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 من و حهسهن زيرک 

 
 2020-07عوسمان ئهحمهدی  

زان،  هو خاو و خ يم بوو، له سنه چوبووين بۆ ”سهرنوێ” بۆ سهيران، به بنهما سهردەمی منا
ی موفتی زادە، ڕاديۆ بهغای کوردی گرت  ز و خۆشهويستم ڕەحمهتی، کاک عهبدۆ لهگهڵ بهڕ

چوينه   و  بووينهوە  بهحت  هکاين،  ڕاچ مان،  گو بهر  هاته  ئاسمانی  کی  دەنگ زەريهی  کتوپ 
هوە مۆعجزەی  .خهيا ن  ئه که  ياد  هاتهوە  يهمان  ئايينی  چيرۆکه  ئهو  سهرخۆ  هاتينهوە  که 

گای   حهزرەتی داوود دەنگه خۆشهکهی بووە وە له سهدا سهد جهختمان لهسهر ئهوە کرد که ڕ
شک دەنگی داووديه وە بهڕاستی له جيهانی ئهودا پاش ههزاران ساڵ  زيکهوە بوون به خودا ب ن

به   گهرووی  که  له  يه  عاسمانی  دەنگه  ئهو  ڕائهبوورێ  پهيغهمبهرا  داوودی  مهرگی  سهر 
تهدەر که ناوی ” کهوە د  .”ەحهسهن زيرەک بليمهت

مان  ئيتر لهوە بهدوا گوێ ڕاي دەنگی بووين وە ههموو کات به ئهوپهڕی تامهزرۆيی يهوە گو
 .بۆ ڕائهگرت 

راق کودتا بوو و  شت و   ماوەيهک ت پهڕی و خواکردی له ع حهسهن زيرەک بهغای بهج ه
رينهم گهييشتم  زيکهوە بينيم و به ئاواتی د ران و يهکسهر هات بۆ تاران و له ن له  .  هات بۆ ئ

ران ههرلهسهرەتای هاتنيهوە لهگهڵ ميديای زەندی هاوسهرگيری يان کرد و ميدياش له ڕاديۆ  ئ
کهوە نا کی ئاسايی يان پ سته.  کوردی دا دامهزرا و ژيان وەی خۆشهويست پرسيار ئهکهن    ئ ئ

  دەی بۆچی بهستهم بۆ نهوتووە و نهمتوانيوە بهستهکانم له

نم وە بگهي  .گهرووی ئهو خوای دەنگ و هونهرە جوانه به ئ

 

”کاک   عری  وايه ش م  پ نابوو،  ه بهستهيهکی  زانی،  خانم خ ميديا  جار  يهکهم  بۆ  لهبيرە  باشم 
تم،   نهچووب ه  بههه ئهگهر  بوو،  ل”  ناوی “شهو”کام که حهسهن  .  به  بهستهيهکه  يهکهم  ئهوە 

ستری ڕاديۆ تاران تۆمارکراوە ندوويه که له ئۆرک .  زيرەک له ههوەل تا ئاخری عومری خو

مان دا تا لهبهری کرد وە کات تۆماريشی   ی ههو بۆ ئهو گۆرانيهش، من و ميديا خانم زۆر لهگه
دا بوو هشی ت  .کرد يهک دوو هه

گۆرانيهکان  ، دەنگه به م  به نهبوو  بهستهوە زۆرباش  باری  له  وەکو  با  زيرەک،  ی حهسهن 
نابووە جۆش و  ئاسمانيهکهی ئهو عهيب و ناڕەسايی يهی دائهپۆشی وە بهرنامهکانی کوردی ه

 .خرۆش و به ههزاران داواکاری بوو که به ئهژمار ناي 
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زەوە  حهسهن له سهرەتاوە تا له تاران بوو زۆر قهدر و حورمهتی بوو له ال مان و له ئهوپهڕی ڕ
سترەکهی   نه زۆربهی گۆرانيهکانی که له تاران تۆماری کردووە، ئۆرک ی ئهبزوتين بۆ و لهگه
ران   وەی بردووە که يهک له موسيقارە ههرە گهورە و ناودارەکانی ڕاديۆ ئ عهلی تهجويدی بهڕ

ويزيۆنی تارانه ويزيۆنيشمان بۆ دانا و له تل و بووەوەبوو و بهرنامهيهکی تل  .وە ب

گهورەی   هونهرمهندی  لهگهڵ  لهوێ  بهختيارانه  وە  کرماشان  بۆ  زرانهوە  گو ئهوە  پاش 
کورد ”مۆجتهبا ميرزادە” کهوتنهيهک وە ئهو گۆرانيانهيان تۆمار کرد که گهنجينهی هونهری  

 .کوردەواری پ له گهوههر کردووە

رەی داب و نهريتی ڕاديۆەکانی ههندە مه له تاران به گو کمان  ئ ران سۆنداژمان ئهکرد واته ل
گری زۆرترە چهندين و چهند جار گۆرانيهکانی  .  ئهداوە بزانين کام هونهرمهند له ههموان گو

گرەکان   حهسهن زيرەک گۆی له مهيدانی هونهردا ئهڕفاند و به ئهو پهڕی خۆشهويستی يهوە گو
شوازيی يان ل ئهکرد   .پ

کی ئاسايی و باشی ههبوو ، ناوی نا ئارەزوو وە بهو بۆنهوە  ب.  حهسهن ژيان وو بهخاوەنی کچ
هکهم ئارەزوو گۆرانی ” ند خونچهی د کی تريشی پ دا .  “ی خو بۆ جاری دووههميش خوا کچ

ند به ناو مههتاب   ندە نهمکوژی، مههتاب  (ناوی نا ”مههتاب” وە گۆرانيهکی تری خو خوا ه
م ب بابه  .)پ

رەی بهسهرهاتهکهی، که خۆی له رەوەری و   به گو بهکهيدا دياردەی بۆ کردووە، لهگهڵ کو کت
زۆر .  داماوی، به ههتيوی ژياوە، سات چهرخی چهپ گهرد به ئارەزووەکانی نهسووڕاوەتهوە 

شهکی بۆ   نهر کردووە که بووەته پ شت لهژيانی دا قهوماوە که زياتر ئهو ڕۆژڕەشی يهی ترس
ران راق و گهڕانهوە بۆ ئ ی دوکتۆر  له بيرمه ک.  چونی بۆ ع راق، له ما ات گهڕايهوە له ع

ما وڕ  واقمان  دەرگا،  به  کردی  بووين،  ق  تاقانهی  .  صد هونهرمهندی  بهستهزمان،  حهسهنی 
راق، ئهمنی ئهوێ   کورد، ڕەش ههڵ گهڕابوو، الواز، بهئهستهم دەنگی دەرئههات، وتی له ع

ل وەرگرن که ئهوەی که گفتی  بۆ  واسيوە  يان ههڵ  پانکهی سهقفی  بۆ   له  پياوی ساواکه وە 
راق  .جاسوسی هاتووە بۆ ع

چوو له بوکان ئهو ساباتهی  .  حهسهن، وەکوو ميلهته ڕۆژ ڕەشهکهی تووشی چهرمهسهرێ هات 
ن  عرەی مامۆستا گۆران بسهلم دانا و گرۆي سۆدرە و سهههندە له دەوری خ بونهوە تا ئهو ش

 :که ئه 

م چی بکهين له بهر چارە ڕەشی بهعزێ زە  کای گهورە به

ن کی ڕەق ئهڕو ی دەم با له سهر بهرد  وەکو تووی گو
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ندنی گۆرانی ” کرماشان شاری   حهسهن زيرەک زۆر خزمهتی کوردەواری کردووە، به خو
شيرينم” رەگ و دەماری کوردايهتی له ناوچهی کرماشان که ئهڕۆيشت وشکهوە ب و له هاتوو 

اشان لهباری کوردايهتی يهوە له هوموو ئهوڕۆ بهشانازی يهوە کرم.  چۆ کهوێ خستيه گهشه
ی شانازی يانه دەی گۆرانی نهورۆزەکهی  .  ناوچهکانی کوردستان زياتر کوردن و کوردبوون ج

ژنی نهورۆزدا گوێ  .  يادگاری يهکی لهبيرەوە نهچووە ی کوردی ڕەسهن ههيه له کاتی ج کام ما
 :ۆماری ئهکاڕا نهگرێ بۆ گۆرانيهکهی حهسهن که له سهر ڕۆح و دڵ و گيان ت

ی تازەيه، نهورۆزە هاتهوە   ئهم ڕۆژی سا

کی کۆنی کوردە به خۆشی و به هاتهوە  ژن  ج

 

باوەکوو قهدرمان نهزانی و داخ و   ، گهی بهههشت ب ين ڕؤحی شاد ب و ج با بهدڵ ب جا 
ا  .خهفهت و کهسهريمان پاش مهرگی پ ب

 :قانع وتهنی 

 نهمرێ سووکه له کايهچونکو عادەتی کوردان وەهايه تا پياو 

ين ههی ئاخ له دەسمان دەرچوو سهد شاخ، دو سهد داخ   جا کات که مرد ههر ئه

 

 

تهوە * ودەکر ڕای سپاس وەک خۆی ب ژا عوسمان ئهحمهدی، ناردراوە و و  !ئهم بابهته له اليهن ه

 


