە کێشانی کا لە خەرمان و جاڕەوە بۆ کادێن ،ئەوی

هەر فرمانێکی پ ناخۆشە .باۆیە کاارێکی

پ زەحمەت دەچوێنرێت بە گێرە و کێشە.
وشەی (قەرقەش) بە شێوەی (گرگاشە)ش هەیە و واتای (بەاڵ و چەرمەسەریی و دەردیسەریی) دەدات.

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
ئەم هۆنراوەیە هەمووی ڕازە ،پەیامی هۆنراوەکە ئەمەیە :من هەمیشە فرمێسکی خوێنین بە ڕوومادا دێاتە خاوارەوە،
بە هااۆی ئەو فرمێسااکە خوێنینااانەوە ڕوومەتاام سااوور و گەش دەبێاات و ڕەنگزەردیاای و خەم ااارییەکەم الی ناااحەزان
دەرناکەوێت! هێندە تەنیا و بێدەرم کە تەنانەت کونجێاك شاك ناابەم کە هاناای باۆ بەرم ،تەنیاا ئەژنۆکاانی خاۆم
شك دەبەم ،بۆیە وا بەتووندیی باوەشم پێیاندا کردووە!
سەنگ = بەرد

125

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

سەنگی محەك :بەردی مەحەك ،بەردی زێ ئەزموون ،بەردێکی ڕەشە ،هێنادەی لەپە دەساتێك ،زێ یاان پاێ ئەزماوو
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
دەبان :دابان :دەوان :ناسراوترین و باشترین جۆری خەنجەر بووە لە نێو واری کورداندا
کوشتەریی :کوشتەرە ،جۆرە چەقیەك بووە نەشتەرکاران بەکاریان هێناوە ،ناوی ڕاستینەی بریتییە لە( :نوشتەریی-
نوشتەر-نەشتەریی-نەشتەر-نیشتەر-نشتەر) ئەم وشەیەش لێی زیاد بووە ،خۆی لە بنەمادا وشەکە (نی -ن -نوش)ە
کە واتاای شااتی تیااژ و با ەرە .لە کۆناادا کەسااێك کاااری برینکاااریی بکااردایە پێیااان دەوت (نیشاادار-نوشاادار-نەژدار)
ئێستا وشەکە بە (نۆشدار) دەردەب ن.
دوودەریی :دوودەرکیی ،دووقاپیی .دەرك و دەروازەی دووتاکیی .وشەکە بۆ پەنجەرەش بەکار دەهێنرێت.

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
مشااکیۆزمە :ئەم وشااەیە لە (مشااکول ال ا مە)ی عەرەبیاایەوە هاااتووە ،واتااای کەساای بااێ پەیمااان و قەرزاری سااۆزە و
بەڵێنە ،کەسێك کە قەرزی بەڵێن و پەیمانی لەسەر بێت.
مشکیۆزمەم بێت :قەرزاربارم بێت ،دەینم بە گەردنی.

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

کەوی یانا کەوباڕی ،خاسەکەوی یان باڕی
با لەسەر تۆ بم کوژن وەك کابرای ناوبازاڕی
کەوباڕ :باڕ :کەوی تازە پێگەیشتوو
خاسەکەو :کەوێکی جوان و باش و بەخۆ
وشەی (خاسە) لەگەڵ وشەی دیکەشدا هاتووە وەك
خاسەڕەنگ :ڕەنگێك کە بەسانایی نەچێتەوە و کاڵ نەبێتەوە
خاسەجەیران :ئاسکێکی جوان و بەخۆ
نیوەدێ ی دووەم :مەبەست لە کوشتنێکی پەنهانیی بێت و نەزانرێت بۆچی و کێ و لەسەر چی کوشتوویەتی
وەك لە جێیەکی دیکەدا دەڵێت:

جوانی دەڵێی تەڕالنی ،کۆتری دەشتی عەممانی
ئاورت لە من بەرداوە ،تۆ خاسەکەوی جەیرانی
تەڕالن :باڵندەیەکی ڕاوکەرە لە پۆلی باز و شەهێنە.
دەشت :سارا ،چۆڵ ،بیابان
دەشتیی  -دەشتەکیی  -دەشتلیی  -دەشتگیی  -دەشتزیی :کەسانێكن کە دەشت نشینن.

خەمخوار و خوێنشیرینم ،خوێناو د لە برینم
یا ڕەبی بەخێر بێتەوە یاری ڕەزاشیرینم
هێشتێ لەسەر النك بووم ،کوشتەی چاوی نەسرینم
خوێنشیرین :ڕەزاشیرین ،زەڕەشیرین ،ڕۆحسووك ،ئێسك سووك
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هێشتێ لەسەر النك بووم :هێشتا ساوا و منداڵ بووم و لەسەر بێشکە بووم ،کە عاشقی نەسرین بووم!

هۆ کاکی جووتیار ،ئەی وەی جووتت شەنگوڵ بێ
تۆوەکەت ڕازیانە ،کاکم خەرمانت گوڵ بێ
شەنگوڵ :شەنگۆڵ :شەنگە ،شنگۆ ،شمگۆ ،شمۆ ،ل انە ،جووتە.…،
واتە بەروبوومەکەت بە دووقات بۆ بەبەر بێت ،بەری کشتەکەت دوو دوو بیهێنێت.

سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆژی کورد  -ڕێکەوتی٢ :ی دێسەم ەری ٢١١٢

 ٨٣ساڵ بەر لە ئێستا ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی لە ئاسۆیی هونەری
گۆرانیی دا ئاوا بوو

راپۆرتی  -عەبدولغەفار عەبدوڵاڵ

هونەرمەناادی بەناوبااانگی کااورد (حەسااەن زیاارەک) ( )05ساااڵ بەر لە ئێسااتا ،لە رێکەوتاای  0699 - 9 - 99لە
بۆکانی روژهەاڵتی کوردستان ،بە نەخۆشیەکی کوشندە کۆچی دوایای کارد و ماڵئااوایی یەکجاارەکی لەدونیاا و کاۆری
گۆرانی کوردی کرد.
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)حەسەن زیرەک)ی هونەرمەند ناوی تەواوی (حەسەن عەبدوڵاڵ)یە لە ساڵی ( )0690لە شاری بۆکاانی روژهەاڵت،
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
کاااارکردنی هاااونەری ئەو هونەرمەنااادە ،هەروەهاااا نەباااوونی ئاااامێری ماااوزیکی چااااک و ساااتۆدیۆیەکی پێشاااکەوتووی
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
گۆرانی گوتن ،لەسەر دەستی گۆرانییەکانی (زیرەک) هاتنە نێو کۆری گۆرانی گوتن.
شارەزایان و پسپۆرانی بواری هاونەری گاۆرانی کاوردی چەنادین لەگەڵ هەباوونی رای جیاا جیاا لەساەر هاونەری ئەو
هونەرمەندە ،بەاڵم لە بارەی هونەرمەناد باوونی (زیارەک) و هەباوونی تواناایەکی بااش لەکااتی گاۆرانی گوتنادا،
لەگەڵ ئەوانەشدا لەساەر رایەک کاۆکن کە (حەساەن زیارەک) خوێنادەواری نەباووە و شاتێکی خۆرساک و بەهرەیەکای
خودایی بووە دەنگ خۆشییەکەی.
لە ساڵیادی ( )05ساڵەی کۆچی دوایی ئەو هونەرمەندە ،لە میانەی راپۆرتێکادا بۆچاوونی چەناد هونەرمەنادێک و
شاعیر و کەسانی شارەزا لە بواری گۆرانی موزیاک وەرگارت ،ئەوانای

لەالی خۆیاانەوە بەم شاێوەی خاوارەوە هااتنە

ئاخاوتن و رای خویان دەرب ی..
سەرەتا هونەرمەندی بە ئەزموون و شارەزای گورانی موزیکی کوردی مامۆستا (باکووری) گوتی( :حەسەن زیرەک)م لە
ساڵی ( )0650لە ئێزەگەی کوردی لە بەغدا ناسی ،ئەو کات من لەو کارمەند بووم ،ئەو کەسێکی شاارەزاو ولیاێ
هاتوو بوو باو گاۆرانی گاوتن ،و چاۆنیەتی هەڵ ژاردنای باابەت و شاێوازەکانی گاۆرانی ،هەروەهاا (حەساەن زیارەک)
شارەزاییەکی زۆری هەبوو لەسەر مەقامات و دانانی ئااواز وجۆرەکاانی گاۆرانی گاوتن ،لە رادێاۆی کاوردی لە بەغادا
هەفتااانە ماااوەی ( )01خااولەک گااۆرانی بە شااێوەی راسااتەوخو دەگااوت بااو گااوێگران ،لەگەڵ گروپاای موزیااک زور بە
سەرکەوتویی ،بەبێ ئەوەی پرۆڤەیەکی زۆر بکات و جاری وا هەبوو هیچ پرۆڤەشی نەبوو کەچی گۆرانییەکاانی زۆر
بە جوانی دەگوت و دەتوانم بلێم ئەو نیو کاتژمێرە بەشێکی زۆری گوێگر هەستی حۆی بۆ ئەو رادیۆیە رادەگارت ،لە
ئێاازگەی کااوردی بەغاادا ئەو ماااوەیە ئەرشاای ێکی زورجااار چاااکی کااۆکردەوە ئەو چەنااد ساااڵەی کە لە بەغاادا بااوو..
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(حەسەن زیرەک) هەژاری و نەداریی و بێ کەسی نەیهێشت زور لە ئاواتەکانی بە چاوی خۆی ب ینێ و بیهێنێتە دی،
ماان لە ناازیکەوە زور لەگەڵاای دا ژیاااوم (زیاارەک) کەسااێکی سااادە و نیشااتمان پەروەر بااوو .هەردەم حەزی بەخۆشاای
خەڵااک دەکاارد ،هەردەم بەسااادەیی دەژیااا و بەسااادەی

دەی ا وانیە ژیااان ،ماان لەو یااادەدا کومەڵێااک یادگاااری ئەو

هونەرمەندە بەرزەم دێتەوە یاد ،کە زور جار فرمێسک لەچاوانم بوی دێاتە خاوارەوە ،دڵنیاام ئەگەر چەناد سااڵێکی
تر (حەسەن زیرەک) بژیابوایە دەیان گۆرانی جوانتری دەخستە نێو ئەرشی ی گۆرانی کوردی.
شاااعیر سااەرکەوت رەسااوڵ لەبااارەی (حەسااەن زیاارەک) و جااۆری هەڵ ژاردناای تێکسااتە شاایعرەکانی دەڵێاات (حەسااەن
زیارەک) وەک هونەرمەنادێکی رەسااەن هەڵقاواڵوی ناااو کومەڵگاای کاوردی بااوو ،بەو هەماوو سااادەو سااکاری خااۆیەوە
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،
هەروەها تای ەت مەنادیانەی دیاکەی (حەساەن زیارک) ئەوە باووە ،زیااتر ماامەڵەی لەگەڵ ئااوازدا کاردووە لە نااو
ووشە شیعریەکاندا تواندویەتەوە ،بەناسکی خۆی ئەزموونێکی خۆشی خستۆتە ناو گورانییەکانی و تازەگەری جاوانی
هێناااوەتە ناااو گااۆرانی فااۆرمی کااارکردنی ،هەرچەناادە ماان ناااتوانم بیااێم (حەسااەن زیاارەک) شاااعیر بااووە ،بەاڵم
خوێندنەوەیەکی چاکی هەبووە بۆ شیعر و توانیاویەتی تێکەڵیەکای چااک لە نێاوان ئااواز و ئەو شایعرانەدا بکاات و
کاری زۆر جوانی لێ بهێنێتە بوون.
(سەرکەوت رەسوڵ)ای شاعیر هەروەها گوتیشی" :هیوادارم حکومەتی هەرێمی کوردستان سااڵنە بتوانێ لە یاادی ئەو
هونەرمەناادە بەرزەدا ،فیسااتیەاڵێکی هااونەری ساااز بکااات لە کوردسااتان ،بااو ئەوەی نەوەکااانی ئەم ا ۆش بتااوانن لە
هونەرو ئەزموونی ئەو پیاوە نەمرە شارەزابن و هەروەها کەسانی بە ئەزموون و شارەزا لە هونەر و مۆسیقا باابەتی
شیکاری لەسەر توانا و بەرهەمی گۆرانییەکانی (زیرەک)دا بوروژێنن".

هونەرمەندی بە ئەزماوونی ماوزیکژەن مامۆساتا (وریاا ئەحامەد) لەمیاانەی ئەو یاادەدابەم شاێوەیە هااتە ئاخااوتن و
گااوتی بەرای ماان (حەسااەن زیاارەک) یەکااێکە لە کااوڵگە پتەوەکااانی دونیااای هااونەری گااورانی کااوردی ئەو لە رێاازی
هونەرمەنااد گەورەکااانی کااورد وەک (سااەید ئەسااغەری کوردسااتانی ،سااێوە ،مەحەمەد عااار جەزیااری ،مااریەم خااان)
دەژمێردرێاات( ،زیاارەک) کەسااێکی نەخااوێنەدەوار بااووە ،بەاڵم توانااایەکی تەواوی هەبااووە لە دەرب ا ین و رێکخسااتنی
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تێکسااتەکان بااو گۆرانییەکااانی ،ئەو لەو سااەردەمەی هاااتە نێااو کااۆری هااونەری گااۆرانی ،تااوانی گااوێگرێکی چاااک بااۆ
گااۆرانی کااوردی کۆبکاااتەوەو سااەرنجیان رابکێشااێت بااۆ گۆرانییەکااانی خااۆی ،هەروەهااا تااوانی بە هااۆی ئەوەی لە ناااو
خەڵک زور دەژیا و زور دەگرا لە شاارو شاارۆچکە و دێهاتەکاانی کوردساتان ،تاوانی باووی ئاازار و مەینەتییەکاانی
خەڵک بکاتە هەوێنێک و بە هونەرەکەی دەری ب ێت لە ناو گۆرانییەکانی دا ( ،حەسەن زیرەک) تاوانی کومەڵێاک
ئاوازی جوان بەرهەم بهێنێت ،بەداخەوە لەبەر ئەوەی ئەو کات مەودای کارکردنی گۆرانی گاوتن بەم شاێوەی ئێساتا
نەبووە ،زۆربەی ئەو ئاوازانەی ئەو گوتیەتی لەالیەن (فارس و عەرەبەکاان و تورکەکاان) باردراوە ،کە ئێساتاکەش
من بە بەڵگە لە نێو گورانییەکانیان دەتوانم دەری هێنم و شی بکەمەوە
هونەرمەند (وریا ئەحمەد) هەروەها گوتی :تائێستا ( )011گۆرانی هونەرمەند (حەساەن زیارەک)م نووسایوەتەوە بە
ووشااەو نااۆتەی کااوردی و التیناای عەرەباای نووساایومەتەوە هیااوادارم روژێااک لە رۆژان بەچاااپی بگەیاانم بااو ئەوەی لە
داهاتوودا لە پەیمانگایەکی هونەری کوردی وانەی لەسەر بخوێندرێت.
لەکۆتایی دا ئەوەی جێگای پرسیار و هەڵوێستە لەسەر کردنە دوای تێپەر بوونی ( )05ساڵ بەسەر تێپەر باوونی
کۆچی ئەو هونەرمەندە ،کەچی هێشاتا بەرهەمای ئەو هونەرمەنادە لە نێاو هازر و دڵای جەمااوەری هاونەریی دا هەر
ماااوە و زیناادووە ،بە شااایەتی زۆریاانەی خاااوەن نووسااینگەی فرۆشااتی ساایدی و تۆمارگاکااانی شااارەکانی هەولێاار و
سلێمانی ئێستاکەش رێژەی بەرهەمەکانی (حەساەن زیارەک) لەبەرهەمای زۆربەی هونەرمەنادانی گاۆرانی ێژی ئێساتا
زیااااتر دەفرۆشاااێت و داواکااااری هەیە لەالیەن جەمااااوەری هونەردۆساااتەوە ،ئەوەش نیشاااانەی ئەوەیە هاااونەرەکەی
(زیرەک) ناسنامەی نەمری و کەللتور و رەسنایەتی واڵتەکەی پێیە بۆیە دوای ( )05ساڵ تێپەڕبوون بەسەر کاۆچی
دوایی دا هێشتا هەر لە نێو گۆرەپانی هونەری گۆرانی دا بوونی هەیەو گوێگری گۆرانییە خۆشەکانی هەرماوە!!.

سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تیەی
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کاریگەرى دەنگ لەسەر هەست ...دەنگى هونەرمەند حەسەن زیرەک وەک نموونە!!

جەمالى دەالک

نەتەوەى کاااااورد لەباااااوارى هاااااونەرى میوزیاااااک و گاااااۆرانى کاااااوردى گەلێاااااک دەوڵەمەنااااادە و خااااااوەنى گەلێاااااک
هونەرمەندى بەتواناو گەورەیە ،هەریەکەیان بە هونەرەکەیان لەهەربوارێکى هونەردا بێت خزمەتێکى گەورەیان بەم
نەتەوەیە کاااااردووە و ئەرشااااای ى هاااااونەرى نەتەوەى کوردیاااااان دەوڵەمەنااااادکردووە ،گەورەیاااااى و بەتواناااااایى ئەو
هونەرمەندانە زیاتر لەو خاڵەدا بەرجەستە دەبێت کە زەمەن و کاتە کە ئەوانى تێدا ژیاوون،
ئەو سەردەمەى ئەو هونەرمەندانە خزمەتیان بەهونەرى ئەم نەتەوەیە کردووە ،باارودۆخى سیاساى و کاۆمەاڵیەتى و
فەرهەنگى زۆر دژواربووە و هەروەها نەباوونى یاان کەماى باوارى تەکنیکاى و زانساتى تۆماارکردن ،بەاڵم لەگەڵ ئەو
هەمااوو گرفتااانەدا ئەو هونەرمەنااادانە

وەک گااۆرانی ێژ یااان میاااوزیکژەن ،خۆبەخشااانە توانیویااانە ئەو هەماااوو

بەرهەمە جوان بەنرخانە تۆماربکەن تەنانەت باجیشیان داوە و زەحمەتێکى زۆریاان چەشاتووە تاا ئەو بەرهەمەیاان
لەئیزگەکاندا تۆمارکردووە ،ئەم ۆ باوونەتە ئەرشایف و هەتائێساتاش کەبەرگوێماان دەکەون پ یەتاى لە کۆمەڵێاک
جوانى و لێوانلێو لەبەها جوانەکانى هونەر

لەڕووى دەنگ و ئاوازو تەنانەت هەڵ ژاردنى تێکساتى گۆرانییەکاان،

چونکە دەنگەکە و ژەنینى ئاوازەکە مۆرکى ڕەسەنایەتى تیادا بەدى دەکرێت هەرگیز نامرن و ڕۆژ بەڕۆژ خۆیان نو
دەکەنەوە ،دەکرێاات شااانازیان پێااوە بکەیاان و بیااان کەیاانە ناساانامەى هااونەرى نەتەوەکەمااان ،ئەو هونەرمەناادانە
(گۆران ێژ و میوزیکژەن) گەلێک زۆرن لەتەواوى کوردستاندا بەگشاتى و لە هەماوو دیالێکتەکاانى زماانى کوردیادا،
خەرمان بەرەکەت و ڕێزو حورمەت و خۆشەویستى باۆ ئەو هونەرمەنادانە کەلەژیانادا مااون و دەساتى مانادووبونیان
دەگووشین ،ئەو هونەرمەندانەى کەلەژیاندا نەماون ڕووحیان شاد بێت و گیکۆکانیان پ بێت لە نوور،
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ڕۆژى ( )05( )9 - 99ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر کۆچى دوایى هونەرمەندێک ،بلیمەتێک مامۆستا لە گۆرانى کوردى
هونەرمەندى کۆچکردوو (حەسەن زیرەک) ە ( ،ڕووحى شادبێت)
حەسەن زیرەک ئەو دەناگەى کە مێژوویەکاى گەورەو بەنرخاى هەیە لەئەرشای ى هاونەرى میوزیاک و گاۆرانى کاوردى،
خاوەنى ئەو دەنگەى بۆ هەردوو ڕەگەزو هەموو تەمەنەکان و چین و توێژەکاانى کۆمەڵگااى کاوردى ،حەساەن زیارەک
ئەو هونەرمەناادە مەزنەى هەر دەرفەتێکااى بااۆ ڕەخسااابێت درێغااى نەکااردووە لە خوێناادنى گااۆرانى و ئیاازگەى کااوردى
نەماااوە ئەو هونەرمەناادە خااۆى نەگاناادبێتێ و گاۆرانى تۆمارنەکردبێاات ،شااارو شااارۆچکەو گوناادى کوردسااتان نەماااوە
ئاهەنگ و بەزم و خۆشى شادى بۆ کۆڕو کۆمەڵەکەى نەبەخشى بێت،
لە گۆرانیەکانیااادا جاااگە لە دەناااگ و ئااااوازەکەى سااایناریۆیەکى ئاماااادەکردووە و دەیاااداتە گاااوێگر وەک لە گاااۆرانى
(شاااییى دەگەڕ  ،کیااژان دەچاانە مێرگااواڵن ،گەوهەر و کاااکى جوتیااار ... ،تاااد ) هەمااوو گۆرانیەکااانى لەناااخ و
قواڵیى ژیانى کۆمەڵگاى کاوردییەوە هەڵقاواڵون ،بەرهەم و کاارە هونەرییەکاانى حەساەن زیارەک دواى ئەو چەنادین
ساڵە ئێستاش پ فرۆشترین گۆرانیەکانى حەسەن زیارەک لە پێشاەنگدایە ،لەبەر ئەوەى دەناگ و ئااواز و تێکساتى
گۆرانیەکانى کە زیاتر فۆلکلۆرن هێندە بەهەست و سۆزەو چ یونى کاریگەریان لەسەر ناخى تاکى کورد داناوە ،نەک
هەربۆ کەسانى ئاسایى بەڵکوو دەنگى حەساەن زیارەک کااریگەرى لەساەر ئەو مرڤاانەش دانااوە کە پێیاان دەوترێات
شێت ،باۆ گەواهاى دان بەم وتەیەم بەڵاگەم هەیە و کە خاۆم شاایەتحاڵى ئەوەم ،لەم یاادەوەرییەدا ،بیارەوەرییەک
دەخەمە بەردییەى خوێنەر بۆ زیاتر ئاشنابوون بە بلیمەتیى و هونەرمەندى حەسەن زیرەک،
خااوێنەر دەگەڕێاانمەوە بااۆ سااااڵنى هەشااتاکانى سااەدەى پێشااوو ،دیااارە هاایچ شااارو شااارۆچکەیەکى کوردسااتان ناایە کە
خاااوەنى شااێتێک یااان چەنااد شااێتێک نەبێاات کەهەریەکەیااان مێژوویەکیااان هەیەو خاااوەنى خەساایەتى جااوانن ،بەاڵم
بەهاۆى تێکچااوونى بااارى دەرووناایەوە لە کۆمەڵگااادا دابا اون ،بێشااک شااارى ساالێمانى یا

بەدەرناایە لەنەبااوونى ئەو

مرۆڤە جوانانە کەهەریەکەیاان بەشاێوەکى تاای ەتى خۆیاان الپەڕەکاانى مێاژووى سالێمانیان دەوڵەمەنادکردووە ،لەو
سااڵنەدا بەندە کارى سەرتاشینم دەکارد لەسەرتاشاخانەى (ئااوات) لە ساەنتەرى شاارى سالێمانى لەگاوزەرى ساینەما
سیروان و سینەما ڕەشید ،ئەو گورزەرە هەموو چین و توێژەکانى شارى سلێمانى ڕوویان تێادەکرد ،ڕۆژانە شاێتەکانى
شاری

وەک (ێدیقە شێت ،حەمە شێت ،بەکرە شێت ،حەسەن ،فایەق ،سامانە شێت و قالە شێت ...و چەندینى تر)
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دەهااااتنە ئەو گاااوزەرە ئاشاااکرایە کەهەریەکەیاااان بەشاااێوازێکى جیااااواز لەیەکتااارى هەڵاااس و کەوتیاااان دەکااارد و
ناسنامەیەکى جیاوازیان لەالى خەڵک هەبوو ،ئەوەى مەبەستمە و پێوەندى بەدەنگى حەسەن زیرەکەوە هەیە ڕووحى
شادبێت (قالە شێتە) ئەم کەسایەتیە نەک خۆى بەڵکو خانەوادەکەشى ناسراو بوون ،قالە شاێت یەکێکاى باااڵبەرز
و قەڵەو باااوو ،بەاڵم بەداخەوە هەنااادێک کەساااانى نەزان و حەزکاااردن بەئاااازاردانى مااارۆ لەپێنااااو دامرکاااانەوەى
حەزێکااى کاااتى و کەم بااایەخ ئااازارى قااالە شااێتیان ئەدا ،ئەم ماارۆڤە لەبەر ئەوەى بااارى دەروونااى تەواو نەبااوو
ئەوی

کااردانەوەى هەباوو لەبەرابەرداو زۆرجااران کارەسااتى دەخوڵقاناد و لە خەڵکاى دەدا ،ڕۆژێاک لە ڕۆژەکاانى

ساڵى  0650کاتێک لەشوێنى کارەکەم کارم دەکرد ،قاالە شاێت هااتە ژوورەوە بەباێ ئەوى هایچ بیاێ دانیشات و لە
ئاوێنەکەوە لێم دەڕوانى دەساتى گارت بەدەمایەوە بەباێ ئەوەى پێاى بیێاى یەکێاک لەگۆرانییەکاانى حەساەن زیرەکاى
گوت ،دواى ئەوەى گۆرانیەکەى تەواوکرد وتى سەرم بۆچاک دەکەیت ،وتام قاالە گیاان بەساەر چااو باا ئەم کااکەیە
تەواو بکەم ،وتى باشە و دەستى کردەوە بەگۆرانى خوێندن ،بەاڵم هەندێک لەو کەساانەى کە حەزیاان بەئاازاردانە
هاتنە ناو دوکانەکەو هەندێک کارى ناشیرینیان بەرام ەر بەو مرۆڤە کرد ،چاونکە پێشاتر چەناد جارێاک بینی اووم
سەرەتاى تێکچوونى بارى دەروونى هەردوو دەستى ئەلەرزى ،منی

بەو برادەرانەم ووت کاکە وازى لێ ێنن بەاڵم بێ

سوود بوو ،قالە شێت هەردوو دەستى کەوتە لەرزین و هەستایە سەرپێ ،بەڕاستى منی زۆرترسام ،بەاڵم ئەوەندەم
ئەزانااى کەئەم ماارۆڤە زۆر حەز بەدەنگااى حەسااەن زیاارەک دەکااات ،لەو کاااتەدا کاسااێتى گەوهەرێااى حەسااەن زیاارەکم
خستە سەر ڕیکۆردەرەکە ،قالە شێت لەلوتکەى هەڵچوون تێکچوونى دەروونیدا باوو ،کاتێاک دەنگاى حەساەن زیارەک
کەوتە بەر گوێى ،چۆن ئاگرێک لەلوتکەى کیپە سەندندایە و ئاوێکى بەزۆرو بەخوڕى پێادا دەکەیات ئەو ئااگرە کاو
دەبێااتەوە  ،بەو شااێوەیە دەنگااى حەسااەن زیاارەک بااوو بەتاااڤگەیەک و هەڵچااوون و نائااارامى دەروونااى قااالە شااێتى
دامرکانەوە و لە جێى خۆیدا دانیشتەوە ،هایچ جاوڵەیەکى نەکارد ،تاا دیاوى یەکەماى کاساێت تەواو باوو ،کەدەنگاى
حەسەن نەما وتى سەرم بۆچاک بکە و هەڵى گێ ەوە با دیوەکەى تری

بیێ،

بەهەرحاڵ سەر و ڕیشم بۆ تاشى و تەواو بووم لەکارەکەم ئەو هێشتا دانیشتوو لەنزیک ڕیکرۆدەرەکەوە تا دیوەکەى
تاری کۆتااایى هاات ،ئینجااا هەڵساا ڕۆیشاات ،ئەمە ئەو یااادەورییەکە دەنگاى ئەو بلاایمەتە نەمارە چەنااد کاااریگەرى
لەسااەر هەساات و سااۆزو ناااخى ماارۆ هەیە ،هەروەهااا لەم ساڵیادەشاادا ڕێاازوو حااورمەت بااۆ هەمااوو ئەو ژەنیااارانەى
لەتەواوى بەرهەکانى ئەو هونەرمەندە نەمرەدا کاریان کردووە و هاوکاریان کردووە ڕوحى حەسەن زیرەک و قالە
شێت و هەموو هونەرمەندانى کۆچکردووى نەتەوەکەمان شادبێت،

سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تیەی
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ساواک بۆچی حهسهن زیرهکی کوشت؟
جهواد حهیدهری

کاوردپرێس؛ کتێ اای "سااواک بااۆچی حهساهن زیرهکاای کوشات" نووسااراوهی "مهولاهود ئی ااراهیم حهساهن" و باڵوکااراوهی
بهدرخان  -ههولێره ،که تێیدا ئاماژه به ههندێک بهڵگهی باڵونهکراوه لاهبارهی ناههێنی ماهرگی "حهساهن زیارهک"
له سهردهمی رژیمی پاشایهتی پاڵهوی دهکرێت و ئهو ئهگهره دهخرێته روو که؛ سااواک لاه ماهرگی حهساهن زیارهک
دهستی بااڵی بووه.
جهواد حهیدهری له دووتۆی ئهم راپۆرته ،پێناسهیهک لهم بهرههمه ئاراسته دهکات که دهتوانێت گۆشاهنیگاکان باۆ
الی ئاراستهیهکی جیاواز بگهرێنێت.
پیاوێکی رسق سوار
هونهرمهند حهسهن زیرهک ئهو هونهرمهنده بوو که بهدوو واڵتی ئێران و عیراق نهیانتوانی بهخێوی بکاهن و هاهتا
مرد ئۆخهی لهژیان نهکردو ههمیشه خۆی پیادهو رسقی سوار بوو.
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حهسهن زیرهک ههتا مردی

بهوجۆرهی دهبوایه قهدهری لێ گیرێت و رێزی لێ نرێت ،رێزو قهدهری لێنهنراو بهوتهی

"مهولهود ئی راهیم حهسهن"؛ ئێستاش دوای زیاتر لهچل ساڵ لهماهرگی ههنادێک کاهس باهبێ رهوشات و ههنادێکیتر
بهجاسووس و ههندێکی

بهچاوهش و لۆتی ناوی دههێنن.

ئایا بهڕاستی حهسهن زیرهک کهسێکی بێ هوشات باوو؟ ئایاا زیارهک جاساووس باوو؟ ئایاا حهساهن زیارهک چااوهش و
لۆتی و شایهر بوو؟
ئایا بهڕاستی حهساهن زیارهک خاۆی مارد یاان سااواک کوشاتی؟ باشاه سااواک لهکوشاتنی حهساهن زیارهک چای دهسات
دهکااهوێت؟ ئایااا ساااواک لههونهرهکااهی زیاارهک دهترسااا یااان زیاارهک گااوێ اڵی ئااهوان نااهبووه و بۆیااه ژههرخواردیااان
کردووه ،و دهیان ئایای تر.
"مهولود ئی راهیم حهسهن" لهکتێ ای ساواک بۆچی حهسهن زیرهکی کۆشت؟ وهاڵمی زۆربهی ههره زۆری ئهو پرسیارانه
دهداتهوه که لهبارهی حهسهن زیرهکهوه دهکرێت.
رێز نهگرتن له هونهرمهند

نووسهر لهپێشهکی کتێ کهی باس لهبابهتێک دهکات که ریشهی لهمێژووی کورددا ههیه؛ ئهوی

رێزنهگرتن لهزاناو

بلیمهت و هونهرمهنده.
ههر ئهو شتهی که چهند سهد ساڵ لهمهوبهر ئهحمهدی خانی باسای لێاوه دهکاات؛ رێزگارتن لهقهڵهمهکاهی و هیاوا
خواستنی رۆژگارێک که رێز لهقهڵهمهکاهی بگیردرێات .بهگشاتی گوێناهدان و گاو ناهگرتن لهنووساهرو هونهرمهنادو
زاناکان لهناو کورددا شتێکی باو بووه و ئێستاشای لهگهڵادا بێات هاهر بهردهواماه وهک چاۆن ناالی شااعیر زۆری وت
کهس لێی تێنگهییشت ،بۆیه بێدهنگی ههڵ ژارد و پاشان سهری خۆی ههڵگرت ههتا لهتاراوگاه و غهری یادا ساهری
نایهوه.
مامۆستا حهسهن زیرهک یهکێکه لهو کهسه ناودار و بهناوبانگانهی کورد که نهخوێندهوار بوو ،بێکهس و بێدهر
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بوو ،بهاڵم بووه هۆی دهوڵهمهندبوونی هونهری گۆرانی کوردی و بهوتهی "عهبدول حهماه بااقی" :کاوردی بهختاهوهر
کرد به کورد بوونی خۆی.
بهاڵم زیرهک به پێچهوانه و به هۆی کوردبوونی بهدبهخت بوو .حهسهن زیرهک بهڕاستی غهدری لێکراو شوێن نهبوو

لێی بحهسێتهوه ،تا به شیعری "نهجمهددین مهال" بناڵێنێت؛ جێم نییه تێدا بسرهوم خاکم بهسهر بێالنه خۆم.
بااێ شااوێنی و نههامااهتی بهرادهیااهک لااه ژیااانی حهسااهن زیرهکاادا بااهرچاوه کااه تهنانااهت لااه سااهردهمی ئهوپااهری
ناااودهرکردن "شااوکروڵاڵی بابااان" رێگااای ناااو ئێسااتگهی پێنااادات و دهڵێاات" :ئێمااه  0511گااۆرانی حهسااهن زیرهکمااان
ههیه ،ئیتر حهسهن زیرهکمان ناو " ،و تهنانهت بهڕێوهباهری رادیاۆی تااران بهکارمهنادانی پرساگه دهڵێات ئهگاهر
حهسهن زیرهک هات مهیکهنه ژووره.
منداڵی حهسهن زیرهک

سااهردهمی منااداڵی لێوانلێااوه لااه خۆشاای نههامااهتی؛ لهناسااکترین قۆناااغی ژیانیاادا باااوکی دهمرێاات و دایکاای شااوو
دهکاتااهوه و ئااهوی

ئاااوارهی کووچااه و کااۆاڵن دهبێاات و لهناچارییاادا لهتهمااهنی ههشاات نااۆ ساااڵی دا دهسااتدهکات

بااهکارکردن ،لااهکرێکاری و چاوساااغی و قاااوهچێتی و شاااگرد کااهبابچی و چااایچی و تااوتنچی و ...هتااد بااۆ ئااهوهی
لهبرسان نهمرێت و پاروه نانێاک پهیادا بکاات لاهبۆکان و موکریاان و گونادهکانی دهوروباهری شاارهکانی ماههاباد و
سهقز و سنه و کرماشان و تهورێز و تاران ئاواره دهبێت ،دواتر باهئۆتۆم ێل گاهنجێک دهکوژێات (ههرچهناد دهڵێات
خهتای ئهوی تێدا نهبووه) و سهری خۆی ههڵدهگرێت و ئاوارهی عێراق دهبێت و لهڕێگای پێنجوێنهوه بۆ سلێمانی و
کهرکوک و ههولێر و موسۆ تا دهگاته بهغدا و لههۆتێل شیمالی ئهو شاره دهگیرسێتهوه و ماوهی پێانج شاهش سااڵ
لهڕادیۆی بهغدا لهگاهڵ هونهرمهنادانی دهنگخۆشای کاورد ،مامۆساتا عاهلی ماهردان ،تایاهر تۆفیاق ،رهساوڵ گاهردی،
حهسهن جهزراوی ،شهماڵ سائیب ،باکووری ،نهسرین و شێراوان ،ئاشنایهتی پهیادا دهکاات و ناوباناگ دهردهکاات و
لهالی جهماوهر خۆشهویست دهبێت.
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میدیای زهندی دهناسێت

لهساڵی  0655دا لهترسای ئاهوهی ناهبا لهالیاهن شۆڕشاگێ انی تاازه بهدهساهاڵت گهیشاتووی عیاراق دهساتگیربکرێت
دهگهڕێتهوه بۆ ئێران و ئهمجاره لهڕادیۆکانی تاران و کرماشاان و تاهورێز و ماههاباد و سانه دهساتدهکات باهگۆرانی
وتن و لهگهڵ باشترین و باهتواناترین مۆسایقارهکانی ئێاران لاهکورد و فاارس لهواناه( :حهساهن کامکاار ،موجتاهبا
میرزاده ،محهممهد عهبدولسهمهدی ،ئهک هر ئیزهدی ،بههمهن یاۆلکی ،پاهرویز یاحاهقی ،حهساهن کهساایی ،جاهلیل
شههناز و جههانگیر مهلهک) و چهند کهسی تر ئاشنایهتی پهیادا دهکاات .هاهر لاهو ساهروبهندهدا میادیای زهنادی
دهناسێت و دوای ماوهیاهک دهیخوازێات و ژیاانی هاوساهریی پێکادێنێت ،ساێ چاوار سااڵێک لهکرماشاان دهمێنێتاهوه و
ههست بهخۆشی و بهختیاری دهکات و وهک خۆی لهگۆرانییهکدا دهڵێت:

بول ول ئهو ساڵ من زۆر بهختیارم
ساحێ ای مههتاب گوڵی بههارم
ساواک و فشار خستنهسهر حهسهن زیرهک

پاش گهڕانهوهی حهسهن زیرهک بۆ ئێران و ئیشکردن لهڕادیۆ بهتای هتی لهشارهکانی تاران و کرماشان و تهورێز و
مههاباد و سنه ،دهکهوێته ژێر چاودێری دهزگای زانیاری و ئاسایشی ئێران (ساواک) و بهوردی ههموو ههڵساوکهوت
و هاااتووچۆی دهخرێتااه ژێاار چاودێری،بهشااێوهیهک کااه لهیااهکێک لهڕاپۆرتااهکانی دهزگااای ساااواک کااه لهکتێ ااای
(بزوتنهوهی چه لهئێران بهپێی بهڵگهکانی ساواک) بهمشێوهیه لهسهر حهسهن زیرهک نووسراوه.
بهڵگهنامهی ژماره  -000 - 990د -م رۆژی  01ی بهفران اری  0690ساواک (رێکخراوی زانیاری و ئاسای

ئێران).

حسااێن زیاارهک باارای حهسااهن زیاارهک دهڵێاات :چهنااد جااار بهحهسااهن مااان وت :کاکااه ئااهتۆ تااهنها خااۆت و براژنااه
رابێعهی ،ئارهزوو و ساکاری

الی دایکیانن ،ئێمه دهتاوانین زۆر چااک باهخێوتان بکاهین ،وهره لێاره کاس اای بکاهو

ئێمهش یارمهتیت دهدهین و چاویشمان لێتدهبێت ،کهسی

ناتوانێت شهڕت پێ رۆشێت.
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حهسهن زیرهکی

لهوهاڵمی حسێنی برای دا پێدهکهنێ و دهڵێت :منی

چاکه ،بهاڵم ئێوه شتێک دهزانن و منی

ئهوهی تۆ دهییێی دهیازانم و زۆریشام باهالوه

زۆر شت ،من بهاڵتان لێ دووردهخهمهوه.

حسێنی برای دهڵێت :بهاڵی چی کاکه ،ئهو بهاڵی بۆ تۆ دێته خوارهوه با ئێماهش شاهریکی غاهم هاهڵگرتنت باین و
غهمێکت بۆ بخۆین.
حهسااهن زیاارهک تهماشااایهکی ئااهمالو ئااهو الی خااۆی دهکااات و بااهدهنگی نزمااهوه دهڵێاات :ساااواک ئهزیااهتم دهدات و
پێمدهڵێن :دهبێت بچیته ئهو دیاو (عیاراق) ،ئای

و کارماان باۆ بکاهی ،چهنادی دهڵاێم بااوکم ئاهمن های ئاهوجۆره

کارانه نیم و سهوادیشام نییاه ،ئێاوه چاۆن ئیساتی اده لاهمن دهکاهن؟ دهڵاێن ئاهتۆ بهماڵاهوه با ۆ باۆ عیاراق ،ئێماه
پارهیهکی زۆرت دهدهینێ و خۆشمان خهڵکت بۆ دهنێرین و تۆش ههرچی زانیاریت ههیاه پێماان بیاێ و ئاهوانی

باۆ

ئێمهی دههێننهوه! ههڵ هت خۆشت دهزانی ئهمجۆره شتانه باهمن ناکرێات و ئهگاهر پێشام بکرێات نایکاهم ،باا سااڵی
دوو سێ جاار تاێم ههڵ ادهن و بههاهژاری
تێناگرم و خیانهت بهخاکهکهی عیراقی
بهتهنها بهربهرهکانی دهوڵهتی

دهژیام ،باهاڵم ئاهو کانییاهی ئااوم لێخواردووهتاهوه هایچ کاتێاک باهردی
ناکهم و لهناو خهڵکی

سهربهرز دهژیم ،لهدواییادا بهپێکهنیناهوه وتای:

دهکهم.
گهرایهوه بۆ ههژاری

بااهڵێ ،زیاارهک خیانااهتی نااهکردو بههااهژاری ژیااا ،بااهاڵم ساااواک بااهژههر کوشااتی ،حهسااهن زیاارهکی

بهربااهرهکانی

دهوڵهتی کردو گیانی خۆی لهسهردانا.
"کهریم خۆشناو" یهکێک لههاوڕێکانی حهسهن زیرهک دهڵێت :چهندین جار حهسهن زیرهک و رابیعهی خێزانی بۆیاان
گێ اوهتااهوه کااه چااۆن شااهوان پیاااوانی حکوومااهت چوونهتااه سااهریان و تێروپ یااان لهحهسااهن زیاارهک ههڵااداوه و
تهنانهت شهوێکیان حهسهن زیرهک دهستدهکاتهوه و شهڕێکی باشیان لهگهڵ دهکات.
نووسهر ههر لهو کتێ هدا لهزاری کاهریم خۆشاناو دهگێ ێتاهوه کاه حهساهن زیارهک باهمیرزا کاهریمی وتاووه ،نااوێرم
دهردی خۆم بهکهس بیێم ،بهاڵم ههڵ هته شت لهتۆ ناشارمهوه ،ئهگهر سهبر بگریت و پهلهم لێنهکهی تا وهختی
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خۆی دێت.
کهریم خۆشناو ههروهها باس لهوه دهکات که حهسهن زیرهک باارودۆخی خاۆی بهئاساایی ناهزانیوهو راشایگهیاندووه:
وهزعی من مهعمولی نییاهو نااوێرم دهردی خاۆم الی کاهس باسا کهم ،نایاهڵن لاههیچ شاوێنێک جێگاام بێتاهوه ،هاهر
وهختێک ئارهزوویان بێت بههانهیهکم بۆ دهدۆزنهوهو تێرو پ م تێههڵدهدهن و دهڕۆن.
ساواک چۆن دهیکوژێت؟

حهسهن زیرهک باس لهوه دهکات که ساواک تهنگی پێ ههڵچنیوه که کاری سیخوری و جاسووسایان باۆ بکاات و ئاهو
داواییهی ساواکی

لهالیهن حهسهن زیرهکاهوه رهتدهکرێتاهوه ،هاهر ئاهوهش دهبێتاه هاۆی ئاهوهی کاه سااواک پالنای

س ینهوهی حهسهن زیرهک بکێشێت ،سهرهتا بهتاوانی ئهوه دهستگیر دهکرێت که گوایه جاسووسی بۆ عیاراق دهکاات.
ئهمه لهکاتێکدایه لهعیراقی

ههر بهو تاوانه ماوهیهک لهزیندانی کهرکوک و بهغدا دهست هسهر دهبێت.

پاشااان حهسااهن زیاارهک ماااڵی لههااهر کوێیااهک بوایااه چااهقۆ کێشااهکانی ساااواک بااهبیانووی سااهیر و سااهمهرهوه
ههڵیاندهکوتایه ساهر حهساهن زیارهک و ههویرشاێلیان دهکارد ،کاهریم خۆشاناو و رابیعاهی خێزانای حهساهن زیارهک
چهند حاڵهتێک لهوبارهیهوه باسدهکهن.
رابیعه خانمی خێزانای حهساهن زیارهک بااس لاهوه دهکاات کاه حهساهن زیارهک چاۆن بااس لاهوه دهکاات کاه سااواک

ژههریان داوهتێ ،حهسهن زیرهک بهرای عه دهڵێت :لهشایی بووم ژنێک قاپێکی ئاشی هێنا و وتی :ئهماه باۆ ئاغاای
زیرهکه ،لهگهڵ ئیستیکانێک قهنداغ ،زیرهک دهڵێت قهنداغهکهم خواردهووهو دوو کهوچکیشام لهئاشاهکه خاوارد کاه
چوومه ناو شاییهکه و دهستم بهگۆرانی وتن کرد سهرم له گێژهوه هات.
حهساهن زیارهک دواتار دهگهیهندرێتاه نهخۆشاخانه و بهوتاهی رابیعاه خاانم ،حهساهن زیارهک پااش ئاهوه نااهیتوانی
ههستێت و ههر ئهوهش وایکرد لهتهمهنی  50ساڵیدا ههر بهو دهرده بمرێت.

رابیعه خان لهبارهی نهخۆشی زیرهکهوه دهڵێت :زیرهک هیچ نهخۆشییهکی نهبوو ،ههتا ئهو رۆژهی که چووه ئهو
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شاییه ،ئێوارهکهی ئاگادار کرامهوه کاه زیارهک لهنهخۆشاخانهیه ،کاه چاووم باۆ نهخۆشاخانه حهساهن زیارهک ئاگاای
لهخۆی نهبوو ،ژنێک لهنهخۆشخانهکه که منی بینی زۆر دڵی پێم ساووتا ،پێای وتام لاهڕێی خاوا باۆت بااس دهکاهم
حهسهن زیرهک هونهرمهندێکی گهورهو بێکهسه ،با خوێنی حهسهن زیرهک ون و بزر نهبێت ،زیارهک ناهخۆش نییاه،
ساواک ژههری داوهتێ ،پزیشکهکانی باسی ناکهن ،نهخۆشییهکهی دهشارنهوه.
بهو شێوهیه حهسهن زیارهک باهتاوانی ئاهوهی کاه هاوکااری سااواکی ناهکردو ئامااده ناهبوو ب ێات باهپیاوی سااواک،
لهالیهن بهکرێگیراوانی ساواکهوه ژههریان دهرخوارد داو کوشتیان.
ناوهرۆکی کتێبهکه

ئهمانه باسوخواسهکانی ناو کتێ ای "ساواک بۆچی حهسهن زیرهکی کوشت" دوا بهرههمی "مهولود ئی راهیم" بوو.
نووسهر لهکۆتایی کتێ هکهی ،دیمانهیهکی لهگهڵ رابیعه خانمی خێزانی حهسهن زیرهک کردووه و تێیادا ئامااژه باه
بیرهوهرهییهکانی خۆی لهگهڵ زیرهک و زۆر نههێنی دیکهی حهسهن دهکرێت.
* ژێدهر؛ کوردستانی نو

ماڵپەڕی کورد پرێس
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ئهوین ،بێ ئۆقرهیی و نامۆیی; حهسهن زیرهک

ئیسماعیل ئیسماعیل زاده

سهره قهڵهم:
ژن ،ئهوین ،زێد ،نامۆیی و بێ ئۆقرهیی دهتوانن ئهو گهوههرانه بن بۆ خوڵقانی هونهرمهنادێک و لاه ساهر دهساتی
ئهوی

بۆ خوڵقاندنهوهی ژیانێکی نهمر پ به بااڵی گهلێک.

ئهم ۆ  ، ٢١١٢ - ١١ - ٢٣کهسێک چاوهکانی به ژین دهپشکو که پێیهساواکانی و دهسته کر و کاڵهکانی بوون به
یهکێک لاه کۆڵهکاه ساهرهکییهکانی گاۆرانیی کاوردیی .لاهدایک وونی حهساهن زیارهک ( )١٣٢١ - ١١ - ٢٣کاتێکاه کاه
چهند کهسایهتییهکی هاوسهردهم و نزیک به تهمهنی خاۆی وهکاو هاهژار ،هاێمن ،مااملێ ،محهماهد ناوری ،قالهماهڕه
و ...لااهدایک دهباان .سااهردهمێکه کااه گراناای باااڵی بهسااهر ژیااانی کشااتوکاڵی و ئاژهڵااداری و باخااداری سااهرلهبهری
کۆمهڵگای کوردیی داکێشاوه .ئهو کاتهیه که ئهوان نهمردن ههتا ب نه ناسنامهیهک بۆ نهتهوهکهیان.
به ئاوڕدانهوه له سهرلهبهری گۆرانییهکانی هونهرمهند ،تووشی حاڵهتێکی نائاسایی و له ههمانکاتدا سهرکهش له
ههڵسوکهوت و خهسلهتێکی دهگمهن دهبین .لهبهر ئهوه نائاسایی ،چونکه سهردهمای حهسهن زیرهک کاتێکه که داب
و نهریت و ئاساتی وشایاریی کۆماهڵگا پێناساهیهکی کۆماهڵگای بچاووکی ههیاه و باه پێای ئاهو کاات لاه چوارچێاوهی
دهسهاڵتی خێۆ و عهشیره و دهرهبهگیدا قهتیس ماوهتاهوه .دهکار بیێاین هونهرمهناد تاکاه کهساێکه کاه دهکهوێتاه
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لوتکهی ناساینی ساهرهکیترین هاهوینی ژیاانی ئینساانی واتاه ئاهوین و باه گێ اناهوهی رهگاهزی پیااو ،دامااڵینی لاه
سهرلهبهری توێژ و توێکیهکانی ژیانه له رۆحی بهشهکهی دیکهی خۆی ،واته تاکه توخمی هاهرمانی ژیاان کاه هاهر
لهسهرهتاوه بۆ ههتا ههتا نهگۆڕ دهمێنێتهوه.
ژن سهرهکیترین گهوههری گۆرانی و بهستهکانی حهسهن زیرهکه .ئاهم توخماه و رهنگداناهوهی چهناد تاوخمی دیکاهی
وهکو زێدی لهدایک وون ،نامۆیی و تهنیایی له ههست و نهستی هونهرمهنددا کارێکی وایان کردووه که باێ ئاۆقرهیی
بۆته خهسلهت و ئاکار ،بۆته نهگیرسانهوه و کۆچهرۆیی له کهساایهتییهکدا کاه بۆتاه " -لوتکاهی گاۆرانیی کاوردیی
له سهدهی بیستهمدا*".-
به وردبووناهوه لاه هاهناوی گۆرانییاهکانی هونهرمهنادا دهتاوانین زۆر الیاهنی بهتای اهتی کۆمهاڵیاهتی و پێکهاتاهی
ژیانی ئهو سهردهم دهربکێشین :ژیانی ئاژهڵداری ،ژیانی الدێیی ،جوتیاری ،تاڕادهیهک ژیانی شار ،خێیاهکی باوونی
کۆمهڵگا و له ههموویان بهرچاوتر ژیانی ژن له نێو کۆمهڵگای پیاوساالریدا .رهنگدانهوهی ئهم توخمه واته ژیاانی
ژن له ژێر فهرمانی پیاودا و بهزۆری بهشوودان و دڵشکاوی و نامرادبوون ،ملکه و بێدهنگکردنی ژن له ئاست پیاو
به ههموو خهسلهتهکانییهوه ،داب اندن له ئهویندار ...به رادهیاهک باهرچاوه کاه ئاساتی کۆیلاهبوونی ژن باه دهسات
داب و نهریت و ئایین دهردهخا .بهاڵم ههڵوێستی هونهرمهند و خوێندناهوهی ئاهو باۆ ئاهم بهشاه گاهلێک جیااوازه و
ئهوی

ناهک هاهر لاه رووی گۆرانییهکانییاهوه باهڵکو لاه ئاکاار و کاردهوه نامۆکاانی باه پێای ئاهو دۆخاه دهتاوانین

ب ینین.
حهسهن زیرهک بلیمهتی سهردهمی خۆی ،تهنیا نهبۆته هۆکار بۆ زهقکردنهوهی رووتی ئهوین و ژن ،بهڵکو زۆر لهوه
بهرفرهتر ههنگاوی ناوه .هونهرمهندی نامۆ به ژیانی ئاسایی کورد چهنده رهنگدانهوهی زێد و شوێنی لاهدایک وون و
راکردن له چناگ گرژیای کۆماهڵگای پێاوه دیاار باێ ،چهناد بهرام اهر ناساین و پێگاهدان باه ئاهوین و ژن لاه ژیاانی
مرۆڤدا خۆی نواندووه .له بهشێک له گۆرانییهکانی ناوبراودا تهنانهت وهکو رۆشنکهرهوهیهک ههڵسوکهتی کردووه و
ژنی هان داوه بۆ پچ اندنی کۆت و زنجیری کۆمهڵگا ،بۆ شکاندنی تابووی کۆیله و کۆیلهداریی ژن بۆ پیاو .بهشاێک
له گۆانییهکانی هونهرمهناد حهساهن زیارهک ئاهو ئهرکاه دهباتاه نێاو دڵای ژناان و باه گشاتی کۆماهڵگای خێیاهکی و
پیاوساالریی ئهوکات.
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له بهرام هر بهشوودانی زۆرهملی له الیهن ئهندامانی نێری بنهماڵهوه ،دیاریکردنی چارهنووس و باه زۆر خساتنهبهر
دهسااتی جهسااتهی ژن بااۆ نێرێکاای کااه باااوک و باارا و کهسااه نیرهکااانی ناازیکن بااهو ،ئااهو دهسااهاڵتهی کااه هااهموو
پێوهرهکااانی ژیااانی ژن دیاااری دهکااا ،لااه سااهر زاری حهسااهن زیرهکااهوه ژن دێتااه گااۆ و ئااازادیی هااهڵ ژاردنی ئااهوین
دێتهگۆڕ (ب وانه لینکی یهکێک له گۆرانییهکانی حهسهن زیرهک که له خوارهوه دانراوه)...
______________________________
پهڕاوێز * :وتهی مۆسیقار و لێکۆلهری هونهری میوزیک ع.و سهگرمه.

سەرچاوە :ماڵپەڕی ناوهندی ناوهندی ههواڵ شرۆقهی رۆژ  -ڕێکەوتی٢٣ :ی نۆڤەم ەری ٢١١٢

144

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

زیرەک دەگەڕێتەوە سلێمانی!

ساڵۆنی کوردستانی نوێ
ساڵح بێچار

ڕۆژی چوارشەممە ( )٢١١٢ - ١١ - ٢٣لە مەراسیمی ( )٣٦اەمین ساڵ ۆژی لەدایک وونی هونەرمەند (حەسەن زیرەک)
دا ،لە ساڵۆنی کوردستانی ناو پێشانیازمان پێشاکەش کارد کە لە شااری سالێمانی دا شاوێنێک بکرێات بەنااوی ئەو
هونەرمەندە گەورەیەوە .جێگەی ئاماژە و پێزانینە هەر لەجێدا و دەمودەسات کااک (خەلیال عەبادوڵاڵ) بەڕێاوەبەری
گشتی دیوان لە وەزارەتی ڕۆشن یریی پێشنیازەکەی پەسەندکرد و ڕۆژی ( )٢١١٢ - ١٢ - ٣ش بەفەرمی نووسراوی بۆ
ئەو مەبەسااتە ئاراسااتەی (سااەرۆکایەتی شااارەوانی ساالێمانی) کاارد بااۆ جێ ەجێکردناای ئەو پێشاانیازە بە دروسااتکرنی
باخچەیەک بەناوی (باخچەی حەسەن زیرەک).
هەڵ ەت وێ ای سوپاس و قەدرزانینمان بۆ وەزارەتای ڕۆشان یری و بەڕێاز بەڕێاوەبەری گشاتی دیاوان لە وەزارەت باۆ
بەدەنگەوەهاتنی پێشنیازەکەمان ،هاوکات وەک لەوێ

گووتمان هیوادارو داواکارین لە شارەوانیی سلێمانی شوێنێکی

بەرچاو و شایستە بە گەورەیی زیرەک ،بۆ ئەو مەبەستە دەستنیشان و تەرخان بکرێت.
دەقی پێشنازەکەی ئێمە:
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بەپێی زۆر بەڵگە ،یەکێک لەو شارانەی زیارەک تێیادا ئاساوودە و ڕێزلێگیاراو باووە و زۆر بەرهەمای نااوازەی تێادا
تۆمارکردووە ،شاری سلێمانی بووە ..خانمی (میادیای زەنادی) هاوساەری زیارەک لەوباارەیەوە لە دیدارێکادا دەڵێات:
«دڵخۆشیی دوو جێگا بوو ،یەکیان سولەیمانی ،یەکیان بۆکان محەلەی تەوەلودی خۆی .وەلاێ لە سولەیمانیشای زۆر
بااێ نەهااایەت خااۆش دەهااات .هەمیشااە دەیگااووت خەڵکاای و زۆر میهرەبااانن و قەدر و ڕێاازی هااونەر دەزاناان .بەاڵم
ئەوەندەی کە لە سولەیمانی بیرەوەریی هەبوو لە جێگای دیکە بیرەوەریی نەبوو«.
هەر لەبارەی زیرەک و سلێمانییەوە ،مامۆستا (ناسری ڕەزازی) ی

لە دیماانەیەکی کەنااڵی کوردساات  -دا دەڵێات:

« 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
یەکەمااین شاااری ساالێمانییە ،بااۆچی چونکااو… لەو کاااتەدا ساالێمانی زیاااتر لە ( )١١١تەسااجیل کە الی ئااێمە زەبتاای
سااەوتی پێئەڵااێن ،تاایکە ( )٤٦و تاایکە ( )٤٢و ئەمااانەی لێ ااووە .لەکاتێکاادا ئەوکاااتە لە ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان
ب واناااااکەم ( )١١تەسجیلیشاااای لااااێ هەبووبێاااات .ئەمە ئەوە ئەگەیەنێاااات کە یەکەم هەسااااتی نەتەوەیاااای ،دووەم
تێگەیشتوویی ئەو خەڵکە بەرام ەر بە هونەر ،چونکە بەڕاستی سلێمانی ئەتوانم وەکو شارێکی تاقاانە نااوی بەرم،
بۆیەش هەر هەقی خۆیەتی ،مافی خۆیەتی پێی بیێی شاری ڕۆشن یریی .بەڕاستی سلێمانی باۆیە ئەڵاێم تاقاانەیە،
تۆ چاوی لێ کە حەسەن زیرەک کاتی خۆی زۆربەی دانیشتنەکانی ،زۆربەی کاسێتە خۆشاەکان کە های دانیشاتنە های
سلێمانییە .ئیستە لە شنۆ و مەهابادی

هەیەتی ،دانیشتنی هەیە ،بەاڵم هیچیان تۆمارکردنەکەی باش نییە .بەاڵم

ئەوانەی لە سلێمانی تۆمار کراون ڕڤێربی هەیە ،ئیکۆی هەیە ،بەاڵم ئەوانی تر نییەتی«.
کەچاای جااێگەی ڕامااان و نیگەرانییەکاای قااووڵە کە تااا ئێسااتاش لەو شااارەدا کە نازناااوی (پااایتەختی ڕۆشاان یری) ی
هەڵگرتااووە ،نە زانکااۆیەک ،پەیمااانگەیەک ،قوتابخااانەیەک ،گۆڕەپانێااک ،شااەقامێک ،باااخچەیەک بەناااوی ئەو
هونەرمەندە گەورەیەوە نەکراوە.
دەقی نووسراوەکەی وەزارەتی ڕۆشن یری:
حکومەتی هەرێمی کوردستان  -عێراق
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران
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بەڕێوەبەرایەتی گشتی دیوان
بەڕێوەبەرایەتی کارگێ ی و خۆیەتی
ژمارە )٤٢٢٨ - ١٢ - ١( :ڕۆژ)٢١١٢ - ١٢ - ٣( :
بۆ /سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی
ب /بەناوکردنی باخچە
لەپای ئەو هەموو خزمەتکردنە و دەوڵەمەندکردنی هونەری موزیک و گاۆرانی کاوردی ،ئەوە دەهێناێ کە یەکێاک لە
باخچەکانی شاری سلێمانی بکرێت بەناوی بلیمەت و هونەرمەندی نەمر (حەسەن زیارەک) ،وەک ڕێزگارتن لە هاونەر
و هونەرمەندانی نەتەوەکەمان ،پێشنیار دەکەین باۆ ساەرۆکایەتییە بەڕێزەکەتاان کە یەکێاک لە باخچەکاانی شااری
سالێمانی بەناااوی هونەرمەنااد حەسااەن زیاارەکەوە بکرێاات ،هاوکاااری و پشااتیوانیتان لەو پێشاانیازە بەرز دەناارخێنین.
لەگەڵ ڕێزدا…
رێوڕەسمی یادی لە دایك وونی زیرەک-ی نەمر
سهرنووسهر :بۆنهی ئهم ۆمان بۆنهیهكی هونهرییه ،وهك ساڵۆنی كوردستانی نو میوانداریی ئاهم بۆنهیاهی كاردووه
كه بریتییه له یادی لهدایك وونی هونهرمهندی گهوره حهسهن زیرهك و دابهشكردنی ئهو پاشكۆییهی كه كاك سااڵح
بێچار ئهركێكی زۆری كێشاوه له ئامادهكردنیدا.
ههمووتان بهخێربێنو باشاترین رێزلێناانی

باۆ ئاهم بۆنهیاه سااتێك وهساتانه باۆ گیاانی پااكی شاههیدان و گیاانی

هونهرمهندانی شههیدو كۆچكردوو.
دهزانم شتێكی نامۆیه رۆژنامهیهكی سیاسیی گرنگی بهالیهنێكی وا بدات ،بهاڵم نامۆش نییه ،چونكه حهسهن زیرهك
سامانێكی نیشتمانییو نهتهوهیی گهلی كوردهو حهسهن زیرهك باشاترین شات كاه تاهع یری لێ كرێات ،گۆرانییاهكانی
خۆیهتی.
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بۆیه ئهگهر بهشێك له دهستهبژێری نهتهوهی كوردو رۆژنامهیهكی سیاسیی رۆژانه ،یاادی حهساهن زیارهك بكاتاهوه،
ئااهركێكی زۆر بچوكااهو زۆر درهنگیشااه كااه ئهمااهمان كااردووه ،دهزاناام ئهوانااهی لێاارهن رهنگااه هااهموویان یادگارییااان
لهگهڵیاادا ههیااهو گۆرانییااهكی ئااهو كهڵااه هونهرمهناادهیان لهبااهربێت و ئااهوهش دهرفهتێكااه كااه قسااه لهسااهر ئااهو
یادگارییانه بكهینو رۆحی حهساهن زیارهك شااد بكاهین لاهپای ئاهو كااره هونهرییاناهی كاه لاهكااتی ناهبوونیو باێ
ئمكانێتیدا كردوویانه تا رۆحیان شادبكهین.
كاك ساڵح بێچار ئهم پاشكۆییهی ئامادهكردووهو لهوبارهیهوه باساێكتان باۆ دهكااتو میواناانی

دهتاوانن بهشاداریی

بكهن.
ساڵح بێچار:

ئازیزان ،مامۆستایان ،هونهرمهنادان ،شااعیران ،ههمووالیاهكتان باهخێربێن ،لاهو ههلوماهروو قهیراناهدا نیشاانهی
دڵسۆزیتانه كه ئامادهبوون له یاادی كهڵاه هونهرمهنادێكی وهك مامۆساتا حهساهن زیارهك و باێ موجامهلاه دهماهو
سوپاسی مەکتەبی راگهیاندنی یهكێتی و كوردستانی نو و بهتای هتیتری

هاوڕێی ئازیم كاك ستران بكهم.

هااهموو حااهزمان لااه حهسااهن زیاارهك بااووه ،ههناادێك بااووه بااه دهروێشاای ،كااه ماان خااۆم بااه دهروێشاای ئااهو رێگهیااه
(تەریقەت)ە دهزانم ،به بهردهوامی گوێگری بووم ،لاه ژیاانی خۆمادا یهكاهم كتێاب كاه كا یم چااپی ساێیهمی كتێ ای
حهسهن زیرهكی د.هیوا عومهر ئهحمهد بوو ساڵی  ١٣٢٨كه مامۆستا ئهنوهر نۆتهكانی بۆ نووسی ۆوە ،له كتێ خانهی
نالی الی شێخ ئهنوهر ک یم به  951فلس ،رهنگه ئهوه دهورو نهخشێكی هاهبووبێت لهساهر هاۆگریی مان باۆ زیارەک،
تهنانهت ئهو شیعرانهی كه بۆ مام جهالل ئاماژهی پێدهدات لهو كتێ هم وهرگرتاووه .مهبهساتم لهوهیاه لاهو كاتاهوه
وهك كوردێك بهردهوام وهك كانییهك سوودم لە زیرەک بینیووه.
ههستدهكهم حهسهن زیرهك نهبێت ،بۆشاییهك له ژیانی مندا ههیه ،وهك چۆن له الیەنی شیعرو داهێناندا مامۆستا
شێركۆ سهرچاوهی منه .بهداخهوه مامۆستا حهسهن وهك خۆی نهناسراوه ،من لێرەدا به سێ سهرنج ئاماژه به ژیانی
حهسهن زیرهك دهدهم.
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یهكههم :ئاشاكرایه باهدرێژایی ( )15ساااڵی راباردووی پااش كاۆچی دوایای زیرهكاای ناهمر ،ساااڵنه تاهنها لااه رۆژی
مردنهكهیدا واتا  9 / 99یادی ئهو گهوره هونهرمهنده كراوهتهوهو بهرناماهو دیادارو كۆنساێرت باهو بۆنهیاهوه سااز
كراوه .بهاڵم ئهمساڵو بۆ یهكهمجار ئێماه ویساتمان لاهو نهریتاه البادهینو وهك هێمایاهك باۆ ژیاندۆساتی هوناهریی
زیااارهك ،لاااه سااااڵ ۆژی لهدایك وونیااادا واتاااا  00 / 96پاشاااكۆیهكی كوردساااتانی ناااو باااۆ بیرهوهریااای ئاااهو گاااهوره
هونهرمهنااده ئاماااده بكااهینو هاوكااات ئااهم مهراساایمه تای هتااهش بههااهمان بۆنااهوه لااه ساااڵۆنی كوردسااتانی نااو
رێك خهین.
دووهم :بهپێی زۆر بهڵگه ،یهكێك لهو شارانهی زیرهك تێیدا ئاساوودهو رێزلێگیاراو باووهو زۆر بهرهاهمی نااوازهی
تێدا تۆماركردووه ،شاری سلێمانی بووه .خانمی (میدیای زهندی) لهوبارهیهوه دهڵێت « :دڵخۆشایی دوو جێگاا باوو،
یااهكیان سااولهیمانی ،یااهكیان بۆكااان محهلااهی تااهوهلودی خااۆی ،وهلااێ لااه سولهیمانیێشاای زۆر بااێ نههایااهت خااۆش
دههات .ههمیشه دهیگوت خهڵكی و زۆر میهرهباننو قهدرو رێزی هونهر دهزانن .بهاڵم ئهوهندهی كه له سولهیمانی
بیرهوهریی ههبوو له جێگای دیكه بیرهوهریی نهبوو«.
ههر لهوبارهیهوه مامۆستا (ناسری رهزازی) ی

دهڵێت« :حهز دهكاهم یاهك شات لێارهدا بیاێم ،خاهڵك باه ماساتاوی

نهزانێ ،سلێمانی جیاوازه لهگهڵ شارهكانی دیكهی كوردستان ،حهسهن زیرهك دانیشاتنی لاه سالێمانی یاهكجار زۆره،
دوای ئهوه له شنۆو مههاباد ،لهم سێ شاره ،بهاڵم یهكهمین شاری سالێمانییه ،باۆچی چونكاه لاهو كاتاهدا سالێمانی
زیاااتر ل اه  011تهسااجیل كااه الی ئێمااه زهبتاای سااهوتی پێاادهڵێن ،تیكااه ( )19و تیكااه( )19و ئهمانااهی لێ ااووه،
لهكاتێكدا ئهو كاته له رۆژههاڵتی كوردستان ب وا ناكهم  01تهسجیلیشی لێ ههبووبێت .ئهمه ئهوه دهگهیاهنێت كاه
یهكهم ههستی نهتهوهیی ،دووهم تێگهیشتوویی ئهو خهڵكه بهرام هر به هونهر ،چونكاه بهراساتی سالێمانی دهتاوانم
وهكو شاارێكی تاقاناه نااوی باهرم ،بۆیاهش هاهر هاهقی خۆیاهتی ،ماافی خۆیاهتی پێای بیێای شااری رۆشان یریی…
بهراستی سالێمانی بۆیاه ئاهڵێم تاقانهیاه ،تاۆ چااوی لێ كاه ،حهساهن زیارهك كااتی خاۆی زۆرباهی دانیشاتنهكانی،
زۆربهی ،زۆری كاسێته خۆشهكانه كه هی دانیشتنه هی سلێمانییه .ئێسته له شنۆو مههابادی

ههیاهتی ،دانیشاتنی

ههیه بهاڵم هیچیان تۆماركردنهكهی بااش نییاه .باهاڵم ئهواناهی لاه سالێمانی تۆماار كاراون رڤێربای ههیاه ،ئیكاۆی
ههیه ،بهاڵم ئهوانی تر نییهتی«.
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كهچی جێگهی رامانو نیگهرانییهكی قووڵه كه لهو شارهدا كه ئێستا نازناوی (پایتهختی رۆشن یریی)ی ههڵگرتووه،
ئێستا کە كاك خهلیل عەبدوڵاڵ بهڕێوهبهری گشتی دیوان لە وەزارەتی رۆشن یری لێرهیه ،پرسیارێک و پێشنیازێکی
ئاراساااتەدهكهین ،کە باااۆچی تائێساااتا زانكۆیاااهك ،پهیمانگهیاااهك ،قوتابخانهیاااهك ،گۆڕهپانێاااك ،شاااهقامێك،
باخچهیهك بهناوی ئهو هونهرمهنده گهورهیهوه نهكراوه؟
سههێیهم :زیاارهك بااهو حوكمااهی لهرێگااهی هونااهره بهرزهكهیااهوهو لااهو رۆژگاااره تاریكسااتانهی واقعاای كۆمهاڵیااهتی
كوردستان دا بهپێچهوانهی شهپۆلهوه مامهڵهی كردووه ،ههر زوو نهیارانو ناحاهزانی كهوتوونهتاه بههاناهو بیاانوو
لێاای ،دهیااانو سااهدان تۆمااهت و بوختااانی ناڕاسااتو نادروسااتیان بااۆ ههڵ هسااتووه ،كااه زۆربااهی ئااهو تۆمهتانااهش
پهیوهندییان به باری كهسێتی تای هتی ئهو پیاوهوه ههبووه له چۆنێتی پهیوهنادیی ئاهو باه ژناهوه .دیااره دواجاار
ئهو تۆمهتو تێ وانینه نێگهتیەانه بێ كاریگهریی نهبووه لهسهر كۆمهڵگه به گشتیو ژنان بهتای هتی .لهرابردوودا
ههر یهكێك له ئێمه لێرهولهو بهر گوێمان كاهوتووه كاه زۆرباهی ژناانی یاهك دوو ناهوهی پێشاووتر گۆرانییاهكانی
زیرهكیان نهچۆته بهردڵ ،بهو حوكمهی بهئاشكرا باسی ما و لهئامێزگرتنو تێكئااڵنو… .هتد كاردووه ،تهناناهت
ئاماژهی به ههندێك شوێنی جهستهی ژن كردووه ،كه لهو رۆژگارهدا ناهك هاهر خاهتی ساوور ،بگاره كاوفرو لاه دیان
دهرچوونی

بووه.

بااهاڵم ماان لااه چهنااد رۆژی رابااردوودا ،وهك راپرسااییهكی تای ااهت ڕای زیاااتر لە ( )95خااانمی هاااوڕێم لااه ئاسااته
جیاوازهكاناادا وهرگرتااووە ،كااه مامۆسااتا ،فهرمان ااهر ،رۆژنامااهنووس ،نووسااهر ،شاااعیرو گۆران یژیااان تێدایااه .جێاای
دڵخۆشییه بهگشتی بۆچوونو دهرب ینهكانیان جێگهی لهسهر وهستانو گرنگای پێداناه ،كاه ناهك هاهر (زیارهك) رهت
ناكهنهوه ،بهڵكو وهكو مهداحێكی گهورهی سروشت و ژیان وێنایان كردووه .كه به بۆچوونی من ئهم وهرچهرخانه لاه
تێ وانینی ژنانی كورددا ساهرهتای ناساینێكی راساتهقینهی زیارهكو هوناهری باهرزی زیرهكاه لاهداهاتوودا .بهڕاساتی
ئهگهر ژن بهگشتی زیرەک پهسهند بكات ،ئهوا نهوهكانی دواتر ئهو كهسێتیه دهناسن.
ئازیزان:
من بهشهرمهوه باسی حهسهن دهكهم ،چونكه من باسی هونهرمهند دهكهم له حزوری ئێوهدا ،له داهاتوشدا من
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فهرههنگی زیرهكم به دهستهوهیه كهم گۆرانی ئهو پیاوهیه كه بهچهند زاراوهیهك وتویهتی ،خاڵێكی گرنگ لهرووی
مۆسیقاوه مامۆستا ئهنوهرو مامۆساتا دلێار حساێن باشاتر تێیدهگاهن ،زۆرجاار وشاهیهكی باهكارهێناوه بۆشاایهكی پاێ
پ كردۆتاااهوه ،باااۆ نمووناااه وشاااهی كێااال گاااهردن كاااه دهبێااات لێكۆڵیناااهوهی لهساااهر بكرێااات ،مااان لهسااااڵی 9111
لهبهرنامهیهكدا باسی حهسهنو ریكالمم كردووه ،ههمومان راگهیاندنكارین ،حهسهنی گهوره له ساااڵنی پهنجاكانادا
دهیان ریكالمی كردووه ،ئێستاش دهتوانرێت سوودی لێ ب ینرێت بهتای هتی له ئهورپا بۆ نموونه حهسهن  31ساڵه
فهوتی كردووه ،نیو سهده لهمهوپێ

ریكالمی بۆ سهیارهی شۆفرلێت كردووه ،بۆ جیب كه دهڵی بهماشینی جیب دێام

بۆ پێشوازی ،یان جێم سی به ب وای من ئهگهر ئێستاش ئیشی لهسهر بكرێت ،كهیسی باۆ دروسات كرێت كاه بوترێات
كاكه پهنجا ساڵ پێ

ئێستا گۆرانی بێژێكی كورد ریكالمای باۆ ساهیارهكانی ئێاوه كاردووه ،مان دڵنیاام ئهگاهر هایچ

نهكهن پهیكهرێكی بۆ دهكاهن ،گۆڕهكاهی چااك دهكاهن ،كۆتاییهكاهی هاهر باۆ ژناه ،هاهمووی باسای ناالیو مهساتوره
خااانمی بیسااتووه مهبهسااتی سااهرهكی شااكاندنی مهسااتوره خااانم بااووه ،بااههۆی ئااهو ساایراعه سیاساایدهوه لااه بااهینی
میرنشینی بابانو ئهردهاڵندا ههبووه ،لهو دواییانهدا بهداخهوه بۆ كۆچی سیاسهتمهداری كاورد كااك نهوشایروان لاه
كتێ ی میرایهتی ئهردهاڵندا دهڵێت نالی ئهگهر كاتی خۆی ئهو قەسیدەیەی بۆ شكاندنی مهستووره خانم نووسی ێت،
بهاڵم لهم ۆدا هەمان قەسیدە وهك وهس ێك وایه ،چونكه له دونیاای دهرهوه جاوانترین وەساف كاه باۆ ژن بوترێات،
ئەوەیە کە بیێی تۆ ژنێكی سێكسیت ،كه ئهوه جوانترین وهس ه بۆ ژنان.
بۆیه به ب وای من رۆژێك دێت ژنی كورد پهیكهری زێ ین بۆ حهسهن دروست دهكهن ،چونكه عهشاقی حهساهن باۆ ژن
عهشقێكی رۆحی بووه.
حهمید بانهیی:

سوپاس بۆ كاك ساڵح و ئامادهبووان ،بێگومان ئێمه كهسامان تێدانییاه هایچ ناهبێت گۆرانییاهكی حهساهنمان لهباهر
نااهبێتو لهبااهر خۆمانااهوه گۆرانییااهكی نهڵێینااهوه ،وهختاای خااۆی لااه دیدارێكاادا برادهرێااك وتاای :ماان سااهرجهم
گۆرانییهكانی حهسهنم نوسویووهتهوه ،حهسهن گۆرانی وای ههیه به ساێ شاێوه وتویاهتیو هاهر جاارهی بهشاێوهیهك
وتویهتی ،حهسهن زیرهك  01ههزار وشهی كوردیی بهكارهێناوه ،گهورهترین فهرههنگ كاه ههم اناه بۆرینهیاه 41
ههزار وشهی تیا بهكارهاتووه ،حهسهن زیرهك له گۆرانیدا زۆر وشاهی ههیاه كاه لێای تێناهگاهین ،حهساهن چونكاه
گهڕیده بووه ،وشهی زۆر له دیالێكتهكانی تێدا بهكارهێناوه ،حهسهن زیرهك فهرههنگێكه .حهسهن زیرهك گوێی له
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گۆرانی ههموو زمانهكانی تر گرتووه ،گۆرانییاهكانی هێنااوه باه تاهواوهتی باهرگی ئاهو میللهتاهی لێكردۆتاهوه وهك
تۆزه تۆزه گۆرانی ئوم كهلسومه ،مهقامی سهبا ،بهتهواوهتی بووه به كوردی ،بهراستی حهسهن مهدرهسهیهك بووه.
ساڵح بێچار:

ههر بۆ پشتیوانیی قسهكانی كااك حهمیاد ،مان لاهم رۆژاناه ماهقامێكی حهساهنم دۆزییاهوه باه هاهورامی وتویاهتی،
ناردم بۆ هەندێک لە هاوڕێی ههورامییهكانم ،وتیان یهكهمجاره گویمان لێای دهبێات ،دڵنیاام دهیاان نمووناهی تاری
لهو جۆره ههیه.
ئهنوهر قهرهداغی:

برایان زۆر الیهن ههیه ئهگهر باسی بكهین له ژیانی حهسهن زیرهكدا جێگهی تێ اماناه ،توێژیناهوهی زۆری لهساهر
دهكرێت ،بهداخهوه زۆرشت ههیه باڵودهكرێتهوه ،ئاماژه به سهرچاوهكهی نادرێت ،حهساهن زیارهك پێااوێكی گاهڕۆك
بووه ،شارهو شار گهڕاوه ،لهو ناوچاناه كاهلتوری ناوچاهكانی باهزیرهكی كاۆ كردۆتاهوه ،وهك ناوچاهی ئازهرییاهكان
هێناویااهتی كورداندویااهتی ،سااروودی ئااهی كوردینااه ئااهی مهردینااه ،ئاااوازێكی توركییااه ،ئااهم هاااتووه بااه كااوردی
وتویهتی ،ئێمه دهبێ ئهو شتانه راست بكهینهوهو ئیحترامهن بۆ حهساهن زیارهك ،زیارهك وریاییهكاهی لاهوهدا باووه
ئهو ئااوازهی وهریگرتاووه ،باهو نهوعاه وتویاهتی كاه خاۆی وتویاهتای ،ئاهوه زیرهكییاه ،باۆ نموناه خاۆم ئااوازم باۆ
عهزفكردووه ،یهكسهر كهلیماتی بۆ داناوه ،ئهوه دهلهالت له زیرهكی دهكاتو كاهس دهساتگیرۆیی ناهكردووه ،چهناد
جار بهمنی وتاووه مامۆساتا پهنجاهی تاۆم زۆر پێخۆشاهو دهڵێای میارزادهی ،گاۆرانی بهساهر منادا وتاووه ،بهداخاهوه
فهوتاوه ،ئهوكات شریت دهستاو دهستی دهكرد ،نوری كا مهال ئهو چهندین شریتی منی بردووهو گۆڕیویهتی.
شااتێكی تاار ..حهسااهن لااه رۆژهااهاڵت جااوانتر لااه سااتۆدیۆ كاااری بااۆ دهكاارا ،بااهاڵم لێااره دانیشااتنی مااااڵن بااوو ،ئااهو
دانیشتنانه زۆرجاار ساهری لاێ دهشایواند ،لهگاهڵ ئهوهشادا جهوهاهرێكی رێاكو پێكای تێدایاه ،حهساهن ئهگاهر چای
گاۆرانی نهتاهوهكانی تاری وت ێتااهوه ،كورداندویاهتی .ئێماه ئهگااهر لهساهر ئاهو خاڵااه ورد ب یناهوه ئهوساا دهزانااین
قیمهتی گۆرانییهكانی حهسهن زیرهك چییاه ،یهكاهم جااری

كاه حهساهن زیارهك هاتاه سالێمانی ،چاووم باۆ الی و

پرسیارم لێكرد ،بیست ووم كه به راستهوخۆی گۆرانی وتووه له رادیۆوه وهك كۆنسێرت ،دهمانوت سهلیقهیهكی زۆر
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جوانی ههبوو.
ستران عهبدوڵاڵ:

ئهوهی حهسهن باسی مام جهاللی كردووه ئێمه لهكوردستانی نو ناتوانین ئاوها باسی مام جهالل بكهین:

موسافرێكمان كه مام جهالل بوو
یهكجار گهنجێكی بهبێ غهالل بوو
خۆ پیری نهبوو پێیان دهوت مام
كوڕێكی شیرین وهكو شهكری خام
ساڵح بێچار:

ئهو كتێ ه ساڵی  0699چاپكراوه ،بهاڵم ههر كات له رادیۆی بهغدا باسی زیرهك كاراوه ،رێاك ئاهو بهشاهی باسای
مام جهالل كراوه ،البراوه ،لهوهش گرنگتر باسی ژنهێنانی حهسهن زیرهكە لەبەغدا ،مام جهالل دهڵێ :من حهسهن
زیرهكم رێكخستووهو كردوومه به ههڤاڵ لهو سهردهمهی پارتیدا.
دكتۆر مارف عومهر گوڵ:

حهسهن زیرهك قسه زۆر ههڵدهگر :
نهێنییهكهو وا لهدڵما بییێم زمان دهسوتێ
نهێنییهكه وا لهدڵما بیێژم ئێسقان دهسوتێ
پهنهانی کەم نهی ێژم مهغزو ئێسقان دهسوتێ
ئهستێرهكهم له بورجێدا وهدهرخهن نجومگهر
لهتاوی ئاهو ناڵهم حهوت ئاسمان ئهسوتێ

153

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

ئهم شیعره حهسهن زیرهك له چهند گۆرانییهكدا دهییێ له یهكێك له گۆرانییهكاندا كه بهكوردی دهییێت به فارسی
دهییێت .ئهم شیعره هی كوڕێكه ناوی محهمهد قادره له كهركوك ژیااوهو لاهوێ

ماردووه ،نازنااوی نهسارهوت باووه،

ئهوكاته یادی بهخێر ئیحسان فوئاد لاه گۆڤااری رۆشان یریی باڵویكاردهوهو وتای ئاهم شایعره های كێیاه؟ ئاهم شایعره
پهیوهندیی به بهشیر موشیریشهوه ههیهو ناوی ئهوی

لهو شایعره ههیاه ،محهماهد كاهریم وهاڵمای دایاهوه وتای مان

بههاوكاری برادهرێكی ههورامی وتومه .دووهم :حهسهن زیرهك شایعری شااعیره كوردهكاانی وتاووهو هایچ ههڵهیاهكی
تیا نییه ،سێیهم :حهسهن زیرهك گۆرانی گۆرانی ێژهكانی كوردی وتۆتاهوه ،رهساوڵ گاهردی لاهكتێ ی شایالنهو شالێره
باڵویكردۆتاااهوه ،خاااۆی دهڵااای شاااهمامهو شااالێره ئاااهوه حهساااهن وتویاااهتی ،گاااۆرانی شاااهماڵ ساااائی ی وتۆتاااهوه لاااه
ئازهربایجان ،گۆرانی ماملێی وتۆتهوه بهتای هتی پهیوهندی به الیهنی سیاسییهوه بووه ،حهسهن لاه سروشات نااوی
چیاو گوندو روبارو شارو شارۆچكهی بردووه ،ناوی ئافرهتی هێناوه ،ناوی ههواو ئااوی هێنااوهو دهبێات كاار لهساهر
فهرههنگی حهسهن زیرهك بكرێت ،لهو وتارهدا جهنابی مام جهالل باسی فندق شیمال ك یر دهكات ،لهوێوه حهسهن
زیرهكاای بااردووه بااۆ ئیزگااهی بهغاادا ،ماان ژیااان وایلێكااردم ماوهیااهك لااهو فناادق شاایماله بااوم ،ئااهو تابلۆیااهی لێاای
نووسرابوو فندق «شمال ك یر« لهو ههڵگیرابوو ،بهداخهوه نهمتوانی دوو سێ رهسمی ئهو تابلۆیه بگرم بۆ مێاژوو
ههلمگرتایه .حهسهن زیرهك زۆر رستهی شیعری ههیه ،ههمووی هی خۆیهتی وهك:

بۆم بیی نهرمه نهرمه ،ئهمساڵ بهغدا زۆر گهرمه،
ب نۆی سهواری بهتاڵن ،كهوتیته دهست كوردهواری،
ناوهێنانی كهسایهتیو شهخسییهتی كوردی زۆر هێناوه ،حهسهن زۆر لهوه زیاتر دههێنیو ههقه كارێكی گهورهی باۆ
بكر و رهخنهشمان لاه حهساهن زیارهك ههیاه ،باۆ نموناه ههنادێك شات باهكاردههێنی ،ئاهوه حاهیاتی واباووه ،باۆ
كوردهواری خۆمان نااگونجێ ،لاه دهیاان گاۆانی وتویاهتی وهره وهره بااجوت باین .لاه رووی سیاساییهوه لاه سارودهوه
بردوێتی بۆ گۆرانی ،بۆ نموونه دهڵی:
وا شاههنشا فهرمووی لهگهڵ جوتیارو كرێكار
گۆرانییهكی تر بیست و یهكی ئازاره شاههنشامان رابهره ،لهوانهیاه لاه ههنادێك شاوێندا ئاهو فهرههنگاه سیاساییه
فهرزكرابێ بهسهریدا.
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عهلی كهریمی:

من پێمخۆشه شتێك بیێم ،دوو سێ نهتهوهیهكین لهناوچهكهدا بههیچ شتێك ناگهین ،بیێین ئهوه هی منه ،ئازهرییاه
یان توركه ،ئهو شهڕهی مۆسیقا زانهكان دهیكهن ،بههیچ جێگایهكمان ناگهیهنێ ،ئهوه نیشانهی گهورهیی مۆسایقایه
كه سنووری نییه %61 ،پیاوی ناوچهی ئێمه ،توركی زانیووه ،سنووری ئێمه فارس نهبووه ،دیاردهی ناوچهی ئێماه
جیا له كرماشان ،ناكرێت رهخنهی پیاوێكی گهوره له گاهورهیی شااعیر یاان گاۆرانی بێاژ یاان سیاسای كهم كاتاهوه.
ئێمه دوو گۆرانی بێاژی باهرچاومان هاهبوو ،تهناناهت شاهڕی بۆكاانیو ساباڵخیشامان لهساهر دهكاردن ،یاهكیان كااك
محهمهد ماملێ بوو ،ئهوی تریشیان كاك حهسهن زیارهك باوو ،باهاڵم جیاوازییهكاهك هاهبوو ،راساته لاه كاوردهواری
شایهر لهقهبێكی خراپای وهرگرت اوو ،كااك محهماهد مااملی ناهدهچووه شااییو ههنادێك شاوێنو لهمهجلیسادا گاۆرانی
دهوت ،بهاڵم حهسهن زیرهك دهچووه دهعوهت ،زیرهك بێ وێنه بوو ،شتێك بگێ مهوه كاورێكی جیرانماان ژنای هێناا،
دایكی ئهو كوڕه زۆر جوان بوو ،حهسهن عاشاقی ژن باوو ،ئاهوكات گاۆرانی بێژێكای چااك هاهبوو ،عاهرهب باوو ،لاه
ئههوازهوه هات وو ،ناوی نیعمهتوڵاڵ بوو ،ئهم پیاوه وهك حهسهن گاۆرانی دهوت ،حهساهن زیارهك لاهو زهماوهنادهدا
زهماوهندی كوڕهكه ،دایكی زاوا پاواناهی لاه قاا باوو ،خاۆی گۆڕی اوو زۆر جاوان باوو ،حهساهنی شاێت كارد ،دایكای
شهش منداڵ وو ،ئامینه خان ،یهكسهر گۆرانییهكی بۆ تهرجومه كردووه:

ئامینه خان گوارهكانت مهلهنگێنه،
سوك ب ۆ پاژنهكانت مهلهنگێنه
ئامینه خانه شێت بوو دوای شهش مانگ ئامینه خان دهركرا بههۆی حهسهن زیرهكهوه ،چونكه ههموو رۆژ دههات بۆ
گهڕهكو ئامینه خان ئاخیرهكهی شێت بوو ،عهشقی حهسهن بهشێوهی كاال بووه.
خهلیل عهبدوڵاڵ:

دهست خۆشیتان لێدهكهم بۆ ئهم رێورهسمهو سوپاس بۆ كاك ستران كه یادی كهسایهتیو ناودارهكان لهوهختی خۆیدا
ناكرێتهوه ،سوپاس بۆ ههموو الیهك .حهسهن زیرهك شایستهی ئهوهیه شهقام یان باخچهی بهناوهوه بكرێت ،ئێماه
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ههفتهی داهاتوو نووسراوێك دهكهین بۆ ئهنجومهنی شارهوانی سلێمانی تا شوێنێكی بهرچاوی بهناوهوه بكرێات ،ئاهو
كتێ هی کاک ساڵحی

کە ئامادەیە ،چاپی دهكهینو دهستخۆشیی لێدهكهین.

دلێر حسێن  -موزیكژهن:

من الیهنی ئهكادیمی ئیشهكانی حهسهن زیارهك بااس دهكاهم ،الیاهنی ئاهكادیمی باوون لاه هوناهردا عهشاوایی یاان
بهخوێندن دروست دهبێ .لهمۆسیقادا چهند خاڵیك ههیه ،شاتێك ههیاه ،ئێماه پێای دهڵاێن بیرۆكاه ،ئێماه نیاوهدێر
دادهنێین ،ئیتر لهوێوه كارهكان تهواو دهكهین ،ئهگهر دیقهت بدهن حهسهن زیرهكه عهشوایی فێربووه ،كه چی ئاهو
ئاوازانهی كه هی خۆیهتی تهماشا بكهین پێوهی دیاره كه چاۆن دهییاێ ،ئهماه ئاهوه دهگهیاهنێت ئهگاهر باه زانساتی
بیخوێندایه ئاواز دانهرێكی زۆر گهوره دهبوو.
ئهوه الیاهنێكیان ،خااڵێكی تاری حهساهن زیارهك ،حهساهن تهماهنی كاهم وو هاهساتی باهوه كارد كاه دهبێات گاۆرانی
بهشێوازێكی جوان بوترێت ،حهسهن توانیی شان بهشانی ئهو هونهرمهنده گهورانهی فارس گۆرانی بیێت ،دوای ئهوه
گۆرانییهكانی كرماشانو دواتر له سلێمانی لهگهڵ مامۆستا ئهنوهر كااری كاردووه ،كۆماهڵێك گاۆرانی جاوانی وتاووهو
سوپاستان دهكهم.
عهبدولی حهمه باقی:

من زۆر سوپاستان دهكهم ،سوپاس بۆ كوردستانی نو  ،قسهكردن لهسهر مامۆساتا حهساهن زیارهك زۆر لاهوه زیااتر
ههڵاادهگر  ،ماان كاااك محهمااهدی باارام ههمیشااه گلااهیم لێاادهكات و دهڵااێ كااه باساای حهسااهن دهكااهیت ،هااهقی خااۆی
نادهیتێ ،من كه لێرهبووم شتم لهسهر حهسهن زیرهك دهنووسی ،ههموو جارێك كه باباهتم دهبارد باۆ كااك ساتران،
دهیوت ههر حهسهن نهبێت قهیناكه ،مان دوای راپاهڕین باۆ یهكاهمجار سااڵی  0669باه هاوكااریی مامۆساتا ئاهنوهر
قهرهداغی بهرنامهیهكم كرد له گهلی كوردستان ،سهرنجێكم لهسهر قسهكهی دكتۆر مار ههیه كه دهڵاێ باه تاااڵن
كهوتیتااه دهساات كااوردهواری ،حهسااهن زیاارهك مهبهسااتی ب نااهوی سااهوارییه كااه سااۆڤێت بهخشاای ووی بااه كۆمااار،
ویسااتویهتی بااهو ئافرهتااه بیاای ئهوهنااده جااوانی ،نرخاات نااازانر  ،ماان وای بااۆ دهچام زۆر جااوان چواندویااهتی ،ماان
قسهیهكم ههیه دهڵێم كاورد باهختی ههیاه حهساهن زیارهك كوردباوو ،باهاڵم حهساهن زیارهك باهختی ناهبوو چونكاه
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كوردبوو ،جارێك چومه الی محێدین وێنهگری قهدیمی ههولێر پێان دهوت ئەبو سهباح ،بهاڵم عاشقی حهسهن بوو،
وتی :رۆژێك چوم بۆ بانه لهسهر كانییهك دانیشت ووم ،خاهڵك بهوێادا دههاات :وتای تراكتۆرێاك وهساتا ساێ چاوار
كاهس داباهزین ،خااانمێكی تیاا بااوو زۆر جاوان بااوو ،تاۆزاوی بااوو خاۆی دهتهكانااد ،حهساهن زیاارهك ساهری هااهڵ ری
خانمهكهی بینیو دههات بۆ كانییهكه ،وتی دهستی خسته بناگوێیو وتی:

ئهی لهلهنجهو الری له مهمكۆڵهی ههناری
الڵ بم نیشتووه له رهنگی تۆزی رێگهی شاری
وتی ئهوهی وت ،زۆر غهریب بوو ،شهو چوینهوه ماڵهوه ،تهسجیلهكهم دهرهێنااو وتام حهساهن گۆرانییهكاهی نیاوهڕو
بیێ ،وتی بابه ئهوه بۆم هات.
مستهفا ساڵح كهریم:

من نامهوی شتهكان دووباره بكهمهوه ،حهسهن خاوهن بههرهیهكی گهوره بوو ،لهسهر ئهو تااڵنه له كوردهواریدا زۆر
شت ههیه ،دهڵێ باهتااڵن فرۆشاراوه ،مهبهسات تاااڵنی نییاه ،ئاهو شایعره های حهساهن زیارهك ناهبووه ،های كاكاه
حهمهیه كوری حاجی كهریمه خهڵكی سالێمانییهو نایاب زابات باوو ،لهكاهركوك دهژیاا نازنااوی شایعرهكهی نهسارهوت
بوو.
خاڵێكی تر مان ساهرهتای نووساینم وهك شایوعیو ماركسای ههنادێك شاتم پاێ ناخۆشا وو ،ماهقالێكم نووسای سااڵی
 0655له ژین گۆشهم ههبوو ،نووسیم ئهم هونهرمهنده دهنگای خۆشاه ،ههقاه شااعیرهكان دهساتی بگارنو هاۆنراوهی
جوانی بدهنی ،حهمه ساڵح دیالنم بینی ،وتی قسهكانت راسته ،بهاڵم ئهو پیاوه بهسته بێژی وا لهكوردستان نییه.
ئهكرهم میهرداد:

ههموو الیهك بهخێر بێن ،من پێم وایاه ئاهم یااده زۆر باشاه باهس دهبوایاه زۆر شاتی تێدابووایاه ،یهكاهم حهساهن
زیرهك له ههموو گۆرانی بێژهكاانی تار ههماهڕهنگ تاره ،لههاهموو ناوچاهكانی كوردساتان گاۆرانیی وتاووه ،دهبوایاه
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باس كرایهو نموونهش بوترایه .دووهم ئهو تای هتمهندیییهی كه ههیاهتی باه هاهموو كاورد نیاهتی ،ساێیهم حهساهن
گۆرانییهكانی میللی كردووهو زۆر جوان بووه.
دكتۆر بههرۆز جاف:

سوپاس ،یهكهم لاهم باڵوكراوهیاه ژیانناماهی حهساهنی تێادا نییاه ،دووهم :خۆزگاه مامۆساتا مهزهاهری خاالقی لێاره
بوایه ،پرسیارهكه ناوو نازناوی زیرهكه له چییهوه هاتووه ،دهڵێن لهشاتر حهسهنهوه هاتووه.
ساڵح بێچار:

قهراربوو پاشكۆكه زیاتر بێت ،رهنگه ئهوانهم باهگرنگتر زانی ێات ،بهراساتی مامۆساتا مهزهاهر جێگاهی خااڵی باوو،
نازناوهكهشی حهسهن ناوی فامیلی زله بووه ،میدیای زهندی دهڵێ پێم وتووه بیگۆڕه ،حهسهن لەباشووری کوردستان
ئهو نازناوهی پێدراوه ،دهڵێن له رادیۆی بهغدا ئهو نازناوهی دراوەتێ.
سهربهست عهبدوڵاڵ:

من دهستخۆشیتان لێدهكهم ،من یهك خاڵ دهڵێم باسی ئافرهتتان كرد ،مامۆستا زۆر بهجوانی باسی ئافرهت دهكات،
رهنگه سل یاتی ههبێتو بهنهوعێكی تر وهرگیرابێت ،بهاڵم زۆر جوان وهس ی ئافرهت دهكات .سوپاستان دهكهم.
ساڵح بێچار:

من دواجار سوپاستان دهكهم بهناوی كوردستانی نوێشهوه سوپاس ،هاهر زانیاریاهكتان دهسات كاهوت لهساهر حهساهن
زیرهك ،بیگهێنه دهستی من زۆر سوپاستان دهكهم.

سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نو

 -ڕێکەوتی١٢ :ی دێسەم ەری ٢١١٢
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زیرەک ؛ناسنامەی گۆرانیی میللەتێک!

ساڵح بێچار

نزیکەی سەدەیەک لەمەوبەر و ڕۆژی سێشەممە ( ،)١٣٢١-١١-٢٣هونەرمەندی گەورەی کورد مامۆستا (حەسەن زیرەک)
لە شاری (بۆکان) ی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک وو .هەر لە هەمان ڕۆژدا ئەستێرەگەشاەیەکی پا تیشاک و جیلاوە
لە ئاسمانی هونەری گاۆرانیی و ماوزیکی کاوردیی

دا هەڵهاات .ڕێا ەر و ڕێکخەرێکای شاارەزا باۆ ساەر ڕێچکەخساتنی

ئاواز و گۆرانی ڕەسەنی کاوردەواریی پەیادا باوو .چاریکەیەک خەڵکای کوردساتانی ئاگاادار و بێادارکردەوە لە باوونی
گەنجینەیەک لە بەستە و مقامی تای ەت بە هونەر و کەلتووری کوردی.
ئاشکرایە بە درێژایی ( )٤١ساڵی ڕابردووی پاش کۆچی دوایای زیرەکای نەمار ،ساااڵنە تەنهاا لە ڕۆژی مردنەکەیادا
واتا ( )٦-٢٦یادی ئەو گەورە هونەرمەندە کراوەتەوە و بەرنامە و دیدار و کۆنسێرت بەوبۆنەیەوە سازکراوە .بەاڵم
ئەمساڵ و بۆ یەکەم جار ئێمە ویستمان لەو نەریاتە البادەین و وەک هێماایەک باۆ ژیاندۆساتی هاونەری زیارەک ،لە
ساڵ ۆژی لەدایک وونیدا واتا ( )١١-٢٣ئەم پاشکۆیە باۆ بیرەوەریای ئەو گەورە هونەرمەنادە ئاماادەبکەین و هاوکاات
مەراسیمێکی تای ەتی

بە هەمان بۆنەوە لە ساڵۆنی کوردستانی نو ڕێک خەین.

جێگەی داخ و کەسەرە (زیرەک) لە ڕۆژگارێکدا ژیا کە ڕۆژگاری ئەو نەبوو ،هەر زوو ڕووبەڕووی کۆمەڵگەیەکی

159

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

داخراوی داگیرکراوی زۆرینە نەخوێندەوار ،سەردەمێکی تاریک لە سایەی هەژموونی بیروبااوەڕی ئاایینی و خێیەکای،
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
الدەر لە داب و نەریتی سونەتگەرای ئەو ڕۆژگارە چاو لێکردووە.
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
کەوت ااااێ ،لە هەرکااااو شااااۆڕە ژنێکاااای بەردڵ کەوت ااااێ بە دەنگێکاااای پاااا لە گوزارشااااتی ئیرۆتیکاااای لە ڕۆحەوە
چریکاندوویەتی و خەمی دڵی خۆی و تەمی ڕۆحی ئەوانی دی ڕەواندووەتەوە.
لە ڕۆژگارێکدا کە (ڕادیۆ) تاکە هۆکاری پەیوەنادی و تەنهاا کەنااڵی بەیەکگەیشاتنی هونەرمەنادان و هەوادارانیاان
بووە؛ زیارەک وێا ای دەربەدەریای و دەردەساەریی ،ساەرباری بەهاانە و بیاانووی داگیرکەرانای هەردوو دو؛ زیرەکاانە
توانیویەتی ئەو کەناڵە لە هەردوو واڵتی عێراق و ئێران بکاتە پردی پەیوەندی نێوان خاۆی و عاشاقانی دەنگای و
سەدان بەستە و مقامی لە ڕادیۆکانی «بەغدا ،تاران ،کرماشان ،قەسری شیرین ،سنە ،مەهاباد و ورماێ خوێنادووە
کە بەشێکیان بۆ هەتاهەتایە بوونەتە سامانێکی لەبن نەهاتووی گۆرانی و مۆزیکی ڕەسەنی کوردیی.

سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نو

 -ڕێکەوتی١٢ :ی نۆڤەم ەری ٢١١٢
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حەسەن زیرەک عودژەن بوو ..ئەیزانی عود بژەنێت لەبەر ئەوە عودەکەشی لەگەڵ خۆیا
گیرا بوو !

محەمەد حەمەباقی

حەسەن زیرەک بەو هەڵکەوتەی کە خەڵکی بۆکانە ،بۆکان ناوجەرگەی جوگرافیای فەیزوڵاڵ بەگییەکانە .ئاغاکانی
فەیزوڵاڵ بەگی وا ڕاهاتوون ،یا بەو بۆنەیەوە کە خۆیان شەوق و زەوق و تاسەی هونەر و خۆشەویستییان بۆ هونەر
هەیە ،هەمیشااە دیوەخانەکانیااان تەرخااان کااردووە بااۆ هونەرمەناادانی ناوچەکااانی دوور و نزیااک ،کە ئەڵااێم دوور و
نزیااک واتااا لە هەر شااوێنێک هونەرمەناادێک دەنگخۆشااێک ..بیسااتوویانە ناوبااانگی هەیە ناردوویااانە بەشااوێنیا ،لە
دیوەخانەکانیانا گۆرانی وتووە .گۆرانییەکان بۆنەیان باۆ دانااوە ،باا بیێاین هەماوو ڕۆژێکای  ..شاەوێکی چوارشاەممە
لەسەر پێنجشەممە ،یا پێنجشەممە لەسەر هەینی ،ئەو هونەرمەندانە بۆئەوەی دەنگی خۆیان تااقی کەنەوە هااتوون
کەشوهەوای ڕۆحی خۆیان بەجۆرێک ئامادەکردووە کە لەبارترین ،شیاوترین ،باشاترین گاۆرانی بیاێن ،باۆئەوەی لەو
بۆنەیەیااا پێش ا کێی دەنگاای خۆیااان دەربااخەن ،باازانن لە

ئاسااتێکایە .لەبەرئەوە باشااترین گۆرانی ێژەکااانی ئەو

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
تۆمارکردووە ،ئەگەرچی ئەوکاتە حەسەن زیرەک وەک گۆرانی ێژێکی درەوشاوە لەو دەرنەکەوتووە .لەبەر ئەوە ئەو
تۆمااارکردنە بااۆ حەسااەن زیاارەک بااوو بە گەنجینەیەکاای گەورە لە ڕۆحاای خۆیااا ،کە هااات ئەو گۆرانییااانە دوبااارە

161

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

بیێتەوە ،بەجۆرێاک وتنیایەوە کە ماۆرک و جێاپەنجە و شاوێن زاخااو و ئارایشاتی خاۆی پێاوە دیاار بێات .بە نماوونە
ئەڵێم ،مەال کەریمی گۆرانی ێژی ڕەحمەتی پاێ

حەساەن زیارەک «دەچامە ساەر ناڵەشاکێنە«ی وتاووە ،ڕەناگە ئەم

گۆرانییانە ،ئەم هەوااڵنە هەموو کەس نەیزانێ« ،ئەو کچە لەو ماڵە خۆیدا نیشانم«ی وتاووە ،بەاڵم کە حەساەن
زیرەک هات وتنییەوە ،ئەوەندە حەسەن زیرەکیی خۆی پیاڕژان کە دەنگە پێشووەکەی خاۆی لەالی گاوێگر گاوم باوو،
حەسەن زیرەک زۆرتر ناسرا .کەواتە حەسەن زیرەک لە یەک کاتا ،هەماوو ئەم گاۆرانی ێژانەی پاێ

خاۆی باوو کە

وتمااان گەنجیاانەی فۆلکلااۆری کااوردی لەو دیوەخانااانە تاااقی کااراونەتەوە ،حەسااەن زیاارەک هەمااوو ئەوانە بااوو،
هیچیشاایان نەبااوو ،واتااا خااۆی بااوو .جااگە لەوەی حەسااەن زیاارەک بەم ڕۆحەوە کە بەدوای گااۆرانی باااش و ڕەسااەنا
بگەڕێت لە ڕۆحیا جۆرە هەڵوەدایی و جۆرە بێ ئاارامییەک دروسات ب اوو کە حەزییەکارد ئەو جوگرافایاانەی تیایاناا
ئەژین بەردەوام بیانگۆڕ  ،ئەم گۆڕینە بۆ حەسەن زیرەک دیساان جوگرافیاای دەناگ و جوگرافیاای هاونەری حەساەن
زیرەکی گەورەتر کرد .بە نموونە ئەڵێم عەتاوڵاڵی سەید مەنسوور ،کە جوگرافیای دەنگای -باابیێین -هەر نااوچەی
تیلەکۆیە ،عەلی مەردان کە ناوچەی جوگرافیاای دەنگای گەرمیاانە ،تاایەر تۆفیاق کە های کاۆیە و ئەو دەوروبەرە و
نزیک ئاقااری هەولێارە ،ڕەساوڵ گەردی کە هەر ئاقااری دەشاتی هەولێارە ،مااملێ باا بیێاین جوگرافیاای موکریاانە،
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
کردوونەتەوە ،دیساان وتاوونییەتەوە ،باابیێین «الیە الیەت باۆ دەکەم« ئەوە گاۆرانییەکی لاوڕییە بەاڵم بەجۆرێاک
وتوویەتییەوە کە تۆ گۆرانی ێژەکەی پێ

وتانەکەی حەساەن زیارەک کەم لە یااد ئەکەی .یاان باابیێین گاۆرانییەکی

هەورامی «باا ،مان بچامە قاسام خاان« دوایای حەساەن زیارەک کاردی بە «ڕەزیایە ،ڕەزیایە« ،تاۆ لەو کاتەیاا کە
حەسەن زیرەک «ڕەزییە« ئەڵێات هەساتناکەیت بەر لە ئەو هەوراماانییەک ئەو گاۆرانییەی وتاووە ،دیساان حەساەن
زیرەک ئەم گەڕانانەی بۆ خۆی کارێکی کرد کە بەردەوام گەنجینەی دەنگی حەسەن زیرەک ،گەنجیانەی کەڵەکەباووی
گۆرانی کوردی لە ڕۆحیا گەورە بکات .حەسەن زیرەک ساەری ئەکارد بە هەماوو ئەو شاوێنانەی کە خەڵکای ئاساایی،
خەڵکاای میللاای لااێ کااۆئەبێتەوە و گااۆرانی ئەڵااێن ،چایخانەکااان ،تااوونی حەمااام ،ئوتێلەکااان ،گەراو ،لە هەمااوو
ئەوانەدا بۆتە شاگرد ،بۆتە کرێکار ،لەبەرئەوە… مەسەلەن لە هەموو بۆنەکاانی ئاایینی کوردساتانا حەزی ئەکارد
بەشداربێت ،گۆرانی مەسەلەن «هاتەوە ،با بێتەوە ،خانزادە خانم« ئەوە «مەوال یەسەلیی« یە حەساەن زیارەک،
هەوێنی لەوانە وەرئەگرت .ئەمانە زۆر گرنگن بۆئەوەی گۆرانی ێژ جوگرافیای دەنگی خۆی بەرینتر بکات .لەبەرئەوە
تۆ هەستئەکەی حەسەن زیرەک ئەگەر پرسیار لە یەکتاری بکەیان باۆ جوگرافیاای دەنگای حەساەن زیارەک لە هەماوو
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شوێنێک ئەبیستر ؟ چاونکە ماۆرک و هەوێنای ئەو جێگایاانە ئەوەنە قاووڵ ئەخااتە ڕۆحای خاۆیەوە وەختێاک ڕەناگ
ئەداتەوە ناااوچە دوورەکااانی ئەو شااوێنانە زۆر بەگەرمەوە پێشااوازیی لااێ ئەکەن .ئەمااانە بنەماکااانی ڕەسااەنایەتی
دەنگی حەسەن زیرەکن ،کە داخەکەم لەو چەند ساڵەیا لەباتی باسکردنی ئەم بابەتانە و لێکۆڵینەوە لەم باوارەنە
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
هەڵیگرت ێ لەو شوێنانەی وەک جوگرافیا تیا ژیاوە ،دوو جار بەدرێژیی هاتۆتە کوردستانی خاواروو ،جااری یەکەم
ساەرەتای پەنجاکااان بااوو ،ئەو کااتە شاااگرد بااووە الی شاۆفێرێک لە «بۆکااان« ..بەاڵم لە بۆکااان ماشااێنەکەیان لە
کەساێکی داوە و کوشااتوویەتی و حەساەن زیاارەک لە هیناای ئەوە هەڵهااتووە ،هەڵا ەت ئەمە بیااانوو باووە بااۆ ڕۆحاای
حەسەن زیرەک ،ئەگینا خۆی حەزی لە سەرهەڵگرتن کردووە ،جاری دوومی

کۆتایی ساڵی  ١٣٦٦کۆمەڵێک گۆرانی

و بیرەوەریی خۆی بەشیعر ،بەکێشی پەنجە نووسینەوە و چاپی کردن ،دکتۆر محەمەد سادیق ماوفتی زادە ،نووساەری
گەورەی کااوردی هەورامااانی کوردسااتانی خااۆرهەاڵت ،پێشااەکییەکی زۆر زیرەکااانە و زرنگااانەی بااۆ نووساای ،ئەوکاااتە
چاااپەمەنی کااوردی بااۆ کوردسااتانی خااۆرهەاڵت زۆر سااەخت بااووم بەتااای ەتی کە ئەوە مااۆڵەتی لە «ساااواک«ەوە بااۆ
وەرنەگرت ااوو .لە دەوڵەتەوە .لەبەرئەوە کتێ ا ەکەی زوو یاساااغ کاارا و بەشااوێن حەسااەن زیرەکیشااا گەڕان ،حەسااەن
زیارەک لەتااو ئەوە هەڵهااات ،کە هەڵهاات لەڕێگااای «مااوەت« و ئەوانەوە هااتە کوردسااتان و ساەردانێکی بااابیێین
سەرکردایەتی ئەوسای شۆڕشی کوردساتانی کارد و لەوێاوە…  ١٨گاۆرانی تاازەی پێ اوو کە بی اات لە بەغاا تۆمااری
بکات .هەڵکەوت وا بوو لەو ماوە مێژووەی ئەو هات ،گ توگۆیەکی تازە لە نێوان ساەرکردایەتی شاۆڕش و دەوڵەتای
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
دیسان بیانووی ئەوەیان پێئەگرت کە ئەو خەڵکی ئەم واڵتە نییە و سەریەشاەی زۆریشایان باۆ دروسات ئەکارد ،لەو
ماوەیەدا دیسان بیانووی ناخۆشتریشیان پێگرت کە ئەوە چیرۆکێکای دوورودرێژتارە ،گرتیاان و بەتااوانی ئەوەی کە
سااواکە ،کە لە کاتێکاا وەک وتماان ئەو لەدەسات سااواک ڕایکردباوو .کە ئەوە زۆر ناخۆشاە ،مان باابیێین بااۆ ..بەم
بۆنەیەو ە ،بۆ بینەران قسە ئەکەم ،کە هەموو ئەو بەڵگانەی کە لەودوایەیا لەساەر حەساەن زیارەک کە «سااواک«
دەریکردوون ،ساواک قەستی سەری حەسەن زیرەکیان بووە ،زۆریشایان ڕق لێای باووە .ئەو بەڵگاانەی کە سااواک لە
چەنااد کتێ ێکااا بەتااای ەتی «چااو در ایااران« کتێ ااێکە چەنااد زنجیرەیەکاای هەیە ..ئەو حەسااەن زیاارەک چەنااد
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بەڵااگەیەک هەیە کە ساااواک بەدوایااا ئەگەڕ  ،بەاڵم ناخۆشااییەکەی ئەوە بااوو کە هەمااان ..یااانی گاارتنەکەی لە
کوردستانی خواروو هەر بەو تااوانەوە گیارا ،بێگوماان وتماان تااوان و بیاانوو باوو .ئەو گارتنەی کە گیارا قۆنااغی
یەکەماای لە ساالێمانی ..ماان لەوکاااتەدا تەمااووزی  ١٣٦٢مناای

گیاارام ،ماااوەیەکی زۆر لە زیناادانی ساالێمانی پااێکەوە

بووین .دوایی تر لە زیندانی کەرکوک ،دوایی تر لە زیندانی باقوبە.
بیرەوەریی زۆر سەیرمان لەگەڵ حەسەن زیرەک لەو قۆناغەدا هەباوو کە داخەکەم ،ئەقیای ئێساتام ئەوساا نەم اوو،
بەم ڕۆحە بتااوانم بیاادوێنم ،هااین بااکەم ..بەاڵم دیسااان ئەوانە ئەزاناام کە حەسااەن زیاارەک لەگەڵ گرتنەکەیااا ،کە
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
کەرەستەکانی ئەو مرۆڤە کە ئەگیر و لەگەڵیا پێی بوو .ئەوە بەڵگەیەکی زیندوو بوو کە حەسەن زیرەک بەردەوام
کاتێااک کە ئەیویساات گااۆرانییەک بیااێ حەزیئەکاارد لەباااری هااونەرییەوە زۆر ساااز و لەباربێاات ،ئەمە هااۆیەکی تااری
سەرکەوتنی دەنگی حەسەن زیرەکە.
ئەگەڕێاامەوە بااۆ ئەو قۆنااااغەی کە حەسااەن زیاارەک ساااەرەتای الوێتاای خااۆی لە دیوەخاااانی بەگاازادە و ئاغاکاااانی
فەیزوڵاڵبەگاای دا دەنگاای پەروەردە کاارا بااوو ،حەسااەن زیاارەک ئەوەناادە گەنجیاانەی زۆری لەو قۆناااغە لەگەڵ خۆیااا
هەڵگرت وو کە گۆرانی دوای گۆرانی لێی ئەڕژا .بەاڵم ئەو حەزیئەکرد بەشێوەیەکی هونەریی نۆرەیان بێت و کاریاان
لەسەر بکاتب و ئینجا هەڵیان ڕێژ  .خۆی ئەیوت ،ئەیوت ئەگەر توانا و دەسەاڵتی مادییم ب وایە ئەوکاتاانەی کە
کەشوهەوای ڕۆحم ساز و گەشاوە و پرشنگدار ئەبانەوە ،خاۆم دەعاوەت باۆ خەڵاک ئەکەم و سا رە ئەڕازێانمەوە خاۆم
گۆرانی ئەڵێم ،ئەو گۆرانییانەی کە ئارایشاتم کاردوونەتەوە و کاارم لەساەر کاردوونەتەوە .بەپێچەوانەشاەوە ئەگەر
ئارەزووی گۆرانی نەبووایە چەند زۆریان لێ کردایە نەیئەوت ،من چەند دیمەنێکی زۆر دڵگیر و ناخۆشام لەبەرچااوە
کە هەنااد کەس زۆر دڵ ەقااانە لەسااەر ئەوەی گااۆرانی بااۆ نەئەوتاان چەنااد جارێااک لێیانناادا ..لێاادانی وا کە بە
بەتانی ئەیان رد بۆ خەساتەخانە .ئەمە زۆر نااخۆش باوو .ئەوە نیشاانەی ئەوە باوو حەساەن زیارەک کە گاۆرانی باۆ
خۆی ئەوت ،ئەو کاتانەی کە ئارەزووی لێ ووایە خۆی ئەیوت دەعوەت بۆ خەڵک ئەکەم و خۆم ئەو گۆرانیانە ئەڵێم
کە ئەزانم لە دەگما چەند توانیومە کاری هونەرییان لەسەر بکەم .لەبەرئەوە گەنجینەکە بە  -بابیێین  -ئەزموونی
هەمااوو ئەو کەسااانەی کاریااان لەسااەرکردووە ،ماان چەنااد جارێااک لەگەڵ موجتەبااای میاارزادەش لەم ااارەیەوە دواوم،
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بەڕەحمەت بێت ئەی ەرموو« :وەختێک پ ۆڤەمان لەسەر گۆرانییەکی حەسەن زیرەک ئەکارد کە ئەهاات باۆ کرماشاان
بییێت ،لەپ ێکا ئەیوت موجتەبا ڕاوەستە ،ئەماوت باۆ؟ ئەیاوت گاۆرانییەکی تار ئەوەتاا هااتۆتە بەربیانم ،خەریاکە
لەبیرم ئەچێتەوە ،ئا ..با پ ۆڤە لەگەڵ ئەمەیا بکەین! ئەموت ئاخەر ئەوە پ ۆڤەی ئەوی ترمان کاردووە ،نۆتماان
کردووە ،تەمرینمان کردووە ..ئەیوت نا ،ئاخەر ئەوەی تەمرینمان کاردووە و هینماان کاردووە ،ئەوە لەیااد ناچێات،
بەاڵم ئەوەی ناو گەرووی من خەریکە لەیاد ئەچێ ،لەبەرئەوە فریام کەوە ئا ،با ئا ئەمەش لەیاد نەچێات« .واتاا
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.
سەرچاوە :دیدارێکی کەناڵی کوردسات لەگەڵ مامۆستا (محەمەد حەمەباقی) ،تای ەت بە هونەرمەند حەسەن زیرەک
بەرنامەی (گەروویەکی ناوازە) دا.

سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نو

 -ڕێکەوتی١٢ :ی نۆڤەم ەری ٢١١٢
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زیرەک لە زمانی ژنانی کوردەوە

ئا :ساڵح بێچار

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
سااەدان تااۆمەت و بوختااانی ناڕاساات و نادروسااتیان بااۆ هەڵ ەسااتووە ،کە زۆربەی ئەو تۆمەتااانەش پەیوەناادییان بە
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
ژنان بەتای ەتی بەرام ەر بە زیرەک .هەڵ ەت لە ڕابردوودا هەر یەکێک لە ئێمە لێرە و لەو بەرگوێمان کەوتاووە
کە زۆربەی ژنانی یەک دوو نەوەی پێشووتر گۆرانییەکاانی زیرەکیاان نەچاۆتە بەردڵ ،بە هۆکااری ئەوەی کە گاوایە
لە گۆرانییەکانیاادا بەئاشااکرا باساای مااا و لە ئااامێزگرتن و تێکئااااڵن و… هتااد کااردووە و تەنااانەت ئاماااژەی بە
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
تااای ەت ،ڕای ( )٢٦خااانمی هاااوڕێم لە ئاسااتە جیاوازەکاناادا سااەبارەت بە زیاارەک و هااونەری زیاارەک وەرگاارت ،کە
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مامۆسااتای زانکااۆ ،فەرمااان ەر ،ڕۆژنااامەنووس ،نووسااەر ،شاااعیر و گۆرانی ێژیااان تێاادایە .جێاای دڵخۆشااییە بەگشااتی
بۆچاوون و دەرب ینەکانیااان جااێگەی لەسەروەسااتان و گرنگاای پێاادانە ،کە نەک هەر (زیاارەک) ڕەت ناااکەنەوە بەڵکااو
وەکااو مەداحێکاای گەورەی ژن و سروشاات و ژیااان وێنااای دەکەن .کە بەبۆچااوونی ماان ئەم وەرچەرخااانە لە تێ وانیناای
ژنانی کورددا سەرەتای ناسینێکی ڕاستەقینەی زیرەک و هونەری بەرزی زیرەکە لە داهاتوودا.
* زیههنەح حوسههێنی  -بههانەیی :حەسااەن زیاارەک هونەرمەناادێکی نەتەوەیاای بااوو کە تااوانی هااونەری گااۆرانی لە
پارچەکەکانی کوردستانی گەورە نو بکاتەوە وگرێ دات.
دیارە سەردەمی هونەری ئەو هونەرمەندە سەخت و دژوار بوو ،ڕێزی هونەر و هونەرمەند وەک پێویست نەبوو ،بەاڵم
حەسەن زیرەک بەرگەی ئەو دژوارییەی گرت و لە ماوەی تەمەنی هونەریدا خزمەتێکی باشی بە هونەری کوردی کرد
و بووە قوتابخانەیەیێکی مەزنی هونەریی.
* شەهێن ئەبوبەکر  -زانکۆی سلێمانی :حەسەن زیرەک یەکێکە لە هونەرمەندە هەرە سەرکەوتووەکان ،هەمیشاە و
هەمیشااە نااو دەبێااتەوە لە نوێ ااوونەوەی داهاتوومااان ،هەرگیااز گۆرانییەکااانی لەبیاار ناااکرێن ،هەتااا کااۆن بێاات
بەنرختردەبن.
* شنە سدیق  -ڕادیهۆی دوا ڕۆژ :ڕاساتی مان زۆر هەواداری نایم ،بەاڵم هەر لە منااڵیمەوە گاوێم پارە لە دەناگ و
ئاوازەکانی .چونکە باوکم زۆر گوێی لێدەگرت ،بۆیە دەتوانم بیێم حەسەن زیارەک ئەو دەناگەی لە نەهامەتییەکاانی
ژیان هەڵقواڵ و بووە بزوێنەری هەژارانی کورد.
* ترێ هەمەوەندی  -ئەڵمانیا :ئەو زاتە یەکێک بووە لەو گۆرانی ێژانەی کە زۆرترین وشەکانی بە بااڵی ئافرەتدا
هەڵداوە ،کەم تا زۆر جوانی و خۆشەویستی ئاڕاستەی ژنان کردووە.
* نەسیم قادر پوور  -دەنگی گەلی کوردسهتان :دەنگای حەساەن زیارەک وەک پەڵەی بااران وایە زینادووبوونەوەی
پێوەیە.
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* ئەڤیڤان بۆکهانی  -سهلێمانی :زیارەک؛ مروڤێاک باوو کە دروسات ناابێتەوە ،هەم وەک عیشاق هەم وەک مرۆڤێکای
دەربەدەر.
* گۆنا جەبهار  -دەرچهووی زانکهۆ :حەساەن زیارەک هونەرمەنادێکی ڕەساەنی کاوردە و تێکسات و هۆنراوەکاانی بە
جۆرێکن کە نەوەی کۆن و نو گوێی لێدەگرن .هەمەڕەنگیی گۆرانییەکانی بو دڵداری و جوانی سروشت و نیشاتمان و
هتد… پاڵنەرێکی دیکەیە کە تا ئێستاش ناو و گۆرانییەکانی بە زیندوویی ماونەتەوە.
* تارا حسێن  -فەرمهانبەر :مامۆساتا زیارەک هونەرمەنادێکی باوێر باووە ،توانیاویەتی بەهاۆی دەناگە خۆشاەکەیەوە
پێگەیەکی دیاری هەبێت لە ناو کۆمەڵگەدا و خۆی بە خەڵکی سەردەمی خۆی و تازەش بناسێنێت .کەسێکی لێهااتوو
بووە توانیویەتی ئەو هەموو بەندە جوانە لەبەر بکات.
* سازیان تالیب  -مامۆستا :حەسەن زیرەک یەکێکە لەو دەنگە ڕەسەنە کوردییانەی کە وەک گەنجینەیەکی
بەنرخی کورد سەیردەکرێت ،ئەو گۆرانی ێژەی کە تاوانی بە دەناگ و ئااوازی ،بە هاۆنراوە و شایعرەکانی سانوورەکان
ب ێت .ئەگەر چی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە ،بەاڵم لە کوردستانی باشوور دەگیرسێتەوە.
حەسااەن زیاارەک جااگە لەوەی بە کااارە هونەرییەکااانی هەمااووانی سەرسااام کاارد لە ڕابااردوو و لە ئێسااتادا ،هەروەهااا
توانی بەهۆی بوونی ئەو بیروباوەڕەی لەبارەی ئازادی بۆ کچەکاانی هەی اوو دوباارە ب ێاتەوە ڕەمزێاک باۆ نەمریای و
ئازدی و ڕەسەنایەتی .هەروەها ئەوەی جێگەی سەرنجە ئەم دەنگە هەتا ئێستا زیندووە ،نەمرە ناتوانرێات لە نێاو
شەقام و لە نێو بۆنە و یادەکان ئەو دەنگە تێپەڕێنین…
* شیالن محەمەد شاعیر  -سلێمانی :وەکو دەنگ و وەک هونەری گۆرانی گووتن ،حەسەن زیرەک گەوهەری بەنارخە.
کە گو لە حەسەن زیرەک دەگریت ،کیژێکی نەشمیالنەی دڵ پ عیشقی الدێت دێتە بەرچاو کە هەموو ئێکسسوارات
و بۆن و مکیاژێکی تەنها کلە باۆ چاوەکاانی و مێخەک ەنادێکە لەساەر ساینە پۆشاەکەی ،بەنیاازی دیتنای یاار گاۆزەی
هەڵگرتااووە و لە دوور ئاودێنێاات .چااریکەی دەنگاای حەسااەن زیاارەک ئازارەکااانی ژئاناات بیاار دەباااتەوە و لەژیااانی
قەرەباڵغ و پ ژاوەژاو دوورت دەخاتەوە بۆ ژینی پاک و سادەی الد  .دەیان گۆرانی ئێستا دەکەمە قوربانی
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کۆپلەیەکی گۆرانی زیرەک!
* سۆلین عەبدوڵاڵ شاعیر  -سهلێمانی :مان وەک خاۆم زۆرخولیاای دەناگ و ئااوازەکەیم کە دەنگاێکە ئەبەد دەنگای وا
نابێتەوە و دەنگێکە هەرگیز نامرێت ..کەگوێم لە گۆرانییەکانی دەبێت دەچمە دونیایەکی دیکەوە.
* کیژان ئیبهراهیم  -هونەرمەنهد :حەساەن زیارەک دەنگێاک کە قااڵ ێکی تاای ەتی لە گاۆرانی کوردیادا بە ڕەنگای
دەنگاای دروسااتکرد و تائێساااش چەناادین گااۆرانی ێژ السااایی دەکەنەوە .دەنگاای زیاارەک دەم ااات بەرەو بەهااار ،جێاای
شانازی گەلی کوردە.
* سارای پاییز  -شاعیر :حەسەن زیرەک ،ساەرچاوەی هاونەری کاوردییە ،وەک کاانییەک وایە کە تاا ئێساتاش نەوە
دوای نەوە ،کە دەیانەوێاات هەنگاااو بنااێن بااۆ ناااو هااونەری گااۆرانی کااوردی ،هەنگاااوی یەکەم بەرەو ئەو سااەرچاوەیە
دەنێن .وەک بەرچاویشە کە گۆرانییەکانی دەیان و بگرە سەدان جاار وتاراونەتەوە .کاتێاک عەدناان کاریم بەوپەڕی
جوانییەوە .دەڵێت« :ئەو بەتەنها بۆگوڵی ساەر مێازی باادەی تاۆی ئەو  ،هەر کە جاار باۆنی کاردی جاا گاوڵێکی
تازەی دەو « دوبارە ڕۆحێکی نو دەکاتەوە بەبەری هاونەرە جاوان و بەبەهااکەی زیرەکادا… زیارەک ڕۆژ بەڕۆژ
زیندوو دەبێتەوە ،کەوایە ،هونەر نەمری بەخشیوە بە حەسەن زیرەک.
* شههوکریە حەمە :ئەو کەڵە هونەرمەناادە بەڕاسااتی مامۆسااتا و قوتابخااانەیەکە بااۆ هااونەری گااۆرانی و مۆساایقای
کوردی.
* ئەڤههین کاکههل  -شههێوەکار :لە حەسااەن زیاارکەوە گااورانی ڕۆمانساای کااوردی دەسااتیپێکرد ،وەکااو لە میساار گااۆرانی
ڕۆمانسی دروست وو کە گۆرانی ێژان ئوم کەلسوم و فەرید ئەترەش و عەبدولحەلیم حافز و ئەوانی تر.
*

تههری

ە عەزیههز  -چههاالکوانی مەدەنههی  -ئەڵمانیهها :لە ڕاسااتیدا ئەوەی جێاای سااەرنجی ماانە لەو هونەرمەناادەدا

خۆشەویستی و هەستی ڕاستگۆیانەی پیاوێکی کورد لەو زەمەنەدا کە دڵخۆشە بەبوونی کچەکانی (سااکار و ئاارەزوو)
کە هاتوونەتە دونیاوە و نەک هەر خۆشەویستیەکی شاراوەی نێوان چوار دیواری مااڵەکەی بۆیاان ،بگارە لە گاۆرانی
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تااای ەت بااۆ (مەهتاااب) و ناااو هێنانیااان بەڕووناای دەتااوانم بیااێم کااارێکی ناااوازەیە بەو کلتااورو کااۆمەڵگەیە و پەچە
شکێنییەکە حەسەن زیرەک پێیهەستاوە چونکە ئەم ساتەشی لەگەڵدا بێ هەموو خوازیاری کوڕن نەک کچ.
الیەنێکااای تاااری ڕوانینااای مااان باااۆ زیااارەک ئەوەیە کە زوریااانەی تێکساااتی گۆرانیەکاااان وەک دەزاناااین پیاهەڵااادانە
بەسەرتاپای جەستەی (مێ) دا و ژن ئەو پەیکەرەیە کە ئەو بەدڵی خۆی بو گۆرانیەکانی دایدەتاشێ.
* جوان ئیسماعیل  -مامۆستا :کەمن ئەو هونەرمەندانەی کە هەمیشە وەک ڕابردوویەکی جوان دە نگە زواڵڵەکەیاان
لە هزر و میشکماندا دەمێننەوە .هەرچیەک بۆ حەساەن زیارەک بکرێات هێشاتا کەمە ئەساتەمە هونەرمەنادێکی وا لە
مێژووی کورددا دوبارە ب ێتەوە.
* ئاوایی غازی  -مامۆستای زانکۆ :ئەو کەڵە هونەرمەندە دەنگی ناو ناخی کورد بووە بۆ سەردەمی خۆی.
* شادان فوئاد  -هۆڵەندا :هونەرمەند حەساەن زیارەک یەکاێکە لە هونەرمەنادە ناودارەکاانی کاورد خااوەنی ساتایلی
تای ەت بە خۆیەتی ،ئەو ستایلەش بۆتە قوتابخانە و شوێنکەوتووانی وانەی لێ وەردەگرن.
هەرچەندە وەکو چێژ من کەمتر گو لەو هونەرمەندە دەگرم.
* چیا یاسین  -ماستەر لە ڕاگەیاندن :حسن زیرەک هونەرمەنادێکی ناساراوی کاوردە کە پێموابێات زۆرتارین گاۆرانی
هەی ە و گۆرانیەکانیشی زۆربەیان بەسەر جەساتەی ژنادایە و گوزارشات لە هەساتی زۆریانەی پیااوی ئەم کاۆمەڵگەیە
دەکات کە ژن وەک لەزەتێک دەبینێت .من خۆم بەمنداڵی و هەرزەکاری زۆر شەرمم لە گۆرانیەکانی دەکرد.
* دڵکەش ساڵح  -هوڵەندا :من هەر ئەوەندە دەڵاێم لە هاونەر و گاۆرانیی کوردیادا جاارێکی تار ئەو دەناگە دوباارە
نااابێتەوە .بەداخەوە تااا لە ژیاناادا بااوو بە پێاای پێویساات ئەوەی دەبااوو بااۆی بکاارایە بااۆی نەکاارا ،بەمردنیشاای
خەسارەتێکی گەورە لە هونەری کوردی کەوت ..ڕۆحی شاد بێ.
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* ژینە مەحمود  -سلێمانی :هەرچەندە من زۆر گوێگری حەساەن زیارەک نایم ،بەس ئەوەنادەی گاوێم لێای باووە لە
گۆرانییەکانی دا جوانیی ژنی دەرخستووە و ئافرەتی خۆشویستووە.
*

د .تری

ە عومەر  -مامۆستای زانکۆ :حەسەن زیرەک؛ دەنگێکە بۆ هەمیشە نەک دەمینیتەوە ،بەڵکو دەپشکنرێت..

دەنگێااک کلیلئاسااای مەلەکااوتە بەو مانااایەی بەردەوام دەروازە نەبیسااتراوەکان دەکاااتەوە و تروسااکاییەکی نااو بە
هونەر دەناسێنێت.
* ئاڤان جەمال  -هونەرمەند :ڕاستیەکەی من زۆر چێژ لە دەنگی مامۆستا حەسەن زیارەک وەرنااگرم ،بەاڵم نەورۆز
بەبێ گۆرانییەکەی حەسەن زیرەک چێژی نییە.
*

تانیا ئهاوارە  -ڕۆژنهامەنوو

 :لە نااو ئەدەب و هاونەردا ئەوەی بە هەردوو دیاوەکە باسای لە ژن کردبێات پیااو

بووە .تائێستاش ژن نەیتوانیوە لە شیعر و گۆرانیدا باس لە پیاو بکات ،بەڵکو دەقەکان پیاوێک بۆ ژنی دەنووسێت
و ئەوان بەسااەر خۆیاناادا دەییێاانەوە .دەساات ردن بااۆ ئەو هااێیە سااوورانە کە لە بەرهەماای زیرەکاادا هەیە الی ماان بااۆ
نەبااوونی ئەو ئااازادییە ئەگەڕێااتەوە کە ژن لە ئەدەباادا نەی ااوە ،زیاارەک ساانووری پەچە و عەبااای تێکشااکاندووە.
ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت هێرش بێت بۆ نەوتراوەکانی ژن ،بەڵکو بەپێچەوانەوە من وەک الیەنێکی هیوا خواستن بە
جوانیەکانی ژن دەی ینم.
* نیان عوسمان  -شهێوەکار :لە نااو هەماوو میللەتێکادا هونەرمەناد زۆرە لە هەماوو جاۆرە هونەرێکادا ،گرناگ کاام
هونەرمەند دەتوانێت هەست و سۆزی زۆرینەی خەڵکی بوروژێنێت و هەندێک لە جوانیە شاراوەکانی ناو ژیان بخااتە
ناخی مرۆڤەکانەوە ،جا لێرەدا دەمەوێت هونەرمەندی بەناوبانگی کاورد (حەساەن زیارەک) بەنماوونەی هونەرمەنادی
نەمری ناو میللەتی کورد بهێنمەوە ،کە یەکێکە لەو کەسانەی کە ناخۆشی و نەهامەتیەکاانی نااو ژیاانی کردویەتای
بەو هونەرمەناادەی کە توانیااویەتی ب ێااتە جااێگەی دڵخۆشااکردنی هەزارەهااا لە خەڵکاای و سااەرنجیان ڕابکێشااێت لە
ڕێگەی گۆرانیەکانیەوە کە ستایلێکی تەواو جیاوازی هەیە لە مێژووی هونەری مۆسیقا و گۆرانی کوردیدا.

سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نو

 -ڕێکەوتی١٢ :ی دێسەم ەری ٢١١٢
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وتووێژێکی باڵونەکراوە لەگەڵ میدیا زەندی هاوسەری مامۆستا حەسەن زیرەک

ئامادەکردنی :دکتور ئەمیر عەبدوڵاڵهی

میدیا زەندی کچی عەزیز زەندی بە ڕەچەلەک خەڵکی شااری مەراغاه باوو .هۆگرایاهتی بااوکی میادیا باه کولتاووری
کورد بوو به هۆی ئەوەی که میدیای کچی ب ێاتە یەکێاک لە بێژەرانای ڕادیاۆی کاوردی تااران .حەساەن زیارەک پااش
گەڕانەوەی لە باشووری کوردستان بە هۆی نزیک بوون لە باوکی میدیا لە ڕادیۆ کوردی تااران دادەمەزرێات و لەگەڵ
ئەو ژیانی هاوساەری پێاک دەهێنێات .میادیا هەمیشاه باسای دوو زیارەک دەکاات؛ زیرەکێاک وەک هاوساەری ،کە لەم
بوارەدا گلەیی زۆری لێ بووە ،بەاڵم وەک زیرەکی هونەرمەند هەمیشە بە ڕێزەوە باسی هاونەرەکەی دەکاات و خۆشای
لەو ڕێگااایەدا زۆر هەوڵاای بااۆ زیاارەک داوە .پاااش مەرگاای زیاارەک میاادیا لە بااواری داکیۆمێناات و کتێ اای "چااریکەی
کوردستان" ،فیلم و باڵو کردنەوەی گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک لە ڕادیۆ کوردی تاران هەوڵی یەکجار زۆری داوە.
ئەم وتووێژە شانزدە ساڵ لەمەوبەر لە ڕادیۆ کوردی تاران لەگەڵ میدیا زەنادی کاراوە و هەر بە دووی ئەوەشدا بە
هۆی ساز کردنی کۆڕی ڕێز گرتن لە حەسەن زیرەک کە ماانگی خەزەڵاوەری  0051هەتااوی لە زانکاۆ تااران بەڕێاوە
چوو ،میدیا زەندی بە دڵێکی گەرم و دڵخۆشانەوە ئێمەی خوێنادکاری وەرگارت و گاو بیساتی پرسایارەکانمان باوو؛
هەرچەند ئێستا میدیا زەندی نەماوە و بە داخ و غوربەتێکی زۆر لە ساڵی  0059هەتاوی لە تااران کاۆچی دوایای
کرد.
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ئهوەش دەقی وتووێژهکه:

پرسیار :ژیانی مامۆستا حەسەن زیرەک لە

باروودۆخێک دابووە؟

وەاڵم :بە داخەوە حەسااەن لە ژیااانی ئاسااایی و هونەرمهناادییەتی خااۆی تووشاای زۆر کەنااد و کۆسااو و ناااڕاحەتیی
هاتووە .کاتێک هاتە ڕادیۆ کوردی تاران و توانی چەند بەرهەمێک تۆماار بکاات ژیاانی کەمێاک باشاتر باوو ،بەاڵم
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.

پرسیار :میدیاخان ئێوە و مامۆستا حەسەن زیرەک چلۆن پێکەوە ئاشنا بوون؟
وەاڵم :من  00سااڵن بووم و لە قوتابخانە دەرسام دەخوێناد ،ڕۆژێاک کە هااتمەوە مااڵێ ،دیاتم پیاوێاک لە ژوور
لەگەڵ بابم دانیشتووە ،ئیدی ساڵوم کرد و هااتمە دەر  ،باۆ سا ەینەکەی کە هااتمەوە مااڵێ دیاتم حەساەن لەگەڵ
دوو خانمااان کە هەر دووکیااان وا دیااار بااوو خێزاناای بااوون لە و دانیشاات وون و مناای

ساااڵوم کاارد و لەگەڵ وان

دانیشاتم ،هەر لەو دەمەدا حەسااەن گااۆرانی "وەرە قورباانی" گااووت ،کە گااۆرانییەکەی گاووت ماان لەو ڕۆیشااتم[ .بە
پێکەنینەوە دەڵێ ]...حەسەن جا دواتر کە بۆی گێا امەوە گاووتی" :مان ئەگەر گاۆرانیم دەکاووت هەر چای کاچ و ژن
بوو گوێیان بۆ گۆرانی من هەڵدەخست ،بەاڵم تۆ وا دیار بوو گۆرانییەکەت پێ خاۆش نەباوو ،باۆیە لەو ڕۆیشاتی،
جا بۆیە ئەو دەم کە ڕۆیشتی گوتم شەربێ بتهێنم" لە ئاکامدا ساڵی  0009ژیانی هاوبەشیم لە گەڵ پێکهێنا.

پرسیار :کەمێک لە سەر کەسایەتی بابتان عەزیز زەندی بۆمان بدوێن؟
وەاڵم :بااابم یەکێااک لە دامەزرێنەراناای کااۆمەڵەی "ژی کااا " بااوو ئەو بینااایەی ئیاادارەی شااارەداری لە مەیاادانی
چوارچرای مەهاباد ماڵی ئێمە بوو و ئەو هەوەڵ کەس بوو کە ئەو دەم لە سااڵی  0699باۆ یەکەم جاار لە مێاژوودا
کتێ ی ئینجیلی بۆ سەر زماانی کاوردی وەرگێا اوە .دواتار باابم بە پێیاان لە مەهابااد ڕا بە دەساتی بەتااڵ چاوو باۆ
ئاڵمانێ دوکتوڕای وەرگرت و پاش  01سااڵن بۆ واڵت گەڕاویەوە ،بەاڵم لە الیان ڕژیمی شا حوکمی تەبعیدی بۆ
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دەردەچێ و لە تاران نیشتەجێ دەبێ .حهسەن و بابم دۆستایەتێکی لە مێژینە و قوڵیان هەبوو.

پرسیار :هونەری گۆرانی مامۆستا حەسەن زیرەک لە نێو گەلی کورددا چلۆن هەڵدەسەنگێنن؟
وەاڵم :لەخۆڕا ناڵێن" :کورد زینادوو کاوژی مردووپەرەساتە" ،حەساەن ئەگەر مارد ،خەڵاک قەدریاان زانای .حەساەن
سەرەڕای ئەوەی کە خوێندەواری نەبوو ،کاتێک کە لە پشت میک ۆفۆن ڕادەوەستا ،شێعر و ئاهەنگ و گۆرانی بۆخۆی
دەهاااۆنییەوە ،هەر دەتگاااووت خاااودا بە چەشااانێکی ئاساااایی ئەو شاااتەی لە نااااخی وجاااودی ئەو هاویشاااتووە .ئەگەر
دەگاووتر بە زمااانی سااەعدی فارسااەکان قسااە دەکەن ،مناای

بە تێ ادیاوی دەڵااێم کااوردی بە زمااان حەسااەن قسااان

دەکات.

پرسیار :ئەو هونەرمەندانەی هاوکاری بەشی موسیقایی مامۆستا حەسەن زیرەکیان دەکرد،

کەسانێک بوون؟

وەاڵم :لە تاااران ئۆرکێسااترای تااای ەتی تاااران بااوو دواتاار ئۆرکێسااترای ناسااری زەرئابااادی بااوو ،حسااێن یاااحەقی و
موشیر هومایونی شەهردار بوون .لە کرماشانی

بۆخۆی تیپێکی موسیقایی پێکهێنابوو و موجتەباا میارزادە و ڕێازدار

عەبدولسەمەدی لەو لەگەڵی بوون ،بەاڵم وێیۆنی میرزادەی کەسێکی زۆر تاای ەت باوو و بە حەق میارزادە پەرویاز
یاحەقی کوردان بوو.
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پرسیار :ئایا مامۆستا حەسەن زیرەک پێ ئەوەی ڕوو لە کوردستانی باشوور بکات ،لێرە بەرهەمی تۆمار کردبوون؟
وەاڵم :بەڵێ ،ئەو کات کە لە ڕادیۆ بوو ،نزیکەی هەزار نەوارماان لێگارت ،شاوکروڵاڵی باباان کە بەرپرسای ڕادیاۆ
بوو گووت ووی" :بە ڕادەی پێویست نەوارمان لە حەسەن هەیە ،ئیتر نیازماان پێای نیایە" ،هەر باۆیەش حەساەن لە
ئیدارەی ڕۆیی.
هەر ئەو دەم مامۆستا عەلی مەردان ،حەسەن جەزراویی و عارفی برای هاتن بۆ ماڵی ئاێمە و ب یاار واباوو لە گەڵ
وان ڕوو لە گەرمێن بکەین و لە ڕادیاۆ کاوردی عێاراق کاار بکەیان ،دەوڵەت کە زانای ئەوان میاوانی ئاێمەن ،هاات
دڵخۆشی حەسەنی داوە و عوزر خواهی کرد .بەاڵم ئێمە چۆن واڵتی خۆمان پێخۆش بوو ،بۆ و نەچووین.

پرسیار :تا ئهو جێیهی ئاگادارن ڕا و بۆچوونی مامۆستا له سەر باشاووری کوردساتان و هەڵساوکهوتی ئاهوان لەگەڵ
بەڕێزیان چۆن بووه؟
وەاڵم :حەسەن زۆر باسی شاری سلێمانی دەکرد و خەڵکی سلێمانی بە میاوانگر و الیەنگاری هاونەری نااو دەبارد .لە
ڕاسااتیدا ئەگەر چااوومە ساالێمانی بۆخااۆم ئەوەم بااۆ دەرکەوت ،چااون لە پااێ

هااۆدەی فەرهەنااگ و هااونەری ئەو

پەیکەرەیان لێ دروست کردبوو و هەر وەها بەڕێزێکی دەرهێنەر ژیاننامەی حهساەنی بە فایلم دەرهێنااوە کە ئەوەش
بۆخۆی جێگای پێزانینە.

پرسیار :مامۆستا باری داڕشتنی ئاهەنگی گۆرانییەکانی چلۆن بووە؟
وەاڵم :حەسااەن زۆربەی شااێعر و ئاااهەنگی گۆرانییەکااانی بۆخااۆی دایاادەنا ،بااۆ نمااوونە گااۆرانی"غااونچە گااوڵەکەم
ئارەزوو"،
ئەو کاات کە ئااارەزووی لە ساەر القاای ڕادەژاناد ،ئەو گااۆرانییەی باۆ دەگااووت و یاا دەدیاات شاتێکی دێااتە بەرچااو یااا
هەواڵێکی دەبیست یا ئیلهامێکی وەردەگرت ،هەر بە چەشنێکی سروشتی ئەو شتە لە نێو زەینی دەکەوت و گۆرانی بۆ
دادەڕشت.
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پرسیار :یهکهم گۆرانی مامۆستا حەسەن زیرەک

بووە و بۆخۆیان

گۆرانییەکی خۆیانیان پێخۆش بووە؟

وەاڵم :هەوەڵ گااۆرانی "ئااامینە و ئااامینم تااۆی دنیااا و دیاانم" بااووە ،ئەمااا گااۆرانییەکەی دی "ئااامینێ ساای ەی د لە
پۆتینێ" ئەوە هەمان ئااهەنگە کە دڵاکەش دەڵێات( :ساحر کە از کاوە بلناد جاام طالیای مای زناد) خوێنادوویەتی و
حەسەن گۆرانی "خاڵە ڕێ واری" لە هەموو گۆرانییەکانی پێ خۆشتر بوو.

پرسیار :مامۆستا حەسەن زیرەک یهکهم گۆرانی کە لە ڕادیۆ تاران گووتی

بوو و به گشتی چەند گۆرانی هەیە؟

وەاڵم :سەرەتای پووشاپەڕی  0009کە باۆ یهکاهم جاار بەرناامەی کاوردی باۆ مااوەی یەک کااتژمێر لە ڕادیاۆ ئێاران
داماهزرا ،حەسااەن لەو گاۆرانی "قاسااپە قاساپی کەو د  ،کەو دەخااوێنێ لە ئیازگەی ڕادیااۆ تااران" گااووت .حەسااەن
نزیکەی هەزار گۆرانی بێ دووپاتە هەیە و هیچ گۆرانییەکی

پرسیار :هۆی مەرگی ناوادەی مامۆستا حەسەن زیرەک

نەماوە کە لەوی باڵو نەبووبێتەوە.

بوو؟

وەاڵم :حەسااەن نەخۆشاای شااێرپەنجەی جەرگاای (ساارطان ک ااد) هەبااوو و هەر بەو هۆیەشااەوە لە 1ی پووشااپەڕ لە
تەمەنی  50ساڵیدا لە نەخۆشخانەی بۆکان کۆچی دوایی کرد .ئەو کات ئارەزوو  6و ساکاری

 9سااڵنە بوون.

پرسیار :خۆشترین بیرەوەرییەک کە لە مامۆستا حەسەن زیرەک هەتانە چییە؟
وەاڵم :لە سەردەمی ڕژیمی پەهلەوی بەرنامەیەک لە مەنزەرییە ساز کرا کە  99پێ پلیکانی هەبوو ،لە سەر هەر
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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
ڕەشتی ،بۆ تورک بە تورکی ،بۆ عەڕهب بە عەڕەبی ،بۆ فارس بە فارسی گۆرانی دەخوێند و تەواوەتای مەنازەرییە
وە شۆق و زۆق کەوت وون و ئەوە خۆشترین بیرەوەری منە کە قەتم لە بیر ناچێ.

پرسیار :ئایا بۆخۆتان گۆرانیتان لەگەڵ گووتووە؟
وەاڵم :بەڵاێ ،تاقمێااک لە گۆرانییەکااان وەک "باااران بااارانە" و "نیازام نیاازام" کە لە ڕادیااۆ تۆمااار کااراون و دەنگاای
خانمێک دێت ،من لەگەڵم گووتووە.
هەر وەها لە ڕادیۆ کە (ش های زاینادرود) کە ئیارەو لە چیرۆکای شاەوی تااران دەیخوێنادەوە .منای

ئەوم باۆ ساەر

زمانی کوردی وەرگێ اوە و لە جیاتی (زایندرود)" ،سیروان"مان دانا ،لە جیاتی ئیارەو حەساەن دەیخوێنادەوە منای
بەشێکی ترم دهخوێند و هەر شەش بەشەمان پێکهوە تۆمار و باڵوکردەوە.

پرسیار :بۆخۆتان

گۆرانییهکی مامۆستا حەسەن زیرەکتان پێخۆشە؟

وەاڵم :من لە نێو گۆرانییەکانی ،گۆرانی "جوانی الی بانەم" زۆر پێخۆش بوو ،چاون لەوێادا دەڵاێ" :هەر جاوانێ بە
دەست پیر زەلیلە" منی

[بە پێکەنینەوە دەڵێ ]...وەڵاڵهی بە دەستێوە زەلیل بووم.

پرسیار :ئایا کچەکان ئەو دەنگ خۆشییەی بابیان هەیە و گۆرانیان گووتووە؟
وەاڵم :بەڵێ ،ئارەزوو بە تەواوی مەعنا لە دەنگی بابی بەهرەدارە و حەتا لە کرماشان لەگەڵ کااک ناسار ڕەزازی
گۆرانییان گووتووە ،بەاڵم من لە ساوێنگەی ئەو هەڵساووکەوەتە ناشایاوەی کە خەڵاک و دەوڵەت لەگەڵ حەساەنیان
کرد ،پێم خۆش نەبوو ئەو درێژەی پێ دا و زۆرتر پێم خۆش بوو دەرسەکەی بخوێنێت.

پرسیار :ڕادیۆ کوردی لە ئاست هونەرەکەی مامۆستا حەسەن زیرەک چۆن هەڵسووکەوتی لەگەڵ کرد؟
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وەاڵم :تەنیا لە گۆرانییەکانی حەسەن بەهرەیان وەرگرت ،دەنا بە وجودی خودی وی ئەو جۆرە بایەخ دانەندرا بە
قەولی مامۆستا هێمنی" :بازانە تاۆ ئەوەی ئەهلای هاونەر باێ ،دەباێ یاا دەس ەساەر یاا دەربەدەرباێ  -هونەرمەناد و
ژیانی خۆش مەحاڵە ،هونەرمهند ڕەنجەڕۆیە ،ژینی تاڵە".

پرسیار :لە سەر شوێنی لەدایک بوونی مامۆستا حەسەن زیرەک هەر دەمە قسەیەک هەیە ،مامۆستا لە کاو بەدنیاا
هاتووە؟
وەاڵم :حەسەن لە گەڕەکی پشت حەوزێی بۆکاان لە دایاک باووە ،حەتاا ئەو ماماایەی کە حەساەنی بە دنیاا هێنااوە
ئەویشم دیتووە و قسەم لەگەڵ کردووە ،ئەوەی کە دەڵێن لە هەرمێلە لەدایک باووە ،نەخێار واناێ ،لە هەرماێلە لە
تەمەنی  9ساڵی لە الی خانانی و کاری کردووە و لەو بەدنیا نەهاتووە.

پرسیار :لە ڕادیۆ کوردی تاران

کەسانێک لەگەڵ مامۆستا حەسەن زیرەک هاوکارییان کردووە؟

وەاڵم :ڕێزداران شوکروڵاڵی بابان ،کاک ئەحمەد موفتیزادە ،خسرەو شێخ کانلوو بوون کە بەڕاستی بەڕێز بابان زۆر
بە حەسەنەوە ماندوو بوو ،بەاڵم دواتر بە چەشنێکیتر هەڵسوکەوتی لەگەڵ کرد.

پرسیار :پەیوەندی نێوان مامۆستا حەسەن زیرەک و مامۆستا محەممەدی ماملێ چۆن بووە؟
وەاڵم :پەیوەندی زۆر بااش و خۆشایان بە یەکەوە هەباوو .هەر قساەیەکی نەحەز و نااڕەوا کە لە ساەر پەیوەنادیی
ئەو دوو هونەرمەناادە دەگااووتر  ،هەمااووی پااوو و بێمانایااه و بااا ئەوەش بیااێم کاتێااک کە مامۆسااتا ماااملێ کااۆچی
دوایی کرد ،من هەوەڵ کەس بووم کە لە ڕادیۆ کۆچەکەیم ڕاگەیاند و بەڕاستی هەواڵێکی دڵتەزێن بوو.

پرسیار :قسەی کۆتایتان بۆ گەنجان چییە؟
وەاڵم :مااان داوام لە ساااەرجەم گەنجاااانی کاااورد هەیە ،لە هەمااا ەر فەرهەناااگ و فۆلکلاااۆری خۆیانااادا ،هەسااات بە
بەرپرسیارەتی بکەن و ئەوەی کە بە تۆزقاڵێک گەلی کورد دەگرێتەوە ،دەبێ حەولی پاراستنی بۆ بدر .

سەرچاوە :مالپەڕی هاژە  -ڕێکەوتی٣١ :ی دێسەم ەری ٢١١٢
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ژیاننامهی حهسهن زیرهک :له کرێکاری له بۆکان تا هونهرمهندی له بهغدا

هومایۆن کهمانگهر

یهکێک له هونهرمهنده ناودارهکانی کورد ،حهسهن زیرهکاه کاه لاه پااش چهنادین دهیاه تێپاهڕبوون باه ساهر کاۆچی
دواییدا ههر له بیرهوهرییهکاندا ماوهتهوه و ئهوانهی که نهیانادیتووه و ساااڵنێک پااش مردنای هاتوونهتاه دونیاا،
بااه بیسااتنی دهنگاای بوونهتااه هااۆگر و جااهماوهری ئااهم هونهرمهنااده .لااهم نووسااینهدا چۆنیااهتی دهنااگ و شااێوازی
گۆرانی ێژی حهسهن زیرهک که ههڵگری تای هتمهندی ههره زۆر بووه ،تاوتو ناکرێت و زیاتر باس له بهشێک له
ژیانی دهکرێت که هونهرهکهی له ڕادیۆ کوردیدا خستووهتهڕوو.
زیرهک پێش سهردهمی بهناوبانگی:

ئهوهی که من وهک خۆم له حهسهن زیرهکم بیستووه لهو سااڵنهی که له کرماشان هاوکااریی لاه گاهڵ ڕادیاۆ کاوردی
ههبوو ،سهبارهت بهو ساهردهمهی کاه هێشاتا وهک گۆرانی ێژێاک چااالکیی ناهبووه ،ئهوهیاه کاه هاهر لاه منداڵییاهوه
باااوکی لااه دهساات داوه و دایکاای کااه توانااای بااهخێوکردنی منداڵااهکانی نااهبووه بااه ناچاااری پااهنا بااۆ سااهر لااه نااو
هاوسهرگیری دهبات ،منداڵاهکان و باه تای اهت حهساهن زیارهک نهچوونهتاه قوتابخاناه و باه ئاماانجی دهسخساتنی
بژێوی ژیان ئیشی کرێکارییان ههڵ ژاردووه.
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حهسهن له سهرهتای گهنجێتی ئی

و کاری زۆری تاقیکردووهتاهوه و لاه ئاکامادا ڕۆژێاک لاه کاتێکادا کاه لاه گاهڵ

شۆفێرێکدا ئیشای کاردووه و ئاهو لاه ئۆتۆم ێلهکهیادا ناهبووه ،شاۆفێری دهکاات و لاه نههامهتیادا ئۆتۆم ێلهکاهی باۆ
ڕاناگیرێت و دهبێته هۆی گیان له دهستدانی کهسێک .بهم هۆیهشه حهسهنی گهنج ،ئۆتۆم ێل و شوێنی ڕووداوهکه به
جااێ دێیێاات و ماوهیااهک خااۆی حهشااار دهدات بااهاڵم لااه ئاکاماادا خااۆی بااه دهسااتهوه دهدات و پاااش ئااازادبوونی لااه
گرتووخانه ،واڵت به جێ دێیێت و ڕێگای واڵتی عێراق دهگرێتهبهر .پاش گهیشتنی به کوردستان له کهمتر له یهک
ساڵدا ئهوێ

به جێ دێیێت و له شاری بهغدا ئیشی کرێکاری ههڵدهبژێرێت.

حهسهن هاوکات له گهڵ کرێکاری له چاخانهیهکی

ئی

دهکات و ههندێک کات گۆرانی

دهڵێت و بهماهش خااوهن

کارهکهی به دهنگی خۆش و لێهاتوویی ناوبراو هیوادار دهبێت .حهسهن زیرهک له ئاکامدا له هوتێلی باکوری بهغدا
وهک کرێکار دهست به کار دهبێت ،لهو هوتێلهدا که به گشتی لاه الیاهن کاوردانی عێراقاهوه باه کاار دههێنادرا ،لاه
گهڵ حهسهن زیرهک ئاشنا دهبن و ئهمهش دهبێته دهسپێکی هاوکاری زیرهک له گهڵ ڕادیۆ کوردی بهغدا.
گهیشتنی ئهم گهنجه دهنگ خۆشهی کوردی ئێرانی بۆ ڕادیۆ کوردی بهغدا هاوکات باووه لاه گاهڵ ساااڵنی ساهرهتایی
دهیااهی  0651کااه بااه وتااهی خااۆی لااه گااهڵ گااهوره هونهرمهناادانی گۆڕهپااانی مۆساایقای کااوردی وهک مامۆسااتا عااهلی
مهردان ،حهسهن و محهممهد عار جزیری ،شهماڵ سائیب ،تاهیر تۆفیق ،باکوری و قادر دیالن ئاشنا بووه.
ناوبراو له ههمان سااڵنی سهرهتایی چااالکی لاه ڕادیاۆ بهغادا سارنجی بیساهران ڕادهکێشاێت و باه پێای ئاهوهی کاه
شارهزایی تهواوی له سهر ملۆدی و گۆرانییاهکانی ناوچاهی موکریاان هاهبووه و باهردهوام پێشکهشای کاردووه ،لاهوهدا
سهرکهوت که هۆگرانی دهنگهکهی ڕاکێشی خۆی بکات و بگاته ناوبانگ.
گهڕانهوهی زیرهک بۆ ئێران:

حهسهن زیرهک بهردهوام جهختی دهکردهوه که هیچ کات دیمهنی کوشتنی ئهو گهنجهی له ڕووداوهکهی هاتووچۆدا له
بیر نهکردووه و ههست به گوناح اری ،ویژدانی ئازار دهدا ،بهم هۆیهشهوه ب یار دهدات سهردانێکی کورتی بۆ زێدی
خۆی ههبێت و زانیارییهک به دهست بێنێت.
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نااهورۆزی ساااڵی 0009ی کااۆچی هااهتاوی بهرام ااهر بااه مااانگی مارساای ساااڵی 0655ی زائیناای ئااهو دهرفهتااه هاتااه
پێشهوه و زیرهک موڵهتی له بهرپرسانی ڕادیۆ کوردی بهغدا وهرگرت و ب یاری گهڕانهوهی بۆ ئێران دا.
پێشوازی له زیرهکی گهنج له شارهکهیدا:

ناوبراو که کاتی بهجێهێشتنی زێد و ماوای خۆی گهنجێکی نهناسراو بووه ،له پاش گهیشاتنی باۆ بۆکاان لاه الیاهن
هاوواڵتیانهوه به گهرمی پێشاوازیی لێادهکرێت و لاهوهی کاه ناوباانگێکی ههیاه و بووهتاه هونهرمهنادێکی لێهااتوو،
ڕووبهڕووی شایی و پێشوازی گهرمی ئهو خهڵکه دهبێتهوه.
ههواڵی گهڕانهوهی حهسهن زیرهک بۆ بۆکان له پاش چهند ڕۆژێک دهگاته شار و ناوچهکانی دیکهی کوردستان .لهو
کاتااهدا کااه بااهڕێز عهباادوواڵی مااوفتی زاده لااه هااۆگرانی دهنگاای حهسااهن زیاارهک لااه شاااری ساانهوه دهچێتااه بۆکااان،
پێشنیاری ئهوه دهدات که سهردانی شاری سنه بکات و له ڕادیۆی ئهو قهزایه بهرنامهکانی پێشکهش بکات.
زیارهک لاه ماانگی گاواڵنی هاهمان سااڵ دهچێتاه شااری ساانه و لاهوێ

باه ڕادیاۆی ئاهو شااره کاه لاه ژێار چاااودێری

لهشکهری 9ی کوردستان بهڕێوهدهبرا ،دهناسێندرێت.
بهڵگهی هاتووچۆی کاتی بهرواری 99ی گواڵنی ساڵی 0009ی کۆچی ههتاوی که لاه الیاهن بهرپرسای دژه زانیااری
ئااهو لهشااکهرهوه بااه ناااوی حهسااهن زیاارهک دهرکرابااوو ،پیشاااندهری ئهوهیااه کااه ناااوبراو لااه گااهڵ ئااهو ڕادیۆیااه و
بهڕێوهبردنی بهرنامهکانی هاوکاریی ههبووه.
وهک ئهوهی که باس کرا ئهو نامهیه که ئاماژهی پێدرا ،کاتی باووه و هااتنی دێا ی " تاا پێادانی کاارتی فاهرمی "
لهو نامهیه ،گوزارشت لهوه دهکات که کاربهدهستانی ڕادیۆ لهشکهری کوردستان له ههوڵی ئهوهدا بوون زیارهک وهک
گۆرانی ێژێک به فهرمی دابمهرزێنن.
جێی وهبیرهێنانهوهیه که کاک حهسهن له وتووێژهکانی له گهڵ من چهندین جار له پشت است کردنهوهی ئهمه
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ڕایدهگهیاند که بهرپرسانی ئهو ڕادیۆیه ههوڵی ئهوهیان دهدا که له گهڕانهوه باۆ بهغادا پاشاگهزی بکهناهوه و باه
فهرمی وهری گرن .سهرهڕای بهڵێنهکانی بهرپرسانی ئهو ڕادیۆیه ،زیرهک پاش ماوهیهک دهگهڕێتهوه بۆکان و لهوێدا
کاتهکانی به چاوپێکهوتن و دیتنی دۆست و الیهنگرانی تای هت دهکات و ناوه ناوهش بانگهێشتی ڕ و ڕهسامهکانی
زهماوهند دهکرا و لهوێدا بهرنامهکانی پێشکهش دهکات .بهاڵم له ئاکامدا ب یاری گهڕانهوه بۆ بهغادا و باهردهوامی
چاالکییهکانی له ڕادیۆ بهغدا دهدات.
کودهتای بهغدا و مانهوهی له ئێران:

لاااه باااهرواری 01ی ژووئییاااهی 0009( 0655ی کاااۆچی هاااهتاوی) ڕژێمااای پاشاااایهتی عێاااراق لاااه کودهتایاااهک باااه
سهرکردایهتی عهبدولکهریم قاسم ڕووخا و حکومهتی کۆماری لاهو واڵتاهدا ڕاگهێنادرا .دهسات هجێ ئاهم ههواڵاه لاه
جیهاندا باڵو بوویهوه و له ئێران و به تای هت له کوردستان که زۆرباهی خاهڵک دڵخۆشاییان لاه ڕژێمای پاشاایهتی
نهبوو ،پێشوازیی لێکرا.
زیرهک که له گهڕانهوهی بۆ بۆکاان ههساتی دۆساتانهی الیاهنگرانی بینی اوو و ئهماهش کاریگاهریی لاه ساهر داناابوو
پاش ماوهیهک ب یاری گهڕانهوه بۆ عێراق دهدات و لاه خۆئاماادهکردنی ئاهم ساهردانهدا باوو کاه هاهواڵی کودهتاکاه
دهبێته هۆی نیگهرانی ناوبراو ،له بهر ئهوهی که کاتێک کاه لاه ڕادیاۆ بهغادا باوو باه بۆناهی ڕ و ڕهسامی تااجی
شاهی له سهرنانی مهلیک فهیسهڵ پاشای عێراق ئهم گۆرانییهی پێشکهش کردبوو:

دهلێیدهن لێیدهن له تهپیی شادمانی
تاجی نایه سهر فهیسهڵی سانی
پ وپاگهنده و بابهت و وتارهکان له ڕادیۆ بهغداوه دژ به بهرپرسانی ڕژێمای پێشاوو و خۆپێشااندانی باهرفراوان و
ڕاگهیاناادن و کااردهوه بهردهوامااهکانی چااین و توێژهکااانی عێااراق بااه تای ااهت کااوردان لااه پاڵپشااتی کودهتاکااهی
عهبدولکهریم قاسم و ڕووخانادنی دهساهاڵتی چهوساێنهری پاشاایهتی ،زیارهک والێادهکات تاا ڕوون ووناهوهی دۆخای
سیاسی ئهو واڵته له ئێران بمێنێتهوه.
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حهسهن زیرهک له ڕادیۆ کوردی تاران

کاریگهری ڕادیۆ بهغدا له سهر سیاسهته کوردییهکان له ئێران:

شۆڕشی عێراق وهک شۆڕشی کاورد و عاهرهب نااو دهبارا و حکوماهتی

وهک حکوماهتی کاورد و عاهرهب پێناساه کارا.

ڕادیااۆ کااوردی بهغاادا پاااش ئهمااه بانگهشااهیهکی زۆری دژ بااه ڕژێماای پاشااایهتی ئێااران دهسااتپێکرد و لااهوهی کااه
کوردهکانی ئێران خاوهن هیچ مافێکی سیاسی ،فهرههنگی و کۆمهاڵیهتی نهبوون ئیدانهی ڕژێمی ئاهو کاتاهی دهکارد.
کاردانهوهی ئهم ههڵمهتهش لهو کاتهدا دامهزراندنی ڕادیۆ کاوردی لاه تااران و کرماشاان و هاهروهها باڵوبووناهوهی
حهوتهنامهی کوردستان له تاران و ژمارهیهک ههنگاوی دیکه له بێ کاریگهرکردنی ههوڵهکانی ڕادیۆ کاوردی بهغادا
بوو.
له تاران برایانی موفتی زاده ،سدیق و عهبدول هحمان له کاربهدهستانی ئهم ڕادیۆیه بوون که برازاکاهی خاۆیی باه
ناوی ئهحمهد موفتی زاده به مهبهساتی هاوکااری بانگهێشات کارد و ئاهوی

حهساهن زیرهکای لاه گاهڵ خاۆی هێناا و

بهرهو تاران بهڕ کهوتن.
ئامادهبوونی حهسهن زیرهک له تاران و له ڕادیۆ کوردی ئهو شاره بوو به هۆی خۆشاحاڵی کاربهدهساتانی ڕادیۆکاه و
بهمهش ناوبراو به فهرمی له ڕادیۆ تاران وهرگیرا و دهستی به کارهکانی کرد.
بهڵێننامهی باهرواری 09ی گاهالوێژی سااڵی 0009ی کاۆچی هاهتاوی محهمماهد کاهیهان لاه بهرپرساانی نهناساراوی
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دامهزرێنااهری ڕادیااۆ کااوردی تاااران سااهبارهت بااه پێاادانی مووچااهی مانگانااهی  09هااهزار ڕیاااڵ بااه حهسااهن زیاارهک
پیشاندهری وهرگیران و دهسپێکی هاوکاری ئهم هونهرمهنده له بهرنامهیهکی نو بوو که له ئاکامدا ئهحمهد موفتی
زادهش وێ ای پهسهندکردنی ئهو بهڵێننامهیه ،واژۆکهی کهیهانی پشت است کردووهتهوه.
شیاوی وهبیرهێنانهوهیه که بهرنامهی کوردی تاران له دهسپێکی نیوهی دووهمی ساڵی 0009ی کۆچی ههتاوی دهستی
به کارهکانی کردووه ،بهاڵم گرنگی بهشداربوونی حهسهن زیرهک لهو ڕادیۆیه له ئاستێکدا بووه کاه هاهر لاه ماانگی
گهالوێژهوه به پێی ئهو بهڵێننامهیاه مووچاهی  09هاهزار ڕیااڵیی پێادراوه و باهدهر لهماهش باه پێای ناماهی ژمااره
 5600/9690بهرواری 91ی خهرمانانی ساڵی 0009ی کۆچی ههتاوی ب ی  1511ڕیااڵی باۆ داباین کاراوه ،ئاهوی
له بهرام هر  9بهرنامهی که له الیهن ئهنجومهنی مۆسیقاوه بووه.
بهم پێیهش مانگانه به گشتی ب ی  09ههزار و  511ڕیاڵ مووچه باه حهساهن زیارهک دراوه و ئهگاهر باهم خاڵاهش
گرنگی بدهین که لهو سهردمههدا به پێی ب یارێکی بهڕێوهبهرایهتی گشتی باڵوکردنهوه و ڕادیۆ ،ئهنجومهنی مۆسایقا
به هونهرمهنده گهوره و بهناوبانگهکان که له الیهن زۆرینهی ئهندامانی ئهنجومهنهکهوه پهسهند دهکران تهنیا 01
ههزار ڕیاڵ مووچه دهدرا ،ئهو مووچهیه که به حهسهن زیرهک دهدرا گرنگای کاار و بهرههماهکانی ئاهم هونهرمهناده
کوردهی پیشان دهدا و له الیهکی دیکهوه کهمتهرخهمی ئهنجومهنی مۆسیقا و ڕهنگه کهسانێکی دیکهی ئاشکرا کردووه
که بایهخی کارهکهیان بۆ ههر بهرنامهیهک  511ڕیاڵ دانابوو .پێدهچێت ئهگهر حهساهن زیارهک باه زماانێکی دیکاه
گۆڕانی دهگووت ئهنجومهن مووچهیهک زیاتری بۆ ئهو تهرخان دهکرد؟!
حەسەن زیرەک لە ڕادیۆی کوردی کرماشان
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لە گەالوێژی ١٣٤١ی هەتاوی بەرنامەکانی ڕادیۆ دەنگی کوردی تاران داخران .حەسەن زیرەک لەگەڵ هاوسەرەکەی و
هاوکارەکانیتری بۆ کرماشان گواسترانەوە و لە کرماشان درێژەیان بە چاالکییە هونەریەکانیان دا.
نااامەی ژمااارە  ٤١٢٤لە ب ا واری ٢ی ڕەزبەری ١٣٤١ی هەتاااوی بەو مەبەسااتە نووسااراوە .ڕادیااۆ کرماشااان لە ڕەزبەری
١٣٣٢ی هەتاوی دەستی بە بەرنامەی کوردی کردووە و لەو کاتیەوە ڕۆژانە بۆ ماوەی دوو کاتژمێر بەرناامەی کاوردی
باڵو دەکردەوە و لە ڕێگەی شەپۆلی کورتی یەک کیلۆواتی بەرنامەکانی دەتوانرا گوێی لێ بگیرێت.
گەالوێژی ١٣٤١ی هەتاوی گروپی تاران بۆ کرماشان گواسترانەوە و شاەپۆلی ڕادیاۆکە کارا بە ساەد کیلاۆوات و نااوی
بەرنامەکان ڕادیۆ کوردی کرماشان گۆڕدرا بە "دەنگی ئێران ،بەشی کوردی"
لەڕاستیدا بەرنامە ناوچەییەکان داخران .ڕادیۆکە لە ڕێگەی شەپۆلی درێژ ،لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێرانی

گاوێی

لێدەگیرا ،نە تەنها لە واڵتانی دەورووبەر ،بەڵکو بەشێکی زۆری واڵتانی ئەورووپی و ڕۆژهەاڵتای ناوەڕاسات لەخاۆ
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.
سەرپەرستی گروپی ئۆکست ا محەمەد عەبدولسەمەدی بوو کە خۆی کالرێنتی دەژەنای و ژەنیارەکاانی بریتای باوون لە
مەحمود میر ئاتی وییۆن  -موجتەبا میر زادە وییۆن  -ئەکا ەر ئیازەدی ساەنتور  -ئۆساتوار دەروێشای تاار  -بەهامەن
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
ژماارە ٣٣١١ی با واری ١٢ی بەفران اااری  ١٣٤١دەبێات ڕۆژانە لە کااتژمێر ١٦:٣١خااولەکی ئێاوارە باۆ ١٣:٣١خااولەک لە
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

لەگەڵ موجتەبا میرزادە کە گەنجێکی ١٦ساڵ بوو ،قساەی دەکارد .زانیااریە فراوانەکاانی حەساەن زیارەک میارزادەی
سەرخۆش کردبوو و بە دایم الی یەک دادەنیشتن و دەگەڕان و هاورێیەتی تای ەتیان لەنێواندا دروست ب وو.
میاارزادە دەیااان جااار باساای ئەوەی کردبااوو کە بااوونی حەسااەن زیاارەک لە کرماشااان زۆر بەسااوودە ،لەبەر ئەوەی بە
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.
حەسەن زیرەک ٣ساڵ لە کرماشان نیشتەجێ بوو و موچەی و پاداشی باشی هەبوو .زۆربەی ڕۆژەکان هۆگرانی دەنگی
زیرەک لە شوێنە جیاوازەکانی کوردستان دەهاتن بۆ ساەردانی و لە مااڵی خاۆی پێشاوازی و میواناداری لاێ دەکاردن.
دۆسااتەکانی لە هەفااتەدا چەنااد ڕۆژ بااۆ الی دەهاااتن و بەردەواماای تااا نیوەشااەو خزمەتاای دەکااردن و بە دیاریااانەوە
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.
ئەو کات خانم میدیا زەندی هاوسەری زیرەک بەگەرمیەوە بەخێرهاتنی میوانانی دەکرد و بیرەوەری خۆشی زۆری لە
ماوەی مانەوەی میوانەکان بەجێ هێشتووە.
زیاارەک بەو سااێ ساااڵە زیاااتر لە سەدوبیساات گااۆرانی وتااووە کە دەچاانە ڕیاازی گااۆرانیە هەرە باااش و جوانەکااانی.
زیرەک شێوازی تای ەتی خۆی بۆ وتن هەباوو ،ساەرەتا بە پێشاەکی (ئوورتاور) دەساتی پێادەکرد ،دواتار دەساتی بە
گۆرانیەکە دەکرد و یەک پارچەی مۆسیقا لە کۆتاییدا دەهات؛ بە گشتی هەموو ئەوە یەک چارەگی کات دەویست.
لە گەالوێژی ١٣٤٢ی هەتاوی بە پێی فەرمانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی باڵوکراوەکان و ڕادیۆ ،دامەزراندن و خزمەتای
خانمان بە مەرجی ڕەزامەندی هاوسەر یان سەرپەرستیان دەرچوو .لەو چوارچێوەیادا لە ناامەی ژماارە  ١٤٢٣بارواری
٢٨ی گەالوێژی ١٣٤٢ی هەتاوی دوا لە حەسەن زیرەک کرا کە سەبارەت بە کارکردنی هاوسەرەکەی میدیا زەندی ڕای
خۆی بەیان کات و ناوبراو ڕەزامەندی خۆی دەرب ی تا هاوسەرەکەیشی میدیا لە ڕادیۆ کار بکات.
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ئااهم بابهتااه لااه نووسااینی هۆمااایۆن کهمانگااهره کااه لااه چاالکوانااانی ماندوونهناساای بااواری کلتااوری کااوردی و لااه
بهڕێوهبهرانی پێشووی ڕادیۆی کرماشانه.
سهرچاوه :ماڵپهڕی فهراتاب
وهرگێ ان :جام کوردی  -ئیدریس سلێمانی  -سەالح حوسێن پور

سەرچاوە :ماڵپەڕی جام کوردی  -ڕێکەوتی١٦ :ی جانێوێری ٢١١٢

پشکێک لە ڕاڤەی وشە پێویستەکانی گۆرانییەکانی زیرەک

هاورێ جهاڵل

قیمەت گران ،وەزن سووکە ،وەك ئەشرەفیی بچووکە
خازمایناە ماەماکاەن لاۆماە ،سااافاە ئاەڵاێای ماەکاووکە
ئەشرەفیی :دراوێکی بچووکی لە ئاڵتوون چێکراوی ئێران بوو
مەکووك :مەکۆك :دارێکی بچووکی سافە لە ئامێری ڕستن و چنیندا هەیە ،مەکووك لە شێوە و قەبارەی هەلووك
دایە.
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کزەیەك لە من ،یەکێك لە شەماڵ
بی ین بە بااڵی یاری بێ خەیاڵ
بێ خەیاڵ :بێ هەست ،گوێنەدەر
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
سیلەی قەبر :گو قەبر ،سوێی قەبر
-----

دۆستی گاەورەم توورانە ،چااوی ڕاستم خەجێیە
بەردەرکی ماڵی تووران پۆستی گوێچکە دەرێیە
پۆست :پێگە ،پایەگا ،بنکەی سەربازیی
گوێچکە دەر  :گوندێکی خۆرهەاڵتی کوردستانە.
واتە بەردەم ماڵی تووران خان ،بنکەی پاسەوانییە.
-----

قاااەد بااااریاکاااەی ئااەی بااااڵبااەرز
جووت مەمکت ،شەمامەی سەرتەرز
خااواوەنااد بااۆ مانای کااردووە فااەرز
شەمامەی سەرتەرز :شەمامەیەك کە تەرزی پێوە مابێت ،تەرز :السکێکی باریکە بە مێو و ب کی بێستان (شووتی،
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کاڵەك ،ترۆزی ،خەیار)ەوە هەیە ،ئەم تەرزە لە شووتیدا ،ئاسانکاریی دەکات بۆ زانینی پێگەیشاتنی شاووتییەکە.
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
ئاها و گۆ :نیشتمان ،واڵت ،ماڵ ەند
-----

مااودەتاێاك ئااااوارە بااووم و سااەردەماێاکایا دەربااااەدەر
قەت نەمدی ڕووی ئاسودەگیی هەر توشی گێرە و قەرقەشم
گێرە :کوتان و وردکردنی دانەوێیە بە هۆی ئاژاڵەوە.
قەرقەش :کیۆشی گێرە نەکراو.
(گێاارە) یەکااێکە لە فرمااانە سااەختەکانی الد بااۆیە وەك نمااوونەی سااەختیی بە واتااای گااوزارەیی هێنااراوەتەوە.
(کێشااە)ش بااریتییە لە کێشااانی (کااا) لە خەرمااان و جاااڕەوە بااۆ کااادێن ،ئەویا

هەر فرمااانێکی پ ناخۆشااە .بااۆیە

کارێکی پ زەحمەت دەچوێنرێت بە گێرە و کێشە.
وشەی (قەرقەش) بە شێوەی (گرگاشە)ش هەیە و واتای (بەاڵ و چەرمەسەریی و دەردیسەریی) دەدات.
-----

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
ئەم هۆنراوەیە هەمووی ڕازە ،پەیامی هۆنراوەکە ئەمەیە :من هەمیشە فرمێسکی خوێنین بە ڕوومادا دێاتە خاوارەوە،
بە هااۆی ئەو فرمێسااکە خوێنینااانەوە ڕوومەتاام سااوور و گەش دەبێاات و ڕەنگزەردیاای و خەم ااارییەکەم الی ناااحەزان
دەرناکەوێت! هێندە تەنیا و بێدەرم کە تەنانەت کونجێاك شاك ناابەم کە هاناای باۆ بەرم ،تەنیاا ئەژنۆکاانی خاۆم
شك دەبەم ،بۆیە وا بەتووندیی باوەشم پێیاندا کردووە!
سەنگ = بەرد
سەنگی محەك :بەردی مەحەك ،بەردی زێ ئەزموون ،بەردێکی ڕەشە ،هێندەی لەپە دەستێك ،زێ یان پێ ئەزموو
دەکرد تا زێ ی قەڵب و زێ ی پوختی پێ لە یەك جودا بکەنەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی جام کوردی  -ڕێکەوتی٢ :ی دێسەم ەری ٢١١٢
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حهسهن زیرهک

حەسەن زیرەک گۆرانی ێژی نااوداری کاورد ،هونەرمەناد و مۆسایقازانی سروشاتی (لەدایاکبووی  - ١٣٢١کاۆچی دوایای
 )١٣٢٢لە شاری بۆکان هاتۆتە دنیاوە .زیرهک یەکێکە لە بەناوباانگترین هونەرمەنادانی کاورد .بەرچااوترین کااری
ئەو کۆکردنەوەی گەنجینیەیەک لە هونەری ئاواز و گۆرانی کوردییە کە بە دەنگی ئەو وتاراوەتەوە .زیارهک بە هاۆی
گۆرانییەکاااانی لە نااااو کوردەکاااانی ئێاااران و عێاااراق ناساااراوە .لە سااااڵی  ١٣٢٢لە شااااری بۆکاااان لە پارێزگاااای
ئازەربایجانی ڕۆژاوای ئێران کۆچی دوایی کردووە و بە خاک سپێردراوە.
سهرهتای ژیانی مامۆستا حهسهن زیرهک

حەسەن زیرەکی لە مەڵ ەندی موکریان لە دایک بووە .لەرۆژی ٢٣ی تشارینی دووەمای سااڵی ١٣٢١ی زایینای (سااڵی
١٣١١ی هەتاوی) .شوێنی لە دایک وونی زۆر ڕوون نییە ،بە گوێرەی قسەی خەڵکای شااری بۆکاان زیارەک لە گەریکای
قەاڵی سرداری ئەم شارە لە دایک بووە و زۆر کەسی

لەوانەی کە لە نزیکەوە دەیناناسن ،گوندی "هەرماێلە" کە لە

نێوان شاری سەقز و بۆکان هەڵکەوتووە بە شوێنی لە دایک وونی دەزانن.
باوکی ناوی عەبدوڵاڵیە و دایکی ئامینی ناو بووە .باوکی لە الی خانانی ئاغای گوندی هەرمێلە کاری کاردووە ،لە
بەر لێهاتوویی بە زیرەک ناوی دەرکردووە .ناوبراو جگە لە حەسەن دوو کوڕی دیکەی بە ناوەکاانی حوساێن و میانە
هەبووە .لە تەمەنی ژێر دە ساڵیدا لەگەڵ چەند کەس لە دەنگخۆشانی بۆکان لە شاییەکانی ناو شار و گوندەکانی
بۆکان گۆرانی وتووەتاوە .لە حەوت و هەشات سااڵیدا بەردەساتی مساگەری و قااوەچییەتی دەکااو هەروەهاا خزمەتای
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ماڵە دەوڵەمەندەکانی بۆکانی کردووە .زیرەک مناداڵ دەباێ کە بااوکی دەمار (تەمەنای  ١١ساااڵن دەباێ کە بااوکی
کۆچی دوایی دەکات) .بە دوای مردنی باوکیدا بنەماڵەکەیان لە د بار دەکا و دەچنە شااری ساەقز .پاشاان دایکای
زیرەک شوو دەکاتەوە و ئەمە دەبێاتە هاۆی دژواری زیااتر لە ژیاانی ئاابووری و کاۆمەاڵیەتی باۆ زیارەک و خوشاک و
براکانی .لە تەمەنی  ١٢ساڵی دا دەگەڕێتەوە هەرمێلە و لە الی خانان ئاغای ئەو دێایە بە کاارکەر دادەمەزرێاتەوە
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
زیرەک لە دەنگە خۆشەکەی بێ بەشیان نەکا .کە خانان دەبینێ زیرەک دەنگی ئاوا خۆشە ،ئەمجار زیاتر باایەخ بە
ئەو دەدا و ڕێگا دەدا زیرەک بێتە دیوەخان و بە گۆرانییەکانی کۆڕی میوانانی خان ب ازێنێتەوە .لەو الشەوە زیرەک
مێرمنداڵ و دەنگ خۆش بۆ شەو داوەت و ڕەش ەڵەکی کوڕان و کچاانی د  ،خاۆ دەکاوتێ و بەزمای شاەوانەیان خاۆش
دەکا.
دوای ساڵێک هەرمێلە و الی ئاغەوات بە جێ دێیێ و ڕوو دەکاتە شار ،بە شاگرد کەبابچی و وردە کاری دیکە ژیاان
دەباتە سەر  .ساڵی  ١٣٢١دێتەوە هەرمێلە و وەک ت ەنگچی لە ماڵی ئااغەوات دادەمەرز  ،پاشاان بەینای لە گەڵ
ئاغا و تێکدەچێ و واز لە ت ەنگچیەتی و ئازار و ئەزیەتی خەڵک لە پێناو ئاغادا دێنێ ،دەچێتە سەقز و دەبێاتە
شاگرد شۆفێری "مینە خانی ئەردەاڵن" و لە نێوان سەقز و بانەدا دەست بە کار دەکا.
ئاوارەیی و بەغدا:

ڕۆژێااک لە ڕۆژان کااوڕە جەحێیەیەکاای گوناادی قااوڕەدەر بە ناااوی مەحمااوود نااارنج ،دەکەوێااتە بەر ماشااێنەکەی و
دەکوژر  .لەترسان سەری خاۆی هەڵادەگر و ئااوارە دەبێات تاا لە کوردساتانی عێاراق دەگرساێتەوە .دواتار زیارەک
دەگاتە شاری بەغدا و لەو بە هۆی چەناد کەساێک لە میوانخاانەی "شاومال ئەلکەبیار" دادەمەزر  .لەوێا

دەسات

دەکات بە گورانی وتن و لە ماوەیەکی کەم دا بەم هۆیهوه ناو دادەخات .چەند کەس لە ناودارانی مۆسایقای کاوردی
وەک عەلی مەردان لە ساڵی ١٣١٣ی زایینی زیرەک لەو دەبینن و ئە دەبەنە بەشی کوردی "رادیۆ بەغدا" بۆ یەکەم
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جار دەنگی لە رادیۆی کوردی بەغداد دەبیساتر و بەم جاۆرە مەیادانێکی بااش باۆ خاۆ نوانادنی گاۆرانی ێژی زیارەک
پەیدا دەبێ.
حەسەن زیرەک لە ماوەی مانەوەی لە بەغدا دەیان گاۆرانی تۆماار دەکاا ،ئەم گۆرانییاانە نااو و ئااوازەی زیارەک بە
کوردستاندا باڵو دەکەنەوە .زیرەکی گۆرانی ێژ لە ماوەی نزیک بە دەساڵ مانەوە لە عێراقدا دەبێتە دۆست و ئاشنای
زۆر هونەرمەند و گۆرانی ێژی بەناوبانگی کورد ،لە ئەزموون و ڕێنوێنییەکانیان کەڵک وەردەگر و سرنجیان بۆ الی
مایە بەهرە هونەرییە کەم وێنەکەی خۆی ڕادەکێشێ.
گەڕانەوە بۆ ئێران:

لە ١٤ی گەالوێژی  ١٣١٨گەڕاوەتەوە بۆ ئێران ،لەو چووە بۆ ڕادیۆی تاران ،کرماشاان و تەورێاز و لەوێاوە گاۆرانی
خوێندوە .هەر لەو ساڵەدا لە ڕادیۆی تاران لەگەڵ میدیا زەندی ئاشنا دەبێت و پێکەوە ژیانی هاوبەش پێاک دێانن
کە ئاکامی ئەو ژیانە دوو منداڵ بە ناوەکانی "مەهتاب" و "ئاارەزوو" دەباێ .سااڵی ١٣٤٢ی هەتااوی حەساەن زیارەک
ماڵەکەی دەباتە شاری بانە و لەو لە "کانی مەال ئەحمەد" چایخاانەیەک دادەمەزرێناێ ،دیاارە شاان بە شاانی ئەو
کاااارەش لە گاااۆرانی کاااوتن و کااااری هاااونەری ناوەساااتێ و لە بەزم و شاااادی خەڵکااادا بەشاااداری دەکاااا و بە باااۆنەی
جۆراوجۆرەوە گۆرانی تۆمار دەکا .پاشان دەچێتە شاری مەهاباد و لە دواکاتەکانی ژیانیشیدا دەچێتە شاری شنۆ .لە
شاااری شاانۆ بە کااار و کاس ا ی ژیااان تێااپەڕ دەکااا .لە سااااڵنی  ١٣٦١ – ١٣٦١لە شاااری ساالێمانی لە تیپاای "شااانۆی
هونەرەجوانەکان" لەگەڵ "سێوەخان" و "رەشۆڵ عەبدوڵاڵ" لە شانۆکای «باووکی ژێار دەواری ڕەش« و «خەساوو یاان
ئەژدیها« و «تەڕپیر« بەشداری کردووە .لە نێوان سااڵنی  ١٣٦٨ – ١٣٦٢لە شاری سەقز هۆتێلی سێ ئەساتێرەی
هەبووە کە بۆخۆی لەو گۆرانی گوتووە.
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گۆرانییەکان:

یەکێک لە تای ەتمەندیەکانی گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک ،پشات بەساتنی ئەو بە گاۆرانی فۆلکلاۆرییە .ئەو چااوی
بە زۆر ناوچە و مەڵ ەندی کوردستان کەوتووە ،لێیان ماوەتەوە ،لە خەڵکەکەی میوان بووە و هەڵسان و دانیشاتنی
لەگەڵیان بووە و لەگەڵ شێوەی ژیانیان و جلوبەرگ و هەڵس و کەتیان ئاشنا بووە .ئەو گۆرانییاانەی لە خەڵاکەوە
بیسااتوویە ،فیاار بااووە .هەرچەنااد زیاارەک زۆر گۆرانیشاای هەیە کە هەم هەڵ ەسااتەکەی و هەم ئاااهەنگەکەی هاای
خۆیەتی .زیارەک لە شاێعری کاوردی

کەڵاک وەرگرتاووە .لە ئەو شااعرانە :ناالی ،وەفاایی ،ساەید کامیال ئیماامی،

کااوردی ،هەردی ،پیرەمێاارد و هااێمن .زیاارەک بااۆ وێاانە شاایعری "شااەو"ی سااەید کامیاال ئیمااامی کااردووە بە گااۆرانی.
حەسەن زیرەک گۆرانی فارسی و ئازەریی هەیە ،لەو جۆرە گۆرانییانەدا زیرەک هەڵ ەستی کوردی تێکەاڵو کردوون.
"گویلدر" یەکێکە لەو گۆرانییانە کە بە زمانی ئازەری گوتوویەتی.
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
حەساااەن زیااارەک لەگەڵ زۆر گاااۆرانی ێژی کاااورد گاااۆرانی گوتاااووە ،باااۆ نماااوونە "محەمااامەد مااااملێ"" ،مەال حساااێنی
عەبدوڵاڵزادە"" ،عوسمان بۆکانی" و "ئەحمەد شەماڵ" .گاۆرانی "مااڵی باابم باێ وەفاا" یەکێاک لەو گۆرانییاانەیە کە
حەسەن زیرەک ،محەممەدی ماملێ و مەال حساێنی عەبادوالزادە ،سااڵی ١٣٣٨ی هەتااوی پاێکەوە بە یاارمەتی تیپای
موساایقای کرماشااان تۆماریااان کااردووە" .بەرهەڵ ێاانە" و "هەوارە ،گااوڵم هەوارە" دوو گااۆرانی دیااکەن کە زیاارەک و
محەممەدی ماملێ پێکەویان کوتوون.
ژیانی هونەری

لە ماوەی ژیانی هونەری ،زیرەک دەربەدەری زۆری چێشت .ماوەیەک لە شاارەکانی ئێاران و مااوەیەک لە عێاراق .لە
ڕۆژانی دەسپێکی ژیانی لە باشووری کوردستان لە شااری سالێمانی کااری دەکارد .ڕۆژێاک بەدەم کاارەوە لە ژێار لێاودا
گۆرانی دەخوێنێت ،ئەو گۆرانیە و دەنگی زیرەک هەستی ڕێ وارێک دەبزوێناێ و ئەو ڕێ اوارە دەبێاتە هاۆی گۆڕانکااری
لە ژیانی زیرەکدا و ڕێگەی بۆ دەکاتەوە ب واتە ڕادیۆی بەغداد .بۆ ماوەیەک لە ڕادیۆ بەغداد کاار دەکاات و کااتێ
لە ساڵی  ١٣١٦بەشی کوردی ڕادیۆ تاران دەست بەکار دەکات حەسەن زیرەک بۆ تاران بار دەکات و لەو درێژە بە
کار دەدات .زۆربەی بەرهەماکانی حەسەن زیرەک لە ڕادیۆ تاران لەگەڵ گەورەکانی مووسیقای ئێرانی وەک :حساەین
یاحەقی ،حەسەن کەسایی ،جەلیل شەهناز ،جەهانگیر مەلەک و ئەحمەد عی ادی بووە.
حەسەن زیرەک ئەگەرچی لەبەر بارودۆخی ئەستەمی ژیاان لە خوێنادن باێبەش مااوبوو ،بەاڵم تواناای باێوێنەی لە
هۆنینی شێعری کوردی و دانانی مۆسیقای کوردی هەباوو .ئەو تواناایە لەگەڵ دەنگای باێوێنەی باووە هاۆی ئەوەی کە
گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک لە سەرانسەری کوردستان ب ێتە خۆشەویستی جەماوەری خەڵاک .ئێساتاکەش لە شاار و
گوندەکانی کوردستان و لە ماڵی کوردەکاان گاو لە گۆرانییەکاانی دەگیرێات .حەساەن کااتێ لە تااران باوو ،لەگەڵ
وێااژەری بەشاای کااوردی ڕادیااۆ تاااران ،خاااتوون "میاادیا زەناادی" یەکیااان ناساای و دوای ماااوەیەک ژیااانی هاوسااەریان
پێکهێنا .بەرهەمی ئەو ژیانە دوو کچ بە ناوەکانی «ئارەزوو« و «مەهتاب« بوو ،کە زیرەک چەن گۆرانییەکی بە
کچەکانیدا وتووتەوە.
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حەسەن زیرەک نە لە ئێران و نە لە عێراق ڕووی خۆشیی نەدی .هەڵسووکەوتی حکوومەتی ئێاران کێشاەی زۆری باۆ
درووستکرد .بۆ نماوونە دوای مااوەیەک ئیتار ڕێگەیاان نەدا بە ڕادیاۆ تااران .ئەوە دڵای ناساکی زیرەکای ڕەنجاناد و
ب یاااریدا چیتاار نەگەڕێااتەوە تاااران .باااری کاارد بااۆ عێااراق بەاڵم لە بەغااداد دەستبەسااەر کاارا و لە بەناادیخانە
ئەشکەنجە درا .خۆی دەگێ ێتەوە کە لە بنمیچ هەڵواسراوە و لێیدراوە .بۆیە دوای ڕزگاری ڕەوانەی ئێران دەبێاتەوە
بەاڵم بااۆ چارەڕەشاای ،لە ئێاارانی

ساااواک دەیگاار و ئەشااکەنجەی زۆری دەکەن ،زیاارەک لە شااوێنێک چااۆنییەتی

ئەشکەنجەکان دەگێ ێتەوە و ئەو گێ انەوە وەک یادگاری ماوەتەوە لێی .حەسەن زیرەک لە نێاوان ساااڵنی  ١٣٦٢تاا
 ١٣٦٤لە ڕادیۆ کرماشان کاری کردووە .لەو ماوەدا لەگەڵ گەورەکانی مۆسیقای ئەو سەردەمە وەک موجتەبا میارزادە،
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:

ساڵی ١٣١١ی هەتااوی نەخۆشاییەک کە لە مێاژ باوو حەساەن زیرەکای ئاازار دەدا ،لێای تووناد کارد ،چەناد جاار لە
نەخۆشااخانەکانی ورمااێ و بۆکااان خەواناادیان ،بەاڵم نەخۆشااییەکەی کە شااێرپەنجە بااوو ،دەساات بەرداری نەبااوو،
لێرەشدا حەسەن زیرەک واز لە گۆرانی گوتن نەهێنا:

لە پ دا پیریم لێ وەدەرکەوت

بەختی وەکوو خۆم هات و لێی خەوت

فتیلەی عومرم هاتووەتە گزی

هەر بینا ئەوی لە سووتان کەوت

ئەسپی تەبیعەت هەروا خۆش ڕۆیە

بەبێ ئاوزەنگی لە ڕەوت نەکەوت
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سەرئەنجام ڕۆژی ١ی پووشاپەڕی سااڵی ١٣٢١ی زایینای نەخۆشای هێرشای باۆ دێناێ و شاێرپەنجەی جەرگ لە عەردی
دەدا و دوای ماوەیەکی زۆر لە جێگادا کەوتن لە ١٣٢٢ی زایینی دا لە نەخۆشخانەی شاری بۆکان ماڵئااوایی لە زێاد
و نێشتمانەکەی دەکا و چرای تەمەنی لە ساووتان دەکەوێات و پەپاوولەی گیاانی قەفەساەی ساینگی پا لە مااتەمی
بەجێ هێشت .لە سەر ویستی خۆی لە داوێنای کێاوی ناڵەشاکێنە ،کە دەڕوانێاتە بۆکاان ئەساپاردەی دایکای نیشاتمان
دەکرێت.
مەرگی حەسەن زیرەک وەک بۆم ێک لە نێو کوردستاندا تەقیایەوەو شاەپۆلەکانی خەم و مااتەمی لە دەساتچوونی لە
سنوورەکانی کوردستان تێپەڕی .لە سەر وەسیەتی خۆی لە داوێنی کێوی "ناڵەشکێنە"ی بۆکان بە خاک سپێردرا.
گۆڕەکەی بوو بە زیارەتگای الیەنگران و ئەویندارانی.

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
٢٦ی جوونی ٢١١٢

زیرهک؛ ئەو کەسەی بەهەشتی هێنایە ئەم جیهانەوە
ڕاپۆرت :ئەمجەد غواڵمی

زیرەک لە  ٤۵هەمین ساڵوهگهری کۆچی دوایی هێشتاش هەر ئەو هونەرمەندە مەزنەیە کە گۆرانییەکاانی باێ زیااد و
کەم لە سەر زمان و هزر و یادەوەریی ئەڤینداران و هۆگرانی گۆرانی کوردیدا شهپۆل دهدات.
حەسەن زیرەک له ساڵی  0690لە شاری بۆکان ،لە نێو خێزانێکی هەژار و کەم دەرامەتدا لە دایاک باووە و لە نێاو
ئازار و مەینەتییەکانی ئەوکاتی ژیان و ڕوژگاردا ،توانیویەتی خەرمانی گۆرانیی کاوردی دەوڵەمەنادتر بکاات و باه
جسارهتهوه لەو بوارەدا گەلێک داهێنانی بلیمەتانەی ههبێت.
دهسپێکی ژیانی هونهری زیرەک دهگهرێتهوه بۆ دەیەکانی یەکەمی ژیانی و ئاوارهبوونی به هۆی نەهامەتی و هەژاری
و ڕوو له عێراق کردن و دامهزرانی لە ئوتێلێکی بەغدا بە ناوی میوانخانەی شیمال کەبیر وهک بهردهست و شاگرد و
ناساایاو پێکهێنااان لااه گااهڵ چەنااد کەسااایەتی و هونەرمەناادێکی کاورد و لااهوان جەالل تاڵەبااانی و مامۆسااتا عااهلی
مهردان و چوونه ڕادیۆی کوردی بەغدا له ساڵی  0650له رێگای ئهم هونەرمەندهوه.
ئاوا دەنگای حەساەن زیارەک لە کاۆڕی هاوڕێیاان و شاەوانی دیوەخانەکاانەوە دەگاوازرێتەوە باۆ ئێازگەیەک و دەچێاتە
هەمو ماڵەکانەوە ،ئەوەش بووە هۆی ئەوەی زیرەک ناوبانگ دەربکات و چریکەی مەقام و گۆرانییەکانی هەموو

198

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

کوردانی ئەو سەردەمە عاشقی دەنگی بکات.

مامۆستا باکووری وهک هونهرمهندێکی خاوهن ئهزموون لە لێدوانێک باۆ کەنااڵی چارا لاهبارهی ئاهو ساااڵنه دهڵێات:
حەسەن زیرهکم لە ساڵی  0650لە ئێزەگەی کوردی لە بەغدا ناسی ،ئەوکات مان لەو کارمەناد باووم و ئەو وهک
کەسااێکی شااارەزا و لێهاااتوو بااابەتی گااۆرانی هەڵاادهبژارد ،ئاااوازی دادهنااا ،مەقامااات و گااۆرانی دهچااری و ئێمااه
ئێرهییمان پێدهبرت.
دهشیێت :لە ڕادیۆ کوردییەکەی بەغادا هەفتاانە مااوەی  01خاولەک ڕاساتەوخۆ گاۆرانیی باو گاوێگران دەوت و لەگەڵ
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
گوێگران هەستی خۆیان بۆ ئەو ڕادیۆیە ڕادەگرت.
باکووری له دریژهدا وێرای ئاماژهدان به دهوڵهمهنادبوونی ئارشایوی ئێزگاهی بهغادا لاه رێگاای بهرهاهمی مۆسایقایی
زیرهک ،زیادیشیدهکات :بهوجۆرهی من له نزیکەوە ئهم هونهرمهندهم دهناسی کەساێکی ساادە و نیشاتمانپەروەر باوو،
هەردەم بە سادەیی دەژیا و بەسادەیی

دەی وانیە ژیان ،ئەو چەند ساڵەش که لە بەغدا باوو ،هەژاری و نەداری و

بێکەسی نەیهێشت زور لە ئاواتەکانی بە چاوی خۆی ب ینێ و بیهێنێتە دی.
حهسهن زیره ک بە هۆی گۆرانی وتن بۆ هاتنە سەر تەختی مەلیک فەیساەڵی دووەم ،لە کااتی ساەرکەوتنی شۆڕشای
01ی ژوەنااای سااااڵی  0655باااه رێ ەرایەتااای عەبااادولکەریم قاسااام ،بە ناچاااار دەگەڕێاااتەوە باااۆ ئێاااران ،و پااااش
گەڕانەوەیشی دهچێته ڕادیۆی تاران و لەو درێژه به ئیشی هونهری خۆی دهدات.
ئەم گەڕانەوەیە هاوکات بوو لە گەڵ دەسپێکی هاوکارییەکانی زیرەک لە گەڵ گەورە مامۆستایان و ژەنیارانی ئێرانی
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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میدیا لە پێشەکی کتێ ی چریکەی کوردستان لەبارەی ئەو سااڵنە دەڵێت :زیارەک نزیاک بە هەزار بەساتە و گاۆرانی
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.
بەرنامەکانی کوردی رادیۆ تاران و کرماشان بە هۆی دەنگی بە ساۆزی زیارەک کەوت اووە بەرداڵنای هەماوو کەساێک و
ئەوکات هەموو رۆژ دووجار بەرنامەی ئێمە و بیسەر باڵو دەبووەوە ،حەساەن زیارەک بە دەنگای ڕەساەن و ساۆزداری
خۆی ب ووە هۆی ناسراوەبوون و بەرزبوونەوەی کاوالیتی و پاێگەی بەرناامە کوردییەکاانی ڕادیاۆ تااران و کرماشاان و
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
لە حەسەن زیرەک دادەخرێت و خزمەتەکانی لە بیر دەبەنەوە .ئەم ڕووداوە کە هاوکاتە لە گەڵ باوونی شاێخ عاباد
ساایراجەدینی بە سااەرۆکی بەشاای کااوردی ڕادیااۆ تاااران ،دەنگااۆی دژایەتیاای دەزگااا ئەمنییەکااانی ئەوکااات لە گەڵ
کەسایەتیی زیرەکی بەدواوە بوو.
ئەم ڕووداوە جااارێکی دیااکە حەسااەنی بەرەو بەغاادا ڕاپااێچ دا و لەو  ،لە ساااڵی  0690لە تیپاای شااانۆی هااونەرە
جوانەکان لە گەڵ سێوەخان و رەشۆل عەبدوڵاڵ ،لە شانۆنامەکانی باووکی ژێار دەواری رەش و خەساوو یاان ئەژدیهاا
بەشااداری دەکااات ،بەاڵم ئەمجاریااان زۆر تاااقەتی دوورە واڵتاای ناااهێنێ و لە ساااڵی  0699دەگەڕێااتەوە بااۆ ئێااران.

وریااا ئەحاامەد وهک مۆساایقارێکی شااارهزا سااەبارەت بااهو سااااڵنە و پهیوهناادی نێااوان ژیااانی س اهخیهت و بهرههمااه
هونهرییهکانی حهسهن زیرهک دهڵێت :ئهو وهک یەکێک لە کۆڵەکە پتەوەکانی دونیای هونەری گورانیی کوردی ،له
رێگای ژیان له ناو دهقی کۆمهڵگا و سهرگهردانییهکانی دهستی به سهر کانگایهک له ئازار و مەینەتییەکان
گرت ووکه دهتوانین وهک یهکهم ههوێنی گۆرانی وتنی زیرهک ناوبردی بکهین.
دهشیێت :ئهو به پشت ئهستوور بوون بهم ههوێنه توانی کومەڵێک ئاوازی جوان بەرهەم بهێنێت ،بهاڵم بەداخەوە به
هۆی نهبوونی مافی داهێنهر و ناکارامەبوونی ئامێرهکانی تۆمارکردن لهو سهردهمه ،زۆربەی ئەو ئاوازانە لە الیەن
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کهسانی فارس و عەرەب و تورکەوە بردراون.
زیرەک لە پاش ئەم ئااوارەیی و دەربەدەریە توشای چەنادین نەخۆشای کوشاندە دێات ،هەرچەنادە ساەدان گاۆرانی بە
ئاوازی جۆراوجۆری کاوردی وتاووە ،بەاڵم بە پێای گێارانەوەی هاوساەردەمەکانی لە ژیانیادا وەک پێویسات ڕێازی لاێ
نەگیراوە و ههتا نەخۆشی شیرپەنجە ئهم ئهرکهی لە دوا ساتەکانی ژیانیدا ،به ئهستۆ گرت.
ههموو ئهمانه کاتێک کران که زیرهک تهنیا  50بههار له تهمهنی تێپهر دهبوو ،بهاڵم حهسهن به گشت ئاوارهیی و
گرفتاهکانی لە بەردەم کاارکردنی هونەرییادا و بە نەباوونی ئاامێری مۆسایقایی کاراماه و ساتۆدیۆیەکی پێشاکەوتووی
دەنگهەڵگاااارتن ،وەک بلیمەتێااااک تااااوانی ئەرشاااایەێکی دەوڵەمەنااااد لە دوای خااااۆی خەرمااااان بکااااات و بیکااااات بە
قوتابخانەیەکی گۆرانی بۆ نەوەکانی داهاتوو ،تا له پااش ئەو کۆمەڵێاک دەنگ ێاژ و خااوەن بەهارە بە پشت ەساتن
بەم ئهرشیەه بێنه نێو کۆڕی گۆرانیوتنەوە.

ئەرشاایەێک کە وەک مەجیااد درەخشااانی مۆساایقاری ناسااراوەی ئێراناای لە دیمااانە لە گەڵ هەواڵاادەریی کااوردپرێس
ئاماژەی پێدەدا ،ناسنامەیەکی سەرەکییە بۆ ناسینی مۆسیقای ڕەسەنی کاوردی و جیااکردنەوەی لە مۆسایقای گەالنای
دیکە و دەڵێ :مۆسیقای هەوارمی مۆسیقایەکی ڕەساەن و تاای ەت بە کاوردە و ناکرێات لە ڕیازی مۆسایقای ساونەتیدا
دابنرێاات .ئەم وتەیە زیاااتر لە هەمااوو کەسااێک گۆرانییەکااانی حەسااەن زیاارەکی

دەگاارێتەوە بە تااای ەت ئەوەی کە

دەنگی ئەو گۆرانی ێژە بە ڕادەیەکی زۆر نزیکە لە مۆسیقای کۆنی کوردی.
لە الیەکی دیکەوە شارام نازری بیرمان دهخاتهوه که ئهو کهسهی باسای دهکاهین کهساێکی نهخوێنادهوار باووه کە لە
گەڵ هەنگاونانە ناو ئۆرکێسترای رادیۆ دەچووە ژووری تۆمارکردن و بە شێوەی بیداهە شاێعری دەوت و ئااهەنگی باۆ
دادەنا و دەیخوێند و هەمووی ئەم کارانە کەسێکی نەخوێندەوار دەیکرد کە مۆسیقا و شێعری لە رێگەی دیناو و
حافیزەیەکی سینە دەفتەرییەوە پێگەیشت وو.
هەر بۆیە وریا ئەحمەد سەبارەت بەو ورە ئاسامانییەی زیارەک دهڵێات :ڕاساته زیارەک کەساێکی نەخوێنادەوار باووە،
بەاڵم تواناااییەکی تەواوی لە دەربا ین و ڕێکخسااتنی هۆنراوەکااانی بااو گااۆرانی بااووە ،ئەو لەو سااەردەمەی هااهنگاوی
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ناوهته باواری گاۆرانی کاوردی ،توانیویاهتی گاوێگرێکی زۆر لە تاهواو ناوچاه کوردنشاینهکان باۆ گاۆرانیی کاوردی کاۆ
بکاتەوە و سەرنجیان ڕابکێشێت بۆ گۆرانییەکانی خۆی.
ئەم هونهرمهنده بیری خاڵی گوهەرینی داهێنەرانەی زیرەکمان دەخاتەوە و زیادی دەکات :ناسینی موجتەبا میزادە
هونەرمەندی ئاهەنگدانەر و مۆسیقاری ناوداری کورد ،خاڵی وەچەرخانی ژیانی هونهری حەسەن زیرەک بووە و ئاهو
بهرههمانهی به هاوکاری دووقۆلی ئهمان به جێماون دهتوانین ناوی جوانترین گۆرانی کوردییان لێبنێین.

ئەم ئاشااناییە نە تەنیااا خاااڵی وەرچەرخااانی ژیااانی زیاارەک بااووە ،بەڵکااوو وەک عەدەنااان کەریاام لە لێاادوانێک بااۆ
پاشااکۆی ژمااارە 0551ی رۆژنااامەی شااەرق لە یااادی میاارزادەدا دەڵێاات ،جۆرێااک ئێرەیاای پێبردناای گااۆرانی ێژان بە
پەیوەندیی داهێنەرانەی ئەو دووەی بەدواوە بووە.
عەدنان ڕوونی دەکاتەوە :کاتێک کە میرزادە ب یار دەدات بەرهەمە پێشووەکانی حەسەن زیرەک کە لە ڕادیۆ بەغادا
تۆمار کرابوون ،لە فەزای ستۆدیۆیی ئێران داڕێژێتەوە تەنیا لە ئامێرگەلێکی وەک ساەنتوور ،قەرەنەی ،تاۆم ەک و
دوو ڤیۆلۆن بەهرە وەردەگرێات و ڤیۆلاۆنی دووهەم وەک پاڵپشاتی ڤیۆلاۆنی یەکەم کە خاود میارزادە لێاێدەدا ،ڕۆڵای
دەگێرا .کاتێک گاوێی دەدەیانە ئەو بەرهەماانە هەر لە ساەرەتاوە تاا کۆتاایی تێادەگەین کە ڤیۆلاۆنی میارزادە وەک
هۆگرێکی ئەویندار نۆتەکانی میلۆدی بە سەر تەواو ئامێرەکانی دیکەدا دەبەشێتەوە و بەمشێوە تێکرایان دەهێنێتەوە
خزمەتی گشتییەتی بەرهەمەکە.
دەشاایێت :لێاارەدایە کە مەزنااایەتیی هااونەری حەسااەن زیاارەک زیاااتر شااەمەند دەکاارێتەوە و ...هەسااتی جوانیناساایی
میاارزادە قاااوواڵیی و ڕەونەقێکااای تاااای ەتی دەبەخشاااێت بە گۆرانییەکاااانی زیااارەک ...ئەم هەساااتە جوانیناساااییە لە
ئاساااتێکدایە کە زۆربەی ئاهەناااگدانەرانی گەنجااای کاااورد ئاااارەزوو دەکەن هەماااان ساااۆلۆیەک باااژەنن کە میااارزادە
ژەندوویەتی.
گۆرانیگهلی وه ک؛ لەنێو ساباڵغدا ،گەوهەر  ،دینێ مەڕۆ دینێ ،ئەسمەر  ،ئامۆزا ،هەی بەالر ،کرماشان و دەیاان
گااۆرانیی دیکەی ا

بهرهااهمی دابهشااکاری و ژهنیاااری مۆساایقایی ئااهو ڤیۆلۆنژهنااهن کااه بااهردهوام مهزنایااهتی خااۆی
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گ ێدهداوتهوه به مهزنایهتی هونهرمهندێک که ئهمرۆ  15ساڵ به سهر کۆچیادا تێپاهردهبێت و باه هەماوو گەورەیای
خۆیەوە سهبارهت به زیرهک وتویهتی :من لە ڕێگەی حەسەنەوە ئاشنای گۆرانیی مۆسیقا و ئاوازی کوردی بووم و لە
ڕێگەی دەنگی ئەوهوه زۆر بابەتی مۆسیقایی و گۆرانی کوردانەم ناسی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردپرێس ٢٢ -ی جوونی ٢١١٢

سااڵن دهچوومه باغی شهقاڵوه
جوانی سرروشتی شارهكهمان شهقاڵوه ،ههرلاه ساهردهمانی زووهوه جێای ساهرنجی گهشاتیاران باووه ،بۆیاه ههركهساێ
سهردانی شهقاڵوه بكات ،ئارهزوو دهكاتهوه سااڵنه ههرنهبێ باۆ جاارێكی

حاهزدهكات چااوی بهدیمهناهكانی ساهفین

وسۆرك وئاووههوا فێنك وئاوهسازگارهكهی بكهوێتهوه .جاوانی شاهقاڵوه و شاوێنه جوگرافیهكاهی گاریگاهری كردوهتاه
سهر ههستی ڕۆشن یران و شاعیران و هونهرمهندان ،كهبۆته ههوێنی شعری نهتاهوهیی و خۆشهویساتی و شااعێران و
ئاوازو گۆرانی زۆرێك لههونهرمهندان .یهكێك لهو هونهمهنده پایه بهرزی نهتهوهكهمان(
حهسهن زیرهك.

(ساااڵنه لاه وهرزهكاانی( باههارو هااوین و پاایز )دهیاان جاار ساهردانی شاهقاڵوهی كاردوه الی برادهرانای( حهماهی
قهساب و حهسهن موختار و تهها بندیان و حاجی و ڕهزووقی و باپیرهی مهسیحی )كردوه ئاههنگی باۆگێ اون ،زۆر
له شایهتحاڵ و ئامادهبوانی گهنجانی ئهو سهردهم پرسیارم لیكردوون ئهو ڕۆژگارانهیان بۆ باساكردوم لهواناه( ماام
عمری سلێمان سورچی و مام تاهیر و كاك محماهد حساین حهساهن گااوان و كااك ناهجات و جماال حهماهی قهسااب
(دانیشتوون و گوێیان له دهنگه خۆشهكهی( حهسهن زیرهك )گرتووه  ،له چایخانهی( عوالی زبێرئاغا )له گاهرهكی
سیمۆن وه له چایخاناهی( ڕهزووقای وبااپیره)ی مهسایحی لاه بێترماه وه ماالی( حهماهی قهسااب )چهنادین ئاهاهنگ
ودانیشتنهكانی له ناو باخچه كاانی شاهقاڵوه ئاهاهنگی باۆ برادهرانای گێا اوه  ،لهباهر هاوڕێیاهتی گاهرمی نێاوان)
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حهسهن زیرهك و تهها بندیان و حهسهن موختاار و حهماهی قهسااب )كهزانیویاناه گهیشاتۆته ساهر سانوور( حااجی
ئۆماهران و گهاڵلاه و چۆماان )پیشاوازیان كاردوه لهگاهلیان هاتۆتاه شاهقاڵوه و ئاهاهنگی تای اهتی باۆگێراون ،ماام
تااهیر دهڵێات سااڵی ) (1958مان بهكرهیاهكم لاه ئاهاهنگی( حهساهن زیارهك) بهدهساتی خاۆم لاه مااڵی( حهماهی
قهسااب )باه ئاامێرێكی( تهساجیلی ماركاهی ئاهلیزابێت )زیااتر لاه كاتژمێریكاه تۆماارم كارد هاهتا دهنگهكاه پااك
دهرنهچوو بهاڵم بههۆی برادهریم له گهڵ( ع دالطیف خاوهنی تۆماگهی اخالص)و(جیهان بهخ

كۆیی(بهكرهكاهیان

باۆ پاكردماهوه بااههۆی ئاامێره دهنگیااهكانی خۆیان،ئاههنگهكاه زۆرخااۆش باوو هااهمووكات لهچایخاناه) حااجی باارام
)لێمااان دهدا بااهاڵم برادهرێااك لێاای وهرگاارتم ئیسااتاش چهنااد بیردهكهمااهوه بهبیرنایهتااهوه كێ ااوو لێاای وهرگاارتم
ونهیدامهوه ،وههاهروهها دهلێات جارێكیاان لهناوهڕاسات( شهساتهكان )باوو یاهكێك لاه چایخاناهی (ز )...دانیشات وو
دهیگوت من (حهسهن زیرهكم)شتێكی زۆرسهیر بوو لهناكاو (حهساهن زیارهك)بهدیاركاهوت و كاابرا یهكساهر هاهاڵت،
حهسهن زیرهك ئهو ...ووتی من حهسهن زیرهكم؟ ئهوه لهزۆر شوێن گۆرانی ووتوه ووتوویهتی مان ئاهوم ڕیزیاان لاێ
گرتاااووه ،بهڕیزمامۆساااتا) جلیااال فاااهقێ حوساااێن (لاااه سااااڵی شهساااتهكان لاااه ئاااوتێلی ساااهفین ى)خااااڵم (قاااادر
موختار)لهبازاری شهقاڵوه بهرام هر چایخانهی (محمود مهال سهعید) هونهرمهندان( حهسهن زیرهك ،تاهیر تۆفیق ،
ڕسول گهردی ( دانیشت وون پێكهوه گۆرانی زۆر خۆشیان دهگوت .جێی باسه هونهرمهند)حهسهن زیرهك )ئهوكاتانهی
له شاری بهغدای پایتهختی عێراق ژیانی بهسهربردوهلهوێشخهڵكی شهقاڵوه هاوكاریان كردوه ،بهڕێز ماام( ئاهنوهر
باهگ )ووتای مان لهسااڵی) (1953بهڕیوهباهری ئیادارهی( كاۆلیجی دهرمانساازی)باووم هاهموو كارهكاان بهدهسات مان
بوو،ههرچهنااده هاوڕییااهتیم لهگااهڵ (حهسااهن زیاارهك)نااهبووه بااهاڵم ناوبانااگ وگۆرانیااهكانم زۆرگااو لااێ ب ااوو .
برادهرێكیم ووتی ئهوه (حهسهن زیرهك) وا لێرهیه شهوان له ئیزاعه گۆرانی دهڵیت و بهاڵم بهڕۆژ بێكااره  ،منای
ووتاام مااادام وایااه باارۆ بااانگی بكااه بابێاات فرۆشااگای كااۆلیژی( حااانووت)دهدهمااێ بااهڕۆژ بۆخااۆی لێااره كاربكااات
،ئهوهبووهونهرمهنادان(حهساهن زیارهك و محهماهد ڕهزا)هااتن مااوهی دووسااڵ باهبێ بهرام اهر(باهخۆڕایی)حاانووتی
كۆلیژم پیدان  .پاشان خۆی ڕۆیشت بهغدی بهجێی هێشت و هات خودا حافیزی و سوپاسی كردم  .جوانی وسروشتی
شارهكهمان وهاوڕێهتی گهرمی خهڵكی شهقاڵوهو حهسهن زیرهك وای لهو هونهرمهناده بلیمهتاه كاردوه كاه وهفایاهك
بنوێنێ بهرام هر به شهقاڵوه ،به گۆرانی(سااڵن دهچوومه باغی شهقاڵوه)یهك له گۆرانیه خۆشهكانیهتی  .داخهكهم
ئهوهیه ههركاتێت دهڵێت ئهم گۆرانیهی لهگهڵ شهقاڵوهی كوردستانى باشووره ،پێ ههموو كهسێك خهڵكی شهقاڵوه
دهڵێااات :خۆدهگاااهر شاااهقراو ئێااارهی نییاااه ،دهگاااهر شاااهقراو ئێرانێیتااای )باااێ ئاااهوهی هااایچ بهڵگاااهی هاااهبێت
باشهقاڵوهیهكی

له ڕۆههالتی كوردستان ههبێ ،ئهوانهی شهقاڵوهی ئێرانیان دیوه دهڵێن گونادێكی جاوانی بچوكاه،
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با(حهسهن زێرهك )لهژیانی دا جارێك و دووجار سهردانی كردبێت  ،من دڵنیام مهبهستی( حهسهن زیرهك )شهقالوه
جوانهكهی خۆمانه چونكه دهڵێ( سااڵن دهچوومه بااغی شاهقاڵوه )واتاه لهژیانیادا زۆر ساهردانی شاهقاڵوهی كاردوه
.......

بههرهو توانای( حهسهن زیرهك )لههونهری گۆرانی وموسیقا .دوای  (40ساڵ )ههرلهلووتكهی هونهر گۆرانی كاوردی
دایهو ناهوه دوای ناهوه پێشاوازی لاه دهناگ زوالڵهكاهی(حهساهن زیارهك )دهكاا .زیارهك دهنگای پیروالواناه ،دهنگای
ڕاباردوو و ئێساتا و داهااتووه ...سااڵو لاهگیانی پااكی هونهرمهناد(حهساهن زیارهك )ههرگهشااوه( شاهقاڵوهی باوكی
كوردستان)
سەرچاوە :ماڵپەڕی شهقاڵوی پۆست  -ڕێکەوتی٣١ :ی جانێوێری ٢١١٢
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ئۆڕکێسترێک ،به بهشداری حهسهن زیرهک و مامه قاله
ح.

 .سۆران

به ناوی کوردستانی گهوره.
هاااهر لاااهم شاااهوانهدا ،کاااه تاااازه هاااهواڵی کاااۆچی دوایااای مامهقالاااهم بیسااات باااوو ،بیااارم لاااهم مهرگهسااااته
دڵتهزێناااه دهکاااردهوه و باااه کهساااهر و داخاااهوه جارجاااار ،دهماااوت ناکاااا منااای

مۆتاااهی دژه زینااادویی گرتاااومی،

تاااازه وهبیااار مامهقالاااه کاااهوتووم؟ .باااهاڵم کااااتێ وهبیااارم دههاتاااهوه ،کاااه زیااااتر لاااه دهسااااڵ پاااێ  ،تاااابلۆ
موزیکااااالی مامهقالااااهم نووساااایوه و ،...دادگااااهری ئاااااوهز(ویجاااادان) ،لااااه کااااانی دڵااااهوه لااااه بااااواری سااااوو
دهیپهڕاندماااهوه و لاااهم ساااۆرغهوه ،لاااه راساااتی دا خاااۆم باااه مساااقال باااه تاوان اااار ناااهدهزانی .لاااه ساااهر بناغاااهی
چهناااد بهڵگهیاااهک کاااه پێویساااتی باااه بااااس کاااردن نیاااه ،ساااهبارت باااه ماموهساااتا حهساااهن زیرکااای خۆشهویسااات،
دهسااات هتاڵ و ئاتااااجی  ،کاااه هااااو چاااهرخی خاااۆم باااوهوه و زۆر جااااران لاااه خزماااهتی دا باااووم ،هاااهر ئاااهو باااێ
تاوانیاااهم لاااه خاااۆم دا ههسااات دهکااارد .هاااهر بۆیاااه لاااه رووم هاااهڵ هاااات ،باااه چهشااانی رۆماااانتیکێکی باااهرهو
ریالیساااام ،ئااااهم دیمهنانااااه لااااه بااااهر چاااااوم بخااااولقێنم ،کااااه دهقاااااودق بۆتااااانی دهگێ مااااهوه ،بهڵکااااه سااااووکه
پاڵپێوهنهرێک بێ ،بهرهو لووتکهی یهکگرتن ،بهرکهوهت و سهرکهوت:
لاااهو کاتاااه رۆمانتیکاااه دا ،دیااام کاااه کااااتی جاااهژنی ناااهورۆزه ،ماموهساااتا حهساااهن زیااارهک و ماموهساااتا قالاااه
ماااهڕه ،هاااهر کاااام لاااه بهنااادهنی کێاااوی ناڵهشاااكینه ،پالێاااان داوه باااه کێلااای گیکۆکهیاناااهوه و باااه دانیشاااتنهوه
خاااهریکن ،ساااروودی "ئااااهم ۆ رۆژی جاااهژنی ناااهوروزه ،ساااااڵی تازهیاااه هاتاااهوه "دهڵااااێن (باااه دهنگااای بێوێنااااهی
ماموهستا حهسهن زیرهک و به هاوڕێێ سۆزی شمشاڵی ئاسمانی ماموهستا قاله مهڕه).
خزمیناااه! باااهرد دهباااوو باااه ئااااو و تهناناااهت کاااورده ناباشاااەکانی

وا دهگریاااان ،ساااهریان باااه ههنیساااکهوه هاااهڵ

دهکهنااادرا (جاااا ناااازانم باااۆ) !!! .لاااهو دیمهناااه رۆمانتیکاااه باااه شاااکۆیهدا ،روانااایم رۆحااای ساااهدان میلیاااۆن کاااوردی
کوردساااااتانی گاااااهوره،

ماااااردو

زینااااادو ،لاااااه دهوروپشاااااتی چیاااااای ناڵهشاااااکێنه و دهڤاااااهری بۆکاااااان ،وهک
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کاڕناڤااااڵێکی ماااهزنی نهتاااهویی کاااۆ ب وناااهوه و باااه تاڵووکاااه گوێیاااان گرت اااو .لاااهو کاتاااه دا ،رۆحااای مرۆڤگاااهلی
زۆر ماااهزنی کاااورد ،باااێ بانگهێشااات هات ووناااه ئاااهو کاااوڕهوه ،کاااه مااان لاااه خاااوارهوه ،باااێ لاااه باااهرچاو گرتنااای
مێژوی ژیان و بهرزی رادهی پللهو پایهیان ،ناویانتان بۆ دهنووسم:
شااا دیاااکۆی قااهڕالی کااورد ،پیاار شااالیاری هااهورامی ،سااوڵتان ساااهاک ،میااری گااهورهی ئێزهدیااان ،باباتاااهیری
عوریااااان ،بااااوداق سااااوڵتان ،عهباااادوڵاڵخانی مااااوکری ،خااااان ئهحمااااهد خااااانی ئااااهردهاڵن ،مهسااااتووره خااااانمی
ئاااااهردهاڵن ،عاااااهزیز خاااااان ساااااهردار ،ساااااولهیمان پاشاااااای باباااااان ،خاااااانی لاااااهپزی ین ،شاااااێخ عوبهیااااادولالی
شاااهمزینان ،نااااڵی شاااارهزووری ،مهولاااهوی تااااوهگوێزی ،شاااێخ ساااهعیدی پیاااری پیاااران ،ساااهید رهزای درسااایم،
پادشاااای گاااهورهی رهوانااادوز ،ماموهساااتا ئهحماااهدی خاااانی ،زۆر لاااه میاااره بهدرخانیاااهکان ،خاناااای قوباااادی،
ساااهرۆک سااامکۆ ،حااااجی قاااادری کاااۆیی ،غواڵم هزاخاااانی ئهرکاااهوازی ،عادلاااه خاااانمی جاااا  ،ئهحماااهد موختااااری
شااااعیر ،دکتاااور فوئااااد ،خااااڵۆ پیرهمێااارد ،ساااهید عاااهلی ئهساااغهر ،شاااا ماااهحموودی باااهرزنجی ،ئهبولحهسااانی
ساااهیف ،یاااۆنس دڵااادار ،قاااانع ،م تااای پێنجاااوێنی ،سااااڵح دیاااالن ،ساااهرۆک ئیحساااان ناااووری ،تااااهیر تۆفیاااق،
جگاااهر خاااوێن ،ساااهرۆک پێشاااهوا قاااازی محهمماااهد ،ساااهرۆک ماااهال مساااتهفا باااارزانی ،هاااێمن ،ساااێوه ،حااااجی
چونااادی لاااه پارچاااهی پێنجاااهمی کوردساااتانهوه ،ئهختاااهر ،دوکتاااور قاساااملوو ،عهبااادوڵاڵ پهشاااێو ،مامهرێشاااه،
ساااهرۆک ئااااپۆ ،هاااهژار ،لاااهیال زاناااا و زۆر زۆر کهساااانی دیکاااه ،کاااه باااه داخاااهوه لێااارهدا جێااای نووساااینی ئاااهو
گساااته نااااوه نیاااه ،کاااه پاکیاااان مایاااهی شاااانازی کاااوردن و باااه ک نۆشاااهوه داوای چاوپۆشااایان لاااێ دهکاااهم ،باااه
تای ااهت گشاات نااهمران و هااۆزی سااهرفرازی پێشاامهرگه ،کااه لااه بااژاردن نااهدههاتن .بااه کااورتی رۆحاای تااهواوی
ئهندامانی گهلی کورد ،هات وونه سهیری ئهو کاڕناڤاڵه.
کورد کوژانی نگریسی وهک سهددامی  ،له دوور دووره به شهرمهساری دهروانین و مۆڕ دهبوونهوه.
ئااااهم دو هونهمهنااااده کهموێنهیااااهی کااااورد ،دو نهفااااهری ،ئۆڕکێسااااترێکی نهتااااهوهیی وایااااان بااااهرێوه باااارد ،کااااه
داروبااهرد هات وونااه خاارۆش .لااه پاشااان ،لهسااهر داوای قااهڕاڵ دیاااکۆ ،مامااه قالااه ،ئااهم ب یااار نامااه کورتااهی
خوێنااادهوه ،کاااه تاااهواوی حهشااایمهت ،باااه کاااوڵی گریاناااهوه ،باااه چهپیاااهرێزان ،پهساااندیان کااارد و ئۆڕکێساااتر
دوایی هات:
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"گاااهلۆ! یاااهک بگااارن ،یاااهک بکاااهون ،دڵنیاااابن ساااهرده کاااهون ،ویساااتن توانیناااه .خۆشهویساااتان ،ئاااهم بیرۆکهیاااه
خهو و خهیاڵ نیه ،ئامرازی راستهقینهی تاقیکراوهوهی سهرکهوتنی ههموو گهالنی جیهانه!"
سەرچاوە :ماڵپەڕی کاڵورۆژنه  -ڕێکەوتی٢٨ :ی مای ٢١١٣

٥٤ساڵ بەسەر کۆچی دوایی هونەرمەندی هەزار ئاوازە تێپەڕی

عەلی شیرینی

ڕۆژی ١ی پووشاپەڕی 1396ی هەتاااوی ٤۵مااین ساااڵ بەسااەر کاۆچی دوایاای مامۆسااتا " حەسااەن زیاارەک " هونەرمەناادی
گەورە و ناوداری کوردستان ناساراو بە هونەرمەنادی هەزار ئااوازە تێاپەڕی" .حەساەن زیارەک" کاوڕی" عەبادوڵاڵ" لە
مەڵ ەنااادی موکریاااان لە رۆژی  ١٣٢١ - ١١ - ٢٣زایینااای ( ١٣١١ - ٣ - ٨ی هەتااااوی) لەدایاااک باااووە .شاااوێنی لە
دایک وونی زۆر ڕوون نییە ،بە گوێرەی قسەی خەڵکی شاری بوکان مامۆستا "زیرەک" لە گەڕەکی قەاڵی سەرداری ئەم
شارە لە دایک باووە و زۆر کەسای

لەو کەساانەی کە لە نازیکەوە دەیناسان ،گونادی "هەرماێلە" کە لە نێاوان شااری

سەقز و بۆکان هەڵکەوتووە بە شاوێنی لە دایک اوونی دەزانان .مامۆساتا "حەساەن زیارەک" لە ژیاانی رۆژانەی خۆیادا
گەلێاااک ڕەناااج و کاااوێرەوەری و نەهاااامەتی دیتاااووە و دەربەدەری و ئااااوارەیی کێشااااوە کە لێااارەدا ساااەرەنجتان باااۆ
خوێندنەوەی کورتەیەک لە ژیانی مامۆستا "حەسەن زیرەک" و بنەماڵەکەی ڕادەکێشین.
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کورتەیەک لە ژیان و بەرسەرهاتی هونەرمەندی هەزار ئاوازە
بۆ ئەوەیکە باس لە ژیانی رۆژانەی مامۆستا "حەسەن زیرەک" و بنەماڵەکەی بکەین ڕەنگە بە چەندین کتێب کۆتایی
بە کوێرەوەری و نەهامەتییەکانیان نەیەت بۆیە کورتەیەک لە ژیانی بنەماڵەیان باس دەکەیان" .عەبادۆڵاڵ" بااوکی
مامۆستا زیرەک وەکوو رەعیەتێک لە الی ئاغای گوندی "هەرمێلە" دەستی بە کاار کاردووە تاا رۆژانە بتاوانێ پاارووە
نانێک بۆ بنەماڵەکەی بەدەست بێنێت .کااک "عەبادۆڵاڵ" لە الی ئاغاای گونادەکە لە بەر لێهااتووی و ئاازایەتی بە
عەبدوڵاڵ زیرەک ناوبانگی دەرکردووە .ناوبراو جگە لە "حەسەن" دوو کاوڕی دیاکەی بە ناوەکاانی "حوساێن" و "میانە
"ی هەبااووە" .حەسااەن "ی کااوڕی" عەباادوڵاڵ" لەتەمەناای  ٨ - ٢ساااڵیدا بەردەسااتی مسااگەری و قاااوەچییەتی دەکااا و
هەروەهااا خزمەتاای ماااڵە دەوڵەمەناادەکانی بۆکااانی کااردووە تاااکوو بتوانێاات پاڵپشااتێک بێاات بااۆ باااوکی و ئەرکاای
سەرشاانی باااوکی کەمێااک ساووکتر بکااات .ناااوبراو لە تەمەناای  ١١ - ٣سااڵیدا لەگەڵ چەنااد کەس لە گااۆرانی بێااژە
دەنگخۆشەکانی شاری بۆکان لە شاییەکانی نێو شار و گونادەکانی دەوروبەری شااری " بۆکاان "گۆرانییاان وتووەتاوە.
مامۆساااتا" زیااارەک " لە تەمەنااای  ١١ساااااڵن دەبێااات کە بااااوکی کاااۆچی دوایااای دەکاااات و بە دوای مردنااای باوکیااادا
بنەماڵەکەیان لە گوندی "هەرمێیە" بەرەو شاری سەقز کۆ دەکەن و "ئامین"ی دایکی لە شاری سەقز مێرد دەکاتەوە
و ئەمە دەبێااتە هااۆی دژواری زۆرتاار لە ژیااانی ئااابووری و کااۆمەاڵیەتی "زیاارەک" و خوشااک و براکااانی .ناااوبراو لە
تەمەنی  ١٢ساڵیدا دەگەڕێتەوە گوندی "هەرمێلە" و لە الی ئاغای ئەو گوندەوە بە کاارەکەر دادەمەزرێاتەوە و دەسات
دەکات بە قاوەچییەتی و بەردەستی ئاغا و ئاغاواتەکان.
تێپەڕاندنی ژیانی مامۆستا "حەسەن زیرەک" لە گوندی "هەرمێلە"
مامۆسااتا "حەسااەن زیاارەک" لە تەمەناای  ١٢بااۆ  ١٣ساااڵی دەنااگە خۆشااەکەی سااەرنجی خەڵکاای ئەو گوناادە (گوناادی
هەرمێیە) بۆ الی خۆی رادەکێشاێت و هەماوو هەوڵای ئەوەیاان دەبێات کە "زیارەک" لە دەناگە خۆشاەکەی باێ بەشایان
نەکااات و زۆر جاااران کااۆ دەبااوونەوە کە زیاارەک گۆرانییااان بااۆ بیێااتەوە .ئاغااا ناوبااانگی دەنااگە خۆشااەکەی زیاارەک
دەبیستێتەوە و ئەمجار زیاتر بایەخی پێ دەدات و ڕێگە دەدات کە بێتە دیوەخان و بە گۆرانییەکانی کۆڕی میوانانی
خان ب ازێنێتەوە" .زیرەک" مێرمنداڵێکی دەنگ خۆش دەبێت کە شەوانە بە دەناگە خۆشاەکەی گاۆرانی و شاەوداوەت و
ڕەش ەڵەکی کوڕ و کچە هاوتەمەکانی خۆی گەرم دەکات و بەزمی شەوانەیان بۆ خۆش دەکات.
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کۆ و کۆچکردنی مامۆستا "زیرەک" لە نێوان گوندی "هەرمێیە" و شاری "سەقز"
دوای ساڵێک مانەوە لە گوندی "هەرمێیە" واتە لە تەمەنی ۱٤ساڵیدا گوند و الی ئاغا بە جێ دێیێت و ڕوو دەکاتە
شاری سەقز و دەچێتە کەبابخانەیەک و لەو وەکوو شاگردی کەبابچی دەست دەکات بەکار کردن و نزیاک بە شاەش
ساااڵ لەم کەبابخااانەیەدا خەریکاای کااارکردن دەبێاات تاااکوو ساااڵی ١٣٤١ی زاییناای (١٣٢١ی هەتاااوی) ب یااار دەدات
بگەڕێتەوە بۆ گوندی "هەرمێیە" و لەو وەک چەکدار لە ماڵی ئاغای گوندەکە دادەمەرزێات ،پاشاان بەینای لە گەڵ
ئاغا تێکدەچێت و واز لە چەکدارییەتی و ئازار و ئەزیەتی خەڵک لە پێنااو ئاغاادا دێنێات و دیساان ڕێگاای شااری
سەقز دەگرێتەوە بەر و دەچێتەوە باۆ ساەقز و دەبێاتە شااگرد شاۆفێری "میانە خاانی ئەردەاڵن" و لە نێاوان ساەقز و
بانەدا دەست بە کار دەکات.
چۆنیەتی ئاوارەیی لە شاری بەغدا
پاش ئەوەیکە دەبێتە شاگرد شاۆفێری "میانە خاانی ئەردەاڵن" ڕۆژێاک کە مامۆساتا "زیارەک" شاۆفێر دەبێات لە نێاوان
جادەی بانە ،سەقزدا کوڕێکی الو خەڵکی گوندی "قوڕەدەر " بە نێوی "مەحموود نارنج" دەکەوێتە بەر تارۆم یلەکەی
و دەکوژرێت و ئەوی

لە ترسان سەری خۆی هەڵدەگر و ئاوارە دەبێت تا لە باشووری کوردستان ساەر دەردێنێات و

دواتر دەگاتە شاری بەغدا و لەو بە هۆی چەند کەسێک لە میوانخانەی "شاومال ئەلکەبای" دادەمەزرێات و لەوێا
دەساات دەکااات بە گااۆرانی وتاان و لە ماااوەیەکی کەمدا بەم هااۆیەوە نێوبانااگ دادەخااات .چەنااد کەس لە ناااودارانی
مۆسیقای کوردی وەکوو مامۆستا "عەلی مەردان" لە ساڵی ١٣١٣ی زایینی ( ١٣٣٢ی هەتەوی ) لەو زیرەک دەبینن و
دەی ەنە بەشی کوردی رادیۆ " بەغدا " و بۆ یەکەم جار دەنگی لە رادیۆی کوردی "بەغدا" باڵو دەبێتەوە و بەم جاۆرە
مەیدانێکی باش بۆ خۆ نواندنی گۆرانی ێژی زیرەک پەیدا دەبێ .مامۆستا " حەسەن زیرەک " لە مااوەی ماانەوەی لە
"بەغدا" دەیان گۆرانی تۆمار دەکات کە ئەم گۆرانییانە ناو و ئاوازەی زیرەک بە کوردستاندا باڵو دەکەنەوە.
زیرەکاای گااۆرانی ێژ لە ماااوەی نزیااک بە دە ساااڵ مااانەوە لە عێراقاادا دەبێااتە دۆساات و ئاشاانای زۆر هونەرمەنااد و
گۆرانی ێژی بەناوبانگی کورد کە لە ئەزموون و ڕێنوێنییەکانیان کەڵک وەردەگرێت و سرنجیان بۆ الی بەهرە
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هونەرییە کەم وێنەکەی خۆی ڕادەکێشێ.
لە بەغداوە گەڕانەوە بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران
لە ١٣١٣ - ٨ - ٦ی زایینی (١٣٣٨ - ١ - ١٤ی هەتاوی) گەڕاوەتەوە بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران و لە ڕادیاۆی
تاران ،کرماشان و تەورێز گۆرانی خوێندووە و باڵو بووەتەوە .زۆربەی بەرهەمەکانی حەسەن زیرەک لە ڕادیۆ تاران
لەگەڵ گەورەکانی مۆسیقای ئێرانی وەک حسەین یاحەقی ،حەسەن کەساایی ،جەلیال شاەهناز ،جەهاانگیر مەلەک و
ئەحمەد عی ادی بووە .هەر لەو ساڵەدا لە ڕادیۆی تااران لەگەڵ خااتوو "میادیا زەنادی" ئاشانا دەبێاتەوە و پاێکەوە
ژیانی هاوبەش پێک دێنن کە ئاکامی ئەو ژیانە دوو منداڵ بە ناوەکانی "مەهتاب" و "ئارەزوو" دەبێت.
هاتووچوو لە نێوان باشوور و رۆژهەاڵتی کوردستان
مامۆسااتا "زیاارەک" بااۆ جااارێکی دیااکە دیسااان لە ساااڵی ١٣٦١ی زاییناای (١٣٣٣ی هەتاااوی) تااا ساااڵی ١٣٦١ی زاییناای
(١٣٤١ی هەتاوی) دەگەڕێتەوە بۆ شاری سلێمانی و لە تیپی "شانۆی هونەرە جوانەکان"لەگەڵ" ساێوەخان "و" رەساووڵ
عەبدۆڵاڵ" لە شانۆکانی «بووکی ژێر دەواری ڕەش« و «خەسوو یان ئەژدیها« و «تەڕپیر« بەشداری کردووە.
حەسەن زیرەک لە نێاوان ساااڵنی  ١٣٦٢تاا  ١٣٦٤لە ڕادیاۆ کرماشاان کااری کاردووە .لەو مااوەدا لەگەڵ گەورەکاانی
مۆسیقای ئەو سەردەمە وەک موجتەبا میارزادە ،ماحەمەد عەبدولساەمدی ،ئەکا ەر ئیازەدی و بەهامەن پاوڵەکی کااری
کردووە و ئەو هاوکارییە بووە هۆی خولقاندنی بەرهەمی وا کە وەک شاکارەکانی مۆسایقای ئەو ساەردەمە بە یادگاار
ماون .دواجار لە ساڵی ١٣٦٨ی زایینی (١٣٤٢ی هەتاوی ) ماڵەکەی دەبااتەوە رۆژهەاڵت و دەچێاتە شااری "باانە" و
لەو لە شوێنێک بەناو "کانی مەال ئەحمەد" چایخانەیەک دادەمەزرێنێت و شاان بە شاانی ئەو کاارەش لە وتانەوەی
گۆرانی و کاری هونەری ڕاناوەستێت و لە بەزم و شادی خەڵکدا بەشداری دەکاات و بە باۆنەی جۆراوجاۆرەوە گاۆرانی
تۆمار دەکات و پاشان دەچێتە شاری "مەهاباد" و لە دواکاتەکاانی ژیانیشایدا دەچێاتە شااری "شانۆ" لەو بە کاار و
کاس ی ژیان تێپەڕ دەکات .مامۆستا "حەسەن زیرەک" ئەگەرچی لەبەر بارودۆخی ئەستەمی ژیان لە خوێندن باێبەش
بووە بەاڵم توانای بێوێنەی لە هۆنینەوەی شێعری کوردی و دانانی مۆسیقای کوردی هەبووە کە ئەو تواناییە لەگەڵ
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دەنگاای بااێوێنەکەی بااوونەتە هااۆی ئەوەیااکە گۆرانییەکااانی "زیاارەک" لە سەرانسااەری کوردسااتان ب ێااتە خۆشەویسااتی
جەماوەر و ئێستاش لە شار و گوندەکانی کوردستان و لە ماڵی کوردەکان گو لە گۆرانییەکانی دەگیرێت.
یەکێااک لەو تای ەتمەناادییانەی کە لە گۆرانییەکااانی مامۆسااتا "حەسااەن زیاارەک" دەبینرێاات پشاات بەسااتنی ئەو بە
گاااۆرانییە فۆلکلۆرەکاااانە .ئەو چااااوی بە زۆر نااااوچە و مەڵ ەنااادی کوردساااتان کەوتاااووە و لێیاااان مااااوەتەوە ،الی
خە ڵکەکەی میوان بووە و هەڵسان و دانیشتنی لەگەڵیان هەبووە و لەگەڵ شێوەی ژیانیان و جلوبەرگ لەبەرکردنیان
و هەڵس و کەتیان ئاشنا بووە .ئەو گۆرانییانەی لە خەڵکەوە بیستوویە فێر بووە هەرچەند "زیرەک" زۆر گۆرانیشی
هەیە کە هەم هەڵ ەستەکەی و هەم ئااهەنگەکەی های خاۆیەتی .نااوبراو لە شاێعری کاوردی

کەڵکای وەرگرتاووە و

شێعری شاعێرانی وەکوو نالی ،وەفایی ،سەید کامیل ئیمامی ،کوردی ،هەردی ،پیرەمێارد و هاێمن باۆ گۆرانییەکاانی
بەکار هێنااوە ،باۆ وێانە شاێعرێکی "ساەید کامیال ئیماامی" بە نااوی "شاەو"ی کاردووە بە گاۆرانی .مامۆساتا "حەساەن
زیرەک" بە زمانەکانی فارسی و ئاازەری

گاۆرانی وتاووە و هەڵ ەساتی کاوردی تاێکەاڵو کاردوون وەکاوو "گویلادر" کە

یەکێکە لەو گۆرانییانە کە بە زمانی ئازەری وتوویەتی.
بەشێک لە گۆرانییەکانی مامۆستا "زیرەک"
بە وتەی هەندێک لە فۆلکلۆرناسان و مێژووناسانی ئەدەبی کوردی و مۆسیقازانە گەورەکانی کاورد مامۆساتا "زیارەک"
زۆرتر لە هەزار تا سنوری هەزار و چوارسەد گۆرانی وتووەتەوە کە بەرچاوترینیان ئەم گۆرانییانەی خوارەوەن:
 -١دیسان شەو هات
 -٢وەکوو قومری
 -٣لۆرکێ
 -٤کەتانە
 -۵هەی نار هەی نار
 -٦کابوکێ
 -٢لەیال
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 -٨ئەمان دوکتۆر
 -٣بۆ منت ناو
 -١١کەویار و بەناوبانگترین گۆرانی ناوبراو "کرماشان شاری شیرینم "ە.
گەلێک گۆرانی بەرچاوی هەیە کە هەمووکات لە سەر زاری خەڵکی کوردستان لە الو وپیر و کچ و کوڕ و ژن و پیاو
بوونەتە زەمزەمەیان و دەوترێتەوە و زۆر لە گۆرانی بێژانی ئەم سەردەمەش لە گۆرانییەکانی دووپات دەکەنەوە.
مامۆستا "زیرەک" لەگەڵ زۆر گۆرانی ێژی کورد گۆرانی گوتووە بۆ نموونە:
* محەممەد ماملێ.
* مەال حسێنی عەبدۆڵاڵزادە.
* عوسمان بۆکانی.
* ئەحمەد شەماڵ.
کە پێکەوە گۆرانییان وتووەتەوە .نموونەی بەرچاوی ئەو گۆرانییانەی "ماڵی بابم بێ وەفاا" کە "حەساەن زیارەک" و
"محەممەدی ماملێ" و "مەال حسێنی عەبدۆالزادە" ساڵی ١٣٣٨ی هەتاوی پێکەوە بە یارمەتی تیپی موسیقای کرماشان
تۆماریان کردووە و هەروەها گۆرانییەکانی "بەرهەڵ ێنە" و "هەوارە ،گاوڵم هەوارە" دوو گاۆرانی دیاکەن کە مامۆساتا
"حەسەن زیرەک" و "محەممەدی ماملێ" پێکەوە وتوویانە.
تا ئێستا چەند کتێب لە بارەی ژیان و بەرهەمەکانی هونەرمەندی نەمر حەسەن زیرەک چا و باڵو کراونەتەوە کە
بریتین لە:
* چریکهی کوردستان،
* ژیان و هونهری،
* گهوههر ،
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* حهسهن زیرهک و هێند له بهرسهرهاتهکانی.
کۆچی دوایی مامۆستا "حەسەن زیرەک"
مامۆسااتا "زیاارەک" بەهااۆی نەخۆشاای شااێرپەنجە کە لە مێژبااوو بە دەسااتییەوە دەینااڵنااد لە ساااڵی ١٣٢١ی زاییناای
(١٣١۰ی هەتاوی) نەخۆشییەکەی گوشار دەخاتە سەری و ئاازاری دەدات و لێای تووناد دەکااتەوە .چەنادین جاار لە
نەخۆشخانەی شارەکانی "ورمێ" و "بۆکان" دەیخەوێنن بەاڵم نەخۆشییەکەی دەست بەرداری نابێت ،جێگای سەرنجە کە
لێرەشدا مامۆستا "حەسەن زیرەک" واز لە گۆرانی وتن ناهێنێت و لە کارە هۆنەرییەکەی بەردەوام دەبێات .بەداخەوە
لە رێکەوتاای ١٣٢١ - ٦ - ٢٦ی زاییناای (١ی پووشااپەڕی ١٣١١هەتاااوی) نەخۆشااییەکەی هێرشاای بااۆ دێنێاات و دوای
ماوەیەکی زۆر لە جێگاادا کەوتان لە نەخۆشاخانەی شااری "بۆکاان" دوا ماڵئااوایی لە زێاد و نیشاتمانەکەی دەکاات و
چرای تەمەنی لە سووتان دەکەوێت و پەپوولەی گیانی قەفەسی سینگی پ لە ماتەمی بەجێ دێیێت .لە سەر ویست
و وەسیەتی خۆی لە داوێنی کێوی ناڵەشکێنە کە دەڕوانێتە سەر شاری "بۆکان" بە بەشداری خەڵکی شاری "بۆکان" و
بەشداری خەڵکانی دیکە لە شارەکانی کوردستان بەتای ەت هونەرمەندە ناسراو و ناودارەکانی کورد و هونەردۆساتان
بەخاااکی پاااکی نیشااتمان دەسااپێردرێت .بە مەرگاای مامۆسااتا "حەسااەن زیاارەک" شااەپۆلەکانی خەم و ماااتەمینی لە
دەسااتچووی ئەو گەورە پیاااوە و هونەرمەناادە ناسااراوەی گەلەکەمااان لە ساانوورەکانی کوردسااتان تێااپەڕی و کااوردان و
هۆنەر دۆستانی دەرەوەی کوردستانیشی گرتەوە.
ئەم شیعرانەی خوارەوەش بوونەتە ڕازێنەرەوەی کێلی گیکۆکەی.

زیرەک زۆرت کرد خزمەتی هونەر

ژینت لە پێناو هونەر بردە سەر

رۆژگارت ساتێ بە بێ خەم نەبوو بەاڵم لە هونەر هیچت کەم نەبوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان میدیا  -ڕێکەوتی٦ :ی جووالی ٢١١٢
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حهسهن زیرهک ،حهسهن زیرهک نهبوو!

د.مهسعوود بینهنده

ڕهنگااه کااهمتر کهسااێک لااه کۆمااهڵگای کوردهواریاادا هاوچهشاانی حهسااهن زیاارهک وهکااوو سااهرتۆپی ئیاارادهی ژیااان و
سهرچهشنی ئاواتی چێژ و خۆشی دهرکهوت ێ و تهوژمیئهم حاهزه هاهم لاه شاێوهی ڕووبهڕووبووناهوه لهگاهڵ ژیاان و
هااهم لااه گااۆرانی و ئاههنگهکانیاادا بااه ڕووناای و ڕاشااکاوی خااۆی نواناادبێ .لااه ڕوانگااهی دهروونشاایکارییهوه نااهبوونی
سێ هری بهردهوامیباوک بهسهر ژیانی حهسهنی منداڵهوه ،ڕهوتی نهزمیئودیپیی ڕاهااتنی تێاک دهشاێوێنێ و هاۆگری
جیهانی دایک و نهزمیژنانهی دهکات؛ جیهانێک که به پێچهواناهی ڕێساامهندی و چهق هساتوویی قاانوونی بااوک دژ
به ناوهندتهوهری و نهزمیباوکانهیه و خۆی له بێناوهندی و بێ بنهماییدا ( )antifoundationalistدهبینێتهوه.
کهوایه ،حهسهن زیرهک باه پێچهواناهی نهزمیباوکساهروهرانهی کۆماهڵگای کاوردی ،پهیوهسات باه مێاژووی ون اوو و
ناهوشیاری ئهم کۆمهڵگایه دهبێتهوه که ئاسهوارهکانیشی له ئهدهبی زارهکی و بهیت و بهندهکاندا دهبینرێتهوه؛ ئهو
میتراییسمه ژنانهیه که بهرههمیکۆمهڵگای وهرزێ یی سهرهتایی له مێژووی مێزۆپۆتامیاا باووه کاه دواتار لاه الیاهن
فهرههنگی شوانکارهیی عی ری و ئارییهکانهوه تێک دهچێت و فهرههنگی یهکتاخوازانهی ئاسمانگهڕی و ئهوپهڕخوازی
جێگری دهبێت.
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حهسهن له تهمهنی منداڵیدا دایکی ڕاستهقینهشی لێ دوور دهکهوێتهوه ،هاهر باهو بۆنهیاهوه ههساتی دایکخوازاناهی
بهرزهجێ دهبێتهوه و له فانتازیای هونهری و مهبهستی ئهویندارانهیدا به خهستی ڕهنگ دهداتهوه .ناوی ئاهو کاچ و
ژناناااهی کاااه باااهردهوام لاااه گۆرانییاااهکانی زیرهکااادا دووپاتاااه دهبناااهوه زۆرتااار لاااهوهی بهرههمیساااۆبژێکتیویتهی
پیاوسهروهرانه بۆ ژێردهست خستنی ئۆبژهی ژنانه بێت ،بهرههمی فانتازیایهکی ناشێوازمهندی ژنانهیه:
“ڕهش ئهسمهر ،ئایشێ ،مریهمێ ،سهبری ،کهژاڵ ،ئامینێ ،ئامه ،ڕاباه ،ڕهزیاه ،نوسارهت ،تووباا ،فااتم ،ئافتااو،
نهزاکهت ،لهیلێ ،مههتاب ،حهلیم ،شههێن ،شههال ،خهجێ ،مهستووره ،سۆی ه ،تووران ،پیرۆز ،عیسمهت و…”.
ئهم فرهژنییه له بهسته و گۆرانییهکانی زیرهکدا که وا دیاره له ژیاانی ڕاساتهقینهی خۆشایدا دهرکهوتاهی هاهبووه،
سهربهندێکه بۆ یهک ناوی پیرۆز کاه ناوشایاری زیرهکای پێاوه گار دراوه و باهردهوام ئاابووریی ماهیل و ئاڕاساتهی
لی یدۆی هونهرمهندی دیاری کردووه« :ئامین دایکی حهسهن زیرهک«
زیاارهک لااه وهسا ی ئااهم ژنانااهدا کااه بااۆ ئااهو هێمااای جااوانی و خۆشهویسااتی و بااه گشااتی حااهزی ژیااان و تامااهزرۆی
ژیندۆستی بوون ،ئهو وێنه و وهس ه سرووشتییانه بهکار دههێناێ کاه لاه ئاهدهبی زارهکای و فهرهاهنگی ههمواناهکیی
کۆمهڵگای کوردستاندا باوه و به گوێی خهڵکی ئاشنا و له بهر داڵنه:

“چاومهست ،کهومل ،کهویار ،بهڕهزای شاخان ،کهنێرهی چۆم ،گوڵی سێاڵو ،بهفری کوێستان ،ئهستێرهی ڕۆژ،
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ئهستێرهی سیوهیل ،مهڕدۆشی جاران ،بێری ،خونچهی سهر چۆ ،شهمامهی به بۆن ،ههناری ئاودار ،ئهستێرهی بیست
و دوو ،ههناری نێو ههنجیران ،کارگی نێو ڕێواسان ،دوڕی نێو ئاهڵماس ،دۆالری نێاو لیاران ،بااخی هاهنار ،بااخی
بااێ ،باااخی سااێو ،لااهوالو ،توولااه مێااو ،ڕهشااه ڕهیحانااه ،بااهفری قهناادیل ،دار مێخااک ،سااێوی سااهرلک ،گااوڵی نێااو
پهرژین ،گهردن گوڵدان ،لیمۆی کاڵ ،زهرده بێ ،ههناری له نێو ڕهز ،قۆخی نێو ههنجیران ،گوڵی شهشپهڕ ،ناارنج
و لیمااۆ ،کارمااامز ،سااووره گااوڵ ،مااهزهدار ،ماااینی کوێاات ،ماااینی کااهحالن ،ماااینی بهڵااهک ،ههاڵڵااهی زهرد ،شااهتیی
شلێره ،کۆتره باریکاهی ،لێاو ئااڵ ،چیاه بیازا ،شاهمامهی سااوا ،چااو بااز ،ئاهبرۆ ساهقهڕ ،گاهردن زهرد ،کاهوباڕ،
شمقاڕ ،تهڕالن ،خاسه کهو ،دندووکی کهو ،مانگی تابان ،شمشاڵ ،ههڵووچاهی کااڵ ،باهفری ئاڵماهڵوو ،خونچاهی
سێو ،داری شمشاد ،پهنیری کوردی ،کارخانهی قهند ،کشمی  ،شهمامهی سهرتهرز ،گوڵی لیمۆ و…”.
زیرهک ههروهها ههستی به دۆخی نالهباری ژنان و کچانی کورد کردوه که گیرۆدهی دهستی پیاوساالری بووناه و لاه
بهستێنی کۆمهڵگای داخراوی خێیهکیدا له ههموو بوارێکهوه تووشی ههاڵواردن و نابهراباهری کاراون .هاهر بۆیاه لاه
گۆرانییهکانیدا تا مهجالی ههبووبێت ئاوڕی له مهینهتهکانی ئهم توێژه خامۆشهی کۆمهڵگای کوردی داوهتهوه و باه
بااڵی توانست و تێکۆشانهکانیاندا ههڵیداوه:

کیژێکی کوردی سهربهست خوڵقاوی
به داوی گهردوون گیرۆده ماوی
کیژه کورد بۆچی زهرد ههڵگهڕاوی
له بۆ رۆژی خۆت ئاوا داماوی
جوان تێدهکۆشی بۆ نیشتمانی
کیژه کوردهکهی ت هنگ له شانی
منداڵ ههڵدهگری له دوژمنانی
کیژه کوردهکهی له شاخ و چیا
قهولت دهدهمێ ب ه دڵنیا
وا سهردهکهوی لهم تهنگاویا
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هااهر بااهو پێیااه کااه هاازر و ئاااوهزی حهسااهن پااێ بهسااته و ئهسااتۆبهندی ناوهنااد و چااهقێکی دیاااریکراو نااهبووه،
هونهرهکهشی بازناهی ناوچهگهراناهی تێپهڕانادووه و لاهباتی ماۆرکی ناوچاهیی ،شوناساێکی کوردساتانی و ئیتۆساێکی
ژهڤهرکوردسااتانی پێااوه دیاااره؛ هااهر بۆیااه لااه گۆرانیهکانیاادا وشااهی کااوردی و فارساای و لااوڕی و هااهوای عااهرهبی و
ئهرمهنی و به پێی زهروورهتی مێلۆدیا و ڕیاتم ،دێان و دهچان و گاوێگر و باهردهنگی عهجاهمی

بۆخۆیاان دهساتهبهر

دهکااهن .زیاارهک کااه دهکرێاات وهکااوو مااارکۆپۆلۆی گااۆرانی ێژانی کااورد ناااودێری بکااهین ،بااه هااۆی پهرهنهسااهندوویی
کوردستان و نهبوونی ئیزگهی دهنگ و دهسهاڵتی پشتیوان ،زیااتر لاه غوربهتادا (تااران ،بهغادا ،موساۆ ،تاهورێز)
هونهری خۆی پێ گهیاندووه و وهشانی کردووه .غوربهت بۆ هونهرمهندی کاورد باه گشاتی ساهرهڕای ئاازاری دووری و
دهردی ناسۆری جودایی ،ههوێنی بزواندنی ههست و سۆزی هونهرمهنداناه باووه و ئاهم دۆخاهش الی زیارهک بێگوماان
له بهرز کردنهوهی ئاستی داهێنان و تۆکمه کردنی نوێگهری له ئاههنگ و مێلۆدییهکانیدا دهوری سهرهکی نواندووه.

«جێم نییه تیا بسرهوم خاكم به سهر بێ النه خۆم
بێ كهس و بێ یار وهاودهم ،بێ مهی و مهیخانه خۆم«
زیرهک ههروهها بهیتێکی فارسی دهخوێنێ که تێیدا باسی دۆخێکی پارادۆکسیکاڵ دهکا که لهوێدا بهرام هرکێی
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دووانهی “غوربهت  -وهتهن” هیچ سهنتزێکی بۆ نادۆزرێتهوه ،بێجگه له چارهنووسێکی تراژیک… .

«نه در غربت دلم شاد است ،نه رویی در وطن دارم
الهی بخت من برگردد از آن طالع که من دارم«
وهس ی ئهم دۆخه به ههند جیاوازییهوه الی ڕۆشن یران و هونهرمهندانی ئاڵمانی دهبینین که پااش تاهواو باوونی
شهڕی دووههمیجیهانی و ئیمکانی گهڕانهوهیان بۆ واڵت بهبێ هیچ هیوادارییهک چاو له داهاتوو دهکهن:

«له کهناری جادهکه دانیشتووم
شۆفێر خهریکی گۆڕینی تایهی ماشێنهکهیه
خۆشیم لهو شوێنه نایه وا لێیهاتووم و
ئهو شوێنهشم پێ خۆش نیه وا دهچم
ئهدی بۆچی وا به حهسرهتهوه چاو له گۆڕینی تایهکه دهکهم؟« (برێشت)
غوربهت بۆ حهسهن کارکردی ئۆبژهی گچکهی ئا ()object petit aی الکانی ههیه؛ ئۆبژه یان بهردهستێک که لاه
جێگای ئهوهی مهیلی ئێمه بهرهو الی خۆی ڕابکێشێ ،خۆی هۆکاری بهدیهاتنی مهیله؛ ههر بۆیاه الکاان باه هۆکاار-
ئااۆبژهی مااهیل ناااوی لااێ دهبااات .ئااهم ئۆبژهیااه نااه بایااهخی مهساارهفی ههیااه و نااهش دهستپێ اگهیشااتووه ،بااهاڵم
زێدهباییهک که کهی خۆشیی ئێمه دهبزوێنێ و بهردهوام له شوێنێکی دیکهدایه .گهڕۆک باوونی زیارهک و نهسارهوتنی
له هیچ شار و گوندێکی نیشتمان و دهرهوهی نیشتماندا ،که دۆخی بێ النهیی و ژهڤهرناوچهیی باۆ بهرهاهم هێنااوه،
ئاماژه بهو مێکانیزمه له ب ان نههاتووهی مهیلاهوباوی زێاده چێاژی هاوبهساتهی غوربهتاه :غورباهتێک کاه خااوهنی
فااۆرمێکی بااۆش و بااێ ناوهرۆکااه ،بهاڵمهاناادهری خولیایااهکی بااێ ئامانجااه بااۆ گهیشااتن بااه زێاادهچێژی ژویسااانس و
شاگهشکهی مهرگ.
کاتێک شوێنهکانی ههڵوهدا بوون و گهشتهکانی زیرهک که له بهند و بهستهکانیدا دهبینینهوه ،ئهو ڕاساتییهمان باۆ
مسۆگهر دهبێت که زیرهک توانیویه جوگرافیایهکی تای هت شوێنس ینهوه بکات و فهزایاهکی ناشاوێن لاه غورباهتێکی
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خااوازراودا بهرهااهم دێنێاات؛ هااهر بااهو بۆنااهوه شوناساای زیاارهک و زاراوه و فهرهااهنگی بهسااته و ئاوازهکااانی نااه
موکریانییه و نه ئهردهاڵنی ،بهڵکوو ناشوێن ( )nonplaceو غوربهتێکی هونهرمهندانهیه.
ئاماژهدان به ناوی شوێنهوار و شار و گوندهکانی کوردستان ،ئاماژهیهکه به ناشوێنی نیشتمان و ژهڤهر نیشتمان:

“بانه ،مهریوان ،سهردهشت ،ساباڵغ ،شنۆ ،نهغهده ،ورمێ ،سهقز ،بۆکاان ،کرماشاان ،موکریاان ،ههوشاار ،تااران،
تااهورێز ،ههمااهدان ،کاشااان ،مهراغااه ،میاناادواو ،ئااهردهبیل ،بهغاادا ،ساالێمانی ،هااهولێر ،کااهرکووک ،مووسااۆ،
شارباژێر ،شاهقاڵوه ،پێنجاوێن ،بیااره ،دووکاان ،کۆیاه ،ڕانیاه ،بازیاان ،ماهحاڵی ماهنگوڕ ،ساابوونکهران ،سایێمان
کهندی ،جهغهتوو ،دۆڵی قوڕووچا ،تانجاهڕۆ ،ماهزرای ساههۆاڵن ،باهفری کاهلیخان ،کوێساتانی لهناد و بێساتوون،
کااهلی کااهماتوو ،زهم یاال ،قااهاڵ و دارسااهیران ،کێااوی ئاربااهبا ،بااهردهزهرد ،ناڵهشااکێنه ،د مااوکری ،بورهااان،
ساروقامی  ،میرهد  ،سهرکارێز ،ڕندۆڵ ،قازیان ،نهمسه و تایلهند…”.
کهوایه ئهم شوێنانه بۆ حهسهن زیرهک نه زێدی دایکی و نه ماڵی باوانن ،بهڵکوو جێ نزرگهی غهریب کهوتنهوهن؛
واته ئهو شوێنهن که زیرهک تێیدا دهتوانێ ناشاوێنی ناامۆیی خاۆی بدۆزێتاهوه و هوناهری ناامۆنوێنی خاۆی بهرهاهم
بێنێ .پاش ئهوهی له سهرهتای چلهکاندا بۆ ههمیشه له ناوهنادی باڵوکاراوهی فاهرمیدوور دهخرێتاهوه ،دهگهڕێتاهوه
بااۆ کااانی مااهال ئهحمااهدی بانااه و لهوێناادهر چایخانهیااهک دهکاتااهوه؛ پاااش ماوهیااهکیتر کااۆ و ماااڵ بااهرهو شاانۆ
دهگوازێتهوه و مهبهستی وایه ئاخریی پیری و ئاویلکهی تهمهنی لاهو شاارهدا باه ساهرئهنجام بگاات .باهاڵم وهکچاۆن
بهردهوام خۆی باسی گیرۆده بوونی دهستی چهرخی چهپگهرد و نامورادیی فهلهکی کردووه ،ئهمجارهشیان چاارهنووس
بهرهو شوێنێکی دیکاه ڕایادهنێت .کاه پزیشاکانی نهخۆشاخانهی ورماێ لاه چارهساهر کردنیای نهخۆشاییهکهی ناهومێاد
دهبن ،نزیک بوونی وادهی مهرگی به خزمهکانی ڕادهگهیهنن .ئهوانی

ب یار دهدهن بۆ سهرپهرشتیی کۆتایی بی هناه

نهخۆشخانهی شاری بۆکان؛ له ڕاستیدا تهنیا ڕێکهوتێکی ڕووت بوو که سهفهری غهری انهی حهسهن له شاری بۆکان
کۆتایی پێ بێت و دواتر به بۆکانی بناسێندرێت و ئهمجارهیان نهک زیرهکی باه دهماار زینادوو ،باهڵکوو گیکاۆی باه
هونهر ههمیشه زیندووی له ههورازی ناڵهشکێنهدا بحهوێتهوه.

«دهچمه سهر ناڵهشکێنه ،بهرام هر به بۆکانێ
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یاری من زۆر نهجی ه ،باریکه و نهشمیالنێ«

حهسهن زیرهک ههروهها که پێ بهستهی شوێن نهبووه و تهنیا هاۆگری فهزایاهکی شاوێن پااقژکراو و ناوچاه سا اوه
بووه کاه بتاوانێ غورباهتی ئاشانای ( )unheimlicheتێادا ب ینێتاهوه ،لاه بااری ئینتیماای حیزبای و سیاسیشاهوه
ههروهها نادهروهست و بێسهمپات دهرکهوتووه .بێگوماان هونهرمهنادێکی سانووربهزێن وهکاوو زیارهک کاه ڕوخساارێکی
پاپیۆالری ههبووه و له نێو تهواوی چین و توێژهکاانی کۆماهڵگا هاۆگر و الیاهنگری تای اهتی خاۆی پێاک هێنااوه و
چهناادین جاااری

لااه الیااهن ڕژێمیپاشااایهتیی ئێااران و ڕژێمیبهعسااهوه کهلهبچااه و ئهشااکهنجه و زیناادان کااراوه،

ناتوانێ مرۆڤێکی ناسیاسی یا دژهسیاسهت بووبێ ،ههر بۆیه حهسهن داژداری نیشتمان و پهرۆشای دۆزی ڕهوای کاورد
بووه و هیچ کات خۆی لهم بابهتهوه بێ ههڵوێست نهزانیوه .بهاڵم ههر به پێی ناشوێنخوازی ،ناه توانیویاه ماۆرکی
ئایاادۆلۆژیا و حیزبێکاای تای ااهت وهربگاار و نااهش هونهرهکااهی تێکااهاڵوی بانگهشااهخوازی و دروشاامهاوێژی بکااات.
زیاارهک لااهو کاتانهیاادا کااه بااێ پشااتیوان دهمایااهوه ،بااهرهو مهڵ هناادی بااارزانی ههڵاادههات و لهوێناادهر کێشاای
شۆڕشگێ یی گۆرانییهکانی قورسایی زۆرتری به خۆوه دهبینی:

«جێژنی کورد زهمانی سهالحی ئهو سهالحی گیانفیدای کوردان
هاته دونیا سهالح ،سهالح کامه سهالح؟ ئهو سهالحهددینی ئهییوبی
کوردم ئهمن ،کوردم ئهمن ،کوردم ئهمن ،تا ئهو ڕۆژهی دهمنێژن
کێلی ژوور سهرم دهنێژن ،ههر دهڵێم کوردم ئهمن ،کوردم ئهمن«
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بهاڵم ئهوه ڕاستییهکی حاشاههلنهگره کاه هایچ کاات خاۆی لاه نێاو هایچ ڕێ اازێکی سیاسایدا نهبینیوهتاهوه و ڕهنگاه
ئهمهش بۆ پهره ئهستاندن و گشاتگیر کردنای دهناگ و ئااوازی زیارهک لاه نێاو هاهموو ناوچاه و زاراوه جیاوازهکاانی
کوردستاندا دهوری ئهوتۆی گێ ابێت:

نه چینیم دهو  ،نهکاشی
نه حیزبیم و نهجاشی
نه توودهم نه وێیداشی
سهالم و عهلهیک حهمه گیان
به خۆی و به وێیداشی
له بابهتی بیروڕای ئایینیی زیرهکهوه شتێکی ئهوتۆمان به دهستهوه نییه ،جگه لاهوهی کاه لاه قاهیران و تاهنگژهی
قۆناخی گهورهساڵیدا که یهکێک له تای هتمهندییهکانیهاتنه گۆڕێی پرسی مێتاافیزیکی و ئانتاالۆژیکی و هاهروهها
بیرکردنهوه له کێشهی مهرگه ،زیرهک تۆبهیهکی سیم ۆلیک دهکا و بهم بۆنهشهوه گۆرانییهکی سۆزدار دهخوێنێ:

“باران بارانه ،ههور و بارانه
یار خوداحافیز ،دهست لێک بهردانه”
ههروهها له گۆرانییهکانیدا وشه و دهستهواژهی تای هت به دیاارده و کهساایهتییه ئایینییاهکان باه زۆری دهبینار ،
بهاڵم وهک ئاماژهمان پێ دا ههمووی ئهم هێما و سیم ۆله پیرۆزانه کارکردی مۆسیقایی ههیه و به پێی جیهان ینیی
دونیاگهراناهی کااوردی ،نااه لاه پێناااوی دابا ان لااه دونیاا ،بااهڵکوو بااه مهبهسااتی باهرین کردنااهوهی بازنااهی ژیااان و
ژیندۆستی هاتووهته گۆڕ :

“قهسهم به ڕهحمان و ڕهحیم ،پهنا به سهیدی سهروهر ،قهسهم به سوورهتی عهممه ،باهو خودایاهی باێ مهکاناه،
یا سوڵتان هاوار ،یا ههیوانساری ،بهو قورئانهی سهرپهڕ شین ،غهوس له منت نهسێنێ ،ساوورهی وهل اهجر ،کااک
ئهحمهد له سلێمانی ،وهک جوو بۆت دهگرم شهمه ،یا عهباباهیلێ ،عورووسام جاووم ئهرماهنیم دیانم باۆ تاۆ بهتاڵاه
و…”.
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له کۆتاییدا ئهمه جوان پهرستی و ههستی سنووربهزێنی جوانییه که بهسهر سنووربهندیی پیرۆزی و داخراوهبوونیدا
سهر دهکهو :

“بهر بهم الوه که ،بینم جهبینت
لهسهر کام دینی ،بێمه سهر دینت”
ژیانی پا چهرمهساهریی حهساهن زیارهک وهکاوو مرۆڤێکای تراژیاک ،هێمایاهکی ڕاسات ناوێنی مێاژووی گاهلی کاورده،
غوربااهتی زیاارهک دواتاار لااه غهری ییااهکانی شاااعیرانی کااورد وهکااوو شااێرکۆ بێکااهس ،سااواره ئیلخااانیزاده و هااێمندا
بااهردهوام دهبێتااهوه و تااهنیایی و بێکهسییهکانیشاای لااه تهنیاییااهکانی ئااایالن کااوردی و عااهزیز شاانگالیدا دووپااات
دهبێتهوه .حهسهن زیرهک ،حهسهن زیرهک نهبوو؛ بهڵکوو بهساهرهاتی مهرگهسااتی غورباهت و تاهنیایی هاهموومان
بوو .له هونهری نهتهویی کهسانێکی وهکوو زیرهکدایه که گله و گازهندهی نهریتی و چارهنووسبینانه بهرهو رهخناه
و رووبهڕووبوونهوهی کۆنکرێت و ئیرادهگهرانه وهردهچهرخێت:

فهلهک ب ووخێ دهور و دیوانت
فهلهک بچهمێ حهوت ئاسمانت
فهلهک لهگهڵما وا که رهفتاری
سهبارهت به کورد تۆش ئیستعماری
سەرچاوە :ماڵپەری ئاماژه  -ڕێکەوتی٣ :ی جووالی ٢١١٦

223

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

ئایا حهسهن زیرهک هونهرمهند بوو؟

نووسینی :ئهحمهد ئهمانی
ئهحمهد ئهمانی

له ههمان سهرهتاوه که یادداشتهکهی دوکتور بیننهده دهیخوێنینهوه دهکهوینه بیری لێکۆڵینهوه نایابهکانی بنیاامین
له هونهر ،واتا شتی زۆر ناوازهت له حهسهن زیرهکدا دۆزیوهتاهوه ،باهاڵم ئاهم لێکۆڵیناهوه ڕهخناهی جادیی لهساهر
ساخ دهبێتهوه:
ڕهخنهی ئهدهبی  -هونهری بنیامین و ڕهوتی فهلسهفی ڕۆژئاوا به گشتی ،باه هگلیشاهوه کاه دواجاار حاوکمی مردنای
نیگارکێشی دا ،لهسهر هونهرێکی ڕهسهنه ،واتا هونهرێک که بهڕاستی به بێ ئهمالوال هونهره ،ئێسته ئهم پرسیاره
دێته ئارا ،ئایا کاۆی گشاتی هوناهری کاوردی باهدهر لاه نووساین و مۆسایقا توانیاناه باهو ڕهساهنایهتییه بگاهن؟ لاه
ڕاستیدا بێجگه له هوناهری مۆسایقا و نووساین ناهبێت هوناهرهکانی دیکاهی کاورد هێشاتا باهو ماناا دروسات و پتاهوه
هونهر نین و ئهمهش بابهتێکی جیاواز لهم بابهتهیه که ئێسته به بۆنی حهسهن زیرهکهوه دهورژێت.
بهاڵم خودی ئهمهش یهک شتمان بۆ ڕوون دهکاتاهوه؛ ئێماه لاه دوو باورای مۆسایقا و نووساین زۆر باه ئاساانی و باه
بهراوردکاری دهتوانین ڕاسات لاه ناڕاسات جیاا بکهیناهوه و لاهم نێواناهدا چای دیکاه کهساایهتی حهساهن زیرهکاهکان
ناتوانێت ئێمه دهروێ

ئاساایی و جاارێکی دیکاه باۆ بان دهساتی باێ زانساتی باوونی خۆیاان ڕابکێشانهوه و شاته باێ
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بایهخااهکان بااهناو هونااهر بااه ئێمااه ب رۆشاانهوه( .ئهمااه خاااڵێکی یااهکجار گرنگااه لااه پ ۆسااهی بااوون بااه تاااکێکی
بااڵبهرزی چاو نهترس).
با وردتر بینهوه؛ له مۆسایقای کوردیادا چهناد کهساێک لوتکاهن ،ساهی ئهساکهر کوردساتانی ،حهماهی مااملێ ،قاادر
دیالن ،عهلی مهردان ،لهم دوایهدا عهباس کهمهندی و کامکارهکان و مهزههر خالقی و دواجار عهدنان کهریم ،ئاهم
زنجیرهش که پێیدا هاتینه خوارهوه به باشی ڕهوتی ڕهسهن (زانستی) بوونی هونهری مۆسیقا به ئێمه نیشان دهدات
و لهو بهر پردیشهوه له برایانی زێزێوه بیگره تاکوو حهسهن زیارهک و سامایل سهردهشاتی و عاهزیز وهیسای و ئاهم
جوزهله و ئۆرگژهنانهی ئهم سهردهمه ههموویان ههمان ڕهوتی سۆز بزوێنهری مێشک خیهتێنن که بێجگه له سۆزاندن
هیچی دیکهیان له بن باخیدا نییه و ئهم دوو ڕهوتهش له ههموو کۆمهلگاکانی جیهان و هونهرهکاندا بوونیان ههیه
و تهنیا تای هت به کورد نییه .واتا کاتێاک ئێماه حهساهن زیارهک لهگاهڵ ئاهم چهناد کهساه باهراورد بکاهین تاازه
تێدهگهین له ڕووی ڕهسهنایهتی هونهریهوه حهسهن زیرهک هیچ به تاۆزی پایاان ناگاتاهوه کاه تهناناهت ناتوانێات
خۆی له درێژهی ڕهوتی ئهوان و مۆسیقای شوناس  -هونهری کوردییدا جێ بکاتهوه.
واتا میالن کۆندرا وهتهنی حهسهن زیرهک زیاتر لهوهی هونهری ڕهسهن بێت هونهری بازاڕی و کیجه .بهم مانایه که
دوکتور بیننهنده و ههر ههمووشمان بهجۆرێک له ڕووی سۆزهوه ههستمان بۆ الی حهسهن زیارهک پاهل کاێ

دهبێات.

ڕوونتاار؛ حهسااهن زیاارهک زیاااتر لااهوهی هونهرمهنااد بێاات سۆزڕاکێشااێکی عااهیار 91ه ،بااهاڵم بااا کاااڵو سههرخۆشاامان
نهکهین چهند کهس له ئێمه دهتوانێت ڕۆژێک تهنیا بۆ  01دهقهش بووه گو له حهسهن زیرهک بگرێت؟ دهقێق تار
بیێن؛ ئهمهی که حهسهن زیارهک هێشاتا کهڵاه هونهرمهندهکاهی کوردهواریاه ،باهو هۆیاهوه نییاه کاه گوایاه حهساهن
زیرهک هونهرمهند بێت ،بهڵکوو به هاۆی ئاساتی پلاهی ڕۆحای کۆماهڵگای کوردییاه کاه (باه گشاتی) ساۆزداره تااکوو
هونهری( .مهبهست له سۆز ،ههست یان ههساتایهتی جاوانی ناسای هوناهری نییاه ،باهڵکو مهبهسات ئاهو حیماساهته
فاشیله بێ بنهمایه که بهردهوام ئێمه تووشی جۆره ههڵقواڵنێکی ڕۆحی کاتی دهکات که هیچ بنهمایهکی نییه ،ئایال
ههڵهی فامی نهبێت ،ههر خۆی ئهمهش که ئێمه ساڵی یهکجار ئهوی

له نهورۆز یان قاوهخانهیاهک باۆ دوو دهقاه

حهسااهن زیاارهک ب یسااتین ،شاگهشااهی پێدهکااهین  -لااهوه زیاااتر حهسااهن زیاارهک بۆمااان قااابیلی گااو دان نییااه-
پهیوهندی بۆ ئهم سۆزه فاشیله دهگهڕیتهوه که هێشتا له کورد  -دا ئامادهیه)
خودی ئهم ئهفسانه باوه که گوایه ب ێک هونهرمهناد چای دیکاه دووبااره نابناهوه! خاۆی دوو ڕهههنادی ههیاه؛ هاهم
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ڕاسته ،ههم دان نانه بهسهر نازانستی بوونی ئهو کهسهدا .واتا شتیكی درووسته ،بهاڵم به ماناای ڕهساهن بوونیاان
نییه ،حهسهن زیرک دقاودق نوێنهری ههمان پلهی ڕۆحیانهتی گشتی کومهڵگا کوردییه سۆزاوییهکهیه که هێشتا ناه
ئهفامێت هونهر (به گشاتی یاانی چای) ،ناه باهو ئاساتهش گهیشاتووه کاه گاو باۆ هوناهری ڕاساتهقینه شال بکاات،
کهواته لهم کۆمهڵگایهدا که زۆرینه هێشتا زۆرینهیهکی تێوهگالو له سۆزی ئان و ساتی گهوره بوونه ،مااملێ دبێتاه
فهرامۆش کراوهکه و حهسهن زیرهک دهبێته قارهمانهکه که چی دیکه دووباره بوونهوهی نییه.
یان ورد تێ کرن ،چیها ئهم ئهفسانهیه باوه؛ که حهسهن زیرهک کهساێکی تاهنیا و باێ پشات و پاهنا باووه ،باهاڵم
ئهوه له ڕاستیدا ماملێیه که بێ پشتیوان ترین کهسی سهردهمی حهسهن زیرهک بووه ،نهک ئهم ئهفسانه که حهسهن
زیرهک بێ کهس بوو ،له حاڵیکدا کۆی گشتی کۆمهڵگای کوردی لهگهڵ حهسهن زیرهک بوو.
هاایچ هونهرمهناادێک ،ئهوهناادهی کۆمااهڵگای کااوردی خزمااهتی حهسااهن زیرهکاای کااردووه لااه الیااهن کااوردهوه خزمااهتی
نهکراوه ،ههر بهم بۆنهشاهوه باوو کاه حهساهن زیارهک ئاهم مهجالاهی لاه ژیانیادا باۆ ڕهخساا کاه باه دهیاان شاار و
شارۆچکه بگهڕێت و لهسهر ئهم خوانه جهماوهریه ژنی جۆراجۆری لێ بێنێت و بهوپهڕی سهرسووڕمانیشاهوه میکیاهتی
قارهمانه تهنیاکهشی بۆ خۆی داگیر کردووه و ههمدیسان بۆ ئهباهد ساۆزی جاهماوری کاوردی ئاهم ساهردهمه لاه دوای
خۆی دهکێشێتهوه .واتا هیچ لهسهر خوانی جهماوهر به کهی ی خۆی ژیانی کردووه ،ئااوا بهوپاهڕی سهورساووڕمانهوه
ههموو سۆزی ئهفسانهی (تانیا بوونی هونهرمهند)یشی بۆ خۆی داگیر کردووه.
ڕاست له تهنیشت وهها حماقهتێکی گهورهی ڕۆحیاناهتی کاورده کاه بلیماهتێکی وهک حهماهی مااملێ لاهو ساهردهمهدا
بهشی دهبێته چهند کاسێتێکی الدێی و تهواو ،واتا هایچ ماهجالێکی دیکاه باۆ ئاهم هونهرمهناده بلیمهتاه لاه الیاهن
کورده ناڕهخسێت و له ههمووشی حماقاهت ار ئهوهیاه کاه هێشاتا هاهر ئاهوه حهساهن زیرهکاه کاه لاه نااز و نیعماهت
گیراوه و قارهمانه هونهرییه تهنیا دهردهدارهکهمانه؛ ئۆفێک لهو حیماسهته.
هونوری ڕهسهن هونهرێکی بهردهوامه وهک چۆن مۆسیقای کالسایکی ئاهورووپی باه دهیاان ماوتزارتی ههیاه و هاهرگیز
ئاخ ناخۆن که چی دیکه مۆتزارت دووباره نابێتهوه! ئهم ئهفسانهی دووباره نهبوونهوه دهقێق باۆ ئاهوه دهگهڕێتاهوه
که کاری فاڵن بهناو هونهرمهند له ساهر بهیسای هوناهری ڕهساهن و بیرکاراو داناهمزراوه کاه دواجاار لاه دوای خاۆی
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کهسێکی دیکه پهروهرده بکات ،خودی پهروهرده کردن له سهر بنهمای دوباره کردناهوه داماهزراوه ،واتاا کاۆی گشاتی
زانستی مرۆ یاانی دوبااره بووناهوه ،کهواتاه ئاهم ئهفساانهی کاه حهساهن زیارهک چیهاا گاهوره باوو کاه چای دیکاه
دووباره نابێتهوه پ ه له چهواشهکاری سۆزی ڕۆحی کوردی ،ناهک هوناهری باوون یاان ئااخۆ زانساتی باوونی حهساهن
زیرهک.
حهسهن زیرهکهکان زهوق و ت و پۆپی ئان و ساتێکی ڕۆحیانهتی کۆمهڵگایهکه که دهبێت تێپاهڕ بێات ،کاتێاک کاه
ئهم ئاسته ڕۆحییه تێپهڕ دهبێت چی دیکه ئهو ئاسته ڕۆحییه بوونی نامێنێت تاکوو دووباره حهسهن زیرهکێکی دیکه
بخوڵقێنێت و لهسهر ئهم خوانه ب ێته هونهرمهندی ئهفساانهی  ،هاهر بۆیاه حهساهن زیرهکاهکان چای دیکاه دوبااره
نابنهوه ،بهاڵم له ڕهوتی سهی ئهسکهر ب وانن؟ به دوای خۆیدا ماملێ دێنێت ،کامکارهکان دێنێت ،کهمهنادی دێنێات
و دواجار کهسانی وهک عهدنان کهریمهکان و ئهم ڕێگه بهردهوام درێژهی ههیه.
تکایه با ههڵاه ناهکین ئهماه باهو ماناا نییاه کاه مۆسایقای فولکلاۆر جێگاهی گوماناه ،ناهخێر هاهمان گۆرانییاهکانی
حهسهن زیرهک کهسی وهک کامکارهکان یان ماملێ دهتوانێ به باشاترین شاێوه و بیرلێکاراوه دای ێژێتاهوه و کاهڵکی
لێ ااات ،کێشااه خااودی کهسااایهتی نازانسااتی و سااۆزتێوهگالوی حهسااهن زیرهکهکانااه کااه بهوپااهڕی سهرسااووڕمانهوه
کۆمهڵگاکهشاایان بااهناوی هونهرمهناادی ئهفسااووناوی داگیاار کااردووه ،بااهاڵم ئااهوهی بهڕاسااتی گااوێی مۆساایقایی ب ێاات
ناتوانێت ڕۆژانه بۆ  01دهقهش بووه ،گو بداته دهنگه مامناوهند بۆڕهکهی حهسهن زیرهک.
ئااهم خهساااره تاااکوو ئێسااته ئاااوڕێکی وههااای لێندراوهتااه ،بااهاڵم زۆرکهساای دیکهشاای لااه نێااوان ئااهم دوو ڕهوتااهدا
کردووهتااه قوربااانی خااۆی ،بااۆ نموونااه هونهرمهنااد ناساار ڕهزای بهڕاسااتی لااهو دهنگااه بههێزانهیااه کااه دهیتااوانی
پێگهیهکی ماملێ ئاسایی و بگره بههێزتریشی ههبێت ،بهاڵم به هۆی کهسایهتی و ئهو دۆخهی که ئهم هونهرمهنده
تێیدا ژیاوه ،بهردهوام له نێوان زانساتی باوون و حهساهن زیرهکاان گیاری کاردووه و وهک بیێای ناسار ڕهزای زۆر باه
باشی و به وردی دهزانێت که مۆسیقای زانستی یانی چی ،بهاڵم لهوالشهوه چۆکی بۆ حیماسهتی ساۆزیی ڕۆحیاناهتی
کوردی و حهسهن زیرهکهکان داداوه و بهردهوام بهم هۆیهشهوه ڕهزاری و هونهرهکهی له نێوان ئهم دوو شتهدا خوار و
ژوور دهکات و فارس وهتهنی نه ڕوومی ڕوومیه نه زنهگی زهنگی و بهم جاۆره ڕهزازی قوربانییاهکی تراژیکای کاهرتی
هونهری کوردییه.
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خۆ گێل کردن و خۆشاردنهوه له خهساری حهسهن زیرهکهکان نهک ههر هیچی پێنهداوین که به ئاشكرا دهبیناین کاه
ئهم نهقد نهکردنی حهسهن زیرهکانه ،مۆسیقای کاوردی و تهناناهت فۆلکلاۆری کاوردی باۆ ئاساتی نزمای وهک سامایل
سهردهشااتی و عااهزیز وهیزسااییهکان دابهزاناادووه ،واتااا ب ا انن چیهااا فااۆڕم و ملااۆدی جیاااوز تهنانااهت لااه مۆساایقای
فولکلااۆری کوردییاادا بااوونی ههیااه ،بااهاڵم چۆنااه کااه کهسااێک وهک ساامایل سهردهشااتی و عااهزیز وهیساای هااهموو ئااهم
ههن انااه دهوڵهمهناادهیان بااۆ ریتمێکاای تێکااراری و بااێ بنااهمای ئااۆرگی کااورت کردووهتااهوه و هااهر هااهموو مێشااكی
جهماوهری کوردیان باهم ریتماه فاشایله نهفاماهوه تاهونیوه ،ئاهم خهسااره بهڕاساتی کێشاهیهکی ماهعرفی گهورهیاه و
نارکرێت چی دیکه به هۆی ت و پۆپی سۆزی کاتی باۆ حهساهن زیرهکاهکان وههاا لێخاۆش ب این و ڕۆژ لاه دوای ڕۆژ
ماملێکان و عهلی مهردانهکان زیاتر له گۆڕ بنێین.
کهواتاه بااه گشاتی ئااهم لێکۆڵیناهوهی جنااابی دوکتاور نااهک هاهر لااه جێگاهی خااۆی نییاه ،کااه تهناناهت خهساااردانی
بیرکردنهوه و لێکۆڵینهوه به کهسێکی کیج ئاسایی ئهم کۆمهلگایه که دیسانهوه وهک دهی ینین خۆی لێکۆڵینهوهکهش
تووشی سۆزگهرایی بووه و ب ێک تهحلیلی ئهفسانهیمان دهخاته بن باخۆ و له ههمووشی نالاهبارتر ئهوهیاه کاه لاه
ڕێگهی ئهم تهحلیلهوه بۆ جارێکی دیکه حهسهن زیرهک دیسان ههمان داگیار کردنای کۆماهڵگا ،ساهر لاه ناو داگیار
دهکاتهوه و ماملێکان له ژیر ئاهم ئهفساانه درۆزناناهی خاۆی دهشاارێتهوه و ڕۆحیاناهتی کۆماهڵگای کاوردی دیساان و
دیسان له فامی هونهڕی ڕهسهن(زانستی) ههنگاوێکی دیکه دوور دهخاتهوه.
سەرچاوە :سولی ئۆن وێ الگ  -ڕێکەوتی٨ :ی ئاگۆستی ٢١١٦
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حەسەن زیرەک :نەورۆز ستایشی شاهەنشا یان کەیخوسرەو؟

ئەسعەدی مەال موستەفا

بەرواری ٢٦ی حوزەیران یادی کۆچی دوایی هونەرمەندی گەورە حەسەن زیرەک کرایەوە .هونەرمەندێکی هێندە مەزن
کە زیادەرەوی نییە بیێین ساەد سااڵ دوای خاۆی دەنگێکای وا لەدایاک ناابێتەوە .ئەفساوس لەم دواییاانەدا کۆمەڵێاک
نووسەرو هونەرمەندی کورد ،بێ گومان هەر ئەبێ کورد بن ،لێارەو لەو خەریکان نااوی حەساەن زیارەکی

ناشارین

بااکەن ،گوایااا "خیااانەت"ی کااردووە بەوەی ستایشاای شااای ئێراناای دووژمناای سەرسااەختی کااوردی کااردووە لە گااۆرانی
"نەورۆز"دا .حەسەن زیرەکێک ،کە تەنها هونەرمەندی کوردە کە تا ئێستاش بەستەو گۆرانیەکاانی پ فرۆشاترینن لە
نێو تۆمارگاکاندا.
دەبێت تاوانەکەی حەسەن زیرەک چی بێت؟

کاتێااک حەسااەن زیاارەک لە ئێاازگەی کااوردی تاااران گااۆرانی "نەورۆز" تۆمااار دەکااات ،هااۆنراوە جااوانەکەی شاااعیرو
بیرمەندی گەورەی کورد حاجی تۆفیقی پیرەمێرد هەڵدەبژێرێت .کاتێک ئیازگەی ئەوساای تااران هاۆنراوەکە دەبیانن
توورە دەبن ،چونکە مۆرکی کوردەواری پێوەیەو ساەرتاپای مێاژووی خوێنااوی کاورد لە دوو تاوێی نیوەدێرێکادا بااس
دەکات ،کە دەفەرموێت:
چهندساڵ گوڵی هیوایی ئێمهپێ پهست بوو تاکو پار
ههر خوێنااای الوهکان بوو ،گاووڵی ئالی نهوبههار
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لە نیوەدێری کۆتاییدا پیرەمێرد هێندە جوان باسی مێژووی خوێناوی کورد دەکات کە تا ئەو سەردەمە بێ وێنەبوو.
موتوربەکردنی خوێنی الوەکانی کورد لەگەڵ گوڵی ئاڵی نەوبەهاردا بەرهەمێکی زێدە جوانی بااخی شایعری کاوردیە.
وەلێ حەسەن زیرەک بەتۆپزی و لەژێر هەرەشەی ئیزگەی ئەوسای ئێراندا ئەم نیوە دێرە دەگۆڕێت
ئێستا با بێین بزانین ئەو نیوە دێرەی کە حەسەن زیرەکی پێ تۆمەت ار دەکەن چییە؟
ئیزگەی ئەوسای ئێران ،حەسەن زیرەک ناچاردەکەن تا لەبااتی ئەو نیاوە دێارە دوو نیاوەدێری تار بیێات کە ماۆرکی
ستای

و پیاهەڵدانی "شا"ی ئێرانی پێوەبێت ،ئەگینا گۆرانییەکەی بۆ تۆمارناکەن .حەسەنی

نایکاتە ناامەردی و

جوامێرانە ئەم دوو نیوەدێرەی بۆ زیاد دەکات کە تا ئەم ساتەی ئەم چەناد دێارانەی تیاادا دەنووسام هایچ شااعیرو
رەخنەگرێکی کورد شرۆڤەی ئەو دوو نیوەدێرەی نەکردووە (د .مەولاود ئی اراهیم حەساەن لە پەرتاووکە نایابەکەیادا
"ساواک بۆچی حەسەن زیرەکی کوشت" تەنها بەرگری لە زیارەک دەکاات ،بەاڵم لەو دوو نیاووە دێارە نااکۆڵێتەوە کە
زیرەک بەکاریهێناوە) ،هەروەک دەخوێنێت:
چەند ساڵ گولێ هیوای ئێمە بێ بەر بوو تاكو پار
تا شەهەنشا لوت ی فەرموو هات لەگەڵ پاڵە و جۆتیار
وشەی "شاهەنشا" ئەگەر خوێندنەوەیەیکی سەرپێی بۆبکەین وەک چەند نووسەرو هونەرمەندێکی کورد کردوویانە،
ئەوا بۆماندەردەکەوێت کە بەڵێ بۆ شای ئێران وتراووە چاونکە شاای ئێاران بە شاهەنشاا ناساراووە ،بەاڵم ئەوانەی
شارەزای قوتابخاانە شایعرییەکانن دەزانان کە وشاەیەک لە نێاوە دێرێکادا دەکرێات چەنادین واتاا بگەیەنێات ،کە لە
رەوان ێژیدا پێی دەوترێت "توانج پۆشی" .ووشەی شاهەنشا لە پێ

هەموو شتێکدا بە واتای "خواوەند" یاان "خاودا"

دێت ،کە هیچ کەسێک ناتوانێ نکوڵی لەمە بکات ،هەروەک لە زۆرینەی تەفسایرە کوردیەکاانی قورئانادا "خاودا" بە
"شاهەنشااا" وەرگێااردراووە .بااۆیە لەو روەوە دەکاار حەسااەن زیاارەک ئەو وشااەیەی بە واتااای "خااودا" بەکارهێنابێاات،
چونکە گومانی تێدا نییە کە لە دەقی دینیدا خودا "شاهەنشا" بااڵدەستە.
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لەمەش گرنگتر ئەوەیە کە کورد هەمیشە خۆی بە نەوەی "دەوڵەتی مااد"ەکاان زانیاووە .پاشاا یاان ئەمیاری مادەکاان
"کەیخەسرەو" بووە ،کە کوڕی (شاهنشا فرەڤەرتی )ەو دهبێات بهساێهەم شاهنشاای ئیمپ اتاۆری مااد دوای ئەوەی شاا
ئاشااورپانیپاڵی ئیمپ اتااۆری ئاسااوری باااوکی دهکوژێاات .کەی خوساارەو بە "شاهەنشااا" ناسااراووە .تااازەترین کتێ ێااک
کەلەسەر کەیخوسارەو نوسارابێت "گەڕانەوەی مادەکاان"ە کە حاهمە میروەیسای نووسایویەتی .لەو پەرتاووکە نایاابەدا
کەیخوساارەوی ئەمیااری مادەکااان بە شاهەنشااا دادەنێاات .لێاارەدا جااێگەی دەستخۆشااییە بااۆ هونەرمەناادی گەورەی کااورد
حەسااەن زیاارەک کە ووشااەی "شاهەنشااا"ی بەکارهێناااوە لەبەر دوو هۆکااار :یەکەم ،ئەوەناادە جااوان دوو نیااوەدێرەکەی
وتووە کە زیادەرەوی نییە بیێین ئەوەی حاجی تۆفیقی پیرەمێردی

هەر ئەوەندە جوانە ،چاونکە حەساەن زیارەکی

لەرێاگەی ئەو تااوانج پۆشااییە جااوانەی کردوویەتاای داهێانەرانە دەمان اااتەوە بااۆ رۆژە زێرینەکااانی دەوڵەتاای ماااد کە
تیایاادا "شاهەنشااا کەی خوساارەو" نەتەوەی کااوردی رزگااارکرد لە دەسااتی ئیمپراتااۆریەتی ئاسااوری .شاهەنشااا کەی
خوسرەو ئەوەنادە دۆساتی هەژارو وەرزێاری کوردباوو کە تاا هەتاایە نااوی لە فەرهەنگای ئاشاتەواییدا کاڵناابێتەوە.
بااۆیە ئەوەی حەسااەن زیاارەک کردۆیەتاای هیچاای کەمتاار نیاایە لەوەی پیرەمێاارد ،چااونکە هەردووکیااان هەمااان واتاااو
مەبەست دەگەیەنن .نیاوەدێرەکەی حەساەن زیرەکای "نەخوێنادەوار" دەمان ااتەوە باۆ هەماان ئەو رۆژانەی کە "خاوێنی
الوەکان"ی کورد لەژێردەستی شا ئاشورپانیپاڵی ئیمپ اتۆری ئاسوری " گاوڵی ئااڵی نەوبەهااربوو" ،هەتاا "شاهەنشاا
[کەیخوسرەو] لوت ی فەرموو هاات لەگەڵ پااڵە و جۆتیاار" .باۆیە جاێگەی داخە لێارەو لەو کۆمەڵێاک شااعیرۆکەو
هونەرمەندۆکە دەیانهەو ناوی زیرەکی هەمیشە زیندووش بەدەردی کۆمەڵێک هونەرموندوو سەرکردەی تری مێاژووی
خوێناویمان بەرن.
لە کۆتاییاادا پێویسااتە ئاماااژە بەوە بکاار کە حەسااەن زیاارەک نەک هەر "هونەرمەناادێکی گەورەی کااوردە" بەڵکااو
شاااعیرێکی نەتەوەخااوازی بااوێرە کە بەو نەخوێناادەواریەی خااۆیەوە توانیااویەتی فارسااە دووژمنکااارە سەرسااەختەکانی
کااورد لە خشااتەبەر و یااادی گەورەتاارین سااەرکردەی دەوڵەتاای کااوردی بکاااتەوە لە رۆژگااارێکی سااەختی مێااژووی
نەتەوەکەماندا.
بۆیە ئەو هونەرمەندۆکەو بەناو رەخنەگرانە ،کە هەر لە خوتوخۆڕایی بێ ئەوەی ئاگایان لە مێژوو باێ ،باێ ئەوەی
لەو بارودۆخە سەختە ئاگاداربن کە حەسەن زیرەک ئەو گۆرانییەی تیادا تۆمارکردووە ،خەریکن درەختی رەنجی ئەو
کەڵە هونەرمەندە گەورەیەی کورد بێ بەردەکەن .رەحمەت لە گۆرت بێکەس بەخوا جوانت وتووە:
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کورد ئەبەد ناگاتە مەقسەد نۆکەری بێگانەیە
دوو دڵن پیسن لە ناو یەک بۆیە وا بێ النەیە
سەرچاوە :ماڵپەڕی كوردپا ،ئاژانسی ههواڵدهریی كوردستان  -ڕێکەوتی١١ :ی جووالی ٢١١٣

کورد قهرزارى حهسهن زیرهکه
«دهبێت گۆرانییهک بۆ کرماشان بڵێم تا پهنجا ساڵى تر به زیندوێتى بیهێڵمهوه»
ئامادهکار :ئارام شهمێرانى

هونهرمهناااد (حهساااهن زیااارهک) کاااه تاااوانى لاااه مااااوهى نزیکاااهى ( )50سااااڵى ژیانیااادا ساااامانێکى لاااه گاااۆرانی
باااهجێ هێیێت تائێساااتا کاااه ( )06سااااڵ بهساااهر ماااهرگى ئاااهم هونهرمهناااده تێدهپاااهڕێت هێشاااتا زۆرتااارین ک یاااارى
بهرههمهکانى و ئاشقى دهنگى و رێگرهوهى ههیه له ساڵیادى کۆچى دوایى ئهم هونهرمهنده (چهتر)
تیشکێک دهخاته سهر الیهنه جیاجیاکانى ژیانی.

حهساااهن عهبااادواڵ ،ناساااراو باااه (حهساااهن زیااارهک) لاااه ( )0690 - 00 - 96لاااه گاااهڕهکى ئاختااااچى لاااه شااااری
بۆکاااان لااااهدایک ووه ،بااااوکى بااااه (عهباااادواڵ حااااجى پاشاااااخان) ناساااراوه ،دایکااااى ناااااوى ئامیناااه بااااووه و بااااه
(ئامینااااه کااااهی ى) ناسااااراوه ،برایااااهکى لااااه ژیاناااادا ماااااوه و ناااااوى (حسااااێن)ه و بااااه (حسااااێن کااااورده) ناااااوى
دهرکردوه ،خوشکێکى به ناوى سارا ههیه.
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«( )٩٢ژنى له رێگهى هاوسهرگیرى (سیغه) بووه»

زیااارهک لاااه تهمهنیااادا ( )09ژناااى هێنااااوه یهکاااهم ژناااى (مهح وباااه)یاااه کاااه عهجاااهم باااووه و دواتااار جێااای
دههێیێاااات و دێتااااه عێااااراق ،پاشااااان لااااه رێااااى هونهرهکهیااااهوه دهناساااارێت لااااه رێگااااهى (نهساااارین شااااێروانه)وه
(گهوهااااهر) دهناسااااێت و دووهم ژنااااى دههێنێاااات ،بااااهاڵم بااااههۆى ئااااهوهى زیاااارهک پێناسااااى بااااارى شارسااااتانى
عێراقااااى نابێاااات ناتوانێاااات لااااه دادگااااا مااااارهى بکااااات و (مامۆسااااتا عهبدولکااااهریمى مااااودهڕیس) لااااه خانااااهقا و
مااااهوالناى بهغااااداد لێااااى ماااااره دهکااااات .ساااااڵى ( )0655بااااههۆى روخااااانى شاااااو هاتنهسااااهر تااااهختى کۆمااااارى
زیااارهک دهگهڕێتاااهوه ئێاااران و لاااه ئێزگاااهى رادیاااۆى تااااران ئاشاااناى (میااادیا) دهبێااات و دهیخوازێااات و دوو کچاااى
لێاااى دهبێااات .نااااوبراو جگاااه لاااه هاوساااهره فهرمیاااهکانى کاااه (مهح وباااه ،گهوهاااهر ،میااادیا زهنااادى ،ئاااامین،
زبێااااده ،زێناااااێ ،کاااااوب ا ،مریاااااهم ،راباااااه)ن باااااه وتااااهی ههنااااادێک کاااااهس ( )96ژناااااى دیکاااااهى لاااااه رێگاااااهى
هاوسهرگیرى (سیغه)وه ههبووه.
«کوڕهکهم ناو نا حهسهن و کوڕهزاکهم زیرهک»

محهمااااهد پیاااااوێکى تهمااااهن ( )01ساااااڵى دانیشااااتوى سهیدسااااادقه و ههمیشااااه کاسااااێتهکانى حهسااااهن زیاااارهک
لێااادهدات و گاااوێگرێکى باااهردهوامى ئاااهو هونهرمهندهیاااه و وهک خاااۆى دهڵێااات کوڕێکیشاااى نااااو نااااوه (زیااارهک) و
وهسیهتیشاااى باااۆ کاااردوه ئهگاااهر کوڕهکهیشاااى کاااوڕى باااوو نااااوى بنێااات (حهساااهن) باااۆ ئاااهوهى ب ێتاااه (حهساااهن
زیاااارهک) ،ئااااهو وای لێااااک دهداتااااهوه جگااااه لااااهو رۆحیهتااااهى لااااه دهنگااااى حهسااااهن زیرهکاااادا ههیااااه هاااایچ
گۆرانی ێژێکى تر ناتوانێت بهشێوهى ئهو هێمنى پێ دات و دهرونى زاخاو بدات.
ساایروان زیاارهکی

یااهکێکى تااره لااه عاشااقهکانى ئااهو هونهرمهنااده کااه توانیااوێتى لهسااهر الیهنااه جیاجیاکااانى

ژیاااانى ئهرشااای ێکى بااااش کۆبکاتاااهوه ،دهڵێااات :لاااه منداڵیاااهوه گاااوێم لاااه دهنگاااى گرتاااووه و ئهوانهشاااى هااااوڕێم
باااوون باااه دیاااارى وێناااه و کاساااێتى ئاااهویان باااۆ دههێناااام تاااا وایلێهاااات ئێساااتا خااااوهنى ئهرشااای ێکى ماااهزنم،
هااااهرگیز لااااه یااااادى ئااااهو غافااااۆ نااااهبووم تهنانااااهت لااااه (بااااهکره و ساااایدى و دیەیاااادى و کاسااااێتى تهسااااجیل و
کاسێتى ڤیدیۆیى و وێنه و جلوبهرگ) چیم دهستکهوت ێت پاراستوومه و به پاره ک یومه.
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«هونهرمهندانى گۆرانیبێژ باسى دهکهن»

رهفیااااق ئهحمااااهد ،دهنگ ێااااژ بااااه دڵتااااهنگى و دڵسااااۆزییهوه دهڵێاااات حهسااااهن زیاااارهک قوتابخانااااه و ناساااانامهى
هوناااهرى کاااوردى و دهنگاااه و ئاااهو نهبووایاااه کاااورد لاااه گۆرانیااادا ئاااهم ساااامان و ناوبانگاااهى ئێساااتاى ناااهدهبوو،
بۆیاااه ههنووکاااه دهنگاااى ئاااهو باااهنێو شاااادهمارهکانى هاااهموو گوێگرهکهیااادا دهڕوات و پاااهیمانگا و داڵااادهى ئاااهو
هونهرمهنااااده تازانهشااااه کااااه یهکااااهمجار گااااۆرانى دهچاااا ن و پااااهنا بااااۆ گۆرانیااااهکانى ئااااهو کهڵااااه هونهرمهنااااده
دهبااهن تااا بییێنااهوه ،رهفیااق ئهحمااهد ،خهفااهت بااۆ ئااهوه دهخااوات کااه حهسااهن زیاارهک لااه نێااو ساااڵیادهکهیدا
رێااازى لاااێ ناگیرێااات و باااهرز نانرخێنرێااات ،ئاااهو بااا واى وایاااه ئهگاااهر ئاااهو پیااااوه ماااوڵکى هاااهر نهتهوهیاااهکیتر
بوایااه ئێسااتا دهیااان کااارى جیهااانى بااۆ کرابااوو دهبااوو بااه بلیاات بچویتایهتااه سااهر گۆڕهکااهى ،وهلااێ مااادام کااورده
دهبێت تهنها ئهوانه باسى بکهن که دهزانن

کۆستێکى کورد لهو رووهوه کهوتووه.

«ژهنیارهکانى له چوار شوێن بوون»

بهرههماااهکانى ئاااهم هونهرمهناااده لاااه چااااوار شاااێوندا تۆماااارکراوه کاااه بااااریتین لاااه (ئێزگاااهى رادیاااۆى کااااوردى
بهغاااداد) کاااه ساااهرهتاى کارهکانییاااهتى( ،ئێزگاااهى رادیاااۆى کرماشاااان) کاااه پێااانج سااااڵ لاااهو باااووه و ()344
گااااۆرانى تۆمااااار کااااردووه و جااااوانترینى بهرههمااااهکانى تێاااادا تۆمااااار کااااراوه( ،ئێسااااتگهى رادیااااۆى تاااااران) و
(ئاهاااااهنگى ماااااااڵن) ،ژمارهیاااااهکى زۆر مۆسیقیشاااااى لهگهڵااااادا باااااوون لهواناااااه (پاااااهروێزى ئاااااهردهبیلى ،عاااااار
ئی راهیم پوور ،ئهنوهر قهرهداغى ،خالید سهرکار ،ولیهم یوحهننا ،قادر دیالن.)...
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«کهسێکى لهو شێوه ههڵناکهوێتهوه»

جاااههانگیر جاااهاللى میاااوزیکژهن باااه ئهساااهفهوه لاااهوه دهدوێااات حهساااهن زیااارهک لاااه مێاااژووى کاااوردا دهگمهناااه و
جاااارێکى تااار کهساااێکى لاااهو شااااێوه ههڵناکهوێتاااهوه ،چونکاااه ئاااهو سااااهردهمى زێااا ین باااووه و یاااهکجار بااااووه،
حهسااهن زیاارهک لااه هااهمان کاتاادا گااۆرانی ێژ و ئاوازداناااهر و شاااعیر بااووه تهنانااهت رهخنااهى لااه (موجتاااهباى
میااارزاده) گرتاااووه کاتێاااک لاااه رادیاااۆى کرماشاااان عهسااا ى باااۆ کاااردووه و پێاااى وتاااووه تاااۆ نهشااااز دهکاااهیت و لاااه
ساااتۆدیۆکه هاتووهتاااه دهرهوه تاااا دواتااار موجتاااهبا خاااۆى دهیگێ ێتاااهوه و دهڵێااات «حهساااهن زیااارهک نهبووایاااه مااان
فێرى کهمانچه نهدهبووم«.
«بهرههمهکانى زۆرترین خواستى لهسهره»

عهبااادواڵ محهماااهد ،خااااوهنى ساااهنتهرى میهنااااز لاااه ههڵهبجاااهى شاااههید لاااه نااااو کاااۆى بهرههماااه هونهریهکانااادا
زۆرتااارین بهرهاااهمى حهساااهن زیااارهک دهفرۆشاااێت و دهڵێااات ساااااڵنه زۆرتااارین خواساااتیان لهساااهره و ئهوانهیشاااى
دێاان بااۆ ک یناااى ئااهو کهساااانهن لااه هاااهموو هونااهرێکى حهسااهن زیااارهک تێگهیشااتون و ک یاااارى سااهرپێى ناااین و
به تای هت بۆى دێن.
«ئاوارهى نێوان واڵتان بووه»

جاااههانگیر جاااهاللى میاااوزیکژهن لاااه باااارهى کۆچاااهکانى حهساااهن زیااارهک لاااه نێاااوان ئێاااران و عێراقااادا دهڵێااات:
حهساااهن زیااارهک زیااااد لاااه ( )05جاااار مااااڵى لاااه ئێراناااهوه باااار کاااردوه باااۆ عێاااراق و لاااه عێراقیشاااهوه باااهرهو
ئێاااران .سااایروان زیااارهکی

هاااهر لاااهوبارهوه دهڵێااات :لاااه ئێرانااادا پێیاااان وتاااووه پیااااوى رژێماااى عێراقیااات و لاااه

عێراقیشااادا پێیاااان وتاااووه پیااااوى شااااى ئێرانیااات ،ئیتااار لاااهو نێواناااهدا بهشاااى هاااهر تاااهعزیب باااووه ،تهناناااهت
تورکاااهکانی

خااارا باااوون لهگاااهڵى ،ئهوهشااامان بیااار ناااهچێت لاااه هاااهولێر و سااالێمانى و خاناااهقین زینااادانى

کراوه.
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«حهزى له دهنگى سهید عهلى ئهزغهرى کوردستانى بوو»

کاتێااااک لااااه ساااااڵى شهسااااتهکاندا دهی هنااااه بهندخانهیهکااااهوه لااااه موسااااۆ وێنهیااااهکااااى سااااهید علااااى ئهزغااااهرى
کوردسااتانى لااه کۆڵهکهیاادا دهبێاات و وێنهکااه رهش و سااپیهکى شااکاو دهبێاات ،لهوێاادا دهڵێاات بااه نیااازم کتێ ێااک
بنوسااام لهساااهر ژیاااانى (ساااهید عاااهلى ئهزغاااهرى کوردساااتانى) ،باااهاڵم خوێنااادهواریم نیاااه و دهبێااات کهساااێک باااۆم
بنوسااێتهوه لهوێاادا دهردهکاااهوێت زۆر حااهزى لاااه دهنگااى ئاااهو بااووه ،لاااه کاسااێتى (ئاااهبو سااهباح)یشااادا رێااز لاااه
مامۆستا عهلى مهردان دهگرێت و دهڵێت کورد قهدرى نازانێت ،بهاڵم پێاڵوهکانى دهخهمه سهرچاوم.
«نهخوێندهوار بووه و شیعریشى ههیه»

جااههانگیر ،باسااى ئااهوه دهکااات حهسااهن زیاارهک بااێ مهدرهسااه و ئااهکادیمى بااووه ،بااهاڵم بهداخااهوه دهسااهاڵتى
کاااوردى هیچاااى باااۆ ئاااهو هونهرمهناااده ناااهکردوه و چهنااادینى وهک (حهساااهن زیااارهک و مااااملێ و ساااهالح داوده و
ئهحماااهد شاااهماڵ و تایاااهر تۆفیاااق) تاااا ناااهمردن ناویاااان ناااهبردرا ،دواتاااری

پهیکاااهر مانااااى چیاااه کاااه ئێماااه

نهتوانین هونهرهکهیان بنرخێنین.
«یهکهم هاتنى زیرهک بۆ باشورى کوردستان»

زیاارهک شااااگرد شااۆفێری دهکااارد رۆژێااک ماشاااێنهکهیان بااهنزینى لێااادهب ێت و لااه ههورازێکااادا پااهکى دهکاااهوێت و
زیااارهکی

کاااه دهگهڕێتاااهوه دهبینێااات بهربووهتاااه و باااهو هۆیهشاااهوه کاااوڕێکى گاااهنجى کوشاااتووه ،لاااه ترساااا دێتاااه

سااالێمانى و لهوێشاااهوه باااۆ زیاااارهتى غهوساااى گاااهیالنى دهچێتاااه بهغاااداد و شاااهوانه دواى کاااارکردنى دهچێتاااهوه
بااۆ ئااوتێلى (شاامال الک یاار) کااه ئااهو ئهوکاتااه شااوێنى پشااوودانى کااوردان بااووه ،شااهوانه گااۆرانى دهچ ێاات و
دهنگاااى خاااۆش دهبێااات (ماااام جاااالل) کاااه ئاااهوکات خوێنااادکارى کاااۆلێژى ماااا دهبێااات و زیااارهک دهباااات لاااهوێوه
دهی اااات باااۆ رادیاااۆى کاااوردى لاااه بهغاااداد و باااه لێپرساااراوى بهشاااهکهى دهناساااێنێت و زیااارهک لهوێااادا ماااانگى باااه
شهش دینار دادهمهزرێت و ههر لهو ( )59گۆرانى بۆ تۆمار دهکات.
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«ساده و ههژارانه ژیاوه»

حهسااااهن زیاااارهک لااااه شااااارى ساااالێمانى لااااه بااااهردهم گومرگااااه سااااوتاوهکهدا کوبااااه فرۆشااااى کااااردوه و ساااااردى
فرۆشاااتووه ،لاااه باااهردهم ساااینهما سااایروان و ساااینهما رهشااایدا عهرهباناااهى پێ اااووه و نۆکااااوى فرۆشاااتووه ،لاااه
کاااهرکوک سااااڵى پاااهنجاکان دوکاااانى پیناااهچێتى هاااهبووه و باااه مهکیناااهى دهساااتى لاااه دوکاااانێکى بچاااوکى قاااوڕدا
کاسااا ى کاااردوه .سااایروان لێکااای دهداتاااهوه ئهگاااهر زیااارهک یاااهک گاااۆرانى ئاااهو کاتاااهى باااه روبعیاااک ب رۆشاااتایه
گاااهورهترین بازرگاااانى لاااێ دهردهچاااوو ،چونکاااه ( )0191گاااۆرانى هاااهبووه باااه تۆماااار کاااراوى ،گاااوێى باااه باااوونى
مااااڵ ناااهداوه و هاااهمووى لاااه پێنااااوى دۆسااات و خزمااادا دانااااوه و دوا کاریشاااى چایخانهیاااهک باااووه لاااه کاااانى
ئهحماااهد لاااه باناااه ،کاتێاااک حهساااهن زیااارهک ماااردوه و شاااۆردویانه ( )91تماااهن لاااه گیرفانیااادا ناااهبووه ئهوهناااده
ساده و ههژارانه ژیاوه و بهههژاری مردووه.
«کورد قهرزارى حهسهن زیرهکه»

لاااهو ساااهردهمانهدا گاااۆرانى وتااان شاااتێکى عهی اااهبووه ،ئاااهو ساااامانێکى لاااه گاااۆرانى کاااوردى باااه جێ اااى هێشاااتوه و
لاااه کاتێکااادا وتناااى گاااۆرانى دهگماااهن باااووه ،زیااارهک گاااهڕۆک باااووه و هونهرهکاااهى باااه شاااار و شاااارۆچکهکانى
باشاااور و رۆژهاااهاڵتى کوردساااتان و عێاااراق و ئێاااران ناسااااندوه ،چونکاااه لاااهو کاتاااهدا هۆکارهکاااانى راگهیانااادن
وهک ئێسااااتا نااااهبوون .ساااایروان زیاااارهک دهڵێاااات :حهسااااهن ( )50ساااااڵ ژیاااااوه ( )95ساااااڵى هااااهر لێااااى دراوه و
ئااااوارهبووه باااهبێ بهرام اااهر ساااهروهتێک لاااه گاااۆرانى بهخشااایوهته میللاااهتى کاااورد ،هاااهر خاااهریکى راکاااه راکاااه
باااووه و لاااه ژێااار زهمیناااى مااڵنااادا خاااهڵکى مۆسااایقى هێنااااوه و گۆرانیاااهکانى تۆماااار کاااردوه ،رژێماااى ئهوکاتاااه
ههرشااااتێک لااااه بهرژهوهناااادى خااااۆى نااااهبووبێت نهیهێشااااتووه باڵوب ێتااااهوه ،بۆیااااه زۆر توشااااى کێشااااه هاااااتووه،
هاااااهروهها دهڵێااااات :لاااااه شهساااااتهکاندا رژێماااااى شاههنشاااااا نااااااوى (کرماشاااااان) دهگۆڕێااااات باااااه(کرماااااان شااااااه)
کوردهکاااانی

دهڵاااێن باااه حهساااهن زیااارهک وا کرماشاااان ناوهکاااهى گاااۆرا و لهدهساااتچوو حهساااهن زیااارهکی

دهڵێااات

«دهبێااات گۆرانییاااهک بیاااێم باااۆ کرماشاااان تاااا پاااهنجا سااااڵى تااار باااه زینااادوێتى بیهێیماااهوه (کرماشاااان شاااارى
شااایرینم ،شاااارى گاااهورهى کاااورد نشاااینم)«ى باااۆ تۆماااار دهکاااات و ئێساااتاش باااهو نااااوهوه نااااو دههێنرێااات کاااه
شارێکى کوردییه.
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هونهرمهناااادى گااااهلى کااااورد حهسااااهن زیاااارهک لهساااااڵى ( )0699 - 9 - 99بااااه نهخۆشااااى شااااێرپهنجهى جگااااهر
کۆ دهکات و له کێوى (ناڵهشکێنه) نێژاوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چهتر پرێس  -ڕێکەوتی٢٢ :ی جوونی ٢١١١

نگاە کۆتاە بە زندگی هنرمند استاد حسن زیرک
-------------------------------------------------زندگی
حسان زیارک در ساال  ١٣١١ - ٣ - ٨خورشایدی ( ١٣٢١ - ١١ - ٢٣مایالدی) در محلاه قلعاه ساردار شاهر بوکااان،
آذربایجان غربی در ایران به دنیا آمد .در پنج سالگی پادرش را از دسات داد و سراسار زنادگی را در رناج گ راناد.
چندی در برخی شهرهای ایران و عراق سپری کرد .یکی از شهرهایی که در آن مدت زیادی اقامات داشات ،کرمانشااه
بود .همکاری او در این شاهر در رادیاو کاردی کرمانشااه باا هنرمنادان برجساته کرمانشااهی همچاون مجت ای میارزاده
(ویولن) ،محمد ع دالصمدی (قرهنی) ،اک ر ایزدی (سنتور) ،و بهمن پاولکی (تیمپاو) سا ب خلاق آثااری شاد کاه از
برجستهترین کارهای وی بهشمار میرود .همچنین وی باا فاطماه زرگاری ،یکای از خواننادگان آذربایجاانی ،همکااری
داشته و ترانه معرو کردی  -ترکی «گولدور منی گولدور« یکی از ترانههای ترکی حسن زیارک و فاطماه زرگاری
است.
وقتی در عراق بود ،در مسافرخانه «فندق شمال« باه شااگردی پرداخات .روزی هنگاام نظافات ،کاه مشاغول زمزماه
یکی از ترانههای

بود ،مسافری به نام جالل طال انی (ره ر اتحادیه میهنی کردستان عراق) ،که در آنجا اقامات

داشت ،با شنیدن صدای حسن زیرک ،او را به رادیو بغداد برد ( )1326و زیرک در آنجا مشغول به کار شد .مادتی

238

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

در بخ

کردی رادیاو بغاداد همکااری کارد .از ساال  ،1337کاه بخا

کاردی رادیاو ایاران در تهاران گشاای

یافات،

همکاری خود را با این مرکز آغاز کرد .آثاری که حسن زیرک در رادیو کردی تهران به ض ط رساند ،اغلب باا سااز
استادانی همچون حسین یاحقی ،حسن کساایی ،جلیال شاهناز ،جهاانگیر ملاک ،احماد ع اادی ،و باا سرپرساتی مشایر
همایون شهردار همراه بود.
حسن زیرک گرچه به خاطر شرایط سخت زندگی از تحصیل بیبهره ماند ،اما استعداد کمنظیاری در سارودن شاعر و
آهنگسازی کردی داشت .این استعداد بههمراه صدای منحصربهفرد او ،س ب شد که ترانههای

در سرتاسر کردستان

مح وبیت یابد .صدای او همچنان در مناطق کردنشین در کوچه و خیابان از خانهها و مغازهها به گوش میرسد.
حسن زیرک با خانم میدیا زندی (مهدیه زندی) ،گوینده بخ

کردی رادیو تهران ،ازدواو کرد که حاصل آن ازدواو

دو دختر به نامهای مهتاب (آرزو) و مهناز (ساکار) بود .او چند ترانه نیز برای فرزندان

اجارا کردهاسات .میادیا

زندی فرزند عزیز زندی در روز جمعه  31خرداد  1387خورشیدی در تهران درگ شت.
حسن زیرک ،نه در ایران و نه در عراق روی خوشای و راحتای و آزادی را ندیاد .رفتاار دولات وقات ایاران باا حسان
زیرک ،او را دچار مشکالت فراوانی کرد .رئیس وقت رادیاو تهاران باه او اجاازه کاار ناداد و ایان کاار چناان تاأثیر
من یای بر دل لطیف حسن گ اشت که دیگر به رادیو برنگشت و با دلی شکساته ،باار و بناه خاود را بهساوی بغاداد
پیچید .در آنجا نیز او را دچار مشکل کردند .او را گرفتند و روانه زندان کردند؛ در آنجا زیرک را به پنکه سق ی
بستند و شکنجه کردند .پاس از رهاایی از بغاداد ،مجاددا باه تهاران برگشات .در تهاران نیاز سااواک او را گرفات و
شکنجه داد که جریان شکنجهاش در ساواک را خودش در نوار گ تاه و باا صادای او هناوز باه یادگاار ماندهاسات .در
سالهای  1341تا 1343در کرمانشاه بود و با رادیو کردی کرمانشاه همکاری داشت.
حسن زیرک با ض ط تعداد زیادی از آوازهای سنتی مردم کارد ،سا ب ح ا و نگهاداری ایان آثاار فرهنگای از گزناد
فراموشی شد .از او بی

از  1500ترانه و آواز به یادگار ماندهاست .زیرک جزو موسیقیدانان برجسته ایرانی است.

بیشتر ترانههای معرو این هنرمند کرد با همکاری استادانی همچون حسین یاحقی ،حسن کسایی ،جلیل شهناز،
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جهانگیر ملک ،ح یبالله شاهردار مشاهور باه مشایر هماایون شاهردار ،مجت ای میارزاده ،احماد ع اادی در رادیاو کاردی
تهران و رادیو کردی کرمانشاه ض ط شدهاست.
حسن زیرک ،عالوه بر زبان کردی سورانی ،به زبانهای فارسی ،ترکی ،اورامی و لری نیز آواز اجارا کارده و دارای
 3مقااام ترکاای 8 ،مقااام فارساای و  2مقااام اوراماای اساات و  64مقااام بااه زبااان کااردی خواندهاساات .حساان زیاارک در
«ارکستر موسیقی کردی« برادران یوسف زمانی ،ارکستر مشیر همایون شهردار در تهاران و ارکساتر مجت ای میارزاده
در کرمانشاه همکاری داشته و به اجرای برنامه پرداخته است.
صدای حسن زیرک ،با ترانههایی که خواندهاست و اغلب آنها بی

از  50سال پی

اجارا شادهاند ،در میاان ماردم

کرد زبان ،نوستالژیک (خاطرهانگیز) است؛ بهطوریکه ترانههای وی در ذهن اکثر مردم کرد ،یادآور خاطرات تلاخ
و شیرین زندگانی آنهاست.
محبوبیت
حسن زیرک پدیده موسیقی کردی سنتی و فولکلور بود .او در میان کردهای ایران و عراق کاامال شناختهشاده اسات و
میان برخی از کردهای کرمانج ترکیه نیز مح وب است.
اشعار
حسن زیرک نهتنها دارای صدا و حافظه منحصربه فردی باود ،وی در عاین حاال شاعر میسارود و موسایقی بارای آن
مینواخت و حتی تغییراتی در شعرها و قافیه و وزن آنها میداد.
برخی از ترانههای معرو زیرک:
نوروز
کتانه
بارانه
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مریم بوکانی  /تنظیم و ویولن از مجت ی میرزاده
زارا (زهرا)
گوهره
نالشکینه
آمینه (آمنه) و آمین
ری وار و ری وار (کردی-فارسی)
الی الی
آمان دکتر
دیسان شهو هات
هو لیلی
بهناز
شوفر
------------------------------------------------درگذشت
سالهای پایانی زندگی حسن زیرک در تلخی و ناکامی گ شت و چندان به آوازخوانی نمیپرداخت .در منطقه بانه
به نام کانی موال احمد قهوهخانهای دایر کرد و در میاان مردمای کاه دوستشاان میداشات و دوسات
ن سهای

داشاتند ،آخارین

را در رنج و بیماری کشید .حسن زیرک در پنجم تیرماه سال  ،1351برابر باا  28جاوون  1972در سان

 50ساالگی در بیمارساتان بوکاان باهعلت سارطان ک اد باه طاور مشاکوک و مظلوماناه ای درگ شات و در دامناه کاوه
نالشکینه به خاک سپرده شد .درهنگام مرگ استاد حسن زیرک ،رادیو لندن از بزرگواری او یااد میکناد و میگویاد:
«یگانه هنرمند مردم کرد در بیمارستان بوکان درگ شت«.
----------------------------------------
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نظر دیگران درباره حسن زیرک
میدیا زندی ،همسر حسن زیرک ،که خود گوینده بخ

کردی رادیو تهران بود ،مینویسد:

«حسن زیرک نزدیک به هزار ترانه در تهران و کرمانشاه اجارا کردهباود و باه خااطر هماین تراناههای او باود کاه
روزانه نزدیک به دوهزار نامه ارسال میشد ،و حتی درون نامه پول قرار میدادناد تاا تراناه ماورد درخواسات آناان
پخ

شود .برنامههای کردی رادیو تهران و کرمانشاه بهخاطر صادای دلنشاین حسان زیارک ماورد توجاه هماه قارار

گرفتهبود و آن موقع هر روز دو بار برنامه «ما و شنوندگان« پخ

میشد .حسن زیرک با صدای رسا و لا تبخ

خود باعث معروفیت و کی یت و شکوفایی برنامههای کردی در تهران و کرمانشاه شدهبود و سیل نامههای طرفاداران
ترانههای او هر روز به رادیو جاری بود .اما با وجود اینهمه خدمت ،حسن زیرک را دیگار باه رادیاو راه ندادناد و
او را از یاد بردند ،درحالی که در  28مرداد 19( ،1341ی ئاگۆستی  )1962که برد ایستگاه رادیوی کرمانشااه باه
صد کیلووات رسیدهبود ،صدای حسن زیرک به همه شهرها و روستاهای کردنشین میرسید«.
شهرام ناظری ،هنرمند موسیقی سنتی ایران ،درخصوص صدای حسن زیرک چنین اظهار داشتهاست:
درخصوص حسن زیرک ،درمجموع فقاط میتاوانم بگاویم کاه یاک انساان نابغاه باهمعنای واقعای باود .یعنای در هماان
لحظه که وارد ارکستر رادیو میشد و به اتاق ض ط میرفت ،بداهتا ،هم شعر میسرود ،هم آهنگ میساخت ،و هام
آن را میخواند ،که تاکنون چنین ماوردی در موسایقی ساابقه نداشتهاسات .باا توجاه باه ایان نکتاه کاه ایشاان ساواد
خواندن و نوشتن هم نداشتند ،اما موسیقی و شعر را بهصورت الهامی و ح شده میخواند و واقعاا از افاراد کاامال
استثنایی و از نوابغ موسیقی کردی بودند ،و بناده در میاان خواننادگان کارد عالقاه خاصای باه صادای حسان زیارک
دارم.
فاروق ص یزاده بورهکهای ،از پژوهندگان معاصر ،درخصوص حسن زیرک مینویسد:
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حسن زیارک بای

از هازار و پانصاد تراناه ساختهاسات و هماه آهنگهاای تراناهها و بیشاتر سارودههای آن را خاود

میساخته و میسرودهاسات .از آهنگهاای ایان هنرمناد بازرگ ،بیشاتر ترانهسارایان اماروز فاارس و کارد و بیگاناه و
تُرک نیز سود بردهاند ،و امروز هر آهنگی که پدید میآید ،نشاانی از آهنگهاای ایان هنرمناد را در خاود نه تاه
دارد .هنگامی که به آهنگهای او گوش فرا میدهی ،زندگی را با همه آزارها و مویهها و رنجهاای

درمییاابی .بار

همین پایه ،آهنگهای حسن زیرک نشانه زندگی هر کرد آریایی رنجکشیده را در خود نه ته دارد«.
مجت ی میرزاده ،نوازنده ویولون و موسیقیدانی که در تمام آثاار حسان زیارک در دهاه 1340خورشایدی (1961ز) در
ارکساتر رادیاو کاردی کرمانشاااه نوازنادگی و تنظایم آهنگهااای او را بهعهاده داشاته ،درمااورد ایان هنرمناد فقیااد در
گ توگو با راقم این سطور چنین اظهار داشت:
حسن زیرک ،با اینکه مطلقا سواد نداشت ،اما اشعار اغلب آثارش را بهصورت بداهه و در آن لحظاه کاه میخواناد،
میسرود .وی از حافظهای بسیار قوی در ح

شعر و آهنگ و مقامهای کردی برخوردار بود ،و باید گ ت کاه حسان

زیرک هیچگاه در موسیقی کرد تکرار نخواهد شد؛ چرا کاه مانادگارترین و زی ااترین نغماات کاردی را خلاق کارد ،و
اینک نهتنها در ایران ،بلکه حتی در میان کردهای عراق ،سوئد ،و سایر نقاط جهان ،آثار و نام و یاد او از مقام
و منزلت واالیی برخوردار است«.
بیژن کامکار ،خواننده و نوازنده ،با اعالم این مطلب که عالقه زیادی به صدای حسن زیرک دارد ،گ تهاست:
حسن زیرک یکی از برجستگان موسیقی کرد بهشمار میآید و خیلی از آهنگهاای کاردی یاا فارسای کاه االن باه اجارا
درمیآید ،الهامگرفته از آثار آن هنرمند است .شهرت و مح وبیت حسن زیرک فقط محدود به مرزهاای ایاران نیسات،
بلکه در کشورهای اروپایی و تمام نقاط کردنشین جهان امتداد دارد.
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حسن زیرک ستاره همیشه محبوح شبکه های رادیویی و تلویزیونی
بهزاد خالوندی

حسن زیرک یک فوق ستاره با تعریف امروزی در دنیای هنر است .یک استاد مسلم موسیقی فولکلور کردی که هرگااه
آثار زی ای

مجالی برای عرضه اندام در رسانه های دیداری و شنیداری داشته ،بی رقیب بوده است.

حسن زیرک یک فوق ستاره با تعریف امروزی در دنیای هنر است .یک استاد مسلم موسیقی فولکلور کردی که هرگااه
آثار زی ای

مجالی برای عرضه اندام در رسانه های دیداری و شنیداری داشته ،بی رقیب بوده است؛ چاه آن زماان

که این هنرمند بی همتا در رادیو کردی تهران و رادیو کردی کرماشان (بخ
پرداخت و چه سال های اخیر که مجالی دوباره پدید آمده تا صدای

کردی صدای ایران) به هنرنماایی مای

از ش که هاای تلوزیاونی متعادد ایاران پخا

شود .اگر نگاهی به روند حضور حسن زیرک و آثارش در رسانه ها بیاندازیم آشاکارا درمای یاابیم کاه ایان هنرمناد
هرگاه مجال عرضه اندام پیدا کرده ،حضوری تمام قاد در شا که هاای رادیاویی و تلویزیاونی داشاته و همیشاه یاک
فوق ستاره در عالم هنر بوده است.
آغاز هنرنمایی با رادیو کردی بغداد
اولین حضور حسن زیرک در «رادیو« به سال  1953 - 0009باز مای گاردد؛ زماانی کاه وی در شاهر بغاداد مشاغول
کار بود و به صورت ات اقی به وسیله «جالل طال انی« جوان کشف و به رادیاو کاردی بغاداد معرفای شاد .در ایان
رادیو بسیاری از بزرگان موسیقی کردی مانند« :علی مردان«« ،حسن جزیری«« ،محمد عار جزیاری«« ،شامال
صائب«« ،طاهر توفیق«« ،باکوری« و «قادر دیالن« به فعالیت هنری می پرداختناد .هرچناد حسان زیارک باه
هنگام ورود به رادیو کردی بغداد یک خواننده بی نام و نشان بود ولی با بهره گیری از استعداد فوق العاده ای کاه
داشت ،خیلی زود آوازه اش همه جا پیچید و ت دیل به جوان اول موسیقی کاردی شاد .اماا در ساال  0009در عاراق
رویاادادی ات اااق افتاااد کااه نقشاای تعیااین کننااده در سرنوشاات هنااری حساان زیاارک داشاات .در ایاان سااال بااا کودتااای
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ع دالکریم قاسم حکومت ملک فیصل سقوط کرد .حسن زیرک که پای

از آن آهنگای را باه مناسا ت تاجگا اری ملاک

فیصل در رادیو بغداد اجرا کرده ،از بیم جان خود در ایران ماندگار شد و دیگر به عراق بازنگشت.
همزمااان بااا ایاان ات اقااات دولاات وقاات ایااران باارای خنثاای نمااودن ت لیغااات من اای رادیااو کااردی بغااداد کااه بااه دسااتور
ع دالکریم قاسم به راه افتاده بود ،خیلی سریع در تهران و کرمانشاه اقدام به راه اندازی رادیو کردی کارد و ایان
فرصتی تازه برای هنرنمایی دوباره «حسن زیرک« بود.
همنوایی ارکسترهای بزرگ با صدای حسن زیرک
اولین هنرنمایی حسن زیرک در رادیو کردی تهاران باه ساال  1958 - 0009باازمی گاردد؛ زماانی کاه وی باه شاکل
رسمی از سوی این مجموعه دعوت به همکاری شد .این خواننده خوش صدا خیلی سریع ت دیل باه گال سرسا د رادیاو
کردی تهران گشت و با بسیاری از بزرگاان موسایقی آن زماان ایاران حشار و نشار پیادا کارد و باه محافال و مجاالس
مختلف هنری دعوت می شد .ماموستا علی مردان در گ تگاویی کاه پاس از مارگ حسان زیارک باا رادیاو کاردی بغاداد
انجام داده ،درباره از دیدار خود با حسن زیرک در تهران می گوید « :هنگامی که من به تهران رفتم حسان زیارک
هم در آنجا بود و یک روز ص ح زود او همراه با یک هنرمند بسیار معرو  ،به دن ال من آماد و باا هام باه مجلسای
که در خانه زیرک برگزار بود ،رفتیم و در آنجا به اجرای آواز پرداختیم«.
حسن زیرک در همان سال ها با خانم میدیا زندی ،گوینده معرو رادیو کردی تهران ازدواو کرد.
کارهای حسن زیرک در آن زمان با همکاری ارکستر بزرگ رادیو ایران به سرپرستی مشیر همایون شهردار نواخته می
شدند ،ارکستری که برجسته ترین هنرمندان عرصه موسیقی سنتی ایران مانند :حسین یاحقی ،حسن کسایی ،جلیل
شهناز ،جهانگیر ملک و احمد ع ادی در آن ساز می زدند .حسن زیارک باا همکااری ایان ارکساتر آهناگ هاای زی اایی
همچون «نهخۆش و دهردهدارم«« ،باران بارانه«« ،بهرده باهرده«« ،لاهو کهلاهو دهنگای سااز د «« ،شاییره«،
«النک النک النکۆڵی« و آهنگ معرو «نهوڕوز« را اجرا کرد .کارهایی کاه حسان زیارک باا ارکساتر رادیاو ایاران
ض ط کرده به لحاظ موسیقایی در سطحی باالتر از کارهای پیشین وی در بغداد هستند.
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هنرنمایی در رادیو کردی کرمانشاه
مجموعه رادیو کردی در سال  0010به منظور ارائه بهتر برنامه ها و ارت اط نزدیک باا جامعاه مخاط اان کارد باه
کرمانشاه منتقل شد .در این دوره با به کارگیری فرستنده های قوی صدای رادیو کردی ناه تنهاا در ایاران بلکاه در
خاورمیانه و اروپا نیز شنیده می شد و این فرصتی تازه برای حسن زیرک بود تا این ار در گساتره وسایع تاری باه
هنرنمایی بپردازد .یکی دیگر از ات اقات مث ت در زندگی هنری حسن زیرک پس از حضور در کرمانشااه آشانایی وی
با «مجت ی میرزاده« بود و توانست با همراهی ایان نابغاه کرمانشااهی ،بهتارین آثاار دوران هناری خاوی

را خلاق

کند .آهناگ هاای مانادگاری همچاون« :ئاای شاله ناازهنین«« ،ئاهی ماناگ«« ،ئاهی وهی باراناه«« ،کرماشاان«،
«لۆرکێ«« ،رێگاکهم دووره« و «ههروایه« حاصل همکاری میرزاده و این خواننده افسانه ای است.
حسن زیرک در آن سال ها مح وبترین چهره رادیو کردی بود و همه روزه صدها درخواست بارای پخا

آهناگ هاای

روانه این رادیو می شود ولی با وجود این همه مح وبیت و مق ولیت متأس انه این هنرمناد در ساال  0011باه دلیال
اختالفاتی که با مسئولین وقت رادیو کردی پیدا کرد از این مجموعه جدا شد و بعدها هر چه تالش کارد نتوانسات
بار دیگر به این مجموعه بازگردد .سال های  09تا  11را می توان طالیی ترین دوران هنری حسن زیارک نامیاد،
کارهایی که او در این دوران اجرا کرد به دلیل کی یت کار و ضا ط و ارکساتر قابال مقایساه باا آنچاه کاه در او در
فاصله سال های  09تا  09در رادیو کردی بغداد انجام داد ،نیستند.
سال های دوری از رسانه
سال هایی که حسن زیرک دور از رادیو کردی بود بر او بسیار سخت گ شت .او در عراق مورد آزار و اذیات نیروهاای
امنیتی عراقی قرار گرفت و در بازگشت به ایران نیز مدتی در بازداشت ساواک بود و آزار بسیار دید .او سال های
آخر عمر را در قهوه خانه ای در زادگاه

بوکان گ راند و عاق ت هم در سال  0050بر اثر سارطان ک اد از دنیاا

رفت.
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هرچند حسن زیرک از سال  11تاا زماان مارگ تاراژیک
صدای

از همکااری باا رادیاو کاردی محاروم باود ،ولای باا اینحاال
مای شاد و طرفاداران بسایار داشات و شااید باه دلیال هماین

همچنان از ایان رادیاو و دیگار شا که هاا پخا

طرفداران بسیار بود که او فکر می کرد امکان ندارد مسئولین وقت بتوانند این روند را ادامه دهند ،ولی متأس انه
در عمل چیز دیگری ات اق افتاد .مرگ حسن زیرک در سال  50خ ری تلاخ باود کاه در منااطق کردنشاین باه سارعت
از پی

پیچید و بار دیگر نام او را بی
گستره بیشتری از رادیو کردی پخ

ورد زبان ها کرد .پس از مرگ حس زیرک کارهای زی ا و شنیدنی وی با

شدند.

بازگشت دوباره به شبکه های رادیو و تلویزیون
در سال های اخیر اولین باری که صدای حسن زیرک دوباره از ش که هاای رادیاو و تلویزیاونی ایاران پخا

شاد باه

میانه های دهه  51باز می گردد .در ایان دوران باا تأییاد شاورای عاالی شاعر و موسایقی ساازمان صادا و سایما باه
تدریج تعدادی از آثار حسن زیرک مجوز پخ

گرفتند.

طاای ایاان سااال هااا ش ا که «کردسااتان« چااه در برنامااه هااای جاااری و چااه در برنامااه مح ااوب ش ا انه «دیاریتااان
گورانییکه« ترانه های زی ای حسن زیرک ،را پخ

می کند .در میاان شا که هاای سراساری نیاز شا که «شاما« در

برنامه «ه ت ترانه« که مخاط ان بسیار گسترده ای دارد کارهای حسن زیرک را به شکل ویژه ای پخ

می کند و

به دلیل مح وبیت بسیار حسن زیارک در میاان مخاط اان ایان شا که ،کارهاای ایان هنرمناد هرباار باه عناوان آهناگ
ه ته ،ماه و فصل انتخاب می شوند« .سیمای کردی« شا که ساحر ،شا که  ،1رادیاو فرهناگ ،رادیاو پیاام و دیگار
ش که ها نیز هماین حکایات را دارناد .آن هاا باا پخا
بینندگان کرد خوی
موجهی از پخ

تراناه هاای حسان زیارک باه مح اوبیتی دو چنادان در میاان

دست یافته اند .ال ته در این میان تنها «ش که زاگرس« کرمانشاه است که بادون هایچ دلیال

ترانه های حسن زیرک امتناع مای کناد و ماردم را از شانیدن صادای هنرمنادی کاه ساال هاا ساتاره

رادیو کردی این شهر بوده بی نصایب مای گا ارد« .شا که زاگارس« باه دلیال در پای
طرفداران پرو پاقرص هنر در این استان را از دست داده است.
ستاره این روزهای شبکه های تلویزیونی
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این روزها ترانه های «حسن زیرک« جزو مح وب ترین کارهایی هستند که از ش که های مختلف ایاران پخا

مای

شوند و بسیاری مشتاق شنیدن صدای این هنرمند خوش صادا هساتند .ال تاه باا ایان وجاود هناوز تعاداد معادودی از
کارهای این خواننده بزرگ مجوز پخ

دارند .با توجه به مح وبیت گسترده این خواننده اسطوره ای ،سازمان صادا

و سیما باید با ساعه صادر بیشاتری باه بررسای کارهاای وی بپاردازد و زمیناه پخا

تعاداد بسایار بیشاتری از آثاار

ارزشمند این خواننده بوکانی را فرهم کند .بی گمان این ابتکار ستودنی کمک بسیاری به ج ابیت و مح وبیت بیشتر
ش که های رادیویی و تلویزیونی نزد مخاط ان خواهد کرد.
من ع :کرد پرس

نگاهی به زندگی زندهیاد حسن زیرک به قلم میدیا زندی
حسن زیرک هنرمند بزرگ کرد

دارندە این آوای ملکوتی ،صدای رسای کرد ،هرگز نمیمیارد .خااک نیاز نخواهاد توانسات ایان آوا را در خاود مادفون
سازد.
حسن زیرک ،بزرگ مردیست که در هر کجا کاردی وجاود داشاته باشاد و در هار کشاور کردنشاینی ،همانناد ساتارهای
درخشان میفروزد و آوای ملکوتیاش دل هر دلداری را به جناب و جاوش در مایآورد .و میتاوان گ ات :هار کجاا کارد
باشد ،حسن زیرک نیز هست؛ چرا که در هر خانۀ کردی ،آوا و آوازهای او وجاود دارد .هماه روزه ،آوای لا تبخ
این نابغە بزرگ باه گاوش میرساد و هیچگااه بااور نخاواهم کارد حسان زیارک مارده باشاد؛ تااکنون کاه  95ساال از
درگ شت او میگ رد ،هنوز وی در خانە هر کردی حضور دارد.
حسن زیرک ،از همان دوران کودکی ،زندگی بسیار تلاخ و ناخوشاایندی داشاته اسات .همانگوناه کاه در کتااب (نغامە
کردستان) ،که خودش آنرا سروده است و من نیز در ویراستاری و بازنویسی و آماده کردن این کتاب ،با او همکااری
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داشتهام ،زندگی تلخ خود را بیان کرده ،که تا چه اندازه ،با نداری و آوارگی و بیکسی ،زندگی میگ رانیده است.
وی ،چند بار ازدواو کرده است .همسر نخست ایشان ،بانویی به نام مح وبه ،بوده .هنگام گرفتار شدن حسن زیرک
در زندان(،به خاطر تصاد ماشین در سقز و کشته شدن جوانی  05ساله که به ح س ابد محکوم شاده باود) ماادر
حسن ،همسر او ره به عقد برادرش حساین ،کاه ایان کاار ،دل لطیاف حسان را شادیدا آزرده میساازد و او را دچاار
دردسر میکند .وی ،به همین علت ،مدتی به عراق میرود و در مساافرخانە فنادق شامال ،باه شااگردی میپاردازد و
روزی هنگااام نظافاات ،کااه مشااغول زماازمە یکاای از ترانااههای

بااوده ،مسااافری بااه نااام جااالل طال ااانی (ره اار وقاات

اتحادی ،میهنی کردستان) ،که در آنجا اقامت داشته ،باشنیدن صدای حسن زیرک ،او را به رادیو بغداد برده و او،
در آنجا مشغول به کار میشود.
در سال  0655میالدی ،برابر با  0009خورشیدی ،به ایران برمیگردد .هنگام اقامت ،در مراغاه ،وی باا پادر مان
(دکتر زندی) آشنا میگردد و در خانە پدرم به کاار مشاغول میشاود .آن هنگاام ،مان کاودکی  9ماهاه باودهام .پادرم
چند بار حسن را از ح س و زندان نجات داده بود است و چون حسن به راستی انسانی بسایار باا وفاا و نمکشاناس
بود ،هنگامی که به تهران میآید ،در مسافر خانە حقیقات ناصار خسارو ،کاه آن هنگاام محال اقامات کردهاا باوده،
عمهزادهام را میبیند و سراغ پدرم را از او میگیرد .او نیز نشاانی پادرم را در تهاران باه او میدهاد .حسان باه او
میگوید« :حاال که مشهور شدهام ،خیلی دلم میخواهاد دایایات را ب یانم .چونکاه مان ،هماان ناوکر پیشاین دایایات
هستم .مرا پی

دکتر زندی ب ر« .عمهزادهام ،حسن را به خانە ماا مایآورد .مان در آن هنگاام در کاالس نهام درس

میخواندم .هنگامیکه از دبیرستان برگشاتم ،ماردی را دیادم باا ل ااس کاردی ،کاه دو خاانم نیاز  -کاه گویاا هار دو
همسر او بودند -با او بودند .یکی از آنها زبیده نام داشت .در آن موقاع مان نمیدانساتم آن مارد کیسات؟ چونکاه در
تهران زندگی میکردم و هنرمندان کرد را به خوبی نمیشناختم .پادرم نیاز از ساوی حکومات رضاا خاان ،باه خااطر
عشق فراوان او به کردیت،در سال  0099خورشیدی به تهران ت عید شده باود .در آن مواقاع ،پادرم اجاازە بازگشات
به مناطق کرد نشین را نداشت .پدرم که از بنیانگ اران ژ کا (جمعیت احیای کرد) و قارار باود کاه رئایس جمهاور
کردستان گردد ،اسم مرا ،به خاطر میهن پرستی بی
پدرم هیچ وقت به همسر و فرزندان

از حدش ،میدیا گ اشت .چرا که کردها همان مادها هستند.

اجازه نمیداد که ل اسی غیر از ل اس کردی به برکنند و کسی در خانه حاق

نداشت به زبانی دیگر ،به جز کردی صح ت کند .به جز این پدرم اولین کردی بود که از مهاباد برای کارهای مهم
سیاسی به آلمان س ر کرده بود .وقتی به من گ تند :ایشان حسن زیرک ،ترانهسرای نامی کرد است؛ و هنگامی که
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حسن زیرک شروع کرد به آواز خواندن ،من زیاد خوشم نیامد .چونکه من ،کمتر به ترانه کردی گوش داده بودم.
چند روز پس از این دیدار ،روزی در دبیرستان ،مرا به دفتر فراخواندند .در آن جا ،چشمم به حسان زیارک افتااد
که با برادرم حسین ،به دن ال من آمده بودند .با آنان ،از دبیرستان به بخ

رادیو کردی آمدیم .رادیو کاردی ،در

تیر ماه در تهران تأسیس شده بود و من ،در  01مهر ماه سال ،0009همکاری خود را با برنامه کاردی آغااز کاردم
و در آنجا گویندۀ برنامههای کردی شدم.
یادم میآید یک شب پس از مشغول شدنم به کار ،در رادیو کردی ،حسن به من پیشنهاد ازدواو کرد .من از حر او
تعجب کردم .چونکه حسن ،از سن جوانی گ شته بود .پدرم با شنیدن این خ ر عص انی شد و مرا از رفتن به اداره
منع کرد .اما پس از چندی ،از طر حکومت وقت ،به خانە ما آمدند و پدرم را مج ور کردند تا اجازه بدهاد مان
دوباره به سرکار برگردم .حسن ،سی سال از من بزرگتر بود .او همچنان برای ازدواو با من پافشاری میکارد و باه
دولت وقت گ ته بود که اگر میدیا را به عقد من درنیاورید ،به عراق بر میگردم و در ایران نمیمانم .چون دولات
وقت ،به آواز حسن احتیاو داشت بدون اجازە پدرم ،مرا به عقاد او درآوردناد و ماا ایان گوناه زن و شاوهر شادیم.
مدتی گ شت و من ،از حسن بچه خواستم .به او گ تم :یا بچاه یاا طاالق ،دولات وقات کاه هناوز باه حسان احتیااو
داشت ،فوری با پول دولت حسن را در بیمارستان بازرگان توسط دکتر محمود محسنیان با عمل جراحی مداوا کردند
و پس از سه سال ،در  99مهر ماه سال  ،0011خدا آرزو را به ماا بخشاید و چاون تاا آن موقاع ،حسان ،باا وجاود
اینکه چند بار ازدواو کرده بود ،اما بچاهدار نشاده باود و در آرزوی فرزنادی باود؛ و پاس از ازدواو باا مان ،دارای
بچه شد ،آن هم در روستای زن یال ،در خاانە شایخ زن یال ایان بچاه باه دنیاا آماد باه هماین خااطر اسام او را آرزو
گ اشت؛ اما شیخ زن یل ،دخترمان را مهتاب نام نهاد .دو سال پس از به دنیا آمادن مهتااب (آرزو) ،خادا سااکار را
به ما داد .نام ساکار نیز مهناز است؛ چونکه پی
گ ت :اگر این بچه ،پسر باشد نام

از به دنیا آمدن ،آرزو گ ات :ماماان ،فاردا مهنااز میآیاد .حسان

را ایرو میگ ارم .به خاطر اینکه او از صادای ایارو خیلای خوشا

میآماد و

هر موقع به زبان فارسی آواز میخواند ،از س ک آواز خواندن ایرو سود میجست.
حسن زی اترین و دلنشینترین ترانە خود به نام «الالیی ،آرزو« ،را چهل سال پی

برای دخترماان آرزو(مهتااب)

اجرا کرد .ترانە« :کیژولە نازدار ،مههتاب مهزهدار« (دختر نازنین ،مهتاب بامزه) را نیز برای آرزو خوانده اسات
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و سپس «نازدار و نازداری باابی«( :ناازنین ،ای ناازنین پادر) را بارای سااکار(مهنااز) اجارا کارد .پاس از ایان دو
بچه ،حسن دیگر بچهدار نشد.
هنگامی که حسن ،دست از هماه چیاز کشایده باود و تارانە «بااران باراناه« را در تاوبە نصاوح از کارهاای گ شاته
خوانده بود ،دریغا که به خاطر رفتار نادرست دولت ،باز به کاردار پیشاین خاود برگشات .رفتاار باا حسان ،کاه در
همۀ دنیا ،به ویژه میان کردهای ایران و عراق و ...مشهور شده بود ،او را دچار مشکل فراوان کرد؛ به ویژه وقتی
که دکتر شیخ عابد سراوالدینی ،رئیس برنامە کردی رادیو تهاران باود ،هنگاامی کاه حسان ،باه رادیاو تهاران  -در
میدان ارک آمده بود ،او به دژبان دستور داده بود تا نگ ارند حسن داخل شود .این کار سراوالدینی ،چناان تاأثیر
من ی بر دل لطیف حسن گ اشت که دیگر ،هیچوقت به رادیو برنگشت و با دلی شکسته ،بار و بند خود را به سوی
بغداد پیچیاد .هنگاامی کاه باه بغاداد رساید ،در آنجاا نیاز او را دچاار مشاکل کردناد؛ او را گرفتناد و روانە زنادان
کردند .در آنجا او را به پنکه بسته و شکنجه داده بودند .پس از رهایی از آنجا ،به ناچار به تهاران برگشات .در
تهران نیز ساواک او را گرفت و زیر شکنجه قرار داد .جریاان شاکنجه اش در سااواک را خاودش در ناوار گ تاه ،کاه
صدای او هنوز به یادگار مانده است .این روی داده ها ،نشان دهندە این هساتند کاه حسان ،ناه در ایاران و ناه در
عراق ،روی ،خوشی و راحتی و آزادی را ندید.
هنگامی که در کرمانشاه بودیم؛ در سالهای  10تا  ،10برای خود انجمنی از موسیقدانان را تشکیل داده بود که به
راستی ،پنجه ای لطی ی داشتند .در آن مواقع ،زندگی کارمندی حسن ،به سرازیری افتاده بود؛ چونکه دولت باه او
حقوق نمی داد .به این خاطر که رییس برناامە کاردی شاکرالله باباان ،گ تاه باود :ماا نزدیاک باه  0511تراناه باا
صدای حسن زیرک داریم ،دیگر احتیاجی به خود او نیست! در همین روزگار ،اساتاد علای ماردان و حسان جازراوی و
محمد عار جزراوی ،سه تن از اساتید برجستە موسیقی کرد عراق ،به ایران آمده بودند آنان از من و حسن زیرک
دعوت کردند باه رادیاو بغاداد بارویم .در ایان موقاع ،دولات وقات ،فاوری دل حسان را خاوش کردناد و باه او حقاوق
ماهیانه و حقوق های گ شته اش را نیز پرداختناد؛ تاا وقتای کاه مهماناان عراقای بازگشاتند ،پاس از رفاتن آناان
دولت وقت ،بالفاصله به طور کلی حسن را از اداره اخراو کرد.
در تهران نیز وقتی حسن به رادیو آمد ،دکتر سراو الدینی به او اجازە کار نداد و همە این رویدادها ،دل لطیاف
و حساس حسن را به درد آورد و او ار دچاار زنادگی تلخای کارد .پاس از ایان هماه در باه دری و آوارگای حسان ،باا

251

مامۆستا حەسەن زیرەک ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی گورانی کوردی

همسر دیگرش رابعه خانم که پس از من با او ازداواو کرده بود در سر راه مریوان ،قهوه خانه ای کوچک باز کرده
بود و در آنجا با دلی پر از درد و غم ،دور از من و بچه های  ،زندگی را می گ ارنید .در سال  0051مان شانیدم
که حسن مریض شده اسات .بچاه هاایم را برداشاتم و باه مهابااد آمادم و در خاانە دایایم حسان را دیادم .آن هنگاام
ساکار  9سال و آرزو  6سال داشت .وقتی حسن را دیدم او را خیلی شکسته یافتم .از کار به دستها خاواه

زیاادی

کردم که به داد حسن زیرک برسند ،اما حتی یک آم والنس نیز در اختیار ما نگ اشتند .تا ساال  50حسان روز باه
روز حال

بدتر میشد و کسی نیز به حر ما تاوجهی نمیکارد و حتای کاوچکترین همکااری نیاز باا مان نکردناد تاا

حسن را به تهران منتقل کنم .من در آن هنگام ،هر روز از کرمانشاه به بوکاان سار میازدم و حسان را میدیادم چارا
که دکتر گ ته بود حسن سرطان دارد .در بیمارستان بوکان دکترها متوجه سرطان او شده و فهمیده بودند که او در
آینده ای نزدیک خواهد مرد .از نظر من بیشتر این درد و غمهاا و مصای تی کاه باه حسان رسایده باود بخااطر عادم
توجه حکومت وقت و سردمداران و جیره خواران بی رحم حکاومتی باه هنرمناد بازرگ کارد باود حکاومتی کاه بخااطر
جلوگیری از رفتن حسن زیرک به عراق و ماندن وی در ایران ،مرا که سنم قانونی ن ود بدون اجازە پدرم باه عقاد
حسن درآوردند و یا هنگامی که بچه میخواستم ،باز حکومت وقت فوری او را مورد عمل جراحای قارار دادناد تاا وی
بچه دار شود ،که چه بعدها ،چون که حسن نزدیک به هزار ترانه در تهران و کرمانشاه اجرا کارده باود و بخااطر
همین ترانه های او بود که روزانه نزدیک به  9111ناماه نوشاته میشاد و حتای درون ناماه پاول قارار میدادناد تاا
ترانه مورد درخواست آنها پخ

شود.در کل برنامه کردی بخاطر صدای دلنشین حسن زیرک ماورد توجاه هماه قارار

گرفته بود و در آن موقع ،هر روز دوبار برنامە «ما و شنوندگان«پخ
لا ت بخا

میشد و حسن زیرکی کاه باا صادای رساا و

خااود باعااث معروفیاات و کی یاات و شااکوفای برنامااه هااای کااردی در تهااران و کرمانشاااه شااده بااود و ساایل

نامەهای طرفدارن ترانه های او ،هر روز به رادیو جاری بود در حالی کاه در  95مارداد  ،0010کاه بارد ایساتگاه
رادیو کرمانشاه به  011کیلو وات رسیده بود ،صدای حسن زیرک به همە شهرها و روستاهای کردنشین می رسد.
در سال  0010من کتاب (چریکهی کردستان  -نغمە کردستان) را بارای حسان بااز نویسای کاردم  -بایساته باه ذکار
است که حسن زیرک ،بخاطر اینکه سواد نداشت اشعاری را که می سرود نمی توانست بنویسد و لا ا مان بارای

مای

نوشتم؛ زنده یاد دکتر محمد صدیق م تی زاده نیز مقدمە بسیار شیوا و عالمانه برکتاب نوشت .سروده ای نیز برای
حسن سروده بود که این شعر بر سنگ مزار حسن زیرک نوشته شده است:
٢١ی جوونی ٢١١٤
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خوالێخۆشبوو حسن زیرهک که تا دوا ههناسهی ژیانی گۆرانی بۆ خهڵک چڕی؛ ئاوا باسی خۆی و هونهرهکهی
دهکات:

قسهکانی زیرەک به دهنگی خۆی

" لێره له کێوو شاخێکدا ...له بهینی دوو سێ کێو دا چای خانهیهکی پرتوکاو و ناخۆش و حاهجای م ههیاه ئهگاهر
بێن تهماشا بکهن عهجایب دهبن که چۆن من لێره دهژیم ،ناپێم خۆشه کاسپی لێ دهکهم چون هونهر لاه نێاو کاوردا
قهدری نهما بۆ من بههرهیهکی نهدا هونهر بۆمن کارێکی نهکرد که به شوێنی دا بچم .چون کوردم و بهزمانی کوردی
قساه دهکاهم ئاهوه خاهریکم دوو ساێ گاۆرانی باهم زهماانی پیریماهوه وهختای پیریماهوه دهڵایم باۆ ئالاهم باۆ ئااخری
مهرگم ،که نزیکه و زهمانێکه خواحافیزی یهکجاری بکهم بچمه ژێر گیهوه که بهشهری کورد نهبینم .سالو دهکهم لاه
ههموو شارهکان و"....

کۆکردنەوە و ئامادە کردنی :رەحمان نەقشی
رێکەوتی :پووشپەڕی ٢٢١٨ی کوردی  -جوونی ٢١١٨ی زایینی
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