چهند وشهيهک بۆ مهرگ و لهدايکبوونی مامۆستا حهسهن زيرەک
هه ۆ بهرزنجهيی٢٠٢١/٦/٢٦
يهکهم:
"حهسهن زيرەک" ئيمپراتۆری هونهری گۆرانی کوردی...
ئيمڕۆ  ٢٦.٦.٢٠٢١يادی ت پهڕبوونی  ٤٩سا ه بهسهر مهرگی
ئيمپراتۆری گۆرانی کوردی مامۆستا » حهسهن زيرەک« دا...
زيرەک ..به خۆيی و دەنگی زو ڵ و شيرين و ڕۆحی بهرزەفڕی ،لهسهر
بهرزايی "نا هشک نه" وە بهرانبهر به شارە د فڕ نهکهی » بۆکان« ئ ستا له
باوەشی دايکی پيرۆزی نيشتماندايه...
ل رەوە ،به نيگايهکی فراوان و د کی ئاسوودە و پڕ له ميهرەبانی و به
زەوق و خۆشييهکی ب کۆتايی و خزمهت کی ب پايانهوە ،تهماشای
ههمووان دەکات...
" نا هشک نه" قيبلهی هونهرمهند حهسهن زيرەک...
ک ههيه له ئ مه قهرزاری هونهری ئهم که ه هونهرمهندە نهب ت؟!...

ئهم بهيانييه بۆ ئهوەی پهرواز بم بۆ ﻻی رۆحی ب گهردی و بتوانم
تاجهگو ينهی نهمر بخهمه سهر گ کۆکهی ،لهگهڵ کازيوەدا دەستم کرد به
گو گرتن له دەنگه زو ڵ و ئهفسوناوييهکهی ....بهڕاستی مهستی دنيای
خهياڵ بووم ،خهمهکهم که ه ندەی بورجهکهی ن و ساب خ بهرزە! ،به بادا
دا...بههاری کوردەواريم به شاخ و داخ و دۆڵ و کانياو و کيژی ن و
م رگو ن و کراس ڕەش ،ئام ن و ئامين  ،وەی گهوههرێ ،وەک قومری
سهربا م،،مريهم بۆکانی و چهندين پارچه گهوههر و ئه ماسی تری بههادار
هاته بهرچاو...
باوکم" :کات گو ی له زيرەک دەگرت ،دەيووت :با ههرچی ئهوانی ترە!
مهبهستی گۆرانيب ژەکانی ترە ،خۆيان وەشاردن ...ناشبنه شاگری ئهم
ئوستادە....
شهيدای گۆرانييهکانی دەچمه سهر نا هشک نه و ههوری ﻻر بوو" ...
ڕەوانی ب نازت شاد حهسهن زيرەک ،گهورە مامۆستای هونهری
کوردی ...گهنجينهی خزمهتهکهت له تهمهن کی کورتدا به چهندين ههزار
بهرههمی ڕەسهنی کوردەواری ناوازە و ب هاوتا  ،بۆ ههرگيزاو و ههرگيز
کۆتايی نايهت و وشک ناکات...تۆ وەک چياکانی کوردستان
سهرکهشی...وەک ئاوی ڕووبار و کانييهکان شيرينيت...
نهمری و ههرگيز نامريت...مردنی تۆ گر دراوە به مردنی کورد و
هونهرەکهيهوە.....س و له ڕۆحی پاک و خزمهتی د سۆزانه و
ب نيازت...گ کۆت چراخان و گو زار و م رگو نی ن رگز و ريحان
ب ت!!!...
بنوو ئارام بنوو ،دوا وشهکانی سهر تهختی مهرگت ه شتا له گو ماندا
دەزڕنگ تهوە ...چارەنووسه تاڵ و دژوارەکهی تۆ خهتای من و ئهو نهبوو،
ئهوە قهدەری تاک کی کوردی نيشتمان داگيرکراو و دابهشکراو و ب بهش
کراوە له ژيان....
بنوو ئارام بنوو.....بهشی ئهو دنياشت خزمهت پ شکهش کردووە و له
ههگبهدا ههس...

دووەم:
مامۆستا» حهسهن زيرەک« لهن وان يادی  ٤٩سا هی ڕۆژی مهرگ و
 ١٠٠سا هی لهدايکبوون دا...
هاوڕ يانی ،دو نی يادی مهرگی پڕ له ئازار و تراژيديا ئام زی مامۆستا
»حهسهن زيرەک« مان کردەوە...ديارە ناب ت ئهوەمان له بير بچ  ،ئيمساڵ
 ٢٠٢١هاوکاته لهگهڵ يادی  ١٠٠سا هی ئهم گهورە هونهرمهندە
ئهفسانهييهی کورد دا...
بۆ ئهم دوو يادە زۆر تايبهته ،دەبوو لهسهرتاسهری کوردستان و ههندەران
چهندين کاری هونهری گهورە ساز بکرايه ،بۆ ڕ زنان له ناو و م ژوو و
شکۆی ئهو تاقانه مامۆستای مامۆستاکانی هونهری کوردی .دەبوو دەسته
دەسته و پۆل پۆل خه ک ڕيزيان بهستايه  -پارەش بدەن بۆ بهشداريان -
بچنه سهر گ کۆکهيی و تاجه گو ينهی ڕ ز و خۆشهويستی لهسهر دابن نن.
دەبوو به پارەکهش گۆڕەکهی بکر ته مۆزەخانه...
ئهمانه ئهو ههنگاوە سهرەتاييانهن که م ژوومان و ژيانی تاکه
هه کهوتووەکانمان دەکهينهوە به ئهرشيف و م ژوو و ج نزرگه و
مۆزەخانهی سهروەريی و زيندوويی نهتهوەکهمان ..ئهوەی »مۆزارت و
بتهۆڤن و ئوم کهلسوم« و ک و ک کردوويانه ،هيچ لهوە زياتر نييه ،که
زيرەک کردوويه ،ئهگهر بهراوردی دۆخی سياسی و کۆمه يهتی به
ويژدانهوە بۆ بکر ت...
به واتای ئهوەی ئازاد بوايه و ميللهت کی خو ندەواری هوشياری ههبووايه
و نيشتمانهکهی به ههزاران زانکۆ و پهيمانگای هونهری ڕازاوە و
دەو همهند بوايه و تيپی ئۆکسترای زەبهﻻحی لهپشت بوايه دەيان پرۆفيسۆر
و دکتۆر و شارەزايانی هونهری هاوکاری بوونايه و دەو هت به » سياسهتی
فهرههنگی« پشتيوانی ل بکردايه  ،وەک لهو نموونه ئاماژە پ کراوانهدا
دەيبينين ،ئهوا دە م بهشانازييهوە زيرەک گهورەترە ،داه نهرترە....
ه ندەی من ئاگادار بم ،تهنيا ما پهڕی »ڕۆژهه ت  -بۆکان« بهرنامهيهکی
ئامادە کردووە بۆ يادی  ١٠٠سا هی ئهو هونهرمهندە..ههر کهس ک بيهوێ

به بابهت ک و بيرەوەرييهک بهشداری بکات ،خزمهت به هونهری کوردی
دەکات ،گيانی ئهم دەنگ و چريکه ئهفسوناوييه شاد دەکات...
http://www.bokan.de/

له ڕاستيدا وەزارەتی ڕۆشنبيريی ئهو نيمچه دەسه تهی باشووريشمان
دەبوو بهﻻنی کهمهوە پرۆگرامی شايستهی ڕەنگاوڕەنگی چڕوپڕی بابهتی
و م ژوويی يهک »مانگی هونهريی« به ههموو ڕەههندەکانی موزيک و
گۆرانی وتن و باس و ل کۆ ينهوە و کۆکردنهوە و ب وکردنهوەی سهرجهم
بهرههمهکانی سهرلهنوێ به تهکنهلۆژيای پ شکهوتوو ئهنجام بدايه...به م
ديارە وەک ههميشه بايهخ به ئهرکه نهتهوەييهکان نادەن...
هونهر و ئهدەبمان چهند ڕەسهن و تۆکمه و بهپ ز ب ت ،شوناسی نهتهوەييمان
ه ندە ڕازاوەتر و جوانتر و وزەبهخشتر دەب ت ...جار کی تريش س و له
يادی  ١٠٠ی ئه ماسی و ياقووتی مامۆستا حهسهن زيرەک ...گۆڕی
گو زاری ن رگز و ڕيحان ب ت چراخان و قيبلهی هونهری کوردی ب ت...
***
مهحمود
مامۆستا
و نهکه :کاری ديزاينکاری خۆشهويست
خۆشناوە...بهسوپاسهوە بۆ ئهم يادەش گورز ک له خۆشترين
گۆرانييهکانيتان پ شکهش ب ت.....

