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وەندی زيرەکناسي    ی !! بهرەون
  

  دکتۆر: مهولود ئيبراهيم حهسهن 
  

کی وەک کورد نهبوايهو ميللهتی کورديش  للهت   زيرەک ئهگهر هونهرمهندی م
ندە له رووی هونهری و ئهدەبی و کلتوری و شارستانييهوە     ب سهروه

ستا زيرەک سهر مايهکی بهرزی نهتهوەيی بوو  ندە له دوا نه بوايه ، ئ   بهرووه
  تان شانازيمان پيوە دەکردوو دەمانتوانی له جهندله نيوهونهرمهندانی و

رووەوە به هونهری زيرەک له ڕيزی پيشهوەی هونهری دنيابين ،زيرەک له  
  گهڵ هه 

کهسيهکهی خۆی هونهری کوردی گهياندە بهرزترين  موو دەربهدری و ب
  لوتکهی 

ندە ههيه   هان ..ه شتا کورد ئهم لوتکهيهی به چاکی ناناس و هونهور له ج   ه
نهريکی ببه نيوەندە هونهريهکانی جيهانيشی نه ناساندووە ، زيرەک دا    ه

کی دەنگی کهونيی هه يه  که رەههند نهيه .دەنگی زيرەک دەنگ نهو کهم و   و
کی به هه شتی هه بوو   .دەنگی هونهرمهندی شههيد حهسهن زيرەک دەنگ

  دۆزەخيی ژيا.  ..ژيانيکی
  

ر کۆچی دوايی هونهرمهندی  چل وشهش ساڵ به سه   ٢٦/٦/٢٠١٨له ڕۆژی 
ستا له    (شههيد دەپهڕێ ، تا ئ حهسهن زيرەک )ی هه ميشه زيندوودا ت

و دەزگاکانی  کوردستان وازی جيا جياو له ن نه لهم ڕۆژەدا بهش بهردەوام سا
تهوە ميديادا نهيهی کورد دەکر نهو کهم و مهرگی ئهو هونهمهندە ب و   ،يادی سا

هوە سوپاسی  له کدا له د وەندە هونهری و ئهدەبی و  کات   هه موو ئهو دەزگاون
  ميدياييانه و که سايهتيه ئهدەبی و هونهری وکلتوری و فهرهه نگيانه دەکهم 

نه يادی هونهرمهندی شههيد زيرەکيان   که هه تا ئهگهر به وشهيهکيش بيت سا
م ، زيرەک بهو تايبهتمهندييه هونهری و ئهدەبی و کلتوری و    کردووتهوە ،به

وەندیکۆمه ويستی به ( ن همهندەی که هه يهتی پ   يهتی و کوردايهتيه دەو
ندە فراوان و    زيرەکناسيی )هه يه .چۆن ژيان و کهسايهتی و هونهری زيرەک ه

ست دەکات به پسپۆريی هه مهجۆرو هه مه  و همهندوهه مه جۆرە پ   پڕو دەو
تهوە .  ر   اليهنه بهردەوام له ڕەهه ندە جيا جياکانی زيرەک بکۆ
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زانی ز ( ڕابيعهخانم ) دواخ کهوتنهکهمدا له گهل خاتوونی بهڕ   له چاوپ
رايهوە و گوتی : (پاش مردنی زيرەک ،له خاريجهوە  زە گ   زيرەک ، ئهو بهڕ

ک  نج شهش که س ک هاتبوون ،سهيارەی چاکيان پ بوو،پ   لهتارانهوە جهماعهت
ن دەدا، خزم  بوون ،ويستيان الشهی زيرەک ببهنهئهمريکا،پارەيهکی زۆريا

م ؛من کهبيستم يهخهی خۆم دادڕی وچووم   وکهسی  ک ڕازی بوون ، به هه ند
ورەکانم دەيانهوێ الشهی زيرەک بفرۆشن.   کرد. شکاتم گوتم؛ ئهوە ه

نهگهڕام   ! ل
  

  گوتم:باشه ئهو خاريجيانه الشهی زيرکيان بۆچی بوو؟ 
  

  نين ئهوە چۆنهو ڕابهخانم گوتی:گوتيان دەيبهين فهحسی دەکهين ، بۆ ئهوەی بزا
  چ حهنجهرەيهکه ؟ پارەيهکی زۆريشيان دەدا، پارەی ئهو وەخته ، دوايی گوتيان

نهگهڕام ، . ل   : تهنيا حهنجهرەکهی دەبهين ، هه رچيتان دەوێ دەتاندەين
ن ی ناگهڕ ستا له گؤڕەکهش ل   گوتم : عهمهل کراوە ، بهەد بهخت بووە ، ئ

سۆزيهکهی  ساواک بۆچی حهسهن زيرەکی کوش  ١٣٦.)(ل  ت ) بهداخهوە د
ک به   ڕابه خانم  بووە هۆی ئهوەی ئهو حهنجهرەيه فهحس نه کرێ ! فهحسکردن

نهکهی دەر نهکهوێ.ئهو ڕووداوە   دەستی کهسانی پسپۆر و تايبهتمهندييه ب و
کهئهو وەخته له ئهمريکاو کهسانی پسپۆر ئاگاداری هونهرو   دەری دەخات

هيان له سهردەمی ژيانی  زيرەک بوونه ، مخ دەنگ و کهسايهتی ابن ئهو هه و
  کهوتووەو سهری نهگرتووە . ئهگهر سهری گرتبا .. زيرەک نهبووەو درەنگ 
ستا گهرووی زيرەک کی قياسيی دەبوو بۆ گهروودەنگی هه موو   ئ گهروو

ژله   جيهان .  هونهرمهندانيگۆرانيب
  

کی تاقا نه  ئهم ڕووداو دەری دەخات دەنگ و گهرووی زيرەک دەنگ و گهروو
کی تری  ..   بووە چ هونهرمهند هان .کهمن نهمبيستووە ئهمه بۆ ه   له هه مووج

ژکراب !   گۆرانيب
  

وەيهکی   ينهوە له ژيان و هونهری زيرەک به ش کۆ ئهمه دەری دەخات که ل
ويستی دازانم که له  جددی  نهکردووە . هه ر بۆيه من زۆر به پ شتا دەستی پ   ه

وەندێ زيرە  کی نزيکدا (ن بداڕۆژ بهڕۆژ داهاتوو   کناسيی) دابمهزرێ وهه و
ن .    زياتر زيرک به خۆمان و به دنيا بناس
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کی ئاسمانی و به هه   کی هه مه ڕەنگ و تاوسييه دەنگ دەنگی زيرەک دەنگ

که زۆر تايبهت ..   ! شتييه   دەنگ
  

همهند بهگوتن و بهئاوازو بهسۆزو چينه جيا جياکانی دەنگ ..هه  ک دەو   دەنگ
نزمهوەو تادەگاته دەنی بهرزی هه رە بهرزەوە .زيرک  رله دەنگی نزمی 

هاتووانه و به شهوق ئهشقهوە ئهو دەنگهی خۆی   ئهوەندە هونهرمهندانهو ل
ناوە ک به   بهکاره رکردن گر داگيردەکات ..داگ کردووە که گو و ياری پ

دەنگه بهو هه موو ئاسته بهرزيهوە هونهری گۆرانی کوردی   ئهشقهوە . ئهو
ک ئهوەی پ   همهندئهوەندە دەو ستا هيچ هونهرمهند و بهرزکردووتهوە ..تائ

  نهکراوە . 
  

همهنديی و بهرزييهوە زۆربه پيرۆزی شايستهی ئهوەيه    زيرەک بهو هه موو دەو
نهوە له  کۆل وەندی زيرەکناسيی بۆ دابمهزرێ و لهم اليهن و ڕووانهوە ل   که ن

  ژيان و هونهری زيرەک بکإ . 
  
ی بوون و ژيان و مردنی زيرەک به ڕۆژومانگ  نووسينهوەی له دايک-١

هوە ،  شه زيرەک به شيعر   وسا تهوە . وەکو زانراو بهماڵ وگوندو شارو و
ی هه زارو نۆسهت و پهنجاو هه شت نووسيوە ،   کورتهی ژيانی خۆی هه تا سا

دەگرێ .  که همهندی زانستی هه  ينهوەيهکی دەو   ليکۆ
  
ی و به برسييهتی و  ژماردنی هه موو ئهو کارانهی که ز-٢ يرەک زۆر به مندا
ی ئاغاوە تادەگاته کارمهندی  له   ناچارييهوە کردوويهتی هه رله خزمهتکردنی ما

ل له شاری سنهو چايخانهی    له  – کانی مهال ئهحمهد –ڕاديۆو خاونداريهتی ئوت
ودا .  وان دوو ک   دەرەوەی شارو زيرەک گوتهنی له ن

  
نانهکانی زيرەک هه رله يهک -٣ ته ژنه   هم ژنيهوە که پاش ئهوەی دەکهو

بهنديخانه دايکی ئهو ژنهی زيرەک له برای زيرەک مارەدەکاتهوە ،که زيرەک  
ت دەب و سهری خۆی   له ن و دەبيس ، ش ته دەرەوە و ئهمه دەب بهنديخانه د
شتنی گهوهه رێ به ناچاری و جيابوونهوەی له ميديا هه ه دەگرێ و تا به ج

  دەگاته جيابوونهوە ی له ڕابه خانم به مهرگ و که له باوەشی به زۆری و تا خانم
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کدەن . هه رەها کچهکانی ساکارو ئارەزوو لهخانمی ميديای   ئهودا چاو ل
  زەندی وکوڕەکهی دکتۆر جهميل له گهوهه ر خانم . 

  
ران و له ئيراق و هۆيهکان و ماوی -٤   گيران و بهندکردنهکانی زيرەک له ع

و بهنديخانهکان . گيرانه کان و ئازارو چ   ڕۆکهکانی زيرەک له ن
  
  ک بوون ئهوانهيکه يارمهتی زيرەکيان داوە ، يارمهتيه جۆراوجۆرەکان ، که -٥

سۆزم هه بووە ، له هه ندێ   زيرک خۆی دە ؛ من دۆستی زۆر بهوەفاو د
  دە ژيانم له سهر ئهوان بووە ، وەک ( ميرزاکهريم خۆشناو ) که ئهو  کات دا 

بيشی له سهر ژيانی زيرەک نووسيوە به ناوی  ڕەحمهتيه دو و بهرگ کت
ک له بهسهر هاتهکانی ) که هه ر بهڕاستی دوو   (حهسهن  زيرەک و هه ند

سۆزانه ئهوەی له زاری زيرەک   بهرگی توحفه ئاسان و زۆرجوان و زۆر د
ڕاويهتيهوە .هه    بيستوويهتی ئهوەش وبهچاوی خۆی ديويهتی نوسيويهتی و گ

ن ئهوا زيرەکيان داوە ؟ زيرەک خۆی دە : خودا ئاگادارە هه   نهی له روەها ک
يانداوم ، مدراوە !!  ندێ جار ل   خۆشم نازانم له سهرچی ل

  
  زيرک کهی دەستی به گۆرانی گوتن کردووەو يهکهمجار لهکوێ بووەو له هه -٦

زو ..  ستگهکانی بهغداو تاران و کرماشان و سنهو مههابادو تهور   ريهک له ئ
  هند گۆرانی تۆمارکردووە .؟ تادوايی چ

  
ندەرو به چ هۆيهک -٧ ڕاوەو بۆک و له کو   زيرک چهند ئاهه نگی تايبهتی گ

پيکی مۆسيقی و    بووەو هه ريهک له و ئاهه نگانه دا چهند گۆرانی گوتووەو چ ت
نی له گهڵ دابووە ؟.    چهند مۆزيسي

  
د-٨ کلۆری گوتووتهوەو چ گۆڕانکاريهکی ت ا کردوون  زيرەک چهند گۆرانی فۆ
  ڕووی دەق و ئاوازو گوتنهوە ؟ چهند گۆرانی هونهرمهندانی ديارو ناسراوی  له

  گوتووتهوەو چۆنی گوتونهتهوە ؟ چهندگۆرانی له عهرەبی و فارسی و ترکی و 
ئازەری و ئهرمهنی و نهتهوکانی تر وەرگرتووەو گوتوويهتی و چ  

عرو گۆڕانکاريهکی داکردوون ؟ بۆ خۆی چهند گۆرانی به ش ئاوازەوە   ت
ناوەو تۆماری  کردوون ؟ زيرک به دەنگی ک کاريگهربووە له   داه

ژانی کوردو غهيرەکورد ؟ دەب ئهو ڕاستيه بزانين زيرک هه    گۆرانيب



5 
 

  رگۆرانيهکی فۆلکلۆری وگۆرانی هه رکهس و 
تهوە ، گۆڕانکاری لهدەق وئاوازو جۆری گوتنهکهدا  کی گوتب   هه رميللهت

ۆی زيرەکانه گوتوونيهتی .له ليکۆلينهوەی هه  کردووەوکردوويهت به هی خ 
ئهمانه دەتوانين ڕيبازی گۆڕينی گۆرانی فۆلکلۆری و ڕيبازی بهکوردی   موو

گۆرانی بيانی بدۆزينهوە وبيکهن به تيۆرو له مهودوا هونهرمهندان له   کردنی
  بڕۆن .  سهری

  
ندەواريهی خۆی -٩   له ڕووی زمانزانی و کوردی زانيهوە، زيرەک بهم نهخو

که له زمانزانترين و زمانڕەوانترينهکانی کورد .ئهوەندە به زمانزانی و    يهک
ستا    زمانڕەوانی گۆرانی دە و وشهکان به ڕوونی و جوانی دەردەبڕێ ، ئ

همهندو گرنگن بۆ   زمانی گۆرانی و قسهکردنهکانی زيرەک زەخيرەيهکی دەو
ک بيهوێ ف کهس ری زمانی  بيهوێ زمانی کوردی خۆی ڕەوان بکات و کهس

ت .    کوردی بب
  
زيرەک شيعری زۆری گۆرانيهکانی خۆی بۆ خۆی دايناوە ، له ئاستی   -١٠

وازی گوتنی خۆی هه   شيعری گۆرانيدا له بهرزترين ئاستدان ، به تايبهت بۆ ش
وی ، کرماشان   ربۆ لی ، ڕازيه تۆم دارە م م د نموونه : هه ردەرواو به ج

ريه شاری  و سابالغ دا بورج ديارە ...تاد .   شيرينم ، چارۆگهی هه ول ، له ن
عرە فۆلکلۆريانهی گوتوونيهتهوە دەسکاری   جگه له مانه هه موو ئهو ش

کی خستووە ،   شيعرەکانی کردووەو له گهل خواستی خۆی گونجاندوويهتی و ڕ
عری زيرەکن ..) و بهڕاسی زيرەک   هه ر بۆيه ئيستا ئهو شيعرە فۆلکۆريانه ش
کی  بووە ، ئهوەی که سهربردەی ژيانی خۆی به شيعر دەست باال شاعير

شيعرەکه له ئاستی شيعرەکهی حاجی قادر دايه ، حاجی    نووسيوەتهوە ،
ئهحمهد بوو ناوی فيکرم دێ ..خهلکی الدی بوو دايکی من  دەفهرمووێ ( باوکم 
کی بۆکانم،کوردی   فات ) زيرەکيش له  ژياننامه شيعريهکهيدا دەنوس (خه

ن پاکم ..بر ە دايکم )هه ربۆيه دەب حيسابی   -ئامين-ەو خاتو - حسهين – ام خو
کيش بۆ زيرەک  ر ژو ئاواز دانهر .  شاع   بکهين نهک تهنيا گۆرانی ب

  
زيرەک بهزمانی کوردی وزۆر له زارەکانی کوردی گۆرانی گوتووە  -١١

ی کردوون، ديسان بهزمانی کوردی و عهرەبی و فارسی و   وبهجوانی  که ت
..گۆرانی گوتووە ولهيهک گۆرانيدا ئهوەندە سهرکهوتووانه    ترکی و ئازەری
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گر هه ست به هيچ له نگيی و   زمانگۆرێ دەکات له وان ئهم زمانانهدا که گو ن
يهک ناکات کاتی وان س   گر کی تر زۆرجار له ن ته زمان کهوە دەچ له زمان

گۆڕک دەکات و گروەک ئهوەی هه    زمان ج جوانی و خۆشيهک دەدات به گو
که هه    زمان هيچ جياوازيهک لهرس ت ، ئهوەش هونهر وانياندا نه ب ن

تهوە .هه ربۆيه کی کورد   رلهزيرەک دەوەش ستا زيرەک بهتهنيا گۆرانيبيژ ئ
ژی فارس و ترک و ئازەريشه ، ئهرێ   ! به لکه به هه مان ئاست نيه گۆرانی ب

ک و  ئازەرو ترک چۆنه لهسهر هونهری زيرە ڕای هونهرمهندانی فارس و 
دە سهنگينن؟    چۆنی هه 

  
عری بهرزی زۆر له شاعيرانی کوردو فارس و ترکی   -١٢ زيرەک ش

ندەی تر شيعرەکانی بهرزو جوان   گوتوتهوە و بهم دەنگه ئاسمانيهی خۆی ه
  کردوون. 

  
ژی کوردو غهيرە کوردەوە   -١٣ زيرەک کاريگهری بهسهر چهند گۆرانيب

ن رکهوتوويی گوتووتهوە و دواجار  ئهوانهی گۆرانی زيرەکيان بهسه  بووەو ک
ژ ؟  چهندن ئهوانهی    له قوتابخانهی زيرەک و به هۆی زيرەک بوونهته گۆرانيب

  
کی نزم دا ژياوە ، هه   -١٤ کی مهزن بوو له سهردەم زيرەک هونهرمهند

هو کهم و کورتی نهبووە له ژيانی تايبهت و ژيانی هونوری دا،   ربۆيه ب هه 
بی زەحمهته  دە : هه رکهس ب که  خۆی  الب ..وەک منی ل س ب و بهرە

رەها خۆی دە ..زۆرسهرم شکاندوو وسواندەم ڕوخاند ..زيرەک   چاب ! هه 
دانانی هکانی خۆی دا زۆرئازايانه دەدوێ ئهوەندەی هه لی بۆ هه   له دانپ هه 

ت ...چ يهتی چ له ژيانی هونهری ..بۆ نموونه به   کهوتب له ژيانی کۆمه
ران و کوڕەکهی و بيست وهه    یمهليک فهيسهل گوتووە هه روەها شای ئ داهه 
کهوتنی موسهدەق .ئهمانهش هه مووی باجی هونهرمهنديی و   شتی موردادو

هتی کوردو ب سهرو بهری زەمهنهکهيهتی .  گهورەيی زيرەک وب   دەو
  
شهو سهرواو دەراو نه بووە ،  -١٥   زيرەک به پهيوەندی به ژن و کچانهوە ب ک

  ه به هۆی زيرەکهوە ژن کوژراوە ..هه رچهندە تهواوی ڕووداوە که بيستووم
ق    نازانم چۆنه ! هه روەهابيستوومه بوکی تازە به هۆی دەنگی زيرەکهوە ته
هوە گوێ  که گواستراوتهوە لهما کی تازە که جهند ڕۆژ ن : بوک   دراوە . دە
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ی خ   ۆشهو له دەنگی زيرەک دەگرێ که له ڕاديۆوە گۆرانی دە . بوکه د
کهزيرەک گۆرانيهکه تهواو دەکات ، بوکه : له بهر خۆيهوە دە خۆزگه من  

دەب و توڕە دەب و   ژنی ی ل زيرەک بووام ! ميردەکهی کهتازە زاوايه و گو
ق و بچۆ ميرد به زيرەک بکه !!  .. دە   ئهوە هه رس ته
  
  یکهسايهتی زيرەک ، کهسايهتيهکه شايستهی ئهوەيه لهزۆر ڕووەوە ل -١٦

وی وميواندۆستی و چاکه  ری و دەستب تهوە ، له ڕووی بهوەفاو چاوت ر   بکۆ
  خوازييهوە ، نموونهی نه بووە ، زيرک له وپهڕێ هه ژاريدا يارمهتی کهسانی

ڕيتهوە ويست و هه ژاری داو ، ئهوەی که مامۆستا عهزيزی شارۆخ دەيگ   پ
ی خۆ فرۆشتووەو عهرەبانهی بۆ برا نهخ ۆشهکهی شارۆخ  کهزيرەک فهرشی ما

وە ، پآش ئهوەی زيرەک له ڕۆژنامه داواکاريهکهی ئهو کهمئهندامه  کر
نتهوەو    له تارانهوە بۆی دەباته مههاباد .  دەخو

  
کی يهکجار ئازابووە ، سهرەڕای ئهو ب -١٧   ئازايهتی زيرەک ..زيرەک پياو

ک زيرەک له نادی مههاباد   کهسی و دەربهدەرييهی که بهردەوام بووە . جار
ت و ر باری ئهمنی توند دادەب   گۆرانی دە و ئهودەمانه ش مههاباد لهژ

کی زۆر له  ک   کۆبوونهوەو قهرەبالغی قهدوغهبووە ، به هۆی دەنگی زيرک خه
ته ناو ناديه کهو    ناوو دەروەی ناديهکه کۆدەبنهوە ، دەوريه ئهمهدەبين دەچ

ی ئهم شلۆغيه چيه پهيدات کردووە ؟ نازانی    گۆرانی گوتیبهزيرەک دە
ن و هه  ک لهسهر شهقام گۆرانی دە   مهمنووعه ؟ زيرەک دە له تاران خه

ين ؟! قسهيهک لهوو يهک  و ئهم چوارديوارەش گۆرانی نه مه له ن   دەپهڕن ، ئ
  له زيرەک زابتهکه زلهيهک له زيرەک دەدات ، زيرەکيش ئازايانه زلهيهک له 

ی زابته کهدەداو به پشتدا وەری دە ڕێ و گهنجهکان غيرەت دەيانگرێبنه گو   گ
ن و زيرەک دەگرن   و زابت و پۆليسهکان زۆر چاک دەکوتن . دواجار پۆليس د

دەدەن و له پهل وپۆی دەخهن و بهم شهو ساردە زيرەک دەخهنه ناو  و ندەی ل   ه
حهوزی ئاوی حهوشی پۆليسخانه ، تا پياوماقوليک تکای بۆ دەکات و بهری  

نه . ئهوەی گرنگه زابتهکه به پشتيوانی حکومهت له  و دەيبهنه نهخۆشخا دەدەن
زی قيروسيای گيانی  زيرەک دەدات و ياسای له پشته ، کهچی زيرەک به ه
ته   خۆی له  زابتهکه دەداتهوە . هه روەها که ساواک داوا له زيرەک دەکات که ب

راق و کار بۆ ئهوان بکات و هه رچی بيهوێ بۆی دەکهن ! زيرەک ئازايانهو   ئ
دا   انهکورد ئهمهڕەت دەکاتهوەو دە ئهمه کاری من نيهو من کانيهک ئاوی ت
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بدەن ! هه رئهمهش يهک له   بخۆمهوە  هه م باسا دوو جارم ت ناو بهردی ت
ن و دواجر ژەهرخواردووی   هۆيهکانی ئهوە بوو ساواک واز له زيرەک نهه
  بکات !! 

  
  م که زيرەک ئهندامیکوردايهتی زيرەک.. هه رچهندە زۆر به چاکی نازان  -١٨

ل باسی ئهوە دەکات که نامهی  م . مام جه ک بووب يان نا ! به   هيچ حزب
ی شهست و حهوت که  نی پيکردووە هه وە ها سا دا ناردووەو کاری نه نی پ   نه

ته کوردستانی  له ئيران ڕادەکات پاش چاپکردنی ( چريکهی کوردستان ) د
راق گۆرانی به پيشمهرگهدا هه لدە و  و پهيوەندی به شۆڕشهوە دەکات و ئ

کی   ماويهک  کخراو ج پارت و ڕ نتهوە ، ئايا زيرەک به ڕەسمی ئهندامی ه دەم
ستا سهردەمی کۆماری کوردستانی زيرەک ديارنيهو نازانرێ  سياسی   بووە؟ تا ئ

  پهيوەندی بهم کۆمارە وە چؤن بووە ؟ ئايا ئهودەمه زيرەک له سجن بووە يان
ت بووب و کۆمار دەربهدەربووە ؟ دە   ناناکرێ زيرەک له کوردستانی ڕۆژهه 

ی بووب بهو هه موو   دابمهزرێ و زيرەک له تهمهنی بيست و س و چواسا
کوردبوونهوە هيچ کاردانهوەيهکی نهبووب ؟که من زۆرتر بۆ ئهوە   هونهرو

زانی ئاگادار   دەچم ئهو ز له سجن بوب ؟!! هيوادارم بهڕ کاته زيرەک له تهور
نان و   هئهم ڕوون بکهنهوە .کوردايهتی زيرەک له هونهرە پڕداه

ڕين و به نرخه   ،ڕەسهنهکهيهتی تهواوی هونهرو ژيانی زيرەک پارچهيهکی ز
کوردايهتی کوردستان ..زيرەک به سروشت و کلتورو بهرگ و   له نهخشهی 

ک له   خواردن و جوانی ژن گوتن گوتووە ، هه  وی کوردی دا هه  و 
زيرەک له گۆڕانيهکانی دالهو ڕۆژگارەدا ناوی (    ت ، ئهوەندەیبهرزترين ئاس

ناوە ک ئهوەندە ناوی نه   کوردو کوردستان ) ی ه ژ ستا هيچ گۆرانيب تا ئ
ی شاو  ن : له ما ناون . دەل ی .. ه   له ئاهه نگی شادا زيرەک هاوار دەکاو دە
کوردوکوردستان !!کوردبوونی زيرەک   بژی کوردو کوردستان ..بژی 

ن و ئهشق وکورد که به ڕوح و خو هونهرەوە ، له کوردايهتی هيچ کهس   بوون
کی   له پيش زيرەک نيه ! زيرەک سهرکردەيهکی کوردايهتيه به هونهر هونهر

ی ئهم کوردايهتيه سهری   خۆی داناو شههيد بوو .   بهرز و دواجار له ڕ
  
سی  زيرەک له گهڵ زۆر له هونهرمهندو نووسهر و شائيرو ڕۆشنبيرو سيا -١٩

پياوی دەسته بژيرو خهلکی ئاسايی نيوانی زۆر خۆش بووە له ئيران و له   و
پهڕيون  ئيراق دا ت ن و چيان له نيواندا هه بووەو هه ريهکهيان به چ ، ئهمانه ک
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  برادەراتيهکهيان گهيشتووە بهچی ؟ و
  
زيرەک گۆرانی له گه ل زۆر هونهرمهندی کوردو فارس و ترک و   -٢٠

ن ؟ گوتووە ، چ ئازەری   يرۆکی گۆرانی گوتنهکان چۆنن و بهرهه مه کان چ
  
بی  -٢١ ری –چريکهی کوردستان  –له کت عر باسی زۆر ئام   دا زيرەک به ش

و مۆسيقاو جۆری دەنگه کان  نيان له ن   مۆسيقی دەکا ت و دەنگه کانيان و شو
ويست دەکات له ڕووی زانستی   باس دەکات ، ئهمه جگه له شيعرەکه پ

لبسهنگيندری و بنرخيندری ، ئهمه ئاستی زيرەک له ئاميرناسيی و  هه  موسيقاوە
  ناسيدا دەردەخات .  ئاواز

  
كی مرۆڤناس و دەروونناس   -٢٢ له رووی دەروونيهوە زيرەک کهس

ناس بووە يهتی ودەروونيهوە حيسابی بۆ  وکۆمه ، هه ميشه له رووی کۆمه
کی ڕووش کهسی بهرامبهرکردووە  ن و کهس ی کهس وشو شکين  به پ کين و د

زی له بهرامبهرگرتووە ، تا له سهر   نهبووە ، بهردەوام هه تا بۆی کراوە ڕ
  حيسابی خۆشی بووب ! 

ک پارەيان به زيرەک و مۆسيقا ژەنه    ڕابيعهخانم دە : ئهگهر له ئاهه نگ
  کان دانوايه ..زيرەک هه مووی بهسهر ئهوان دابهش دەکردوو دەيگوت : ئهوان 

ى : له گهڵ خاوەن ماڵ و مندا مه دووکهسين هه رچۆن بيت دەژين ، دە   ن ئ
  ..هونهرمهند مام پيکهوە گۆرانيان گوتووە چۆن دنگی زيرەک بهرز بووە
  زيرەک له مايکرۆفۆنهکه دوور کهوتووە تهوە تا دەنگی له گهڵ دەنگی مامل

  هاو سهنگ بيت . 
  
ت له هه هونهری زيرەک هونهريکی ئابووری بزوينه .پهنجا ساڵ دە -٢٣   ب

ت گورانی زيرەک له وێ سهرچاوەيهکی ئابووری و   ندەر کورد هه ب رکو
ن و فرۆشتن به هونهرو کلتوری زيرەک   ژيانی زۆر که س بووە ، لهوانهی کڕ

ئهگهر بهوردی سهرژميريک بۆ داهاتی هونهری زيرەک کرابووايه   دەکهن ،
ن دەهاته دەست ، زيرەک تهواو وەک(  ژمارەيهکی سهر  ڤانکۆخ )ی  سوڕ ه

وەکار  وايه .. ڤانکۆخ پارەی جهمه پهتاتهيهکی نهبوو! دواجار   هونهرمهندی ش
ه  –تابلۆی  پاش سهت ساڵ به پهنجاو پينج مليۆن دۆالر  –بهڕۆژە  گو

ئهگهر زۆر جهم نانی نهبووە بيخوات .. ئهوا دوجارو   فرۆشرايهوە .زيرکيش
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دەخهوت و نانی   و دەژياو له سهر فهرشی خهلک پيش مردن له خانوی کرێ 
تی   ئهرێ  خهلکی دەخوارد و کهمرد ..  چهند تمهنی له باخهل بوو ؟! ئهگهر و

نهری له بهرجاو گرتبا زيرەک يهک دەبوو   ژيانی زيرەک مافی داه
همهندەکانی ستاش زۆرن ئهوانهی که   لههونهرمهندە هه رە دەو  کوردستان و ئ

ک به زيرەک دەکهن و نانی زيرەک    دەخۆن .  خزمهت
  
ک حالهتی دەروونی تايبهتی هه بووە ، زۆر جار له  -٢٤ نهر   زيرەک وەک داه

  خهوەو گۆرانی گوتووەو ئاوازی بۆ هاتووە ، زۆر جار له کاتی تۆمارکردنی
  گۆرانی و له ستۆديۆە پاس پرۆڤه له سهر گۆرانيهک ، که چی له کاتی

  هبایتۆمارکردن گۆرانيهکی تازەی بۆ هاتووەو و به قسهی مامۆستا موجت 
کی  ميرزادە مۆسيقارەکان ناچاربوونه به دوای بکهون . گهورە هونهرمهند

و سهرۆکی ئۆکسترای تاران به مۆسيقرەکانی دە : ئيوە له دوای دەنگی   فارس 
  بڕۆن ..ئهو هونهرمهندە هی ئهوە نيه بهدوای مۆسيقارەوە بيت .  زيرەک

  
ندەی من بزانم زياتر له بيست کت  -٢٥ ستا ه   يبی جۆراوجۆری له زيرک تا ئ

  بارەوە نووسراو ، سهتان وتاريله بارەوە نووسراوە ، دەيان و سهتان
  بهرنامهی تهله فزيۆنی و ڕاديۆی و ڕۆننامهيی له بارەوە کراوە ، بهمهش 
همهند کردووە و برەوی به   ئهرسيفی هونهرو ئهدەبی کوردی يهکجار دەو

  ئهدەبی کوردی داوە .  هونهرو
  
  يستا دەيان و سهتان منداڵ به ناوی زيرەکهوە ناونراونناوی زيرەک تا ئ  -٢٦

و دەيان و سهتان کهسيش به هۆی هونهری زيرەکهوە يهکتريان ناسيوەو دەيان  
  و کوڕ به هوی دەنگی زيرەکهوە بوونهته ژن و ميرد و دەيان و سهتا ن کچ

نکارو دوکان و بازاريش به ناوی زيرەکهوە ناونراون و بازاريان   شو
  وە . پهيداکردو

  
ناون   -٢٧ کۆکردنهوەی هه موو وينهو ئهو کهرەستانهی که زيرەک به کاری ه

ری مۆسيقی وهه رشتيک ئهو  و   هی ئهون ، هه رله بهرگ و تهسجيل و ئام
گرتن و بهرچاو خستنيان له نيوەندو   بهدەستيهوە گرتب و کۆکردنهوەيان و هه 

ی زيرەک .    ما
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نی  ٢٨-   ه سليمانی هاوبهشی چهند شانۆدا ل ١٩٦٢و ١٩٦١زيرەک له سا
  –کۆمهلهی هونهرە جوانهکانی کورد –گهرييهکی کردووە له گهڵ برايانی  

ژ ؟ ئايا له    ئايا..هاوکاريهکهی چۆن بووە ؟ ئهکتهر بووە يان گۆرانيب
نهودەنگيک و ڤيديۆيهک لهم کارە هونهريانه   ڕۆلگيڕاندا چۆن بووە ؟ هيچ و

ماوە ؟ برايانی هونهرمهند چ    يادگاريهکيان لهگهڵ زيرەک هه يه لهم کارە بهج
  شانۆييانهدا ؟ تکاله برايانی هونهر مهند دەکهم چيان له بيرماوە تۆماری

وی بکهنهوە .    بکهن و ب
  
بدەن جاو   ٢٩- ت دەکهم هه و تکا له هونهرمهندو ڕۆشنبيرانی ڕۆژهه 

وکاری  له گهل هه موو هونهرمهندە مۆسيقيهکان بکهن ، ئهوانهی ها  پيکهوتن
کردووە چ له ڕاديۆ چ له ئاهه نگی تايبهت به کوردو فارس و   زيرەکيان

ڕنهوە. ئازەرييانهوە و ڕۆک و يادگارييهکانيان بگ بدەن چ   هه و
  
لی هه بووە دەلين : لهم ئوتيله ئاهه نگی ٣٠- نيک له سهقز ئوت   زيرەک سا

ن زيرک به بۆنهی دەسبهکاربوونی پاريز ڕاوە ، هه رواها دە گاری شاری  گ
ند   سنه ردراوە، که زيرەک چووەته سهر تهختهو گۆرانی گوتووە ه ئاهه نگ گ
ت له   به زاگار کهکوردبووە چاوی پڕدەب غهريبی و سۆزەوە گوتوويهتی پار

يان دووبارە کردووتهوە .  فرميسک ، خهلکه که خرۆشاون و چهند جاريک پ
ی  دواجار  ی سهردەمی مندا زگارهاوڕ زيرەک بووە ، ئايا  دەرکهوتووە پار

  ئاهه نگه دەس دەکهوێ ؟  تۆماری ئهم 
  

  ئهمهو زۆر اليهنی تری ژيان و هونهری زيرەک هی ئهوەيه که بهورديی و 
ال جهمال  ريتهوە ، وەک مامۆستای مۆسيقا دکتۆر عهبدو ی بکۆ   بهزانستی ل
ت به سهتان نامه له سهر هونهری زيرەک    سهگرمه دەفهرمووێ .. ڕۆژی د

  . دەنووسرێ  
  

نانی نيوەندی زيرەکناسيی بهزوويی دابمهزرێ و   دواجار هيوادارم پيکه
همهندو بهرزەی زيرەک بکات و  ته کارو کار له سهر ئهو کلتورە دەو   بکهو

  چاالکی بخاته نيوەندی هونهرو ئهدەبی کورديمان له هه موو کۆردستان . 
  
٢٢/٦/٢٠١٨  


