
   وه روونه ده  ڕوانينێك له ،ك ن زيره سه حه

 ر سوڵتانی  نوه ئه

   

  

  ك ن زيره سه حه ھونهرمهندی ئهفسانهيی کورد

  



) دا به ١٩٩٨ی ڕۆژنامهی پهيام چاپی لهندەن (ديسهمبری ١٢ئهم ووتارە لهژمارە 
ئوتوبيوگڕافی حهسهن زيرەک  –بۆنهی دەرچوونی چاپی تازەی "چريکهی کوردستان" 

   .ب.و کراوەتهوە و لێرەدا به ھهندێک دەسکارييهوە دەکهوێته بهرچاوی خوێنهر

     

  

زنی کورد  ندی مه رمه ی کوردستان بيوگرافی ھونه می چريکه چاپی دووھه
ی  چريکه  ك له . زيره وه بازاره  وتۆته تاران که  له - ك  ن زيره سه حه

  ، واته1958تا ساڵی   وه منداڵييه  رھاتی ژيانی خۆی له سه کوردستاندا به

  .  هو ته شيعر ھۆنيوه  ی، به که خته ناوه  ساڵ پێش مردنه 14

تی خاتوو مێديا  ھيممه  به  و وه ته دا ھۆنراونه 1964ساڵی   کان له شيعره   
  م جار له که بۆ يه ئينجا ز ر کاغه سه  ته ، ھاتوونهك ری زيره ندی، ھاوسه زه

باشووری   لهجارێکيش نگتر  ره، دتاران چاپ کراون  دا له 1966ساڵی 

تاران ب.و   يان لهتر تازه چاپێکی ئێستاوا  و  وهته کوردستان چاپ کراونه
  .  وه بێته ده

مردنی   که  ساتی :وێکی گوندييه چيرۆکی پڕ کارهی کوردستان  چريکه   
زێد و ماڵی   ناو خێزان لهی  کێشه و داری ژاری و نه باوك و ھه

، گوندی  :وی ئێمه  کات. کوڕه ی و>تانی ده ت و بازرهکهنێ ڵده ھه
ی شار  کاته وو دهڕھێڵێت و  جێ ده باکووری بۆکان بهی " مووساليان ره قه"

و   راغه قز و مه کدا، سه يه ک نان و داڵده شوێن پاروويه  به  وێوه . لهبۆکان
تی و  قاچاخچييهقێنێت، کرێکاری، چاوساغی،  ته ورێز و تاران ده ته

رکووك و پێنجوێن  و که  سره ئابادان و به  ر له کات، سه شاگردشۆفيری ده
راديۆی کوردی   چێته هد مام جه:ل تاڵهبانیتی  ھيممه  به ،ھێنێت رده ده

له  ؛ئێرانبۆ  وه ڕێته گه ی عيراق ده 1958وجا دوای شۆڕشی  ئه غدا، به
ھاباد و  مهپاشان کرماشان و  دەچێته  وێوه و لهپێشدا له تاران دەمێنێتهوە 

بۆکان   ساسی له هژاری و ک ھه  دا به 1972ساڵی   وێ له تا ئه ، بانهشنۆ و 
ی چياداوێنی   ی له ته هھام پڕ نه  و کاروانه واری ئه اھهو دو  وه نێته ر ده سه
  خات:  ده " شکێنههناڵ"



  بۆکانێ ..."  ر به رانبه ، به شکێنێهر ناڵ سه  چمه "ده

،  وه هردک جيا ده  هگونديي  ەوو ھهموو : له یکی :و ن زيره سه ی حه وه ئه   
د و زێ  له یئهوانيشتی  >يه کۆمه وژيانی بێ سامانی ئابووری   که

کی له  يه" هھر به، "ردنو ئاوارەی شارانی دەک  وه تهسخ نيشتمانيان دوور ده
  که  ناس بوو ری سنوور نه وداسه رێکی سه هری و س ھاتووی ھونه نه بن 

اتيڤی ڵگای کۆنسێرڤ کۆمه ڵ گه گرت و لهرنهدە شێوازی ئاسايی ژيان وه
لهگهڵ کۆمهڵگای  بايی ستان و ناته دژوه ، ئينجااست وه ده کارمدا دژ رده سه

  شێك له به  بوو بهو   وه خوێنيه  هچووھێدی ھێدی  بێ بهزەيی،چهوسێنهر و 

ملمIنيکهر ی وا دژ و  تيش ديارده می کۆنی سوننه ی. سيسته که تييه سايه که
  که ،ك زيره کات. ، پشتی تێ ده تييه ازايهو بوێری و ئ تاوانی ئه  رناگرێت و به وه

  باوکيان لهمنداڵيدا   ر له نووس پشتيان تێ کردبوو و ھه پێشتر سروشت و چاره

و پردی پشت   وه وێته که ريك ده کجاری تاك و ته يه  ندبوو، ئيتر به ست سه ده
ماڵ   ه، برا ل جێی ھێشتووه ، دايك به ماوه ڕووخێن. باوك نه ك ده ك يه ری يه سه
ی  که نياييه سی و ته بێ که  دڵی به يشيی شار زه ڵگای بێ به ، کۆمه ری کردووه ده
و   گرتوه ت پشتيان نه وڵه ، ياسا و ده ن ئيش قرتی کردوه ، خاوه سووتاوه نه

  ھاتوون. جواب نه  ری به سه لهخانهقاش مزگهوت و 

ست و  ر ستی جوان په ھه ڵ گه له  ژارييه نيايی و ھه نج و ته و ره ی ئه ئامێته   
ھيچ   ن که که دروست دهتێدا  'وينی زه'کی  تييه سايه کدا که زيره مرخی ھونهريی

ڵيدا  گه ر له مێك تا سه ناگرێت و ھيچ ھاوده  وه خۆ بهخاوەنهکهی ينێك و رزه سه
پاراو نابێت و ھيچ ينێك کانياوی ھيچ زەو  ويش له باری ئه هنامێنێت. دڵی تاس

حهسهن زيرەک پشت لهو نيزامه نامرۆڤانهيه   ی ناشكێنێت. ك تاسه ندييه يوه په
پيری کردووە و له پيريشدا  هتی:وي ه منداڵييهکهی لهدەست سهندووە، بهدەکات ک

ناسياو وبيانی، دۆست و دوژمن، چاک و له:ی ئهو، ھيوای بۆ نهھێشتووە. ئيتر 
فی ڕەنگهکان له ڕەنگی سپيدا خراپ سنووريان دەشێوێت وله چاوی ئهودا تهي

و وەليعهھدی  1"مهليک فهيسهڵی ثانی"پوخته دەبنهوە. ئيتر جياوازييهک له نێوان 
 5وسهيدی زەمبيل 4و ڕەشيدی حهسهن زادە 3و "ڕەشيدی ڕۆستهم پاڵهوان 2ئێران

                                                             
1
""ئهوە ئيزديواجی کرد مهليک فهيسهڵی ثانیله گۆرانييهکی سهر ڕاديۆ بهغدايدا دەڵێ:    

2
دوای گهڕانهوەی بۆئێران، ھهمان گۆرانی دەگۆڕيت وئهمجار به بۆنهی له دايک  

"ئهوە ھاته دنياوە کوڕ شازادەی ئێرانی".بوونی کوڕی شاوە دەڵێ:   



ناو گۆرانيهکانيهوە. ەيانھێنێته و د اتێت و ھهموو به يهک چاو سهير دەکبيندا نا
ه مێشکی ھونهروەری زيرەکدا ھهڵدەکات که ھهمووشت ڕادەماڵێت ڕەشهبايهک ل

و لهگهڵ خۆيدا دەيبات.ئهو تۆفانه سامناکه ئيجازە نادات پهيوەندە 
کۆمه>يهتييهکانی حهسهن زيرەک "شێواز" به خۆيانهوە بگرن، نه شێوازی 

و س  که موو ڵ ھه گه ند له رمه نجامدا ھونه ئه  تی. له >يه کۆمهسياسی و نه تهنانهت 
ی ھيچ بير و بۆچوونێك  وێت و چوارچێوه که با ده ك ناته يه موو ديارده ھه
  رناگرێت.  وه

چ  .بگرن ن' ':يه توانن ده وا ی ندانه رمه ھونهو  رن ئه وه خته چ به   
  توانێت چوارچێوه ده ی وا مێشکيان ندانه رمه و وھونه رن ئه وه خته به

ی  بۆسه  ی وا خۆيان له ندانه رمه وھونه و رن ئه وه خته چ بهربگرێت.  وه
ك  ن زيره سه ر حه گه ئهن!  ده شار ده تێکدا حه وڵه ده و تێك حيزبێك، سياسه

  ببێته  ر بيتوانيايه گه ی عيراق، ئه58نگری شۆڕشی  :يه  ببێته  بيتوانيايه

کردنی حيزبی نگري :يه له ر گه وول، ئهلي ی شۆڕشی ئه رگه پێشمه
بازاری  راجه ھه  ر له گه ت ئه نانه و ته  راندا بهردەوام بوايهديموکراتی ئێ

 بوو >تێك ده سه م ھێزێك، ده ك ، :ی که ساواکييه  ته می ئێراندا ببوايه وده ئه

  بوو له يدا ده سێك په بێت که ی بۆ بکات. ھيچ نهبانگهشهپشتی بگرێت و 

دوکتۆری بۆ بدات و رمان و  ی ده رگدا، پاره مه ره داريی سه ساسی و نه که
نيا ژيا و هك ت ن زيره سه >م حه کرێ بگرێت. به کی بۆ به خانوويه  چاوه

  دا مرد.ينياي تهقوژبنی   لهوەک 'قوو' يهکی چهلهنگ، 

و  ك، ئه ن زيره سه فڕی حه رزه ينی به ی گوڵ و زه ڕه ك په ستی وه ھه   
ای سياسی و شێوازی ود سليمی سات و سه خوڵقاند ته ده يان بۆ نه تانه ره ده

 قورس و قايمی تێکی شيره و عه  ماڵه بنه  م بێت. نه رده ئاسايی ژيانی سه

بوو  تی کورد ھه وايه ته کی نه گايهز دام و ده  نی بگرن، نه بوو :يه ھه

                                                                                                                     
3
بوو و زيرەک لهبهر ھۆيهکی بۆمن  ڕەشيدی ڕۆستهم پاڵهوان گزيری ئاغاکانی بۆکان 

 ناديار، له چهند گۆرانيدا باسی دەکات.
4
ساواکييهکی خهڵکی بۆکان بوو، دەگوترێت له ھێنانهوەی زيرەک له عيراقهوە بۆ       

 ئێران دەستی ھهبووە. 
5
حاجی سهيک عهبدولکهريمی نوورانی، برای حاجی بابهشێخی سهيادەت و شێخی     

گوندی زەمبيلی نێوان بۆکان و سهقز.تهريقهتی نهقشی له   



ويان  تی ئه کانی کوردستانيش يارمه ره داگيرکه  مه سيسته  پاڵپشتی بێت، نه
وشکۆ بۆ کورد  شان  کی به تييه سايه يی، ياخود که وه ته مانێکی نه قاره اد هد

  ن. دروست بکه

کيان  ھيچ :يه  خسا و له ڕه ی بۆ نه انهدەرفهتو  ك ھيچکام له ن زيره سه حه   
رجێکی  ، مه وه و شتانه موو ئه ژوور ھه  >م له گيرا. به رنه وه ھهند  به
نيا  و ساڵ ته  ده درێژايی سه  به  رجێك که ، مه وه زنتری برده مه
  ك له ن زيره سه . حه وه نه توانن بيبه ڵگای مرۆڤ ده کی کۆمه يه ڵبژارده ھه

نيا  تهله ڕابردوودا   ك که يه ، جێگهوەوەی بۆخۆی کردب ڵکدا جێگه دڵی خه
و لهجيھانی ئهمڕۆدا  ن ر بکه بۆخۆيانی مسووگه يانتوانی ران ده مبه پێغه

ی  که ره ك و ھونه ن زيره سه ی حه وه . ئهدەتوانن شئهفسانهيي ھونهرمهندانی
ھێزێکی ناو ھيچ دەسه>تيك، ھيچ حکوومهتێک، و ھيچ کرديان، 

 حهسهن زيرەک :بيکاتنهيدەتوانی  کۆمهڵگای ئهودەمی کوردستان

! ئهوە کارێکی چووبووە ئهندەروونی دڵی حهسرەتمهندی گهلی کوردەوە
  زێدە مهزن بوو.

 وزيرەک سنووری زاراوە و ئايين و جوغرافيای بهزاند  ناوی حهسهن
سۆران و  و ھۆبه و ھۆدە و کاخ و کۆخی خهڵک، کرمانجە ميوانی وبو

گۆران له بۆتانهوە تا لوڕستان دەرگای دڵی تاسهباری خۆيان بۆ خسته 
دەنگی زو>ڵی  ووەبکه، سهرپشت و ئيتر گۆرانی بێژە بۆکانييه ئاوارە

بهشێک له  ەووگهلی کورد و ڕەمزی کورد بوون. حهسهن زيرەک ب
، تهنانهت کورديان ێمێژوو و ناسنامهی کورد؛ زۆرێک له گه:نی دراوس

و حهسهن زيرەک ئاوێتهی  به حهسهن زيرەکهوە دەناسی. ئيتر ناوی کورد
ئهو  لهوە بهدواوەدەنگی کورد.  ووەيهک بوون و حهسهن زيرەک ب

هيهی وا له ڕاديۆ و قهوان و شريتهوە ب.و دەبووەوە دەنگی تاکێک چريک
گهلی نهبوو، دەنگی کۆمهڵ بوو، دەنگی حهسهن زيرەک نهبوو، دەنگی 

  کورد بوو.

گهلێک زوو نی، کۆمه>نی کورد، بێجگه له ڕووناکبيرە بهرزەدەماخهکا
 ،رت، به>م بۆ ھونهرمهند خویحهسهن زيرەکيان به ھهند وەرگ



ھهبوو. ئهو، ھيچ کهس و ھيچ شتێکی به مهسهلهکه شێوازێکی جياوازی 
تی و  سايه >تێك، ھيچ که سه ده ھيچ ھێز و !وەرنهدەگرت ھهند

ێك ' خ بايهگشتی ھيچ '  تی و به >يه کۆمه - سياسی - نيستيتۆتێکی ئايينی  ئه
  بهك  ن زيره سه سا>نی کۆتايی ژيانيدا، حه  بوو. له و نرخيان نه :ی ئه

ی  ی نموونه وتی رۆژانه ڵسوکه ھهو  'نيھيليست'،  کی وشه يه اموو وات ھه
 يهکانیتيه>ي کۆمه خ' ە ' ی کهسێک بوو، که 'بايهيالشئانتی سو'ی ڵوێست ھه

که ھهر ئهو  بارودۆخێکی نائاسايی ژياندا،ژێر  و له  بۆ گرنگ نييه
  بگوترێت  ' ی پێخ بايهھهرشتێک که '  هکۆمهڵگايه بۆی ناوەتهوە، ل

  .  ەبێزار

ڵك  خه  ر بێزاربوون له سه  کان، کێشابوويه تييه >يه ياسا کۆمه  بێزاری له   
تێکی ش ده  جێ ھێشت و له دا، شار و گوندی به و بارودۆخه نجامی ئه ئه  و له

پر و ساباتێکی دروست  که .واری خست ، ھه ئاوايی شاری بانه  دوور له
ی  تۆبه "مبيل ييدی زه سهستی " ر ده سه ی وا له رهکا تۆبه  و مرۆڤه کرد و ئه

نێو  ڵکوو له ی، به که  وه قخواردنه ر عاره سه  وه ڕايه ر گه ك ھه کردبوو، نه
ش  وه ڵبژارد. ئه ھه تی' چييه يخانه 'مهدا  موو ئيشێکی گونجاوی ديکه ھه

ی، ك خۆ دا نه وڵی ده ھه  ڵ بوو که کۆمه  ی بێزاری له کی ديکه يه نيشانه
و   وه دوور بخاته' و 'ئاگاداری' ھۆشياری'  ش له ڵکانی ديکه ڵکوو خه به
و سهبووری"  دەردی ووشياری" - و بچن ردی ئه ده  ھێڵێت به نه

  !کوشتبووی

ی  وه ره ده  يمان له که ردانی ساباته مدا، سه خۆری  ڵ دوو براده گه من له   
 رچی ی ھه'  جاله'ڕەج  وانی ديکه کوو شه ش وه وه و شه کرد. ئه  شاری بانه

موو  ھه  له  کهسانێک که - ئامادە بوونی  که'  يخانه 'مه  له رچی وپه
چوار ژاندارمی  !ر ھونه  له  نزيك بوون بێجگه  م جيھانه کی ئه يه ديارده

ی  وه ری بۆ ئه سه  يان خستبووهگوشارر ميزێك دانيشتبوون و  سه له م جه عه
بوو  نه  ئاماده  ك که ن زيره سه ڵيان دابنيشێت و گۆرانيان بۆ بڵێت. حه گه له
  :ی ئێمه  ناسی ژاندارمدا بخنکێنێت، ھاته رنه ی ھونه گوێچکه  نگی له ده

گيز ئهو ڕسته ھهر .لوولی دانيشت مه  عسووم به کوو منداڵێکی مه وه
لهبير ناچێت که له زمانی حهسهن زيرەکم بيست: کورت و پڕواتايهم 



ئهوە کۆتايی ڕێگای ڕێبوارێک بوو که  –"ئهمجار بۆکوێ ھهڵێم؟" 
نيزامی کۆمه>يهتی لهگهڵيداکهوتبوە شهڕێکی نابهرانبهرەوە، شهڕێک که 

ن . حهسهنهبوو، قومارێک که بردنهوەی بۆ بوو تێيدا سهرکهوتن مهحاڵ
زيرەک ئهم "ام المعارک" ەی دواييشی دۆڕاند، ئهوجا به کهساسی و 

اوەڕوانی چھهژاری ھاتهوە بۆکان و له ژوورێکی سادوسڕ و ڕەق وتهقدا 
شێرپهنجهی تهقدير مايهوە بێت و دواگورزی خۆی لێ بوەشێنێت. ئهم 

  ی زياتر نهخاياند. )١٩٧٢ ( ١٣٥١چاوەڕوانييه تا پووشپهڕی ساڵی

ساڵيدا وەک  ٥٠ئهو مانگه، حهسهن زيرەک له تهمهنی  همیپێنجڕۆژی 
"قوو" يهکی تهنيا له قوژبنی نهخۆشخانه بچووکهکهی بۆکان سهری 
نايهوە. ئهويش وەک ميللهتهکهی، له شاخ و کێو زياتر ھيچ دۆستێکی 

ولهوێدا  نهبوو و ھهربۆيهش پهنای بردە بهر شاخی ناڵهشکێنهی بۆکان
ک که ژيان پێی نهبهخشيبوو، مردن خه:تی کرد. ێئارامی گرت، ئارام

نهيويست له مردنيشدا قهبری له قهبری خهڵك تهنانهت حهسهن زيرەک 
نزيک بێت و به تاکی تهنيا له سهر لووتکهی گردی داوێنی ناڵهشکێنه دوا 

بهرزيی ناڵهشکێنه  نهک ھهر له وئێستهش ئا>ی ناوی ھهواری خست
  . دەشهکێتهوەايهکی خاکی کورد بهڵکوو لهسهر لووتکهی ھهموو چي

*****  

وەک له سهرەتادا ئاماژەی پێکرا، بۆنهی نووسرانی ئهم بابهته، 
ی ەدەرچوونی چاپی نوێی ژين نامهی مهنزوومی حهسهن زيرەکه. ئهو

خوارەوە، ڕوانينێکه بهو کتێبهدا که ئوتۆبيۆگرافی ھونهرمهندە 
  ئهفسانهييهکهی گهلی کوردە:

  چريکهی کوردستان



6زيرەک، "چريکهی کوردستان"، چاپی دووھهم حهسهن
پێداچوونهوەی فارووق  

  :پهڕە. ١٤٧، ١٩٩٧، سازمان انتشارات بۆرەکهيی، تاران هفيزادەصبۆرەکهيی 

  کتێبهکه، لهم بهشانه پێک ھاتووە:

  ؛ سهرەتای خوالێخۆشبوو محهممهد سهديق موفتی زادە  . ١

  خۆی؛.   دەقی ئوتۆبيوگڕافی ھونهرمهند به شيعری ٢

ھاوسهری  -. بيرەوەرييهکانی خاتوو مێديا زەندی٣
  ھونهرمهند؛

.  يادداشتێکی کورتی خاتوو مهھناز (ساکار) زيرەک، ٤
  کچی ھونهرمهند به فارسی؛

  ه شيعرێکی کاک فارووق بۆرەکهيی؛ و.   پارچ٥

  .٥و  ٣، ٢.   تهرجهمهی فارسی بابهتهکانی بهشی ٦

  

بۆچوونه سهبارەت به بهشهکانی ئهوەی خوارەوە ھهندێک زانياری و 
  کتێبهکه:

ی کهسايهتی سهرەتای موفتيزادە ھهڵسهنگاندنێکی کورت  .١بهشی 
  حهسهن زيرەک و ھونهرەکهيهتی که بهم شيعرانه کۆتايی پێ دێت:

  زيرەک! زۆرت کرد خزمهتی ھونهر

  ژينت له پێناو ھونهر بردە سهر

  باوەکوو له ژين نهحهسايهوە

  هوسايهوەپهژارەت زۆر دی، زۆر چ

  ڕۆژگارت ساتێ بهبێ خهم نهبوو،
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  به>م لهھونهر ھيچت کهم نهبوو!

   .به شيعری خۆی ەژيننامهی ھونهرمهند    .٢بهشی 

ئوتۆ بيۆگرافی حهسهن زيرەک بهشی سهرەکی و گرنگی کتێبهکه پێک 
دەھێنێت. لێرەدا حهسهن زيرەک به شيعری بڕگهيی و ساکار باسی 

به  ژيانی خۆی دەکات. گهلێک :يهنی ژيانی ھونهرمهند سهربھوردەی
ی له شيعرەکان ،یيتايبهت سهردەمی منداڵی و پهيوەندی نێو بنهماڵه

ئينجا دەمانباته سهردەمی :وی و گهڕانی  دا ڕوون دەبنهوە.زيرەک
تا ئهوی به يارمهتی مام ی خۆی، شارەوشار و ئيش وکاری ھهمه چهشنه

وە شهديۆی کوردی بهغدا دەردەھێنێت و لهوێجه:ل تاڵهبانی سهر له ڕا
  .نيشتهجێ دەبێت تاران ئێران و له دەگهڕێتهوە بۆ

ئهوە ھهڵبژاردەيهکی شيعرەکانه بۆ ناسياوبوونی خۆێنهر لهگهڵ ژيانی 
  حهسهن زيرەک و بهرھهمه شيعرييهکهی:

  ، کوردی خوێن پاکممخهڵکی بۆکان"

  برام حوسهينه و خات ئامين دايکم

  باوکم عهبدوڵI ناوم حهسهنه،

  خوشکم سارايه، کاک مينه کاکم

  ھهشت نۆساڵه بووم بووم به عهمهله....

  تايازدەساڵه ئاوا کارم کرد

  تاربووم، ھه>تم ڕووم کردە سهقز

  بوومه چاوساغی مه:يێ حافز...

  له دوازدە ساڵه بووم به قاوەچی...



  پهيام کردبوو نێو له سێزدەساڵه

  نێوبهنێو...له چواردەساڵه ڕۆيم 

  ڕۆژێک لهم دێيه و ڕۆژێک لهو شارە....

  کهم تهقاندرله شازدەساڵه چهند دە

  ....!کاندشچهندە کارم کرد چهند سهرم 

  له مهراغهدا بووم به تووتنچی 

  ڕۆيشتمه تهورێز بووم به قاچاخچی...

  ھهتا بيست ساڵه کهس نهيوت تۆ چی؟

  له تهورێز بوومه شاگرد قهنادچی...

  کرد ببووم شهل و گێڕئهوەندەم کار

  ھاتمهوە بووم به شاگردی شۆفيڕ...

  ڕووم کردە تاران بۆ ئيش و بۆکار...

  ئهوجا خۆم کوتا بهرەو خووزستان

  چوومه ئهھواز و مهسجيد سولهيمان...

  شهو پهڕيمهوە بهدزی بۆ بهسرە...

  يهکسهر ھاتمهوە "چۆمی مهجيدخان"

  ھاتمه :ی برا له "قهرەموساليان"

  سهند ھاتم بۆ بۆکانجا حهقی خۆم 



  بهرزی باوەخان... -ھاتمهوە سهقز

  اجی بێ ئيمان...حبووم به شاگردی 

  ماشێن دەڕۆيی، خه:س بوو دەندە

  چاوم نهيدەدی ڕاستی يا کهندە...

  بوو، بن دەستم جادە ئهو:کهم شيو

  چونکه پهشۆکام، کهوتم به:دا...

  بۆمن وانهبوو تا ئهو ماشێنه...

  بڕاوە...ڕيشهی زيندەگی "مچه" 

Iخهتام تيانهبوو به که:موڵ  

  دەستم دا کێوی، بهرەو موکريان...

  دوای بانگی عهسر گهيشتمه تهورێز...

  زەحمهت يا ڕەحمهت، گهيشتمه تاران... 

  سرويسم دەکرد له "قوم" بۆ تاران...

  ھاتمهوە تهورێز، چوومه مهھاباد...

  زيندان به خهتا.... نۆمانگم کێشا

  وا ھاته بان...بيست وحهو ساڵهم ئا

  پێتاوم پێچا بۆ شاری پێنجوێن...

  يا له پێنجوێن يا بۆ سلێمانی...



  بووم به موسافير چووم بهرەو کهرکووک...

  بهغدا پاک گهڕام شاريع، چاخانه

  بووم به شاگردی موسافيرخانه...

  شيمال" که جێی کوردانه... لله "ئوتێ

  موسافيرێکمان که "مام جه:ل" بوو...

  ا، بتبهم بۆ ڕادوێ....پێی گوتم بر

  جوان ناساندمی به "عادل عيرفان"

  که بهندێکم گوت به دڵی پڕگريان،

  له خواوە جهرگيان بۆم بوو به بريان...

  له بهشی کوردی...مهخلهس، دامهزرام 

  ئهوا بهم جۆرە چهن ساڵ غوربهتی

  چهندە بێکهسی و چهند بێ تاقهتی...

  ھهرچهند غهريب بووم، ببووم ھهڵوەدا

  ئهمما دۆستم خۆش! نێوم کرد پهيدا...

  ماڵم بهجێ ھێشت ٥٨مهخلهس، 

  ھيچم نهھێنا به عهزمی خوێی چێشت

  ماڵ و زيندەگيم لهخۆم کرد وێران

  "زۆر به فهخرەوە ھاتمهوە ئێران.



مرۆڤێکه که ھهموو ئازاری و  چهوسانهوەئهوە کورتهی ژيانی پڕ له 
هوە تا خاوەن ئيشی کورد و دياردەيهکی کۆمه>يهتی، له ئهندامانی بنهماڵ

تورک و فارس و عهرەب دژی وەساون و چهوساندوويانهتهوە. ئهو 
چهوسانهوەيه و ئهو ھهل ومهرجه نالهبارەی ژيان ئۆقرەی لێ سهندووە و 
ھهر ڕۆژەی له شوێنێک و له شاريک و وو>تێکه، ژيانی ئاسوودە سوارە 

هوەندەی بۆ:ی و ئهو پيادە، خۆشيی ژيان ئاواتێکی دوورەدەسته که ئ
دەڕوات لێی دوورتر دەکهوێتهوە. ژيننامهکه تا کاتی بهجێ ھێشتنی عيراق 
و گهڕانهوەی ئێرانی گرتۆته بهر. لهوێدا باس لهوە دەکات که به فهخرەوە 

شريتێکدا که ئێستا لهسهر يووتيووبيش گهڕابێتهوە ئێران. به>م دواتر له 
تايهر تهوفيق بۆ کرماشان  باسی ھاتنی مامۆستايان عهلی مهردان و ھهيه،

و ميوانداريی خۆی دەکات لهژيانی ئێرانی خۆی سهد ھێندە ناڕازييه و له 
، ئاوات به دابهراوردکاريی ھهڵس وکهوتی کوردی ئێران و عيراق

دۆستايهتی و ميھرەبانييهکانی باشووری کوردستان دەخوازێت واته ئهم 
ێنێت جگه لهوەی بڵێ ، لهو بهينهدا ھيچی بۆ نام:ی تات و ئهو:ی تات

   7ی کورد نهبينم".ڤ"ھاتوومهته ئهو دەشت وبيابانه بۆ ئهوەی مرۆ

سهبارەت به :يهنی شيعريی ژيننامهی حهسهن زيرەک دەبێ بڵێم 
شيعرەکان لهسهر کێشی بڕگهيی ھۆنراونهتهوە و ژمارەی بڕگهکانيان 

ە. له ھهموو فهردەکاندا "سهروا" گيراوەته بهرچاوو ھهندێکيان  ٥+٥
  "ڕەديف" يشيان ھهيه. 

 ناوەرۆکی شيعرەکان ئهوەندەی ساکارن ئهوەندەش راست و بێ درۆن

حهسهن  ستهقينهی بهسهرھاتهکانی ھونهرمهنديان خستۆته بهرچاو. اوڕ
جگه له کێشهی  ژيانی خۆی هکانیو بهسهرھات ھهموو باس زيرەک

دەوروبهری وەرگهڕانی لۆری و کووژرانی :وێک به ناوی مستهفا له 
سهقز، به کورتی بڕيوەتهوە. خوێنهر ھهست دەکات مهسهلهی کووژرانی 

سهن زيرەک گهلێک گرنگ و جێگهی خهفهت ئهو کوڕە:وە بۆ حه
درێژی باسی مهسهلهکهی کردووە بۆ دوور و  و ھهربۆيهش به بێتبوو
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له کێشهکهدا،  و بێ تاوانييهکهی دەوری خۆی ڕوونکردنهوەیئهوەی به 
   "...خهتام تيا نهبوو به که:موڵ....": باری سهرشانی سووک بکات

  دی. بيرەوەرييهکانی ميدياخانمی زەن . ٣بهشی 

ئهم بهشه ئامێتهيهکه له ھهستی ناسک و خاوێنی ژنانه و ھهندێک ھهڵهی 
ھاوسهری حهسهن زيرەک، واھهيه باشترين  بۆچوون. ميديا خانم وەکوو

کهس بێت بتوانێت سهبارەت به :يهنی شهخسی و کهسايهتی حهسهن 
 زيرەک و ژيانی ڕۆژانهی، ھهواڵمان بداتێ، که ئهو کارەش دەکات و

گهلێک :يهنی ژيانی زيرەکمان  له سهردەمی ڕاديۆی کوردی تاران و 
دوای ئهو، تا سهرەمهرگی بۆ دەردەخات. ئێمه بۆ ئهو زانيارييه بهنرخانه 
قهرزداری ميديا خانمين. به >م ئهو به ڕەسمی ئێستای ئێران که ھهموو 

ۆته سهرباسی ڕژيمی کهم وکورتييهک دەخهنه ئهستۆی ڕژيمی پێشوو، چ
شوو و تهنانهت مهسهلهی شووکردنی خۆيشی به حهسهن زيرەک، به پێ

تاوانی ساواک داناوە. ديارە کهس قسهی لهسهر جينايهت و خهيانهتهکانی 
ھهندێک بابهت تووشی ھهڵهمان ی ساواک نييه، به>م تێکه>و کردن

نی . به بڕوای من تاوانبار کرداتو له کێشهی سهرەکی :مان دەد اتدەک
بێته ھۆی بهرزبوونهوەی پله وپايهی يهتی پێکردنيان ناخهڵک و سووکا

ران له ژێر چاوەدێری احهسهن زيرەک. دەزگای ئهودەمی ڕاديۆ کوردی ت
ڕاستهوخۆی ساواکدا بوو و ھهندێک کورديش که بهڕێوەبهرايهتی 

ڕاديۆکهيان دەکرد ھاوکاری نزيکی ساواک بوون و ئهوە ھهموومان 
  دەيزانين.

ێرشی کردۆته سهر کاک عوسمان شارباژێڕی و ميديا خانم ھهروەھا ھ
کهريم خۆشناو که "چريکهی کوردستان" يان له باشووری کوردستان 

چاپ کردۆتهوە. ميديا خانم گهلێک ڕاسته کاتێک باسی ژيانی بێ سامانی 
منداڵهکانی حهسهن زيرەک دەکات و دەڵێت له خانووی کرێگرتهدا دەژين. 

ی ھهبووايه و خهمی کهلهپووری کورد ئهگهر کهيان و دەوڵهتێکی خۆ
ڕێز و ئيحتيڕام گهلهکه بخورايه، ئێستا دەبوو بنهماڵهی حهسهن زيرەک له 

. به>م ئهگهر دا داوێنيان له عهڕش بسوايهشتێروتهسهليو ھهروەھا له 



وانييه داخوا تاوانی عوسمان شارباژێڕی ھهژارە؟ کتێبهکه بۆ ئهو يا 
ە؟ پێی دەوڵهمهند بوون و ماڵيان کهريم خۆشناو چ سوودێکی ماددی ھانيو

  کڕيوە؟ دڵنيام نا!

ئهوە تهنگژەی گهورەی جيھانی سێھهمه که مافی "کۆپی ڕايتس" وەک 
مافێک بۆ دانهر و نووسهر و ھونهرمهند نهناسراوە و ھهرکهس ويستی 

اپ و ب.و دەکاتهوە بێ ئهوەی چشريت يا سی دی يا کتێبی کهسێکی ديکه 
گرتبێت و ياساش پشتی خاوەن مافهکه ناگرێت. مۆڵهتی له خاوەنهکهی وەر

به>م ئايا لهو سهدان ھهزار شريتهی گۆرانييهکانی حهسهن زيرەک که له 
ماڵی ھهمووماندا ھهيه، مافێک به بنهماڵهی حهسهن زيرەک دەگات؟ ئهی 

شريت و سی بۆ ھێرش ناکرێته سهر شريت فرۆش و ئهوانهی وا کۆپی 
ئهم  تێبهکه مهحکووم دەکرێت؟دەکهن و تهنيا کۆپی کردنی ک دی

نهکانی تتهنيا بۆچوونێکه و مافی ميديا خانم بۆ ڕەخنهگربۆچوونهی من 
  نافهوتێنێت.

  يادداشته کورتهکهی ساکار خانم: .٤بهشی 

ئهو دێڕانه گهلێک به سۆز و ھهست بزوێنن، ھهستی خاوێنی منداڵێک که 
باوکی خۆی له سهروحهدی منداڵيدا لهدەست داوە وئێستا ئهوەی له باوکی 

بۆی مابێتهوە، بيرەوەريی پڕ تهم و مژی سا>نی زووە که تێکه>ون 
ھونهری و ڕێز لێگيرانی زۆر له:يهن کۆمه>نی لهگهڵ بانگهوازی 

  اردوسڕيی کهس وکاری باوکی.خهڵک و س

ساکارخانم لهم يادداشتهدا داستانی سهفهری خۆی دەگێڕێتهوە له تارانهوە 
که کليلی دەرگاکهی له ماڵی ماميهتی و  ی باوکی،بۆ بۆکان و سهر مهزار

تهنانهت ناتوانێ وەريبگرێت بۆئهوەی دەستی بگاته کێلی ساردوسڕی 
ينهی ساکار خانم دڵی . بێگومان ئهو سێ پهڕە نووسەکهسهر مهزار

  ھهموو خوێنهرێک دەھهژێنێت.

سهبارەت به شيعری کاک فاروق بۆرەکهيی و تهرجهمهی  .٥بهشی 
به داخهوە شوێنی پهڵه و شيعرەکانی حهسهن زيرەک به فارسی دەبێ بڵێم 



وەکوو ناوئاخنێکی بێ پهيوەند خۆ دەنوێنن ەکان ھهڵهيان پێوە ديارە. شێعر
تی ئهوانه کاک فارووق ھهوڵی ا. بريا لهجيو تهرجهمهکانيش ناتهواون

دەوڵهمهندکردنی چاپی تازەی کتێبهکهی بدايه بهوەی چاوپێکهوتن و 
ووتووێژی لهگهڵ ھهندێک ناسياو و دۆست وخزمی حهسهن زيرەک 

ايه و بۆچوونی ئهوانی بخستايهته ناو کتيبهکهوە. گهلێک پرسی وەک دبکر
ھهن که دەکرا  داشيعرا و مامۆستاکانی حهسهن زيرەک له بواری مۆسيق

يا به يارمهتی خهڵکانی مۆسيقار، :يهنی ێتهوە. روە>ميان بۆ بدۆز
ھهڵسهنگاندايه.  زيرەکی مهقامی و کهيفييهتی مۆسيقايی کارەکانی

ھهرچۆنێک بێت، ئهرکی کاک فارووق بۆ نوێ کردنهوەی چاپی 
  کتێبهکهی حهسهن زيرەک جێگهی سپاس و پێزانينه.

   

  

  


