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مهزنی   هونهرمهندی  لهدايکبوونی  ڕۆژی  دەگوترێ  وا  ڕۆژەی  ئهو  ی  سا سهدەمين  له 
ت، ئاوڕدانهوە له ژيان و کارە هونهرييهکانی گرنگ  ايهتی تايبهت  کوردستان، حهسهن زيرەک ب

پهيدا دەکات. سهرەڕای ئهوەی زيرەک يهک له ناسراوترين هونهرمهندانی بواری مۆسيقای  
ک اليهنی ناديار له ژيان و هونهريدا ههن که تا ئهمڕۆ ڕوون نهبوونهتهوە.   شتا گهل کوردييه، ه

که له بواری ناسين و ناساندنی زيرەکدا و الموان ک و ههنگاو ييه بتوان  ئهم وتارە تهنيا ههو
شهوە، لهبهر ئهوەی نووسهر نه پسپۆڕی مۆسيقايه و نه هاوکار و هاودەمی   ته پ لهوە زياتر بچ
ت، هاوسهردەمی بووە و   ک ب م ههرچۆن ت، به هونهرمهندەکه بووە که ئاگای له ژيانی بووب

هکهی ناسيون، ههر ئهوەندە و بهس!    لهشارەکهيدا ژياوە و خۆی و بنهما

شتا دەنگی له  يهک له  ه، ه ه دەگمهنهکانی هونهری زيرەک ئهوەيه دوای ماوەيهکی سهدسا خا
نی گهلی کورد له   تهگوێ و خۆشهويستی و ئاوازەی الی کۆمه ههموو اليهکی کوردستان د
و   شارەوشار  زۆری  هاتوچۆی  و  ن  شو گۆڕينی  و  ژيان  وازی  ش ی  ب نهداوە.  کهميی 

د و شار و ماڵ و ستۆديۆ و ڕاديۆ و تهلهفيزيۆن، يهک له  تۆمارکردنی گۆرانی له چهندەها گون
بهو   که  ئهودايه  له کهسايهتی و هونهری  نا، چی  ئهگهر  ت؟  "ههرمان"ە ب ئهو  هۆکارەکانی 
و   ت  ڕۆژهه له  اليکهم  گهلهکهمانهوە  زۆری  کی  بهش دەروونی  و  دڵ  بردوويهته  وەيه  ش

ه سهرەکييانهدا ين که زيرەکی ئاوا تايبهتمهند    باشووری کوردستان؟ با بهدوای ئهو خا بگهڕ
 کردووە.   

ئهو   يارمهتيدەری  که  بکهين  نيشان  دەست  تايبهتمهنديی  ک  ههند دەتوانين  ديارە 
کردنهوە و   ی نو سهرکهوتووييهبوون، وەک دەنگ خۆشی، توانای هونهری، شاعيری، ههو

گانه   ب مۆسيقای  وەرگرتنی  خۆی،  ش  پ کوردييهکانی  گۆرانييه  کورداندنيان،  ژياندنهوەی  و 
تاڕادەيهک   و  نائارامی  و  ڕۆح  بوونی  سهودايی  ن،  د له  نزيک  و  خاکی  کهسايهتييهکی 
يهکی باشتر و نهحاوانهوە له يهک   ناسازگاری لهگهڵ بارودۆخی مهوجوود و پهلهاويشتن بۆ داد
ک   کی زۆری خه ن ت و له ئهنجامدا ناسياوبوونی الی کۆمه ن و يهک شار و يهک و شو

وچه جياجياکانی کوردستان و گهيشتنه سهر ڕاديۆی کوردی له بهغدا و سنه مههاباد و  له نا
موناسهبهی   و  بۆنه  بۆ  گوتن  سروود  و  گۆرانی  ههروەها  کرماشان  و  تاران  و  ز  تهور

 جۆربهجۆرو....  

م الی من، هۆکاری ههرەگرنگ و سهرەکی بۆ بهردەوامبوونی خۆشهويستيی زيرەک الی   به
ک و نی خه ژەدا،    کۆمه 'پهيوەندی نزيکی  زيندوومانهوەی گۆرانييهکانی لهو ماوە دوورودر

ژی کهم نهبووە  ئهوە لهگهڵ فهرههنگ و داب و نهريتی بيسهرانی گۆرانييهکانی' . کورد گۆرانيب
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م بۆچی گۆرانييهکانی   ک بوون، به ک لهوان دەنگ خۆش و خۆشهويستی الی خه و زۆر
ژ ن و چهند نموونهی خۆی به  زيرەک زياد له ههموو گۆرانيب کی ديکهی کورد کۆپی دەکر

دەدەن و گۆرانييهکانی   وەی ئهوەوە، له شار و ناوچهکانی کوردستان سهرهه جل وبهرگی هاوش
نهوە؟ چی له   وەردان و گۆڕانکاريی (تهنانهت له شيعرە فۆلکلۆرييهکانيشی) دە به ب دەست ت

زە سنووری  توانيويهتی  که  زيرەکدايه  خۆيهوە  مۆسيقای  ژيانی  سهردەمی  له  و  ت  ببڕ مهن 
بهردەوامبوونی   بهکورتی، ڕاز و ڕەمزی  دوای ئهو؟  ههمی  دووههم و س نهسلی  ته  بيگهيهن

مهش، چييه؟   ه و واههيه دوای ئ  خۆشهويستيی هونهری زيرەک تا ماوەيهکی سهدسا

له   پرسيارەکه  می  وە من،  سهدسابهبۆچوونی  فهرههنگی  ژەی  ودر بوون  ش  بهردەوام  پ ڵ 
تهوە  گای ئهمڕۆی کوردستاندا دەدۆزر ستا له کۆمه . لهاليهکهوە مۆسيقای گۆرانييهکانين که  ئ

ژ   ژيکيان ساڕ ننهوە سهردەمی کۆنی ژيانيان و برينی نۆستا دەگهڕ ک  کی زۆری خه بهش
ک له   دەکهن؛ لهاليهکی ديکهوە شيعری گۆرانييهکان ئهو ڕاستييهمان بۆ دەردەخات که بهش

گاک سهرەک  کۆمه ستاش  ئ و  ماونهتهوە  هکيدا  خ ژيانی  ومهرجی  ههل  له  ستاش  ئ همان 
کی   خه نهوە،  دەجوو عهشيرەيهک  سهرەک  وەک  و  ديوەخانن  خاوەنی  هۆزەکان 
گايهکی ئهوتۆدا،  نن. له کۆمه ک لهو عهشرەته دەزانن و دەناس دەوروبهريشيان خۆ به بهش

ی   کهکه لهجياتی شيعری پاکردە و ب گرێ وگۆ که  خه دانيشتووانی شار، حهزيان له شيعر
ت و   نهی فهرههنگی ساکاری گوند و داب ونهريتی ژيانی ناو چيغ و چادريان ب بتوان ئاو
ماينی کهحالن   بۆ  ت. شيعری وەک "حهيفه  داب و ڕەسمی ئهودەمانهيان بۆ زيندوو ڕابگر

هبارگين!"ی زيرەک،  کی ئهو ژيانه دەردەخات، له فهرههنگی شاردا    1سواری ب گۆ که اليهن
ت  هم دەدر لهقه ناحهز  به  نييه و  بۆ  گهی  ی  2ج ل نهک ههر ڕقيان  هکاندا  ناو خ له  م  به ؛ 

نهوە و دو کوو دەي تهوە به وپاتيشی دەکهنهوە. نموونهکهی، هونهرمهند 'ئهحمهد شهماڵ'ە  ناب
ک   ک بهشی باشووری کوردستان ههيه و بهش که ئهمڕۆ بيسهر و اليهنگری زۆری له ههند

 له ئاواز و شيعری گۆرانييهکانی، ههمان ئهوانهن وا زيرەک دەيگوتن.  

ک اليهنی ژيا که بۆ دووان له ههند ت، ئهم وتارە ههو ک ب نی زيرەک که توانيويهتی  ههرچۆن
تهوە.  کی به ت و لهسهر زمانی خه  ناو و هونهرەکهی زيندوو ڕابگر

 
 ی'.  . گۆرانيی 'دەنگ دێ له شيالنهکه  1
زدار ئهسعهدی سيراجهددينی (فهرمانبهری ڕاديۆی کورديی تاران و کرماشان و هاوکاری زيرەک)م بيستووە، که له   2 . من له ڕ

ک تايبهت کراوە بۆ گرتن له شيعری گۆرانييهکانی و ئهوەی نهکا به ڕەسمی ژيانی   کاتی گۆرانيگوتنی زيرەکدا، کهس "گو
ت" بۆ نموونه، زيرەک له گۆرانييهکی سهردەمی ڕاديۆ بهغدايدا،   ن ک له گۆرانييهکانيدا بدرک کان ساکاری گوندەکان، ناوی خه

هوان بهرپرسی   وەبردنی حهمامهکهيه. ئهوەندەی  باس له 'دانرانی حهمامی نمرە' له بۆکان دەکات و ئهوەی ڕەشيدی ڕۆستهم پا بهر
لخانی زادە به ناوی کوڕەگهورەی خۆيهوەی کردبوو؛ له   ت، ئهو حهمامه، ناوی حهمامی نادر بوو که حهمهدەمين ئاغای ئ لهبيرم ب

ی  ی   ٥٧و  ١٩٥٦دەوروبهری سا هوانيش پياوی ما دی ڕۆستهم پا دا له باشووری مزگهوتی جاميعی بۆکان  کرايهوە و ڕەش
ک لهو  حه ت. ئاشکرايه بهش م ئهو چهشنه شيعرانه له گۆرانييهکانی سهر ڕاديۆ تاران و کرماشانيدا نابيسر مهدەمين ئاغا بوو، به

ت.  رييه دەب بۆ 'پاکردە و ئهمڕۆيی بوونی شيعرەکان بهگشتی' بووب  چاوەد
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هيی زيرەک   يهکهم، ژيانی تاکهکهسی و بنهما
 

ک و   ' بوو. بنهچهکی کاک عهبدو و خوشک حهسهن کوڕی دادە 'ئامينه' و کاک 'عهبدو
وە داي  ک و باوکی ئهوان واته کاک 'ڕەحمان'  دوو برای، (ڕەزيه، کهريم و حاميد)، بهههمان ش

و   بۆکان  شاری  له  بن)،  زيرەک  حهسهن  باوەگهورەی  و  دايهگهورە  (که  'شهمام'  خات  و 
دايکی دەگهڕايهوە بۆ دەوروپشتی شاری  ؛ باوانی دادە ئامينهی  3دەوروبهری پهنگی دەخواردەوە 

  4شنۆ. 

' و کاک عهبدو يان    - دادە ئامينی ناسراو به 'ئامينه کهيف نج مندا دايک و باوکی زيرەک، پ
د و حوسهين. دوای حهمهدەمين، حهسهن دەبووە  بوو: حهمهدەمين (مينه)، حهسهن ، سارا، زب

ردە.  ی دووههمی ئهو ژن و م کی ديکهی بووە،    5مندا ش دادە ئامينه، هاوسهر کاک عهبدو پ
ک  م دەزانم کچ يان ههبوو به ناوی زيبا، که  که بهداخهوە نهمتوانی بزانم ناوی چی بووە به

ستا ههرکام   نج کچ، کهئ کی ئازەربايجانی کردبوو و ئهوانيش ببوونه خاوەنی پ ميردی به پياو
ی خۆيان ههن.  رد و مندا  م

ڕانهدا، دايک و باوک و خوشک و برای حهسهن زيرەک   مخابن، له کاتی نووسرانی ئهم د
پتامبری  هيچکاميان له ژياندا نهماون و کاک حوسهينی بر دا    ٢٠٢١اچکۆلهشيان له مانگی س

ستا)، کۆچی دوايی کرد، له ئهنجامدا وەرگرتنی زانياريی ورد سهبارەت   ش ئ ک پ (دوو مانگ
مه   ی و لهدايکبوونی زيرەک تا ڕادەيهکی زۆر، ئهستهمه و زانيارييهکانی ئ به سهردەمی مندا

ت:   هکهيهک بوەست ت له سهر چهند کۆ  تهنيا دەتوانر

ژيننامه شيعرييهکهی زيرەک خۆی، که بهناوی 'چريکهی کوردستان' له تاران    دەقی -
ب وەک    م دەکرێ له ههندێ کت ت، به چاپکراوە و باوەکوو نوسخهی دەست ناکهو

ڕی  \گۆرانييهکانی حهسهن زيرەک"، نووسينی کاک عوسمان شا–"گهوههرێ   رباژ
تهوە   6دا بدۆزر

احوال' - سجل  اظهارنامه  بۆ  'ورقه  فارسی  کی  فۆڕم له  ت  ب بريتی  که  باوکی،  ی 
 داواکردنی ناسنامهی حهسهن له 'ادارە ثبت احوال بوکان'

 ناسنامهکهی خۆی  -

ديا خانم زەندی و ڕابيعهخانم)   -  بيرەوەريی ههردوو هاوسهر (م

 
تن.    3 کی گوندی "قهرەمووساليان"ی باکووری بۆکان، بهرەو شاری مياندواو بووب  دەشگوترێ باوباپيريان خه
ت. 4 وەدەکر کدا که دواتر باسی ل ژ  .  ئهوە قسهی کاک حوسهينه کورد، براچکۆلهی حهسهن زيرەک بوو له وتوو
ئهو زانيارييانه لهس سهرچاوە وەرگيراون: کاک حوسهينه کورد براچکۆلهی زيرەک و کاک شۆڕش دياکۆ نهوەی کاک مينه     5

زان نادر فهتحی  (شوانه)، حوسهين سالمی بۆکانی و ئازاد محهمهديان  زيرەکی براگهورەی حهسهن زيرەک. سپاسی زۆر بۆ بهڕ
گهی کارەکانی ئهوانهوە دەستهبهر کران.   وەبرد و ئهم زانيارييانه له ڕ  که ئهرکی پهيوەنديگرتنهکانيان بهڕ

ی   6  ، بهغدا  ١٩٨١چاپی سا



 
 

            6              www.rojhalat.de               www.bokan.de                 redaktion@rojhalat.de       
 

و  - موکريان  ناوچهی  ئازەرييهکانی  لهناو  که  برای،  حوسهينی  کاک    قسهکانی 
ک لهم   ئازەربايجاندا به 'حوسهينه کورد' ناوی دەرکردووە، له کاتی نووسرانی بهش
گهدا کهوتن، بهختهوەرانه تا ڕادەيهکی   ڕانهدا، سهرەڕای تهمهن و نهخۆشی و له ج د
باشی و ڕوونی   به  مهی  ئ پرسيارەکانی  می  بوو و وە لهسهر هۆش و وريا  زۆر، 

 دەدايهوە 

 ديکه ودۆست و هاوڕێ و ناسياوەکانی زيرەک بيرەوەريی خزم و کهس وکاری  -

کانی دەوروبهری زيرەک دەب بگوترێ باسوخواسی ژيانی ئهو،   سهبارەت به بيرەوەريی خه
و   گۆڕانکاری  و  بغض"  و  "حب  وی  که ت ديکه،  ناوداری  کهسايهتييهکی  ههموو  وەک 

م خا به بووە،  مانگ  و  ساڵ  کهوتی  ڕ ودواکهوتنی  ش  وپ ئهمال  و  و  لهبيرچوون  گشتی  ه 
ن.   زەوە وەربگير  سهرەکييهکانيان دەکرێ به پار

ڕانه،   ک لهم د  من بۆ نووسينی بهش

گهوە پهيوەنديم به کاک حوسهينی برای   - وەيهکی ناڕاستهوخۆ، له دوو ڕ به ش
تانهی وا له خوارەوە دەکهونه   ک لهو زانيارييه کۆنکر زيرەکهوە کرد و بهش

گهی ئهوەوە دەستم کهو  تن:  بهرچاو، لهڕ
ت  پهڕی ڕۆژهه گهی کاک نادر فهتحی و ما بۆکان بوو. کاک نادر  - يهکهميان له ڕ

گهی واتسئهپهوە ڕاستهوخۆ قسه   به هاوکاريی کاک حوسهين سالمی، توانی له ڕ
م بهڕوونی   گهدا بوو به ی خۆی لهج لهگهڵ کاک حوسهينهکورد بکات که له ما

می پرسياری ئهوانی دەدايهوە و ئهوانيش  به دەنگ و ڕەنگ تۆماريان دەکرد.   وە
گهی کاک شۆڕش دياکۆ، نهوەی کاک حهمهدەمين براگهورەی   دووههميان له ڕ
زيرەکهوە. کاک شۆڕشيش من توانيم بههۆی کاک ئازاد محهمهديانهوە پهيوەندی  

می پرسيارەکانی دەدامهوە   وەبکهم و بهختهوەرانه ئهويش به ڕووی خۆشهوە وە پ
هی خۆی دەپرسی ئهودەم بهمنی ڕادەگهياند. ئهو دوو پهيوەندييه  ياخود له کهسوکارەک

شتا له ژياندا مابوو.  وەبران که کاک حوسهينهکورد ه دا بهڕ  له هاوينی ئهمسا

ی 'اظهارنامه'کهی 'ثبت احوال بوکان'، ههروەها ناسنامه فهرمييهکهيم کرد، که   - تاووتو
بسايتی فهرميی ئيدارەکهش دانرا  وە  يهکهميان له سهر و

کانی دەوروبهری ژيانی زيرەک بينی   - ک بيرەوەريی خه  سوودم له ههند

ت  - پهڕی ڕۆژهه هی  - وتار و بابهتی ههمهچهشنهی سهر ما بۆکان که بهبۆنهی سهد سا
بابهت. ئهوانه سهرچاوەيهکی    ٧٠و    ٦٠زيرەکهوە گردوکۆکراون، ژمارەيان دەگاته  

ژينهوەکانی من   باش و ئامادەبوون بۆ تو

کم له - زدار برايم فهڕشی و هاوکارەکانی له شانۆی  که و زانيارييانهش وەرگرت که ڕ
مانيا گردوکۆيان  ٧٥کۆچهر بهبۆنهی يادی   ی لهدايکبوونی زيرەکهوە،  له ئا ەمين سا

ت  پهڕی ڕۆژهه ستا لهسهر ما کيان ئ  بۆکان دانراون. -کردبوون و بهش
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ه  له ئهنجامی ئهو پرسوجۆيانهدا ناوی کهسوکاری زيرەکم،   تا ئهو ڕادەيهی بۆم گونجا، گه
هيی (شهجهرەنامه)، که   کی بنهما بی دار زم کاک نادر فهتحی، خستيه قا کرد و برای بهڕ

ته بهرچاو:  رەدا دەکهو  ل
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 شهجهرەنامهی زيرەک 
 

 

 ناوەکان به هاوکاری کاك شۆڕش دياکۆ نووسراون 
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 دەرکردنی ناسنامهی زيرەک و ناسنامهکه خۆی فۆڕمی 'اظهارنامه'ی باوک بۆ 
 

رانی سهردەمی ڕەزاشای پههلهوييه  که   گهيهکی فهرميی حکوومهتی ئ فۆڕمی 'اظهارنامه'، به
ت.   هکهيان دەربکر باوک يان دايکی منداڵ پڕيان دەکردەوە و داوايان دەکرد شناسنامه بۆ مندا

ی   ئهحوا سهبتی  ئيدارەی  سايتی  لهسهر  ستا  ئ ک  کاک  فۆڕم اليهن  له  که  دانراوە  بۆکان 
ئهويان   زانيارييهکانی  پهسندی  شايهديش  دوو  و  پڕکراوەتهوە  زيرەکهوە  باوکی  ی  عهبدو

له   فۆڕمهکه  بۆکانين.  بازرگانی  دوو  شايهدەکان  ههتاوی    ١٣١٧/ ٧/ ١٦کردووە.  ی 
نی له دايکبوونی زيرەک به بۆکان و ڕۆژی  ١٩٣٨/ ١٠/ ١١( يدا شو له  ) دا پڕکراوەتهوە و ت

   7) ڕاگهيهنراوە. ١٩٢١/ ١١/ ٢٩ی ههتاوی (   ١٣٠٠/ ٨/٩دايکبوونی به  

کوو کهمتر وابوو  لهو   کی زۆری دوای ئهويشدا نهک ههر ڕۆژ و مانگ، به ن نه و سا سا
ه   ن له سهر ناسنامهکهيان، ڕاست و ب هه ک له مندا کی زۆر ی لهدايکبوونی بهش سا

ن.  ه له اليهن  جيالهوەی تۆمارکردنی تايبهتمهن 8بنووسر دييهکانی تاک و بنهما
ک بوو، دوای ئهوەی   گهی گومان و ناڕەزايی خه تدارييهکی زۆردار و ملهوڕەوە ج دەسه

ی   )دا له  ١٩٢٤(  ١٣٠٣ياسای به ئيجباری گرتن واته بردنی کوڕان بۆ سهربازييش له سا
ران پهسهند کرا، ئيتر دۆخهکه خراپتر بوو لهبهر ئهوەی بردنی ال  وان بۆ  مهجليسی ئ

نان و يارمهتيدانی   سهربازخانهی شارە دوورەکان و دوور خستنهوەيان له کار و بهرههمه
ک  نی خه ی کۆمه گهی تووڕەيی و ناڕەزايی قوو ه، بووە ج هکان   9ئابووريی بنهما و بنهما

ه و ناڕاستيان له   هت، ئاڵ وگۆڕی هه تن لهدەست 'ئيجباری' و خزمهتکردنی دەو بۆ هه
ران هاته کايهوە و به ئيجباری گرتن بوو به   ناوە. کات ئهو ياسايه له ئ که کهوتهکاندا پ ڕ

ندا مهترسيی زۆری گيرا  ١٧فهرمانی حکوومی، زيرەک له   ن و بران بۆ ئيجباريی  سا
لهسهر بووە ههربۆيهش ئهگهری ئهمال و ئهوالکرانی ساڵ و مانگی لهدايکبوونهکهی به  

ت.   دوور نازانر

رەی فۆڕمهکه،  ت، بهگو ک ب ی لهدايکبوونی هونهرمهند حهسهن    ههرچۆن ڕۆژ و مانگ و سا
نی)١٩٢١/ ١١/ ٢٩ی ههتاوی (بهرانبهر به    ٨/٩/١٣٠٠بريتين له    زيرەک و ديارە،    ی زاي

هيچ   سۆراغی)،  دەچمهوە  دواتر  (که  خۆی  زيرەک  کوردستانهکهی  چريکهی  له  جگه 
ڕانهوەيهکی   گه و نووسراوە و بيرەوەری گ کی هونهرمهندەکه، ياخود نيشانه و به ڕاگهياندن
ستادا وەک   ت، به ناچار دەب له ئ کهوته بوەست کهسانی ديکهمان بهدەستهوە نييه دژ بهو ڕ

 
گهنامهکه دانراوە پهيوەندی به فۆڕمهکهوە نييه    7 نه ناحهزەی زيرەک به جل وبهرگی کوردييهوە که له الی ڕاستی به ديارە ئهو و

 و دواتر فهرمانبهرانی ئيدارەکهوە لهسهر ئهو الپهرەيهيان داناوە. 
م به  8 ته سهربازی، تهمهنيان به بچووک دەنووسی به ک کهس بۆ ئهوەی کوڕەکهيان درەنگ ببر چهوانه، بۆ ئهوەی  . ههند پ

ه بۆ کچان،   ک و دوو ههوا! هۆکاری ئهو ههو رد بکات، تهمهنيان به زيادەوە بۆ تۆمار دەکرد؛ بان کچهکهيان بتوان زووتر م
ی  ران بوو کوە تهمهنی زەواجی قانوونيی کچانی به ١٩٣٤[ ١٣١٣ياسايهکی سا ن ناساندبوو.   ١٥] ی ئ  سا

ئيجباری له  . کوڕم گهورەکرد بهقهندی شاريی/ ڕەزاشا بردی لهبۆ ئيجباری.   ڕەببی ڕەزاشا جووت کوڕت بمرێ / قهت بووە  9
 کوردان دەگرێ!  
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ديکه    ڕاستهقينهيهک کراوی  پ متمانه  زانيارييهکی  دواڕۆژدا  له  مهگهر  بگرين،  وەری 
ت.   دەربکهو

ی بۆکان وەرگيراوە و له پاشکۆی وتارەکهدا   کۆپيی فۆرمهکه، له سايتی ئيدارەی سهبتی ئهحوا
 دانراوە. 

 

 ناسنامه 

ناسنامهدا  ن 'اظهارنامه'ی داواکاريی    ناسنامه (شناسنامه)ی حهسهن زيرەک، که دەب بهشو
م من بهداخهوە خۆی، يان کۆپييهکهيم لهبهردەستدا   ستا ههيه و ماوە، به ت، ئ بۆی دەچووب
ئهم   دەزانم  تهواوەوە  متمانهی  گهی  ج م  به ناڕاستهوخۆ  گهيهکی  ڕ له  تهنيا  نييه، 

دا نووسراون:   تايبهتمهندييانهی ت

ی بۆکان  ٧٣٥ژمارەی ناسنامه:    ی ئيدارەی سهبتی ئهحوا
 ناو: حهسهن 

 ەت: زله بوکانی شوهر
 ناوی باوک: عهبدو زله بوکانی 

 ناوی دايک: ئامينه  
 ] ٢٩/١١/١٩٢١[=  ٩/١٣٠٠/ ٨ڕۆژی لهدايکبوون:  

نی لهدايکبوون: بۆکان   شو
ی ئهختاچی  نی وەرگرتنی ناسنامه: بۆکان، مهحا  10شو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 له ناوچهکهدا وەک "يهختهچی" ناوی دەبهن.   10
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نی له  دايکبوونی زيرەک  ساڵ و مانگ و ڕۆژ و شو
 

يی زيرەکدا، ڕوون ياخود 'دەقيق' نين.   ڕۆژی لهدايکبوونی زۆرکهس لهو سهردەمانهی مندا
له شووکردنی کچ،   و بهرگری  وباوکی منداڵ، که بههۆی مهترسيی سهربازيی کوڕ  دايک 
ت، ئهو   هکانيان وەربگرن، ئهگهر به مهجبووريش وەريان گرتب نهيانويستووە ناسنامه بۆ مندا
حکوومهت   به  ڕاستييهکهيان  وابووە  کهمتر  و  بهرچاو  گرتۆته  دا  ت گهورەيهيان  شه  ک دوو 
نييه   لهبهردەم  ديکهمان  گايهکی  ڕ هيچ  مه  ئ گوترا،  لهسهرەوە  وەک  قسه،  کۆتايی  ت!  گوتب

ين:    جگهلهوەی به ڕاگهيهنراوی سهر 'اظهارنامه' و 'ناسنامه'کهی  ڕازی بين و ب

ی    ٢٩/١١/١٩٢١ی کۆچيی ههتاوی [=    ٨/٩/١٣٠٠زيرەک له ڕۆژی  هونهرمهند حهسهن  
نی] لهدايکبووە.     زاي

 

نهوە   گهيهک بۆ گومان ناه نی لهدايکبوونی زيرەکيش نيشانهکانی بهردەست ج سهبارەت به شو
گهکان بۆ ئهو مهسهلهيه بريتين له:   که حهسهن زيرەک له بۆکان لهدايکبووە. به

يهکهم   . １ له  به  زيرەک  کوردستان'دا  'چريکهی  واته  شيعرييهکهی  ژياننامه  فهردی 
ن پاکم....".  کی بۆکانم، کوردی خو  ڕاشکاوی دە "خه

باسيان   . ２ سهرەوەتر  له  که  خۆی،  ناسنامهکه  و  ناسنامه  داواکاريی  فۆڕمی  ههردوو 
نی لهدايکبوونی زيرەک به شاری بۆکان ڕادەگهيهنن.  وەکرا، شو  ل

بر . ３ کورد،  حوسهينه  زدار  نادر  ڕ کاک  ژلهگهڵ  وتوو له  زيرەک  حهسهن  اچکۆلهی 
سالميدا حوسهين  کاک  و  ڕووبهڕووی    11فهتحی  ی  لهما ههموومان  مه  "ئ دە 

"ئايا کاکه حهسهن   ت  ی دەپرسر ل کات  و  دايکبووين"  له  مزگهوتی جاميعی بۆکان 
حوسهين  زيرەکي کاک  ڤيديۆکهدا  له  وا  مزگهوتهی  ئهو  ئهويش".  ی  "به دە  ش؟' 

ی   قه باشووری  بهری  له  بۆکانه  جاميعی  مزگهوتی  دەکات  پ ئاماژەی  بهدەست 
ک   ی باوکی زيرەکيش سهرەوەتر، له باکووری مزگهوتی جاميع و گهل سهردار، ما

کهوتبوو.  تی قه هه  نزيک به دەروازەی الی ڕۆژهه

 
زدار نادر فهتحی (شوانه)  11 ژە ڕ ت -ئهو وتوو وەبهری سايتی ڕۆژهه خولهکی ڕۆژی  ٥٠و  ١٩بۆکان، سهعات -بهڕ

وەی برد. کاک حوسهين سالمی بۆکانی کهمپيوت  ١١/١٢/٢٠٢٠ ی واتس ئهپهوە  بهر گهی ه ی  له ڕ هری لهپتۆپی خۆی بردە ما
مانياوە   گادا بوو. کاک نادر له ئا م  به دانيشتنهوە لهج کاک حوسهينه کوردی برای حهسهن زيرەک له بۆکان که به نهخۆشی به

ی گران بوو و باش له پرسيارەکان   ک گو م بههۆی ئهو ڕاستييهوە که کاک حوسهين ههند پرسيارەکانی خۆی ئاراسته  دەکرد به
ن می  ت هدەگهيشت، کاک حوسهينی سالمی که لهوێ دانيشتبوو، پرسيارەکانی به دەنگی بهرز بۆ دووپات دەکردەوە ئينجا ئهو وە

ژە کورته له دەوری دوو تهوەر دەگهڕا:   مهکانی کاک حوسهينه کورد زۆر ڕوون و به دەنگی بهرز بوون. ئهو وتوو دەداوە. وە
ندەری بووە؟  يهکهم، حهسهن زيرەک له چ شار يا گوند ک لهدايک بووە و له کام ماڵ؟ دووههم، باوکی حهسهن زيرەک کو

زراوە.   ژەکه به دەنگ و ڕەنگ تۆمار کراوە و الی کاک نادر پار  سهرجهم وتوو
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ز م  . ４ کدا دە "حهسهن له گهرەکی  بهر ژ يدياخانم زەندی هاوسهری زيرەک له وتوو
ناوە، ئهويشم   ی بۆکان لهدايکبووە، حهتا ئهو مامانهی وا حهسهنی بهدنيا ه پشت حهوز

ر وانييه..."  12ديتووە  له لهدايکبووە، نهخ ن له ههرم    13و ئهوەی که دە

کی زۆر له بۆکان که دراوس ماڵ و خزم و دۆستی زيرەک و کهس وکاری   . ５ ک خه
ستا   ياندا بووە، ئهو ڕاستييه دەزانن و تا ئ کی ئيش وکارييان لهگه بوون ياخود پهيوەند
ئهو   نموونهی  ت.  گوتب ئهوەی  چهوانهی  پ کی  شت نهبيستراوە  بۆکانی  کی  کهس له 

کانهی دەوروبه ی  خه ری زيرەک، 'مام عهلی ياسهمهنی'يه، که دەگوترێ خزم و هاوڕ
يی زيرەک بووە.   14مندا

کاک   . ６ ڕاشکاوانهی  ڕاگهياندنی  زيرەکدا،  هی  بنهما ژيانی  نی  شو پهيوەنديی  له  ههر 
ی دەپرسن "ئايا باوکی ڕەحمهتيشت حوسهينی برای زيرەک يارمهتيدەرە، ک ه کات ل

کی   ، خه ، به مدا دووجار دە "به رە [واته بۆکان] بووە؟"، له وە کی ئ ههر خه
ژەدا، کاک حوسهين   رە." ههر لهو وتوو ئهو بۆکانه بوو، ئهو برای ههبوو، شتی بوو ل

هکهمان "بوزورگی" بووە که ديارە به فارسيکراوی    دە ناسناو (شوهرەت)ی بنهما
کی چهوساوەی   همهندانی شار به کهس تدار و دەو سيفهتی کورديی "زله"يه، که دەسه
يان ناخۆش بووە،  وەک باوک و باپيری حهسهن زيرەکيان داوە و ئهو و براکانيشی پ

ی داناوە.    15ههربۆيهش وشه فارسييهکهيان لهج

ک بکهم که به حيسابی کار و خزمهتی زيرەک بۆ 'خانانی   ويسته ئاماژە به بۆچوون رەدا پ ل
له' هيهکی    - ههرم ن. ئهوە هه کی ئهو گوند دادەن له'، زيرەک به خه کی گوندی 'ههرم خاوەن م

ندووە ناب شارەزاتر له زيرەک خۆی و  ئاشکرايه و کهسيک که سهرەتا ئهو بابهتهی دامهزرا
له   نی لهدايکبوون و گوندی ههرم کيان بۆکان به شو ت! ئهوان ههرس برا و هاوسهرەکهی ب
کاری و بۆ   کی درەنگتر به کر ن نن که زيرەک سا به يهک لهو دەيان گوند و شارانه دەناس

 16ئهرک و خزمهت چۆته ئهوێ. 

 
ی حاجی ئهحمهدی وەحيدی (ئ  12 يان الی ما ت که ما يی بووب يمام جوـعه)  الم وايه مامانهکه، پوورئامينی نهنکی ئهبوبهکری فهق

 و حاجی بابهخانی کهريمی بوو، له پشت حهوزەگهورە. ئهنوەر 
پهڕی هاژە:      13 ونهکراوە لهگهڵ ميديا زەندی هاوسهری حهسهن زيرەک"، ما کی ب ژ هی، "وتوو دوکتۆر ئهمير عهبدو

http://haje.ir/newsdetails.aspx?itemid=3846 
تی   14 پهڕی ڕۆژهه  www.bokan.deبۆکان.   -برايم فهرشی، "زمانی دووال" ما
ژی ڕۆژی  15 زان نادر فهتح ١١/١٢/٢٠٢٠. ههمان وتوو  ی و حوسهين سالمی لهگهڵ کاک حوسهينه کورد. ی بهر

وا.   16 که کهوتۆته ن له گوند ی ههرم ز) سهر به شاری بۆکان بوو،  ١٩٦٣ی ههتاوی ( ١٣٤٢ن بۆکان و سهقز و تا سا
کی گوند واته 'خانان'ی   ک له 'کۆگوند' (ديهستان)ی تورجان خرايه سهر شاری سهقز. خاوەن م هدا وەک بهش م لهو سا به

ی  له تا سا دانيشتنی لهگهڵ کاک عهبدو   که من له بۆکان بووم، له ژياندا بوو و دۆستايهتی و هاتوچۆ و ١٩٨١ههرم
ش بيرەوەری  ههمزەيی، مامۆستای خانهنشينی بۆکانی و چهندکهسی هاوتهمهنی ئهودا ههبوو.دوور نييه کاک عهبدو
شووی سهقز بوو که  ن حاکمی پ خانی ئهردە له کوڕی سهيفو ت. خانانی ههرم زۆری لهسهر حهسهن زيرەک ههب

ی تورکانی عوسمانی گرتيان و لهگه  دا له مهراغه ئيعداميان  ١٩١٤ڵ سهيفهددين خانی باباميری سهرداری بۆکان له سا
کی ڤيديۆييدا کات باسی سهربهوردەی خۆی دەکات، دە ماوەيهک له   ژی دەنگ خۆش قاله شين له کليپ کرد. بهيت و

ک ن، کهس هی ئهردە ت خانان وەک زوربهی بنهما دەچ له خۆشخوانی خانان بووم. و ت که  ههرم ی هونهرپهروەر بووب
تنهوە.  ژ و بهيتخوانی ديکهش ههرکام بۆ ماوەيهک له ديوەخانهکهيدا حاوابووب  زيرەک و قالهشين و واههيه گۆرانی ب

 



 
 

            13              www.rojhalat.de               www.bokan.de                 redaktion@rojhalat.de       
 

شاری   بهرەوە  بۆکان  تی  ڕۆژهه باکووری  له  'قهرەمووساليان'  گوندی  له  باس  ههروەها 
ت. ل هی زيرەک دەکر نی ژيانی بنهما هو پهيوەندييهدا، به بۆچوونی من،  مياندواو، وەک شو

دوای ئهو قسه ڕاشکاوانهی کاک حوسهينی برای زيرەک سهبارەت به خانووبهرەی گهڕەکی  
ک   هکهيان و ئهوەی زيرەکيش لهوێ لهدايک بووە، تاقه ئهگهر ی بنهما ی بۆکان وەک ما قه

کی قهرەمووساليان ب  هکهيان له بنهڕەتدا خه ت بنهما تهوە ئهوە دەب ن تنه  بم وە هاتب تن و لهو ووب
ين ههموو   بۆکان. ئهوە دوور له باوەڕ نييه و زوربهی دانيشتوانی بۆکان و ڕەنگه بتوانين ب
يه، دەکرێ گوندی   شارەکانی دنياش، باوک و باپيرانيان له گوندەکانهوە هاتوونهته شاری و بهوپ

ی  قهرەمووساليان، وەک گوندی بنهچهکی کهسوکاری زيرەک بزانين، که   ش کاک عهبدو پ
ته بۆکان.  وە کۆچيان کردب   باوکی زيرەک يان لهسهردەمی ئهو و کاک ڕەحمانی باوکيدا، لهو
زيرەک   بهرەدايکی  له  چ  ژياندان  له  زيرەک  هی  بنهما له  ک  کهسان شتا  ه بهختهوەرانه 
زيرەک.   حهسهن  زڕدايکی  واته  عهبدو  کاک  ديکهی  هاوسهرەکهی  له  چ  و  (دادەئامين) 

تهنيا  کهسان  م لهم قۆناغهدا، ئهوە  يه بکهنهوە. به ک لهوانه به تهمهنيشن و دەکرێ ئهو گر
تهوە دەب بهڕاست   هی زيرەکهوە پشتڕاست بکر که، که ئهگهر لهاليهن ئهندامانی بنهما بۆچوون

ت.   وەربگير
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 مهسهلهی ناسناو، يان پاشگری ناسناو 
 

بابهتی   سهرەتا  وايه  ڕوون  باش  زيرەکيش  حهسهن  باوکی  براکانی  واته  مام،  به  سهبارەت 
ک (ڕەزيه) و دوو مام (حاميد و کهريم)ی   تهوە. حهسهن زيرەک له الی باوکهوە پوور بکر

 ههبوون.  

'ڕەحمانی   نهمر  بهدەستهوەيه:  نووسراو  گهيهکی  به بهختهوەرانه  کهريم  کاک  به  سهبارەت 
بی "ب  ک  محهمهديان' له بهرگی دووههمی کت شتر)، کۆپيی ههند ۆکان له سهدەی بيستهمدا" (پ

وکردۆتهوە.  گهی بازرگانيی باپيری خۆی، واته حاجی برايمی محهمهديانی ب گهی     17به به
له پهيماننامهيهکی ڕۆژی    ٥٠ژمارە   به، بريتييه  الثانی    ١٠ی ئهو کت ی    ١٣٤٨ی جمادی 
ک بهناوی 'کهريمهزله' بهستوويهتی بۆ  که حاجی    18کۆچی  مانگ کارکردن    ٨برايم لهگهڵ کهس

ن بووە،   يدا، حهسهن زيرەک ههشت سا هی بۆکان که  ت له الی ئهو. کهريمهزلهی ئهو سا
ت، لهبهر ئهوەی يهک له دوو شاهيدی وەرگرتنی ناسنامه   دەکرێ کاک کهريمی مامی زيرەک ب

ی بۆکانيش ههر ئهو حاجی برايمه بووە و ئهوە    بۆ حهسهن زيرەک له ئيدارەی سهبتی ئهحوا
پهيوەند و نزيکايهتی کۆڕانی مام ڕەحمان واته کاک عهبدو و کاک کهريم لهگهڵ حاجی  
کی ديکه   ی کهسان ت. ههروەها ئهو ڕاستييهش که له بۆکانی ئهودەمانهدا به ههوا برايم دەگهيهن

هی ئهوان، بهو ناسناوەوە نهزا   نراوە. جگه له بنهما

وەی فهرمی   ش ئهوەی به ش ک پ مه، الی کهم دووس سا ويسته بگوترێ هونهرمهندەکهی ئ پ
ماوەی   له  بژاردبوو،  هه بۆخۆی  زيرەکی  ناسناوی  'زيرەک'،  بکاته  خۆی  هيی  بنهما ناوی 
کارکردنی لهسهر ڕاديۆی کورديی بهغدا و ڕاديۆی کورديی تاران و کرماشانيشدا ههر بهو  

نی گهلی کورديش ههر بهو ناوەوە دەيانناسی. ناو و ناسنامهش  ناوەوە کاری د  ەکرد و کۆمه
کی شهخسی و تاکهکهسين و ئهگهر ئهزەليش بن، ئهبهدی نين؛ واته تاک مافی تهواوی   بابهت
ت نهک   ت که خۆی دەيهو ن ی، خۆی بهو ناو و ناسنامهيهوە بناس ههيه دوای سهردەمی مندا

ه يان دام ودەزگ  ای حکوومی بۆيان دەست نيشان کردووە.   ئهوەی بنهما

ت، لهالی دەستهڕاستی فۆڕمی 'اظهارنامهکه' به جهوههری سوور   وەک به ڕوونی دەبينر
"سهبارەت به ناوی  واته   "راجع به نام خانوادگی به ظهر سند مراجعه شود" نووسراوە 

ت". گهنامهکه بکر هيی سهيری پشتهوەی به وەی  به داخهوە من کۆپيی پشته  بنهما
ی نووسراوە:  م دەزانم که به فارسی ل گهنامهکهم به دەستهوە نييه به  به

 
کی دەست ڕۆيشتوو و خاوەن    17 ڕەحمهتی حاجی برايمی محهمهديان کوڕی محهممهد سهقزی، له بۆکاندا بازرگان

هد بهگ و باغی سهردار و کهم و زۆر،  باغهکهيان کهوت .باغ و زەوی و کشتوکاڵ بووە ی وە وان ما بووە ن
ستای بۆکانی دەگرتهوە.    شههرداريی ئ

 
نی. ١٤/١١/١٩٢٩ی ههتاوی و  ٢٣/٨/١٣٠٨بهرانبهرە لهگهڵ   18  ی زاي
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ثبت    ٤٢بوکان طبق مقررات مادە  ٧٥٣"توضيحات: نام خانوادگی دارندە سند      

١٣٣٩  / ٢/ ٢٧احوال، از زله بوکانی به زيرک تغيير يافتهاست. تاريخ اجرا:    
  ]٥/١٩٦٠/ ١٧ ."[ 

ته:    ئهو ڕستهيه    به کوردی دەب

ژمارە  ڕوونکردنهوەکان،  "     گهنامهی  به خاوەنی  هيی  بنهما بۆکان     ٧٥٣ناوی  ی 
رەی پهيڕەوەکانی مادە     بۆکانی'يهوە     ٤٢بهگو 'زله  له  ئهحواڵ،  [ئيدارەی] سهبتی  ی 
وەبردن    کهوتی بهڕ  ]". ١٩٦٠/ ٥/ ١٧[ ١٣٣٩/ ٢/ ٢٧گۆڕاوە و بووە به 'زيرەک'. ڕ

تهوە، که له ئيدارەی سهبتی  ههردوو  ٧٥٣ژمارەی   'اظهارنامه' و 'ناسنامه'کهی زيرەک دەگر
کهوتی   دراوە. ڕ ی بۆکان يهک ژمارەيان پ /  ١٧/٥ش بهرانبهرە لهگهڵ    ١٣٣٩/ ٢/ ٢٧ئهحوا

ران و له تاران نيشتهج    ١٩٦٠ که زيرەک دەوروبهری دوو ساڵ بوو له بهغداوە گهڕابووەوە ئ
 ببوو.    

 پوختهی قسه، 

 اپيرە و داپيرەی زيرەک ناويان ڕەحمان و شهمام بووە  ب     -      

دايه   - و  باوە گهورە  دەبنه  بزانم که  دايکی ڕەحمان و شهمام  و  ناوی باوک  نهمزانی 
گهورەی زيرەک، ئهويش سهرەڕای پرس وجۆی ناڕاستهوخۆ له کاک حوسهينی برای  

 زيرەک 

کی ديک - ش خاتوو ئامينه، هاوسهر ی باوکی زيرەک، پ هشی بووە که  کاک عهبدو
کی بووە به ناوی زيبا،   م ههر لهو هاوسهرەی کچ نهمتوانيوە ناوی ئهويش بزانم، به
ئازەربايجانی   کی  کهس به  ردی  م زيباخانم  زيرەک.  حهسهن  زڕخوشکی  ته  دەب که 
ران و مهلهکه)، که دەبنه   نج کچ (ئهقدەس، ئازەر، پووران، ئ بی پ کردووە و بۆته ساح

 يبا خانمی زڕخوشکيهوە خوشکهزای زيرەک له ز 

ک و دوو مامی ههبووە: ڕەزيه، کهريم و حاميد   -  زيرەک له اليهن باوکهوە پوور

شيهوە باپيرە و داپيرەيهکی بووە: جههانگير و فاتمه  -  لهاليهن دايک

دە -  دوو خوشکی ههبوون: سارا و زب

 دوو براشی ههبوون: حهمهدەمين (مينه) و حوسهين   -

رە ولهوێ دە - ک ههواڵ ل کی حهسهن زيرەک'  ههند ن که باس له بوونی 'کوڕ بيستر
ه پشتڕاست  دەکهن. سهرەڕای پرس وجۆی زۆر، نهمتوانی ڕاست بوونی ئهو ههوا
مهزنه   هونهرمهندە  ئهو  ناوی  له  نابهج  کی  که ک  کان خه هيوادارم  و  بکهمهوە 

نن.     وەرنهگرن و خۆيان به کوڕی ئهو نهناس
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هی حهسهن زيرەک    ههروەها بۆ ئهوەی ڕوانگهيهکی ڕوون - شينهی بنهما سهبارەت به پ
ناوە   که نهر بدەم، شهجهرەنامهيهکم له سهر بنهمای ئهو زانيارييانهی سهرەوە پ به خو
کی ديکهشم ل زياد کرد که دوای   و به يارمهتی کاک شۆڕش دياکۆ، ناوی کهسان

هکی وەيه دەمهوێ ڕەچه حهسهن    زيرەک و خوشک و براکانی هاتوونهته دنيا و بهم ش
ت  زم کاک نادری    زيرەک ون نهب تهوە. برای بهر مه، ڕوونبب و تا سهردەمی ژيانی ئ

ک کردنی شهجهرەنامهکهی گرته ئهستۆ.   کوپ نان و ڕ که  فهتحی ئهرکی پ

 

 

هکهی يهتی زيرەک و بنهما  باری چينايهتی/کۆمه
 

ی   ئۆدا کی دواکهوتووی ف ت ران له سهرەتاکانی سهدەی بيستهمدا و بوو، که باری قورسی  ئ
گرتبوو. شان هه به  ئيستعمارييهکان  زە  ه له  ئابووريی  و  سوپايی  و شکستی   19چهند شهڕ 

نی   مهشڕووتهخوازيی سا به سهرەتای س   ٦و    ١٩٠٥ئهگهر شۆڕشی  ران  ئ دانی  ی  هرهه
ی   کافی سا هی ژ ران و دامهزرانی کۆمه دانی    ١٩٤٢سهرمايهداری له ئ به سهرەتای سهرهه

ين،  تی کوردستان دابن ی    20سهرمايهداری له ڕۆژهه   ١٥،  ١٩٢١زيرەکی لهدايکبووی سا
ران   لهدايکبووە و    ٢١و  ساڵ دوای مهشرووتهی ئ کاف  هی ژ دامهزرانی کۆمه ش  ساڵ پ

سهر   له  ئهوتۆ  کی  ن شو ئهودا  لهسهردەمی  نهيانتوانيوە  شتا  ه ڕووداوانه  دوو  لهو  هيچکام 
گهيهکيش به   ن و هيچ به تی کوردستان بهتايبهت 'شارەدێ'ی بۆکان دابن ئابووريی ڕۆژهه

رخانی ئابووريی گوند  ت ژ مان ب نهدا گهشه و  دەستهوە نييه پ ی بۆکان له موکريان لهو سا
ت. ئاشکرايه   دا دانراب ت، يان کارگه و کارخانهيهکی ت نهشهيهکی ئابووريی بهخۆيهوە بينيب
گايهکی ئهوتۆدا جگه له   شی وەک باوانی حهسهن زيرەکيش له کۆمه هيهکی زەحمهتک بنهما

همهندی  شار و ئاغ کاری و کاری دەست بۆ ئهم يا ئهو دەو کی  کر اواتی دەوروبهر، دەرەتان
ديکهی ژيانيان بۆ نهڕەخساوە. "چريکهی کوردستان"ەکهی زيرەک دەرخهری ئهو ڕاستييهيه  
که خاوەنهکهی کامه چهرمهسهرێ و ئهزيهت و ئازاری ژيان بووە چهشتوويهتی (ب دايک و  

ت و...) ههروەها کام ئيش وکار ی ناخۆش  باوکی، ئاوارەيی، دەربهدەری، چوونه دەرەوەی و
قاچاخچييهتی،   تووتنچييهتی،  چاوساغی،  شۆفيری،  شاگرد  کاری،  (کر کردوويهتی  بووە 

ل و ...)    کاريی هوت  کر

وان   ی ن ت، ماوەی س چوار سا که له    ٦٨تا    ١٩٥٥ئهوەی له ژيننامهی زيرەک دەردەکهو
ک)، ئهگهر    سهر ڕاديۆ بهغدا و تاران و کرماشان گۆرانی گوتووە(سهرجهم دە دوازدە سا

 
رانی سهردەمی فهتحعهليشای قاجار له شهڕی ڕووسيای تزاری گهيشتبووە ئيمزای دوو پهيمانی   19 زی سوپايی ئ کشکانی ه ت

کی  رەی ئهوان بهش ستان و تورکمانچای که بهگو کی  گو ران جيابووەوە و غهرامهت بهرچاو له خاکهکهی له ناوچهی قهفقاز له ئ
کی دەست نهکهوت. ئهنجامی شهڕی سهردەمی محهممهدشای   نرا وهيچ دەسکه دەسکهوت ک گرانی داراييشی ل ئهست گهل

کی بهرچاو له خاکی   ران ئهوە بوو که بهش ی ئ ت و باکووری قاجاريش لهگهڵ سپای ئينگليز له هيندوستانی بن گو هه
کی دەبينی بۆ دوورخستنهوەی   ک هات که دەوری ديوار تی ل جيا کرايهوە و حکوومهتی سهربهخۆی ئهفغانستانی ل پ ڕۆژهه

ران و ڕووسيای پشتيوانی، له هيندوستانی کۆلۆنيی بريتانيای ئهودەم.     ئ
ز د. عهباس وەلی بهستووە.   20 ژووانه پشتم به بۆچوونی بهڕ  بۆ ئهو م
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کی   نی ژيان به ئيستراحهتترين سا ، اليکهم  هی ئهو هونهرمهندە    ٥١خۆشترين نهبووب سا
م ئهوە   باوکی دوو منداڵ. به ته  کهوە دەن و دەب ه پ بووە، ههر لهو ماوەيهشدايه که بنهما
کرماشان   ڕاديۆ  بيسهرانی  زوربهی  که  ڕاستييهی  ئهو  سهرەڕای  و  نهخاياندووە  زۆری 

ڕاديۆ  ئهوينداران  نهزانراو،  مه  ئ بۆ  کی  هۆکار چهند  يا  هۆکار  به  بوون،  زيرەک  دەنگی  ی 
کردۆتهوە.   شتووە و شارەوشار کردن و ئاوارەييهکهی دەستی پ  کرماشانی بهج ه

شتنی ڕاديۆ کرماشان بۆ که و    بهج ه ک له اليهنگرانی دەنگی زيرەک پرسيار زۆر
م ماوەتهوە. ت ه چاوەڕوانی وە ستا به ڕوونی دەرنهکهوتووە ئايا کارەکه،چهندەها سا  ا ئ

کی خولق وخۆی تاکهکهسيی خۆی بووە؟   -  لهسهر خواستی خۆی و دەرئهنجام
هيی و جيابوونهوە له هاوسهر ومنداڵ بۆته هۆی ئهوەی سهری خۆی   - گرفتی بنهما

ت و بڕوات؟   بگر  هه
ژ بووە، و مهجبوور به ڕۆيشتن کراوە؟ ئهو - نی پ ل دەم پرسياری ئهوە  ياخود شو

ک له هاوکارەکانی   دەدات که ئهوکهسانه ک بوون که دژی دەوەستان؟ ئايا ههر بهش سهرهه
"کهسايهتيی زيرەک"دا (دواتر)،  من له بهشی  21خۆی بوون يان لهدەرەوەی ئهوان؟ 

م   ی کهسايهتی و ڕۆحياتی خۆی بکهم، به مهوە سهر ئهو باسه و ههوڵ دەدەم تووتو دەگهڕ
گهيهکم بهدەستهوە نييه که بتوانم ئهگهرەکانی ديکه بدەمه دواوە.    به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
زی ژمارە   21  ١٣ميديا خانمی زەندی لهو پهيوەندييهدا ناوی يهک له کاربهدەستانی ڕاديۆکه دەبات . سهرەوەتر، پهراو
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 زيرەک و سياسهت 
 

کی سياسی يان ئهندامی ح ت، زيرەک چاالک ت و  ئهوەندەی زانراب کی سياسی له ڕۆژهه زب
سۆزی کوردستان   کی د م له قسه و گۆرانييهکانيدا وەک کورد باشووری کوردستان نهبووە؛ به
دان له   ت. ههو ن ت له زۆر وتار و گۆرانييهکانيدا خۆ دەنو ت و خۆشهويستيی و دەردەکهو

ويستی ب  ويی ئهو لهگهڵ سياسهت، پ که ناوی دۆزينهوەی سهرەههودای ت گرتنی  پ ه شون هه
 ههموو ماوەی ژيانی ههيه. 

به   زيرەک  وايکردووە  سهردەم  ههلومهرجی  و  ئابووريی  چهوسانهوەی  و  ژيان  بارودۆخی 
ژ، بهشان و   ت و له پيشهکهی خۆيدا، وەک گۆرانيب وی سياسهت ب که وەيهکی ئاسايی ت ش

ت. هيچ نيشا  ب ران و عيراقدا هه بهرانی سياسيی ئ ک له ڕ ی ههند نهيهک به دەستهوە نييه  با
ن ئيش وکار و   يی و ئهودەمانهی وا بهشو رمندا تهوە بۆ سهردەمی م وييه بگهڕ که ئهو ت
نی کردووە و پاشان چۆته قوم و   ز و تاران تهرات بژيوی ژياندا لهبۆکان و مهراغه و تهور

وە گهڕاوە  وە گهيشتۆته ئهوبهری ئاوەکه و بهسرە و لهو تهوە بۆکان.  شيراز و ئههواز و لهو
وکاری   ئيش  ب  و  ئاوارەيی  و  نهداری  لهو سهردەمانهدا  دەب ههر  زۆر،  بهئهگهری  م  به
ت و سهرنجی   قاندب قهوماوانی له ناخيدا خو سۆزيی بۆ ههژاران و ل کی چينايهتی و د ههست

ت.  شاب بهشکراوی ناوچه ڕاک  بهرەو گهلی کورديش وەک نهتهوەيهکی ب

بيرەوەرييهکی نهمر مامه غهنی بلووريان ههيه که باس لهوە دەکات کات له زيندانی شيراز  
می پرسياری مامهدا   کهوتنی و له وە ته چاوپ کی نهناسراو دەچ ک کهس زيندانی بووە، ڕۆژ
رە گيراوی، ويستم   ی، دە من حهسهن زيرەکم، هاتبوومه ئهم شارە و بيستم تۆ ل که تۆ ک

کت ب کی    22کهم. سهردان دەب ههست سۆزييه سهبارەت به زيندانييهکی سياسيی کورد  ئهو د
ت، دەنا ئهو چی و مامهغهنی چی  23و زيندانی شيراز چی؟   نهتهوەيی لهپشت بووب

ت، لهو   ک ب ل  ههرچۆن ش له هوت نهدايه که دەگاته باشووری کوردستان و بهغدا و لهو سا
ک بووە وا له کوردستانهوە چوونهته   نی حهوانهوەی کوردان شمال الکبير ئيش دەکات که شو
و   بووە  ز  بهه ک  نهدا گهل سا لهو  باشوور  کوردانی  نيشتمانپهرستيی  ههستی  ديارە  بهغدا. 

ک ههر ڕانهوەيهک، کهس رەی گ يان    بهگو هبانی،  لهوە (سهالح عيرفان، جهالل تا لهو هوت
نن.    24ڕەفيق چاالک)   به ڕاديۆی کورديی بهغدای دەناس

 
تهوە که    22 ڕ ت، کاک مهنسوور سيدقييه و ئهويش له زمان برای خۆيهوە دەيگ ی ئهو ڕووداوەی بهمنداب تاقه سهرچاوەيهک ههوا

ژی مامه   م به داخهوە له دەقی دوو وتوو هيان له زمان مامهغهنی بيستووە، به کدا ئهو ههوا کی ديکه له دانيشتن گوايه ئهو و کهس
ژی سهر تهلهفونی  لهگهڵ کاک حاميد  هم له دوو جار وتوو گهوههری و کاک برايم فهڕشيدا ئهو بابهته دەرنهکهوتووە. من ئهو هها

 ئهمساڵ لهگهڵ کاک مهنسوور، له زمان ئهوەوە بيست.  
ه به ڕاست وەربگرين  23 هکهی دوورنييه دەوروبهری  -ئهگهر ئهو ههوا کيش نابينم بۆ وەرنهگرتنی، ئهودەم سا که هيچ هۆکار

ت. ١٩٥٤(  ٣٥و  ١٣٣٤ ران و پهڕينهوەی يهکهمی زيرەک بۆ ديوی عيراق بووب  )و له ماوەی ڕۆژانی چوون بۆ باشووری ء
دوو ههواڵ مهسهلهی سهالح عيرفان به ڕاستتر له دووکهسهکهی ديکه پيشان دەدەن: يهکهم زيرەک له ژيننامهکهی چريکهی    24

ی گۆڤاری کاروان، ژمارە  ئهوە پشتڕاست دەکاتهوە که   ١٩٨٥، نيسانی ٣١کوردستاندا ناوی 'سهالح' دەبات. دووههم، ههوا
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م ئهوەی وا کهم و زۆر   تن لهگهڵ سياسهت. به ئهوانه دەب سهرەتای ناسياويی زيرەک بووب
شايه گۆڕەپانی سياسهت، س چوار ساڵ   کی عيراقی، به عهرەب و کوردەوە، ک ههموو خه

پاشايهتی بوو. من ئهو    دواتر قهوما، ئهويش کۆديتای عهبدولکهريم قاسم و ڕووخانی سيستهمی 
ی خۆم دەمبيستهوە که   ند و به گو هم بهباشی لهبيرە، له قوتابخانهی ناوەنديی بۆکان دەمخو سا
ناوەڕاستی   تی  کوو گهالنی خۆرهه کی عيراق به نهک ههر خه بوو  ک  تۆفان ڕووداوەکه 

دەترس خۆيان  وتهختی  تاج  له  ران  ئ شای  و  ئوردەن  شاحوسهينی  تهنانهت  و  ان،  ههژاند 
تانی ڕۆژئاوا و ئيسرائيل کهوتنه حهلوەال و شۆڕشی ئهيلوولی کورد و کۆديتای   ههربۆيهش و

ن ئهو ئينقالبهداهات.  ههر دوای ئهو کۆديتايهی قاسميشه که زيرەک له    25بهعسييهکانيش بهشو
ڕانهوەی کاک ئهسعهدی   رەی گ تی کوردستان. به گو تهوە ڕۆژهه عيراق باردەکات و دەگهڕ
ران، له سهر سنووری باشماخ، ژاندارمی پاسگای   سيراجهددينی، کات زيرەک دەگاته ديوی ئ

بۆ   و  دەيگرن  مهيوان  بايوەی  گوندی  رانی  ژاندارمهريی  ئ ناو  هاتنه  ئيجازەی  ماوەيهک 
نادەن.    26پ

ين، ئهگهری   کی ساواک سهبارەت به حهسهن زيرەک دابن ه لهالی ڕاپۆرت ئهگهر ئهو ههوا
 : ت. ڕاپۆرتهکهی ساواک دە زتر دەب وەتالنی زيرەک له سياسهت بهه  ت

سوکهوت لهگهڵ ئه ت و کاروکردەوەکانيشی له     "هه زەوە ب و [زيرەک]، دەب به پار
شيرازی   دوکتۆر  ی  ما هاتووچۆی  واههيه  ئهوەی  لهبهر  بهرچاو  ته  بگير تاران 

   27بکات" 

 : ژەدا دە  ڕاپۆرتهکه، له در

ويستوويهتی    هبانی  تا جهالل  دەوروبهری  کانی  خه يارمهتی  به  ئهوەی  تۆمهتی  "به 
ت بۆ ميسر بۆ ئهوەی لهوێ له بهشی کورديی ڕ ت، له عيراق  بچ اديۆی ميسر دابمهزر

مانی و   گرتوويانه و دوای ئهشکهنجهدان له زيندانی بهغدا، ناردوويانهته زيندانی سل
ران دراوە و لهوێ به  ١٩٦٧/ ٩/ ٢٤(   ١٣٤٦/ ٢/٧له   ) لهگهڵ سۆفييهکان تهحويلی ئ

    28تۆمهتی جاسووسی دەستبهسهرکراوە." 

 
ژەری ڕاديۆی کوەرديی بهغدا بووە و ههر ئهويش نامهی بۆ براکهی نووسيوە و زيرەکی پ   سهالح برای عادل عيرفان و

پهڕی   ناساندووە.  سهرچاوە: هۆمهر دزەيی، نامه بۆ برايم فهڕشی، بڕوانه "دامهزرانی حهساەن زيرەک له ڕاديۆی بهغدا"، ما
ت    بۆکان.-ڕۆژهه

نين، لهبهرئهوەی زيرەک له گهڕانهوەی     25 ت و کهسوکار بقهب کی ساکاری و ژی و بير وا ههيه بتوانين ئهو ههسته به نۆستا
ی حاجييانی ناوچه مه له سهفهری حهج و گهيشتنه بهغداشيان له سا پرسييان له   ١٩٥٧ی ئ دا چۆته سهردانيکردن و ههوا

ی خۆيان. سهرچاوەی   لهوە بردۆتهوە ما کانی ناسياوی خۆی له هوت کی بهغدا و له ماوەی ژيانی تارانيشيدا زۆرجار خه ل هوت
ه کورته نامهيهکی کاک برايمی فهڕشييه بۆ   نووسهر. ئهو دوو ههوا

زدار ئهسعهد نهقشبهندی بۆ نووسهر.    26 کی ڕ  يادداشت
حزب دمکرات کردستان، جلد اول"، مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت  -بڕوانه، "چپ در ايران به روايت اسناد ساوک  27

ی سهبارەت به حهسهن زيرەک کهوتووە: ١٣]، الپهڕە ١٩٩٩[ ١٣٧٨تهران اطالعات،  ،  ١٩من لهم الپهڕانهشدا چاوم به ههوا
٦٧، ٦٤، ٢٢ . 

 
 . ٢٢ههمان سهرچاوە، الپهڕە    28
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ت بۆ سهر ڕاديۆی پهيکی  تهنانهت ههو تيان زيرەک بچ ک ويستب ی ئهوە ههيه که کهسان ا
جی.  ران بۆ الی مامۆستا حهسهنی قز نی  ڕاديۆکه يهکيهتی سۆڤيهتی داينابوو و ل   29ئ ه سا

نی   وان سا ) به فارسی و کوردی و تورکيی ئازەربايجانی  ١٩٧٧تا    ١٩٥٧(   ١٣٥٥تا    ١٣٣٦ن
و دەکردەوە.  ران ب  بهرنامهی دژ به سياسهتهکانی حکوومهتی ئ

گهی   به به ناب  رانی  ئيستخباراتی عيراقی و ساواکی ئ ئهو گومانکردنه پۆليسييانهی  ديارە 
ن لهبهر ئهوەی ک جار نابهج و ناتهواو بوون و له سهر بنهمای ڕاپۆرتی     تهواو وەربگير گهل

ڕييهی   د ڕاپۆرته چهند  ئهو  نموونه، ههر  بۆ  دادەنران،  نهياران  و  ناحهز  ب سهرەوبهرەی 
هی فهکت و دوور له ڕاستی، يهک لهوانه، تۆمهتی جاسووسی و ئهويتر   ساواکيش پڕە لههه

ه که  سڕکهر،  مادەی  به  زيرەکه  نييه   ئالوودەبوونی  بهدەستهوە  ديکه  سهرچاوەيهکی  يچ 
نی لهدايکبوونی زيرەکه، که ئهوان به مههاباديان نووسيوە   پشتڕاستی بکاتهوە، يهکی ديکه شو

 و...  

ئهويش   نيشتمانيی  سروودی  و  گۆرانی  ک  ههند له  سياسهت،  لهگهڵ  زيرەک  ويی  که ت
ت وەک:   دەردەکهو

يدا دەستی له شيعرە  - رد وەرداوە و باسی  سروودی نهورۆز (که ت کهی پيرەم
خستووە)   رانی ت  شاههنشای ئ

سروودی نيشتمانيی (ئهی نيشتمان، نيشتمانی جوان، خاکی ئاريا، وەرتهنی   -
ران...)   کوردان... به پشتيوانيی شاههنشای ئ

 
ژ لهگهڵ کاک محهمهد  - بيرەوەرييهکانی مام عهلی ياسهمهنی  29 ژ له ژيانی زيرەک، له وتوو کی دوورودر ، دۆستی سهردەم

بی   تڕەمهزانيدا، بڕوانه کت کترۆنيی "زمانی دووال" نووسينی کاک برايم فهڕشی، سايتی ڕۆژهه ڕاديۆکه بهشی   بۆکان، -ئهل
ت و پاشان له شار سۆفيای  مانيای ڕۆژهه رانهوە له شاری اليپزيکی ئا مۆسيقای نهبوو و له اليهن حزبی توودەی ئ

وە دەچوو.    بولغارستانهوە بهڕ
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ک بهشی له شيعری اليهاليهی مامۆستا ههژار   - سروودی کوردستان که ههند
ه هيوا و ئا   واتم، کۆرپه جوانهکهم / کۆرپهی شيرينم.پشتيوانهکهم!) وەرگيراوە (ڕۆ

بهرە..." و ئهوە جيا لهو  ٢١سروودی  - شدا دە 'شاههنشامان ڕ ی ئازەر، که لهو
رانه بۆ ئازەربايجان    ٢١مهسهلهيهی که خودی   ی ئازەر ڕۆژی هاتنهوەی سوپای ئ

نانی کۆماری کوردستان و حکوومهتی ميللی ئ  ازەربايجان.  و کوردستان و ههرەس ه
کی   - يدا ستايشی بارزانی دەکات و به زمان گۆرانيی ناسراو به 'بابه کورد' (که ت

ت)   - زبر سهبارەت به دەفتهری سياسيی پارتی ديموکراتی کوردستانی ئهودەم دەدو
ت که   دەچ ئهو گۆرانييهی له يهک لهو سهفهرانهدا بۆ باشووری کوردستان گوتب و

ژەی سهفهرەکهيدا بهرەو  چۆته ناو شۆڕش و بارزان  م له در تی کردووە، به ی خه
کهرکووک و بهغدا، ئيستخباراتی عيراقی گرتوويهتی و له زيندانی ئهبوغريب،  
کی دەنگيدا، ئهو   ئازار و ئهشکهنجهی زۆری داوە. زيرەک درەنگتر، له تۆمار

ه ناودەبات.  کی هه  بهغداچوونهی خۆی به کار

کی گۆرانيی "ئهی  بيرەوەريی کاک ع -          يه لهگهڵ شريت هزيزی مامل که هاوڕ
کی شاييدا            وەی     رانيزادە له کۆڕ لهرزانه" به دەنگی خۆی و کاک ئهمجهدی ئ

هدا لهپڕ                     له          مههاباد به ئامادە بوونی زيرەک. له ناو گۆرانی گوتنی ئهو دووکهس
يدەدات و له ه ت:    اوکاريکزيرەکيش هه ردنی ئهواندا، ئهم شيعرانه به گۆرانی دەل

ن له بانه شهڕی کوردانه."                                          دەگرم بڕنوو دەچم بۆ بانه / دە "هه
ی شادمانی / ئهوە ئيزديواجی کرد مهليک        - دەن له تهپ دەن ل دەن ل گۆرانيی "دەل

ی سانی" که هی سهردە می ڕاديۆی کورديی بهغدايه و به بۆنهی دەزگيرانيهتی يان  فهيسه
ی دووههمهوە گوتوويهتی   .هاوسهرگيريی مهليک فهيسه

رانيش دوای گهڕانهوە له عيراق و چوونه سهر ڕاديۆی کورديی تاران،  ههمان    - له ئ
محهمهدڕەزاشای   کوڕی  ڕەزا،  ئاوقای  ئهمجار  و  ڕاوەتهوە  گ هه گۆرانييهی  ئهو 

ل  که  ی  کردووە  سا تهپلی  ١٩٦٠{   ١٣٣٩ه  له  دەن  ل دەن  ل دەن  "دەل لهدايکبوو:  دا   (
رانی"!   شادمانی / ئهوە هاته دنيايه کوڕ شازادەی ئ

ک ڕێ وڕەسمی حکوومهتيی وەک    - نهدا بهبۆنهی ههند ی ئابان (ڕۆژی     ٤لهو سا
ران بۆ ئازەربايجان و   ٢١لهدايکبوونی شا)، و     ی ئازەر (ڕۆژی گهڕانهوەی سوپای ئ

به   کوردستان  له  اليکهم  و  شهقامهکان  سهر  نا  دەه کيان  خه کوردستان)  کۆماری 
و   وەرزشی  ی  بهرک ک  ههروەها  ننهوە،  بڕاز دووکان  دەگوت  دووکاندارەکانيان 
وەدەبران. له سهر ڕاديۆش سروود و   ندنهوە بهڕ کۆبوونهوە و وتاردان و شيعرخو

دەبوو و  ب گۆرانی  يان  دەبيسترا،  سوپايی  ڕژيمدا ماڕشی  ی  با و  بهشان  و  ەوە 
دەگوترا. ڕاديۆی کورديش لهو بهرنامانهدا بهشدايی دەکرد و بۆ نموونه، حهسهن   هه

وەکرا.  شتر باسی ل کی گوتووە که پ  30زيرەک له يهک لهو بۆنانهدا، سروود

 
نی زيرەکی نهگرتبوو، دەگوترێ گۆرانيی  "بوی جوی موليان آيد همی"    30 يه، تهنيا داو که بهنان و مهرزيه   ئهو به

وەگهڕی  کهوە گوتوويانه، به بۆنهی سا ژانی فارس پ ی ٢٨گۆرانيب ژ و کۆديتای دژی موسهدديق له سا ) ١٩٥٣( ١٣٣٢ی گهالو
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وەتالنی زيرەکن له سياسهت  بهچاک و خراپيهوە، خوازراوی خۆی يان نهخوازراو    -ئهوانه ت
ک قۆناغدا "هاوکاريی" حزبی ديموکراتی  ی ئهوەش ههيه که له ههند   و بهسهرداسهپاو. ههوا
شمهرگهی بارزانی   ت و وەک نموونهيهک، له سهردەمی شۆڕشی ئهيلوولدا پ کوردستانی کردب
باشووری   بۆ  بيبهن  خۆيان  لهگهڵ  ئهوەی  بۆ  (ئاوات)  ئيمامی  کاميلی  سهيد  ی  ما تنه  هاب

ی ئهوەم نهزانيوە ڕاستهوخۆ     31کوردستان.  م من به ههوا کی سياسيدا  به له حزب و گرووپ
ت.    ئهندام بووب

دەگوت   مانی به بۆکانيدا هه سۆزی کوردستان بوو؛ له سل کی د به بۆچوونی من، زيرەک کورد
به   دەژيا،  ۆزدا  ئا کی  سهردەم له  م  به دەنارد؛  مانی  سل کی  خه بۆ  وی  س بۆکان  له  و 

هتی   ژاوی سياسهتی دوو دەو ندەواری کهوتبووە ناو گ ران و عيراقهوە و به بۆنهی  نهخو ئ
دەزانی)  کورد  خاکی  به  ههردووالی  زيرەک  (که  ته  و دوو  ئهو  وان  ن ، 32هاتوچۆی 

ت،   ب ديکهيان  ئهوی  جاسووسی  دەکرد  تاوانبار  بهوەيان  ههردووال  تدارييهکانی  دەسه
ناوی شای    33دەيانگرت، لهزيندانيان دەخست و ئهشکهنجهيان دەدا.  به  ئهو سروودانهش که 

ران و   ی ئازەر و شتی لهو چهشنهوە تۆماری کردوون، واههيه کهمتر خواستی خۆی و  ٢١ئ
ئهوانيش   که  ڕاديۆکوردييهکانهوە  بهرپرسانی  اليهن  له  ت  بووب ئيداريی  کی  فهرمان زياتر 
ژەکانی ديکه به کورتتر   گوشاری حکوومهتيان لهسهر بووە و ديواری زيرەکيان له گۆرانی ب

ت و ماريان به دەستی ئهو ت.  ديب  گرتب

 

 

 

 

 

 
ی  تهوە   ٧و  ١٣٣٦له سا توو، له بهغدا و ئيتالياوە توانی بگهڕ ت. وەک ئهنجامی کۆديتاکه، محهمهدڕەزاشای هه دا گوتراب

ران. شيعرەکهی شتر، بۆ گهڕانهوەی ابونصر سامانی بۆ ناو شاری بوخارا گوترابوو.   ئ ک پ  ڕوودەکی سهمهرقهندی ههزار سا
شتر  31  بيرەوەرييهکانی مام عهلی ياسهمهنی، پ
کی کورتم به ناوی "دوو ديدار لهگهڵ حهسهن زيرەک" نووسی و لهسهر سايتی     32 ستا وتار ش ئ من دە پازدەساڵ پ

ت وم کردەوە. ئهو دوو ديدارە، يهکيان له-":ڕۆژهه تاران و لهبهر دەرگای ئيزگهی ڕاديۆ تاران بوو و ئهوی ديکهيان   بۆکان ب
ی  (؟) که   ١٣٤٨له مهيخانهکهی زيرەک خۆی له دەوروبهری بانه، هاوڕێ لهگهڵ دوو برادەری ناسياوی خۆی له هاوينی سا

ڕانی کوميتهی ئينقالبيی حزبی ديموکراتی کوردستان   ران کهوتبووە گيانی شۆڕشگ زی ژاندارمريی ئ له دەوروپشتی  ه
ن گۆرانی  سهردەشت و بانه. سهبارەت بهو دووههم ديدارەش نووسيومه:  م مه دەکهم، تکايه پ بووردنتان ل "زيرەک گوتی داوای ل

م،  يانه، ب زەی ئهوالوە، ههموو ژاندرمهن، ڕقی دنيام ل م، گوتوومه نهخۆشم و   ئهوانهی ئهو م ناوم گۆرانی ب زۆريان بۆ ه
 دەنگم دەرنايهت، با الی ئهوان به درۆ نهکهومهوە."سهرمام بووە و 

 
کی   33 ت، ههموو ئهو کوردانهی بۆ بژيو ساکار مهجبوور به هاتوچۆی ئهمديو و  ئهوەش وەنهب تهنيا دەردی زيرەک بووب

ت و   ی گومانی دام ودەزگا ئهمنييهکانی ههردوو و ئهوديوی سنووری دەسکردن، به قاچاخچی ناوبردە دەکران دەشبوونه ج
ران و تورکياش بۆ کورد لهوە ميهرەبانتر نهبوو!   دەکهوتنه زيندانيانهوە. سنووری ئ
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 کهسايهتی زيرەک 
 

و   گهرموگوڕ  خۆی  وبرادەری  دۆست  لهگهڵ  و  ن  لهبهرد و  ميهرەبان  کی  مرۆڤ زيرەک 
ئازاری   و  چهوسانهوە  و  چهرمهسهرێ  بوو.  بهکهمزان  خۆ  و  کی  خه و  خاکی  بهکورتی، 

ی و الويهتی و دووری له دايک و باوک و کهس   وکار،  ههژاری و دەربهدەريی سهردەمی مندا
ک زۆری ههبوو.  يهکی گهل کی نزيک کردبووەوە و دۆست و هاوڕ نی خه   زياتر له کۆمه
زياترين   لهڕاستيشدا  و  نهدەکردەوە  جيا  لهوان  خۆی  و  بوو  ههژاران  ياريدەدەری  و  دۆست 

ری گوندەکاندا بوو کار و وەرز وەک ئهوەی بانگدەری    - اليهنگرانی لهناو چينی ههژار و کر
کهکهيدا  خۆزگه وبريای ئ ی خه ت و ئهوە خۆی يهک لهو هۆکارانهيه که ناوی ئهوی له د هوان ب

ک   نهوە. تهنانهت ههند شتۆتهوە و دەنگ و ناو و گۆرانييهکانی تا ئهمڕۆ دەگوتر زيندوو ه
گهيشتووی لووت بهرزی شارەکان   زی تاقمی تازەپ ز و ب گهی ق شيعری گۆرانييهکانيشی که ج

نهوە.  بوو، الی ئهوان پهسندە و   دووپات دەکر

هونهری مهزنی حهسهن زيرەک ئهوەبوو ڕەنگدەرەوەی خۆشی و ناخۆشی و شادی و خهمی  
کی ئاسايی کورد بوو.   کی له ناخيدا پهروەردەکردبوو  خه هی ههست ئهرک و ڕەنجی چهندەهاسا

کی ههژار و چهوساوەی، به ئهزموونی ژيانی ڕۆژانهی خۆی، دەناسييهوە يان    - که خه و  لهگه
بهش بوون و   ک دياردەی ژيانی بهختهوەران ب هاوبهش بوو. ئهوانيش وەک زيرەک، له گهل
جودا مابوونهوە: شادی، نان، ئاسايش و ئاسوودەيی. ئهوانه ههموو بهشی بهختهوەران بوون و  

بهشانه    ئهوان تهنيا دەيانتوانی لهدوورەوە ناويان ببيسن.  زيرەک ڕاست بهزمانی ئهوههژار و ب
نهی ژيانی ئهوان بوو.    -د و گۆرانی دەگوت قسهی دەکر به مۆسيقا بوايه يان ب مۆسيقا، ئاو

گهڕان   له  زيرەک  ونبوو!  بهختهوەريی  ونبوو،  بهختی  دەگهياندن:  پ ونبوويهکی  ی  ئهو ههوا
کهوە   گايان دەبڕی و پ کهوە ڕ ن ونبووەکهی خۆيدا لهگهڵ ئهوان دەبووە هاوسهفهر، پ بهشو

پهڕد  ۆيان ت ببوونه هاودەرد و هاودەنگ و هاوڕێ. زيرەک،  کۆسپ و ک ەکرد، ههربۆيهش 
ئهو   گا  کۆمه خوارەوەی  چينی  ساڵ  سهد  دوای  ستاش  ئ و  بوو  کورد  ههژارانی  ی  هاوڕ

 هاوبهشييهيان لهگهڵ زيرەکدا ههيه!    

ينهوەيه.   کۆ گهی ل يدا، دياردەيهکی ج شهی دوورکهوتنهوە له کهس وکار له سهردەمی مندا ک
تهوە و  زۆرکهس ب ردی کردب ی باوکيان مردووە و کهميش نين ئهوانهی وا دايکيان م ه مندا

خۆيان   ی  خا و  مام  و  برا  و  خوشک  و  باپيرە  الی  ئهوانه  ههموو  م  به تن؛  شتب ه ی  بهج
گهورەبوون، که بوونهته چهتری سهريان و گهياندووياننهته تهمهنی الويهتی، درەنگتريش ئيش  

کيان بۆ دۆزيونهته  هيی  وکار ی خۆيان وەستاون و ژيانی بنهما وە و لهئهنجامدا خۆيان له سهر پ
ناوە ک ه کيان    - خۆيان پ گهرچی واههيه برينی ئهو ب دايک و باوکييه لهسهر ڕۆحی ههند

ت  ژ نهبووب ت و تاکۆتايی تهمهن ساڕ گومان يهک لهوانه بوو.   -ماب  زيرەک ب

ردکرد  م و  باوک  مردنی  دوای  زيرەک  بزانين  و  با  بهسهرهاتووە  ل  چی  دايک  نهوەی 
مهکهی له خۆی وەربگرين:   وە
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مهی   ی ئ ردی کرد زۆر بهدەستوبرد، بهوجۆرە ما "بابم کۆچی[دوايی]کرد، دايکم م
به   بووم  بووم  ه  سا نۆ  ههشت  کرد،  دەربهدەر  برامی  و  خوشک  بهقوڕگرت، 

کهسی که وتمه ئهو ههله؛  عهمهله...ئهم دێ بۆ ئهو دێ، ئهم شار بۆ ئهو شار، لهبهر ب
تم، ڕووم کردە  ه ئاوا کارم کرد،... ههر دێ و شارم کرد، تار بووم، هه تا يازدەسا
ه   ه بووم به قاوەچی... هيچ نهمدەپرسی خراپی و چاکی؛ له پازدەسا سهقز؛ له دوازدەسا
ميان   ل زانيم،  بهخراپيان  کواخوشکهکانم؟  براکان،  کوا  دەمگوت  بهر،  هاته  فيکرم 

ه چهند دەرکهم تهقاند، چهندە دزيم کرد، چهند سهرم شکاند؛ نهگرت خوو؛   له شازدەسا
که   ک  قاچاخچی؛ شهو به  بووم  ز'  تهور تووتنچی، ڕۆيشتمه'  به  بووم  'مهراغه'  له 
؟   دار و قهمچی؛ ههتا بيست وچوار کهس نهيگوت تۆ چ به  ياندام  ل گيرام، تاڕۆژ 

 (چريکهی کوردستان، دانراوی حهسهن زيرەک).  "

ساڵ ژيانی زيرەکه له زمان خۆيهوە. ئهو کارەساتانه و ئهو ئاوارەيی و    ٢٤کورتهی    ئهوە 
گای   ک ئاسايی نييه، ئهويش له کۆمه رمندا ک و م دەربهدەرييه لهو تهمهنه کهمهدا بۆ مندا
زگاری و   نهدا و بهب هيچ چهشنه پار بچووکی گوند يا شاروچکهيهکی وەک بۆکانی ئهو سا

يهتييهکان. پشتگيرييهکی حکو  کخراوە کۆمه  ومی يان ڕ

نی دايک و سهرپهرشتيی باوک و ڕۆيشتنی براکانی ههرکام بهاليهکدا   دوورکهوتنهوە له داو
چريکهی   کرد.  شارم  و  دێ  ههر  کرد،  تار  ئهمنيشی  ڕفاند،  کی  کچ گهورەبوو،  (براکهم 

ههمان) خۆڕکوردستان،  و  قايم  و  قورس  و  ئازا  کهسايهتييهکی  اليهکهوە  له  و  ،  اگر 
ک که خۆی له زەمان و   دا پهروەردەکرد، لهاليهکی ديکهوە کرديه مرۆڤ بهربهرەکانيکاری ت
ی   گايهی وا لهگه ستا"دا دەژيا، نۆڕمه ئاساييهکانی ئهو کۆمه مهکان ئازاد کردبوو و تهنيا له "ئ

ی نهد  بوونهوە، به ههند وەرنهدەگرت، و دژ به زۆريان دەوەستا، گو ەدا  ب بهزەييانه جوو
ژ وڕۆژووی نهبوو، ژنی   گا، عارەقی دەخواردەوە، نو ک نهريت و دابو ڕەسمی کۆمه ههند
ک ئۆقرەی نهبوو و نهدەحاوايهوە. له ئهنجامدا، دەبينين   ن قی دەدان، له شو دەگرت و ته هه
تهوە سهر   ت و دەگهڕ دەه له خۆشترين کات و ساتی ژياندا، ڕاديۆ بهغدا و کرماشان بهج

ئاو کی گهورەتر بهسهر  دۆخه  م ئهمجار به برين ارەيی و شارەوشارکردنهکهی جارانی، به
ه خۆشهويستهکانی  - ڕۆح و گيانيهوە کی قووڵ، که تا    - دوورکهوتنهوە له هاوسهر و مندا برين

ک نهيدەتوانی بۆی   ک له هيچ شار و گوند تر دەبووەوە و هيچ دوکتۆر و دەرمان دەهات قوو
و س سهقز  بکات؛  ژی  ئهوەی  ساڕ تا  نهکرا،  پ تهقاندن هيچی  بۆکان  و  و شنۆ  بانه  و  غ  اب
نه!  هشک نی نا  گهياندييه داو

وربوونهوەی بۆ نييه و بهردەوام له   يکردووە، که ه که له ڕۆحی زيرەکدا هه ئهوە چ تۆفان
ت   ن ی تارانهوە دەيڕف پهڕک پهرەسهندندايه؟ چ سهوداسهرييهکه له بار و مهيخانه و شايی و هه

ک و   تاک دۆستايهتی  بگوترێ  واههيه  زەنبيل؟  سهيدی  خانهقای  ته  هۆکاری    34دەيگهيهن
م گرنگ کهسهکه نييه،   ت بۆ زەنبيل و تۆبهکارييهکهی! به گای زيرەک بووب کرانهوەی ڕ
ت و دەيبات. نووشتهی سهيدی زەنبيل   يدەگر خودی زيرەک و ڕۆحه ب ئارامهکهی ئهوە که هه

 
خ بوو،    34 هی ش کی زەنبيل و ناسياوی بنهما ی تا مردنی زيرەک، که خۆی خه ی مندا ت مام عهلی ياسهمهنی، هاوڕ دەچ و

ژی ناوبراو لهگهڵ مامۆستا محهمهد ڕ  ت و ئهوە له وتوو ت. سهرەتای سهفهرەکهی بۆ دامهزراندب شتر)، دەردەکهو  ەمهزانی (پ
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کوو خۆی و هاوسهرەکهی به شهڕە تف هنگ له گوندەکه و  نهک ههر چاری دەردی ناکات، به
ت.  ک کهسی ناو خانهقا ڕزگاريان دەب ر چنگوڕی ههند        35له ژ

ۆزی زيرەک له زۆر کهسی ديکه ئهستهمتر.   گهيشتن له دەروونی مرۆڤ، ئهستهمه و ناخی ئا ت
ک سهرەههودای وەک   ستا ههند مه ئ ت، ئ ک ب م ههرچۆن ڕانهوەی  به ژيننامهکهی خۆی و گ

لهو   ک  ههنگاو واههيه  کهوتنيان  ن  شو که  بهدەستهوەيه  وبرادەريمان  دۆست  و  کهسوکار 
گهيشتنه و دۆزينهوەی هۆکاری ئهو نائارامی و ب ئۆقرەييهمان نزيک بکاتهوە:   ت

يی ئهودا کۆچی دوايی کردووە و حهسهنی کوڕی به    . １ باوکی زيرەک له تهمهنی مندا
نی ههژار له    ب باوکی  کی شهش حهوت سا ماوەتهوە؛ ئهو مردنی باوکه، بۆ مندا

گهورەی   کی  زيان و  ڕۆحی  شۆکی  گهورەترين  بۆکاندا،  نهی  سا ئهو  گای  کۆمه
داوە.   دەروونی ل

ی بچووک بووە که    . ２ نج مندا شتنی پ شۆکی دووههم، شووکردنهوەی دايکی و بهج ه
شتا نهگهيشتۆته تهمهنی بل  ووغ؛ دووههميان ه

گوتهنی،    . ３ خۆی  شارەوشارگهڕان،  ناندا  پاروويهک  ن  بهشو و  ماڵ  له  چوونهدەر 
دان و چهندجار کهوتنه زيندان" له شارەکانی عهجهمستان.   خستوويهته بهر "شهق و ل
و   له ڕۆحی ههستياری  بووە  ديکه  کی  دان ل و  نهچۆته سهر  بۆ  هاسان  به  ئهوانهی 

کی ديکه؛  ئهوەش شۆک

ندەواری عهرەبی نهزان و  چوون بۆ    . ４ کی نهخو عيراق و گيرسانهوە له بهغدا بۆ کهس
دەرەتانييه و تا کات که ئهوراقی   تهکه، ئهوپهڕی ناچاری و ب ب ناسنامهی فهرميی و
يدا بووە و ترسی گيران   يهکی بهردەوام له د هڕاوک ت، ترس ود نر کدەه فهرميی بۆ پ

کی  و کهوتنه زيندانی عارەبان، ئاسايش و   منايهتی ڕۆحی ل بڕيوە. ئهوەش شۆک ه
 ديکه؛  

نی ژيانی ناو بهغدا و کهرکووک و   هته ڕۆحييه، زيرەک له سا سهرەڕای ئهو حا
ژيانه   ته  دەڕژ هيوا  کی  نوور کوردستاندا  باشووری  ديکهی  ناوچهکانی  و  ر  ههول

شتر نه  يبينيوە  تاريک و تنۆکهکهيهوە و بۆ ماوەيهک له شادی و خۆشييهکدا دەژی که پ
مانيش بۆ يهکهمجار زەواجی کردووە. زيرەک تا کۆتايی   و نهيچهشتووە، ههر له سل
و   دەزان  کوردستان  باشووری  کوردی  منهتباری  و  مهمنوون  به  خۆی  تهمهن 
ک   ههند و  مۆسيقار  هونهرمهندانی  و  عهليمهردان  مامۆستا  لهگهڵ  سوکهوتی  هه

زان  ييهيه. کهسايهتيی ديکهی باشوور، پيشاندەری ئهو پ

ی    . ５ تهکه، بۆ  ١٩٥٨شۆڕشی سا کی و ی زوربهی خه ی عيراق، که شاديی خسته د
گهيهکی   گه و پ کی تازە بوو. ئهو که له سهر ڕاديۆی کورديی بهغدا ج زيرەک شۆک
له   گۆرانييهکانی  بانگهوازی  و  ک  خه نی  کۆمه ناسياوی  بووبوە  و  پهيداکردبوو 

تی کوردستان بيستبووەوە و دەيزا  وارانی ڕۆژانی س شهممهی ههموو  ڕۆژهه نی ئ

 
شتر.   35  بيرەوەريی مام عهلی ياسهمهنی، پ
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ندا جهژن و شادييه لهبهر ئهوەی گۆرانييهکانی ئهو بۆ ماوەی   حهوتوويهک له زۆر ما
نهوە و ئهوانهش که ڕاديۆيان نييه، ههوڵ دەدەن لهو شهوانه دا   ١٥ و دەکر خولهک ب

همهندی خاوەن ڕاديۆ، به ماوەيهکی کهم دوای شۆڕش، مهجبوو ی دەو ر بوو  بچنه ما
کوو ههر   ک، به نی خه نهک ههر ئهو ڕاديۆيهی وا بووبووە هۆی ناساندنی به کۆمه

ران ت و ڕووبکاتهوە ئ ک    -خاکی عيراق به باشووری کوردستانهوە بهج به ران ئ
ری   ژاندارم بنکهی  زيندانی  له  ماوەيهک  بۆ  و  له سهر سنووری مهيوان گرتی  که 

نا ژە  گۆرانيب شتيهوە؛  ه بهردەستی  باشماغدا  کهوته  کورد  ناودارەکهی  و  سراو 
شکهشکردنی دەستهگوڵ، له زينداندا   کران و پ شوازيل رانی و لهجياتی پ ژاندارمی ئ

کرد!  خۆی  دەکهی  ز بۆ  گهڕانهوە  ئيجازەی  ی  و    36چاوەڕ ديکه  کی  کۆسپ ئهوەش 
ک بوو له ههست و ڕۆح و کهسايهتييهکهی، بهتايبهت که هاوسهرەکهی خۆيشی   دان ل

 37لهگهڵ نههاتبوو؛

ته سهر ڕاديۆ ک   . ６ بدەن بچ هتی پ ران مۆ وردييهکانی  تا ئهوەی ساواک و حکوومهتی ئ
ڕۆحيی   کی  گوشار کارييه  ب و  چاوەڕوانی  ماوەی  ئهو  و  چوو  پ ماوەيهکی  ران،  ئ

 زۆری خسته سهر ههست و بيری زيرەک؛  

هيی و    . ７ نانی ژيانی بنهما که به گهيشتنه سهر ڕاديۆی کورديی تاران و کرماشان و پ
کی بۆ کرايهوە و ک  ک  به تايبهت لهدايکبوونی دوو کچهکهی، دەرگای بهههشت هسان

هی تهمهنی زيرەکدا بچنهوە، لهو قۆناغهدا دەنگی خۆشی    ٥١که بيانهوێ به شريتی   سا
 و شاديهک دەبيسن که لهگهڵ دەنگهکانی ديکهدا نامۆيه؛ 

م ئهوەش ههو نهبوو! دوو کۆسپی گهورەی ژيان، ڕاست لهم قۆناغهدا هاتنه سهر    . ８ به
گای زيرەک هاتووچۆی گوندی زەنبيل  -ڕ ماوەيهک  خدا   دوای  ی ش وبا و به شان 

ژکرا  گهی پ ل گرتن له عارەق خواردنهوە، لهپڕ ج گوتن و تۆبهکاری و دەستهه هه
هيی بدات و ئهو و ميديا خانمی   ژە به ژيانی بنهما ت در و ههستی کرد که چيتر ناتوان
کاری   گهورەيه،  ڕووداوە  ئهو  دوای  کهم  ماوەيهکی  به  جيابوونهوە.  ک  ل زەندی 

بهج  حولـلهی    ڕاديۆشی  سهر  گهڕايهوە  زيرەک  و  شت  ه بهج يان  پ يا  شت،  ه
هکانی و نه   ی جاران! ئيتر مايهوە خۆی و خۆی و خۆی؛ نه هاوسهر، نه مندا مهرەس
ران و زيرەک بووەوە   داما ماوەيهکی کهم لهبهری  به  ئهوانه  بهرگی ههموو  ڕاديۆ! 

م ئهو دوو کۆست  وکۆسپه تازەيه،    ههمان زيرەکی ڕەبهنی سهوداسهری جاران. به
شوو   نهدەرەکهی پ عارە گو شوو نهبوون و زيرەکيش کوڕەالوە ب ئيتر وەک ئهوانی پ
ت. شان شکا و    بگر وباری قورسی ئهو لهدەستچوونانه بهشان هه نهمابوو بتوان ک
زيرەکی پهککهوتهی تهريک کهوتوو سهری له سهقز و بانه و شنۆ و له کۆتاييدا بۆکان  

 
ی 'ئاشهريف چاوشی نژا  36 : "من ئهودەم له مهريوان له ما تهوە و دە ڕ ند که  .  کاک ئهسعهد سيراجهددينی دەگ د'، دەرسم ئهخو

تهوە   يه ئيجازەی پ بدرێ بگهڕ ری 'بايوە'ی باشماخه و چاوەڕ ه کهوته ناو شار و وتيان حهسهن زيرەک له پاسگای ژاندارم ز
کيش   ک خه ک چوون بۆ ديتنی زيرەک. من به چاوی خۆم بينيم که کۆمه ران. باوەڕ بکهن شار چۆڵ بوو و خه بۆ ناو ئ

. پارەيان کۆ ئهکردەو   ە بۆ ئهوەی وەک باربوو بيدەن
ت که دوای     37 ک وا دەگهيهن تهوە لهبهر ئهوەی ههوا رانيدا، له هاوسهرەکهی جيا نهبووب ت زيرەک له گهڕانهوەی ئ دەچ و

قی دەدات و به  ئيز دايه که زيرەک ته يان، لهو ته ما ته تاران و دەچ ديا خانم، ئهو خانمه ههژارە خۆی دەگهيهن ديواج لهگهڵ م
شتر  تهوە بهغدا. بڕوانه، مام عهلی ياسهمهنی، پ ن هوە دەيگهڕ ک بابربووی ما  ههند
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نا. زيرەک ب هی تهمهنی وەها  دەره ۆ م ئهمجار گ ه گۆڕينی جوغرافيا ڕاهاتبوو، به
ن و  له ماوەيهکی کهمدا  ژ ببوەوە که شارەوشار گهڕان نهيتوانی ڕايبوەست سهرەو ل

نهی دايک!    هشک نی نا  گهياندييه نهخۆشخانهی بۆکان و داو

هيی لهاليهک و ئيشوکاری ڕاديۆکه لهاليهک . ９ منی  واههبوو ئهگهر ژيانی بنهما يتر، به ه
کی   چارەنووس زيرەک  بوايهن،  بهردەوام  و  شهوە  پ بچواينهته  ئاسايی  وەی  بهش و 
م ک دەزان وا دەبوو! ئهگهر زيرەک ئهوە بوايه که بوو، ئهگهر   ديکهی ببوايه. به
ژيانی ئهوە بوايه که بوو، ئهگهر ژينگهی دەوروبهريشی ئهوە بوايه که بوو، بۆچی  

کی جي اواز لهوەی بوايه کهبووی؟! زيرەک عيسايهک بوو که خاچی  دەبوو چارەنووس
گرتبوو، ماوەی   ت    ٥١خۆی بهشان هه ی دابن نه دەگهڕا ل هشک ساڵ له "جولجوتا"ی نا

له   ت.  گهر يدا هه ونبووەکهی خۆی دۆزييهوە، باری  ١٩٢١/ ١١/ ٢٩و پ بوو که  دا 
ه ن  گهڕا. ئهو مهنز يدا هه وريی پ ت قورسی سهرشانی دانا و به ه يهت پيرۆز ب و

 ئهی قيدديسهکهی گهلی کورد!

ييهوە تا پيری له سهر   م زيرەک له مندا ناومهتهوە ويستوومه ب وييانهی ه ر و ڕ من بهو ش
هش بارودۆخ و تايبهتمهنديی ژيانی   ک ڕۆيشت که تايبهت بهخۆی بوو؛ ههر ئهو ه ی ژيان ه

ن" و ميراتی سروشتی هاوڕێ لهگ ندەواری،  بۆ دياری کردبوو. "ژ ه، نهخو هڵ ههژاريی بنهما
ئاوارەيی، کار و زەحمهت و چهوسانهوە، ههموو بهسهريهکهوە ههويری کهسايهتيی زيرەکيان  
مه کارکردی دەروەيمان دەديت و   البوو و تايبهتمهندييهکی دەروونييان پ بهخشيبوو که ئ ش

ديکهی   کی  مرۆڤ ههموو  وەک  زيرەکيش  بووين.  ههواڵ  ب  ناوەوەی  ئهو  له  جيهانه،  ئهم 
کورتی،   به  و  دەروونييهکان  هاندەرە  ئهوە  نهبژاردبوون.  هه خۆی  خواستی  به  بازانهی  ڕ
گهوە. کۆبوونهوەی ههر ئهو   ند و دەيانبرد بهڕ ن"ەکان بوون که دەيانجوو سايکۆلۆژی و "ج

انی  ميراتانه و کارکردی سروشتييان لهسهر يهکتر، ئهوەی ل دەردەهات وا ههسته دەروونييهک
يدا دەژيا و لهودا واتا و   گايهکهوە که ت بی کۆمه م ئهو ويستهش خرابووە قا دەيانويست، به
ردايهتييان   نموودی پهيدادەکرد. ئهو ميراتانه، زيرەکيان گهياندە سهر ڕاديۆ، پهيمانی ژن و م

نا دەرێ و به نهخۆشی، له غ هريبی  پ بهست، زنجيری پهيمانهکهيان پ پچڕاند، له ڕاديۆيان ه
شتيانهوە.    و تهنياييدا ه

کی ديکه، نه هاسانه و نه   داوەريکردن لهسهر ژيانی تاکهکهسيی زيرەکيش وەک ههموو کهس
ت، دەب ههموو ئهو سهرەتا و هۆکارانه و زۆر اليهنی ديکهشی   کی چاکه؛ ئهگهريش بکر کار

قاندبوو.   ته بهرچاو، که بهسهريهکهوە کهسايهتيی ئهويان خو دا بگير  ت

نی کۆتايی ژيانيشيدا تهبعی بهرز و   زيرەک تهنانهت لهو سهردەمه ناخۆش و مهينهتبارەی سا
شايی بهخۆييهکهی خۆی پاراست و دەگمهن له شايی و داوەتدا گۆرانی بن بزوکهی بۆ گهڕی  
ک له بژيوی دابين   پهڕک گوت و له ئهنجامدا ئهو سهرچاوەی داهاتهش که دەيتوانی بهش هه

ر ب  کی گهورە و  بکات، کو ووەوە و مايهوە خۆی و گهروويهکی ناوازەی ئاواز گوتن و خهم
بهتاڵ   کی  گيرفان و  وکار  کهسب  داخرانی  و  ڕاديۆ  نهمانی  و  ه  بنهما لهدەستچوونی  گرانی 

ران! ههر لهو سهروبهندە    - لهناوجهرگهی شاری سهقز و بانه و شنۆ يهکی و کی گهورە و د ناو
دە ب هيواييهدايه که  لهو  لهو  و  ت"، ڕاست  بکهو ئينسانی کورد  به  ئيتر چاوم   "نامهوێ 
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رانه،   و ه  ما ئهو  نهخوازراوی  ميوانی  ته  دەب رپهنجه  ش قۆرتی  ئهستهمهشدايه  سهردەمه 
نانی ديواری   ت له ههرەسه زەحمهتی ڕابيعه خانم، هاوسهرە بهوەفا تازەکهی، ناتوان بهرگر ب

کی پ ت و  الڕووخاوی ژيانی زيرەک و شهمی تهمهن رەوەری بهرەو کۆتايی دادەخوش ڕ کو
نه.   هشک نی نا ته داو  دەيگهيهن
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ئاوايی له ژيان   نهخۆشی و ما
 

دوای مردنی ههموو کهسايهتييهکی گهورە و ناوبهدەرەوە، ئهفسانه و ئوستوورە و بابهتی دوور  
ت. ئهو دياردەيه له   دەبهستر گای جياجيای  له واقيعی زۆری بۆ هه سهردەمانی کۆنهوە له کۆمه

نيل   ڕووباری  که  بکهن  غهمبهر  پ مووسای  نکهوتووانی  شو سهيری  بينراوە.  مرۆڤايهتيدا 
غهمبهری   دەستی پ ئيشارەی  به  مانان کورەی مانگ  يان موسو دەکهن،  دابڕی  و  نن  دەوەست

خودای ميهرەبانی    - ژن  ئيسالم دوقاش دەکهن و دوايی چاکی دەکهنهوە و دەيبهنهوە ئاسمان، يان
گهی ترس وەک ئاڵ و 'ساحيبی   کی ج ته بوونهوەر مانان دەب ئاناهيتا، الی زەردەشتی و موسو
ئاو' و سهدان نموونهی وا له ئوستوورە و ئهفسانهی يۆنان و گهالنی ديکهی جيهاندا که يهکيان  

نانه سهر جادەی دەيان و سهدان مليۆن کهس و خۆ بريندار کردنيان لهبه ر خاتری کووژرانی  ه
ستادا.   ش ئ ک له ڕۆژی عاشووڕای ههزار و چوارسهد ساڵ پ  کهس

ک له اليهنگرانی هونهری   ستاش بهش مهش ئهو دياردەيهی کهم بهخۆيهوە نهديوە. ئ سهردەمی ئ
و   زيندوون  هونهرمهندە  دوو  ئهو  وايه  اليان  ئهمريکا  له  جاکسن  مايکڵ  و  پريستلی  لڤيس  ئ

ی  نهمردوون، ياخود بهش  ران له سا کی ئ نهی خومهيبييان له  ١٩٧٩(   ١٣٥٧ک له خه )، و
 سهر کورەی مانگ دەديت. 

ر چهپۆکه؛   کی ژ وقڕان بوو، نه ترسهنۆک شتر گوترا؛ نه قارەمانی د زيرەک ئهوە بوو که پ
گای   کی ئاسايی کۆمه شمهرگهی گيان لهبهری دەست بوو، نه جاشی وەتهن فرۆش؛ مرۆڤ نه پ

بي سهدەی  کی  کوردی  و مرخ ناسک  کی  ههست و  ناوازە  ئاوازی  گهروويهکی  به  بوو  ستهم 
بوو،   ههرچی  م  به خراپهوە.  و  باش  وخدەی  خوو  به زۆر  ک  مرۆڤ شاعيرييهوە؛  بهرزی 
يانهوە   ڕا شادييهک بخاته د ک دەگ ک بوو که چاويان بۆ کهس کی خۆشهويستی گهل هونهرمهند

بکات   ميللييهکهيان  هونهرە  نهرايهتيی  نو خاک  و  داگيرکهرانی  بهدەست  فهوتان  له  و 
ی   کهکهی بداتهوە، بهش بهحا می ئهو متمانهيهی خه ت. زيرەک به باشيی توانی وە ز بيانپار
دوژمنان   ی  چهپه دەستی  شت  نهيه و  پاراست  کورديی  مۆسيقای  هونهری  له  ک  بهش خۆی 

ک بهسه. ؛ ههر ئهوەندەش بۆ مرۆڤ ن    بيانفهوت
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 دووههم، کارە هونهرييهکانی زيرەک بهشی 

  

 سهرچاوەکانی مۆسيقای زيرەک  
 

م   به ت،  دەب لهدايک  دايکبوونی کهسهکهدا،  له  لهگهڵ  و  دياردەيهکی سروشتييه  دەنگخۆشی 
يهتی  کۆمه دەرەتانه  و  ت  و سهردەم،  و  ه  (بنهما دواتر  -سياسی-ژينگه  ئابوورييرکان) 

ک   دەدەن و هونهرمهند ته  سهرهه دەب ئازادی،  دەرەتان و  رەی ڕادەی  به گو نن که  ق دەخو
ت و گهلهکهی به ناوی ئهوەوە دەناسن. ئهوە   کی هونهريی گهورە که لهدەرەوە، و ڕوخسار

ت و ڕۆژئاوايهوە بينراوە.  تانی جيهان به ڕۆژهه  له ههموو و

مامۆستايه نه  ژياوە،  يدا  ت زيرەک  حهسهن  که  دەرەتانی  ب  دەرەتانی  تهنانهت  له  نه  و  ک 
بيبهن   و  بگرن  هونهری  دەستی  نهبوون  ک  رواتوار کۆنس و  رگه  ف نه  و  ندەوارييهک  خو
تهيهک بووە له دەنگی خۆش و شاعيرييهکهی خۆی و ئهو مامۆستا بۆ   وە. ئهوی بووە ئام بهڕ
و   تاران  کورديی  ڕاديۆی  دواتر  که  بهغدا،  ڕاديۆی  ندگۆی  ب و  بۆکان  نهناسراوانهی  مه  ئ

همهندی کورد  کرماش چکهی به مۆسيقای فۆلکلۆری دەو انيشی ل زياد بوو، هاوڕێ لهگهڵ گو
کی   کهاتهيه توانيويهتی بهش ک مسۆگهر نهدەبوو. ئهو پ ڕاهاتوو، که به ب ئهو هيچ سهرکهوتن
زۆر له ناتهواوييه قانوونمهندەکانی بواری مۆسيقا بۆ زيرەک پڕ بکهنهوە و له چاوساغی و  

ی بگات و    قاوەچييهتييهوە کی کورد توانيويهتی پ بيگهيهننه لوتکهيهک که کهمتر هونهرمهند
تهکهی بهناوی ئهوەوە بناسن.  ندا، و  له کۆڕ و کۆمه

گهڕا و چ کهرەسهيهک   دا هه ت چ پهيژەيهک بوو زيرەکی پ لهو پهيوەندييهدا گرنگه بزانر
وەرگرت بۆ ئهوەی بگاته ڕيزەکانی يهکهمی مۆسيقای  کی ل  کوردی.   بوو که
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 بههرەی شهخسی  .１
 

يگرتووە له بۆکانهوە بردوويهته ههموو   ئهوە يهکهم سهرمايهيهک بووە زيرەک لهگهڵ خۆی هه
تهمهنی   دەسکهوتهکانی  له  هيچکام  سهرمايهيه  ئهو  بهب  دەزانين.  که  نانهی  و شو شار  ئهو 

 دەستهبهر نهدەبوو. بههرەی سهرەکيی زيرەک بريتی بوون له: 

 ی دەنگ خۆش -

بهستهوانی   -  شايهری و هه

ک وەرگرتن له گهنجينهی مۆسيقای نهتهوەيی کورد و گوتنهوەيان  -  توانا و ويستی که

فۆلکلۆرييه   - گۆرانييه  شيعری  گۆڕەپانی  له  ههم  و  مۆسيقا  بواری  له  ههم  ئهفراندن 
 کوردييهکاندا 

واز و ئوسلووبی تايبهت به  - شينيان لهگهڵ ش  خۆی توانای گونجاندنی بهرههمی پ

له   - کورد  غهيری  و  کورد  کی  خه ههمهچهشنهی  فهرههنگی  لهگهڵ  ناسياوبوون 
جوغرافيايهکی بهرينی بهشهکانی کوردستان (کهم و زۆر به ههموو زاراوەکانيهوە) و  

رانی، ئازەربايجانی، تورکمانی، عهرەبی و...)   ش (ئ  گهالنی دراوس

     

شينيانی خۆی وەريگ .２ لۆدييانهی وا زيرەک له پ  رتن ئهو م
 

رڤاتواری   ک يان کۆنس ج ديارە له سهردەمی ژيانی زيرەکدا بۆکان خاوەنی قوتابخانه و کۆل
وا   مامۆستايهش  چهند  ئهو  بکات،  پهروەردە  ژ  ب دەنگ  يان  مۆسيقار  که  نهبووە  مۆسيقا 
شتا بهيت و گۆرانی وەک دوو   ستا له شارەکهدا ههن، ئهودەم بوونيان نهبوو و ه بهختهوەرانه ئ

به  و  لقی  ردەکرا  ديکهوە ف کانی  له خه گرتن  گهی گو له ڕ تهنيا  برەوی مۆسيقای کوردی، 
ڕاگرتنی   گو گهی  ڕ له  بهيتهکان  کهالمی  و  شيعر  يا  ئاواز  و  لهحن  دەيانتوانی  رخوازان  ف
ش خۆيان وەربگرن، ههربۆيهش دەماودەم گهڕانی بهيت وباو دەبووە   ڕاستهوخۆوە له کهسانی پ

ک عهينوبيلال بابهتهکه وەک مامۆستاکهی  هۆی وەديهاتنی چهشنايه رکار تی و کهمتر وابوو ف
شه، له بابهتی گۆرانيشدا جياواز له بهيت و بهند نهبوو.  تهوە. هاوک  خۆی ب

ربوونی گۆرانی گوتن و موزيکژەندن [له ناوچهی موکريان و   رگهی ف ، "ف ک دە بۆچوون
ويستو  وا  ئهوانهی  بۆ  کوردستانيش]  ههموو  له  ههر  ديارە  زۆرەوە  بهالی  بن،  ريان  ف ويانه 
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ن و دەرەبهگان بووە."  کی    38قاوەخانه و ديوەخانی گهورەما م ئاشکرايه ناب به بۆچوون به
گه و پايهی مۆسيقا لهناو   کی ئاسايی کورد ئهوتۆ پ کهوت  خه نينه خوارەوە. تهنيا به هه دا به

گای کوردستان، يهکيشيان زيرەکی   بووە هونهرمهندی بواری مۆسيقا و بهگشتی هونهر له کۆمه
ش سهردەمی ڕاديۆ بهغدا و  بژيوی    پ و دەرەبهگان  ئاغاوەت  تی  به ڕاتبه و خه تاران، که 

بمانهوێ سهرچاوە و مامۆستاکانی   مه که ئهمڕۆ  بۆ ئ ت،  ک ب خۆی دابين بکات. ههرچۆن
مۆسيقايی زيرەک بدۆزينهوە، له نهبوونی خۆيدا، دەستنيشانکردنی ئهو کهسانهی وا زيرەک  

.  ڕاستهوخۆ گۆرانييهکانی لهوان وەرگرتوووە ئهسته ن  م دەنو

ک   کهرييانه لهسهر زيرەک بدۆزينهوە، دەب که نی ئهو کارت چکه و شو گا بۆ ئهوەی ڕ تاقه ڕ
هونهرمهندەکه   ناسياوانی  و  دەوروبهر  کانی  خه گوتراوی  يان  نووسراو،  بيرەوەريی  له 
ک لهو سهرچاوانه دەکهم که زۆر و کهم هی سهردەمی   رەدا سهردانی ههند وەربگرين. من ل

ش ئهو، بوون باوەکوو سروشتييه ئهگهر سهرچاوەی    ژيانی زيرەک، يان به ماوەيهکی کهم پ
ئاگا بم:  يان ب  ديکهش ههبن و من ل

بهکهی خۆيدا که به فارسی نووسيويهتی، باسی ژيانی سهردار  - ئيبراهيم ئهفخهمی له کت
"آوازخوان،   چوار  ناوی  و  دەکات  بۆکان)  سهرداری  (چوارەم  باباميری  عهليخانی 

 رب و مغنی" ديوەخانی ئهو دەبات که بريتين له:  مط

   39عهبدو ڕەش، 

 سهيد تهها،  

 عهزيز بۆکانی، و  

 40ميرزا قادری تارزن 

[سهردار]دا    ميوانداريهتی  و  ڕەسم  و  ڕێ  و  جهژن  له   ...." کهسانه  ئهو  دە  ئهفخهمی 
  41ن ڕازاندۆتهوە." مهجليسيا

ی   گری سهردار حهمهحوسهين خانی باوکی و تا    ١٩١٤سهردار عهليخان له سا دا بۆته ج
ی   ی    ١٩٣٢سا ستا ئهگهر زيرەک له سا ته دنيا و به قسهی  دا هاتب   ١٩٢١له ژياندا بووە. ئ

ت،   يشهوە گۆرانی گوتب يی زيرەک، ههر له مندا ی مندا کاک عهلی ياسهمهنی دۆست و هاوڕ
بۆکانی   کهريی مۆسيقای ئهو کهسانهی لهسهر بووە لهبهر ئهوەی  ين کارت ئهودەم دەکرێ ب
و  ژ  دەنگب و  ئهو  ی  نيشتيهج ی  قه و  سهردار  و  نهبووە  زياتر  گهورە  کی  گوند   ئهودەمه 

 
ر    38 يهم، دەزگای موزيک و کهلهپووری کورد، ههول ژووی موزيکی کوردی"، چاپی س ، ٢٠٠٩محهمهد حهمه باقی، "م

 هويش له ئۆسکارمانی وەرگرتووە. نووسهر ئهو بۆچوونهی له ڤاسيلی نيکيتينهوە ڕاگواستووە، که ئ . ٢٤٩الپهڕە 
اليه و خات فاتمی   39 ی ئهو کاک عهبدو مهش له بۆکان (گهڕەکی سهر حهوزەگهورە) به ديواری ما ی ئ . ديواری پشتهوەی ما

م له بۆنهی  بهرز، که پيشهی ڕۆژانهی ئاسنگهريی بوو، به کی با ندا،  هاوسهرييهوە بوو. پياو ی ما پهڕک وەک شايی و هه
ی دەکوتا.     دەهۆ

ت    40 ت که دواتر باسی دەکر غ ب کی ساب  دەب ههمان "قادری ميرزا ئۆقه" ی خه
 .٢٣٢]، صفحه ١٩٨٥[ ١٣٦٤بوکان"، ناشر مولف، چاپ تبريز  -ابراهيم افخمی، "تاريخ فرهنگ و ادب مکريان  41
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ن. بهتايبهت که   ن و نهزانرێ ک کدا ژياون و ئهوە نهبوون که نهناسر و خه مۆسيقارەکانی له ن
کهوتووە.  ی زيرەکيش لهسهر گردی قه هه  42ما

ژەکهدا، ناوی ئهم  نهی بۆکاندا  ههر کاک عهلی ياسهمهنی له وتوو کهسانه دەبات که لهو سا
 کاری مۆسيقاييان کردووە: 

ژەن،  عهبه ڕەشی دەهۆ

 حهمه حوسهينی زوڕناژەن،  

ژ و   شهنگهجووی گۆرانی ب

داوە  خهليفه ئامينی قهمتهرەيی، که له بۆنهی ئايينيدا دەفهی ل

تايبه  "بيری ڕابردوو"دا، که  له پهخشانه شيعری  تانی "وەفا"  ت به ژيانی  کاکم، عومهر سو
ژی   ب گۆرانی  و  مۆسيقار  چهند  ناوی  کراوە،  بۆکان  له  خۆی  الويهتی  و  ی  مندا سهردەمی 

  43بۆکانی دەبات: 

 عهبه چاوش 

 کا حهمه حوسهين [ی زوڕنا ژەن؟] 

 حهمه حوسهينی خات سافيه  

 44عهلی حوسهينی کهچهڵ 

کی گرنگ له پهخشانه شيعرەکهی وەفادا ئهوەيه ئاماژە به ناوی چهند گۆرانی دەکات که   خا
گ سهردەمانهدا  ديکهشهوە  لهو  ژانی  ب گۆرانی  اليهن  له  ستا  ئ دەبينين  وەک  و  وتراون 

نهوە. بۆ نموونه، گۆرانی "کراس زەردێ" که حهمه حوسهينی خات سافيه گوتوويهتی   دەگوتر
مه"  "خهج خهز دەنگ    45يان  زيرەکی  ئاشکرايه  گوتوويهتی.  کهچهڵ  که عهلی حوسهينی 

تنهوە.  ت و دووپاتی کردب ی لهو گۆرانييانه گرتب ک گو  خۆشيش دەب وەک کوڕەالو

ژە ب گۆرانی  له  ديکهی    جگه  شارەکانی  مۆسيقاری  و  هونهرمهند  دەب  بۆکانييهکان 
و   منداڵ  وەک  زيرەک  و  ت  کردب بۆکانيان  سهردانی  بۆنهکاندا  و  شايی  له  دەوروبهريش 

 
ت، که ئهوی يهکهميشيان ههر لهو دەروبهرە بووە.  42 يان بووب  دەگوترێ دوو ما
بی "بۆکان له سهدەی بيستهمدا" نووسينی ڕەحمان محهمهديان، بهرگی   43 تانی (وەفا)، "بيری ڕابردوو"، کت ، چاپی  ١عومهر سو

هپشتی، تاران   ٣٧٢تا  ٣٦٤]، الپهڕە ٢٠١٠[ ١٣٨٩کۆ
کی دوای ئهوانن.   44 ن ر و عهبه چکۆل که هی سا  ههروەها حهسهنه کو
نه! ئهرێ ديدەم نهون  45 نه/ بهفراوی سهر تهز نه/ زەردە ليمۆت وا ب مه/ پابن وەبان گل همام، جوان گيان  "ئهرێ خهج خهز

با نهونهمام، ئهی خڕێ با نهونهمام، ئهرێ ههتاکوو مهردەن جوان گيان من ههر به تهمام، وەی خڕێ من ههر بهتهمام."  من  
کيش له   ز به دەنگی نهمر ههمزاغای حهميدی بيست و جار ک دواتر له سهر ڕاديۆی کوريی تهور ن خۆم ئهو گۆرانييهم سا

م بيستهوە. نهمر محهممهدی مامل وەک "خهج    لهندەن که ههمزاغا ی کاک عومهری حهميدی بکات، ل هاتبوو سهردانی ما
نه" گوتوويهتهوە.    خهز
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ت.  ر بووب تن و شتيان ل ف ی بۆ ڕاگرتب کی دەنگخۆش گو رمندا ت    46م بۆ نموونه، دەگوتر
ئهسغهری   عهلی  سهيد  کورد  گهورەی  بۆ  هونرمهندی  چوونی  گای  ڕ سهر  له  کوردستانی 

قاوەخانهی حهمهحوسهينی خات سافيه،   له  و  ت  بۆکان اليداب له  ک  مههاباد، الی کهم جار
ی ڕووداوەکه تهواو ڕوون نييه لهبهر ئهوەی   ت. سا ڕووبهڕووی حهوزەگهورە، گۆرانی چڕيب

ی لهدايکبوونی سهيد عهلی ئهسغهر هاودە نگ نين و بهو  سهرچاوەکانی بهردەست لهسهر سا
ی   يه دەکرێ سهفهر، يان سهفهرەکانی له دەوروبهری سا ش ئهودا    ١٩٣٢پ نج ساڵ پ يان پ

نهدا دەب  ت. زيرەک لهوسا ت.   ١١يا   ٦بووب ن بووب  سا

بی "تحفه مظفريه"ی ئۆسکارمان دا سهبارەت به دەنگخۆشهکانی   شهکی کت من له پ مامۆستا ه
م له دەنگيان بووب و به هونهرمهندم زانيبن  ناوچهی مههاباد دەنووس "...ئه وی بيانناسم و گو

ی سهيد   ئيندرقاشی، سهيد عهو ش سهرڕاو، حاجيلهی  ئهوانه بوون: مهجيدە گڕوێ، دەرو
ن کهنيله، ههباسه خڕە، شهريفی مام سهعيدی و   مينهی، عهزيزە خڕە، حهمهدی ئاغای وس

ژەی نووسينهکهد  ن زارخوار." مامۆستا له در ژانهی  وس ا ئاماژە به ناوی ئهم ژنه گۆرانی ب
هخا چوختی و سهبارەت   ناوچهی مههاباديش دەکات: فاته ڕەشی الچينی، مهنيج حهيران و ز
دەدا وگۆرانيی داوەتيان دەگوت و شايهری شايی بوون و   به دوو کهسی دوايی دە "دەفهيان ل

يان نهدەمانهوە."    47هيچ له پياوەکانی ئاوە

ت،   بووب بۆکانهوە  به  ڕاستهوخۆی  کی  پهيوەند دەگوترێ  که  حهيران  مهنيج  له  جگه 
ی  هونهرمهندانی ديکهی ناوچهی مههاباديش دەب له زۆر بۆنهی وەک شايی و داوەتدا هاتوچۆ

گهی سهردارەکانی بۆکانهوە (سهيفهدين خان، حهمه حوسهين   ت، ههروەها له ڕ بۆکانيان کردب
يان له بۆکان بووە و وەک سهردار موکری، ناوەندی حکوومهتيشيان   خان و عهلی خان) که ما
تن؛ بۆ نموونه   قهيهکی پهيوەنديدەری مۆسيقای دوو شارەکه به يهکهوە بووب له مههاباد، دەب ئا

شتر ناوبردە کرا، مههابادی بووە و له ديوەخانی سهردار    ئهو ميرزا قادری تارژەنهش که پ
 عهلی خان له بۆکاندا تاری ژەندووە.  

کی 'ملک الکالمی مهجدی'دا   ژی سهقز و دەوروبهری له شيعر ههروەها ژمارەيهک گۆرانی ب
ری جهوشهن و حهمهی ڕەحيمی فهرەج و ئهست که    48رە جوو. ناويان هاتووە وەک قادرەکو

تن.   ئهوانيش دەب زۆر بۆ بۆکانی سهردەمی زيرەک، نامۆ نهبووب

تيکانتهپهی   و  ساينقه  و  (چارداوەڕوو)  ی  چواردۆ ناوچهی  ژانی  گۆرانيب وە  ش ههمان  به 
نی دواتردا نهمر سهيد محهمهدی  ههوشار، پهيوەنديان به   بۆکانهوە بووە و نموونهکهی له سا

پهڕ بوو و   ک له تهمهنی له بۆکان و گوندەکانی دەوروبهری ت سهفاخانه (سهفايی)ە، که بهش
 له شاری سهقز کۆچی دوايی کرد.  

 
ی يارە   46 نی ما ژی ئهويندار شهوانه به کۆ کهيدا هاتوچۆی کردووە و به دەنگی بهرز گۆرانی گوتووە.  به تايبهت که گۆرانی ب

رەی ناسنامه بۆر،  ساڵ دوای زيرەک هاتوومهته دنيا، ئهو ڕەسمه له بۆکان ههر ههبوو و   ٢٣تهنانهت به تهمهنی منيش که به گو
 زۆريش ئاسايی بوو. 

بفرۆشی سيديان، مههاباد، ساڵ؟، الپهڕە ئۆسکار ما  47 و  ١٠ن، "تحفه مظفريه"، چاپی کۆڕی زانياری کورد، لهچاپدانهوەی کت
١١. 

شتر، الپهڕە   48 زراوە: محهمهد حهمه باقی، پ  . ١٢٥شيعرەکه لهم سهرچاويهوە ڕاگو
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ههروەها هونهرمهندانی سهر چۆمی مهجيدخان و بهشی الی مياندواو له باکووری بۆکان، که  
دەب  وا نه،  شو ئهو  سارۆقاميشی  بۆ  تهوە  بگهڕ بنهچهکی  زيرەکيش  حهسهن  خودی  ههيه 

ت.  کهرييان لهسهر مۆسيقای بۆکان و شهخسی حهسهن زيرەک بووب  کارت

ک   زيرەک جگه له بههرەی هونهريی خۆی، ئهگهر له سهرەتاکانی کاری هونهريی خۆيدا شت
 . ت، دەب لهو زاتانهوە بووب ر بووب ک ف  له کهس

 

شينيان/ مامۆستايانی زيرەک  .３  پ
 

کۆپيکاری   و  گر  هه ن  شو و  شاگرد  زيرەک  ئهوەندەی  کورد  کی  ژ گۆرانيب هيچ  واههيه 
مه يهکهم جار به   لۆدييانهيان دووپات کردۆتهوە که نهسلی ئ ت. به دەيان کهس ئهو م نهبووب

 دەنگی حهسهن زيرەک بيستوويانن.  

ک لهمهڕ مامۆستاکانی و   م ئايا شت ئهوانهی وا دارەدارەی هونهريان بهزيرەک کرد  به
ژی ديکهی کورديش وەهايه.   م ئهرێ نييه، وەک بۆ زۆر گۆرانی ب دەزانين؟ بهداخهوە وە
يدا له   رمندا نی سهرەتای ژيان و م کرا، زيرەک له سا م وەک له سهرەوەتر ئاماژەی پ به

کهر نه کارت ژانی ئهو سا ت. ئهگهر  بۆکان ژياوە و دەب گۆرانی ب ييان لهسهری بووب
ی   ی مندا ستا ، له بيرەوەريی عهلی ياسهمهنی، هاوڕ ش ئ ينهوە بۆ يهک دوو الپهڕە پ بگهڕ
تانی (وەفا) دا ناوی چهند کهس   بی ئيبراهيم ئهفخهمی و شيعری عومهری سو زيرەک و کت

نهی ی ئهو سا ژ و مۆسيقاری کورد و جوولهکه هاتوون که نيشتهج بۆکان    وەک دەنگ ب
بوون و تهمهنيان له زيرەک زياتر، يان لهدەوروبهری تهمهنی ئهودا بووە. دەوری  

ت لهبهر ئهوەی   نهدا ناب فهرامۆش بکر جوولهکهکانيش له ڕەوتی هونهری مۆسيقای ئهوسا
نيان له فهرههنگ و زمانی کورد   کی جياوازەوە که شو ک بوون به فهرههنگ گهل

وە  گرتبوو و به ههمان ش نيشيان لهسهری دانابوو.   هه  شو
 

م   ن، به ک لهو کهسانه، دەکرێ به يهکهم مامۆستاکانی زيرەک دابنر ههموو، يان بهش
ندانهرييان لهسهری بووە، بۆ نموونه، له سهردەمی   کانی ديکهش شو دەگوترێ دواتر خه

نی ڕاديۆ تاران و کرماشاندا هاتوچۆی گوندی زەنبيلی کردووە و له يهکدوو ک  وڕی  سا
کانی ديکهی ناوچهی گهورکايهتی   حاجی سهيدمحهمهدی نوورانی (سهيدی زەمبيل) يان خه

ژە   ک لهو گۆرانی ب ت. ئاشکرايه زۆر ر بووب که دەنگ خۆش و قامزان بوون، شت ف
زی   گهی ڕ خاوەن ئهزموونانهی سهر ڕاديۆ بهغدا وەک مامۆستا عهلی مهردانيش، که ج

يقارەکانی ڕاديۆی کوردی تاران و کرماشان وەک  زۆری زيرەک بووە، ههروەها مۆس 
مامۆستايانی گهورە موجتهبا ميرزادە و عدالصمدی و حهسهن و حوسهين يوسف زمانی،  
گريشا، سمايل مهسقهتی و تۆفيقی تارزەن، دەب له ڕەوتی پهرەسهندنی هونهری زيرەکدا 

وە دەب شارەوشار گهڕان و له کۆڕ و ت. به ههمان ش ڕاب کۆمهڵ و شايی و   دەوريان گ
ژانی شارەکانی ديکهی   کهوە گۆرانی گوتن لهگهڵ گۆرانی ب بۆنهی ديکهدا ئامادە بوون و پ
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ن،   نه بهرچاو و ناوی کهسايهتييهکانيش دەست نيشان بکر کوردستانيش لهو پڕۆسهيهدا بگير
تييه، گونجاو نييه.       که بهداخهوە بۆ من لهم دوورە و

 

 دانهريان بوو ئهو گۆرانييانهی وا خۆی  .４
 

دياريکردنی ناوی ئهو گۆرانييانهی که هی زيرەک خۆی بوون و له فۆلکلۆری گشتيی کوردی  
بوار و ههی نار و بارانه   هی ڕ تن، تا ڕادەيهکی زۆر ئهستهمه. گۆرانی وەک خا وەرينهگرتب

نه' که ڕاستهوخ  هشک ش ئهويش ههبوون، تهنانهت گۆرانييهکی وەک 'دەچمه سهر نا ۆ  و .... پ
ش   لهپهيوەندی بۆکاندا گوتراوە، به دەنگی نهمر 'مهالکهريم' بيستراوە و ديارە هی نهوەيهکی پ
زيرەک بووە؛ گۆرانی 'سهوزەههی سهوزە' به 'سهوزەی ههمزەبهگ' ناسراوە و هی ناوچهی  
تی سهقزە؛ گۆرانی "جوانی الی بانه"   تی بۆکان و باکووری ڕۆژهه بهگيی ڕۆژهه فهيزو

ڕاستيد  له  له  که  گوتراوە  بانه  بۆ کچی حهمهخانی حاکمی  و  بووە  بانه"  ناوی "حاکمهکهی  ا 
ناويانه بۆ سهردار عهليخانی بۆکان.  به بووکی ه و    49سهروحهدی شهڕی يهکهمی جيهانيدا 

ش خۆيدا   نراوەکانی زيرەک و فۆلکلۆری پ وان داه شی له ن هم وەيه، ناوچهيهکی خۆ بهو ش
تاڕادەيهک نهگونجاو   ئهستهم و  وان ئهو دووەدا  ن له  نيشانکردنی ڕاستهقينه  دەست  ههيه که 

 دەکات.

ين بهرههمه تازەکانی زيرەک مۆرکی ئهويا  وەديارە. بۆ نموونه،  واههيه بتوانين ب ن زياتر پ
ران و عيراق، هی خۆين. لهوانهدا زيرەک لهحن و ئاوازە   گوتنهکانی له ئ داهه سروود يان پ
کی موناسهبی ئهو ڕووداوانهی لهسهر داناون و ئهوەش به تهواوەتی   ناوە و شيعر کۆنهکانی ه

انرێ چاوپۆشی له دەوری  له مرخی شاعيريی ئهو، وەشاوەتهوە. ديارە لهو پهيوەندييهدا ناتو
ک له بهرپرسانی ڕاديۆی کوردی له بهغدا، تاران و   ران، ساواک و بهش تداريهتی ئ دەسه
دەستی چهوری   ئهو و کورد گوتهنی  ئهرکهکهيان خستۆته سهر شانی  ت که  کرماشان بکر

 خۆيان به سهری ئهو سڕيوە. 

ئيزديوا  ئهوە  شادمانی/  ی  تهپ له  دەن،  ل دەن،  ل دەن،  سانی'،  'دەل ی  فهيسه مهليک  کرد  جی 
ی دووەم،   گۆرانييهکه زيرەک له سهردەمی ڕاديۆ بهغدای کورديدا، بۆ زەواجی مهليک فهيسه
راندا بۆ لهدايکبوونی   کيخستبوو.ههمان ئهو ههوايهی دواتر و له گهڕانهوەی ئ شای عيراق ڕ

ران ران گوتهوە: 'ئهوە هاته دنيايه کوڕ شازادەی ئ  ی.' ڕەزا، کوڕی شای ئ

 
نابووە  بۆکان و شايهرەکان له باغی سهردار، له   49   دايکم ئهو ڕۆژەی لهبير بوو که کچی حهمهخانی بانهيان بهبووکی ه

م   ت که ب باشووری حهوزەگهورە بهرەوپيری چووبوون و بهو گۆرانييه واريدی ناو شاريان کردبوو. ڕەنگه ب موناسهبه نهب
ی  دا به تاوانی ڕاست يان درۆی اليهنگری کردن له   ١٩١٤حهمهخانی باوکی بووک و سهيفهدين خانی باوکی زاوا ش له سا

 ه بانه و مهراغه ئيعدام کران!سوپای ڕووس، لهاليهن سوپای عوسمانييهوە ل
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ت، دوای گۆڕانکارييهکی   سروودی نهورۆزی ئهگهر له سهر ڕاديۆ تاران و کرماشان گوتب
بکاته بهری.   ران  ردی نهمردا، بۆ ئهوەی بهرگی شای ئ پيرەم نابهج بووە له شيعرەکهی 

دا نهکراوە.  ک ههيه که ئهو گۆڕانکارييهی ت کی ديکهی سروودەکه الی خه م دەق  به

ر' و ' له سروودی 'ئهی نهتهو ی ئازەر'يشدا، باس له 'پشتيوانيی شاههنشای  ٢١ەی کاوەی دل
کوو   به هيچ،  نهبووە  وا  دەزانرێ  ستا  ئ که  دەکات،  کورد  بۆ  ئهو'  بهرايهتيی  ڕ و  ران  ئ

ی   سا له  چهوانهکهی اليکهم  به شۆڕشی    ١٩٧٥پ ران  ئ يارمهتييهکانی  م  به دەرکهوت.  دا 
نهک ه  بهرانی  ئهيلوول له ڕادەيهکی وادا بوو که  کوو ڕ هتاند، به هر زيرەکی ههژاری خه

وەزيری   عهلهم،  ئهسهدو  تهنانهت  و  کرد  گهورە  هيهکی  هه تووشی  کورديشی  سياسيی 
کهوتنی بارزانی و شا دەکات له   دەرباری شا، له بيرەوەرييهکانيدا کات باس له چهندجار چاوپ

دراوس  ران  ئ نزيکدا  داهاتوويهکی  له  واههيه  دە  که  تاران،  ت،  ب پهيدا  بۆ  ديکهشی  يهکی 
کی گهلی کورديشدا ههبوو   50حکوومهتی کوردستانه.  دوورنييه  و    ئهو گهشبينييه، له ناو بهش
رانيهکانی گوتوو  ٢١ی مورداد و    ٢٨ئهوەی وا زيرەکيش بۆ   ک  ی ئازەری ئ ن، ههر بابهت

ک دەخرايه   نهدا ژياون، دەزانن چ گوشار ک که لهو سا بن لهو چهشنه. لهوالتريشهوە، کهسان
ژ و هيتر بهتايبهت له کوردستان   ک له دووکاندارەوە تا فهرمانبهر و  شاعير و گۆرانيب سهر خه

ت. زير راندا ههب ەکيش له ماوەی  بۆ ئهوەی ڕەنگدانهوەيان بهرانبهر ئهو ڕۆژە ڕەسمييانهی ئ
گوتنی ئهو چهشنه سروود و گۆرانييانهدا فهرمانبهری ڕاديۆ تاران يان کرماشان بوو و ديارە  

ژەکانی ئهوی خراوەته سهر.  کی ئاسايی گوشاری ڕژيم و دەسن    51زياتر له خه

'، که تازەترن، ت گۆرانيی 'يا شۆفيڕ' و 'لۆرک ت، الم وايه بکر ک ب به هی    52ههرچۆن
ن.    زيرەک خۆی بزانر

 

 

 

 

 

 
کهوت.    50 راندا چاو پ بی بيرەوەرييهکانی عهلهم، چاپی دەرەوەی ئ کی کت  ئهوەم له بهرگ
کی وەک    51 کی   ٩ی ئابان و  ٤ی ئازەر، ٢١ی مورداد،   ٢٨من به باشی لهبيرمه بهيانی زووی ههموو ڕۆژ ی ئابان پاسهبان

دەکرد   نهکردبايه داوای ل رانی هه ی ئ شههرەبانی سهردەمی پههلهوی به بهردەم دووکانهکانی بۆکاندا دەگهڕا و ههرکهس ئا
دەخست   ی قوتابخانهيهک وەڕ کی له هۆ کات.زوربهی کاتيش ئيدارەی فهرههنگ (دواتر 'ئاموزش و پهروەرش') جهژن که هه ئا

يدا قوتابيي ند و چهند شاعيری ناوشار، وەک کاکم، مامۆستا حهقيقی  که ت ران و شاههنشههـ ما زندەبادايان دەخو ان سروودی ئهی ئ
ننهوە.  کی خۆيان يان هی کهسانی ديکه ئامادە بکهن و بيخو يان دەگوترا شيعر شتر پ و مامۆستا برايمی ئهفخهميش پ

گوتنهکانی زيرەکيش دەب له پهيوەندييهکی واد داهه ک  پ ن، بهتايبهت که ئهو فهرمانبهری ڕاديۆ بوو و ڕاديۆش بهش ا سهير بکر
رانپهرست بوون، ئهگهر ڕاستهوخۆ   ک له بهرپرسهکانيشی تا بينهقاقا شادۆست و ئ بوو له وەزارەتی ئيتالعاتی ئهودەم، ههند

ستا بۆ ئهو گۆرانی و سروودان ت، که بهداخهوە کردوويانه و ئ هی حهسهن زيرەک تهنيا ناوی ئهو ديارە  کاريان بۆ ساواک نهکردب
ت!    وە نايهت ب من بووم گوشارم دەخسته سهر زيرەک ئهو شتانه ب  و هی ئامر و فهرماندەرەکان شاراوەتهوە، کهسيش متهقی ل

ی  به حيسابی    52   ١٣٥٠بيرەوەرييهکی کاک برايمی فهڕشی له برای خۆی، زيرەک دەب گۆرانييهکهی له دەوروبهری سا
ت.  ١٩٧١(  ) دا گوتب



 
 

            38              www.rojhalat.de               www.bokan.de                 redaktion@rojhalat.de       
 

 

ژانی ديکهی کوردی وەرگرتن  .５  ئهو گۆرانييانهی وا له گۆرانی ب
 

ندانان دوو بهشی جيانهکراوەی هونهرن له ههمو  گرتن و شو نهه وەکانياندا.  شو و چهشن و ش
ه   کهريی ههردوکيانی لهسهرە و زۆر هه هونهرمهند له جيهان و له کۆمهڵ دانهبڕاوە و کارت
کيتر ههست   ت پهروەردەی دەستی ههر ئهوانهشه. هونهرمهنديش وەک خه نييه ئهگهر بگوتر

کيشی   ک دەکاتهوە و ل ت و سوود و زيانی خۆی ل دەداتهوە.  و شعووری ههيه و بارودۆخ دەناس
کدا بوو، زيرەک له ڕاديۆ   کات که محهمهدی ماملی له مههاباد له لووتکهی خۆشهويستيی خه
ر پ و   ن بژيوی ڕۆژانهيدا شنۆ و بۆکان و سهقز و بانهی خستبووە ژ هاتبووە دەرێ و بهشو
غی' نهمر محهمهدی   ک دانهمهزرابوو. ههر لهو بڕگهيهدا گۆرانی 'مريهم ساب ن لههيچ شو

به  ما زيرەک  ئهگهر  ت  ن دەنو ئاسايی  ئهوتۆدا  کی  لهبارودۆخ بوو.  زاران  سهر  ی  نوق مل 
ش   مامل تيهوە؟  گوتب و  بۆکانی'  'مريهم  تيه  کردب گۆرانييهکه،  تايبهخۆکردنی  و  گۆڕانکاريی 
دەيان گۆرانی هونهرمهندانی   ئهوان ههردوکيان  و  دوای زيرەک گۆتووە  'بارانه'ی  گۆرانی 

دووپ ش خۆيانيان  دوو هونهرمهند، دوو مرۆڤ،  53ات کردۆتهوە پ بۆ  ە  تأثر'  و  'تأثير  . ئهو 
لهوپهڕی ئاسايی بوونی خۆياندان و ئهگهر ههردوو ئهو گۆرانييانه فۆلکلۆری و ميراتی باو  

ت، مافی گو  تنهوەيان بۆ ههردوو هونهرمهند يهکسانه، با يهکيان زووتر و ئهوی  وباپيرانمان ب
تی. تهنانهت   ته سۆراغی، ياخود له پهردەيهکی جياوازی مۆسيقاييدا گوتب ديکه درەنگتر چووب
دەوە تا   وە که گۆرانيی زيرەک له باکوور و باشووری کوردستان، ههر له ئام به ههمان ش

و   وەرگيراون  مانی،  سل و  و  کهرکووک  باکوور  گۆرانيی  چهند  زيرەکيش  گوتراونهتهوە، 
   54باشووری کوردستانی وەرگرتووە و گوتووينهتهوە. 

 

 

 

 

 

 

 
کهوە ئامادە بوون و گۆرانييان گوتووە.    53  زيرەک و مامل چهندجاران له شايی و ميوانيدا پ
و کرايهوە، له     54 ديای مهجازی ب ئهو گۆرانييهی وا ئهمساڵ به ناوی "گۆرانی ههورامی حهسهن زيرەک"ەوە  له سهر م

شتر بينيومانه  ڕاستيدا جگه له يهک دوو فهرد شيعر، هيچ نيشانهيهکی ههورامی بو ونی بهسهرەوە نييه. ئهوەش بۆ زيرەک که پ
شيعری کالسيکی کوردی وەک 'ڕازی تهنيايی' مامۆستا ههردی و 'شهو' ی سهيدکاميل ئيمامی، يان تهنانهت 'من ملک بودم و  

م ئهو  گهی سهرسووڕمان نييه. به ەی بگوترێ فردەوس برين جايم بود'ی حافزی شيرازی لهبهر کردووە و گوتۆيهتهوە، ج
هيهکی تهواوە. ئهو گۆرانييه هی ناوچهی کورديی ناوەڕاسته و تهنيا يهکدوو فهرد يان   زيرەک گۆرانی ههورامی گوتووە، هه

 ميسراعی شيعرەکهی ههورامييه.   
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 ئهو مۆسيقايهی وا له گهالنی ديکهی وەرگرتن .６
 

ک که به ناوی ڕەسهنايهتيی هونهری   چهوانهی کهسان ميللييهوە له هونهرمهندان دەخوازن  به پ
ديکهدا   کی  ئاسمان هيچ  به  و  ت  نهه بهج  ناوچهکهی  و  شار  و  خۆی  يينی  پۆ قهفهزی 
دەتوان   چۆن  وەک  و  جيهانييه  کی  هونهر وەکاری،  ش وەک  مۆسيقاش  هونهری  ت،  نهفڕ

ت، به ههمان شيوە لهو کهريی لهسهر گهل و گرووپ و تاقمی جياوازی مرۆڤ ههب ان  کارت
گرتنهش له بهرههمه هونهرييهکانياندا ڕەنگ   نهه ت و ئهو شو دەگر ن هه و هونهرەکهشيان شو
له   بوو  ئاسايی  کی  مرۆڤ ت،  ب ژ  گۆرانيب کی  هونهرمهند ئهوەی  ش  پ زيرەک  دەداتهوە.  
کی بندەست. له بۆکان بوو به 'عهمهله' و له سهقز بوو به 'چاوساغی   هيهکی ههژار و گهل بنهما

زی ئازەربايجانيش بوو به تووتنچی و قاوەچی و قاچاخچی  مهالی ک ر'،  له مهراغه و تهور و
و له تاران و قوم بوو به شاگرد شۆفير، له ئابادانی فارس و مهسجيد سولهيمانی لوڕ و بهسرای  

کاريی کارخانه و شيرکهتی نهوتی کرد.     55عارەبانيش کر

دەنگی   کات  ژيانهوە  ئهزموونانهی  بهو  ک  مرۆڤ ئهوەی  بۆ  ههيه  مهنتيقی  کی  هۆکار ئايا 
ت و له باغی    ت، هيچ نيشانهيهکی ئهو جيهانديدەييه به سهر هونهرەکهيهوە نهب دەبڕ گۆرانی هه

نهچن کی  ئهو گهالنه هيچ گو ڕاديۆ  کولتوور و هونهری  له سهر  درەنگتر  کات  ئايا  ت؟  يب
می   ت و نايکاته نق ن کی دەرناه کوردييهکان له گهنجينهی هونهری ئهو ميللهتانهش گهوههر
چکهی   ت و ڕ ک بچ ئهنگوستيلهی هونهرەکهی، ب ئهوەی "ميزاجی کوردەواری"يهکهی ت

ت؟ ئهوەی زيرەک له 'ئوم کلثوم'ی   و عهرەب (گۆرانی 'بۆت  ڕەسهنايهتی گۆرانييهکانی ل بش
م تۆزە تۆزە' که 'شوەييه شوەييه'ی ئوم کلثومه)، 'ڕەشيد بيهبودۆف' و 'فاتيمهی زەڕگهری'ی   دە

'الچين'  (گۆرانی  گويلدور'  56ئازەربايجانی  منی  'گويلدور  فارس  57و  ژانی  ب گۆرانی  و   (
ک به  (دەستگا واته'مهقام'ەکانيان)ی وەرگرت، بهر گی کورديی لهبهرکردن و ب ئهوەی زيان

ت گوتنيهوە، ههرگيزيش نهبوو به ئيبراهيم تاتلی سهس  .  58بهژنی هونهرە ميللييهکهمان بگهيهن
ک دەمارگير بوو و   زيرەک سهبارەت به کوردی بوون و بهکوردی مانهوەی گۆرانييهکان گهل

ر  دژ بهو دزييانه   گانان گۆرانييه کوردييهکان دەکهنه تورکی و فارسی. يادی بهخ دەوەستا که ب
ک کهس شانازی بهوەوە دەکهن گۆرانی فارسی   ستا بمايه چی دەکرد که ههند ت ئهگهر تا ئ ب
نهوە يان گۆرانييه کوردييهکان بکهنه فارسی يا خود هيچ نهب تهرجهمهی فارسيی شيعری   ب

 
 يۆگرافييهکهی خۆی (چريکهی  کوردستان) وەرگرتووە. ئهو زانيارييانهم به ب زياد وکهم له ئۆتۆ ب  55
وان ئهرمهنستان و  56   ئهو گۆرانييه له زمانی ئازەربايجانيدا ناوی "الچين" ە و له ڕاستيدا بۆ شاروچکهی "الچين" له قهرەباغی ن

نی  وان سا م  له ن که له کۆحماری ئازەربايجان به ستا بهش دا پايتهختی کۆماری ٢٩و  ١٩٢٣ئازەربايجان گوتراوە که ئ
کيدا و خستيه سهر کۆماری ئازەربايجان، درەنگتر ئهرمهنييهکان دەستيان بهسهردا گرت   خودموختاری کوردستان بوو و ستالين ت

ی  وان ئهو دوو حکوومهتهدا، کهوتهوە دەست ئازەربايجانييهکان. زيرەک ئهو الچينهی کردۆته  ) ن٢٠٢٠و لهم شهڕەی دوايی (سا
: ئای الچن، گيان الچن .....   "الچن" و دە

بکهنه با بيبينم'   57  حهسهن زيرەک کردوويه به 'پ
ژی ههيه گهرچی بهداخهوە ههرگيز    58 ژوويهکی دوور ودر لۆدييه کوردييهکان له اليهن هونهرمهندانی تورکياوە، م وەرگرتنی م

لۆدييه تورکييهکانی سهردەمی عوسمانی و دوای ئهو وەرگرتووە  و  دانيان بهو ڕاستييه  دا نهناوە. ديارە کورديش سوودی له م
 تهنانهت کردوونييهته سروودی نهتهوايهتيی خۆی، ب ئهوەی ب تورکين!.  
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ل هکهی ڕاگرتنی  گۆرانييه کوردييهکان  فارسی کۆ ئهوەی  بنووسن، وەک  نی کليپهکهدا  داو ه 
ت!  ن ت و به ب فارسی ههرەس به  مۆسيقای کوردی ب
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 ئهو مۆسيقايهی وا به گهالنی ديکهی بهخشی  .７

  
ژی   ک گۆرانيب مۆسيقای کوردييهوە، گهل لۆدييهکانی  م گهنجينهی  بوونی  همهند  دەو بههۆی 

ت.   کيان ل وەرگرتووە، با ناوی کورديشيان نهبردب  گهالنی دراوس که

کاک ئهسعهد سيراجهدينی که هاوکات لهگهڵ حهسهن زيرەک له ڕاديۆی کورديی تاران کاری  
تاران و   ک به پهله هاته بهشی کوردی ل؛ە  کيان کهس ڕاوە و دەيگوت جار کردووە، دەيگ

رشی کر رانی و  گوتی فريا کهون حهسهن زيرەک ه ژی ئ دۆته سهر 'بانو دلکهش'ی دەنگب
ته دەرەوە. چووين گوتمان کاک حهسهن چی   ری ب کهوە ناو ئهويش له ترسان چۆته ژوور
بووە؟ به تووڕەييهوە گوتی دلکهش گۆرانيی 'ئهی وەی زارا گيان ديدەم زارا'ی منی دزيوە و  

ڕوبابه'  جان  جان،  ڕوبابه  'ئهی  ئهو    59کردوويهته  من  دەکات؛  تۆماری  خهريکه  ستا  ئ و 
رە تۆمارم کردووە،   ستا له ڕاديۆی کورديی بهغدا و لهم دواييهشدا ل ش ئ گۆرانييهم دەساڵ پ
نامانهوە بهشی کوردی،   ورمان کردەوە و ه مه ه ت؟ ديارە ئ می دەدز کهوە ل ئهو به چ حهق

شهکهش درايه "شۆڕای مۆس ينهوە. ک کۆ  يقا"ی ڕاديۆ تاران بۆ ل

 

'ههروايه،   گۆرانيی  له  ههيه  وا  زيرەک  مۆسيقای  کهرييهی  کارت لهو  ديکه  نموونهيهکی 
تهوە:   ههروايه'دا بدۆزر

ههوای ناسراوی "ههروايه، ههروايه"، ئهوەندەی من ئاگادار بم، يهکهم جار به دەنگی  
کی ديکهی  هونهرمهند حهسهن زيرەک تۆمار کراوە و ئاگاداری ئ  ژ هوە نيم چ گۆرانی ب

ت. شيعری گۆرانييهکه فۆلکلۆريکه و واههيه بهشی   ش زيرەک ئهو ههوايهی گوتب کورد پ
نهرانهی حهسهن زيرەکدا، کهمتر   وازی داه ت. له ش زۆری ههر زيرەک خۆی دايناب

کد  تهوە و له دووپات کردنهوەی ههربهش ا  شيعری گۆرانی ههبووە عهينوبيلال دووپات بکر
رەشدا بهباشی   تن و ئهو گۆڕانکارييانه ل ناب دا وەدی نهه ک گۆڕناکاريی فی البداههی ت ههند

 دەردەکهون. 
 

 ههروايه، ههروايه، پهنجهرەی ڕووی له بايه 
ی ب خودايه  ته سهيران، ئاگات ل  يارم دەچ

زی خودايه  يارم چۆته سهفهرێ، بيپار

تان هاوار ماڵ به بهرزەوە،  يا سو
 بمرێ بهدەم لهرزەوە!بهدکارمان 

 
ژانی فارس له دەيهی دلکهش يهک ل    59 کی مازندەران بوو،  ٦٠و  ٥٠ه ناسراوترين گۆرانيب نيدا بوو و به ئهسڵ خه ی زاي

لۆدييه بدەم،   ژوو و بنهچهکی ئهو م گۆرانييهکهشی به زمانی تهبهری (مازی) و فارسی گوتووە. ديارە من ناتوانم بڕيار لهسهر م
م دەزانم دياردەی هاوبهش له زمان و نهريت و ف  هرههنگی کوردی و مازيدا زۆرن.به
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هی ههمه نهزری ئه ب  ئهو ما
 به شهرت کۆچهکهت بهرەودوا ب

 دەمهکهت ههنگوين له کووزووی شيندا
م چوون به قيندا نی، ل  ناردمه خوازب

 ههرکهس نهيب دوو دۆست و يارێ،
وارێ!   سهر بگرێ له قوڕ، سوبح و ئ

 ههروايه، ههروايه، پهنجهرەی ڕووی له بايه 
ی ب خودايه يارم دە ته سهيران، ئاگات ل  چ

زی خودايه  يارم چۆته سهفهرێ، بيپار

 ئهوە گۆرانييهکهی زيرەکه لهسهر يوتيووب: 
 www.youtube.com/watch?v=zCPbgIBHoWohttps:// 

ک له   کی زۆر دوای زيرەک، وەک بهش ن   ٣٠٥بهرنامهی "گلهای رنگارنگ"ی ژمارە  سا
کی خستبوو و شاعيری ناسراوی   رانيی بواری مۆسيقا، 'جواد معروفی' ڕ که هونهرمهندی ئ
ژی   ب دانابوو؛ دەنگ  'ڕەحيم موعينی کرماشانی'، شيعری بۆ  ژ،  فارسی و "ترانهسورا" ی 

رانی 'عبدالوهاب شهيدی'ش له سهر ڕاديۆی فارسيی تاران به فارسی گ وتيهوە، ب ئهوەی  ئ
ت.   ژەکهبکر له بهرنامهکهدا ئاماژەيهک به ئهسڵ و بنهمای کورديی مۆسيقاکه و ناوی گۆرانی ب
وکراوەتهوە و له ڕاگهياندنی بابهتهکهدا، ئهو   ت ب تهنيا لهم دواييانهدا گۆرانييهکه لهسهر ئينترن

لۆدييهکهی کور م ناوی حهسهن  ڕاستييه به نووسين پشتڕاست کراوەتهوە و گوتراوە م دييه، به
شدا نههاتووە.   زيرەک لهو

کهريی مۆسيقا کوردييهکهدا،   ر کارت ش ئهوەيه شيعرە فارسييهکهی موعينی، لهژ سهرنج ڕاک
کهاتبوو. شيعری س ميسراعيی ناو بهيت و گۆرانييه کوردييهکان    ٣له س بهشی   ميسراعی پ

نهتهوايه شيعری  و  مۆسيقا  بهرچاوی  ک  گهل کی  ڕيشهی  ڕوخسار و  کوردە  گهلی  تيی 
نموونهيهکيهتی.   'گاثاکان'  که  زەڕدەشت،  ش  پ زووی  ک  گهل کی  سهردەمان بۆ  تهوە  دەگهڕ
گۆرانييه   تايبهتمهندييهی  ئهو  شارەزای  دەب  بوو،  کرماشان  کی  خه که  موعينی  ديارە 

نهی ئهو شيعرە   م له شيعری فارسيی کالسيکدا و ت. به نه  ميسراعييا   ٣کوردييهکانيش بووب
ت، وەک شيعری 'فههلهوی' و 'محلی' سهير کراوە   نهبينراوە يا ئهگهر تاک و تهرايهکيش بووب
دووپات   يان  ميسراعهکان  له  گۆڕانکاريی  بههۆی  رەدا  ل زيرەک  نهدراوە.  پ بايهخی  و 

هی پاراستووە.   کردنهوەيانهوە ئهو ئهس

 
 ئهوە شيعرەکهی موعينی کرماشانييه: 

 شوری پيدا کردم ز جهان دل بر کندم تا 
 تو پريشان مو کردی چون مجنون صحراگردم  

 ز تۆ نوشين لب باشد هم درمان و هم دردم  
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 دلم از خون چون مينا، لبريز و من خاموشم
 شب هجران جای می، خوناب دل می نوشم

 ز خيالت برخيزد بوی گل از آغوشم

 تو سيه چشم از چشمم تا دوری، من بيمارم
 واب و من بيدارمتو سيه گيسو هر شب در خ

 تو لب ميگون داری، من اشک گلگون دارم 

 ز تو دل گر برگيرم، از غم ديگر می ميرم
 به خدا دور از رويت از جان شيرين سيرم

 ئهوەش دوو دەقی گۆرانييه فارسييهکه به دەنگی عهبدولوەهاب شههيدی: 

://www.youtube.com/watch?v=ycbEHBupa7Uhttps 

-https://hemmaty.com/%E2%80%8F%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81
-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1

-D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%
-%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8D8%B9%D8%A8%D8%

D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C%/    

ک دوای شههيدی (واههيه له   ران، شههرام  ٢٠١٧سی چل سا ژی کوردی ئ دا)، گۆرانی ب
که له   و که نازری، ههمان گۆرانيی به فارسی و کوردی گۆتۆتهوە. کاری نازری ت

کی  فارسييهکهی شههيدی به ههمان شيعری  موعينی کرماشانييهوە هاوڕێ لهگهڵ شيعر
 فۆلکلۆريی ناوچهی کرماشان.  

ت   وی فارسی و کورديی شيعرەکهی ئيجڕای نازرييه و وەک دەبينر که ئهوەی خوارەوە، ت
دا ڕەچاو نهکراوە و تهنيا دوو   ئهو خهسلهتی س ميسراعييهی موعينی کرماشانيی ت

دا  ميسراعيان گوتراونهتهوە، که واههيه بۆ   ت بتوان شيعرە کوردييهکهشی ت ئهوە بووب
تهوە:  ژ بب ندنهوەی شيعرەکان زۆر در ت ب ئهوەی ماوەی خو ن  بگونج

 ز جهان دل برکندم تا شوری پيدا کردم 
 تو سيه گيسو کردی، چون مجنون صحرا گردم 

 ههروايه ههروايه، يارم وەليم تووريايه
 ئهرێ خودا چه بکهم، دلبهر دل وە کی دايه

 تو گر دل برگيرم، ديگر از غم می ميرمز 
 به خدا دور از رويت، از جان شيرين سيرم

 ههروايه ههروايه، يارم وەليم تووريايه
 ئهرێ خودا چه بکهم دلبهر دل وە کی دايه 

 شب هجران جای می، خوناب دل می نوشم
 ز خيالت برخيزد، بوی گل از آغوشم  
 ههروايه ههروايه، يارم وەليم تووريايه

 ێ خودا چه بکهم دلبهر دل وە کی دايه ئهر
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 ز جهان دل برکندم، تا شوری پيدا کردم 
 تو سيه گيسو کردی، چون مجنون صحرا گردم 

 ئهوەش گۆرانييهکه به دەنگی شههرام نازری: 

-D8%B1%D8%A7%D9%85https://sarimusic.net/45387/%D8%B4%D9%87%
-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%DB%8C

D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%87% / 
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شهی "ناو"ی گۆرانييهکانی زيرەک   ک
 

جيا له تايبهتمهنديی مۆسيقايی، ههموو گۆرانييهکی ئاسايی کوردی لهباری شيعر و کهالمهوە  
ت: بهند و  ک د  سهربهند. له دوو بهش پ

ت يا له شيعری    ژ به خواستی خۆی شيعری بۆ دادەن بهند ئهو بهشهيه وا گۆرانی ب
ت. سهربهنديش ئهو بهشهيه وا له کۆتايی   ک ياخود له فۆلکلۆری وەردەگر شاعير

تهوە.   کدا دووپات دەب  ههربهند
ت و لهسهر ڕاديۆ و تهلهفيزي  ۆن و  ناوی گۆرانی به عادەت له سهربهندەکان وەوردەگير

کی بهسهريدا   ت شريت و قهوانی فهرميی کۆمپانياکانيشدا که هونهرمهندەکه خۆی دەسه
م له  ت. به شهيهک ناب ی ڕابردوودا که   ٧٠- ٦٠ههيه، ناوی گۆرانييهکان تووشی ک سا

ک توانای پهيدا کرد شريتی گۆرانی کۆپی بکات يان دەنگی ڕاديۆ و تهلهفيزيۆن   ههموو تاک
ت، گهڕەالوژە و  تۆمار بکات، و له  ت بهتايبهت يوتيووبی دابن م دواييانهشدا له سهر ئينترن

رەی زەوق و ڕادەی   دا و ههرکهس به خواستی خۆی و بهگو پاشاگهردانييهک سهريهه
کی لهسهر گۆرانييه کوردييهکان داناوە و ئهوە به تايبهت کات   گهيشتنی خۆی، ناو ت

تييهکان  گهيشتۆته لووتکه، له ههر ئهو تاکهکهسه دە تی پهيدا کردووە له سهر سايته ئينترن سه
لگرامدا به   ود)، يان الپهڕەی خۆی له فهيسبووک و ئينستاگرام و ت (يووتيووب و ئای ک
گهيشتووە. ئهنجامی کارەکه بووە   ی ت وی بکاتهوە که خۆی ويستوويهتی و ل کهوە ب ناو

هيدا بکات! حهسهن زيرەک که  بهوەی يهک گۆرانيی کوردی، دوو يان س ناوی جياجيا پ
وکردنهوەيان   کی شارەزاوە سهرپهرشتيی ب سايتی فهرميی خۆی نييه و لهاليهن کهسان

نهوە تووشی   گريان زۆرە، لهو بهست ت، لهبهر ئهوەی گۆرانييهکانی خوازيار و گو ناکر
کخستنی   زيانی زياتر هاتوون. ههروەها توانای بهرزی زيرەک له "شايهری"دا، واته ڕ

نانی بابهتی تازە و خۆ   دەست بهج و "فی البداهه"ی شيعری گۆرانييهکان و ه
کی وای کردووە که شيعرەکان ههردەم لهگۆڕانکاريدا   دوورخستنهوە له دووپاتکردنهوە، کار

کی کارەکه،  بن. وەک ئهنجام

 زانت بم' ناوی 'له سيلهی قهبران' و 'له سيلهی قهبران هاوارە'ی   گۆرانی 'وەرگهڕێ ئاو
زانت بم' له سهربهندەکانيدا دووپات  کدا عيبارەتی 'وەرگهڕێ ئاوا بهسهردابڕاوە لهکات

 دەبنهوە و ديارە ناويشی ههر ئهوەيه. 

  .ی کچهجيران'ە  ههوای 'کرماشان شاری شيرينم'، له ڕاستيدا گۆرانيی 'خۆشم دەو

  م له سهر يوتيووب به ن بوار' ناسياوی ههموواليهکه به هی ڕ اوی 'کاکی  گۆرانيی 'خا
و کراوەتهوە.   جووتيار' يش ب
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 'وکراوەتهوە.   60گۆرانی 'حهوسهت  به ناوی 'ههی بهعينوانی'يهوە ب

کيان  بۆ چارەسه ت له بنهڕەتدا چ ناو ويسته بزانر شه و ساغکردنهوەی ئهو ناوانه، پ ری ک
لهسهر بووە که دواتر بهو ههرەوەزە سهير و سهمهرەيه تووشی گۆڕان هاتووە؛ ياخود دەب  
ت يان نا. ئهگهر کارەکه   وانهی ناودانان ب ت ئايا سهربهند پ ت، بۆنموونه، بزانر وانه ههب پ

پهڕبوونی زياتری ساڵ و سهدە، ژمارەی  وەک ئهوەی ههيه ب ژەی کار و به ت وە، لهدر ڕوا بهڕ
ی ديکه   ت و ڕەنگه سهد يان دووسهد سا ستا ههيه زياتريش دەب يانه لهوەی ئ ئهو ناوە نابهج
ی له دواڕۆژدا   هکهی خۆی. تۆب تهوە سهر ئهس گهی ناوەوە گۆرانييهک بهر کهس نهتوان لهڕ

ب و وتاری نا ههيه، بۆ بهرههمی مۆسقاييش    )ISBN(و گۆڤارەکان  ژمارە و کۆدی  وەک بۆ کت
تهوە؟  ک بهو کۆدە بناسر ت که ههر دەنگ  کۆد دانهنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
چهوانهی ئهوەی دەگوترێ حهوسهت به واتای ژمارەی   60 ت و شتی لهو چهشنه، ئهم وشهيه بهکورديکراوی وشهی   ٧٠٠به پ ب

 'حفصه' ی عهرەبييه که ناوە بۆ کچانی عهرەب. 



 
 

            47              www.rojhalat.de               www.bokan.de                 redaktion@rojhalat.de       
 

 

 ناوچهی جوغرافيايی گۆرانييهکان 
 

کيان واههيه له شارەکانی ديکهی کوردستانيشدا   ک تايبهتمهنديی ههيه که بهش بۆکان ههند
 ههبن.  

م ناوچهکه لهباری ئيدارييهوە سهر به ئازەربايجانه؛   کهکهی کوردن به  خه
البهگييهکانه؛   - تی شار ناوچهی فهيزو  بهشی ڕۆژهه
ييه و زاراوەی ئهو دوو بهشه زياتر لهگهڵ شاری سهقزدا   - ئهوالتر، بهشی چواردۆ

 هاوبهشه، که ئهويش کهوتۆته بهری باشووری شارەکه؛ 
دا زاراوەی  ناوچهی گهورکاي - هتی و پاشان سهردەشت کهوتوونهته باشووری ڕۆژئاوا. لهو

کهکه.   ته زاراوەی سهرەکی خه ت و دەب ب دەب  موکريانی وردە وردە غا
بهرەو ڕۆژئاوای شار، ڕووی شارەکه له مههاباد و سهرجهم موکريانه و زاراوەی   -

ک داب و نهريت و فهرههنگيان، له موکريان نز کهکهی و بهش  يکه.  خه
الی باکووری شار، باوەکوو تا ناوچهی سهرچۆمی مهجيدخان و نزيکهی ناوجهرگی   -

وييهکی کهم و زۆری کورد   که م ت ن به دا نيشتهج کی کوردی ت شاری مياندواو، خه
 لهگهڵ ئازەربايجانييهکان ههيه.   

م ها  وڕێ لهگهڵ خهسلهت  ئهو تايبهتمهندييه جوغرافياييانهی بۆکانم بۆيه دەست نيشان کرد که ب
کچڕژاوييه   گومان سهر بهوانه، ههروەها ئهو ت کار، که زيرەک ب و بيروباوەڕی چينی کر

زيرەکيان    -کهلتووريی   - زاراوەيی  -فهرههنگی کهسايهتی  بهسهريهکهوە  که  زمانييهيه،  و 
کيتر هی   بهگی، بهش ک له گۆرانييهکانی زيرەک هی ناوچهی فهيزو دروست کردووە. بهش

م کهم نين ئهو گۆرانييانهی  سهر چ  کيان هی ناو شاری بۆکانن.  به ۆمی مهجيدخان و بهش
مانی و   وە، سنه و سل ناوچهی مههاباد و سهقزيش که زيرەک گوتوونيهتهوە و به ههمان ش

ر وکهرکووکيش ی خۆيان بوەستن.   - ههول  ئيتر ئازەربايجانی و فارسی و عهرەبی لهج

 شار و ناوچهکانی دەوروبهری دەردەخات:  نهخشهی خوارەوە دۆخی بۆکان و 
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 تايبهتمهندييهکانی مۆسيقای زيرەک له زمان مامۆستايانی مۆسيقاوە 
 

کم له زانياريی مامۆستايانی مۆسيقا، حهسهن دەرزی، عادل محهمهد   بۆ نووسينی ئهم بهشه، که
فهرەج   غهمگين  و  ڕەئووف  زادە، سهالح  فهقيه  کاوە  به  کهريم،  زانه  بهڕ ئهو  وەرگرتووە. 

ت   پهڕی ڕۆژهه ک پرسياری ما می ههند ناڕاستهوخۆ وە   - ميهرەبانييهوە، ڕاستهوخۆ يا 
داوەتهوە.   زيرەک  دەنگی  و  مۆسيقا  هونهرييهکانی  تايبهتمهندييه  به  سهبارەت  بۆکانيان 

بهو   زانهيه  بهڕ ئهو  می  مامۆستايانه، وە بۆچوونی  ڕاگواستنی  بۆ  من  پرسيارە  سهرچاوەی 
تايبهتانهی که بريتی بوون له چۆنيهتی دەنگ و ڕادەی ناسياويی زيرەک له مهقاماتی مۆسيقا  
نهر دەتوان بۆچوونی ههموو مامۆستاکان   گهی ئهو له مۆسيقای کورديدا. خو گه و پ و ج

ت   پهڕی ڕۆژهه ما تهوە. ئهوەش ئهدرەسی    – لهسهر  بۆکان، بهسی سهدەی زيرەکدا بدۆز
پهڕەکه:   61ما

رەی قسهی ئهو مامۆستايانه، دەنگی حهسهن زيرەک لهڕووی    -پهيژەی دەنگ   . １ به گو
نۆر"ە و ههندێ جاريش نزيک بۆتهوە   پهيژە و چهشنهکانهوە، بهتهواوەتی، دەنگی "ت
نۆردايه و ههندێ جار خۆی داوە له گڕ   نۆر يا خوار ت تۆ....  دەنگی له چينی ت له ئا

)Bass ک له دەنگ و تۆنی   )… دەنگ و کانی قورگی ههر له خۆڕسکهوە جۆر ژ
ت که له   ييهکی چهند چينی دەنگی دەچ که قاوە که زۆر جار له ت دا خو موزيکی ت

ک له جوانکاری و لهرينهوە   يهک کاتدا گۆرانی بچڕن. ... له دەنگی زيرەکدا جۆر
ژانی ديکهد  ا بوونی ههيه...  يا فيبراتۆيهکی نهرم ههيه که به دەگمهن له گۆرانيب

کدا سيمای نوێ بوونهوە   توانای له چڕينی ئاوازەکاندا ب سنوورە و له ههموو چڕين
ز و زيندوويی تيايه، جهرەسی   وەديارە... دەنگی پاک و خۆشه، ه و ئاست بهرزيی پ

کانی قورگی ساز و ئامادەن بۆ چڕينی   کی تيايه، دەنگه ژ دەنگی ههست و سۆز
کی پڕ   هيه له چهند  گۆرانی... دەنگ که ری بووە، زۆرجار ههستت کردووە که ت و ت

کی جياواز. توانايهکی باشی له پيادەکردنی دەنگ و مهودا   ک له چهند چين دەنگ
 دەنگييهکانی ناقو پهيژەی مهقامهکاندا بووە 

 

دەنگی لهگهڵ ههموو   -چۆنيهتی چڕين و وتن يا دەربڕين (ئهدا کردن)ی گۆرانی  . ２
دا کردوون... زۆر زيرەکانه و  ئهو گرووپ و کۆڕانهد  ا گونجاندووە که بهشداريی ت

م له   ن نهبووە به رانه گۆڕانکاريی له وتنی مهقامهکاندا  کردووە.... مهقام خو بو
يدا به تهواوەتی مامۆستا بووە...   هاتووييهکی مامۆستايانهی بووە و ت مهقامی ڕاستدا ل

 زيرەک شهيدا و تينووی مۆسيقا بووە. 
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ت،   -نی ڕيتمپاراست  . ３ هيهک بکات ياخود له ڕيتم دەربچ به دەگمهن دەبينين زيرەک هه
گۆڕک به مهقامهکان بکات...   کدا ج ک بکات... زانيويهتی له چ کات يا نهشاز
وەيسييه و به   بوار"ەکهی سهداسهد ئه ۆ ڕ نهرانه بوون... "خا الدانهکانی داه

ک وەرەگرتن له ناسياويی خۆی له مهقامهکان وە  که ، توانيويهتی به جوانترين ش
شکهشی بکات     پ

 

سۆزی ب ئهندازە ڕەسهنی کوردی له دەنگيدا بۆته هۆی   - ڕەسهنايهتيی دەنگ  . ４
ناساندنی مۆرکی ڕەسهنی ئاواز و ستڕانی کوردی به جيهان و به تايبهت به  
کی کردووە تا   ميللهتهکهمان.... ڕەسهنايهتی دەنگ و مۆسيقای زيرەک کار

نن دەنگی ئهو و مامۆستايانی ديکهی مۆسيقاش  ئهوکاتهی   کی کورد بم خه
ين مۆرکی ڕەسهنايهتيی مۆسيقای کوردی به چڕينهکانی   ننهوە... دەتوانين ب دەم

ن.  ناسه دەکر  زيرەک پ
 

زيرەک ئهگهر ئاوازيکی بيانيشی بگوتايه،   -مۆرکی کوردی له مۆسيقای زيرەکدا   . ５
ک  واز ی ڕەسهنی کوردی دەيگوت. ژەنياری  به دەنگه ڕەسهنهکهی خۆی، به ش

موانييه زيرەک   دا بهرن... پ عهرەب و فارس نهيانتوانيوە دەنگه کوردييهکهی بهالڕ
ر کاريگهريی هيچکام له موزيکی تورکی يا عوسمانی و فارسی و عهرەبيدا   لهژ

کی زۆر تايبهت گۆرانی گوتووە که ئهو ڕەنگه له   کوو به ڕەنگ ت، به بووب
ت کی عهرەبی يان  فهرههنگی و انيتردا بوونی نهبووە... ئهگهر ژەنياران به مۆرک

ت، کات دەگهيته سهر دەنگی ئهم، ههست بهو   فارسی، کاری ژەندنيان بۆ کردب
 مۆرکه نامۆيانه ناکهيت.  

 

شاعير بووە و ئيلهامی شاعيرانهشی زۆر   -زيرەک و شيعری گۆرانی و مهقامهکانی   . ６
ناکردندا زۆر ز بووە، له و ز بووە. توانای لهبهر کردنی هۆنراوەی زۆر    بهه بهه

 بووە... 
 

گهی زيرەک له مۆسيقای نهتهوايهتيی کورددا . ７ گه و پ کات باس له بنهماکانی    -ج
شين   موزيکی کوردی دەکهين دەب ڕاستهوخۆ دەست بۆ بهرههمهکانی زيرەک ڕابک

ناسهی    بکهين.  و وەک يهک که شوناسه زيندووەکانی موزيکی کوردی پ

زانه بکهم که بۆ نووسينی ئهم   ويسته سپاسی زۆری ئهو برادەرە بهر له کۆتايی وتارەکهدا، پ
ز نادر فهتحی   ڕانه هاوکارييان کردم. اليهنی تهکنيکی شهجهرەنامهی زيرەک کاری بهڕ د

کی زۆر له کهسوکار و خزمهکانی زيرەک، کاک شۆڕش دياکۆ بۆی   (شوانه)يه و ناوی بهش
ز حوسهين سالمی  ئامادە کر دووم، سپاسی زۆری ههردوکيان دەکهم. ههروەها سپاس بۆ بهر

يان و   ش کۆچی دوايی کاک حوسهين زيرەک، چووە ما ک پ که دەوروبهری مانگ
مدانهوەی پرسيارەکانی کاک نادردا، گرته ئهستۆ. سپاسی   تۆمارکردنی دەنگی ئهوی له وە
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ووەوە و بۆچوونی خۆی دەربڕی ههروەها چهند  کاک برايم فهڕش دەکهم که به بابهتهکهدا چ 
يهکی   کی زانياريی بۆ ناردم. جگه لهوان، کاک ئازاد محهمهديان هاوکار سهرچاوەی بهکه

سۆزانهی کردم، سپاسی دەکهم.     د

 _________________________________________ 
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 پاشکۆ 
 

نه و شهرحی   ی  و "اظهارنامه"ی باوکی زيرەک بۆ وەرگرتنی ناسنامه له ئيدارەی سهبتی ئهحوا
 بۆکان 
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گهنامهکه به فارسی:   نووسينهوەی دەقی به
نانهن   (نووسراوە و نيشانهکانی ناو کهوانی چوارگۆشه [...]، زيادکراوی منن ياخود ئهو شو

نراونهەتهوە):   وا بۆم نهخو

 [آرم شير وخورشيد] 

 وزارت داخله

 (ورقه اظهارنامه) 

 سجل احوال 

 - شهر: 

 - قصبه: 

 [؟]   ٧٥٣نمرە اظهارنامه: 

 قريه: بوکان 

 [؟]   ٢نمرە دفتر واليتی:   

   ____________________________________ 

 ٣ب  ٩٩٠٦٦٣
 
 ز]] ١٩٤٠[يا   ١٩٣٩/ ١١/ ٢٩[=  ؟]   ٢٨[يا    ١٨/ ٩/ ٨

 [...؟] ش    ٢٨٠٩٨٥
 

 ز[؟]] ١٩/٣/١٩٦٠يا   ١٨[؟][=   ٣٩/ ٢/ ٢٨

 ١٨  [؟]
 

 ز] ٧٠يا   ١٩٦٩[=  ١٣٤٧

 

 ز] ١٩٣٨/ ١١/١٠[=   ١٦/٧/١٣١٧در تاريخ  

 اظهارکنندە ذيل: 
         اسم و نام خانوادە: عبدهللا زله بوکانی 

               شغل: فالحت    
               منزل: بوکان 
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             به معيت شهود ذيل:  
 حاجی ابراهيم محمديان 

 شغل: بزاز
 منزل: بوکان 
  کريمی بوکانیحاجی عبدهللا
 شغل: جراح 

 منزل: ىوکان  

 [مهر به رنگ سبز روی کلمات: 
 آرم شير وخورشيد 

 شناسنامه [....؟] 
 ] ادارە ثبت احوال مهاباد 

 

 اطالعات راجعه به هويت شخص ذيل را به اين طريق: 

 اسم: حسن   
جلوی  زيرک[خطی با مرکب آبی بر روی اين دو کلمه کشيدە شدە،  نام خانوادە: زله بوکانی 

 آن نوشته شدە است: زيرک] 
 --- شغل: 
 --- سن: 

 مسکن: بوکان 

 ز] ١١/١٩٢١/ ٢٩[قوس= آذر][= ١٣٠٠تاريخ تولد:  هفتم قوس يکهزارو سيصد شمسی  
 محل تولد: بوکان 

 سواد فارسی: ندارد 
 عدە اوالد: ندارد 

 عدە عيال: ندارد    

 اسم و نام خانوادە پدر: عبدهللا زله بوکانی 
 [؟]   ٧٥٠ر: نمرە ورقه هويت پد 

 شغل پدر: فالحت 
 اسم مادر: آمينه 

 [؟] درجه نسبت به اظهار کنندە: پسر ... 

  _____________________________ 

 [يک اثر انگشت] امضاء اظهار کنندە: 

 : مأمور سجل احوال ساوجبالغ مکری [مهر مستطيلی شکل آبی رنگ] 

 [امضاء ديدە نميشود] امضاء مأمور سجل احوال: 
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مهر  شهود:  امضائ   نوشتههای روی  آبی.  به رنگ  دايرەای شکل  و  بيضی  مهر  عدد  [دو 
بهخوبی خواندە نميشوند ولی بر روی يکی از آنها کلمه "محمد" يا "محمديانی" قابل رويت  

 است که بايد متعلق به شاهد نخستين يعنی حاجی ابراهيم محمديان باشد]  

ب شناسنامه يعنی حسن زيرک باشد، با دو  [عکس يک نوجوان، که قاعدتا بايد متعلق به صاح
سنجاق به ورقه الصاق شدە است و به احتمال زياد محل امضاء مأمور سجل احوال را پوشاندە  

 است]

بينی:  ک ڕوونکردنهوە و ت  ههند

گهنامهکه، نهمر حهسهن زيرەک، له ڕۆژی    . １ رەی به ی ههتاوی    ١٣٠٠/ ١١/ ٧بهگو
که  نی، دەکاته  له شاری بۆکان لهدايک بووە. ئهو ڕ ری زاي رەی ڕۆژژم وته به گو

رەی ئهو 'ئيزهارنامه'يهی وا باوکی  ١١/١٩٢١/ ٢٩يان    ٢٨ نی. ديارە ئهوە بهگو ی زاي
دەريدەخات که   نهکه  و کی ساکاری  م سهير به پڕيان کردۆتهوە.  دوو شاهيدەکه  و 

نهی وا گوتراوە، زيات يش لهو حهوت سا ر بووە؛  تهمهنی خاوەنهکهی تهنانهت به دە سا
گهنامهکه دراوە و   کی دواتردا له به ن نهکه له سا مهگهر لهسهر ئهو باوەڕە بين که و
کی سهير و   ران، نهک ههر ئهو ئيدارەی ئامارە به تهنيا، شت ئهوەش بۆ ئيداراتی ئ

 سهمهرە نهبووە. 

 له کاتی وەرگرتنی ناسنامهکهدا، ناوبراو ئيش وکاری نهبووە يان بۆی تۆمار نهکراوە.   . ２

نی پرسياری    . ３ شه له شو ی نهبووە. سهرنجڕاک ئاشکرايه لهو تهمهنهدا هاوسهر و مندا
ژمارەی   هاوسهران!  ژمارەی  کراوە:  وەيه  ش بهم  پرسيارەکهدا  دا  مندا و  هاوسهر 

ن.   مندا

پرسياری    . ４ فهرمييهکه  گه  به ئهوەيه  گرنگ  ی  خا نهبووە.  ندەواريی  خو هدا  سا لهو 
فارسی" ندەواريی  کهسهکه    "خو ئهگهر  واته  بهگشتی.  ندەواريی  خو نهک  دەکات 

تۆمار کردنی   بۆ  ک  ن ت، شو بووب يان عهرەبی  تورکی  يان  ندەواريی کوردی  خو
ڕەزاشای   تهوە.  دەگر يهک  ڕەزاشاييدا  سياسهتی  لهگهڵ  ئهوەش  نهکراوە!  دياری 

ی  ران بووە. ١٩٤١تا   ١٩٢٥[  ١٣٢٠ەوە تا  ١٣٠٤پههلهوی له سا  ز] شای ئ

سياسهتی    ناوی   . ５ رەی  بهگو ئهوەش  "شناسنامه".  به  بوو  درەنگتر  هويت"  "ورقه 
 "فارسيزە" کردنی وشه عهرەبييهکان، که له سهردەمی ڕەزاشادا پهيڕەو دەکرا. 

کی   . ６ هيی حهسهن زيرەک له سهردەم گهنامهکهدا، ناوی بنهما شتر گوترا، له به وەک پ
کی   کی جياواز و به جهوههر ی لهسهر کشاوە و  نهزانراودا، به دەستخهت شين، ه

 کراوەته "زيرک" 

گهنامهکه به جهوههری سوور نووسراوە:   ت له دەستهڕاستی به لهو پهيوەندييهدا دەب بگوتر
هيی   بنهما ناوی  به  سهبارەت  واته  شود"  مراجعه  سند  ظهر  به  خانوادگی  نام  به  "راجع 

م بهداخهوە ئهو  گهنامهکه بکهن" به پهڕی    [شوهرەت] سهيری پشتهوەی به بهشهی لهسهر ما
 ئيدارەکه کۆپی نهکراوە و ڕانهگهيهنراوە.  
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نهر بهرەو   م سهرنجی خو گهنامهيه نييه. به من هيچ ڕوونکردنهوەيهکی ديکهم لهسهر ئهو به
شم:  ی گرنگ ڕادەک  يهک خا

ی   گهی سهرەکی وەربگرين، کاک عهبدو ئهگهر ژيننامه شيعرييهکهی زيرەک به بنهما و به
ته  باوکی دە  ش ئهوەی زيرەک بب ت، که ئهوەش لهگهڵ    ٩- ٨ب پ ن کۆچی دوايی کردب سا

ک و دوان دوای   تهوە، واته مردنهکهی سا نووسراوەی سهر ئهو ئيزهارنامهيهدا يهک دەگر
گه فهرمييه.    پهنجهمۆر کردنی ئهم به

کی   نهيه هی مندا گهنامهکه ڕابگهين. ئهو و نهی سهر به شهی و ستا با به ک ن  ئ حهوت سا
ت؛ يان   ک دواتر بۆی دەرچووب ت و دەسا ه نووسراب گهکه به هه کهوتی به نييه و دەب يا ڕ

کی دواتر (تۆ ب   ن نهکه سا ت.   ١٠و گهنامهکه)، لهوێ دانراب  ساڵ دوای دەرچوونی به

گهکه به ڕاست و ب خهوش وەربگرين و ئهو ڕۆژ و مانگ و   له ئهگهری يهکهمدا دەب به
بۆ  سا و  کراوە  بهکردەوەش ههروا  که  بزانين،  زيرەک  تولد'ی  'تاريخ  واته  مهواليد  به  هش 

هی له دايکبوونی زيرەکيش لهسهر بنهمای ئهو ڕاست بوونه   نموونه ئهم ڕێ و ڕەسمی سهدسا
 دانراوە. 

گهکه،   ک دوای دەرچوونی به دەسا ی بکهين زيرەک  قهبوو ويسته  پ دووەمدا،  ئهگهری  له 
ته ئيدا تن و له عهينی کاتدا  چووب داب نهی ئهو تهمهنهی خۆی پ ی بۆکان، و رەی سهبتی ئهحوا

ته 'زيرەک'.  هيی خۆی له 'زلهی بۆکانی'يهوە کردب  ناوی بنهما

ههم بوونی   کی س م الم وانييه ئهگهر لهو دوو ئهگهرە، کامهيان ڕاست و تهواوە؟ من نازانم؛ به
ت.   ههب

 

    

   

 

 

 

 

 


