حهسهن زيرهك ،ڕوانينێك له دهروونهوه
ئهنوهر سوڵتانی

ھونهرمهندی ئهفسانهيی کورد حهسهن زيرهك

ئهم ووتارە لهژمارە ١٢ی ڕۆژنامهی پهيام چاپی لهندەن )ديسهمبری  (١٩٩٨دا به
بۆنهی دەرچوونی چاپی تازەی "چريکهی کوردستان" – ئوتوبيوگڕافی حهسهن زيرەک
باڵو کراوەتهوە و لێرەدا به ھهندێک دەسکارييهوە دەکهوێته بهرچاوی خوێنهر.

چاپی دووھهمی چريکهی کوردستان بيوگرافی ھونهرمهندی مهزنی کورد
حهسهن زيرهك  -له تاران کهوتۆته بازارهوه .زيرهك له چريکهی
کوردستاندا بهسهرھاتی ژيانی خۆی له منداڵييهوه تا ساڵی  ،1958واته
 14ساڵ پێش مردنه ناوهختهکهی ،به شيعر ھۆنيوهتهوه.
شيعرهکان له ساڵی  1964دا ھۆنراونهتهوه و به ھيممهتی خاتوو مێديا
زهندی ،ھاوسهری زيرهك ،ھاتوونهته سهر کاغهز ئينجا بۆ يهکهم جار له
ساڵی  1966دا له تاران چاپ کراون ،درهنگتر جارێکيش له باشووری
کوردستان چاپ کراونهتهوه و وا ئێستا چاپێکی تازهتريان له تاران باڵو
دهبێتهوه.
چريکهی کوردستان چيرۆکی پڕ کارهساتی الوێکی گوندييه که مردنی
باوك و ھهژاری و نهداری و کێشهی ناو خێزان له زێد و ماڵی
ھهڵدهکهنێت و بازرهی واڵتانی دهکات .کوڕه الوی ئێمه ،گوندی
"قهرهمووساليان" ی باکووری بۆکان بهجێ دهھێڵێت و ڕوو دهکاته شاری
بۆکان .لهوێوه به شوێن پاروويهک نان و داڵدهيهکدا ،سهقز و مهراغه و
تهورێز و تاران دهتهقێنێت ،کرێکاری ،چاوساغی ،قاچاخچييهتی و
شاگردشۆفيری دهکات ،سهر له ئابادان و بهسره و کهرکووك و پێنجوێن
دهردهھێنێت ،به ھيممهتی مام جهالل تاڵهبانی دهچێته راديۆی کوردی
بهغدا ،ئهوجا دوای شۆڕشی  1958ی عيراق دهگهڕێتهوه بۆ ئێران؛ له
پێشدا له تاران دەمێنێتهوە و لهوێوه دەچێته کرماشان و پاشان مهھاباد و
شنۆ و بانه ،تا ئهوێ له ساڵی  1972دا به ھهژاری و کهساسی له بۆکان
سهر دهنێتهوه و دواھهواری ئهو کاروانه پڕ نهھامهتهی له داوێنی چيای
"ناڵهشکێنه" دهخات:

"دهچمه سهر ناڵهشکێنێ ،بهرانبهر به بۆکانێ "...
ئهوهی حهسهن زيرهکی الوی لهو ھهموو الوە گوندييه جيا دهکردهوه،
که ژيانی بێ سامانی ئابووری و کۆمهاڵيهتی ئهوانيشی له زێد و
نيشتمانيان دوور دهخستهوه و ئاوارەی شارانی دەکردن" ،بهھره"يهکی له
بن نهھاتووی ھونهری و سهرێکی سهوداسهری سنوور نهناس بوو که
شێوازی ئاسايی ژيان وهرنهدەگرت و لهگهڵ کۆمهڵگای کۆنسێرڤاتيڤی
سهردهمدا دژکار دهوهستا ،ئينجا دژوهستان و ناتهبايی لهگهڵ کۆمهڵگای
چهوسێنهر و بێ بهزەيی ،ھێدی ھێدی چووه خوێنيهوه و بوو به بهشێك له
کهسايهتييهکهی .سيستهمی کۆنی سوننهتيش دياردهی وا دژ و ملمالنيکهر
وهرناگرێت و به تاوانی ئهو بوێری و ئازايهتييه ،پشتی تێ دهکات .زيرهك ،که
پێشتر سروشت و چارهنووس پشتيان تێ کردبوو و ھهر له منداڵيدا باوکيان له
دهست سهندبوو ،ئيتر به يهکجاری تاك و تهريك دهکهوێتهوه و پردی پشت
سهری يهك يهك دهڕووخێن .باوك نهماوه ،دايك بهجێی ھێشتووه ،برا له ماڵ
دهری کردووه ،کۆمهڵگای بێ بهزهيی شاريش دڵی به بێ کهسی و تهنياييهکهی
نهسووتاوه ،خاوهن ئيش قرتی کردوه ،ياسا و دهوڵهت پشتيان نهگرتوه و
مزگهوت و خانهقاش لهسهری به جواب نهھاتوون.
ئامێتهی ئهو رهنج و تهنيايی و ھهژارييه لهگهڵ ھهستی جوان پهرست و
مرخی ھونهريی زيرهکدا کهسايهتييهکی 'زهوينی' تێدا دروست دهکهن که ھيچ
سهرزهوينێك خاوەنهکهی بهخۆوه ناگرێت و ھيچ ھاودهمێك تا سهر لهگهڵيدا
نامێنێت .دڵی تاسهباری ئهويش له کانياوی ھيچ زەوينێك پاراو نابێت و ھيچ
پهيوهندييهك تاسهی ناشكێنێت .حهسهن زيرەک پشت لهو نيزامه نامرۆڤانهيه
دەکات که منداڵييهکهی لهدەست سهندووە ،به الويهتی پيری کردووە و له پيريشدا
ھيوای بۆ نهھێشتووە .ئيتر لهالی ئهو ،ناسياو وبيانی ،دۆست و دوژمن ،چاک و
خراپ سنووريان دەشێوێت وله چاوی ئهودا تهيفی ڕەنگهکان له ڕەنگی سپيدا
پوخته دەبنهوە .ئيتر جياوازييهک له نێوان "مهليک فهيسهڵی ثانی" 1و وەليعهھدی
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دا نابينێت و ھهموو به يهک چاو سهير دەکات و دەيانھێنێته ناو گۆرانيهکانيهوە.
ڕەشهبايهک له مێشکی ھونهروەری زيرەکدا ھهڵدەکات که ھهمووشت ڕادەماڵێت
و لهگهڵ خۆيدا دەيبات.ئهو تۆفانه سامناکه ئيجازە نادات پهيوەندە
کۆمهاڵيهتييهکانی حهسهن زيرەک "شێواز" به خۆيانهوە بگرن ،نه شێوازی
سياسی و نه تهنانهت کۆمهاڵيهتی .له ئهنجامدا ھونهرمهند لهگهڵ ھهموو کهس و
ھهموو دياردهيهك ناتهبا دهکهوێت و چوارچێوهی ھيچ بير و بۆچوونێك
وهرناگرێت.

چ بهختهوهرن ئهو ھونهرمهندانهی وا دهتوانن 'اليهن' بگرن .چ
بهختهوهرن ئهو وھونهرمهندانهی وا مێشکيان دهتوانێت چوارچێوه
وهربگرێت .چ بهختهوهرن ئهو وھونهرمهندانهی وا خۆيان له بۆسهی
حيزبێك ،سياسهتێك و دهوڵهتێکدا حهشار دهدهن! ئهگهر حهسهن زيرهك
بيتوانيايه ببێته اليهنگری شۆڕشی 58ی عيراق ،ئهگهر بيتوانيايه ببێته
پێشمهرگهی شۆڕشی ئهيلوول ،ئهگهر له اليهنگريکردنی حيزبی
ديموکراتی ئێراندا بهردەوام بوايه و تهنانهت ئهگهر له ھهراجهبازاری
ئهودهمی ئێراندا ببوايهته ساواکييهك  ،الی کهم ھێزێك ،دهسهاڵتێك دهبوو
پشتی بگرێت و بانگهشهی بۆ بکات .ھيچ نهبێت کهسێك پهيدا دهبوو له
کهساسی و نهداريی سهرهمهرگدا ،پارهی دهرمان و دوکتۆری بۆ بدات و
چاوه خانوويهکی بۆ بهکرێ بگرێت .بهاڵم حهسهن زيرهك تهنيا ژيا و
وەک 'قوو' يهکی چهلهنگ ،له قوژبنی تهنياييدا مرد.
ھهستی وهك پهڕهی گوڵ و زهينی بهرزهفڕی حهسهن زيرهك ،ئهو
دهرهتانهيان بۆ نهدهخوڵقاند تهسليمی سات و سهودای سياسی و شێوازی
ئاسايی ژيانی سهردهم بێت .نه بنهماڵه و عهشيرهتێکی قورس و قايمی
ھهبوو اليهنی بگرن ،نه دام و دهزگايهکی نهتهوايهتی کورد ھهبوو
ڕەشيدی ڕۆستهم پاڵهوان گزيری ئاغاکانی بۆکان بوو و زيرەک لهبهر ھۆيهکی بۆمن
ناديار ،له چهند گۆرانيدا باسی دەکات.
ساواکييهکی خهڵکی بۆکان بوو ،دەگوترێت له ھێنانهوەی زيرەک له عيراقهوە بۆ
ئێران دەستی ھهبووە.
حاجی سهيک عهبدولکهريمی نوورانی ،برای حاجی بابهشێخی سهيادەت و شێخی
تهريقهتی نهقشی له گوندی زەمبيلی نێوان بۆکان و سهقز.
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پاڵپشتی بێت ،نه سيستهمه داگيرکهرهکانی کوردستانيش يارمهتی ئهويان
دهدا قارهمانێکی نهتهوهيی ،ياخود کهسايهتييهکی به شان وشکۆ بۆ کورد
دروست بکهن.
حهسهن زيرهك ھيچکام لهو دەرفهتانهی بۆ نهڕهخسا و له ھيچ اليهکيان
به ھهند وهرنهگيرا .بهاڵم له ژوور ھهموو ئهو شتانهوه ،مهرجێکی
مهزنتری بردهوه ،مهرجێك که به درێژايی سهده و ساڵ تهنيا
ھهڵبژاردهيهکی کۆمهڵگای مرۆڤ دهتوانن بيبهنهوه .حهسهن زيرهك له
دڵی خهڵکدا جێگهی بۆخۆی کردبوەوە ،جێگهيهك که له ڕابردوودا تهنيا
پێغهمبهران دهيانتوانی بۆخۆيانی مسووگهر بکهن و لهجيھانی ئهمڕۆدا
ھونهرمهندانی ئهفسانهييش دەتوانن .ئهوهی حهسهن زيرهك و ھونهرهکهی
کرديان ،ھيچ دەسهاڵتيك ،ھيچ حکوومهتێک ،و ھيچ ھێزێکی ناو
کۆمهڵگای ئهودەمی کوردستان نهيدەتوانی بيکات :حهسهن زيرەک
چووبووە ئهندەروونی دڵی حهسرەتمهندی گهلی کوردەوە ! ئهوە کارێکی
زێدە مهزن بوو.
ناوی حهسهن زيرەک سنووری زاراوە و ئايين و جوغرافيای بهزاند و
بووە ميوانی ھۆبه و ھۆدە و کاخ و کۆخی خهڵک ،کرمانج و سۆران و
گۆران له بۆتانهوە تا لوڕستان دەرگای دڵی تاسهباری خۆيان بۆ خسته
سهرپشت و ئيتر گۆرانی بێژە بۆکانييه ئاوارەکه ،بووە دەنگی زواڵڵی
گهلی کورد و ڕەمزی کورد بوون .حهسهن زيرەک بووە بهشێک له
مێژوو و ناسنامهی کورد؛ زۆرێک له گهالنی دراوسێ ،تهنانهت کورديان
به حهسهن زيرەکهوە دەناسی .ئيتر ناوی کورد و حهسهن زيرەک ئاوێتهی
يهک بوون و حهسهن زيرەک بووە دەنگی کورد .لهوە بهدواوە ئهو
چريکهيهی وا له ڕاديۆ و قهوان و شريتهوە باڵو دەبووەوە دەنگی تاکێک
نهبوو ،دەنگی کۆمهڵ بوو ،دەنگی حهسهن زيرەک نهبوو ،دەنگی گهلی
کورد بوو.
کۆمهاڵنی کورد ،بێجگه له ڕووناکبيرە بهرزەدەماخهکانی ،گهلێک زوو
حهسهن زيرەکيان به ھهند وەرگرت ،بهاڵم بۆ ھونهرمهند خوی،

مهسهلهکه شێوازێکی جياوازی ھهبوو .ئهو ،ھيچ کهس و ھيچ شتێکی به
ھهند وەرنهدەگرت! ھيچ ھێز و دهسهاڵتێك ،ھيچ کهسايهتی و
ئهنيستيتۆتێکی ئايينی  -سياسی  -کۆمهاڵيهتی و به گشتی ھيچ 'بايهخ' ێك
الی ئهو نرخيان نهبوو .له سااڵنی کۆتايی ژيانيدا ،حهسهن زيرهك به
ھهموو واتايهکی وشه' ،نيھيليست' و ھهڵسوکهوتی رۆژانهی نموونهی
ھهڵوێستی 'ئانتی سوشيال' ی کهسێک بوو ،که 'بايهخ' ە کۆمهاڵيهتييهکانی
بۆ گرنگ نييه و لهژێر بارودۆخێکی نائاسايی ژياندا ،که ھهر ئهو
کۆمهڵگايه بۆی ناوەتهوە ،له ھهرشتێک که 'بايهخ' ی پێ بگوترێت
بێزارە.
بێزاری له ياسا کۆمهاڵيهتييهکان ،کێشابوويه سهر بێزاربوون له خهڵك
و له ئهنجامی ئهو بارودۆخهدا ،شار و گوندی بهجێ ھێشت و له دهشتێکی
دوور له ئاوايی شاری بانه ،ھهواری خست .کهپر و ساباتێکی دروست
کرد و ئهو مرۆڤه تۆبهکارهی وا لهسهر دهستی "سهييدی زهمبيل" تۆبهی
کردبوو ،نهك ھهر گهڕايهوه سهر عارهقخواردنهوهکهی ،بهڵکوو لهنێو
ھهموو ئيشێکی گونجاوی ديکهدا 'مهيخانهچييهتی' ھهڵبژارد .ئهوهش
نيشانهيهکی ديکهی بێزاری له کۆمهڵ بوو که ھهوڵی دهدا نهك خۆی،
بهڵکوو خهڵکانی ديکهش له 'ھۆشياری' و 'ئاگاداری' دوور بخاتهوه و
نهھێڵێت به دهردی ئهو بچن" -دەردی ووشياری و سهبووری"
کوشتبووی!
من لهگهڵ دوو برادهری خۆمدا ،سهردانی ساباتهکهيمان له دهرهوهی
شاری بانه کرد .ئهو شهوهش وهکوو شهوانی ديکه 'ڕەججاله' ی ھهرچی
وپهرچی له 'مهيخانه' کهی ئامادە بوون -کهسانێک که له ھهموو
دياردهيهکی ئهم جيھانه نزيك بوون بێجگه له ھونهر ! چوار ژاندارمی
عهجهم لهسهر ميزێك دانيشتبوون و گوشاريان خستبووه سهری بۆ ئهوهی
لهگهڵيان دابنيشێت و گۆرانيان بۆ بڵێت .حهسهن زيرهك که ئاماده نهبوو
دهنگی له گوێچکهی ھونهرنهناسی ژاندارمدا بخنکێنێت ،ھاته الی ئێمه
وهکوو منداڵێکی مهعسووم به مهلوولی دانيشت .ھهرگيز ئهو ڕسته
کورت و پڕواتايهم لهبير ناچێت که له زمانی حهسهن زيرەکم بيست:

"ئهمجار بۆکوێ ھهڵێم؟" – ئهوە کۆتايی ڕێگای ڕێبوارێک بوو که
نيزامی کۆمهاڵيهتی لهگهڵيداکهوتبوە شهڕێکی نابهرانبهرەوە ،شهڕێک که
تێيدا سهرکهوتن مهحاڵ بوو ،قومارێک که بردنهوەی بۆ نهبوو .حهسهن
زيرەک ئهم "ام المعارک" ەی دواييشی دۆڕاند ،ئهوجا به کهساسی و
ھهژاری ھاتهوە بۆکان و له ژوورێکی سادوسڕ و ڕەق وتهقدا چاوەڕوانی
شێرپهنجهی تهقدير مايهوە بێت و دواگورزی خۆی لێ بوەشێنێت .ئهم
چاوەڕوانييه تا پووشپهڕی ساڵی (١٩٧٢ ) ١٣٥١ی زياتر نهخاياند.
ڕۆژی پێنجهمی ئهو مانگه ،حهسهن زيرەک له تهمهنی  ٥٠ساڵيدا وەک
"قوو" يهکی تهنيا له قوژبنی نهخۆشخانه بچووکهکهی بۆکان سهری
نايهوە .ئهويش وەک ميللهتهکهی ،له شاخ و کێو زياتر ھيچ دۆستێکی
نهبوو و ھهربۆيهش پهنای بردە بهر شاخی ناڵهشکێنهی بۆکان ولهوێدا
ئارامی گرت ،ئارامێک که ژيان پێی نهبهخشيبوو ،مردن خهالتی کرد.
حهسهن زيرەک تهنانهت نهيويست له مردنيشدا قهبری له قهبری خهڵك
نزيک بێت و به تاکی تهنيا له سهر لووتکهی گردی داوێنی ناڵهشکێنه دوا
ھهواری خست وئێستهش ئااڵی ناوی نهک ھهر له بهرزيی ناڵهشکێنه
بهڵکوو لهسهر لووتکهی ھهموو چيايهکی خاکی کورد دەشهکێتهوە.
*****
وەک له سهرەتادا ئاماژەی پێکرا ،بۆنهی نووسرانی ئهم بابهته،
دەرچوونی چاپی نوێی ژين نامهی مهنزوومی حهسهن زيرەکه .ئهوەی
خوارەوە ،ڕوانينێکه بهو کتێبهدا که ئوتۆبيۆگرافی ھونهرمهندە
ئهفسانهييهکهی گهلی کوردە:
چريکهی کوردستان

حهسهن زيرەک" ،چريکهی کوردستان" ،چاپی دووھهم 6پێداچوونهوەی فارووق
بۆرەکهيی صهفيزادە ،سازمان انتشارات بۆرەکهيی ،تاران  ١٤٧ ،١٩٩٧الپهڕە.

کتێبهکه ،لهم بهشانه پێک ھاتووە:
 .١سهرەتای خوالێخۆشبوو محهممهد سهديق موفتی زادە؛
 .٢دەقی ئوتۆبيوگڕافی ھونهرمهند به شيعری خۆی؛
 .٣بيرەوەرييهکانی خاتوو مێديا زەندی -ھاوسهری
ھونهرمهند؛
 .٤يادداشتێکی کورتی خاتوو مهھناز )ساکار( زيرەک،
کچی ھونهرمهند به فارسی؛
 .٥پارچه شيعرێکی کاک فارووق بۆرەکهيی؛ و
 .٦تهرجهمهی فارسی بابهتهکانی بهشی  ٣ ،٢و .٥
ئهوەی خوارەوە ھهندێک زانياری و بۆچوونه سهبارەت به بهشهکانی
کتێبهکه:
بهشی  .١سهرەتای موفتيزادە ھهڵسهنگاندنێکی کورتی کهسايهتی
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
پهژارەت زۆر دی ،زۆر چهوسايهوە
ڕۆژگارت ساتێ بهبێ خهم نهبوو،
ديارە ئهوە چاپی سێھهمه و چاپی باشووری کوردستانی کتێبهکه نهھاتۆته حيساب.
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بهاڵم لهھونهر ھيچت کهم نهبوو!
بهشی .٢

ژيننامهی ھونهرمهندە به شيعری خۆی.

ئوتۆ بيۆگرافی حهسهن زيرەک بهشی سهرەکی و گرنگی کتێبهکه پێک
دەھێنێت .لێرەدا حهسهن زيرەک به شيعری بڕگهيی و ساکار باسی
سهربھوردەی ژيانی خۆی دەکات .گهلێک اليهنی ژيانی ھونهرمهند به
تايبهت سهردەمی منداڵی و پهيوەندی نێو بنهماڵهيی ،له شيعرەکانی
زيرەکدا ڕوون دەبنهوە .ئينجا دەمانباته سهردەمی الوی و گهڕانی
شارەوشار و ئيش وکاری ھهمه چهشنهی خۆی ،تا ئهوی به يارمهتی مام
جهالل تاڵهبانی سهر له ڕاديۆی کوردی بهغدا دەردەھێنێت و لهوێشهوە
دەگهڕێتهوە بۆ ئێران و له تاران نيشتهجێ دەبێت.
ئهوە ھهڵبژاردەيهکی شيعرەکانه بۆ ناسياوبوونی خۆێنهر لهگهڵ ژيانی
حهسهن زيرەک و بهرھهمه شيعرييهکهی:

"خهڵکی بۆکانم ،کوردی خوێن پاکم
برام حوسهينه و خات ئامين دايکم
ناوم حهسهنه ،باوکم عهبدوڵال
خوشکم سارايه ،کاک مينه کاکم
ھهشت نۆساڵه بووم بووم به عهمهله....
تايازدەساڵه ئاوا کارم کرد
تاربووم ،ھهاڵتم ڕووم کردە سهقز
بوومه چاوساغی مهاليێ حافز...
له دوازدە ساڵه بووم به قاوەچی...

له سێزدەساڵه پهيام کردبوو نێو
له چواردەساڵه ڕۆيم نێوبهنێو...
ڕۆژێک لهم دێيه و ڕۆژێک لهو شارە....
له شازدەساڵه چهند دەرکهم تهقاند
چهندە کارم کرد چهند سهرم شکاند !....
له مهراغهدا بووم به تووتنچی
ڕۆيشتمه تهورێز بووم به قاچاخچی...
ھهتا بيست ساڵه کهس نهيوت تۆ چی؟
له تهورێز بوومه شاگرد قهنادچی...
ئهوەندەم کارکرد ببووم شهل و گێڕ
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 الی برا له "قهرەموساليان"
جا حهقی خۆم سهند ھاتم بۆ بۆکان

ھاتمهوە سهقز -بهرزی باوەخان...
بووم به شاگردی حاجی بێ ئيمان...
ماشێن دەڕۆيی ،خهالس بوو دەندە
چاوم نهيدەدی ڕاستی يا کهندە...
ئهوالکهم شيو بوو ،بن دەستم جادە
چونکه پهشۆکام ،کهوتم بهالدا...
بۆمن وانهبوو تا ئهو ماشێنه...
ڕيشهی زيندەگی "مچه" بڕاوە...
خهتام تيانهبوو به کهالموڵال
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...
نۆمانگم کێشا زيندان به خهتا....
بيست وحهو ساڵهم ئاوا ھاته بان...
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...
له "ئوتێل شيمال" که جێی کوردانه...
موسافيرێکمان که "مام جهالل" بوو...
پێی گوتم برا ،بتبهم بۆ ڕادوێ....
جوان ناساندمی به "عادل عيرفان"
که بهندێکم گوت به دڵی پڕگريان،
له خواوە جهرگيان بۆم بوو به بريان...
مهخلهس ،دامهزرام له بهشی کوردی...
ئهوا بهم جۆرە چهن ساڵ غوربهتی
چهندە بێکهسی و چهند بێ تاقهتی...
ھهرچهند غهريب بووم ،ببووم ھهڵوەدا
ئهمما دۆستم خۆش! نێوم کرد پهيدا...
مهخلهس ٥٨ ،ماڵم بهجێ ھێشت
ھيچم نهھێنا به عهزمی خوێی چێشت
ماڵ و زيندەگيم لهخۆم کرد وێران
زۆر به فهخرەوە ھاتمهوە ئێران".

ئهوە کورتهی ژيانی پڕ له چهوسانهوە و ئازاری مرۆڤێکه که ھهموو
دياردەيهکی کۆمهاڵيهتی ،له ئهندامانی بنهماڵهوە تا خاوەن ئيشی کورد و
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 وواڵتێکه ،ژيانی ئاسوودە سوارە
و ئهو پيادە ،خۆشيی ژيان ئاواتێکی دوورەدەسته که ئهوەندەی بۆالی
دەڕوات لێی دوورتر دەکهوێتهوە .ژيننامهکه تا کاتی بهجێ ھێشتنی عيراق
و گهڕانهوەی ئێرانی گرتۆته بهر .لهوێدا باس لهوە دەکات که به فهخرەوە
گهڕابێتهوە ئێران .بهاڵم دواتر له شريتێکدا که ئێستا لهسهر يووتيووبيش
ھهيه ،باسی ھاتنی مامۆستايان عهلی مهردان و تايهر تهوفيق بۆ کرماشان
و ميوانداريی خۆی دەکات لهژيانی ئێرانی خۆی سهد ھێندە ناڕازييه و له
بهراوردکاريی ھهڵس وکهوتی کوردی ئێران و عيراقدا ،ئاوات به
دۆستايهتی و ميھرەبانييهکانی باشووری کوردستان دەخوازێت واته ئهم
الی تات و ئهوالی تات ،لهو بهينهدا ھيچی بۆ نامێنێت جگه لهوەی بڵێ

"ھاتوومهته ئهو دەشت وبيابانه بۆ ئهوەی مرۆڤی کورد نهبينم".
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سهبارەت به اليهنی شيعريی ژيننامهی حهسهن زيرەک دەبێ بڵێم
شيعرەکان لهسهر کێشی بڕگهيی ھۆنراونهتهوە و ژمارەی بڕگهکانيان
 ٥+٥ە .له ھهموو فهردەکاندا "سهروا" گيراوەته بهرچاوو ھهندێکيان
"ڕەديف" يشيان ھهيه.
ناوەرۆکی شيعرەکان ئهوەندەی ساکارن ئهوەندەش راست و بێ درۆن
وڕاستهقينهی بهسهرھاتهکانی ھونهرمهنديان خستۆته بهرچاو .حهسهن
زيرەک ھهموو باس و بهسهرھاتهکانی ژيانی خۆی جگه له کێشهی
وەرگهڕانی لۆری و کووژرانی الوێک به ناوی مستهفا له دەوروبهری
سهقز ،به کورتی بڕيوەتهوە .خوێنهر ھهست دەکات مهسهلهی کووژرانی
ئهو کوڕەالوە بۆ حهسهن زيرەک گهلێک گرنگ و جێگهی خهفهت
بووبێت و ھهربۆيهش به دوور و درێژی باسی مهسهلهکهی کردووە بۆ
ھهمان شريت
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ئهوەی به ڕوونکردنهوەی دەوری خۆی و بێ تاوانييهکهی له کێشهکهدا،
باری سهرشانی سووک بکات..." :خهتام تيا نهبوو به کهالموڵاڵ"...
بهشی  .٣بيرەوەرييهکانی ميدياخانمی زەندی.
ئهم بهشه ئامێتهيهکه له ھهستی ناسک و خاوێنی ژنانه و ھهندێک ھهڵهی
بۆچوون .ميديا خانم وەکوو ھاوسهری حهسهن زيرەک ،واھهيه باشترين
کهس بێت بتوانێت سهبارەت به اليهنی شهخسی و کهسايهتی حهسهن
زيرەک و ژيانی ڕۆژانهی ،ھهواڵمان بداتێ ،که ئهو کارەش دەکات و
گهلێک اليهنی ژيانی زيرەکمان له سهردەمی ڕاديۆی کوردی تاران و
دوای ئهو ،تا سهرەمهرگی بۆ دەردەخات .ئێمه بۆ ئهو زانيارييه بهنرخانه
قهرزداری ميديا خانمين .به اڵم ئهو به ڕەسمی ئێستای ئێران که ھهموو
کهم وکورتييهک دەخهنه ئهستۆی ڕژيمی پێشوو ،چۆته سهرباسی ڕژيمی
پێشوو و تهنانهت مهسهلهی شووکردنی خۆيشی به حهسهن زيرەک ،به
تاوانی ساواک داناوە .ديارە کهس قسهی لهسهر جينايهت و خهيانهتهکانی
ساواک نييه ،بهاڵم تێکهاڵو کردنی ھهندێک بابهت تووشی ھهڵهمان
دەکات و له کێشهی سهرەکی المان دەدات .به بڕوای من تاوانبار کردنی
خهڵک و سووکايهتی پێکردنيان نابێته ھۆی بهرزبوونهوەی پله وپايهی
حهسهن زيرەک .دەزگای ئهودەمی ڕاديۆ کوردی تاران له ژێر چاوەدێری
ڕاستهوخۆی ساواکدا بوو و ھهندێک کورديش که بهڕێوەبهرايهتی
ڕاديۆکهيان دەکرد ھاوکاری نزيکی ساواک بوون و ئهوە ھهموومان
دەيزانين.
ميديا خانم ھهروەھا ھێرشی کردۆته سهر کاک عوسمان شارباژێڕی و
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.
کورد ئهگهر کهيان و دەوڵهتێکی خۆی ھهبووايه و خهمی کهلهپووری
گهلهکه بخورايه ،ئێستا دەبوو بنهماڵهی حهسهن زيرەک له ڕێز و ئيحتيڕام
و ھهروەھا له تێروتهسهليشدا داوێنيان له عهڕش بسوايه .بهاڵم ئهگهر

وانييه داخوا تاوانی عوسمان شارباژێڕی ھهژارە؟ کتێبهکه بۆ ئهو يا
کهريم خۆشناو چ سوودێکی ماددی ھانيوە؟ پێی دەوڵهمهند بوون و ماڵيان
کڕيوە؟ دڵنيام نا!
ئهوە تهنگژەی گهورەی جيھانی سێھهمه که مافی "کۆپی ڕايتس" وەک
مافێک بۆ دانهر و نووسهر و ھونهرمهند نهناسراوە و ھهرکهس ويستی
شريت يا سی دی يا کتێبی کهسێکی ديکه چاپ و باڵو دەکاتهوە بێ ئهوەی
مۆڵهتی له خاوەنهکهی وەرگرتبێت و ياساش پشتی خاوەن مافهکه ناگرێت.
بهاڵم ئايا لهو سهدان ھهزار شريتهی گۆرانييهکانی حهسهن زيرەک که له
ماڵی ھهمووماندا ھهيه ،مافێک به بنهماڵهی حهسهن زيرەک دەگات؟ ئهی
بۆ ھێرش ناکرێته سهر شريت فرۆش و ئهوانهی وا کۆپی شريت و سی
دی دەکهن و تهنيا کۆپی کردنی کتێبهکه مهحکووم دەکرێت؟ ئهم
بۆچوونهی من تهنيا بۆچوونێکه و مافی ميديا خانم بۆ ڕەخنهگرتنهکانی
نافهوتێنێت.
بهشی  .٤يادداشته کورتهکهی ساکار خانم:
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 سااڵنی زووە که تێکهاڵون
لهگهڵ بانگهوازی ھونهری و ڕێز لێگيرانی زۆر لهاليهن کۆمهاڵنی
خهڵک و ساردوسڕيی کهس وکاری باوکی.
ساکارخانم لهم يادداشتهدا داستانی سهفهری خۆی دەگێڕێتهوە له تارانهوە
بۆ بۆکان و سهر مهزاری باوکی ،که کليلی دەرگاکهی له ماڵی ماميهتی و
تهنانهت ناتوانێ وەريبگرێت بۆئهوەی دەستی بگاته کێلی ساردوسڕی
سهر مهزارەکه .بێگومان ئهو سێ پهڕە نووسينهی ساکار خانم دڵی
ھهموو خوێنهرێک دەھهژێنێت.
بهشی  .٥سهبارەت به شيعری کاک فاروق بۆرەکهيی و تهرجهمهی
شيعرەکانی حهسهن زيرەک به فارسی دەبێ بڵێم به داخهوە شوێنی پهڵه و

ھهڵهيان پێوە ديارە .شێعرەکان وەکوو ناوئاخنێکی بێ پهيوەند خۆ دەنوێنن
و تهرجهمهکانيش ناتهواون .بريا لهجياتی ئهوانه کاک فارووق ھهوڵی
دەوڵهمهندکردنی چاپی تازەی کتێبهکهی بدايه بهوەی چاوپێکهوتن و
ووتووێژی لهگهڵ ھهندێک ناسياو و دۆست وخزمی حهسهن زيرەک
بکردايه و بۆچوونی ئهوانی بخستايهته ناو کتيبهکهوە .گهلێک پرسی وەک
مامۆستاکانی حهسهن زيرەک له بواری مۆسيقا و شيعردا ھهن که دەکرا
وەاڵميان بۆ بدۆزرێتهوە .يا به يارمهتی خهڵکانی مۆسيقار ،اليهنی
مهقامی و کهيفييهتی مۆسيقايی کارەکانی زيرەکی ھهڵسهنگاندايه.
ھهرچۆنێک بێت ،ئهرکی کاک فارووق بۆ نوێ کردنهوەی چاپی
کتێبهکهی حهسهن زيرەک جێگهی سپاس و پێزانينه.

