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 حهسهن زيرەک 

 
رش)چيرەنووسهر: سولهيمان  (ه  

 
ی لهدايک  ی تيژە، به عاستهم و دوبه ' ماسۆ'، ج مان  له کۆنهوە گوتويانه بيری مندا بوونم وەبير دێ که ما

شدا له   کهوتبوو که پاشان  -کيلۆمهتری جادەی مههاباد٥هاتۆته 'ههمزاوا'يه (له پ ر سهردەشت هه وەژ
ی   گهی تريان ئاوەدان کردەوە) و ههر لهوێ له سا ک چهند ج ی ههتاوی، ١٣٣٤بهندئاوێ کهوت و خه

تهمهنترين قوتابی وەرگيرام و نرامه بهر  ی زايينی که مهدرەسه له گوندەکهمان دامهزرا، من به کهم١٩٥٥
ی بايزاغا سهرۆکی عهشيرەت ندن. ههمزاوا، ههم لهبهر ئهوەی مهکۆی عهو ی مهنگور بوو وههميش خو

ژ و   هوان و بهندباز، قامب غ بوو. ڕۆژ نهبوو تهردەست و پا کی ئاوەدان و قهرەبا نزيک شار بوو، گوند
کی ب نهکهن، قهت ڕۆژ سهير نهبووين. زۆر بيرەوەری خۆشی ئهو کاتهم چاوەش، لۆتی و ورچباز ڕوی ت

 له زەيندا ماوەتهوە.
ی  ک لهنا  ١٣٣٧له سا کاو حهسهن زيرەک و حهمه جهيران له کالسهکهمان وەژوور ی ههتاوی ڕۆژ

پهنا، کالسهکهمان بوو به بهزم و  و چۆنی لهگهڵ ئاغامدير، کاک سولهيمانی حهبيبکهوتن. دوای چاک 
کرد و دوای چهند کهسان نۆبه گهيشته سهر من.   زان. لهسهر داوای ئاغا مدير گهڕەالوژە دەستی پ هر چهپ

ی  کات له گۆرانيهکهم بو ومهوە ( ئاوەدان ب بهردوکه، ئاوەکهی ساردو سوکه، ياڕەبی بهقوڕێ گيرێ، ل
ی حۆری ل زاوە، کهلهکهی چهپم شکاوە، ئهو کچه به مست  –پهيدا بوە جندوکه  ئاوەدان ب ههمزاوا، دە

ک  بهته وا نهزاندرێ که بوومه شت کی ل دەردێ". هه ی داوە) حهسهن زيرەک گوتی: "ئهو ڕەشهيه شت ی  ل
ک   کی سادەو ساکار بهوالوە نهبوومه چی تر. بهههر حاڵ ئهوە يهک ر نهوە له کورد زۆر عهجايب، نهخ

ستاش دوای نيزيکهی  يم بوو کهوا ئ ن، حهيرانی حهمه   ٣٠له خۆشترين بيرەوەريهکانی سهردەمی مندا سا
 جهيران و گۆرانيی:

ت، دای له پردی مههابات، چهندم ت و ڕۆژ هه م نههات"ی حهسهن   "تاو هه حهول لهگهڵ دا، توران لهگه
ی بوو که حهسهن   کی تر له ههمزاوا، ههر ئهو سا تهوە. وا بزانم دوای سهردان دا دەزرينگ زيرەکم له گو
ن دەب و له ئيزگهی راديۆی بهغدا، بهشی کوردی، زۆربهی گۆرانيهکانی تۆمار   زيرەک پهڕيوەی گهرم

راق پاشايهتی دەکردو هاتوچۆ  دەکا و پهرە به هونهرەکهی دەد ی سانی له ع شتا مهليک فهيسه ا. ئهوکات ه
 و ئهم ديو و ئهو ديو کردن ئاسايی بوو.

ن'،  عری ' بزەی خو ه ش شهکيی کۆمه  .  ٣-١، الپهڕەکانی  ١٩٩٠* پ

هی حهسهن زيرەک ٢٥يادی   سا
رش  س. چ. ه

 

تهوە و  کی پڕبايهخی له ڕەوتی هونهری ئاواز  ئايا بهڕاستی حهسهن زيرەک شياوی ئهوەيه يادی بکر ن شو
ک چاو له   وانهي و گۆرانی کورديدا بۆ تهرخان بکرێ؟ بۆچی نا... گرينگ ئهوەيه به چ بير و بۆچوون و پ
ز له   هونهری گۆرانيی کوردەواری بکهين. ههروەک دەزانين و باوە، ههموو نهتهوە زيندووەکانی جيهان ڕ

مه بۆ نهيکهين؟ ئهويش بۆ  هونهر و هونهرمهندی خۆيان دەگرن و به شانازی ياديان دەکهنهوە. ئ
وی مهرگ ڕووبهڕوو بوو، وشهی   ک که تا ئهوکاتهی لهسهر تهختی نهخۆشخانه له گهڵ د هونهرمهند
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يشهوە ههر نارەناری دەهات. لهڕاستيدا، له بيرکردنهوە و يادنامهی  کوردی له زار نهکهوت و بهدەم گيانه
يمهوە ديومه و دواتريش  ئهوهاييدا، بهتايب کی وەک حهسهن زيرەک که ههر له سهردەمی مندا هت بۆ کهس

شک و   ی کهوتۆتهوە، نهتهنيا يادی ئهو کهسه دياريکراوە له م زۆر جاران له شايی و زەماوەندان چاوم پ
گهڕاوەکانی ڕابردووی خۆشم له خۆوە به کزەبا کوو وەرەقه زەردهه تهوە، به مدا زيندوو دەب ی خهيا

ی ئهو  کی سهرسوڕمان ههموو لهشم دادەگرێ و خهيا ک موچوڕک نهوە و بۆ تاو دەدر زريانی زەمان هه
دەپهڕێ! م: زەمان چ زوو ت مدەگرێ و دە نهوە هه ه دزراوانهی که تا ئهبهد بۆم نادۆزر  سا

ن بوو! به نيازی بووک گواستنهوە له مههاباد بهرەو ٢٦ ی دو ش...! ههر دە سهردەشت  ساڵ لهوە پ
ه بووک  کی زۆر له دەورو بهری ما ک ک گهيشتينه سهردەشت، ديتمان خه کهوتبووين. وەختاي وەڕ

کۆببوونهوە و چاوەڕێ بوون حهسهن زيرەک ببينن. گهڕی شايی دەگهڕا، سهرچۆپی خۆی بادەدا و گاوان 
بهغه ک، غه دادەدا، يهک دەستی دەگرت و يهک دەستی بهردەدا... دوای تاو ی پ ک:  پ و خه ب کهوته ن

کهش   ی ئهو خه ک ب و لهبهر د ردراين که ههرچۆن ک ڕاسپ مه چهند کهس ئهدی حهسهن زيرەک کوا؟ ئ
ب که له گوند و ئاواييهکانی دەوروبهری سهردەشت ڕا هاتبوون و تامهزرۆی ديتنی حهسهن زيرەک بوون، 

ک گهڕان ه. دوای ماوەي کی بکهين و بزانين له کو بهو موسافيرخانهو بهم قاوەخانهدا،   دەبوو سۆراخ
بيس بووين که له موسافيرخانهی جهعفهری مامل  کی وۆدکای مهراغهی  ئاخرسهر گو يه. دوای ئهوەيکه قاب

ی خۆماندا  همان دی، له د ک ئهو حا ی ڕاکشابوو. کات ک ل واز لهسهر تهخت خواردبۆوە، شهکهت و ب
يهتی!گوتمان گيانی دەگيانی کهی يهک گۆرانی بۆ ن کهش چاوەڕ  اگوترێ، ئهو ههمووە خه

ته! - ی تهواوی سهردەشت چاوەڕ  کاک حهسهن! ئهوە له کو
کم لهگهڵ خۆتان   ونی گوتی: "کوڕينه! ئهگهر قاب مهی دی، بهکاوەخۆ ڕاست بۆوە و زۆر به شهرم ک ئ کات

نن، نايهم..."   بۆ نهه
، ئهو حهسهن زيرە ه بووک ک گهيشتينهوە حهوشهی ما وازەی ديتبوومان بوو به وەختاي که شهکهت و ب

م چ دەست کرد، به ک دەستی پ کی ديکه. دوای خواردنهوەی چاي ک:کهس کردن  پ
! چاوی تۆ جامی شهرابی منه  ئامين

 لهبخهندت دەمکوژێ، دين و عهزابی منه
م زيزی... بۆ چی تۆراوی  بۆچی ل
ناوی ی ئاسکی گهردن خو  ههر دە

ی بووکی زاوا ل  ی داوی... يان دە
ه بووک و خانوەکانی دەوروبهر  ک بوو دەهاتن و له سهربانی ما دارو ديوار وە سهما کهوتبوو، ههر خه

 کۆزيلکهيان دەبهست.
م بيست که دەيانگوت: : "بۆ خاتری خودای زوو پيلی بووک بگرن و  ه بووک ئهمن بۆخۆم له کهسوکاری ما

."  بڕۆن، دەنا خانوەکهمان دەڕووخ
بخوازرێ يادی ئهو هونهرمهندە ڕەند و مهندە به چهند وشهيهکی ئاسايی و ئهوەيکه چۆن ژيا و  بهر لهوەی

ن و پلهو پايهی له بواری هونهری مۆسيقا و گۆرانيی کوردی  تهوە، باشتر وايه شو چۆن مرد، زيندوو بکر
م که  رەدا به ڕاشکاوی ئهوەی دە . ههرچهند ل ت کی  دياری بکرێ و نرخی شياوی خۆی بدر کار و ئهرک

ک   ک له هونهری مۆسيقا و گۆرانی دەرناکا، ب و لهسهر هونهرمهند ک که هيچ سهرەدەر ئهوتۆ بۆ من
ک ب  کوو ئهوە هاندەر م چار چييه، به . به ی پهسند نهب ، ڕەنگه کارەکهی پوخت و پاراو و ج بنووس

زۆر شتی بهنرخيان له ههگبهدا ههيه.   بۆ ئهو کهسانهی که له ڕاستيدا ئهگهر کهمتهرخهمی نهکهن و بنووسن
ی خۆيهتی ئيشارە بکرێ، ئهو پرۆگرامهی ڕۆژی  رە دا، ج هی   ٢٥، له يادی  ٦/١٩٩٧/ ٢٨ديارە ل سا

وەبهر)، ناسر حهسهن زيرەک، لهاليهن (مهد ت زان بارزان شاسوار(بهڕ وەچوو، که بهر )وە بهڕ ڤ
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ستر: مامۆستا عارف ن رەهبهر، رزگار خۆشناو و ئهردەشيری رەزازی(هونهرمهند) و تيپی ئۆرک ، حوس
کڕايی  يدا بهشدار بوون، بهت وەی زيندوو ت زبهردەست و ههروەها کهسان و هونهرمهندانی ديکه به ش

ه قسانهی که هونهرمهندی الو عهدنان کهريم سهبارەت به  کی سهرکهوتوو بوو. بهتايبهت ئهو ڕيزە کار
 حهسهن زيرەک کردی شياوی سهرنج بوون. 

وانهی هونهری، دەب   رەی کام پ مه به گو بهههر حاڵ، پرسی سهرەکی سهبارەت به باسهکهمان ئهوەيه که ئ
نين؟ ئايا دياردەيهکی شاز و  سهنگ دا پهروەردە بووە هه ئهو ڕەوت و بارودۆخهی که حهسهن زيرەکی ت

ر کراون و بهالنی دەگمهنی وەک حهسهن زيرەک و ئهو بهسته و گۆرانييه زۆرو زەوەندانهی که تۆما
و   ته ن گهی کوردەوارين، دەب بچ کی دياريکراوی زەوق و سهليقهی کۆمه کهمهوە ڕەنگدەرەوەی بارودۆخ
هم بدرێ يان فۆلکلۆريک   ی و ناوچهيی له قه کام دابهشکردنی هونهريهوە؟ ئايا هونهرەکهی دەکرێ به خۆما

می ئهو پرسيارە، النيکهم بۆ من، زۆر ئهستهمه.  و ميللی؟ يان دەنا ههر کالسيک، به مانا گشتييهکهی؟ وە
دا نييه که بتوانين پشتی پ ببهستين. شينهيهکی فهرههنگی و نووسراوەيی ئهوتۆ له گۆڕ  چونکه، هيچ پ

ک   کهوت و گهشهی کرد، چۆن بوو؟ دەب نهخت دا هه م ئهوەيکه ئهو بارودۆخهی حهسهن زيرەکی ت به
ينهوە دواوە و پاشان ب يانهی بۆی بگهڕ ی مهبهست. دەوەدا شک نييه که ئهو نهتهوە دراوس ينهوە سهر ئهس

ژوو، چارەنووسيان بهيهکهوە بهستراوەتهوە، له بواری   کهريی م که زۆر جار به هۆی گهمه و کارت
ک بهرچاوە و کورديش لهو قاعيدەيه ئاوارته  تهبوونيان گهل وی و ئاو که کولتووری و هونهرييهوە ت

هتدا دابهشکراوە. ديارە ئهو نهتهوە سهردەستانهی که   ناکرێ که خۆی و چهند نهتهوەی خاوەن دەو له ن
کی   هتيکردنی ميلليان بهتايبهت له باری سياسييهوە زووتر بۆ رەخساوە، بۆ ههموو دياردەي پرۆسهی دەو

ناوە و ئی نهتهوە بندەستهکان  کی ميلليان دەکاره يهتی و فهرههنگی و هونهری پاشناو ی و  کۆمه يان به خۆما
کی ميللی  ، هيچ دياردەي هم داوە. ئهوەی لهسهر هونهری مۆسيقا و ئاواز و گۆرانی ڕاستی ب ناوچهيی له قه
ييانه بهدەر نهبووە و نييه. دوای شۆڕشی مهشروتهی   کهريی ئهو دياردە ناوچهيی و خۆما له شهرت و کارت

ران ( خ١٩٠٦ئ ک دياردەی ئازاديخوازی و نو ند نا، بهتايبهت دواتر له  ) که ه وازی لهگهڵ خۆی ه
رانی که ناوی ميلليان بهسهردا بڕی، زۆربهی   دەورانی پههلهوی يهکهمدا، ئهو دياردەی مۆسيقا و ئاوازی ئ

ران ( کوردستان، کرماشان و لوڕستان) وەرگرتبوو. بۆ نموونه، 'قهمهرولملووکی  ماکهگهلی له رۆژئاوای ئ
وی )' هونهرم١٩٥٩-١٩٠٣وەزيری ( نيی ميللی ن کی ئاوازخو رانی، که وەک دياردەي وبانگی ئ هندی بهن

کهوە له 'سهيد عهلی ئهسغهری کوردستانی ( )' سهرتر نهبوو، ئهوە نهب ١٩٣٦-١٨٨١دەرکرد، له هيچ بار
که زمانی وەزيری فارسی بوو و ئی سهيدی خۆمان کوردی، ئهو گهنجتر بوو و سهيد پيرتر. ئهگهر لهباری  

ر و ۆن و   ئام ک ئامراز وەک ڤ رانی ئهو سهردەميشدا گهل ئامرازی مۆسيقاييش بهراوردی بکهين، له ئ
روانه بيانيهکاندا بوون. ههرچهند دياريکردنی  شتی ديکه نهبوون، ئهگهريش بووبن له دەست ئهرمهنی و ئام

کی ئهندازەگيراوی ميللی بۆ هونهری ئاواز و گۆرانی ئهو نهتهوانهی که لهگه  ن سنوور ڵ يهک دراوس
ر و ئامرازی مۆسيقاييشهوە الواز  ، ناوچهی کوردستان ئهگهر له باری ئام م ئهوەی ڕاستی ب زەحمهته، به

همهند بووە، به دوو دەليل: يهک، چ له   کی دەو ، له باری لهحن و ههوا و ئاههنگهوە سهرچاوەي بووب
تی عهرەباندا و چ دواتر له دەو ژی دەسه تی سهفهويهکاندا که لهگهڵ  دەورانی دوورو در رانی دەسه

هونهری مۆسيقا و ئاواز بهگشتی بهربهرەکانی دەکرا، کوردستان پهناگهيهکی زۆر باش بوو بۆ پاراستنی ئهو 
ژووييشدا، کوردستان لهوبارەوە زۆری فشار بۆ  ک قۆناغی م ند دياردە هونهريانه. تهنانهت ئهگهر له ه

و خانهقاکا ، ئهو ئهرکه لهن تهوە و هاتب ر ب شتوە ئهو دياردەيه به تهواوی کو وە چووە و نهيانه ندا بهڕ
ی گرتووە که دواتر بووەته بنهمايهک بۆ   ری دەفه و دايرە شک ک مۆسيقای خانهقايی (عيرفانی) به ئام جۆر
ت). بۆ جهختکردنهوەی ئهو ڕەوته دەکرێ ههم   هونهر و ئاوازی کالسيکی کوردی(له کوردستانی رۆژهه

ک له ئاواز و بهش نينهوە و ههم بهش ک له مهقامهکانی سهيد عهلی ئهسغهری کوردستانی به نموونه به
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گۆرانييهکانی مامۆستا محهمهدی مامل که زۆربهی لهحن و ئاههنگه مهجليسيهکانی له باوکی 
نی خانهقای شهمزينان) وەرگرتووە. دوو، کوردس خۆشبووی واته، ميرزا سهعيدی مامل (خۆشخو تان خوال

يتيی دانيشتووانی، ههرگيز   کهوتی جۆغرافيايی و بارودۆخی سروشتی و زەوق و سهليقهی کۆمه ی هه بهپ
ژايی   گهی مهردمئازاری. بگرە به در هت دينداری و ج گهی بهڕوا وی دين و مهزههبهوە نهبووەته پ به ن

کانهی که سهر به دينی يههوودی و مهسيحی بوون، ژيا ک لهو خه ژووش گهل دا  م نی ئاسايی خۆيان ت
کی کورد تووشی کارەساتيش هاتبن، نيشتمانهکهيان  ژووييشدا خه ک قۆناغی م ند بردوەتهسهر. ئهگهر له ه
چارەيی نهگرتووە و پهريی زەوق و شاديان له خۆيان   نهکردووەته خمخانه و خۆيان دە ههشی بهدبهختی و ب

ژە بن که  نهتۆراندووە. گۆرانييهکانی حهسهن زيرەک دەتوانن ن کی بهرچاوی ئهو ڕەوته دوورودر موونهي
يهتی، ئيستهتيک و جوانيپهرستی و بيری سهربهستی ڕەنگيان داوەتهوە. ياندا زەوق و شادی کۆمه  ت

م  ژی زۆر چاک و شارەزای پهروەراندووە، به ن و ههوازان و مهقامب ک خۆشخو ڕاسته کوردستان گهل
کنيکی ئ وی ئهو بههۆی نهبوونی دەرەتان و ت هوڕۆيی و ههروەها بارودۆخی نالهبار، نهلواوە دەنگ و ن

ی   ژوويی له ڕەوتی هونهری ئاواز و گۆرانی دا، بهپ هونهرمهندانه تۆمار بکرێ. لهوانهی که وەک فاکتی م
نين، گرينگترينيان، يهکهم مامۆستای ئاوازی ميللی   ويان ب چاالکی و دەورانی ژيانی هونهريان، دەکرێ ن

- ١٩٢٢لی ئهسغهری کوردستانی و دووههميان مامۆستای ئاوازی فۆلکلۆريک حهسهن زيرەک (سهيد عه 
 ) بوون.١٩٧٢

ک سهيد   کی زۆر بووە و وەخت ن ههروەک دەزانين مهودای زەمانيی ئهو دوو کهسه لهباری هونهرييهوە سا
ته تهمهنی  ييهوە ١٤عهلی ئهسغهر کۆچی دوايی دەکا، حهسهن زيرەک تازە پ دەن رەدا ئهو پرسيارە  سا . ل

کی ديکهی کورد بهدی ناکهين... باوەکوو کهرەسهی   تهوە، ئهدی بۆچی لهو ماوەيهدا هونهرمهند زەق دەب
مهکه زۆر ڕوونه و حهوج به شيکردنهوە ناکا که  ؟ وە تری تۆمارکردنی دەنگ و ئاههنگيش داکهوتب نو

هتی مهرکهزی ههر ئهوەی لهباردابو   –و که ئهودەمی گرينگييهکی زۆر به هونهری سياسهتی هونهريی دەو
کی وەک  -به قسهی خۆيان ناوچهيی نهدەن. جا ئهگهر دواتر له دەورانی پههلهوی دووههم دا دەبينين کهس

کی ديکهوە بۆی بچين. و دەردەکا، دەب لهالي  حهسهن زيرەک له ڕاديۆی تاران و کرماشان دەردەکهوێ و ن
کی خ کی ڕوونی هونهری له  حهسهن زيرەک وەک هونهرمهند اوەن بههرە که له خۆی ڕادەدی و داهاتووي

همهندان و   ناو خزمهت به گهلهکهی دەدی، ههرگيز هونهرەکهی بۆ کۆزيلکهی مهجليسی ئاغاوەت و دەو پ
هک و شايی و زەماوەنديان تهرخان نهکرد و ڕۆژ لهگهڵ ڕۆژ دە فکری ئهوەدا بوو که بازنهی   گهڕی ڕەشبه

کۆشا ک لهگهڵ ههست و بيری کوردايهتی به پانتايی کوردستان گهورە  چاالکی و ت و که ڕای ت نهکانی و
کاتهوە. ههر بهو مهبهستهش که دەزان له شاری بهغدا راديۆی بهشی کوردی کراوەتهوە بۆ دمهالسکهی 

ن و بۆ يهکهمجار ( ، ڕوو دەکاته کوردستانی گهرم رانيش ب ژيمی ئ ک له  ١٩٥٥-١٩٥٤ڕ ) بهش
رە جهختی لهسهر بکرێ ئهوەيه که حهسهن زيرەک  گۆرانيي کی که دەب ل هکانی لهوێ تۆمار دەکا. شت

سهنگاندووە و ئهوەی  ی زۆر باش هه يهتی و هونهری ئهوەيکه له کوێ چ ب و چ نه بارودۆخی کۆمه
ژيمی پا وەرگرێ، ههر ئهو جۆرەی که ڕ کی ل دەکهوێ دەب که شايهتی چاک زانيوە که لهو ههلهی بۆی هه

، س و دووی  ب ی سانی هه ی دەخوازن به مهليک فهيسه ک ل ی وەرگرێ. کات راقيش دەيهويست ل ع
ک بڕگه   ند ناکا، بۆ ئهوەی ئهويش بتوان پهرە به هونهرەکهی بدا و ههستی کوردايهتی خۆی به گوتنی ه ل

. بۆ نموونه، له گۆرانيی 'ه ن ک ڕاگهي ی خه وبهند به گو يه...' دا که به  و سهربهند و ن هم نارنج و ههم ب
ت بيردەخاتهوە و  بهران و شههيدانی کوردستانی ڕۆژهه وی ڕ ، ن دە 'توران خانم'ی کۆنه دەسگيرانی هه

 :  دە
ران ب شهوە ١بهندی  ت و  ) ما

 بۆچ منت نهبردەوە 
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 ئاشقی چاوی تورانم 
کهوە   برۆی پهيوەستن پ

 با لهسهر تۆ بمکوژن
ش  هوا' وەکوو 'سهدر' و 'پ
 له بۆکان له دارم دەن 

ربهگی يهکشهوە'   وەک 'ش
 توران يانه بمکوژە 

م کهوە...   يان نا ڕەگه
 يهسهربهند): ههم نارنج و ههم ب 

يان لهسهر خڕێ   يهما
 دۆستی گهورەم تورانه و

 يهچاوی ڕاستهم خهج 
ه توران   بهردەرکی ما
چکهدەرێ  يه...پۆستی گو

ۆريش وەرگيرابن، حهسهن زيرەک ئهگهر ههوا و ئاههنگی ئهو گۆراني ک له بڕگهکانی له فۆلک ند يه و ه
ک له   نی قۆناغ تهز دا دەرببڕێ و ههم ڕووداوی د ی خۆی ت زۆر جوان توانيويهتی ههم ڕازونيازی د

وازی هونهری ئهوکاتی حهسهن زيرەک   ژووی گهلهکهی. ئهوانهی شارەزای چۆنيهتی دەربهدەری و ش م
تهوە.نی ئهو بهندە، چهندە بهج بن، دەزانن کۆمپۆزيسيۆ ڕ بنووسر  و ڕێ گوتراوە که دەب به ئاوی ز

کدانی کۆماری کوردستان (  زاهيدی که دژ   -) و بگرە ههتا کودەتای شا١٩٤٦ههروەک ئاشکرايه، دوای ت
هتی مهرکهزی سهبارەت به کوردان ههر توندو ١٩٥٣-١٩٥٢به موسهديق ( وەچوو، سياسهتی دەو ) بهڕ

ک  تيژی بوو ند رەی ه م دواتر بهگو کراوە. به کی نائههل و ياغی چاوی ل ە و کوردستان وەک ناوچهي
ک  هتی مهرکهزيش نهختا وەڕاست ڕووی دا، سياسهتی دەو تی ن وگۆڕ که له ناوچهی ڕۆژهه ئا

ک مافی  ند کی ديکه ڕەچاوکرا که ئهويش لهبهرچاوگرتنی ه وەي گۆڕانکاری بهسهردا هات و ئهوجار ش
خۆشبوونی  ک وەببرێ. ديارە ئهوەش به پ ولتووری و اليهنی فۆلکلۆری بوو که دەبوو له کوردستان بهڕ

شدا له تاران   ک ئيستگهی راديۆی کوردی بوو، له پ ند خۆيان نهبوو. يهک لهو کارانه کردنهوەی ه
ستگهيانه لهاليهن د١٩٥٨( هتی  ) و دواتريش له ناوچهکانی کوردستان. ههرچهند دانانی ئهو ئ ەو

راق بوو که عهبدولکهريم قاسم،   مهرکهزييهوە زياتر به مهبهستی بهربهرەکانی سياسهتهکانی ئهوکاتی ع
وەی ژيمی پاشايهتی بهڕ نهری ڕ ل بکهن  ڕوخ م ب لهوەش خۆ نهدەکرا خۆيان لهو ڕاستييه گ دەبرد. به

وەدەچوو  تهنانهت له دەورانی پاشايهتی 'مهليک فهيسهڵ'يشدا بهرنامهی بهشی کور دی له راديۆی بهغدا بهڕ
ننهوە!  ک هه  و هيچ نهبا دەبوو ئهوانيش لهوبارە ههنگاو

ندەوار و ب پشتيوان، تواناييهکی لهڕادەبهدەری ههبوو ههم  ئهوە زۆر راسته که حهسهن زيرەکی نهخو
کردنهوەی گ دانی وشهی کوردی و ههم لهباری زيندووکردنهوە و نو ک لهو لهباری ناساندن و پهرەپ هل

ی گهمه و  م لهويش ڕاستتر ئهوەيه که ئهو شانسه، بهپ ئاههنگ و ههوايانهی که دەهات لهبهين بچن. به
کهوت که ئهگهر له زۆر بارانهوە  وی حهسهن زيرەکی هونهرمهند، بۆ کوردان هه ژوو به ن گهرەالوژەی م

مانايه که گهنجينهی هونهری ميللی و  دۆڕاندبوويان، النی کهم لهم بارەوە بيبهنهوە و برديشيانهوە، بهو  
. بۆيه هونهر له ئاسايی ک له فهوتان ڕزگار دەب ی خۆيدا و تهنانهت له  فۆلکلۆری نهتهوەي ترين شک

ران گران تهواو   ژيمی ناوەندی ئ وێ. بۆ ڕ وێ دەيپ گايهی که دەب بيپ ژيميشدا ئهو ڕ ديکتاتۆرترين ڕ
ک وەسهر کوردا ن و ئاريايی -ندەبوو که هيچ چهشنه ئاوڕ نهداتهوە و لهاليهکی   -به قسهی خۆيان هاوخو
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چهوانهی ويست و خوازی ئهوان، له   دەهات که حهسهن زيرەک ب و بهپ ديکهش ئهگهر بيدابايهوە وای ل
: " کرماشان شاری شيرينم/ شاری نهخشين و کوردنشينم...". ئايا بۆ   ن و ب چريک ڕاديۆی کرماشان ت

کی که دابهشک  ژيم ردنه جۆغرافياييهکانی بهتايبهت له بارەی کوردستاندا، ههمووی ورد و سياسيانه و ڕ
شدا حيسابکراو بوو، قهبوڵ دەکرا که کرماشان بانگهوازی کوردبوونی بۆ بکرێ ئهوەيش لهسهر راديۆ؟   لهپ

ژوو.  ئهوەيه جهبری م
کی تازە ( ن، قۆناغ ) له کار و ژيانی ١٩٦٤-١٩٥٨دوای گهڕانهوەی حهسهن زيرەک له کوردستانی گهرم

دەکرێ و ههر لهو قۆناغهش دايه که جوانترين و بهنرخترين گۆرانيهکانی له راديۆی  هونهری وی دەست پ
ن. ههروەک ئاگادارين، ئهگهر له يهکدوو گۆرانی ئهو سهردەمهی چاو  تاران و کرماشان تۆمار دەکر

گوتووە، زۆرب ياندا به 'شا' و 'کوڕی شا'ی هه هی گۆرانيهکانی ڕەنگدەرەوەی فهرههنگ و بپۆشين که ت
گهی کوردەوارين و له رەسهنترين ههوا و ئاههنگی کوردی   هی کۆمه يهتی چهند سهد سا زەوقی کۆمه

ژ تۆمار کراون و بهداخهوە جگه له   ن. بهتايبهت ئهو گۆرانييانهی که لهگهڵ چهند ژنی گۆرانيب ردر دەژم
 ی ديکه ک بوون.خانمی ' فاتمهی زەرگهری'، نازانم ئهوان

: گا داوە ئهو گۆرانييهی تۆمار بکا که دە م سهيرە چۆنيان ڕ ستاش پ  ئهمن ئ
ن دەچوومه١بهندی  وە  -ئهی هاوار-): سا  باغی شهق

 کهلکم بڕاوە  -لهدووريت-ئهو ساڵ خۆ پير بووم
 ئهو ساڵ بههارمان،که ب بارانه 

هی سوورم نی يارانه  -ئهی هاوار -گو  خو
يه و زەمزەمه  سهربهند):  لهو سهرە دەنگی ساز دێ، هه

 قريشکهی خانم ناز دێ، ماچ کهم ئهو دەمه 
 دەم لهسهر دەمه و دەست لهسهر مهمه

 الڵ بم، ئاورم کردەوە
 جار) ٢شهو لهسهر سينگ و مهمکهکهت ڕۆژم کردەوە(

ن بههارێ٢بهندی   دەچوومه سهيران  -ئهی هاوار -): سا
 بوو به زستانل -ورەگوئهی هاوار، س  -ئهو ساڵ بههارم

 'له ههر چوار الوە، شاييه بهڕيزە
 جار)' ٢شينی عازيزە( -گيانهکهم -خهنهبهندانه

 سهربهند): لهو سهرە دەنگی ساز دێ... 
ن دەچوومه٣بهندی   شاخی کوردستان -ئهی هاوار-): سا

ستان -بۆچ لهمن؟ -ئهو ساڵ ويشک بوو  گيان، باغ و ب
 به زستانئهو ساڵ بههارمان ل بوو 

هی سوورم نی ياران( -ئهی هاوار -گو  جار)  ٢بووە خو
 سهربهند): لهو سهرە دەنگی ساز دێ... 

ک بکا که چ هونهرمهندانه يهک دوو بڕگه له هۆنراوە   م وانييه حهوج به هيچ شيکردنهوەي ئهو گۆرانييه، پ
ک له  وەندي وئاخن کراوە و ئهوەش که چ پ رد' ن ۆی جياوازی بهند و  بهناوبانگهکهی 'پيرەم وان دوو تاب ن

کنيکی مۆسيقا و هارمۆنی دەنگ و  کی بداتهوە. بۆ ت نهرەوە خۆی دەب ل سهربهندەکاندا بهدی دەکرێ؟ خو
ين. کی گرينگ ب نهگری ناتوانين شت ی ل رەکانيش، تا گو  ئام

ی کردوونهتهوە، سازی مۆ سيقای زۆربهيان کاتی ئهو ههوا و ئاههنگه فۆلکلۆرييانهی که حهسهن زيرەک نو
ک له کارە سهرکهوتووەکانی ئهو  ری تهپڵ و دووزەله بووە يان دەهۆڵ و زوڕنا. يهک خۆی يان ئام
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هونهرمهندەمان ئهوە بووە که سهرەڕای تازەکردنهوەی فۆرمی گۆرانييهکان، له بواری وشهی پهتی و 
کياندا شارەيی)، له گه ند ری ( و له ه رە زاراوای باوی قۆناغی وەرز کنيکی مۆسيقا و ئام ڵ ت

ک له کاربهدەسته کوردەکانی ئهو کاتهی راديۆ کرماشان،  ند تازەداهاتووەکانيش گونجاندوونی. لهوانهيه ه
يان ئهو سازژەنانهی که کاريان لهگهڵ کردووە، له باری هاوئاههنگی دەنگ و مۆسيقاوە، تهئسيريان لهسهر  

کڕايی ئهو دياردەيه ب م به ت ، به کی شاز و داناب ندەواری نۆتنهزان شت کی نهخو ۆ هونهرمهند
 چاوەڕواننهکراوە. 

ک تهئسيری دياريکراوی خۆيان  رەکان تا ڕادەي تهبوونی ئام وەی ئاو دروسته بهشداری تيپی مۆسيقا و ش
ک بووە، جگه له   وازی چڕينی حهسهن زيرەک جۆر م چهشنی دەنگ و لهرەی گهروو و ش ههيه، به

ک له گۆرا ند شه ن، له  پئاههنگ دەستنييهکانی راديۆ تاران و کرماشان نهب که به مۆسيقای پ دەکر
هب چاويان له زاری وی بووە و   زۆربهياندا، به هۆی سازەکان بهربهست نهکراوە. مۆسيقاژەنهکان ئهغ

وان دەنگ و پاش کی تهواو له ن رەکانيان کۆک کردووە، لهگهڵ ئهوەشدا، هارمۆنی و پارسهنگ دەنگ و  ئام
ئاههنگی سازەکان به ديدەکرێ که له کاری هونهرمهندانی ديکهدا کهمتر دەبيندرێ. زۆربهی ئهو 

ک له رۆژان   سازژەنانهی لهگهڵ حهسهن زيرەک کاريان کردووە، خۆيان به بهختهوەر زانيوە که ڕۆژ
 مۆسيقايان بۆ ژەنيوە. 

ته بهر تانه و تهشهری گۆرا کی تورک دەکهو ک کهمانچهژەن ک که گوايه زۆر توانا نييه و جار ژ نيب
داوە، چۆن   . کابرای کهمانچهژەن له جوابدا دە بڕۆ کاکهگيان! ئهمن بۆ حهسهن زيرەکم کهمانچه ل نايزان

 نايزانم؟!
ون و کهمدوێ بوو، بههۆی نهخۆشييهکهی کهمتر هاتوچۆی  کی شهرم ی ئينسان حهسهن زيرەک، تا ب

يان خۆش کی دەکرد. زۆر کهس پ م بۆخۆی نهيدەويست. دەيزانی تازە زۆر  خه بوو يارمهتی بدەن، به
نهکردباوە پووڵ و پارە بوو، دوای ههر شايی و درەنگ بووە و کار له کار ترازاوە. ئهوەی فکری ل 

باز بوو.  نهدەما، زۆر دەست و د کی پ ک ئهگهر ههموو گيرفانی پڕ له پارە با، بۆ بهيانی قڕان زەماوەند
شت. يادی جگه له ناو کی له پاش خۆی به ج نهه کی بهرزی هونهری بۆخۆی و بۆ گهلهکهی هيچ شت

! ر ب  سهد جار به خ

 . ٥٩-٥٦. الپهڕەکانی ١٩٩٧، پاييزی ١٧* گزينگ، ژمارە 

ژا قاسم  تهوە.  چيرە** ئهم بابهته له اليهن ه و دەکر ز وەک خۆی ب ڕای ڕ  ناردراوە، و

 


