به "حهسهن زيرەک"بوون،ڕەنجی فهرهادی گهرەکه
نووسين و تو ژينهوە :هۆمهر نۆرياوی

شمشا ک..مرد
ئاوازەکانی چوونه سهر مهزارەکهی
که سهيريان کرد:
لق و پۆپی دارتووەکان
بوونهته"خاوکهر"ی سهوز و
با ندەکانيش به گو ی
دارئهرخهوان!
)شمشاڵ،ش رکۆ ب کهس،ل(499

وشهی بهرايی:
کورد،نهتهوەيهکی ههستپاکژ و زووباوەڕە و ههست و نهست بهسهر ئاوەز و ئهق يدا زا ه،ههر لهم
سۆنگهيشهوە بهدر ژايی ديرۆک زەرەرمهند بووە.
بۆ ماوەيهک دەچ ت يهک له ئهستووندەکه سهرەکييهکانی موزيک و گۆرانی کوردی"،حهسهن زيرەک"بووەته
پرس کی سهرەکی ن و کۆڕ و کۆمه نی خه ک و بگرە کۆمه هی ڕۆشنبيريی کوردی و له ن و چهقی
پرسهکهدايه و له بن نس ی ئهم گهورە هونهرمهنهدا ههر يهکه و به جۆر ک له مهيدان و گۆڕەپانهکهدا
ئامانجهکهی خۆی بهرەوپ شهوە پاڵ پ وە دەن ت .به م گهل ک ڕوون و خويايه ويژدانه ب دارەکان ههردەم له
مهيدانهکهدا ئامادەنه و کهسيش ناتوان ت تۆسقا ک له سهنگ و قورسايی ئهم هونهرمهندە ڕاستينهيه کهم

بکاتهوە چونکه به شايهتی خودی مۆسيقا و گۆرانيی ئ ستای کوردی،ه شتاکه زۆرينه ههر لهبهری هونهرە
وا کهی حهسهن زيرەک دەخواتهوە.

ديوی ڕاستينهی پرسهکه:
لهم ژە ئهم ڕستهيه بووەته بن شتهخۆشهی سهرزاران که "حهسهن زيرەک نهخو ندەوار بووە" .به م ک ب ت
و نهزان ت حهسهن زيرەک بۆ مۆسيقای کوردی دەوری دايک دەبين ت و به خهزنهی ئاواز و م لۆدی کوردی
دادەنر ت .ئهم هونهرمهندە له ئام زی هونهری ڕەسهنی نهتهوەيهکی خودان هونهردا پهروەردە بووە و له بن
س بهری بهخت و چارەنووسهکهی خۆدا بست به بستی خاکی کوردستانهکهی دەگهڕ ت .ئهم گهشت و گهڕانه
زۆرە ،سامان کی فرەوانی ئهوتۆ دەخاته بهردەست حهسهن زيرەک که کورد نهک ئهمڕۆکه به کوو بۆ ههتايه
ل ی بههرەمهند دەب ت و شانازييشی پ وە دەکات.
"عهلی مهردان"ی مهزن بهمجۆره باس له زيرهکی نهمر دهکات " :تهنيا خودا بۆ خۆی دهزان که من چهنده
حهسهن زيرهکم خۆش دهويست و به نهمانی زيرهک،گۆرانييهکانی له گهروومدا خنکان .من قهت حهسهن
زيرهک له بير ناکهم و ئهو باشترين گۆرانيب ژ بوو".
ئهمه وە م و بهرسڤ که بۆ ئهوانهی نازانم لهبهر چ هۆکار ک دەيانهو ت شکۆی هونهری نهتهوەيهک
بشک نن!
ژهنياری ههره ناودياری کورد "موجتهبا ميرزاده"که خزمهتهکهی به حهسهن زيرهک ﻻی کهس شاراوه
نييه،سهبارهت به هونهری با ی زيرهک ده ":حهسهن زيرهک ئهرچی نهخو ندهوار بوو،به م شيعری
زۆربهی گۆرانييهکانی ههر ههمان ساتی تۆمارکردن دههۆنييهوه.ئهو خاوهنی بيرگه و زهين کی تيژ و بۆ
لهبهرکردنی شيعر و م لۆدی و مهقام ،کهس کی ناوازه و کهمو نه بوو و حهسهن زيرهک ئيدی له مۆسيقای
کورديی دا دووباره ناب تهوه،چونکه جوانترين و لهبهرد نترين م لۆدی و گۆرانی به گو جاڕی گۆرانی
کوردی بهخشی".
کات ک موجتهبا ميرزادە بهو چهشنه لهسهر ئاستی وريايی هونهريی حهسهن زيرەک دەدو ت ئيدی مرۆ
سهری سووڕ دەم ن ت بۆچ خودی خۆمان بهردەوام هه ه زەقهکه پاته دەکهينهوە و پ وەرمان بۆ خو ندەواری
تهن بڕوانامهيهکی ڕوا هتييه که ههزاران بڕوانامهی با به گهردی بهرپ ی بهرههم کی حهسهن زيرەک
ناب ت!

موزيکزان و ژهنياری ههره بهتوانای کورد "ع.ج.سهگرمه"يش بهمجۆره وهسﻔی زيرهک دهکات" :حهسهن
زيرهک لووتکهی گۆرانی کوردی له سهدهی بيستهم دايه".
ئهمه تهنيا ڕا و بۆچوونی چهند گهورە سيمايهکی هونهری کوردی لهسهر حهسهن زيرەک بوو که کورد
گوتهنی"ههر کهس کهسه ،حهرف کی بهسه".
کهس نييه حاشا لهم ڕاستييه بکات که حهسهن زيرەک بهڕاستی زيرەک و وريا و بليمهت بووە و له
سهخ هتترين ڕۆژگاری ژيندا ههرگيز ياری به هونهری نهتهوەکهيهوە نهکردووە و قهت له دووی گيرفان
ئاخنين نهبووە و بهرانبهر ميللهتهکهی تا سهر ئ سقان ڕاستب ژ بووە.
تا باسی حهسهن زيرەک د ته ئاراوە ،دەگوتر ت نهخو ندەوار بووە کهچی سامانی هونهريی و بهرههمهکانی
ئهم هونهرمهندە بۆ خۆی به گه و شايهتن بۆ ئاستی با ی وريايی و وشياری.
حهسهن زيرەک له سهردەم کدا داه نهر و پ شهنگ بووە که کورد خاوەن ميديا و دەنگی خۆی نهبووە .به م
حهسهن زيرەک دەرفهته چکۆ هکانی بهردەم خۆی به باشترين ش واز بۆ پ شخستنی هونهری نهتهوەکهی
قۆستووەتهوە و سهرباری کهند و لهندە بهرفرەوانهکانی بهردەم،بهوپهڕی تواناوە خزمهتی هونهری
نهتهوەکهی کردووە؛ڕاسته دەيان سيمای خهمخۆر و ل هاتووی وەک موجتهبا ميرزادە،عهلی مهردانی مهزن
و ...دەبنه پا پشت و يارمهتيدەری به م حهسهن زيرەک بۆ خۆی ههگبه هونهرييهکهی ل وڕ ژی م لۆدی و
ستران بووە.
حهسهن زيرەک لهپڕ ک و گۆترە و تهن له سای بههرەی دەنگخۆشييهوە ناب ته حهسهن زيرەک .ئهم
هونهرمهندە سهرانسهر نيشتمانهکهی دەگهڕ ت و ئاشنا به ههموو سووچ و قوژبنه هونهرييهکانی نهتهوەکهی
بووە و دەگهڵ سهدان هونهرمهنددا دادەنيش ت و کار دەکات.
ئهم هونهرمهندە له سهردەم کدا دەب ته حهسهن زيرەک که ئام رەکانی تهکنۆلۆژيا وەک ئهمڕۆ ئهوەندە
پ شکهوتوو نهبوونه که ههر نووزەيهک به ناوی هونهرەوە فهخر به ميللهتهکهی بﻔرۆش ت و له مهيدان کی
ئامادە و بهرفرەواندا لهم سامانه زەنگينه هونهرييه بههرەمهند بب ت و بگرە بهناڕەوايش تهرات نی ت دا بکات.
ئهمه ههر له هونهرە بهرزەکهی حهسهن زيرەک دەوەش تهوە ههرکه گو بيستی گۆرانييهکی دەبيت ،ڕاست
دەتباتهوە تا ن و خودی شاخ و داخ و دۆڵ و بنار و چيای نيشتمان چونکه ناخی سيخناخه به بهرامهی ئاواز
و م لۆدييه ڕەسهنهکانی گوند،شار،شارۆچکه و يهک به يهکی ناوچه و دەڤهرەکانی کوردستان و ئهمهيش
دەرەنجامی ئهزموونه دەو همهندە هونهرييهکهی ئهم هونهرمهندەيه.
له ن و ڕووبهری هونهری کورديدا کهم گهروو و قوڕگی هونهرييت پ شک د ت ئهوەندەی حهسهن زيرەک
ب خهوش و پاکژ ب ت و ماف و حهقی تهواوەتی به وشه کوردييهکان بدات و وەک خۆ ب ژەيان بکات.
ئهو پ وەندييهی ههموو چين و تو ژ کی کۆمهڵ به گۆرانييهکانی حهسهن زيرەکهوە دەيگر ت له کهمتر
هونهرمهند کدا دەبينر ت .هۆکاريش ئهوەيه گۆرانی زيرەک دە ی له گهرووی خودی جووتيار و شوان و
...کوردەوە دەردەچ ت.
حهسهن زيرەک بهسهر سهدان پردی گچکه و گهورەی هونهردا دەپهڕ تهوە و له ئاواز و م لۆدی ههر ناوچه
و دەڤهر کی کوردستانهکهی تو شهبهرەيهک پڕ دەکات و له سای ل زانيی و کارامهيی خۆيهوە پتر له

1500گۆرانيی ڕەسهنمان پ دەبهخش ت که هونهرمهندانی ئهم سامانه ههر له دو ن وە تا سبهيهکی دوور
دوور له بهرەکهی دەخۆنهوە و سهرپاکيش قهرزباری ئهم گهورە هونهرمهندەن.
حهسهن زيرەک هۆبه به هۆبه،ديوەخان به ديوەخان و ههوار به ههواری نيشتمانهکهی پشکنيوە تا زيرەکی
ل دەرچووە کهچی به سهد داخهوە ئهمڕۆکه ژمارەيهک مرۆی کا ﻔام و ههلپهرستی بهناو دەنگخۆش
دەيانهو ت له ڕ ی ئهم سامانه فرەوانه هونهرييهوە لهپڕ ک ببهن به کوڕ ک و دووکان ک بۆ خاپاندنی
جهماوەر بۆ خۆ بکهنهوە،ڕاسته جهماوەر ه شتاکه به ههست و نهستهوە بڕيار دەدات ل شوکر ههنووکه
ئاستی وشياريی هونهريی خه ك بهرز بووەتهوە و ههست به جياوازييهکان دەکات.
ههرگيز دژ به بههرە و توانای کهس نهبوومه و نيم و ناشبم به م گهييشتن به ئاسته وا هونهرييهکهی
حهسهن زيرەک شهونخوونييهکی زۆر و ڕەنجی فهرهادی گهرەکه.
حهسهن زيرەک يهکه و قهتيش پاته ناب تهوە .ڕەنگه به ههزاران سهوداسهر و ڕ بواری قوتابخانه و ڕ بازە
هونهرييهکهی بن به م ههمووان تهن لهبهرە هونهرييهکهی زيرەکی مهزن دەخۆنهوە و سامان
زيرەک،ئيحسان زيرەک و  ...تهنيا تامی خودی خۆيان دەدەن و نه ز تر.
ئای چهندە بهختهوەرە زيرەکی نهمر تا د ت ڕ بوار و شهيدای هونهرە ڕەسهنهکهی سهر له ئاسمان دەسو ت!!!

دوا پهيڤ:
يهکهم :پتر له  50ساڵ بهسهر مهرگی جهستهيی حهسهن زيرەک دا ت دەپهڕ ت کهچی ه شتاکه زۆربهی
بهناو هونهرمهندی ئهمڕۆکهی کورد قهرزباری هونهرە بهرزەکهيهتی و ه شتايش پهنا بۆ ئاواز و م لۆدييه
ڕەسهنهکانی ئهم هونهرمهندە دەبهن.
دووەم :حهسهن زيرەک،زادەی دەڤهر که سيخناخ و ل وڕ ژ به تۆرە و ئهدەبی کوردی؛ههر بۆيه ئهم سامانه
ئهدەبييه دەب ته گهورەترين پا پشت بۆ حهسهن زيرەک و زووتر پ دەگات.
س يهم :ئهوانهی پ يان وايه تهنيا له سای بههرەی دەنگخۆشييهوە دەتوانن کتوپڕ بهسهر پهيژەکانی هونهردا
سهر بکهون و ههر به شهو ک يهک به يهکی قۆناخه هونهرييهکان ببڕن،تهواو له هه هدان و ههرگيز
هونهرمهند کت پ شک نايه لهپڕ ک بووب ته کوڕ ک.
چوارەم :حهسهن زيرەک،خاوەنی بيرگه و زەين کی تيژ بووە و ههرکه جار ک شيعر کت بۆ خو ندبايهوە
،دەستبهج لهبهری دەکرد و به ب هه ه و په ه و به زمان کی پاراو،بهرگی گۆرانی بهوەردا دەکرد.
پ نجهم :حهسهن زيرەک ،نهک حهوت مهنزەڵ به كوو ههفتا قۆناخی هونهر دەبڕ ت تا دەب ته ئهو زيرەکهی
کورد تا ههتايه شانازی پ وە دەکات و نهوە له دوای نهوەيش پتر شو ن هونهرە وا کهی دەگر ت .چونکه
حهسهن زيرەک م کی نهتهوەيهکه و ههرگيز ناتوانيت به شار يان دەڤهر کهوە بيبهستيتهوە.
شهشهم :حهسهن زيرەک ڕەنجی ههزار فهرهاد دەک ش ت و سهدان لهمپهری سهرڕێ ﻻ دەدات تا ئهو حهسهن
زيرەکهی ل دەردەچ ت که کورد و ناکورد پهسنی دەدات و ڕ ز له هونهرە بهرزەکهی دەن ت.

حهوتهم :له ڕۆژگار کدا گهﻻنی وريا و وشيار تۆڕە جڤاکييهکان به باشترين ش واز دەخهنه خزمهت
پ شخستنی ئاستی وشياريی گهلهکهيان،سهد حهيف و سهد مخابن ئهم دەستکهوته بۆ نهتهوەکهی من بووەته
سهرئ شه و بگرە م مڵ و هۆکار کيش بۆ لهخشتهبردنی کۆمهڵ .ديارە ئهم پرسهيش له ڕ ی ژمارەيهک
مرۆی ههلپهرست و کاسبکاری تهواو ئامادە و تهياری ن و گۆڕەپانهکهوە ئهنجام دەگر ت و به دوای
ئامانج کی پۆخڵ و دز ويشدا دەچ ت که هيﭻ له بهرژەوەندی هونهر و کولتووری کورديدا نييه و بگرە خۆڵ
له چاوی جهماوەر دەکات و خه ک چهواشه يان به واتايهکی ڕاستتر دەخاپ ن ت .ههر بۆيه ئهرکی گشت
مرۆيهکی وريا و وشياری سهردەمه دژ بهم گ ژە ووکه ههژ نهرە بوەست تهوە و ڕاستييهکان وەک خۆ بخاته
بهردەم جهماوەر.
شياوی ئاماژەپ دانه هونهرمهندی بهناوبانگی کورد"حهسهن زيرەک" ،سا ی 1300) 1921ی ههتاوی (له
شاری "بۆکان"چاوی له ڕووی ژيان هه د ن ت و پاش عومر ک چهرمهسهريی و دهربهدهريی و تهمهن ک
خزمهتکردنی گۆرانی کوردی ،ڕۆژی 4ی پووشپهڕی سا ی  (1972)1351نهخۆشی بهرۆکی دهگر ت و
سهرهنجاميش ئهم گهوره هونهرمهنده له نهخۆشخانهی بۆکان به نامورادی سهر دهن تهوه و بۆ ههميشه
گۆرانييهکانی به کوردستان دهبهخش ت.لهسهر وهسيهتی خۆی "نا هشک نه"دهب ته دوا ههواری ژينی .زيرهک
بۆ ههتايه به دهنگ کی ڕهسهنی ن و گۆرانی کوردی دهم ن تهوه که ت پهڕينی زهمهن،قهت توانای ئهوهی ناب ت
گهرد ک بخاته سهر چريکهی دهنگهکهی.
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