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  گۆرانی خان باجی حهسهن زيرەک..لهسهردەمی کرۆنا..

  دکتۆر مهولود ئيبراهيم حهسهن

ر    ٤/٢٠٢٠سهرەتای/ –ههول

نان   خان باجی..لوتکهی داه

پهڕی وگهڕايهوە بۆ به هه  ک له به هه شتهوە هات و به دۆزەخدا ت حهسهن زيرەک ..دەنگ
  شت ..
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  بهشی يهکهم:

  ...کڕۆنا..هونهر له سهردەمی کرۆنازيرەک له سهردەمی 

هه موو ڕووداوو گۆڕانکاريهکی ناوچهيی يان جيهانی ، له گهڵ خۆی زۆر اليهنی تر له ژيان 
ستا لهسهردەمی کرۆنا سهرەتايهکی هونهرو  دەگۆڕێ ! بهتايبهت هونهرو ئهدەب .. هه ر ئ

ت که نم..هه ردەب واش ب  ..ئهدەبی تايبهت بهم ڕووداوە جيهانيه دەرکهوتووە ، به دووری ناب
ک ل کهون له جيهانی هونهرو ئهدەب بهرهه می شياو بهو کهسان وی ئهم پهتايه هه  و بش ه ن

و ڕووداوە گهورەکان  نهر له ن نن وناو پهيدا بکهن، هه رواش بووە زۆر داه زەمهن وژيانه دابه
وەندی ئهدەبی و هونهری  نانی گهورەيان کردووە له ن و به کاريگهری ڕووداوەکان داه

ا . که ئهو بهرههمانه دەربڕی هيواو ژانی ئهو سهردەمه بن و بتوانن نهتهوەيی و جيهانی د
زی بهرگری کردنيان زيادو بهردەوام بکهن  ندەوارانی خۆيان ئارام بکهنهوەو ه گرو خو گو

 .  

نشين  کی جيهانی دا دەژين و هه موومان ما و ڕووداو مهبههۆی(کرۆنا) وە له ن ستا ئ هه ر ئ
ژە   بووينهو سنووری گهڕوسوڕمان ئهو چهند مهترەيه که خانووەکانمان هه يهتی ! به هۆی در

ک  س و کهوتمان هه ريهکهمان پهنا بۆ بابهت نشينهوە و دووبارە بوونهوەی هه  شانی ئهوما ک
ستا هه مانه ! من  ت که هه ر ئ دەبهين که دەکرێ يارمهتی دەری باشتر کردنی ئهوژيانهمان ب

که گوێ له زيرەک دەگ کی هونهری بهرز و له هه موو قۆناخهکانی بۆخۆم تهمهن رم وەک دەنگ
زی پ بهخشيوم و ئارامی کردوومهتهوە ، هه رچهندە ئهو هونهرمهندە  ژيانم ئهو هونهرمهندە ه
م؛ الی من و زۆربهی ئهوانهی کهبهردەوام  دەپهڕێ ..به ئهوا پهنجا ساڵ بهسهر مهرگی دا ت

( حهسهن زيرەک)  ايهن کهدەنگی هونهرمهندگوێ له زيرەک دەگرن ،وەک من لهسهر ئهو ڕ
ک دەنگی هه موو تهمهن  وەيهک کۆن ناب ! وەک يهک که و به هيچ ش ک و هه موو زەمهن

ت  م لهزيرەک دەب لههونهرمهندە هاوزەمهنهکانی زيرەک له يادی کۆچی دا  گوتی : من که گو
ن هيواری ئهم گۆرانيهی گوتووە   قم) که دو ند دەخۆم به(ته ستا هه سو ! هه رواشه.. هه ر ئ

شهوەی زۆر گوێ  ندە زۆرن  زيرەکيان بردووته  ڕيزی پ گرانی زيرەک ه وادارو گو
گرتنه به هۆی هونهرمهندی خۆی و هونهرە جهماوەريه  گيراوەکان. ئهو زۆری گوێ ل ل

ت .   کهيهتی ، نهک دام و دەزگاو ڕاگهياندن و کۆمپانيای گهورەی له پشتهوە ب

و دەزگا کانی ڕاديۆو تهلهفزيۆن وکاف و گازينۆو چايخانهو ساردەمهنی و دەنگی زيرە ک له ن
و سهنگر و  و گوندو له بهر با خه شوان و گاوانهوەو له ن ن و سهرمهزراو ن و ماش ن
وەتی سۆفی دا، به  زی سهرخۆش و له خه ت و ئاوارەيی و له سهرم و و بهنديخانهو له ن
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و يوتيوب و سوشيال ميديا هه موو  زيرەک هۆی (موبايلی زيرەک)ەوە و  ستاش له ن ک   ئ ما
و شي  گا هاو دا هه يه ! چووەته ن ن و شايی و بۆنه ئايينيهکانيش ! له خهم و شادی تاک و کۆمه

  بهشه !

من لهم سهردەمی کرۆنايه داو سهرە ڕای ئهو هه موو کارو پڕۆژەو هۆيانهی که دەتوانن 
شتا زۆر جار دەنگی زيرەک.. ژيانی زيرەک ڕام خهريکم بکهن و ب کارم نه ه  نهوە! ه

ک  ن و ماڵ کهرەنتينهم و نازانم له چ شو تهوە له ن شن و وام سهرگهرم دەکهن ، له بيرم دەچ دەک
ک دا دەژيم ! دەزانم ئهم کرۆنای جيهانگيرە هه موو ژيان  و چ ڕووداو ک و له ن و زەمهن

ک تهواو جيا له جيهانی ش کرۆناو له ن   دەگۆڕی وگۆڕان ويشيان دا هونهر و ئهدەبيش گۆڕانی پ
کيش لهوەی  گهورەی دەدەن و هه ند وازی تازە سهر هه  ت ، زۆر ڕيبازو ش بهسهر داد

نيام که هونهری زيرەک..دەنگی  م ؛ د ن و دوا دەکهون ، به ڕابردوو له زەمهن دا دەکهل
که سهردەمی کڕۆناش دەبڕێ و د که و دەنگ نتهوەو زيرەک هونهر وای کرۆناش هه ر دەم

ت !  سهيرکه لهوەتهی يهکهمين گۆرانی  که قسه هه يه .(ئهسمهر  يارم  –بهردەواميش دەب
ی  ت ، له سا ستگهی بهغدا تۆماری کردووە تا دەکاته مانگی  ١٩٥٣جوانه) ب له ئ

ش مردنی ، به قسهی حوسهينی برای دواگۆرانی تۆمار دەکات ١٩٧٢شهشی ک پ وچهند ڕۆژ
تی خۆيان پاراستووەو هه ب  ه ناوی (وامن دەمرم دەردم گرانه !) ئهو دەنگ و هونهرە زيندوو

نتهوە. زێ و له لوتکهدا دەم ش و بشگۆڕێ.. هه ر دەيپار   تا ڕۆژگاريش بچيته پ

  يهکهمجار چۆن گۆرانی(خان باجی) م بيست؟

نه له گهڵ کاريم دەکرد ، ئهو هاو وەستايهکی ناسراو بۆ  قوتابی ناوەندی بووم و هاوينان کر
کی دوورە دەست له بينای قوتابخانهيهک دا کارمان دەکرد  کار چووينه دەرەوەی شارو له گوند
، مانگه شهو بوو من ڕاديۆ بچووکهکهی وەستاکهم بهدەستهوە بوو لهدەوری ئهو خانووەدا 

ز يدا دەخهوتين ، شهو درەنگ بوو وابزانم( ڕاديۆی تهور ؟) بووله پڕ دەسووڕامهوە که شهو ت
ک ڕوحی هه ژاندمهوە  ن زيرەک دەنگی بهرز بووەو به گۆرانی ( خان باجی ) وەک عهردهه ژ
! لهو شهوەدا بۆ يهکه م جار له ززەتی هونهری گۆرانی به شيعرو ئاوازەوە.. به ب ئهوەی 
يان داگيرکردم وام هه ست ت ؛ هه موو هه ست و دڵ و دەروون و ئهق ان هه ب  شارەزاييهکم ل

و دڵ و ڕوح و هه ستم  ستا ئهو گۆرانيه له ن دەکرد بهسهر زەويهوە نهماوم ! له و ڕۆژەوە تا ئ
تهوە هه مان شهوو هه  ن ک که دەيبيسمهوە دەمگهڕ گای خۆی کردووتهوەو هه ر جار دا ج
کی تر و به گۆرانی  ن !! لهم ڕۆژانهدا زيرەک جار هتی عهردهه ژ گاو هه مان حا مان ج

زی پ بهخشيم (خان باجی)   پهيمانی لهگهڵ نوێ کردمهوەو لهشهڕی( کڕۆنا) هاتهوە ياريم و ه
ک و  کخراوە مرۆڤدۆست و خيرخوازەکان به هانامهوە هات..به هانا هاتن و له جياتی ڕ
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ت وبه بهنرخترين بهرهه می خۆی بکات به  ک که هه ر تهنيا لهدەست زيرەک د يارمهتی دان
ی هي  ت ! دياری ، ب ئهوەی چاوەڕ کی سياسی و ئايدۆلۆژی هه ب چ بکات و هيچ مهبهست

همهندی سهرمايهی هونهر  همهندی هه موو جيهانه ..دەو وترين دەو زيرکئ هونهرمهند دەس ب
کی  ک که بۆ خۆی هيچ دەسکهوت نی دڵ بهدست هاتوو، بهدەست هاتن ، هونهری بهرزی به خو

ته گرن : تيدا نهبوو، لهو بارەوە زيرک خۆی له کاس ژووييهکهی (ئهبو سهباح) دا دە گ و م
کی نهکرد بهدوايهوە بچم ، چۆن کورد بووم و به  ( هونهر بۆمن به هرەيهکی نه دا و کار
م؛  ی .. زيرەک هيچ به هرەيهکی لهو هونهرەی خۆی نهبينی ! به کوردی قسان دەکهم !) به

وە له کۆردستان سود له م هونهرە  ه خهلک به زۆر ش دەبينن و دەبيننهوە، به هه فتا سا
ر   کۆشک و   زيرەک سهرمايهکی به خشيوە زۆر جيايه له پارەو خواردن و جل و بهرگ که خ

تهوەو جل و بهرگ  ت و خواردن دە بڕ خوازەکان لهم رۆژانه ەادەيانبهخشن ! پارە کۆتايی د
ت  م ؛ بهخشينی زيرەک کااليهکه ڕۆژ به ڕۆ  و کۆشک دەڕوخدەدڕێ وکۆن دەب ژ جوان ؛ به

ک له کهلک ناکهوێ و هه تا  تهوەوله هيچ سهردەم و دەب وخۆش و خۆ ڕاگرتر دەب و پتر ب
نن! دەب ک پتر سودی ل   دێ خه

  )١خان باجی .. و زمانی شيعرەکان(*

  

کهڵ له  کی ت گۆرانی( خان باجی) حهسهن زيرەک که به چوار زمان و يهک ئاوازوئاواز
دی ئازەری فارسی.. به يهک گوتن و يهک دەنگ  چوار ئاواز ..ئاوازی ئهرمهنی کور

گوتوويهتی بهچوار زمان  زمانهکانی: ئهرمهنی کوردی ئازەری ترکی وفارسی  ،ئهم گۆرانيه 
ک وەستاوە و هيچ  نانی گۆرانی هه موو زەمهن و زەمان لهسهر بهرزترين لوتکهی داه

ک نايگات له  کی تری گۆرانی ..گۆرانی هيچ هونهرمهند نان   !چهشنی خۆی تاقانهيهداه

تيان به هشاعيرانی کوردی کالسيک زۆر جار بۆ هونهر نواندن ودەرخستنی ئاستی شاعيري 
کهڵ له کوردی و عهرەبی و فارسی و ترکيان نوو سيوە ، وەک  ک ، شيعری ت چهند زمان
ئهوەی ( نالی ) دەفهرمووێ : حاکمی س مولکه ( نالی ) ديوانی هه يه! ئهوا( زيرەک) يش 

م ؛ هه يهتی چوار ديوانی گۆرانی هه يهو به خ  کم، به  ۆی نهيگوتووە من حاکمی چوار مو
 ) ئهوەتا گۆرانی خان باجی ٢کردەوەو شاهی چوار مه مملهکهتی هونهری گۆرانيه (*

ستا وەک نموونه کورتهيهکی شيعرەکان  هيهکی چوار زمانهيه .. ئ که شيعرەکهی ت
  دەنووسينهوە:

  نیيهکهم:شيعری ئهرمه
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ی..خان باجی ی بورنخ جا   ئيرتاخ زا

ی.. خان باجی ی دوشيد خا   جهنگيد چا

  )...هتد٣(*

  دووەم: شيعری کوردی

  خانباجی وەی وەی خان باجی

  گهر دەمکوژی هان خهنجهر.. جوان باجی

  ...هتد

يهم :شيعری ئازەری    ترکی –س

  بوداغ الردە جهيران جوزال.. گل باجی

  الرەزال..خهم باجیئهمان درناخ الری داش 

  ...هتد

  چوارەم : شيعری فارسی 

  صورتگری نقاش چين..خم باجی 

  رە صوڕت يارم ببين..گل باجی

کی بهناوبانگی شاعيری به ناوبانگی ئيرانی (سهعدی شيرازی ) يه....هتد عرە شيعر   ، ئهم ش

نجهم* من -: شيعری دانراو١پ تهوە..ه   ..ئهم شيعرە به مهقام دە

جگه له ناخۆشی بهشمقهت له    دنيادا نه بوو ب

کهس و بهدبهخت و چارە ڕەشم   ئهی خودا چهند ب

  )٤...هتد(*

  ترکی  –: شيعری ئازەری  ٢شهشهم*

  يارەمان دينم ئامان ئيمانم ئامان
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ينم ينم ئهمان ن نم گولم ن   ئهغام ن

  ...هتد

کی تر فۆلکلۆری کوردی ٣وتهم*حه   : جار

  ..خان باجیخۆزگهم بهوەی ياری جوانه 

تانه.. گوڵ باجی الن سو و جاح   له ن

 )٥...هتد(*

نانی يهک به يهکی گۆرانيهکانی  ن له داه زيرەک لهکارە هونهريهکانی دا زۆر هونهر به کارد
دا بهرچاو دەکهون ، بۆ نموونه: بۆ( جوان کردن) و (خۆش کردن) و(ڕازاندنهوە)ی شيعرو 

  ئاوازەکه..

کی خۆشی هه يهوگوتن و ئاوازە که بڕگهی    (جوان کردن)يهکهم: دەنگی ..که بڕگهيهکه ئاواز
  خۆشتر دەکات ودوو بارە دەبيتهوەو مانای نيه! وەک ئۆە،دەی، وەی، ئهمان،ئای،وای...

ک دەکهوێ   :(خۆش کردن)دووەم   وشهی جوان و مانادار که ماناکه لهگهڵ تهواوی شيعرەکه ڕ
ش شيعرەکه  کی خۆشيشی پ دەبهخش پ تهوە ، و ئاواز يان دووای شيعرەکه دووبارە دەب

ژ م؛ گۆرانيب زەکه دووبارەی وابۆ جوانتر کردنی شيعرو ئا   ئهمانه بهشيک نين له شيعرەکه به
... م، ئاسک   دەکاتهوە! جوان ، گو

يهم: رە شيعرەکان دووبارە  (ڕازاندنهوە)س هو د ڕستهی کورتی مانا دار که له دوای کۆپ
ژ شيعرو ئاوازەکهی پ دەبنهوە، ئهميش به شي کو گۆرانيب ک نين له مهتنی شيعرەکه ،به

، سۆرەگوڵ ، ڕەش ئهسمهر ... تهوەو ! ناسکه جوان ن   دەڕاز

له گۆرانی خان باجيش ئهم جوان کردن وڕازاندنهوەو خۆشترکردنه هه يه. زيرەک به و 
همهنديه له ئاوازو وشهو ماناله گۆرانی ت و  له ش بهردە -خان باجی  -هونهرو دەو وام دەب

کهوە بۆ زمانيکی  ک بهرز به ئاستی ئاواز و دەنگ! لهزمان فۆلکلۆرەوە بۆ شيعر هه ر شيعر
ک  ک پڕاو پڕ له خۆشيهکانی دەنگ، گوتن تر هه ر زمانيک ڕەوانتر له زمانهکهی تر..دەنگ

نان ..دەنگ،ئاواز، شيع وانليو له هونهری گوتن ،خان باجی گۆرانيهک پڕاوپڕ له داه ر ،گوتن ل
ک جيا ! يهک ئاواز  ..پڕە له جوانی وشهو مانا..پڕە له ڕەوانی زمان ڕەوانی چوار زمانی ل
کدراو ليکدراوو هاوسهنگ ، هاو سهنگ به يهک ئاواز لهو زمانهوە  ئاوازی چوار زمانی ل
کی تر ..له ئهرمهنيهوە بۆ کوردی ، له کورديهوە بۆ ئازەری و له ئازەريهوە بۆ  دەچيته زمان
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تهوە بۆ کوردی ف کی تر بۆ ئازەری و ديسان دەگهڕ وە جاريکی تر بۆ کوردی جار ارسی و لهو
کی تر ب ئهوەی زمانی گوتنی له ئاوازو  .له بهستهوە بۆ مهقام ..له مهقامهوە بۆ بهسته جار

ی بکات..   شيعردا گر

 خان باجی ..گۆرانی برايهتی و ئاشتی..

هونهرمهندی شههيد حهسهن زيرەک ، جگه له جوانی و بهرزيه   –خان باجی    –ئهم گۆرانيهی  
هکانی  که راوە ، وەک هه موو گۆرانيه ت يهتی بهرزيشی گ هونهريهکهی ڕۆليکی سياسی کۆمه
ک نزيک بوونهوەی ئهم ميللهتانهو هه موو ميللهتهکانی ناوچهکهش  و زياتريش بووەته هۆی ل

کی به هه شتی و چوار ، کاتی له يهک گۆرانی داو گۆرانيهکی لوت نان و به دەنگ کهی داه
کی شاگوتن  کی خۆش و به گوتن زمان.. ئهرمهنی و کوردی و ئازەری و فارسی به ئاواز
ن  ی د ت دا دەبارێ ، جگه له پشکوتنی گوڵ ..گو وەک بارانی بهزەيی خودا بهسهر ڕۆژهه 

ی تاک به تاکی مرۆڤهکان.. له خاکی ناوچهکهدا و له ن و ميللهتانی جيا بۆ هه ميشه به و له د
ڕيشهی پاکی برايهتی دەپشکوون. به پيويستی دەزانم ..لهمهو دوا له جياتی سروودی 
شۆڕشگهری و حهماسی ميللی ، بۆ برايهتی ميللهتانی ناوچهکه.. ئهم گۆرانيهی زيرەک بۆ 

ت و هه موو جيهان ئهم سروودەی که پر له مای  ئاشتی و برايهتی ميللهتانی ڕۆژهه  ه
مرۆڤايهتيه بکرێ به مارشی ئاشتی و خۆشهويستی نهوەکانی داهاتووی لهسهر پهروەردە 
م ..ئهوەندەی ئهم گۆرانيهی هونهرمهندی( شههيد حهسهن زيرەک )  نياييهوە دەي بکرێ! به د
وان ئهم ميللهتانه و بهردەوام خۆشی دەکات،  ڕيگای خۆشکردووە بۆ برايهتی ب خهوش ن

يهتيهکانی ئهم نهتهوانه نهيتوانيوە ئهمه بکهن(*هيج يهک له    ).٦حزب و ڕيکخراوە کۆمه

 ***********  

نهوە.  بينی: بهراويزەکان لهکۆتايی بهشی دووەم دا بخو   ت

 

  

  بهشی دووەم و کۆتايی 

  

کهوتهی کرۆنا.. خان باجی و    چارەسهری ل
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هه ر له گهرمهی سودەکانی هونهرو گۆرانی خان باجی، داوا له هه موو ئهو بهڕيزانهدەکهم که مانهو له  
زاری کردوون پهنا بۆ (ڤاکسين) ی هونهر مۆسيقاو   کهوتهی (پهتای کرۆنا) ب تاقهت و ب ماڵ به هۆی ل

ماندوويهتی که ئاوازو دەنگی خۆش  دەنگ ببهن و له هونهريش هونهری بهرزی زيرەک.. چ ۆن زانست سه
ک نه خۆشی دەکات.. ئهگهر هه موو( زاناکانی جيهان) ئهمڕۆ بهدوای ئهوەوەن که   چارەسهری چهند جۆر
ک له مردن ڕزگار بکهن ! ئهوا( زانا زيرەک) هه   دەرمانی دژە کرۆنا بدۆزنهوەو به پارە بيفرۆشن و خه

ه له جيهانی هونهر دەرما زاری و ب تاقهتی و ب هيوايی و خهمۆکی دۆزيتهوەو به جيهانی دا  فتا سا نی ب
نن و چارەسهری دەردی خۆيانی پ   دەب تاقهتهکان سودی ل زارو ب و کردووتهوەو به خۆڕايی ب هيواو ب ب
نکی گۆرانی خانباجی)م   ندەواری بهڕيز ئهوا له خوارەوە( ل دەکهن ! لهم ڕۆژگاری پرپهتای کرۆنايهش خو

ی بهرتهنگ له تهک خۆتانهو ئاسان  ب و ما زاری ن ی ليبگرن و دەرمانی ب تاقهتی و ب ۆ داناون و تکايه گو
بگرن ی ل نيام ئهگهر به جوانی گو ئهوا ئهو هونهرو دەنگه بهرچاوتان    - وەک و من ! - دەست دەکهوێ ! د

ت ، چ تان فراوانتر دەب و ما زاريتان  رووناک دەکاتهوەو ژيان جوانتر دەکات و ن ارەسهری تهنيايی و ب
  ) ٨ۆ چاکبوونهوە له نهخۆشييهکان! (* دەکات .. چۆن زۆر جار دەنگی زيرەک يارمهتی دەر بووە ب 

  چيرۆکی گۆرانی خان باجی؟! 

زۆربهی هه رە زۆری گۆرانيهکانی زيرەک چيرۆکی تايبهت به خۆيان هه يه، بهڕای من گۆرانی خان  
ستا له هه موو ئهو نووسينانهی که باسی ژيان و گۆرانيهکانی   – چيرۆک  – باجيش ب  م؛ تا ئ ه! به ن

ک باسی چير  ز ندووتهو که بهڕ ک من نه م بيستووەو نهم خو ن ۆکی ئهم گۆرانی  زيرەک دەکهن، له هيچ شو
ينهوەيهکی    -خان باجی  – کۆ دەگرێ نامهيهکی دکتۆراو ل ک دا به تهنيا ئهم گۆرانيه  هه  يهی کردب ، له کات

  زانستی هونهری ئهدەبی شايستهی  له بارەوە بنووسرێ !  

کی ئازەری يان ئهرمهنی دەزانن! هه رجهندە زانستی مۆسيقا پس ک به ئاواز پۆری  له رووی ئاوازەوە هه ند
کهو بهردەوام گوێ له گۆرانيهکانی زيرەک دەگرم ، وای بۆ دەچم   م ؛ به هۆی ئهوەی که تهمهن من نيه ! به
کهل کردووە ، ئاواش له ئاوازەکهشيدا ئاوازی   که چۆن زيرەک شيعری ئهو گۆرانيهی له چوار زمان ت

ه يهکه له ئاوازی که کهڵ کردووە ، واته ئاوازەکهش ت کوردی و فارسی و ئهرمهنی و   چوار نهتهوەی  ت
و هونهری ئاوز دانان و ئاواز   کردنهش له تواناو هونهری زيرەک به دوور نيه ! له ن که ئازەری ، ئهم ت
دا نه کراوە   ينهوەی ت کۆ ستا کهمی باسکراوەو ل نی و هونهری زۆری نواندووە ، که تا ئ گوتندا زيرەک نه

  .  

  شاعيريهتی زيرەک.. 

م ، شاعيريهتی  ئهگهرچی شاعيريهت دا نان به دوورە ! به  ينهوەو دان پ کۆ شتا له ل ی زيرەک ئهويش ه
تهوە؛ به تايبهت( شيعری گۆرانی)  هه موو ئهوانهی له نزيکهوە کاريان له گهڵ   ک نيه  بشاردر زيرەک شت

ن..که زيرک نهک هه ر شاعير بووە ،به لکه زۆر بهی شيعری  زيرەک کردووەو ناسيويانه ، دان بهوە دادەن
گۆرانيهکانی له کاتی گۆرانی گوتن دا ڕاستهو خۆ گوتوويهتی ! ئهوەش که ژيانی خۆی به شيعر  
ته پاڵ هونهرە زۆرەکانی زيرەک و ئهرکی (زيرەکناس) گرانتر دەکات .  له   که دەچ نووسيووەتهوە هونهر
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بی( ساوک .. بۆچی حهسهن زيرەکی کوشت ؟ شيعريه داشيعرەکهی   ) نووسيوومه: له م ژياننامه ٢٠١٢کت
ته پاڵ شيعرەکهی (حاجی قادری کۆيی) که زيرەک باسی ژيانی خۆی دەکات و دەنووس :     زيرەک دەچ

ن پاکم  کی( بۆکان)م (کورد)ی خو   خه

  برام (حوسهيين)ە( خات ئامين)ە دايکم  

ال)   ناوم( حهسهن)ە باوکم (عهبدو

  خوشکم( سارا)يه (کاکه مين)ە کاکم 

  ی ژيانی خۆی ئاوا دەفهرمووێ : حاجی قادريش له باس

  باوکم (ئهحمهد) بوو ناوی فکرم دێ 

 ( کی الدێ بوو دايکی من (فات   خه

ندەواريهی خۆی لهم شيعرە ژياننامهييهی دا گهيشتووە به ئاستی شاعيريهتی حاجی ئهويش   زيرەک بهو نهخو
  له باسی ژيانی خۆيدا. 

  گۆرانی شين و شايی له يهک کات دا.. 

ستا تهنيا دەنگخۆشيهکهی بهرچاوە!دکتۆر (محمد صديق مفتی زادە)   م تا ئ هونهرەکانی زيرەک زۆرە ، به
شهکيهدا که بۆ چاپی يهکهمی (چريکهی کوردستان  :( کاک زيرەک به ب  ١٩٦٦لهو پ ) ی نووسيوە دە

زە له بارەی دەنگی ز  دا کۆ بووەتهوە ، هه ر ئهو بهڕ يرەک نووسيويهتی:(  کۆسپ و کۆشش چهند هونهری ت
دەنگی زيرەک بۆ خۆی دەزگايهکی ئهرکيسترای کورديه، چونکه له هه ر چرکهيهکداچهند جۆر ئاوازی  
مۆسيقا هه ست ئهکرێ !) ئهو دەنگه دەزگاييهو ئۆرکيستراييه زيرەک زۆر هونهرمهندانه و به عهشقهو  

ک و له هه ر بۆ نهيهک و  ن ناوە ، هه ر بۆيه له هه ر شو ناب   بهکاری ه ک دەنگی هه  به هه ر شيعر
نهر بووە . له باسی ئاوازی نه)ی مامۆستا (قادر نه سيری نيا)    –خان باجی  -..داه ه شک ب ( نا دا له کت

ز ( وەحيد موعتهسهمی) دا   له نووسينهوەی شيعری گۆرانيهکانی زيرەک و به نۆته کردنی ئاوازەکان به ڕ
کی خهماويهو زيرەک به  بۆ خان باجی نووسراوە ( مهجليسی )  م، ئاواز ئهگهر ئاوازە که مهجليسييه ! به

کی   کی زيرەکهو تايبهتمهنديهکيهتی بۆ زۆر له ئاوزەکان ، که ناوە رۆک نان شاديهوە دەي !  ئهمه داه
ککهوتووە زيرەک   نی . زۆر جار ڕ کی شادی به خشهوە دەيانچريک خهماوييان هه يه کهچی زيرەک به دەنگ

گهی ئهم هونهرە با گوێ له زيرەک  له يهک   کات دا ئاوازی ( شين و شايی ) به دويهکدا دەر دەبڕێ! بۆ به 
کدا به ناوی  يهکی سوسنيان – خۆی بگرين ، که ڕەحمهتی ( ميرزا کهريم خۆشناو ) له باس له زاری   - له د

کی دوور دەگهڕامهوە ، پارەم پ نهمابوو ک له سهفهرر ڕيتهوە :( ڕۆژ کی چلکن  زيرەک دەگ جل و بهرگ
هاتبوو.له   گا وەک هه مبانهيان ل رکراسم له بهرچلک و عارەقه و تۆزی ڕ و پيسم له بهردابوو، کراس و ژ
ژو حۆل   ڕۆيشتنی زۆرو هه تاوی گهرم به سهر سهرمهوە ڕەش داگهڕابووم وتاقه يهک جگهرەشم نهمابووگ

تم ل هاتبوو، ئهتگوت غهم له دنيادا نه ماوە  و  هه روەک ش هه موويان کۆکردووتهوە خستوويانهته ن
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نم . به هه   ب م نهدەکرا پ هه  جهواليک وبه کۆلی منيان داداوە، به ڕاستی شهکهت بووبووم و له ڕيگا دا پ
يه   کی زۆر خۆشهويستمی تيايه . ئهم د ی هه بوو خۆم گهياندە نزيک ئهو دێ يه خۆشهی که دۆست ر حا

کی زۆر خۆشی هه يه، له جوانی دا له ناوچهکهدا  بهرزی و نزمی وکانی و ئاوی سار بهر دو دارو بارو س
ه که بوومهوە دەنگی دومبک وگۆرانی ئههات. سوڕامهوە ديم   ب ميساله و زۆر خۆشه . که نزيک به يا
و   که ن ت شاييهکه نه سهری ديارە نه بن ، دەنگی تهپل و دووزەله و گۆرانی وشاباش وگازە گازی مندا

ک که به سهر مهيدانی شايهکهدا ئهيروانی دانيشتم. چاوم له  بووە. مني ش نزيک بوومهوەو له سهر بهرد
نم .   کيشی بۆ بشک ک ئيسراحهت بکهم و سهر خهو هوەو هه ند ڕا بهلکه بيبينم وبچمه ما ئاشنا کهم ئهگ

م به داخهوە چهندی شايی و ناو دێ وئهمالو ئهوالم ڕوانی ئهو دۆستهی خۆم نهدی ! ک ه سهيری شايی  به
ئهکهم .. ڕەشبهلهک گيراوە و ئافرەتان جوانترين کراس وکهواو سوخمهی ڕەنگاو ڕەنگيان له به رکردووە  
نيان له بهر کردووە   و بۆنی ميخهکبهنديان دەماغی خهلکی ئهکاتهوەو. کوڕانيش ڕانک و چۆغهی تازەو خاو

ن داکردووە .گۆرانی ب ينگه داريان وە بهر پشت ی گو ژيش سهرگهرمی شاباش وەرگرتنه. گيرفانی  و دەسما
کی خۆی   ز دەست و به هه مووه کی ل هه  له پارەی کاغهزی گران بههاپڕبووە، هه ر دەم نا دەم هاوار
هاوار ئهکات شاباش فالن ئاغای کوڕی فالنی هه زار تومانی کردە شاباشی بووک و زاوا ..يان داک و  

م خۆ  بابی زاوا..يان دۆستان بۆ يهکتر..مني ش سهير ئهکهم يهک فلسی ئهحمهڕم پ نيه ..ئهمهش قهيناکا به
گای من   دانيشتبوون . له بهر ئهوەی ج يهک جگهرەشم هه ر نيه! ئهمالو ئهوالم ژن وپياو کج و کوڕی ل
مسهلهت بووبهسهر مهيدانی شايی کهدا ئهوا هه ريهک له شايی که ماندوو بووايه يا بيويستايه سهيری شايی  

هاتهکانی دراوس وە بانگ  بکا ئ  کی زۆر له د هو ئههات له الی منهوە دا ئهنيشت . له بهر ئهوەی خهلک
وە ديار نه بووم که غهريبم ..يا خهلکی دێ کهس به   دابوو.. من پ کرابوون و خهلکی غهوارەی زۆری ت

خۆش   بهتهنگ ئهم قسهوە نهبوو! ئهم دێ ئهم هه موو الو چاکه خۆيان ڕازاندووتهوە شادو به  کهيف و د
چووە تاجيرە!   ی ب کی له بهردايه ئه ژيش دەسته جلک ..تهنها منی بهد بهخت نهب !! کاکی گۆرانيب
ت وابوو..پوزايی بهقهدەر  بوخچهيهک ئهبوو..هه مووی کاغهزی   وەداب گيرفانهکانی هه روەک ماری پ

رەکه) يه ال ماشا خۆ دەنگی ( گو ک لهدەنی ئهم گۆرانی  گران بهها بوو! دەنگه کهشی ئي ک تۆز
ژەخۆشتر بوو ! دەنگی نووسابووئهوەندەی بۆ شاباش هاوار کردبوو! بيرم لهوەزعی خۆم ئهکردەوە و   ب
م به خۆما   م ؛ زۆر د سهيری ئهمانهشم ئهکرد هه ر چهندە له ژيانما حهسوديم به کهس نهبردووە ، به

سکم له چاو بهاتبايه خوار!  ئهمايهوە لهوانه بوو لهو کاتهدا يهک قسهی له گهڵ  ی خۆم فرم کردبام .. بۆ حا
کدا و   ک هاواری کرد ووتی: کوڕينه نان حازرە فهرموون ..شاييهکهيان ت دابوويهک هه ر ئهم دالخهيهم ل
مه و ئهوەی   ی ئ کرد ، ئهو دەستی کابرايهکی دەگرت وئهيگوت فهرمووبۆ ما فهرموو فهرموودەستی پ

کی ئهگرت و  مه..سهبر سهبر خهلکی گوندەکه ميوانهکانيان  ترباسکی يهک ی ئ يت بۆ ما ئهيگوت تۆش ئهب ب
بردەوەو. ئهوەی له دەورو پشتی منيش بوون يهکهيهکه چوونه خوارەوەو تهنها من مامهوە کهس به منی  

هاتهش وا عادەته ..ئهگهر خوان  ه  نهگوت وەرە پاروەک نان بخۆ ، ئهوا سکيشم له برسا ژان ئهکات !  لهم د
ی توانای خۆی   ه و به پ ت ئهو هه ر ما کيان هه ب ر زەماوەند ت يا به خ کيان ل بمر خواسته مردوو
شتی خۆيان   ی خۆی ميوان بانگ ئهکات ..يا هه موو ئههلی ئاوايی چ شت ل ئهن  ئينجا يا هه ر له ما چ

ک نانی نهرمی تيری و هه ندێ ن ک دۆی خهست  له ناو قاپی پاک و تهميز و له گهڵ هه ند رکه پيوازو جام
ن يا له سهر سهلهی دار که له شووڕکه   شی ت ئهکرێ له سهر سنی يهکی پاک و خاو وسارد و ترش که خو
ن و ئهيخهنه سهر دەستيان و ئهيبهنه مزگهوت ..له گهڵ ميوانهکان و هه ر   بی دروست ئهکرێ دا ئهن
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قی  رە کهس خو کهی ئهيخوات ..ل منی نهکرد..که زۆر ماندوو بووم و زۆريشم   ميوانهش لهگهك خانه خو
م پڕ بوودەستی خۆم   ساو د برسی بوو..تهنها مابوومهوەو مهئيوس بووم و بهدست خۆم نهبووغوربهتيم هه 

ناوگۆرانی يهکی زۆر غهريبم بۆ هات . نم تيا بوودەنگی خۆم هه  م وتا ت رە ميرزاکهريم   -خسته بنا گو ل
م توخوا زيرەک گيان چۆن ئهم گۆرانيهت    ڕوو له زيرەک دەکات ودە : هه ر چهند قسهشت پ دەبڕم به

يتهوە ؟    گوتووە بهئارامئ ئاوا بۆ منيشی نا

  

کی بريندارەو زۆر به عادزی و غهمباری گۆرانيهکهی بۆ وتم، که به ڕاستی من     زيرەکيش له دەروون
  خهريک بوو بگريم ..ئهمهندەی بۆ وتم : 

  هبدی خودا نيم؟! (بۆچ منيش له جوملهی ع 

ک لهدەست ميحنهت ڕەهانيم؟!    بۆچ سهعات

  گلهيی دەکهم به الی خوداوە  

  دەروازەی مهينهت بۆچ تهنها بۆ من کرايهوە؟!) 

ی له   ک له خهلکی ئاوايی که گو رانهوەی بهسهرهاتهکهو دە :لهم کاتهدا يهک زيرەک بهردەوام دەب له گ
گهڕايهوە الم و له سهرم وەستاو هيچی دەنگی نهکردوۆ ئهوەی  من بوو..ئاوڕی دايهوەوچاوی بهمن کهوت و  

م شکا بووعادز بوو بووم ئهگهر هه موو خهلکی   م قسه بکا، منيش وا د نم و جا له گه گۆرانيهکهم کۆتايی ب
م نه دەهات!    دێ يهکهش هاتبوايهنهوە و له سهرم کۆ بوونهوايهوە به بای خهيا

نم  يهکه يهکه خهلکی گ م بووئهوی تريش که ئهيدی خهلک  سهرت نه يهش ی ل وندەکه گهڕانهوە ..ئهوی گو
نهوە ئهويش به غاردان ئهگهڕايهوە.    بۆ الی گردەکهی سهر مهيدانی شاييهکه ئهگهڕ

هات خهلکی دێ به گهورەو بچووک ..پيرو جوان هه ليان کردە غاردان ب ئهوەی بزانن که چی   تاوای ل
ن   قهوماوە ..تا ئهگهيشتنه الی من وەک بزمار له عاردەکه ئهچهقين و ئيتر نه ئهگهڕانهوە بهوانهی تر ب

کی واهه يه ..غار مهدەن هيچ نه قهوماوە .    شت

تا حال گهيشته ئهوەی زۆر بهی ئههلی گوند له سهرم ڕاوەستان ..ب ئهوەی يهک قسه بکهن و ورتهيان له  
ته دەرەوەو .    دەم ب

ی ن  ی خۆم خا هکردەوە ، گۆرانيهکهم نه بڕێ .. دوای ئهوەی گۆرانی يهکهم  منيش تا ل نه بوومهوە و د
ان بهدەستهوەيهو ئهگرين.  رد دەسمال م زۆر ژن و پيرەم   تهواوکرد د

سکی ئهسڕيتهوە..باوەشی تيوەرينام و زۆری ماچ کردم،   که ئاوڕم دايهوە پشته خۆم  دۆستهکهم دی فرم
م ؛ ئاوی چاوی ڕانهدەوەستا من لهو وەختهی که ب وە کرد وماچم کرد و چاک و خۆشيم له گهڵ  به اوەشم پ
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ک چاوم حهوا داو   م، به هه موو تاقهتم خۆم گرت وهه ند ته خوار. به سکم ب کرد..خهريک بوو فرم
ته خوارو به زەعيفم بزانن ..خوا له  سکم ب   ) ٩مهيان چاک بوو يارمهتی دام...)(* وەرسوڕاند نهوەک فرم

ندەواری خۆشهويست دەکهم ، که ئهگهر دەتهوێ له کۆتايی ئهم    من ئهم چيڕۆکه  ليرە ڕادەگرم و ڕوو له خو
رانهوەی زيرەک وبهسهر هاتهکانی   به سهرهاتهوزۆر بهسهرهاتی تری زيرەک شارەزا بيت و هونهری گ

نيتهوە که(   ١٩٨٦ - بزانی، ئهوا دوو بهرگهکهی ( حهسهن زيرەک..  و هه نديک له بهسهرهاتهکانی ) بخو
  يم خۆشناو )خۆی له زاری زيرەکی بيستووەو به چاوی خۆی ديويهتی چاپی کردوون . ميرزا کهر 

ک !  رد   هونهری زيرەک و سهمای پيرەم

ته (کانی مه ال   ت وله دوورەو دەچ چيڕۆکی ئهو پيرە ميردەی که عاشقی دەنگ و هونهری زيرەک دەب
ن و دەنگی ببيس ، زيرەک  ز ل دەگرێ و گۆرانی   ئهحمهد) بۆ ئهوەی له نزيکهوە زيرەک بب زۆری ڕ

سکی دەسڕێ ، زيرەک   بۆ دە .. سهرەتا گۆرانيهکی خهماوی دە ! سهيرەکات پيرە پياو خهريکه فرم
..کابرا کهوای له بهر پشتی دەن و سهمايهک دەکات نه   پهڕك يهکسهرە ديکاته گۆرانيهکی شادی و هه 

رە ميرزا کهريم خۆزگهی ئهوە دەخوازێ که کاميرايهک   –بکهی نه بخۆی سهيری ئهو سهمايه بکهی  ل
ڤيديۆيهک هه بوايه بۆ ئهوەی ئهو دەنگه خۆشهی زيرەک و ئهو سهما جوانهی ئهو پيرە ميردە تۆمار بکرايه  
ک بخاته گريان و بخاته   ، دەبوو به توحفهی گۆرانی و سهما، هه ر له يهک کات زيرەک توانيويهتی خه

نهو دەنگ  سهما .ژيانی زيرەک پ ڕاو پڕە لهم جۆرە ڕووداوو بهسهر هاتانه به داخهوە زۆر کهميان به و
ڕمهوە که گهورەيی زيرەک دەردەخات ، ميرزا کهريم دە : که به   رە دەمهوێ ئهوەش بگ تۆمارکراون ! ل

دەکات تۆ د ت و داوای گۆرانيت ل ک د ی  تهنيا ماينهوە به زيرەکم گوت ..ئهوە چۆنه زيرەک هه ر کهس
می ميرزا کهريم خۆشناو زيرەک دە : ميرزا کهريم ئهم   ی ؟ له وە نی و يهکسهر گۆرانی بۆ دە ناشک
نی و دەنگی من ببيس ،   پياوە پيرە له دوورەوە به دوای دەنگی من دا هاتووەو دەيهوێ له نزيکهوە من بب

ی ئهو خهلکه خۆش دەکهم .  ی دەکهم ! من خۆم دەزانم چۆن د به زيرەک له هه موو ژيانی    من چۆن ب د
ی ئهو   م؛ بهداخهوە له ژيان کهس نه بوو د ک خۆش دەکات ! به  ی خه داو پاش مردنيشی بهردەوام د

    خۆش بکات !؟

رانهوەی ئهم بهسهر هاتهی زيرەک مهبهستم بوو ..توانای زيرک بوو له خهلک خستنه شين و   ئهوی له گ
  زۆرە له ژيانی زيرەک و بهسهرهاتهکانی دا.  شايی له يهک کات دا ، ئهمهش نموونهی 

کهنين ئهوا زيرەک بهدەنگهکهی   ئهگهر مۆسيقيزانی وەک زرياب به مۆسيقا خهلکی خستووەته گريان و پ
  زۆر جار ئهوەی کردووە .  

ت .  که..هه تا پتر شارەزای ژيانی بيت ،زۆرترت خۆشدەو  زيرەک پياو

که ..هه تا زۆرتر گوێ له گۆران  ت . هونهرمهند   يهکانی بگری،دەنگيت ال خۆشتر دەب

دان !!  تی ل   گۆرانی خان باجی و خه
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کی تر   تهوەو جار پاش ئهوەی ساواک حهسهن زيرەک له ڕاديۆی کرماشان دەر دەکاو له ميديا خانم جيا دەب
نی( سهقزشاری زيرەک دەکهويتهوە سهر شاقام و خهريکی کاسب دەبيت ، سهرەتا له  وان سا - ١٩٦٧له ن

رە دادەن و تيدا کاس ) دا ١٩٦٨ م ؛ وەک بهڕيزبميوانخانهکهکی س ئهست قادری)   (خاليد ی دەکات ، به
ش و شهقاوە دەهاتن و شهريان پ دەفرۆشت و لييان دەدا  ڕايهوە که هه رناوە ناوە چهقۆک دە : باوکم دەيگ

ته ڕەش ) گازين  کی تر ۆ، دوا جار زيرەک دەڕواو له ( قه ، زۆر ناخايهن و   پيهک لهگهڵ کهس دادەن
ش به  ش دەری دەکهن و ب   ئهو يدان لهو ته (کانی مهال ئهحمهد)  دوجار هه ر به ، دواجار دەچ ل ج د

ت ! ميرزا کهريم   گايهک دەب ناو دە : زيرەک ڕۆيشتبوو  خۆشکارو ب ماڵ و ب پارە هه ر ڕۆژەی له ج
يه ! دواجار له مههاباد سۆراغيم  هی که زيرەک  مه مهدەسکهوت ،چوو نهمدەزانی له کو هابادو ئهو ما

دا  کی ت ش ڕۆيشتبوو! خاوەن ماڵ (کاک سمايل) ی ناو بوو  گرتبوو، بهکرێ ژوور دياربوو زيرەک لهو
وبوو بۆ زيرەک، گوتی زيرەک لزۆر بهداخ   ارەيهک  رەش ڕۆيشت. منيش پرسيم بۆچی : براکهم زيرەک ئ

ک دەجت دە ، لهو ڕۆژانهش  (خان باجی )ئيپريم) لهوێ زيرەک گۆرانی ه يانهئ (له گهل چهند برادەر
هت قهدەغهی کرد  ک کۆببنهوە، که زيرەکيش دەو ت    بوو که خه لهو يانهيه گۆرانی دە دەرو ژوور پر دەب

م ؛ دەنگی زيرەک   ی بکهن ، به ته هۆی شلۆغی پۆليس ديتو داوا له خهلک دەکات پهرت بن و چۆ ودەب
نهوە، ئهفسهرەکه دەچيته ژوورەوە دەبين وادەکات ليروە دەڕ که وا زيرەک گۆرانی دە و  ۆن و لهوال د

م ، زيرەک تا    خهلکيش ت ، به دەدەن ! ئهفسهرەکه روو له زيرەک دەکات ب دەنگ ب هی ل ڕنهوە چهپ دەگ
ی نازانی ئگۆرانيهکه تهواو نهکات ب دەن هم قهلهبالغی و کۆبوونهوە هه رايه  گ ناب ! ئهفسهرەکه دە

ی ؛ ئقهدەخهيه ؟ زيرک  ک که يهک دەرگای هه يه گۆرانی دە دە وە  مه له نيو چوار ديوار ن . الی ئ
مه له نيو ئهم چوار ديوارەش نهتوانين   ن و ڕەقسيشی بهدەمهوە دەکهن ، ئ خهلک لهسهر شهقام گۆرانی دە

ی خۆمان خۆش کهين ؟! قسيهک لهزيرەک   ی زيرەک  د يهک له بناگو و يهک له ئهفسهرەکه، ئهفسهرەکه ز
ن ، ئهفسهرەکه   ی ئهفسهرەکهی دەسرەو زی هه يه له بنا گو دەدات ! زيرەکيش نايکاته نامهردی و هه تا ه
ن   ته سهر زەوی ..گهنجهکانيش حهماست دەيانگرێ و دەکهونه گيانی ئهفسهرو پۆليسهکان و له خو دەکهو

ک له گهنجهکان دەگر دا سووريان دەک ن و هه ند ن پۆليس د ن و  هن ، خهبهردەگاته دائيرەو دوو ماش
و  يهفسهرەکهش دەستی زيرەک له پش  و ئاوی حهوزی ن دانی و دەيخاته ن ته ل تهوە دەبهستيتهوەو دەکهو

ا  پۆليسخانهو تا بهيانی ليی دەدات ، زيرەک له خۆ دەچ و دەيبهنه بيمارستان و ( بهڕيز ئاغحهوشهی 
تهوە به کاک   ته کهفيلی و بهری دەدات . زيرەک ماوەيهک دەکهوێ و که چيتر دەب ی) دەب محيهدينی دەسما

وە دەچ تاکهی  ی من دەڕۆم . کاک سمايل دە : براکهم ک ه ربارت لهسهر پشتی  هسمايلی خانهخوێ دە
رە بژيم دەڕۆم  ت ؟! زيرک دە : کاکه ڕووم نهماوە چيتر ناتوانم ل ک دەب  کهر ب گايهک نان له هه رج

ن و به هه ژاری بژين .(بهسهر هات ، ب  ستاش من هه رچهند   ) ١٠٦تا ١٠١، ل ٢من و ڕابه خانم بيخو ئ
م :   و حهوزەکهم ديته بهرچاو و لهد خۆم دا دە م لهم گۆرانی خان باجی يه دەب ، ديمهنی زيرەکی ن گو

کهوە کۆردووتهوە ؟ خودايه ئهم ژيانه دۆزەخيهی زيرەک و ئهم دەنگه      بههه شتيهت چۆن پ

يانداوم بۆ خۆشم نازانم   دان بردووتهسهر خودا دەزان زۆر جار ل زيرەک دە ؛ من زۆربهی ژيانم به ل
مدەدەن!    بۆچی ل

 ..............  
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  ئهمه لينکی گۆرانی خان باجی يه . 

-٩/٣٨١٦https://musickordi.com/music/باجی-خان-زيرک -کردی-اهنگ  

م، له بهرگی  ) من نازانم چيڕۆکی گوتنی گۆرانی خان١(* بهکهی ميرزا کهريم   باجی چيه؟ به دووەمی کت
ک له بهسهر هاتهکانی ەسهن زيرەک ) له ل خۆش دا باسی ئهوە دەکات لهسهر گوتنی    ١٠٦تا١٠١ناو ( هه ند

ک ت ئهم گۆرانيه  پۆليس زۆريان ی کوشتن ! له حهسهن زيرەک داوە ، ليدان   ! ابهردەم ما

کدراوە له وشهی    –)  ٢(* ز    –خان باجی وشهيهکی ل باجی    –ی کوردی و    –خان = خاتوون، گهورە، بهر
ستا دەربڕی  – = خوشک = خوشکی گهورە  کی   – خان باج  –ئازەری ترکی و ئ بهسهر يهکهوە ئيديۆم

و خۆشی دا مانا يهکی جوان   وان زمانهکانی کوردی و فارسی و ترکی و ئهرمهنی دا و له ن هاو بهشه له ن
دەگرێ .  ز هه    و خۆش و پڕ ڕ

بيستوومه زيرەک به زمانی عهرەبيش گۆرانی گوتووە، به تايبهت وەختی خۆی له به غدا گۆرانی   – ) ٣(*
ن ڕەشيان کردووتهوە .  م! دە راقی (نازم غهزالی) گوتووتهوە، به   هونهرمهندی ناوداری ع

نووسمهوە  من له بهر ئهوەی ئهرمهنی و ئازەری نازانم ، نهمتوانی گۆرانی خان باجی به تهواوی ب  – ) ٤(*
زانهی گۆرانيهکانی زيرەکيان نووسيوەتهوە بهداخهوە ئهوانيش   ، سهيری چهند سهرچاوەيهکيشم کرد ئهو بهڕ
کی تريان وەرگرتووە که هه ر کورديهکهی   ت تهنيا کورديهکهيان نووسيبوو،جانازانم نهيانتوانيبوو يان له کاس

و ک  به ش وەکانی تر!  گوتووە ، چۆن زيرەک گۆرانيهکانی خۆی هه رجار   ەيهک گوتووتهوە و جيا له ش

ک که ئهرمهنی و ئازەريش بزان سهرە ڕای فرسی و کورديهکه ..تهواوی ئهو گۆرانيهی   ز خۆزگه بهڕ
ستاش من له ڕاستی   م ..ئ دەنووسيهوەو مانای شيعرە ئهرمهنی و ئازەريهکهشی بۆ دەنووسين . ئهوەش ب

زانهی دەتوانن  نووسينی شيعرە ئهرمهنی و ئازەريهکه دلني  هم نوسيوون تکادەکهم ئهو بهڕ ا نيم ، ئهگهر هه 
  بۆم ڕاست بکهنهوە . 

ک دەسکاری کردووەو    –)  ٥(* من)ی زۆر جار گوتووتهوە و هه ند زيرەک ئهم شيعرە بهرزەی مامۆستا (ه
له گهڵ خواست و ژيانی خۆی گونجاندووە چۆن بهڕاستی چهند شيعرەکه دەربڕێ ڕاسته قينهی ژيان و  
تهوە . سهيرکه له   ندەش لهگهڵ ژيانی پڕ دەربهدەری وئاوارەيی زيرەک د من)ە سهت ه خهباتی(مامۆستا ه
رەی بۆ زياد کردووە ( ئايا کفرم کردووە ئهشقی چاوی مه   کۆتايی ئهم شيعرە که به مهقام دەي ئهم نيوە د

وە پڕ پرسياريه  عرە و بهم دەنگهو بهم ش وە ديرە ش دەگڕێ !! هوەشم ؟) که ئهم ن کدانهوە هه    وە دنيايهک ل

ويستی به ساغکردنهوەيهکی ورد هه يه که ئايا شيعرە ئهرمهنيهکه    –)  ٦(* هی خان باجی پ که ئهم شيعرە ت
فۆلکلۆرە يان نووسراوە يان دانانی زيرەک خۆيهتی ، هه روەها شيعرە ئازەريهکهش ..ديسان شيعرە  

که ؟ ئهو کورديهک  کی دانانی خۆيهتی ، جگه له  فارسيهکه شيعری چ شاعير کی فۆلکلۆرەو هه ند ه هه ند
من که ئهويش دەسکاريهکی کردووە .     شيعرەکهی مام ه
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ت ڕای ڕۆشنبيرو هونهرمهندانی فارس و ئهرمهن و ئازەريهکانيان    – )  ٧(* خۆزگه براکانمان له ڕۆژ هه 
يه بهزمانه جياکان چ  سهبارەت به زيرەک بۆ دەگواستينهوەو ئاگادار دەبووين ..هونهری زير که ەک بهم ت

ک نزيککردنهوەی هونهرمهندان و جهماوەرکانيان .    کاريگهريهکی هه بووە له ل

چيرۆکی ئهو کهسانهی که نه خۆش بوونهو سوديان له گۆرانی و دەنگی زيرەک بينيوە زۆرە ..به   –) ٨(*
  . تاتبهت نه خۆشيه دەروونی و ڕوحيهکان

ت،   – ) ٩(* دەگرێ فليمی سينهمايی ل بهر هه م ب که ..هه  ئهم بهسهر هاتهی زيرەک بۆ خۆی ڕۆمان
ڕيتهوەو له دەرخستنی   سهيرکهن زيرەک چ زيرەکانهو شارەزايانهو چيرۆکنووسانه ڕووداوەکه دەگ

وک و له  پانۆراماييهوە بۆ زووم و لهدەنگهوە بۆ جولهو له مهنهلۆژەوەو بۆ ديالۆگ  و له گهورەوە بۆ بچو
يهتيهوە بۆ باری دەروونی چاوو زاری   تۆپۆگرافهوەو بۆ ئاووهه وا وله خودەوە بۆ گشت و له باری کۆمه

ته بهرچاو .  ن تهوەو ڕووداوو ديمهنه که مان بهدەنگ و ڕەنگ وەک خۆی د ز   دەگو

 


