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 مەولود ئیبراهیم حەسەن. د

 
  

 مامۆستای بە پێشكەشە كتێبە ئەم
 باكووری، مامۆستا رۆژنامەنووس، و نووسەر و هونەرمەند

 .جیاوازییەكانە و تەبایی جوانی نموونەیەكی كە مرۆڤەی ئەو
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 پێشەكی
 

 !!زیرەكناسیی

 
 سدەیر ئەوا بخدونیییەو  بەرهەمیدان و ژیدان وردی بە ئەگەر هەن، كدورد دڵسدۆزانی و هونەرمەندد و نووسەر هەرچی
 :ئەو یە ئەویش د كاتەو ، كۆ هەموویان كە هەیە، گرنگ خاڵی دوو د كەی
 .خۆی لەكاتی نەكردن بەگوێ و تێیەگەیشتن :یەكەم
 .ژیانیان سەرد می لە پێیەدان گرنگی و نەگرتن رنز :دووەم

 
 بەد سد  خدۆی سەربەخۆی ی"د وڵەت"نەبوو و "ئازاد"كورد تائێستا كە هۆیانەی لەو گرنگە هۆیەكی خاڵەش دوو ئەم

 و جوانەكدان لەشتە رنز و نەكات خۆی دڵسۆزانی زاناو بەگونی ئەگەر میللەتێك هەر بزانین د بێ چونكە! نەهێیاو 
 و جدوان شدتە بەد سدتێێیانی و پاراسدتن لە ندابێ سدەركەوتوو راستتر یان ناشتوانێ، ئاوا! نەگرێ خۆی پیرۆز كانی

 چوارسدەد بە نزیدك سدەیركە! پیرۆزتدر و جوان" سەربەخۆ د وڵەتی و ئازادی"لە هەیە چی دیار  كە پیرۆز كانیش،
  لە رنزی دابێ  رۆژنك بوو  ئەو  بەهیوای خانی واتا "دانین بێتە قەڵەمامە قەدری": فەرموویەتی مەزن"خانی"ساڵە

 
 

 
 
 
 
 

 عەشدد ! عەشدد  لە كددرد پددوی كەپددواو داهێیددا، ی"زیددن و مەم"و كددو شدداكارنكی قەڵەمەی ئەو بگیددرێ، قەڵەمەكەی
 نەمریدی عەشدقە ئەو! ئامدان  بە نەكدردوو  عەشقیان كرمانجەكان: نەڵێ كەس بۆئەو ی! ر هەند كانییەو  بەهەموو
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 ئەو د گداتە تدا خدۆی لەرۆژگداری كە نووسدیویەتی،  !!"قەڵەم ئەو عەشدقەی ئەو! بەخشی كورد میللەتیقی عەش بە
 لە یەكێك بە خانی كە قەڵەمەی ئەو! بێ ونیەیە كەم قەڵەمە بەو شایستە رنزنك! نەگیراو  لێ رنزی سەرد مەش

 بددۆ! د كددات هدداوار ئەو تددا! سددەربەخۆ د وڵەتددی دامەزراندددنی بددۆ پێویسددتن كە د زانددێ، گرنگەكددانی هۆكددار  دوو
 بەڕای بدۆیە! كدوانێ بەد سد  شدیر! بەاڵم! هەیە م"قەڵەم"مدن ئەو تا !پێویستە قەڵەم و شیر د وڵەت، دروستبوونی

ئەم  ئەو ی! ندین بەرپرس د ر كان قوربانی هەژار  و قەڵەمدار شاعیر ! كوردی نەبوونی د وڵەتی دروس  لە خانی
 دندتە پێ د وڵەتی قەڵەمەی ئەو !بەڵێ. د سەاڵتدار كانن سەركرد و  كانن،"ئەمیر و حاكم"ئەستۆدایە لە گوناهەی

 نرخدی نە و تێیدد گەین نە كدورد ئدێمەی خانی ئێستاش!! دانین نەهاتۆتە قەدری كوردان لەنێو هێشتا دامەزراندن،
 .د زانین سەرد مە ئەم یەكانی"خانی"نرخی ئێستاش نە!! د زانین

 
 عدومرنكی! عومرندك ئەو ی پاش كرد، خامۆش و خەمۆش یشی"نالی"حەزر تی تێیەگەیشتیەبوو، و نەزانین نرخ ئەو
 و خامۆشدی بە غەریبدی لە تدا تێیەگەیشد ، كەسدی بەاڵم،! بەخشدییەو  تدوحەەی و نووسدی و گدووتی درنژ، و دوور

 .بوو غەریب گۆڕ و نایەو  سەری تووڕ یی
 بدۆ كەس بدێ كەسدێكە حداجی: بڵدێ و بكدات هداوار"خانی"پاش ساڵ دووسەت مەزن حاجی كە كرد وای تووڕ ییە ئەم
 رۆژێ! د گدرن لدێ عەیبدی ئێسدتا كە ئەو ی كدرد، هداواری دواجدار. نەگرت لێ گونی كەس! بەاڵم. د پێوی قوڕ ئێو 
 قددوڕ  ئەو! كەسددە بددێ یە"حدداجی" ئەو! بددزانن و تێددبگەن كددورد كە! نەهدداتوو  رۆژ  ئەو تائێسددتاش. د مددرن بددۆی دێ

 !د پیوا؟ كێ بۆ خەستەی
 

 مدددددیللەتە ئەو! و رد گدددددرنەو  لێكدددددی نەو  لەدوای نەو  دڵسدددددۆزان و داهێدددددیەران بەرد وامەو هەر تدددددووڕ ییە ئەو
 :بڵێ و بكات هاوار كە د كەن، تووڕ  هێید  شاعیر ی"بێكەس" دواجار كورد، نەزانەی قەدر و تێیەگەیشتوو

 

 
 
 
 
 

 كۆیی قادری حاجی           بێكەس                نالی                            
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 بۆخۆی ئەویش ئیتر! و ڕیم بووم، سەگ وابزانن كرد، عیلمم باسی ئەگەر لەمەودوا كۆیی قادری حاجی بێكەس نالی
 !!قیامەت د كاتە روو و د بێ  جەهل پاپۆڕی سواری تووڕ ییەو  هەموو بەو

 
 !نداگرێ خدۆی داهێیەراندی و دڵسدۆزان لە رنز تێیاگاو هەر كورد میللەتی بەرد وامەو هەر بێزارییە و تووڕ یی ئەم

 لە د وڵەمەندد ی هەژار  ئەو هەژار، و مداڵ بدێ! مداڵ بدێ و د ربەد ر زیر كدی حەسدەن یدش،"زیر ك حەسەن"ئەو تا
 هدونەر بدوو، كدورد چدونكە ئەویش !جیێانی هونەرمەندی! نەبوو كەم هیچ هونەر لە د وڵەمەندی! د وڵەمەند هونەر

 ئازاریدان ئەواندیش داگیركەران، لەگەڵ و نەد زانی هونەر كەیان و خۆی قەدری كورد! نەبوو ئەو بۆ سوودنكی هیچ
! داندا میللەتەكەی خزمەتی لە خۆی هونەر كەی جەستەو و رۆح كە هونەرمەند ی ئەو! جەستەی و رۆح ئازاری! د دا

 كدورد بەشدەری بدۆئەو ی! گدڵەو  ژندر بچێدتە و بخدوازێ مردن هیوای دواجار كرد، ناچاریان! میللەتە ئەو هەر كەچی
 .ناگرن هونەر لە رنز كە كوردانەی بەشەر  ئەو! نەبییێ

 
 بە مردنێدك، و و گڵێدك ژندر چدوونە بەڵدكە! ندا ئاسدایی چدوونێكی بەاڵم،! گدڵەو  ژندر چدوو  زیر ك حەسەن بەڵێ،
 رنزی هەر نەك كوردان، لەنێو بەڕنز هەندێ هێشتا! مردنە ئەو دوای ساڵ چل پاش ئێستاش كەچی. ساواك ژ هری
 هەندددنكیش و" ر وشدد  بددێ"بە تددر هەندددنكی و د بەن ندداو"جاسددووس"بە زیددر ك بەڵددكە نددازانن هددونەر كەی و خددۆی

 !!د زانن ی"چاو ش"بە
 

 زیددر ك كەچددی !بددوو زیددر ك كددورد كە بددوو بەخددتەو ر كددورد: د ڵددێ بدداقی حەمە عەبدددولی دۆسدد  زیددر ك مامۆسددتای
 ئاسد ، بەرزتدرین گەیاندد  كدوردی هدونەری خدۆی بەدبەختیدیەی بەو زیدر ك! بەڵدێ !بوو كورد چونكە بوو بەدبەخ 

 ئاس  د وڵەمەندترین و واڵت دوورترین گەیاند  كوردی هونەری خۆی، بەدبەختی و هەژاری و د ربەد ری بە زیر ك
 .ژیا نزمدا سەرد مێكی لە! مخابن بەاڵم بوو، مەزن زیر ك،پیاونكی حەسەن هونەرمەند: بەڵێ ئاواز، خۆشترین و

 هەمدددوو و دانەمەزرێ"زیر كیاسدددی"بدددۆ ئەكدددادیمی گەور ی نێو نددددنكی هەتدددا! ناسدددرێ ندددا مەزنە، هونەرمەندددد  ئەو
 هدونەر و ژیان جیاجیاكانی بەشە لەپێكێاتەو لێكۆڵییەو  پسپۆر كەسانی نەكاتەو و كۆ بەرهەمەكانی و بەسەرهات

 هداواری و د یچریكاندد كە هونەرمەندد ی ئەو تێد گات كورد رۆژ  ئەو جا نەكەن، داهێیەر دا ئەو ئاوازی و شیعر و
 بەم شدانازی ز مەنێدك لەهەموو و جێگایەك لەهەموو كورد !"خۆم بێالنە بەسەر خاكم بسر وم تێدا نییە جێم"د كرد
! خاكددایە لەژندر ئێسدتا زیدر ك چەشدتووی ئدازار جەسدتەی ئەگەرچدی د بێد  سدەربەرز پێدی و د كدات بەسدەر  خاك
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 و گەل بدراو بەشدادی شدادم" :د ڵدێ خدۆی زیر ك و ك د كات، شادمان و د ژی لەنێوماندا چێژی ئازار گیانی بەاڵم،
 !د بییێ میللەتەكەیدا شادی لە خۆی شادی ئەگەر ئەو "هۆز
 

! د ندگ بێدتە جیێدانییە هونەرمەندد  ئەو رژاوی بەنداحە  خدونیی لەسدەر و فدابێ بە هێیدد  میللەتەش ئەو پێویستە
 لە زیددر ك كە سدداواكەی ئەو! كددردوو  خددواردوو ژ هددر زیر كددی سدداواك كە بددوو و ، سددا  كە ئەو ی پدداش بەتددایبەت

 جەنداز كەیەو  لەدوای خۆشدیان هەر و د كدوژن پیداو" :د ڵدێ و د یانیاسدێیێ ئاوا دا"كەریم میرزا"پرسیارنكی و اڵمی
 ئەو رژاوی بەندداحە  خددونیی بەدوای یاسدداو  رنگددای لە مددیللەتە ئەو كددوڕانی كە هدداتوو  ئەو  رۆژی ئەمددوۆ!" د ڕۆن

 لەنێدو هیدوایەی بەو. بدكەن مافەكدانی داوای یاسداش بە هەر و بسدەلمێین یاسا بە تاوانە ئەو و بوۆن هونەرمەند 
 و بددكەن كێشددەیە لەم خاو ندددارییەتی و هەبددن بەخددۆ بددووا شددار زاو زیر كدۆسددتی و یاسدداناس مددیللەتەكەم كددوڕانی
 .د بین خزمەتیاندا لە توانایەكمان بەهەموو ئێمەش

 

 حەسەن ئیبراهیم مەولود. د
 

 1122 - هەولێر
 

 (زیدر ك حەسدەن) كەهونەرمەندد  (رنزلێیدان) و دیداری( گەور تدرین) و( تدرین شایسدتە)و( جدوانترین) شیعر  ئەم
 مدوفتی سددی  مدەەمەد دكتدۆر)شداعیر شیعر كە كراو ، پێشكەشی و بیستویەتی و بیییویەتی خۆی لەكاتی لەژیانداو

 .هەڵیسەنگاندوو  كێشاو و هونەرمەندی ی(هونەر) و (ژیان) راستەقییەی ونیەی راستگۆیانە و بەدڵسۆزی زۆر (زاد 
 

 هونەر خزمەتی كرد زۆرت زیر ك
 سەر برد  هونەر لەپێیاو ژیی 

 نەحەسایەو  لەژین باو كو
 چەوسایەو  زۆر دی زۆر پەژار ت
 نەبوو غەم بەبێ ساتێ رۆژگارت

 نەبوو كەم هیچ  هونەر لە بەاڵم
 حەسەن ریر ک                                             مەەمەد سەدی  موفتی زاد . د     
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 !؟!ی كوشت"حەسەن زیرەك"ساواك بۆچی 
 

 .لێكۆڵینەوەیەكی بەڵگەیی شیكارییە
 

 دكتۆر مەولود ئیبراهیم حەسەن: لێكۆڵەر
 
 :پێویستتێبینییەكی 

 
 هەاڵتن و ئاوار یی و د ربەد ری نێوان لە و نەژیاو  ئاسایی ژیانێكی كە ئەو ی بەهۆی زیر ك، حەسەن هونەرمەند

 نێدددو لە هونەرمەندددد  ئەو ژیدددانی بدددردوو ، بەسدددەر ژیدددانی بێكاریددددا و جۆركددداری زۆر برسدددییەتی و بەنددددیخانە و
 كەم جدۆر جدۆراو كەسدایەتی زۆر لەگەڵ هاتوو ، بەسەر رووداوی زۆر سووڕاو تەو  ناجێگیر و فراوان جوگرافیایەكی

 ئەم هدددونەری و ژیدددان ئەرشدددیەی نەكدددراو ، بدددۆی كەس نەهدددیچ نەبۆخدددۆی هەرو هدددا بدددردوو ، بەسدددەر ژیدددانی زۆر و
 نێێیددی و گەور  رووداوی زۆر كە بداو ڕ ین، ئەو لەسدەر دڵییداییەو  بە بددۆیە بكداتەو ، كدۆ تەواوی بە كەسدایەتییە

 لەو  زۆر لێكدۆڵییەو كە، بوواندایە، د سد  لەبەر بەڵگەكدان هەمدوو ئەگەر باڵونەكدراو تەو ، هێشدتا و مداون گرنگ
 .كردوو  كارمان بەڵگانە و نووسین ئەو لەسەر ئێمە بۆیە هەر د بوو، د وڵەمەندتر گرنگترو

 
 بە نووسدراو ، زیدر ك هدونەری و ژیان بار ی لە ئەو ی هەموو كە دڵییام لەو ش چونكە كەوتوون، ئێمە د ستی كە

 لەگەڵ تێكەوتددوو ، پێشدی و پدداش رووداو كدان مێددژووی رووی لە هەن كە ئەوانەش نەكەوتدوو ، مددن د سد  تەواوی
 بەڵددگە بە پشدد  زۆرتددر و هەڵبكەیددیەو  زیددر ك  ی"كوشددتن" ئەم سددەر داوی كە هەوڵمانددداو  ئەمانەشدددا، هەمددوو

 و رووداو كدان ز میدیەی لەسدەر ئەوا هەبێ، چوونێكمان بۆ جێگایەكیش لە ئەگەر و ببەستین گووتراو كان نووسراوو
 .هەڵمانونیجاو  بەڵگەكانەو  فەزای نێو لە
 

 1121 ئەیلوولی
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 !ی كوشت؟"حەسەن زیرەك"بۆچی ( 1)ساواك
 

 :منداڵێكی بەردەم رەشەبا -

 
لە ناخۆشدترین رۆژگار كدانی زیر ك و ك هونەرمەندنكی ئاسدایی نەژیداو و ژیانیشدی ژیدانێكی ئاسدایی نەبدوو ، ئەو 

كۆتایی چار كی یەكەمی سەد ی بیستەم لە نێو كۆمەڵگەی كورد واری و لە خێزانێكی هەژار، لە ناسكترین قۆنداغی 
تەمەنی دا باوكی د مرێ و دایكی شوو د كاتەو ، ئەم ز مییە الواز و پێشێاتە ناخۆشانە میداڵێكی هەش  نۆ ساڵە 

و ك خددۆی لە ژیانیددامە شددیعرییەكەیدا لە دیددوانە شددیعری " عەمەلە"كدداركردنی . ناچددار د كددات بكەونددتە كدداركردن
دا باسدی كدردوو ، ئەو هەژاری و د ربەد ری و بیكەسدی و بەد بەختیدیەی زیدر ك، بە " چریكەی كوردسدتان"هونەری 

 ، لە نێو تدونێلێكی تداریكی ژیانددا گدوز ر د كدات ئەم گدوز ر  قۆنداغی نداخۆش و نداخۆش تدر پێكیدان د بەسدتێتەو
نێوان برسییەتی و بێكاری و بێ جێگەیی و نەخۆشدی دا جێگدۆڕكێ و ئدازار و گدۆڕی د كدات و پێیەكدی لە هەاڵتدن و 
یەكی لە بەندیخانە د بێ، جەمێك نانێكی گەرمی بە ئاسوود یی ناخواو شەونك لەسەر نوییێكی نەرمدی ئاسدوود یی 

داڵی و هەرز یدددی و گەنجیدددیەو ، بەكرنكددداری و نددداخەوێ، زیدددر ك ئەگەر لەم تەمەنە بچدددووكەی میدددداڵی ومێردمیددد
چاوساغی و قاو چی و توتیچی و قاچاغچی و شداگرد و شدوفێری و شداگرد كەبدابچی و چدایچی و شداگردی حداجی و 
مەیتەریی و پیاوی خان و چەتەی و زۆركاری تر كە لەم كارانە ناچارد بێ شەڕ بكات و دزی بكات و گویی سدوانان 

زراوی بێدتە رێ و لەو ر گەڕاندی ماشدێیدا گەنجێدك بكدوژێ و زیدر ك ناچدار د بدێ سدەر بووخێیێ و پێشدێاتی نەخدوا
 .هەڵبگرێ و خۆنەداتە د س ، دوا جار بێ و خۆی راد س  بكاتەو  و بخرنتەو  بەندیخانە

 
  د راو  و سەراو هەموو ئەم دواجار" بیلال نەبوو  تیا خەتام" گەنجە ئەم مردنی لە: د ڵێ خۆی و ك هەرچەند 

 

--------------------- 
" ی واڵت-ئاسدایش -لە  -ئاگداداربوون  -رنكخدراوی ئاگداداری " ، كە بەماندای"سدازمان االالعدات و امیید  كشدور"كدورتكراو ی: ساواك -2

 "C.I.A-سدیا "لەژندر چداودنری "ئێراندی 2339 -زایییدی  2591"سداڵی "مصدد "ی ئێدران دوای سدەرنەكەوتیی"شدا"دن  و و ك چداوو گدونی
ئێدران لە  كەس لە گەور  راونژكارانی ویالیەتە یەكگرتوو كانی ئەمریكا، بدۆ پاراسدتیی رژنمدی شاهەنشدای"د "ئەمریكی و بە راونژكاری

 .سەرد می خۆی یەكێك بوو لە بەدناوترین د زگا ئەمیییەكانی"ساواك"ئەو  زانراو  كە. مەترسییەكانی نەیارانی ناو و و د ر و  دامەزرا
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 و خۆزسددتان د گدداتە تددا و تدداران و تەورنددز و وكرماشددان سددەقز و سددیە و مێابدداد شددار كانی روبەرید و گونددد كانی

 .د كاتەو  غلۆری بەد بەختی ر شەبای بەسراو
 

 ناچدداری ئەونیددد رنش خراپددی بدداری ئەوا ئەو ی، بددۆ هەڵددد گرێ پددێ سددەری ناچدداری و بێكەسددی و بێكدداری ئەگەر
  ؟!واڵت بكاتەو  روو د كاتەو ،

 بدێ و ناچدار! نداد نێ خۆشدی روونكدی ئەواندیش بەاڵم،! داد گرێ و خزم و براژن براو بەماڵە سەر هاتیەو یەد لەم
 و" هەولێدر" و" كەركووك" بۆ سلێمانییەو  لە و" سلێمانی" بۆ" پێیجوین" لە و د پەڕنتەو  عێرا  دیوی بە روو ئومێد

  ".شیمال هوتێل" شاگردی د بێتە بەغدا لە. پایتەخ  ی"بەغدا" د گاتە تا و "موسڵ"
 بدداش  كددانی"پێشددێات" و "قەد ر" و "بەخدد " ئەگەرچددی گەڕانەدا، واڵت شددارو و دێ و كدداركردن هەمددوو لەم زیددر ك
 . هێیاو  بەكاری و هەبوو خۆی خودی سەرمایەی دوو بەرد وام بەاڵم نابن،

 هەمیشدە بووبێ، بەناچاریش ئەگەر هەتا! كردوویەتی كە كارنكدا لەهەر زیر كی لێێاتوویی، و زیر كی :یەكەمیان
 چ كدار كە جدا راكێشداو ، خدۆی" زیر كدی و ئدازایی" بدۆ خەڵدكەكەی سدەرنجی و نوانددوو  خۆی لێێاتوویی و زیر كی
 ! خان چەتەی و تەەمگچی یان !بووبێ كەبابچی شاگرد

 هەڵێیداو  د نگدی كدوێ لەهەر سداڵییەو ، یدازد  د و لە هەر گدوتیەكەی، گدۆرانی هدونەری و د نگخۆشدی :دووەمیان
 د كەونە بچدووك و گەور  میدداڵە ئەم تواندایی و د نگدی و خۆشدی لە خەڵدكەكە و كدردوو  ئەبدلە  كوو د ورووبەری

 .هەڵگوتیی پێدا
 
.. ئەڵداڵ .. ئەڵداڵ : د كەن هداوار و ناگیرێ بۆ خۆیان میوان و خان !خوای؟ خاتری بۆ چییە ئەمە كوڕ .. ئای ئای"

 د نددگە ئەفسددانەی كەمەندددی ئەوهددا د تددوانێ خۆشددە د نددگە بەم و پێكیددیە رنكددو بەم ئدداد میزاد. ئەكددبەر و ئەڵدداڵ 
 "گۆرانییەكانی؟ گرانی گووێ ئەستۆی بخاتە خۆی خۆشەكەی
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 :هوتێل و ئێستگە
 

 
 
 
 
 
 
 

 شداگردی و عێدراقە پدایتەختی بەغددای شداری لە زیدر ك ئێسدتا خۆشدییەو ، د ندگ و لێێداتوویی و زیر كی بەم جا
 خۆشدتر و بیدونیێ زیر كدی د تدوانێ چاكتر دایەو ساڵی دوو و بیس  یەك و بیس  د وری لە تەمەنی شیمالە هوتێل
 وشیارو كوردانی كوردانە؟ جێگای شیمالە هوتێل ئەم كوردی، هونەری بەختی و زیر ك بەختی بۆ! هەڵبێیێ د نگی

 د یدبەنە و د د ن یدارمەتی و راد كێشدێ سدەرنجیان زبدر ك د نگدی و جدوان ر وشدتی !سیاسدەتە بە سدەر و چاوكراو 
 زیددر ك. دایددد مەزرنین دییددار" شددەش" بە مانگددانە و لێددد كەن غەدری: د ڵددێ خددۆی و ك بەغدددا، كددوردی ئێسددتگەی
 و كوردسددتان هەمددوو بە د نگددی لەونددو  و د كددات سدداز بەغدددا رادیددۆی بددۆ راسددتەوخۆ و تددایبەت ئدداهەنگی هەفتددانە

 لە و رووبەروو كە د یانبیسد  ئەوانە هەر خۆشدەكەی د ندگە ئێسدتا، تدا كە زیدر كەی ئەو! باڵود بێتەو  ناوچەكەدا
 لەوێ خدۆی زیدر ك كە بوو، شونیانە لەو هەر زیر ك د نگی! د بییی بێكەسەیان و خۆش د نگ گەنجە ئەو نزیكەو 

 بەتددایبەت د گدداتێ، د نگددی خددۆی رادیددۆ كە شددونیانەی ئەو هەمددوو د گەییێددتە زیددر ك د نگددی رادیددۆ ئێسددتا بددوو،
 و مەیدتەری لە و مەزرایدی لەسدەر زیدر ك د نگدی لوابوو بۆیان پێشتر كە ئەوانەی كوردستانیش، لەنێو و كوردستان
 !ببین و ببیستن رووبەروو شایێ لە و لەشاگردی

 ئێسدتا. د بێدتەو  و بداڵو دنیدادا بە بەرد وام كە د بیسیەو  و د بیستن بەغداو  رادیۆی لە رۆژانە د نگە ئەو ئێستا
 ".زیر ك حەسەن" ناوی بە گەنجێكە د نگی د نگە ئەو! د كات سەرسام گویگر كان د نگێگ بەغدا رادیۆی لە رۆژانە

 رۆژی ئەوێ كددوردی گەور ی هونەرمەندددانی لەگەڵ و د نددونیێ خددۆی هددونەری بەغدددا رادیددۆی لە زیددر ك، حەسددەن
  شەمال و جەزراوی حەسەن و گەردی ر سوول و تۆفی  تایەر و مەردان عەلی مامۆستا كورد گەور كانی هونەر ند 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQyOX3hqvkAhXDJVAKHbBIBqkQjRx6BAgBEAQ&url=http://freevideos.website/watch/SFlitNFZdqY/-.html&psig=AOvVaw2ktTFXXyHfKv8xFrxs-V6w&ust=1567266732804380
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 و د ناسدرێ و د كدات پەیددا لەگەڵ ئاشدیایەتیان و د بدێ تدێكەڵ تدر زۆری و شێراوان نەسرین و باكووری و سائیب
 .د ناسێ خەڵك

 
 
 
 
 
 
 
 

 چاوم سەر د خەمە قۆند ر كانی من! نازانێ قەدری كورد بەرز ، مەردان عەلی: زیر ك
 

 زیدر ك حەسدەن و" كدوردی رادیۆی ئێستگەی لە. د خونیێ كەوبار كەو" 2591 تا 2593 لە ساڵێك شەش پێی  ماو ی
 هەموو و عێرا  و ئیران بەنێو هونەر كەی و ناو پتر رۆژ بە رۆژ. د گوز رنیی" بەغدایە لەو بێكەسی و غەریبی" بە

 لە جددگە ئەنجامدددا لە" د كددا پەیدددا نێددو" و" د كددات پەیدددا دۆسدد " و د ناسددرێ چدداكتر و باڵود بێددتەو  كوردسددتاندا
 و د گددووت گددۆرانی رادیددۆ لە راسددتەوخۆ هەفتددانە كە ئاهەنگددانەی و لە جددگە و تایبەتەكددان دانیشددتیە و ئاهەنددگ
 ئێسدتگەی بدۆ گدۆرانی شەش پەنجاو" 95" ماو یەو یە لەم دواجار بەاڵم، نەد كران، تۆمار ئاهەنگانە ئەو و گۆرانی
 حەسدەن" هونەرمەندد مداو یەی ئەو گۆرانییەكدانی تەواوی گدۆرانییە، 95 و ئە ئدێمە بەڕای كە د كدات تۆمدار بەغدا
 سداڵی و ؟!بكدات تۆمدار گۆرانی 95 تەنیا ساڵ شەش ماو ی لە زۆرتر  لەو  زۆر زیر ك توانای چونكە! نییە"زیر ك
 بە كۆتدایی لەناچداری سدەروبەر دا بدێ" بدژی و بمری" شەپۆڵی لەبەرامبەر و پاشایەتی ڕژنمی گۆڕانی لەگەڵ 2591

 تدداقی هددونەرو و لەعەشدد  پددو بەدڵێكددی و د هێیددی بەغدددا كددوردی رادیددۆی ئێسددتگەی و عێددرا  قۆندداغی هددونەری
 .ئێران د گەڕنتەو  بەتاڵ باخەڵێكی و باش رادیۆیی كردنەو یەكی

 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.pavehpress.ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%9F-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C/&psig=AOvVaw1ElszN2R5DGl7R_C5p0byR&ust=1567270100861240
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 :گەڕانەوە بۆ ئێران
 

! نەید ناسدی كەس بدوو نداو بێ كارو بێ و بێكەس كرد، بەغدا و عێرا  لە رووی و هێش  بەجێ ئێرانی كە زیر ك
 هەر نەك زیددر ك هونەرمەندددان، نێددو لە كوردسددتان، هەمددوو لە عێددرا  و لەئێددران ئێددران، گەڕاو تەو  كە ئێسددتا

 زیدر ك كە ئێسدتا. هەرندمەكەیە هونەرمەنددانی پێشەو ی ریزی لە و كورد  گەور ی هونەرمەندنكی بەڵگە ناسراو ،
" تەورندز" و "كرماشدان" و" تداران" رادیۆكانی گەشەپێكردنی و دامەزراندن بەندی سەرو لە ئێران ئێران، گەڕاو تەو 

 .دایە"سیە" و" مێاباد" و
 

 بە و د كات پەیدا ئاشیایەتی فارس و كورد لە ئێران مۆسیقار كانی بەتواناترین و باشترین لەگەڵ لەوێ، زیر ك
 و ئیدز دی ئەكدبەر و عەبدولسەمەدی مەەمەد" و" میرزاد  موجتەبای" و" كامكار حەسەن" كورد كان مۆسیقار  تایبەت
  عەباوی ئەحمەد و مەلەك جیێانگیر و شەهیازی جەلیل و كەسایی حەسەن و یاحەقی حەسەن" و" یۆلكی بەهمەن

 

 
 
 
 
 
 

 

 میرزاد   موجتەبای  حەسەن كامكار                  
 

 شێو ی لە جیا بەشێو یەكی پێد كات د س  خۆی هونەری لە تر قۆناغێكی زۆرتر و شەهردار هەمایۆنی سەرپەرشتی
  و" گوتن" و" ئاواز" و" د نگ" و شیعر لە بەرز یەكجار ئاستێكی بە خۆی هونەر كەی تاز ی قۆناغی "بەغدا رادیۆی"
 لە ئێددرانەو  دیددوی لە زیددر ك د نگددی ئەمجددار  و د كددات تۆمددار خددۆی داهێیانەكددانی.. دا"تۆمدداركردن" و" مۆسددیقا"

 بەرزی هونەری هونەر، بارانی و ك شێو  بەخۆشترین شێو و بەجوانترین دا" تەورنز و كرماشان و تاران" رادیۆكانی

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiciLmqjKvkAhWLJFAKHS-ZB5IQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.hamshahrionline.ir/news/97430/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B1&psig=AOvVaw2htd4kxVSnltfnRSbSmFiC&ust=1567271579246711
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqnYPFjavkAhUCJFAKHQinC9UQjRx6BAgBEAQ&url=http://radiofarhang.ir/NewsDetails/?m=065117&n=49428&psig=AOvVaw18p7bVZWgluzq5tk8BZLKx&ust=1567272034098228
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 كچی ئار زووی و میدیا و زیر ك

 
 .د كات داگیر واڵت چاكتر و زیاتر رۆژ بە رۆژ و داد بارێ زیر ك هونەری كوردی،

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 كرماشان نووسەرانی گەور  لەگەڵ زیر ك
 

 ئێران ناسراوی و دیار كەسایەتیەكی و هونەرمەندنك بەڵكە! گۆرانیبێژنكە تەنیا هەر نەك" زیر ك حەسەن" ئێستا
 گونیدد ی د كداتە خدانمیش میددیا و د خدوازێ و د ناسدێ" ز نددی میددیای" سدەروبەند  لەو نداوچەكەیە، و عێرا  و

 د بێتە كرماشان و تاران لە" مەكانە بێ و جێ بێ" زیر كە ئەو و پێكدنیی رادیۆی و هونەری خانەواد یەكی و رادیۆ
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 بدوو رۆژانە لەو هدونەر، ئاسدتی بەرزترین لە هونەریش هونەری، كاری كاریش "كار" و" میداڵ و ژن و ماڵ" خاو نی
" حەسداو  تێددا مدن مانددووی رازاو ، بۆم بووك و ك كرماشان: "د ڵێ دا" شیرییم شاری كرماشان" گۆرانی لە زیر ك
: د ڵدێ دیدكەدا گدۆرانییەكی لە هەرو هدا كچدی ئار زووی و میدیا و زیر ك كرماشان نووسەرانی گەور  لەگەڵ زیر ك

 خۆشدە پدێ چەنددم: " د ڵدێ و د چریكێیدێ و"بەهدارم گدوڵی مەهتدا  سداحێبی. بەختیارم زۆر من ساڵ ئەو بولبوول"
 و زیددر ك لەبەختددی: بەاڵم" بددووین بەخددتەو ر مێردنكددی و ژن: "د ڵددێ كاسددێتێكدا قسددەكردنی لە دیسددان و" ناومدداڵ

 بە پێشددێات و ناكێشددێ درنددژ ! مێددردایەتیە و ژن و ناومدداڵ و بەختیدداری ئەم كددوردی، هددونەری و كددورد لەبەختددی
! نەبددێ هدونەر كەی تەنیدا و لێد سدێیێتەو  ئەمددانەی هەمدوو و د كداتەو  زیدر ك بددۆ" مەیدیەت د رگدای" تدر جدۆرنكی

 تەورنددز، و كرماشددان و تدداران رادیددۆی بەغددداو رادیددۆی قۆندداغی لە جیددا تددرو قۆندداغێكی د كەونددتە هددونەر كەش
 .د بێ  دوایەو  بە نێوگۆڕ تا پێد كات د س  زیر ك د ربەد ری و ئاوار یی تری سەرد مێكی

 
 

 
 
 
 

 
 

 مۆسیقا تیپی لەگەڵ زیر ك
 

 :گەرمەی داهێنان
 

 كدارو خداو ن د بێتە و د خوازێ" ز ندی میدیای" و داد مەزرێ كرماشان رادیۆی لە ئێران بۆ گەڕانەو ی پاش زیر ك
 گدر یەكددی كرماشدان رادیۆی لە مۆسیقا هونەرمەندانی باشترین لەگەڵ خۆشتر لەو ش خێزان، خاو ن و ماڵ خاو ن
 خدددۆی مددداڵی و واڵت نێدددو لە ئێسدددتا هەیبدددوو، بەغددددا كدددوردی رادیدددۆی لە كە تددداقیكردنەو ی بەو زیدددر ك و د بدددن

 خدۆی گۆرانییەكدانی باشدترین كدارو د خداتە خدۆی لێێداتوویی تەواوی ئەویدش و سدازد بێ بۆ چاكی زۆر ز مییەیەكی
 رادیدۆش و د كدات تۆمدار مۆسدیقا هونەرمەنددانی گەور ترین لەگەڵ و شێو  بەجوانترین مۆسیقا تیپی لەگەڵ زیر ك



!ی کوشت؟(حەسەن زیرەک)ساواک بۆچی   15 
 

 رادیددۆی د نگددی كە جێگددایەكی هەر لە گددونگران د كدداتەو ، بدداڵو دنیایدددا بە بەگەرمددی هەر و بدداش بەتوانددایەكی
 هدونەرو جدوانی گەرمییەكدی و پەیدداد كات رادیدۆ بدۆ زۆر  جەماو رنكی زیر ك د نگی و راد كێشی خۆی بۆ پێد گات
 لە ئەگەر زیدر ك. نەدیبدوو بەخدۆیەو  شێو یەی بەم گەرمی رادیۆ پێش لەو و كە رادیۆ، ماڵی نێو د خاتە كاركردن
 لە پدو گدۆرانییە بە و مۆسدیقا تیپدی لەگەڵ ئێسدتا راد كێشدا، خدۆی بەدوای مۆسدیقای تیپی هەمیشە گوتیدا گۆرانی

 رادیددۆش و راد كێشددی خۆیدددا دوای بە رادیددۆی بەرنامەكددانی یەكەیەكددی و رادیددۆ كارمەندددانی تەواوی داهێیانەكددانی
 لە دواجار كرماشان رادیۆی. كۆد كاتەو  خۆی لە پێد گات یان رادیۆ د نگی و هەن هەركوێ لە كورد كان، تەواوی
 كدورد، میللەتدی هەمدوو بەرادیدۆی د بدێ ناوچەییەو  رادیۆنكی لە بەرنامەكانی، سەركەوتیی و زیر ك د نگی سایەی

 ی"1121" سدداڵی كە ئێسددتاش. د بێددتەو  بدداڵو دا كوردسددتان هەمددوو بە و د بددوێ ئێددران و كرماشددان شدداری سددیووری
 یدادی شادییەو  بە و لەبیرماو  رۆژانەیان ئەو خۆشییەكانی لەبیر ، سەرد مەیان ئەو كە ئەوانەی هەموو زایییییە،
 .بوو رادیۆ د نگەكانی سەرتۆپی زیر ك د نگی د زانن د كەنەو ،

 
 میددیا لەگەڵ كە: بەاڵم! هەبدوو خدۆی زۆری جەمداو رنكی گدونگرو گەور بوو، هونەرمەندنكی خۆی هەرچەند  زیر ك
 و گۆرانیبێژ و ك زیر ك و دنین پێك هونەری خێزانێكی دووكیان هەر مێرد، و ژن بە د بن

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 كچی ئار زووی و ساكار و زیر ك خێزانی مدیای
 

 ئەویدش هەواڵ خونیددنەو ی و گونیدد یی لە جدگە كە خێزاندی "ز نددی میددیای" بەهدۆی هەرو هدا رادیدۆ، كارمەندی
 .د كرد پێشكەش ی"گونگر كان و ئێمە" بەرنامەی هەرو ها و د كرد هاوبەشی بەرنامە زۆر لە" ز ندی میدیای" واتە
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( *)"جلددداول - سدداواك روایدد  بە درایددران چدد  جیددبش" كتێبددی لە كە خددۆی، سدداواك بەڵگەكددانی بەپێددی سددەیركە
 . كردوو  خێزانیان" ز ندی میدیای" و" زیر ك حەسەن" هونەرمەند دنری چاو توندی بە چۆن ساواك باڵوكراو تەو ،

 - 21 - 31 رۆژی ی م -د - 322 - 153 ژمار  بەڵگەنامەی لە
 . هاتوو  دا زایییی 2552 د كاتە كە هەتاوی 2331

 كدردن پەیو نددی ئدامرازی بە بدوو  تاران، رادیۆی بەرنامەی"
 چوارشدددددەممەی رۆژی ئەو ی لەبەر عێدددددراقەو ، كدددددوردانی بە

 پەیدددامی" گونگر كدددان و ئدددێمە"  ژنرناونیشدددانی لە رابدددردوو
" ز ندددددی میدددددیای" ژنەكەیەو  رنددددگەی لە زیددددر ك حەسددددەن

 شددددداری دانیشدددددتووی عێراقدددددی كەسدددددێكی بدددددۆ ر وانەكدددددراو 
  53 ل."كەركووك

 و" ز ندددی میدددیای" و" زیددر ك حەسددەن" كە د ریددد خات ئەمە
 پێشكەشدددی خدددان میددددیا كە" گونگر كدددان و ئدددێمە"بەرندددامەی

  راپۆڕت بوو و ساواك چاودنری ژنر وردیلە بە چەند د كرد،
 -و اڵمددانەو یان بۆ و رادیۆ بۆ گونگر كان پەیو ندی بۆ سیخورییان و سیاسی و لێكدانەو یگوماناوی چۆن نووسەكان
  هەر ساواك كە د خات د ری ئەمە. بۆكراو  میدیاو  لەالیەن
 میدددیای بەڵددگە نەبددوو ، گومددان بە زیددر ك حەسددەن لە تەنیددا

 ئەو درنددددژ ی لە هەر .بددددوو  لەسددددەر گومددددانەی ئەو ز ندددددیش
 :د نووسێ و داهاتوو  ساواك راپۆرتەی

 و بۆكددان و ندداوچەی كوردسددتان لە دوایددیە بەم زیددر ك حەسددەن"
كەسدددانێكی  بە پەیو نددددی لەوسدددەفەر  گەڕاو تەو  و مەهابددداد،

 رادیددۆی كارمەندددی كددردوو ، چددونكە عێددراقییەو  لێكددراوی گومددان
راگەیاندددددنی  لە عێددددرا  كود تددددای پددددێش لەبەر ئەو  تددددارانە،
 خدددۆی هەمدددان مدددووچەی ئێسدددتا بدددوو ، خدددۆر مدددووچە عێراقدددی

 پلەیەكدددی كە هاوكددداری پیددداونكە ئەو ژندددی خوشدددكی و رد گدددرێ،
 سدەرد بات، لە بە ژیدان شدوور وی لە ئێستا. بوو  مەەمەد قازی

  ئەنقەر  لە شور وی باڵیۆزخانەی بەهۆی 2331 ساڵی سەر تای
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----------------- 
 راپۆرتی راپۆرتیووسان د بێ بۆیە بوو ، بەدوایەو  بەرد وام كردوو و زیر كی هەڵسوكەوتی چاودنری وردی بە ساواك د ركەوت و ك* 
 بدكەون د سد  تدریش، ئەگەر جێگدای و بۆكدان و مەهابداد و سدەقز و سدیە و كرماشدان ساواكی بەشەكانی لە ساواك هەواڵگرییەكانی و

 .تێدایە گرنگیان زانیاری
----------------- 

 بددۆ پەیددام خددۆی ئەقددوامی بەندداوی شددەو زۆربەی رادیددۆ پێشكەشددكاری ز ندددی هەرو هددا میدددیای توركیددا، هدداتۆتەو 
  53 ل"كوردستان د نێری

 - ز ندددی میدددیای و زیددر ك هەڵسددوكەوتی شیكردنەو سددیخوڕیانەی و سدداواك زۆر ی گومددانە ورد و چدداودنرییە ئەم
 بدۆ نداردن سداڵو د ندا گرتدۆتەو ، دووانەی ئەم هەڵسوكەوتێكی هەموو و ژیان گۆشەیەكی هەموو ساواكەو ، لەالیەن

 ناسدیاوان و خدزم و دۆسد  و گدونگر بدۆ ز ندی میدیای و ك كارنكی پێشكەش و زیر ك حەسەن و ك هونەرمەندنكی
 شدییان سدیخوڕیانە و د كدات سەیر بەگومان ئەمانە هەموو ئێرانە، ساواكی ئەو  بەاڵم ئاساییە، كارنكی رادیۆو  لە

 .د كاتەو 
 هەر سدداواك بۆكددان، و مەهابدداد و سددیە كوردسددتان، د گەڕنددتەو  و و رد گددرێ مددۆڵەت تدداران رادیددۆی لە كە زیددر ك

 ساواك بەڵگەنامەی گەور ، مەندنكی هونەر و ك زیر ك د كات، تۆمار پەیو ندیەكانی و سەردان و بەدوایەو یەتی
 بیاسددێ، و ببییددێ زیددر ك حەسددەن كددردوو ، حەزی بددووبێ هەرجێگددایەك لە كوردنددك هەمددوو كە بەزیددر ك سددەبار ت

 سیاسدییەكەی ر وشدە ناسدیو ، زیر كیدان كەس زۆر عێدراقیش كدوردی بدوو ، لەعێدرا  زۆر مداو یەكی ئەو ش بەهۆی
 كدوردنكی بۆكدان و مەهابداد سدیەو بدۆ سدەفەر ی لەو زیدر ك ئەگەر جدا ئاوار كردوو ، كوردی دووال هەر لە كوردیش
 خدواردبێتەو ، لەگەڵ چدایەكی كردبدێ، لەگەڵ قسدەیەكی نەییاسدیبی، یدان ناسیبی پێشتر دیبێ ئاوار ی - عێراقی
 .لێكداو تەو  زیر ك بۆ گومان و پەیو ندی بە ئەو ی ساواك
 عێدراقییەو  لێكدراوی كەسدانێكی گومدان بە پەیو نددی سدەفەر  و لە و گەراو تەو " :نووسدیویەتی نووسەكە راپۆرت
 پدددێش ئەو ی لەبەر" نووسددیویەتی كە زیددادكردوو ، بدددۆ تاوانەشددی ئەو نددووس، راپدددۆرت زیدداتر لەو ش!!" كددردوو 
 و ك كاتێكدا لە !!"و رد گرێ خۆی مووچەی هەمان ئێستاش بوو ، عێراقی موچەخۆر راگەیاندنی لە عێرا  كود تای

 :د كات باس هونەرمەند باكووری مامۆستای
 لە زیدر ك عێدرا  حكدومەتەی ئەو ئێسدتا" ئێدران گەڕاو  بدۆیە بیگدرن ترسدا زیدر ك 2591 سداڵی كود تدای لەپاش"

 !ئێران؟ د نێرنتە بۆ مووچەی چۆن هەاڵتوو ، ئەو ترسی
  ئەمجار  زیر ك حەسەن لەسەر گومان گەور كردنی و گومان زۆركردنی لە د بێ  بەرد وام نووس راپۆرت هەرو ها
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  بەسەرد بات، لەشوور وی ژیان ئێستا بوو ، مەەمەد قازی پلەیەكی كەهاوكاری پیاونكە ژنی ئەو خوشكی" د نووسێ
 
 
 
 
 
 
 

 باكووری
 

 تدر جدارنكی لێدر " توركیدا هداتۆتەو  لە ئەندقەر  شوور وی باڵیۆزخانەی بەهۆی هەتاوی ژ2331 ساڵی سەر تای لە
 هاوكداری خۆی كاتی پیاونكە خێزانی زیر ك حەسەن خوشكی كە ئەو ی بەهۆی د كات، زۆرتر زیر ك لەسەر گومان
 و خوشدكی بداكووری بەهدۆی بەاڵم، نەكدردوو ، تداوانێكی هیچ زیر ك لێر  واتە. بوو  مەەمەد قازی پێشەوا نزیكی

 خدزم و ك تر جارنكی و د بات ناو عێراقی جاسوسی بە جارنك ساواك د كرێ، دروس  بۆ زۆرتری گومانی زاواكەی
 .د كات تاوانباری مەەمەد قازی بەبیەماڵەی تێكەڵ و
 

 پێشكەشدكاری ز نددی میددیای هەرو هدا" د نووسدێ و د كدات" ز نددی میدیای" باسی تر جارنكی نووس، راپۆرت هەر
 لەو ئاسدداییە زۆر كاتێكدددا لە !!"د نێددرێ بددۆ كوردسددتان پەیددام خددۆیەو  خزمەكددانی ندداوی بە شددەو زۆربەی رادیددۆ

 بەرندامەكەی بدۆ نامەیدان خۆشدی ناسیاوی و خزم كردوو ، پێشكەش بەرنامەی و بوو  رادیۆ لە میدیا كە سەرد مەی
 هەتدا كە تاران، رادیۆی لە و كورد پێشكەشكاری و هونەرمەند حاڵی ئەو یە بەاڵم دابیەو ، و اڵمی ئەویش ناردبێ
 ئەو كدوردن، چدونكە بەاڵم،! بدكەن بەرنامەكانیشدیان و رادیۆكە خزمەتی و سەركەوتن ئەوانیش رادیۆكەی لە ئەگەر

 هەرو هددا سدداواك گومانددانەی ئەو ز ندددی، میدددیای زیددر ك بددۆ دیددار !. گومددانە جێگددای سددەركەوتیەش و خددزمەت
 خێددزانە ئەو و د خددات لەكددار میدددیا و زیددر ك رادیددۆییەی و هددونەری سددەركەوتیە ئەم سدداواك دواجددار !نددامێیتەو 
 !!هەڵد و شێیێ باریەك لە هونەریە

 
  دوای سەرد می لە نووسیو ، ساواك بۆ میدیا و زیر ك بار ی لە خۆی راپۆرتەكانی نووس، راپۆرت ئەگەر ئەمە
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  زیر ك حەسەن گەڕانەو ی لەسەر تای و ئەمە پێش خۆ رادیۆ، لە دووكیانە هەر دامەزراندنی و خێزان پێكێێیانی
/  219 - ژمار  بەڵگەی لە نووسیو ، لەسەر خۆی راپۆرتی كردوو  زیر كی دنری چاو هەر ساواك دیسان عێرا ، لە
خۆشەویسدتی ئالیددا  بە سددەبار ت حەبیدب مددوز فەر مداڵی لە زیددر ك حەسدەن" داهداتوو  2331 - 9 - 31 رۆژی م- 5

 لە خدورد بەر بدۆیە. پرسدیاری كدردوو  خەڵدك بیدروڕای و ئێران كوردستانی دیموكراتی پارتی و هەمایۆنی حەزر ت
 ژنددر بخددرنتە تدداران لە ئەو هەڵسددوڕانی و كددارو بەر بگیددرنتە وریددایی تەواوی لەگەڵیدددا پێویسددتە ئەمە هەمددبەر

 حەسدەن لە گومدان سداواك كە لەو ی بكدات شدیرازی دكتدۆر مداڵی هداتووچۆی و سدەردان د گدونجێ چونكە چاودنری،
" سەرد شدتی دكتدۆر یاسدین" بەڕندز و ك یە"شدیرازی دكتدۆر" ئەو بكدات، شدیرازی دكتدۆر ماڵی سەردانی د كات زیر ك
 ئەم كە ،بدوو  ئێراندی تود ی حزبی هەرو ها ئەندامی و بوو  مەەمەد قازی پێشەوا زاوای شیرازی دكتۆر كرد باسی

 و تێكۆشددەر كەسددانی لەگەڵ كددۆمەاڵیەتی پەیو ندددی و خزمددایەتی زیددر ك كە د سددەڵمێیی ئەو  سدداواك گومانددانەی
 .هەبوو  پەرو ر نیشتمان

 
   خەڵدك خۆشەویستی راد ی ویستوویەتی "حەبیبی موز فەر" ماڵی لە گەڕانەو ی پاش زیر ك كە د كەوێ بەد ر لێر 

 نیشددتمان و كوردنددك و ك زیددر ك ئەمە. ئێددران كوردسددتانی دیمددوكراتی پددارتی و ئێددران شددای بیەمدداڵەی بددۆ بزانددێ،
 پەیو ندددی باسددی گێددوانەو یەك و بەڵددگە هددیچ چددونكە كددردوو ، پرسددیار ی ئەم خۆییدددا نێددو لە هەر - پەرو رنددك
 : "د ڵێ بەخۆی كاسێتێكدا لە زیر ك هەرو ها كوردییەكانیش، حزبە هەتا حزبێكەو ، هیچ بە ناكات بۆ زیر كمان
 جاشم  نە و نەحزبیمە
 :د ڵێ دواجار و دنیی رنكخراو زۆر ناوی و ."نەیۆلداشم نەتود م
 .غەشم و غەل بێ كوردی
 تەواوی لەگەڵیدددا پێویسددتە ئەمەدا هەمددبەر لە" د نووسددێ خۆیدددا بەڵددگەی لە سدداواك ئەو تددا گددرییگە، كە ئەو ی

 سدداواك كە! د زانددێ ئەمە الیەكددیش هەمددوو دیددار  !!"چدداودنری ژنددر بخددرنتە هەڵسددورانی كددارو و بگیددرنتەو  وریددایی
 ژنددر بخددرنتە هەڵسددوڕانی كددارو و بەر بگیددرنتە وریددایی تەواوی لەگەڵیدددا پێویسددتە ئەمەدا هەمددبەر لە: "د نووسددێ
   بە - نانووسددێ خددۆڕایی بە هەروا واژانە د سددتە ئەم سدداواك و ك سددیخوڕی د زگددایەكی چیددیە؟ مانددای!!" چدداودنری

 .زیر ك بە سەبار ت! د نووسرێ؟ كەسێ چ بە سەبار ت ئەمانەش - چاودنری ژنر بخرنتە - وریایی تەواوی
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 مەحموود مەلیك                قازی پێشەوا    
 

 :كوردستان
 

 و میللەتێددك لەالیەن پددارچەیەكی هەر داگیركردنددی و كوردسددتان خدداكی پددارچەكردنی پددارچە و دابەشددكردن پدداش
 لەدوای یەك شۆڕشدە شكسدتی پاش د ویس ، سەری باجی باسكردنی و ناوهێیان و "كوردستان" واڵتی حكومەتێكەو ،

 كۆمداری روخدانی و نەمدر شدێخی شكسدتی تدایبەت بە و كوردسدتان جیاكدانی جیدا پارچە لە كورد میللەتی یەكەكانی
 بچدووك ئێدران لە تەنیدا و سدوایەو  كوردسدتان هەموو لە "كوردستان" ناو قازی پێشەوا سێدار دانی لە و كوردستان
 ئەمەش و د هددات بەكددار" كردسددتان اسددتان" و ك "سددیەند  -سددیە " شدداری ندداوی بددۆ فەرمیددیەو  بدداری لە و كددرایەو 

 زمانی" و ببات ناو "هۆز" بە "كورد میللەتی" د یویس ، چۆن بوو، پش  لە ئێرانی د وڵەتی سیاسی مەبەستێكی
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 مەهاباد شاری
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 لە و بكداتەو  بچدووك شدارنكدا لەسدیووری كوردسدتان، واڵتدی هەمدوو د یوس  ئاواش بیاسێیی، "لەهجە" بە "كوردی
 هیددوای بددێ نەتەو ییەكددان تایبەتمەندددییە لە كددورد تدداكی دواجددار و دایددانببوێ "زمددان" و "مددیللەت" و "واڵت" مانددای
 .بكات

 
 لە توركیدا لە نەبدوو، باشدتر لەمە كدورد حداڵی كوردسدتان تری پارچەكانی لە ئەوا بوو، ئێران حاڵی ئەمە ئەگەر

 .چیابوو توركی هەبوو ئەو ی" كوردستان واڵتی" و "كورد میللەتی" ناوی بە نەمابوو شتێك تورك حكومەتی نەز ری
 هەمددوو عەر بددیش سدووریای لە سددووركرا، خددونن لە "سدوور كوردسددتانی" ئەوكددات، سدۆڤیەتی سۆشیالیسددتی واڵتدی لە

 عەر بدی بدرای عێراقدی لە بدوا، لدێ هەناسدەی دراو لەگەرووی ی "سەوز پشتێیەی" گرنی ئەو بەرد ستی كوردستانی
 سددەروبەندی لەم و رۆژگددار دا لەم!! ناپداڵم بۆمبددای و گدوللە رنددژنەی بەر د درایە "كوردسددتان گدوڵی" ر شددیش، چداو

 بە دڵگیددر كەی، و بەسددۆز ئدداواز  بە ر سددەنەكەی، و خددۆش د نددگە بە" زیددر ك حەسددەن" هونەرمەنددد نەدا، خەفەقددا
 تاز و گۆرانییە نێو لە رۆژانە كوردانەكەی پاكە هەستە بە پاكەكەی، و گەرم عەشقە بە ر وانەكەی، و جوان زمانە

 د یچریكاند، ئاسا بولبوول و د یخونید ئاسا كەو بەرز د نگێكی بە دا داهێیراو كانی
 سدەر" و ئداڵێ لەگەرد ندم باسدك " كدوردی بەگەزی گەز سدێ" خداو ، و بەندد گیدا زوڵەد  و" كدوردی پەنیری سییگ "

 بدارانی و ك خۆشدەكانی گدۆرانییە نێدو لە و خۆشەكەی د نگە بە "كوردستان" و" كورد" بەرد وام و" كوردستانی تۆپی
 .د گەشاندنەو  هیوای گوڵی كوردو تاكی بەیەكی یەك د روونی و دڵ نێو د بارییە ساڵ، در نگە ر حمەتی

 ئێدران" كردستان" رۆژنامەی لە جیابوو داگیركەران، ی"كوردستان" لە جیابوو زیر ك، حەسەن هونەرمەند كوردستانی
 !!بوو بەستە چاو بۆ ئەو ش و بكات" جوگرافیا و شیعر" باسی تەنیا هەرد بوایە كە

 بچدووك "كردسدتان اسدتان" لە كەمەبەسد  ی"كردسدتان اسدتان" لە بدوو جیدا زیدر ك، حەسدەن هونەرمەندد كوردستانی
  "كردسدتان" بەم زۆر دڵیدان سدیەش شداری كدوردانی بدۆیە هەر بدوو، گەور  ی"كوردسدتان" ر واجكردندی بدێ كردنەو و

 هەمدوو بدوو، كدورد هەمدوو كوردسدتانی زیدر ك، حەسدەن هونەرمەندد كوردسدتانی د هێیا بەكاریان كەم نەبوو، خۆش
 بدوو" عەشد " و "ژیدان" كوردسدتانی و ئدازادی كوردسدتانی و جوگرافیدا كوردسدتانی مێدژوو كوردسدتانی بوو، كوردستان

 نێددو لە كوردسددتانە ئەم. بددوو گەور  كوردسددتانی داهدداتووی كوردسددتانی و ئێسددتا كوردسددتانی و رابددردوو كوردسددتانی
 بەبددداڵو بەرز، د نگێكدددی بە خۆشدددەكەی د ندددگە بە جدددار چەنددددین رۆژنە هەبدددوو، دا زیدددر ك گۆرانییەكدددانی زۆربەی

 بە سددەری د گەڕاو شددار شددار و و دێ بە دێ د كددردو كوردسددتانی ئاسددمانی كونسددتانی و گەرمددێن بدداش بددوونەو یەكی
 د كرد و ، خۆی جێگای دڵێكدا هەموو نێو لە و داد گرت ماڵێك هەموو
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 كوردستان شاخی د چوومە سااڵن"
 "بێستان و باخ گش  بوو وشك ئەمساڵ

 
 :كوردستانی گەورە

 
 نەریتەكدانی و دا  هەمدوو كوردسدتان، سروشدتی جوانییەكدانی هەمدوو كدورد، ژندی و كدچ جوانییەكانی هەموو زیر ك

 وشدەو ئەم لەنداو كدوردی میللەتدی ئاواتەكدانی هیواو هەموو كورد واری، تاكی ئازار كانی و خەم هەموو كورد واری،
 مەبەسدد  دڵسددۆزترین بە و د نددگ سددەنترین بەڕ  ئدداوازو بەخۆشددترین د توانددد و و دا "كوردسددتان" پیددرۆز ی ندداو 

 .د كرد تیمار پێ "كوردی د رد " و "كوردایەتی" مێژییەی لە برییی و مەرهەم د یكرد 
 ساڵ، بیس  ماو ی بۆ رابردوو هەزار ی رابردووی سەد ی پەنجاكانی سەر تای لە كە هونەرمەند ، یەكەمین زیر ك

 .ئێران لە چ و عێرا  لە چ هێیاو  بەكار خۆیدا گۆرانییەكانی لەنێو "كوردستان و كورد" ناوی و وشە جار زۆرترین
 بەڵدكە نەد گدرت، دڵدداری گدۆرانییەكی و خدۆش د نگێكدی لە گونیدان تەنیدا زیدر ك، حەسدەن گونگرانی، هەربۆیە،

 :د كردن بۆ خونیاوی مێژوونكی باسی هونەر بەجوانترین هونەر، بەرزترین بە د گرت، د نگێك لە گونیان
 
 بارانە كەبێ بەهارمان ئەمساڵ"

 .یارانە جەرگی سورمان گواڵڵەی
 بەریز  شاییە الو  هەرچوار لە

 "ئازیز  خونیی خەنەبەندانمان
 

  و كوردایەتی" گۆرانی هێید  دوو بوون، جوانی و عەش  گۆرانی كە ئەو ند ی زیر ك، گۆرانییەكانی بوو، لێر و 
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 : د نووسێ" باقی حەمە مەەمەد" مامۆستا بوون، یش"سیاسەت
 
 
 
 
 
 
 

 باقی حەمە مەەمەد: نووسەر
 
 كۆتدایی بدێ ئدازاری بدوو كدورد هونەرمەنددنكی ئازاری هەمدوو زیر ك حەسەن سۆزی بە د نگی ناو ئازار كانی بەڵێ"

 گۆرانییەكدانی و زیدر ك جەمدارو ی الیەنگدرو و گدونگر رۆژ بە رۆژ وایكردبدوو كە ئەمەش" بوو كورد نەتەو ی هەموو
 .بێ  باڵوتر زۆرترو زیر ك
 چەندد زیدر ك زاری لە سدەیركە و د كدات بدۆ زیر كمدان باسدی چدۆن بداقی حەمە مدەەمەد نووسەر مامۆستای ئەو تا

 : د فەرمووێ زیر ك كوردستان جوانییەكانی و "كوردستان" بۆ د كات زیر ك عەشقی باسی لەناخەو  و راستگۆیانە
 
 سدەری ئەو بەاڵم،. گۆرانییەكانم ئەبیسدترنن ساكار  زۆر و ساكاریمە و نەخونید واری پلەی وشەكانم لە ئەگەرچی"

 كوردسدتانی بەسدتی شارو بس  و جوانی خۆراكی شەیدای و تێبەرداوم ئاگر د روونی میللییەیە كە ئەوگو  هەر نیازم
 .(333 ل گەوهەرێ) ."هەڵد د م پیا گۆرانیان و كردووم

  
 ئداگر د رووندی كە میللیدیەی گدو  ئەو نەد كدرد، كوردسدتانی باسی دا" كوردستان" ناوی و وشە لە تەنیا هەر زیر ك

 و شداخ و كێدو و ئداوایی گونددو و دێ شدار  بەشدارو د كرد و ، ورد كوردستانی خاكی بەس  بس  بەڵكە تێبەردابوو
 و عێدرا  لە چ د سدەاڵت، كە ئەو ی هدۆی بوو  ئەمەش د كرد كوردستانی باسی هەر ر زیش و د ش  و باخ و كانی

 چاودنرییەكی ژنر بیخەنە بەڵكە! نەكەن زیر ك سەیری ئاسایی هونەرمەندنكی گۆرانیبێژو و ك تەنیا! ئێران لە چ
 هەڵونسد  قۆنداغی گەیشدتە چداودنرییە ئەم یدش"كوردستان چریكەی" شیعری دیوانە و كتێب چاپكردنی لەگەڵ ورد،

 .بەرامبەر نا رووبەرووبوونەو ی و و رگرتن
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 بددوو، "كوردسددتان" خزمەتددی لە كە داهێیددانەی لەو بددوو، زیددر ك تددری داهێیددانێكی "كوردسددتان چددریكەی"! بەڵددێ
 كددار  تەواوكەری ببددوو  هونەرمەنددد شددیعری دیددوانێكی دا ئەد بددی هددونەری كددورتی رسددتەیەكی لە تددر بەمانددایەكی

 لەالیەن لێكدددرا گەرمدددی و زۆر پێشدددوازییەكی باڵوبدددوو و كوردسدددتاندا بەنێدددو و زیدددر ك گۆرانییەكدددانی د نگییەكدددان،
 بدۆ شدیعر ژیدانە شیعرنكی دیوانە حیسابی د بێ: د یڵێم دڵییاییەو  بە بۆیە كوردستان، رۆژگار ی ئەو خونید وارانی

 د رگدای ئەمەش و كدردۆتەو  بداڵوی دا 2555 سداڵی لە شداعیر هونەرمەنددی كە بكەین "كوردستان چریكەی" دیوانی
 :د نووسێ" باقی حەمە مەەمەد" ناودار نووسەری مامۆستای هەر. د كاتەو  لێ تاز ی مەییەتیەكی

 
 بدوونی د ربەد ر تدر جارنكی و كوردستان چریكەی چاپكردنی دوای لە كە

 د گیرێ، قلیاسان رنگای لە 2551 ساڵی ی2 مانگی لە عێرا  بۆ. زیر ك
 بدوو و بەنددیخانە لە پدێكەو  زیدر ك حەسدەن هونەرمەند لەگەڵ مامۆستا

 زۆریدان "ساواك" تایبەت بە ئێران حكومەتی كە بیستوو  زیر كی لە خۆی
 كدددوردییەی كتێدددبە - شدددیعریە دیدددوانە ئەم زیدددر ك كە بدددوو  پێیددداخۆش
 میددیای: د ڵدێ د گێدونتەو و بداقی حەمە عەبددولی مامۆسدتا. چاپكردوو 

 فەرمددانی ئێددران چدداپكرد كوردسددتانی چددریكەی زیددر ك كە: گددووتی ز ندددی
 - ئێدددران كە ئەو ی هددۆی بددوو تە ئەو ش هەر. د ركدددرد زیر كددی گرتیددی
 میددیای و میدداڵ و مداڵ و بێیدی رادیدۆ لە واز بكات ناچار زیر ك ساواك
 مدردن هەتا و بچێ د س  لە ئەمانەی هەموو دواجار و بێڵێ بەجێ ز ندی
 تدددارانی لە نە سددداواكەو ، د سدددتی بە كوشدددتیەكەی هەتدددا راسدددتتر یدددان

  بەغدا، و عێرا  نەلە و كوردستان گەور ی شاری كرماشان و پایتەخ 
 سددەر لەو یددش"ئەحددمەد مەال كددانی" چایخددانەی لە" نەبددوو و  جێگددای عێددرا  و ئێددران هەمددوو لە: "گددووتەنی خددۆی

 لە زیدر ك كە چایخدانەیەی ئەو دواجدار و بژی مەعمولی، ئاسایی، ژیانێكی نەیانێێش  و نەد گەڕان لێی سیوور ش
 هونەر" ئەگەر نەكرد، قبووڵ لێ ئەمەشیان. بوو پێخۆش كونر و رییەی ئەو د كرد، تێدا كاسبی و كێو دووسێ نێوان

 زیر كدی ژیدانی "كوردسدتان چدریكەی" چداپكردنی ئەوا" نەبدوو زیدر ك بۆ بەهر یەكی - زیر ك هونەر مەزنەی ئەو -
 هەنجەتێكیدان رۆژ ی هەر لەوندش كدردوو سدیووری سدەر كدانییەكی ئداوار ی پدایتەختەو ، و گەور  شاری لە و گۆڕی

 هداواری و چدریكە كوردسدتان، چدریكەی! بەڵدێ" ؟!لێدد دا باشدیان چییێكدی" جدار ی هەر: گووتەنی خۆی و پێد گرت
 بدوو، زیدر ك چدریكەی. بدوو كدورد میللەتی چریكەی بوو، گەور  هونەرمەندنكی چریكەی بوو، كوردستان بولبوولێكی



!ی کوشت؟(حەسەن زیرەک)ساواک بۆچی   25 
 

 د سددتی ژ هددری! بددوو ژ هددر خددواردنەو ی پددێش چددریكەی بددوو، مددردن پددێش چددریكەی بددوو، مەرگ پێشددبییی چددریكەی
 !!دڵبەر د ستی بە و حەوسەر ئەژدیێای ژ هری نەك ساواك،

 
 :كرماشان

 
 بوو، زیر ك حەسانەو ی جێگای ساڵ 3 تا 1 ماو ی بۆ كرماشان شاری ئێران، بۆ عێرا  لە زیر ك گەڕانەو ی پاش

 سدەدمخابن. بدوو زیدر ك گۆرانییەكدانی تۆمداركردنی زنوییدی سەرد می بوو، زیر ك ژیانی زنوییی سەرد می كرماشان
 ئەو نەبددوو، سددەر هەتددا د كددات باسددی گۆرانیدددا لە زیددر ك كە بەختیددارییەی ئەو و نەخایانددد زۆری سددەرد مە ئەو

" گدوڵ" بە نەبدوون زیدر ك بدۆ خدونچە  ی"سداكار" و"ئدار زوو" دووركەتەو ، لێدی خۆشدبوو، پێدی زیر ك كە ناوماڵەی
 یددش"مەهتددا " و" نددایە نددامەی ئددار زوو" كەچددی بددوو، ئددار زوو نددامەی چدداو ڕنی دووركەوتەو ، كچەكددانی لە زیددر ك

 .مەیلە بێ زیر ك د رهەقبە
 زیدر ك خدۆی، شیاوی جێگای لە بوو هونەرمەندنك بوونی نیشتەجێ كرماشان، لە" زیر ك حەسەن" بوونی نیشتەجێ
 هونەرمەندد  باشدترین هاوكداری زیدر ك بدوو، رادیدۆ گۆیید ی ئەویش خێزانی" ز ندی میدیای" بوو، رادیۆ كارمەندی

 و كوردسدتان ئەوكداتەی نداوداری شداعیرانی و نووسدەران دۆسدتی و هاوڕێ زیر ك بوو، كورد و ئێران مۆسیقییەكانی
 كرماشدان لە زیدر ك تۆمداركرد، خدۆی بەرهەمەكانی باشترین گونجاو  هەوا و ئاو ئەم نێو لە زیر ك. بوو كرماشان

 !گۆڕی كرماشانی شاری سیاسی ر وتی و كوردی هونەری ر وتی
 چ ئداوار یی، و هەاڵتدن بە چ جدا كردبێ، جێگایەك هەر لە رووی ونیە، بێ و لێێاتوو هونەرمەندنكی و ك زیر ك

 ئەو نداوی و كدردوو  جێگدایەی ئەو خزمەتی هونەر كەی بە زیر ك روویداو ، كەم زۆر دواییان ئەمەی كە بەخۆشی،
 ئاستێكی شێرو بەشی كرماشانیش شاری هەڵگوتوو ، پێیدا بەجوانی زۆر و تۆماركردوو  گۆرانییەكانیدا لە جێگایەی

 .بەركەوتوو  بەرزی شیاوو هەڵگوتیی پێدا و زیر كی هونەری بەرزی
 

 :گۆرانی كرماشان
 

 زیرەك - گوتن و هەڵبەست و ئاواز
 
 (1)كرماشان"
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 شیرییم شاری كرماشان
 كوردنشییم و جوان شاری

 بتبییم دایمە حەزد كەم
 جیران كچە د ونی خۆشم

 د زگیران یا بی بەدۆستم
 ونران بابان د و ر  د و ر 

 جوانی شارنكی كرماشان
 كوردستانی گەور ی شاری

 و سانی تا  ساحێبی
 جوانی زند  د ونی خۆشم
 جیران كچە د ونی خۆشم

 د زگیران یا بی دۆستم بە
 موكریان نێو گوڵەكەی سۆر 

 جوانە شارنكی كرماشان
 كوردستانە گەور ی شاری

 و سانە تا  ساحێبی
 ئەژدادی جێگای كرماشان
 فەرهادی جێی شیرین جێگای
 "لەیادی تۆم هەر تامردن

 "مەقام"
 بێ سەوز  اللەی فەسڵێ كە ئێستاش بێستون"

 "د كات فەرهاد دڵی داخی و خونن باسی
 
 (2)كرماشان "
 

 ر نگییی شارنكی كرماشان
 شیرییی جێی فەرهاد جێگەی

 بیبییی دایمە حەزد كەی
 جیران كچە د ونی خۆشم

 دڵخۆشی شاری كرماشان
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 فەرامۆشی نەمكەی كرماشان
 سەرخۆشی و شرین شاری
 جیران كچە د ونی خۆشم

 تەواو  تۆم تاریەی كرماشان
 حەساو  من ماندووی تێدا
 رازاو  بۆم بوك ونیەی چۆن

 .جیران كچە د ونی خۆشم
 

 مەزهەبی لەپەنای ئێران بوو، زۆر ماو یەكی كە هەڵگوت كرماشاندا شاری بە گۆرانییەی ئەم رۆژگارنكدا لە زیر ك
. هەبدوو خدۆی كداریگەری كداركردنەكەش كدار و د كدرد كداری كدورد لە  كان"لوڕ" برا دابوانی هەوڵدانی و شیعەگەری

 "لوڕیەتی" هەستی لەپەنادنەدانی یە،"سونیە" زۆربەی كورد كە ئیسالم لە" شیعە مەزهەبی" چەمكە دوو ئەم لەپەنا
 فدارس و ك چ و فدارس سەرد سدتی نەتەو ی نزیدك لدورنكی و ك چ سدەربەخۆ و كدورد لە دوور هدۆزنكی و ك لۆڕ چ

 نێدو لە و كرماشدان شداری لە" بدوون كدورد" هەسدتی بدووی تدوانی شاهەنشاهی، حكومەتی كاركردنەی و بەرنامە ئەم
 .بكات الواز و كز زۆر راد یەكی هەتا لوڕ كاندا

 و خۆش بەد نگە كرماشان، گۆرانی" ئاوازی و شیعر بە" زیر ك حەسەن دڵسۆز شاعیری و گەور  هونەرمەندی بەاڵم،
 :گوتی كە كرماشان، رادیۆی سەر لە و كرماشان ناوشاری لە و ئێران لەنێو زواڵڵەكەی

 
 شیرییم شاری كرماشان"

 "كوردنشییم و جوان شاری
 جوانی شارنكی كرماشان: "گوتی كە

 "كوردستانی گەور ی شاری
 ئەژدادی جێگای كرماشان: "گوتی كە

 "فەرهادی جێی شیرین جێگای
  

 شدیعە" ئەم شدار و ئەم چار نووسدی هەڵو شداند و و ئیرانی د وڵەتی پیالنی و نەخشە تەواوی زیر ك گۆرانییە بەم
 و نەكوژنتەو  هێزنك هیچ بە كە داگیرساند، شار  لەم ئەوتۆی كوردایەتی ئاگرنكی و گۆڕی" لوڕانەی" و" مەزهە 
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 و كرماشددان شدداری بددۆ گددۆرانییەدا ئەم سددایەی لە زیددر ك ئەو ی د بددێ، بڵێسددەدارتر و گەشددتر و گەرمتددر بەرۆژ رۆژ
 كوردی رنكخراونكی و حز  هیچ ئێستا تا كرد، كورد كانی مەزهەبە شیعە و لوڕ هەموو و كرماشان كوردانی

 .نەكراو  پێی
 تونددد كانی و گەرم ئدداواز  بە شددیعر كانی مەبەسددتی و گددۆرانی رووی هونەرمەندددانە، و زیر كددانە ئەو نددد  زیددر ك،

 هەموو و ئێران كورد كانی هەموو لەونشەو  و كرماشان شاری دانیشتوانی هیواییەكی بێ و سارد د روونی و دڵ كرد 
 هەمدوو ئێسدتا كە كدردن، بدۆ رازاو یەی و خدۆش و جدوان شار  ئەم كوردبوونی مێژووی باسی و كوردستان كورد كانی
 دایددمە خۆشددە پێددی و د زانددێ خددۆی ئەژدادی شدداری بە كرماشددان شدداری كرماشددان، شدداری دانیشددتوانی و ك كوردنددك،

 و دا كوردندك هەمدوو دڵدی سدییەو لە و سدان تدا  نەخشدەكانی و ك بدوونی كورد تاز ی مۆرنكی بوو زیر ك. بیبییێ
 راسدتە كرماشدان: گدوتی! كوردنشییە و جوان شارنكی شیرنییەو ش بەو شیرییە، شارنكی چی ئەگەر كرماشان: گوتی

 كوردسدتانی كوردسدتانە، هەمدوو گەور ی شداری! كوردسدتانە گەور ی شداری جدوانە، شدار  ئەم بەاڵم جدوانە، شارنكی
 .گەور ی كورستانی گەور ی شاری: بڵێ مەبەستیەتی كوردستانی، گەور ی شاری: د ڵێ كە چونكە. گەور 
 فەرهدادی، و شیرین عەشقی پو داستانی جێگای كوردی، باپیرانی جێگای ئەژدادی، جێگای كرماشان: گووتی زیر ك
 شداری تدۆ كدوردانی، شداری تدۆ كرماشدان، كوردی، هەڵكەنی كێو و عاش  فەرهادی جێگای كوردی، باپیرانی جێگای
 .گەور ی كوردستانی گەور ی

 كرماشدانییەكان هەمدوو د روونی و دڵ لە و گرت خۆی جێگای زیر ك هونەرییەی و سیاسی و نەتەو یی پەیامە ئەم
- نەتەو یدیە  "مدارش" ئەم - زیدر ك كە رۆژ و  لەو لێكدراو پێشدوازی بداو ڕ، بە دڵ بە كوردستانییەكان، هەموو و

 سدایەی لە نەو  دوای لە نەو  و د بدێ بەهێزتدر شدار  لەم كدوردایەتی هەسدتی پتدر بەرۆژ رۆژ گوتوو ، دڵدارییەی
 گەور  كرماشددان شدداری بدوونی كوردسددتانی و كرماشدانییەكان كوردبددوونی بدداو ڕی بداو ڕ ، ئەم لەسددەر پەیدامەو  ئەم

 .د بن
 بە زیدر ك بوو، خەریك پێیەو  ساڵە هەموو ئەو و بەرنامەیە هێزو هەموو بەو و د وڵەتێك و كو ئێران كە ئەو ی

 هەمدددووی تەنیدددا تددداقی بە لەجدددێ و شدددیاو شدددیعرنكی دندددو  چەندددد بە و د قیقەیدددی چەندددد و كدددورت گدددۆرانییەكی
 و رنكخدراو و حدز  بدێ شۆڕشدێكی نەتەو یدی، شۆڕشدێكی بدوو، شۆڕشدێك كردوویەتی، زیر ك ئەو ی هەڵو شاند و ،

 شۆڕشددێكی سددەركرد ی زیددر ك! بەڵددێ بددوو، سددەركرد ی و پێشددو و خددۆی هەر زیددر ك شۆڕشددێك چەك، بددێ و ئەندددام
 د مێیێدددتەو ، سدددەركرد یی بە هەر و سدددەركرد یە هەر زیدددر كیش و بەرد وامە هەر تائێسدددتاش كە بدددوو، هدددونەری

 .مەزن هونەری شۆڕشێكی سەركرد ی
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 و پێددد كرد هەسددتی شاهەنشددای رژنمددی نەتەو یددیەی و هددونەری كدداریگەرییە ئەم و زیددر ك بددوونەی جەمدداو ری ئەو
 رۆژ د بدوو، زۆر الیەنگدری جەمداو رییەو  لەڕووی و پێشدد كەوت هدونەر لە زیدر ك هەتدا بوو، ناخۆش پێ زۆریشی
 زیدر ك سداواكییەكان و ئیتالعداتی د زگدا و حكدومەت لەكدن ئەو ندد  ئەوا د بوو و ، بەرز الیەنگرانی ژمار ی بەرۆژ
 .چاودنرییەو  ژنر د خرایە هەڵسوڕانی كارو زۆرتر و داد بەزی گرنگییەكەی و مەترسی و گومان جێگای د بوو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرماشان
 

------------------------------- 
 

 :نەورۆز
 

 زیددر ك كە سددروود ی ئەو هەیە، خددۆی گرنگددی ئێددران خەڵكددی و كددورد میللەتددی بددۆ مێژوویددی جەژنێكددی و ك نەورۆز
" گووتدوو  زیر ك بە نەورۆزیان سروودی بەزۆر شاهەنشاهی رژنمی!:" گوتراو  پێی بەزۆر پێد چێ و ك گوتوویەتی،
 كە بكدات، پێشكەش خۆی مەزنەكەی و زواڵڵ د نگە بە پیر مێرد مەزنەكەی شیعر  ویستوویەتی زیر ك. ناڵەشكێیە

 دیددار  بەاڵم بكددات، تۆمدداری د یەوێ زیددر ك كە ئەو ی و ك و خددۆی و ك بەتەواوی پیر مێددرد شددیعر كەی زیددر ك،
 ندداو هێیدداو تە ی"شاهەنشددا" ندداوی و كددردوو  شددیعر كەی د سددتكاری زیددر ك بددۆیە نەكددردوو ، قبددووڵ لددێ ئەو یددان

 :د ڵێ كە گوتوو ، خۆی و كو پیر مێردی یەكەمی دنری شیعر كە،
 

 هاتەو  نەورۆز  تاز یە ساڵی رۆژ  ئەم
 .بەهاتەو  و بەخۆشی كورد  كۆنی جەژنێكی
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 :د ڵێ دنر  ئەم لەپاش

 
 پار تاكو بوو بەر بێ ئێمە هیوای گولێ ساڵ چەند

 جۆتیار و پاڵە لەگەڵ هات فەرموو لوتەی شەهەنشا تا
 

 تەواوی بە ئدداواز  و د نددگ بەم شددیعر كەی زیددر ك بددوو خددواز ئدداواتە كددورد میللەتددی هەمددوو كە بڵێددین، ئەو  د بددێ
 !بەاڵم د كرد، حەز وای زیاتر هەموومان لە زیر كیش دیار  گوتبا،
! ئەو یە گرندگ پرسدیاری !گدوتراو  بدۆی كە گوتدوو ، ئەو ند ی زیر ك ناگرنەو ، یەكتر كاتێك هەموو واقیع حەزو
 شیعر كەی و نەیگوتبایە هەر ئەوا بكات، تۆمار هەمووی" پیر مێرد" شیعر كەی نەكراو  بۆی كە ئەگەر زیر ك، ئایا

 شدیعری كدراو ، بدۆی بەوشدێو یەی كە كدردوو  چداكی ئەو تە یا! هەڵیەگوتبایە؟ دا شاهەنشاهی بە و نەشێواندبایە
 !د ستە لەبەر هەندنكی زواڵڵە، د نگە بەو بەرز  شیعر  ئەو ئێستا و گووتوو  ئاوا نەورۆزی

 سوپاسددی و د كەم زیددر ك لە خۆشددی د سدد  مددن بێدد ، چۆنێددك هەر رایددان خدداو ن و هونەرمەندددان و نووسددەران رای
 یەكەمددی شددیعری دنددر  ئەگەرچددی جددا بڵددێن، كەس هەندددێ ر نددگە! كردوویەتددی كددراو  بددۆی ئەو نددد ی كە د كەم،

 !بكەین؟ هەڵگووتیەكەی دا"شاهەنشا" بە لە چی ئەی تۆماركردوو ،" نەورۆز " شیعری كە پیر مێرد
 لە كە ئەو ندد ی و بەالندا شاهەنشای رۆژگار بەاڵم هەڵگوتوو ، دا ی"شاهەنشا" بە زیر ك راستە بەڵێ د ڵێم، من

 نەورۆزی سداڵە چەندین ئێستا د مێیێتەو ، زییدوویی بە زییدوو و ئەو  د شێ، كورد ئەموۆی بۆ زیر ك سروود كەی
 تۆمداركردنی لەگەڵ راسدتیدا، لە د كدات، گەرمتدر نەورۆز بدۆ عەشدقمان و د كات خۆشتر نەورۆزمان سااڵنە زیر ك،
 كددورد خەبدداتی و پێكددرد د سددتی" كددوردان نەورۆزی" تددری قۆندداغێكی هونەرمەنددد، زیر كددی لەالیەن نەورۆز سددروودی
 .تر قۆناغێكی چوو  زیر ك د نگی سایەی لە لێر ش

 سدروود  ئەو ئەو ندد ی هێشتا شاهەنشاش، هێیانەكەی ناو و گۆڕان هەموو لەگەڵ نەورۆز، سروودی تۆماركردنی لە
 بەنووسدییی پیر مێدرد ئەگەر چدونكە. نەبدوو شاهەنشدادا و ئێدران قازانجی لە هێید  كەوتەو ، و كورد قازانجی بە

  بە و تۆماركردن بە زیر ك ئەوا كردۆتەو ، نوێ تاپۆیەكەی دایەو نەورۆز جەژنی لە بوونی كوردی مۆری شیعر  ئەم
 
  سروود كە بە دا نەمرییەكی سرووددا هونەرو دنیای لە و شیعر كە بەبەر كرد تری گیانێكی سروود كە كردنی"د نگ"
  هەموو لە كورد هەموو یەكگرتووی سروودی بە كردی بردو دوورتری و باڵوكرد و  زۆرتر نەورۆزی بوونی كوردی و
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 .نەورۆزنكدا هەموو لە و كوردستان

 
 د نددگە بە كدوردان نەورۆزی جەژندی ئداهەنگی شاهەنشدادا، سددەرد می لە و ئێدران لەنێدو زیدر ك، كە ئەو ندد ی هەر

 :د فەرمووێ و د كا تۆمار پیر مێرد بەرز كەی شیعر  خۆی مەزنەكەی
 

 
 
 
 
 
 

 

 كوردان نەورۆزی جەژنی ئاهەنگی
 

 هاتەو  نەورۆز  تاز یە ساڵی ئەموۆژ 
 .بەهاتەو  و بەخۆشی كورد  كۆنی جەژنێكی

 
 
 
 
 
 
 
 

 پیر  مێرد
 

--------------------------------------- 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://kurdish.sahartv.ir/news/%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8E%D8%B1%DB%8C-i332354&psig=AOvVaw0TBJWE47Tf-anps770ZdMk&ust=1567285408651042
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJgNqOwavkAhWEKlAKHdHRBOwQjRx6BAgBEAQ&url=http://belalomerali.blogspot.com/2015/09/blog-post.html&psig=AOvVaw1NHiYOnR_xLdMNxj1ucazZ&ust=1567285878422763
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 نەورۆز جەژندی پیر مێدرد و زیدر ك" كدورد  كدۆنی جەژنێكدی" :د فەرمدووێ پیر مێدرد كە پیدرۆز ی و مەزن رستە بەم
 داگیركراو  واڵت و حكومەت بێ میللەتە ئەو و كورد  میللەتی كە خۆی، راستەقییەی خاو نی ماڵی ناو د گەڕنییەو 

 سددایەی لە ئەمەش د سددەاڵتەكەی، و شاهەنشددا و حكددومەت و ئێددران د خەنەپددێش نەورۆز بددۆ خاو ندددارییەتی لە
 بدۆی ئەو ندد ی - و هەڵبژندرێ بەرز شدیعرنكی تدوانی كەسدیدا بێ رۆژگارنكی لە كە بوو، زیر ك بەرز كەی هونەر 
 هەمددوو ئاسددتی لە پێیاسددەكە دواجددار و بەرزبكدداتەو  نەورۆز بددوونی كددورد پێیاسددەی بەرز كەی هددونەر  بە -د كددرێ

 بە" زیدر ك" بەرد یەدا و بگدر  و ملمالنێ لەو بكەین، لەبیر ئەو ش نابێ بێ، بەرچاوتر و بەرزتر تر پێیاسەكانی
 .سەركەوت دواجاریش د بیین و ك شاهەنشاكەیدا، و ئێران د وڵەتی بەرامبەر لە بوو  تەنیا

 گوتددوویەتی، د سددكاری و ندداتەواوی بە پێر مێددردی شددیعر كەی زیددر ك كە سددروود ی ئەو نەورۆز، سددروودی ئەو تددا
 ئەم حاڵەشدەو ، بەو هێشدتا شدیعر و ، رووی لە كدوڕی و كەم كوڕییەكانییەو ، و كەم هەموو بە سروود  ئەو ئێستا
 زۆر رووی لە گدوتراون، نەورۆز بدۆ كە تر ، سروود كانی هەموو پێشەو ی پێشی لە زیر ك د نگی سایەی لە سرود 
 بەرز ئەوا زیدر ك، تدری داهێیانەكدانی سدەر بدۆ تر  داهێیانێكی ئەگەرچی ئەمەش بوونیانەو ، جەماو ری و باڵویی

 پیر مێدددرد زیدددر ك كە! نەورۆزیشدددە سدددروود كانی ئەرشدددیەی و سدددروود كان ئاسدددتی د وڵەمەنددددكردنی كدددردنەو ی
 .سەرد ستەیانە

 هەتددادێ، ئەمەش د كەونەو ، كددورد قددازانجی بە و داد شددكێیەو  سیاسددەت بەالی دواجددار هونەرییددانەی كددار  ئەم
 چداپكردنی دوای بدۆیە نەزاندن، پەسدەند بە زیدر ك بەرد وامدی بە ساواك و ئیتالعات كە خانەیەك د خاتە زیر ك

 نەكەوندتە ئەو ی بدۆ هەڵگرێ سەر و ببێ هەیەتی هەرچی بەرداری د س  د بێ ناچار زیر ك، "كوردستان چریكەی"
 دروسد  زیدر ك خێزاندی خانمی میدیا بۆ كێشە" زیر ك هەاڵتیی راستتر یان رۆیشتیی پاش دیار  نەگیرێ، و د س 
 .1 چ چریكەی" د كەن سەرنشەی تووشی و د كەن

 
 .دێ ساز د نگی كەلە لەو یان: شەقاڵوێ باغی د چوومە سااڵن -

 
 ئەو لەسدەر مدن چدۆن د زاندین، زیدر ك گۆرانییەكدانی تۆمداركردنی مێدژووی بدۆنەو لەبدار ی كەم زۆر ئێستا تا ئێمە

 و تێگەشدددتن بدددۆ باشدددە زۆر یارمەتیدددد رنكی زیدددر ك گۆرانییەكدددانی تۆمددداركردنی مێدددژووی و هدددۆ زانییدددی بددداو ڕ م
 زۆریدان گۆرانییەكدانی داندان، ئداواز و گدوتن شدیعر رسدتی و د سد  بەهدۆی زیدر ك چدۆن گۆرانییەكدان، شیكردنەو ی

 .هەیە یەكانەو "كەسایەتی" و "شونن" و "بۆنە" بە پەیو ندی
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 چددارۆگەی ئددامییێ، هەیە، ندداوی یەك گددۆرانی سددێ سددێ و دوو دوو زیددر ك زیددر ك، تایبەتمەندددییەكانی لە یەكددێ
 هەیە، ناویدان دوو زیدر ك گدۆرانی زۆر هەرو ها تر، زۆری و كرماشان و ناوێ می  بۆچ و قومری و ك هەولێرییە،

  تێدایە، دووبار بوونەو ی سیەەتی ئەگەر هەمووی ئەمانە كە د ربویو ، شێو  بەزۆر بیرۆكەی یەك زیر ك دیسان
 
 

 
 
 
 
 
 

  شەقاڵو
 

 زیانییدان گۆرانییدانە ئەو هونەرییەكدانی جدوانییە لێیەگەڕاو  دووبار كردنەوانە، بەم زیر كشێو یەك  بەهیچ بەاڵم
 د چدوومە سااڵن" و" سازدێ د نگی كەلە لەو" هەیە ناوی دوو كە گۆرانییانەیە لەو یەكێ گۆرانییەش ئەم. بگات پێ

 پدێش خۆیدان گۆرانیددا یەك لەنێو جوانەكان داڕشتیە و جیایەكان بیرۆكە كە ئەو یە، هۆی ئەمەش" شەقاڵو  باغی
 نیشدددانەی ئەمەش - نددداو یەكە ببێدددتە خدددۆی و بەالبیدددێ تدددر ئەوی نددداتوانێ لەبیرۆكەكدددان یەك هدددیچ و د خەن

 .بیرۆكەكاندا داڕشتیی لە زیر كە بەهێزی و بیرۆكە لە زیر كە د وڵەمەندی
 

 كدداری نێو ندددی ئددافر ت كە ئەو یە ئەو یددش گددرنگە، زۆریددش كە ئەو یە زیددر ك تددری تایبەتمەندددییەكی هەرو هددا
 و كددۆمەاڵیەتی و نیشددتمانی و نەتەو یددی بددابەتی بابەتەكددان، هەمددوو زیددر ك زیددر كە، گۆرانییەكددانی و هددونەری

 دا ئدددافر ت بدددابەتی د وری لە هەمدددووی هەر و د رووندددی و كەسدددی و خێزاندددی و سیاسدددی و ئدددایییی و چییدددایەتی
 خددۆی باو ڕ كدانی بیدرو و خواسدد  و جوانپەرسدتی و خۆشەویسدتی و ژن و عەشدد  بدابەتی رنگدای لە د سدووڕنییتەو و

 نمدوونەیەكی" شدەقاڵو  بداغی د چدوومە سدااڵن" یدان" دێ ساز د نگی كەلە لەو" گۆرانی گۆرانییەش، ئەم. د رد بوێ
 .نەتەو یە و نیشتمان و عەش  گۆرانی بەرزی و جوان زۆر

 

https://www.youtube.com/watch?v=jtZz05SVdUo?rel=0
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 .بیووسییەو  شیعر كە تەواوی با ئێستا

 
 شەقاڵو  باغی د چوومە سااڵن

 
 بواو  جەرگم دووری  لە" بووم پیر خۆم" ئەمساڵ
 بارانە بێ كە بەهارمان ئەمساڵ
 یارانە خونیی سوورمان گواڵڵەی

 دێ ساز د نگی كەلە لەو
 ز مە ز م و هەاڵڵە

 دێ ناز خانم قریشكەی
 د مە ئەو كەم ماچ
 د مە لەناو د م

 مەمە لەسەر د س
 كرد و  ئاگری بم الڵ
 مەمكەكەی و سیگ لەسەر شەو
 كرد و  رۆژم

 سەیران د چوومە بەهارێ سااڵن
 زستان بە لێبوو  بەهارم ئەمساڵ
 بەرنز  شاییە الو  چوار لەهەر

 ئازیز  شییی خەنەبەندانمان
 كوردستان شاخی د چوومە سااڵن

 كونستان و باخ گش  بوو وشك ئەمساڵ
 زستان بە بوو لێ بەهارمان ئەمساڵ
 .یاران خونیی بوو، هاوار ئەی سوورم، گواڵڵەی
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 ئەوا بكەین، زیر ك ز ردنیەیەی دوو گۆرانییە ئەم سۆزییەكانی و د روونی حاڵەتە و دیمەن سەیری وردی بە ئەگەر
 یەكسەر مەمان، و سیگ لەسەر راموساندا، و عەش  گەرمەی لە هونەرمەند، گۆرانیبێژ، شاعیر، د رد كەوێ، بۆمان

 و دێ خداس خدانم قریشدكەی یەكسدەر یداران، خونیی بارانی خوڕ ی و بەهار بێ ساڵی لە و شییێ گەرمەی د چێتە
 ژیان، شیلەی هەڵمژییی د كەونتە

 سددااڵن" د كددات رابددردوو ز مەنددی باسددی یەكسددەر ئەمجددار  رامووسددان، و هەو س خۆشددییەكانی و جددوانیی نێددوان لە
 زستان بە بوو لێ بەهارم ئەمساڵ" د گەڕنتەو  دوایی" سەیران د چوومە بەهاری

 
 ریز  بە شاییە الو  چوار لەهەر

 ئازیز  خونیی خەنەبەندانمان
 كوردستان شاخی د چوومە سااڵن

 زستان بە لێبوو بەهارمان ئەمساڵ
 "یاران خونیی بوو، هاوار ئەی سوورم، گواڵڵەی

 
 دنیێدتەو  مدان"هدێمن" كدورد گەور ی شداعیری شدیعر ی ئەو زیر ك،  ی"خەم و هەو س" تێكەڵكردنی و جێگۆڕكێ ئەم
 "د فەرمووێ: "شین لە یان بم، شاییدا لە ئەگەر جا ،نیشتمان ئەی" لەیاد  ئەتۆم هەر ئەمن": د فەرمووێ كە یاد،

 
 

 
 
 
 
 

 شاعیر هێمیی مام
 

 هەڵپەڕییا لەو ختی شاییدا لە
 پێكەنییا لەكاتی لەخۆشیدا

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib04f1yKvkAhUSCewKHd0XAF4QjRx6BAgBEAQ&url=http://haje.ir/newsdetails.aspx?itemid=263&psig=AOvVaw33FsO2M51ybtJX2IFJLayw&ust=1567287909991301
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 شییا و ماتەم كۆڕی لە

 .لەبیر  هەر تۆم نیشتمان ئەی ئەمن
 

 شددیعری لە كە ئەو یە، رنددك كردوویەتددی، دا" د چددوومە سددااڵن و لە كە لەو" گددۆرانی و شددیعر لە زیددر ك كە ئەو ی
 گەرمەی لەكداتی نیشدتمانە، خەمدی هەڵگرتیدی و هداتوو  هێمیددا مامۆسدتا ی"لەبیدر  هەر تۆم نیشتمان ئەی ئەمن"

 دوو حددداڵەتە ئەم ئدددازیزان، خدددونیی لەنێدددو و شدددین كدددۆڕی لە بەرنەدانە ژیدددان لە د سددد  و ژیدددان خۆشدددییەكانی
 ژیانددایەو خداكی لەنێو پێیەكی بەرد وام، مێژوو، بەدرنژایی كە كورد ، مرۆڤی خۆڕاگرییەی هێز  ئەو جەرگییەش،

 و نووسیو  كوردی مرۆڤی ژیانی واقیعی راستەقییەی شیعرنكی" هێمن" ئەگەر قوربانیدان، مەیدانی لە تری پێیەكەی
 گۆرانییەی ئەم هونەرمەندانە زۆر زیر كیش ئەوا كردوو ، ی"قوربانیدان" و" ژیان" جووتەی د ستییشانی شاعیرانە
 د بەسدتێتەو ، مدان"ئەمسداڵ" بە  و "سدااڵن" لەرابدردوو و ی و د كدات بدۆ حاڵەتەمدان ئەم مێژووی باسی و داهێیاو 

  .یاران خونیی نێو د مانباتەو  دا"لەسەرد مان د م" رامووسانی گەرمەی لەنێو
 د نددگ"بە و بەرجەسددتەكردن گوتیەكەشددی، و ئدداواز و د نددگ ئەوا" زیددر ك" شددیعر كەی مانددای و ندداو رۆك لە جددگە
 زیر كە ئەو  شایی، هەم و د گێوێ شین هەم زیر ك، كاتتدا لەیەك بەڕاستی كە مێژووییە، حاڵەتە ئەم ی"هێیان
 خدۆ بدد ین، بدۆ قوربانیشدی د بدێ ئەوا! بكەیدن ژیدان لە تدام و بدژین بدۆئەو ی پێویسدتە كورد ئێمەی: د ڵێ پێمان
 قوربددانی كوردسددتان بددۆ و كددورد بددۆ دیسددان ئەوا د د یددن، قوربددانیش كە د ژیددن، نیشددتمان و كددورد بددۆ د ژیددن ئەگەر
 سیگی لەسەر بتوانین تا نەكرنن، وشك و نەكەن شاعیر هێمیی مام وشك چیتر بێستانەكان ر زو ئەو ی بۆ. د د ین

  .بكەییەو  رۆژ ژیان
 و "ژیدان كدوردی بە" و "كوردبوون" بیرۆكەی بیرۆكە، دوو بەهەر حاڵ، دوو بەهەر زیر ك، بەرز ی گۆرانییە ئەم جا
 .بوونە" ئاو دان كوردستان"

 و كددورد" و"ژیدان" ر گەز ی دوو ئەم بەرز، هدونەرنكی بە یەكجدار و كدوردانە زۆر و هونەرمەنددانە زۆر زیدر ك ئەگەر
 عاشقانە گەرمی و جوان بەسۆزنكی و د كات "سوور خونیی" و "سوور گواڵڵەی" بە یاری و كردوو  تێكەڵ ی"كوردستان

 بداس كوردستان وخاكی كورد مرۆڤی حاڵەتی خونیاویترین هەو سدا، و عەش  لەوپەڕی و د رد بوێ" خۆشی و خەم"
 كدورد گدونگری! ندازانن و ناكەن زیر ك شۆڕشگێوییەی و شییگێوی بەم هەس  داگیركەران وابێ، پێمان نابێ د كات،

 چ گۆرانییدددانە ئەم دواجدددار و د گدددرێ چەشدددیە بەم تدددری گۆرانییەكدددانی و گدددۆرانییە لەم گدددونی هەسدددتێك چ بە
 .د بێ  كورد مرۆڤی تاك باو ڕی و هەس  لەسەر كاریگەرییەكیان
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  مرۆڤی تاكی تاك هی خۆی، خواردوو كانی پەنگ هەستە زواڵڵ، د نگێكی بە و بەرز بەهونەرنكی بەرد وام، زیر ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوربانیدان لوتكەی.. پێشەوا
 

 بە پیددرۆزییەش جوانیددو ئەم! پیددرۆز نیشددتمان و نەتەو  و د كددات جددوان خەم شددار زایانە، زۆر و د رد بددوێ كددورد
 هدونەر لێدر یە دابدێ، لەنێوچدوون لەبەرد م كە نەتەو ی و خداك كە مدیللەتەی ئەو بدۆ خاڵی خۆڕاگرییە، هێزترین
 خددونیی لەم سددااڵنەو لەم زیددر ك، مەبەسددتی د بددێ دواجددار .مددانەو  و بەرگددری بەهددونەری د بێدد  ر سددەن، هددونەری

 زیددر ك كە د ڕوات ئەو  بددۆ مەز نددد  زۆرتددر پێددد چێ و ك بێدد ، كوردسددتان كار سدداتی كددام و سدداڵ كددام ئددازیزانە،
  . بێ  پێشەوا سێدار دانی لە و كوردستان كۆماری روخانی مەبەستی

 
 :فەیسەڵی سانی و كوڕ شازادەی ئێرانی

 
 هونەرمەند گۆرانییەكانی زۆربەی و ژیان باسی كتێبێكە كە دا" نیا نەسیری قادر" نووسەر ی"شكێیە ناڵە" كتێبی لە

 بەدی خاڵێددك چەنددد زیر كدددا حەسددەن ژیددانی لە: "د نووسددێ د گددرێ، زیددر ك لە ر خددیە نووسددەر د كددات، زیددر ك
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 نەورۆزی شددیعری هدداتوو  زیددر ك حەسددەن دیددارن ندداوبراو رابددردووی لە تددر خدداڵێكی و ك بەداخەو  كە د كددرنن،
 بەشای گوتن پێدا بەخاتری د كرێ لێ چاوی كورد میللییەكانی سروود  لە یەكێك و ك راستیدا لە كە پیر مێردی،

 بەو واتە خوار و ، چۆتە ئاز رو یەكی و بیس  تاریخی بە ناوبراو هەرو ها و كردوو  د سكاری ئێران جییایەتكاری
 نداڵە" هێیداو  كوردسدتان و ئاز ربایجان میللی حكومەتی هەردوو تەمەنی بە كۆتایی شا رژنمی كە گرتوو  یان رۆژ 

 .شكێیە
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 حوسەین دوو م           شا فەیسەڵی شا                                
 

 گەڵ زیدر ك حەسەن" كە نەبوو ، لەو ی گومانی نووسیویەتی و ك خۆی هەر" نیا نەسیری قادر" نووسەر هەرچەند 
 گۆرانییدانە، جدۆر  ئەم گدوتیی پێشییەی و ز مییە و روونكردنەو  بۆ واچاكە بەاڵم ،"خۆشویستوو  خۆی نیشتمانی و

 بداكووری هونەرمەندد مامۆسدتای و ك كە بدوو ، عێدرا  پدایتەختی بەغدای لە زیر ك كە سااڵنەی، ئەو بگەڕنییەو 
 بەبدۆنەی سداڵەش لەم هەر دامەزراو ، و بەغددا ئێسدتگەی چدوو تە دا 2593 سداڵی كۆتایی لە زیر ك د كات، باس
 رندك گدۆرانی ئداهەنگێكی بەغددا رادیۆی لە ،"ئوردن لە حوسێن مەلیك و عێرا  لە فیسەڵ مەلیك" لەسەرنانی تا 

 گۆرانیبێژ كددان لەنێددو دامەزرابددوو، تدداز  كە زیددر كیش د ڵددێن، گددۆرانی ئدداهەنگە لەم هونەرمەندددان لە زۆر د خەن،
 ئاهەنگەشددددا لەم هددداتوو ، بددۆ" ئددداواز شدددیعرو" گوتیدددا گدددۆرانی لەكددداتی هەر خددۆی، سروشدددتی بە زیدددر ك بددوو ،

 !گۆرانییەكەیە یەكەمی دنری دوو ئەمەش و گوتوو  گۆرانییەكی
 شادومانی تەپڵی لە لێد ن د لێد ن

 بداكووریم هونەرمەندد مامۆسدتای لە مدن "نەمر كدان گدۆرانیبێژ " سدانی فەیسدەڵی و" حوسدێن" كردن تەتویجیان ئەوا
: گدوتی بداكووری مامۆسدتا و اڵمددا لە هەڵبڵدێن؟ دا مەلیك بە گۆرانی تا كراو ، گۆرانیبێژ كان لە داوا ئایا: پرسی
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 بەخۆیددا زۆر مەلیدك، و خدتە ئەو هەڵگدوتراو  مەلیكددا بە گۆرانی پێی  چوار مەلەكیدا ز مەنی هەموو لە نەخێر،
 .هەڵیەد گوت

 زیددر ك كە ئەو ی د گەیددیە ئەوا شددیبكەییەو ، زیددر ك هەڵونسددتەی ئەم د روونیددیەو ، و هددونەری رووی لە ئەگەر
 .هەڵگوتوو  مەلیكدا بە گۆرانییەی ئەم هۆیانە، ئەم لەبەر

 گددوتیی گددۆرانی بەسروشددتی پەیو ندددی هەڵگددوتیە پێدددا ئەم: د ڵددێ بدداكووریش هونەرمەنددد مامۆسددتای و ك :یەكەم
 هداتوو ، بدۆ تاز ی ئاوازی و تاز  شیعری تۆماركردندا، و گوتن گۆرانی لەكاتی جاران زۆربەی كە هەیە، زیر كەو 

 .رادیۆ چوو تە خەڵكەو  لەنێو تاز  و ختەش ئەو
 و ئێدرانە خەڵكدی زیدر ك، كە هەبدێ، بەو و  پەیو نددی گدوتیەش، گدۆرانی ئەم بەشدێكی د چم بۆ وای من :دووەم
 ئەم كە هەبددوو ، ترسددەی ئەو خددۆی دڵددی لە ئەو بەاڵم كددراو ، بددۆ عێراقیشددی جیسددییەی و نەددووس د فددتەر ئەگەر
 ئەو نداوود نگی باڵوبدوونەو ی و رادیدۆ لە دامەزراندی پاش تاز  بەتایبەت، بكات دروس  بۆ كێشەی بوونەی ئێرانی
 كەسدانێ زۆر ، خەڵدكە ئەم نێدو لە كە هدۆیەكە ئەمەش سدەرزاران، و چداوان بەر د كەوندتە پتدر و د ناسرێ زۆرتر
 !بكەن دروس  زیر ك بۆ كێشە هەبن،

 و د كددات پەیدددا خددۆی بددۆ پشددتێك كە زانیبددێ وای گددوتیە گددۆرانی بەم زیددر ك ر نددگە كە بددوون، هەش بێگومددان كە
 د ربەد ری و ئدداوار یی نەكەونددتەو  تددر جددارنكی گوتیدددا، گددۆرانی و رادیددۆ لە كدداركردن لە بێدد  بەرد وام د تددوانێ

 رژنمدی رووخدانی لەگەڵ و هەشد  پەنجاو ساڵی لە دواجار گووتوو ، پێ گۆرانییەی ئەو كە ترسەی ئەو بەداخەو ،
 كە ئەوانەی تەشدەری تدانەو بەر د كەوندتە الوازو خاڵی بە د بێ لێ گۆرانییەی، ئەم تۆماركردنی زیر ك مەلەكی،

 ر حمەتییان ی" سێو " هونەرمەند گۆرانی خۆشترین" كاسێتی كە ئەوانەی كەوتبوون "بووخێ و بژی" شەپۆڵی بەگەڵ
   "شۆڕشگێر" ئەم رۆژانەدا لەو "ر ز وانە تیو  كچە نەڵێن تا": د ڵێ گۆرانییەكەدا لە كە ئەو ی لەبەر هەر شكاند

 
 
 
 
 
 
 
 

 هونەرمەند سێو ی
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 دابێ ئەوان بەرنامەی لەخزمەت د بێ، هونەرنك  هەموو وابوو پێیان دابواوانە، كۆمەڵگە لەو  لەواڵت و ز مەن لە
 تەپڵدددی لێدددد ن د لێدددد ن" گدددۆرانی لەسدددەر و هەڵچییدددو  بەزیدددر ك تەنگیدددان ئەوانەش هەر دابدددێ، ئەوان لەگەڵ و

 مامۆسدتای هەر ئێدران، بگەڕندتەو  كدردوو  ناچدار زیر كیدان لێدداو و زیر ك بۆ بوونیان مەلەكی د هۆڵی" شادومانی
 تدۆ: بڵدێن و بیگدرن هەڵگیرسداند، شۆڕشدیان ئەفسەر كانی نەبادا ترسا، زیر ك جا": د نووسێ باكووری هونەرمەند

 !!"پاشایەتی رژنمی پیاوانی لە
 د بێد ، زیر ك بە پێویستی زۆر ئێران لەوكاتەشدا، ئێران، د گەڕنتەو  سیاسییەدا هەوایە و ئاو ئەم لەنێو زیر ك

 نداو و هونەرمەندی بە زیر ك، كە تایبەت بە ،"تەورنز و كرماشان و تاران" رادیۆكانی بەرد وامی و سەركەوتن بۆ
 هەتددا و پێكددرد د سددتی سددەركەوتووانە تددر هێیددد ی لەونددش ئێددران، گەڕایەو  زۆر تدداقیكردنەو یەكی و ناوبددانگی و

 میددیای ئەو تدا د كرد، پەیدا خۆی بۆ زۆرتری الیەنگری و د سەڵماند خۆی بوونی سەركەوتووانەتر زیر ك د هات
 1 چ چریكە" هەبوو حەسەن د نگی بە نیازی د وڵەت، ئەوكاتە": د نووسێ زیر ك خێزانی ز ندی

 زیدر ك كە بەرد وامدانەی سدەركەوتیە ئەو و زیدر ك حەسدەن هونەرمەندد بە شاهەنشاهی د وڵەتی پێویستییە، ئەم
 زیددر ك د وروبەری لەو كە ئەو ی هددۆی بددۆتە هێیدداو ، د سددتی بە كەمەدا مدداو  لەو گوتیدددا گددۆرانی و هددونەر لە

 جددگە بگەڕنددن، دا زیددر ك ی"الواز خدداڵی" دوای بە و هەڵیەیددێ هددونەر كەی و زیددر ك بە چاویددان هەبددن، كەسددانێ
 و د وڵەت خدددزمەت بخددداتە تەواوی بە كدددورد ، گەور ی هونەرمەنددددنكی كە زیدددر ك ویسدددتوویەتی، د وڵەت لەو ش

 مەلیددك" بە عێددرا  لە چددۆن كردبددێ، زیددر ك لە داوایددان نددازانم، دووری بە مددن كە خددۆی، شاهەنشدداهی بیەمدداڵەی
 خۆ لەكۆڵ و ك كە ئەو شە، هەر!! هەڵبڵێ دا شاهەنشا بە ئاواش و ر  هەڵگوتوو ، دا ت"فەیسەڵ مەلیك و حوسێن

 :هەڵد ڵێ دا شاهەنشا كوڕی بە ئاواز هەمان بە شیعرو بەهەمان زیر ك كردنەو یەك،
 

 شادومانی تەپلی لێد ن د لێد ن                                           
 .ئێرانی شازاد ی كوڕ جیێان رووی هاتە ئەوا                                           

 
 كددوڕ" زیددر ك هدداتوو " فەیسددەڵ و حوسددێن مەلیددك" جیدداتی لە بەاڵم، ئدداواز ، هەمددان و شددیعر  هەمددان دیددار  و كددو

 كە ئەوانەی هێیداو ، دا خدۆی بەدوای تری ئەوانی و"نەورۆز سروودی" گۆرانییەش ئەم هەر داناو ،" ئێرانی شازاد ی
" ناڵەشدكێیە" كتێبدی نووسەری هەر بوو ، بەناچاركردن و زۆر بە هەمووی ئەمانەش هەڵگوتوو ، د وڵەتیدا شاو بە

 د ری  لەوێ ئەو ش دوای و د خونین پێ زۆر بە نەورۆزی گۆرانی كرماشان لە" د نووسێ "نەسیرنیا قادر" بەڕنز
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 .شكێیە ناڵە "د كەن

 
 شداو" بە گۆرانییدانەی ئەم هەرچەندد  زیدر ك كە د رد خات ئەو  زیر ك، هونەرمەند لە رنگاگرتیە و د ركردن ئەم

 هونەرمەندددی و رادیددۆ كارمەندددی لەو ی جددگە زیددر ك زیدداتر لەو  ناچدداركراو ، لەو شدددا هەڵگوتددوو ، دا" د وڵەت
  :د نووسێ ز ندی میدیای د بیین و ك نەبوو ، د وڵەتەو  بە تری پەیو ندییەكی هیچ بوو ، گوتن گۆرانی

 
 
 
 
 
 
 
 

 بابان شوكروڵاڵی
 
 هەرو ها "ناوێ ئەومان ئیتر و هەیە زیر ك حەسەن د نگی بە گۆرانیمان 2911 نزیكەی: گوتبووی بابان شوكروڵاڵی"

 جارنكی كردوو  كاریان پێكەو  زیر ك لەگەڵ كرماشان رادیۆی لە كە زیر ك، خێزانی خانمی ز ندی میدیای دیسان
 :د نووسێ تر
 ئێدددران و عێدددرا  بەتدددایبەت دنیدددا تەواوی و كدددورد واری لە كە حەسدددەندا، لەگەڵ ئەوكددداتە، د وڵەتدددی ر فتددداری"

 دكتدۆر كە كاتێكددا لە بەتدایبەت. زۆركدرد بابدان شدوكروڵاڵی كۆسدپێكی كەنددو تووشدی ئەوی د رخستبوو، ناوبانگی
 مەیدانی لە" رادیۆ، هاتبوو  حەسەن كاتێ بوو، تاران رادیۆی كوردی بەرنامەی سەرۆكی سەراجوددییی، عابدی شێخ

 لەسەر كار  ئەم كە ژوورێ، نەد نە رێ حەسەن تا بوو د ستوردا بەد رگاوانی سەراجوددییی، عابدی شێخ" دا ئەرك
 و پێدی دڵشدكاوی بە و تاران رادیۆی بۆ نەگەڕایەو  كات هیچ كە دانا، خراپی شونیێكی هێید  حەسەن ناسكی دڵی

 چریكەی..."بەندیخانەو  خستییانە و گرتییان لەوندا بەغدا گەیشتە كاتێ بەاڵم بەغدا، بەر و پێچایەو  پێاڵوی
 .چریكە 1 چ كوردستان
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 زیدر ك بە پێویسدتیمان ئیتدر" :د ڵدێ ئێدران، لە رادیدۆ رۆشدیبیر ی ئەم بابدان، شدوكروڵاڵی بۆچی، بپرسین د بێ -

 بە رنگدا تداران، رادیدۆی د رگاوانەكدانی د داتە د سدتوور ،سدیراجوددییی عابددی شدێخ دكتۆر بۆچی هەرو ها!!" نییە
 بە و لەخدۆو ! نیدیە كارنك ،زیر ك حەسەن هونەرمەند بە بەرامبەر دووانە ئەم كاری!! رادیۆ؟ بچێتە نەد ن زیر ك
 زیاتر خەڵك هەموو لە ئەوان كردبێ، دا زیر ك و ك گەور ی هونەرمەندنكی لەگەڵ هەڵسوكەوتیان خۆیان میزاجی

 زۆری كداری رادیدۆ گۆییدد یەكی و ك بابدان شوكروڵاڵی ناسیو ، هونەر كەیان و زیر ك ر سەنی و گەور یی چاكتر و
 هەمدوو لە بدێ، تداران رادیدۆی كوردی بەشی بەرپرسی كە عابدیش، دكتۆر كردوو ، زیر كدا د نگی و زیر ك لەگەڵ
 كداری كردوویدانە، ئەوان ئەو ی بەاڵم،! هەیە زیدر ك و ك كدوردی گەور ی هونەرمەندنكی بە پێویستی زیاتر كەس
 " پژمان عیسا" ئەو تا! د كەن ئەو  بخوازێ لێ چییان د وڵەت و د وڵەتن كارمەندی ئەوان نەبوو ، میزاجی و ز و 

 
 

 
 
 
 
 

 

 پژمان عیسا
 

 بە پیاو  ئەو پەیو ندی راستی و د كات بابان شوكروڵاڵی باسی" كردستان"رۆژنامەی د كردنی چۆنییەتی باسی لە
: د ڵدێ و د كدات بابدان شدوكروڵاڵی بدوونی سداواكی باسدی" پژمان عیسا هەر" د كاتەو  روون شاهەنشاهی د وڵەتی

 كەس هەمددوو ئەوكددات چددونكە بددوونمە، شددانازی جێددی بددوون سدداواكی :د ڵددێ بابددان شددوكروڵاڵی واتە - خددۆی ئەو"
 بدۆ هەر بابدان شدوكروڵاڵی بدوونەی سداواكی ئەم ."و رد گدرت توومەنمدان 311 مانگانە ساواك، بە ببێ  نەید توانی

 بۆ كاریان كە بوو  ئەو  بۆ بەڵكە نەداو تێ، تومەنیان 311 مانگی خۆڕاییش بە بكات پێو  شانازی كە نییە، ئەو 
 !!رادیۆ لە زیر ك حەسەن هونەرمەند بێ ، ئێران و كورد هونەرمەندی گەور ترین د ركردنی با كار  ئەو جا بكات،

  لێی شاهەنشاهی د وڵەتی شك بێ ئەوا تاران، كوردی رادیۆی بەرپرسی بە د كرێ كە عابدیش دكتۆر هەرو ها
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  داخستییش تاران رادیۆی د رگای كار  ئەو با كردوو ، ئاوای خواستبێ، لێ شتێكیان چ د وڵەت ئەویش و بوو  رازی
 .زیر ك حەسەن هونەرمەند ئێران، و كورد هونەرمەندی گەور ترین رووی بە بێ
 

 و د رد خدددات د وڵەتەو  بە بابدددان شدددوكروڵاڵی و سدددیراجوددییی عابددددی شدددێخ دكتدددۆر پەیو نددددی كددار  ئەم ئەگەر
 رنگددای لە چددۆن د وڵەت كە د رد كەوێ، ئەو  لەبەرامبەریشدددا! رازیددیە لێیددان شاهەنشدداهی د وڵەتددی د رد كەوێ

!! د زاندن زیداد ی بە رادیدۆ لە و داد خەن بەروو د رگدای و د كدات زیر ك حەسەن هونەرمەند دژایەتی ئەوانیشەو ،
 رادیددۆ لە زیددر ك الواز هەنجەتددی بە چەنددد  بەئاسددانی چەنددد! كە سددەیر! نەبددوو  د وڵەت بەدڵددی زیددر ك چددونكە

 !!و د رد نێن
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كوردی رادیۆی ئێزگەی لە د خونیێ كەوبار كەوو زیر ك
 

 بدن،"زیدر ك حەسەن" هونەرمەند الوازی خاڵی ئەمانە نەورۆز، شیعری گۆڕییی و هەڵگوتن شادا و مەلیك بە ئەگەر
 دانەبووان، زیر ك هونەری و ژیان لە الوازانە خاڵە ئەم كە، بوون خوازیار دڵەو  لە الیەك هەموو راستیدا لە كە

 بددوو  ئەو و  بەدوای جددددی بە چەنددد د وڵەت كە د رد خددات ئەو ش هونەرمەنددد یە ئەم گەور یددی بەهددۆی ئەمەش
 "شدونن" واقیعی لەسەر د بێ زیر ك، هونەری و ژیان الپەڕ كانی خونیدنەو ی بەاڵم. بكات د ستەمۆ زیر ك حەسەن

 تددایبەتی ژیددانی نشددێو ی و هەوراز لە پددو و نددوتەك تددونێلە ئەو هەرو هددا بێدد ،  و "ز مەن" رۆشددیایی لەژنددر و
 .دن  كۆتایی دا 2511 - 5 - 15 لە و پێد كات د س   و  2512 ساڵی لە كە لەبەرچاوبێ، زیر كمان

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi85e--3KvkAhWF16QKHXpoBjgQjRx6BAgBEAQ&url=https://rojnews.news/%DA%A9%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%A4%D9%A7-%D8%B3%D8%A7%DA%B5-%D9%84%DB%95-%DA%A9%DB%86%DA%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%86%DB%95%D8%B1%DB%95%DA%A9%DB%95%DB%8C-%D8%AD%DB%95%D8%B3%DB%95%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%95%DA%A9-%D8%A8%DB%95%D8%A8%DB%95%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%88%DB%95%D8%AA%DB%95%D9%88%DB%95-39829&psig=AOvVaw2sHOVeU3YrTqxMMrxX_5mY&ust=1567293250995830
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 گدۆرانی بە دواجدار و پێدد كات د سد  م"د ر بێ و كەس بێ" هاواری و گۆرانی بە لەسەر تاو  هەر كە تونێلەی ئەو
 مانگێدك چەندد و سداڵ پەنجدا كە ژیدانەی ئەو دند ، كۆتدایی "النە خدۆم بدێ بەسدەر خداكم بسدر وم تیدا نییە جێم"

 كە د ر و ، ببەیدیە لدێ ز ندی میدیای لەگەڵ خێزانداریەتی و كرماشان و تاران ساڵی"3 - 1"  ئەگەر و د خایەنێ
  د زانێ، بەختیار بە سااڵنەدا لەو خۆی و د بات ناوی خۆش سەرد مێكی بە بەگۆرانی چ و قسە بە چ خۆی زیر ك

 بەسدەر بەنددیخانەدا و ئداوار یی و د ربەد ری و برسدییەتی و كداری بێ و بێكەس لەنێوان تر ساڵەكانی باقی د نا
 ژیددانەی ئەم" لێمددد د ن بددۆچ نەمزانیددو  خۆشددم زۆرجددار تێیانێەڵددداوم نیددو ی عددومرم": د ڵددێ خۆشددی هەر و بددردوو 
 هونەرمەنددی لە رنزیدان نەك بدوون، كوردسدتان داگیدركەری د سدەاڵتی دوو كە ئێرانددا، و عێدرا  نێدوان لە زیر ك
  ئەو  هونەرمەندان جای چ د كرد میللەتە ئەو پیرۆزییەكانی بەتەواوی بەرامبەر بێونزیان بەلكە نەد گرت، كورد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زیر ك حەسەن و خۆشیاو كەریم میرزا
 

 ،"كدورد هونەرمەندانی و نووسەران" نێو كوشید كانی نەخۆشییە هەرو ها و كورد واری كۆمەڵی پاشكەوتەیی لە جگە
 ز مددانی بەم گددۆرانی دوو سددێ خەریكددم ئەوا": بڵددێ كە قەندداعەتەی ئەو گەیانددد  زیر كیددان هەمددووی ئەمددانە كە

 لێر "گڵەو   ژنر بچمە بكەم یەكجاری ز مانێكە خواحافیزی نزیكەو كە مەرگم ئاخیری بۆ بۆ عالەم د ڵێم پیریمەو 
: د ڵێ و د بێ  بەرد وام هەر زیر ك. بەاڵم "ئیشائەڵاڵ نەكات خودا: د ڵێن" و جەالل سەباح ئەبوو و كەریم میرزا
 پێد  وانیدیە زیدر ك :د ڵدێ و د كدات زیر ك لە گلەیی كەریم میرزا كە !!"كورد نەبییم بەشەری كە گڵەو  ژنر بچمە
 :د ڵێ زیر ك! رۆیشتووی؟ زۆر
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 بە و ندازانن قەدری هدونەر كە كەسدانەیە ئەو تەنێدا من نییە، مەقسەدی كوردنك هەموو مەقسەدم لێر دا من كاكە

 لە مانداكەی وا": د ڵدێ و د بێد  بەرد وام زیدر ك هەرو هدا "د كەن هونەرمەنددان سدەیری بچدووك و تەسك چاونكی
  و قسەكردن بە نەكراو ، بۆی روو و  لەم زیر ك بەداخەو ! دایە زیر ك لەدڵی وا ماناكەی !بەڵێ" دایە خۆم دڵی

 
  لەسەر د ستی كورت، رستەیەكی بە دانیشتیەكاندا لە و گۆرانی بە جار  جار د رببوێ، خۆی دڵی د ردی گێوانەو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 زیر ك حەسەن خۆشیاو، كەریم میرزا سەباح، ئەبو
 

 ئەم خداو نی كە ئەو ی لەگەڵ زیدر ك، رنگەیدی و جدێگە بێ و د ربەد ری هەموو سەر ڕای. داناو  گەور  كێشەیەكی
 شدكاندویەتییانەو و رووی و ر ندگ شێو ی بە. ئافر ت هەندێ و كەس هەندێ بەرد وام، كەچی بوو ، بەرز هونەر 

 بە فۆلكلدۆریش فۆلكلدۆر، نەخونیدد وارو بە ش،"بووانامە - كارت" خاو ن و خونید وار كۆلكە هەندێ داو ، ئازاریان
 د یان هەیبوو، زیر ك كە توانایەی هونەرو ئەو كاتێكدا لە شكاندۆتەو ، هونەر كەیان و خۆی تەمەشاكردن سووك

 ئەگەرنەبدوونی! پدێ سدەر هەڵسیەو  زیر ك، هونەری و توانا لەبەرامبەر د بێ "خونید وار" و" بووانامە" هەزاران و
 زۆر و" بووانددامە خدداو ن" زۆر ئەوا! داندداو  عەیبیددان بە كەس هەندددێ زیددر ك بددۆ" نەخونیددد واری" و" بووانددامە"
 .مرۆڤایەتیش د گاتە تا و میللەتەكەشیان بۆ مێژوو بۆ عەیبن و شەرمەزاری هەن بەرزیش ی" خونید وار"

 بدوونەو ری مدرۆڤیش مدرۆڤەو زیدر كیش !بدكەمەو  پداك. هەیەتدی كە كورتیەكدانی لەكەم زیدر ك ندامەوێ، من لێر 
 لە كە بدزانین ئەو  چداكە وا هەڵبسدەنگێیین زیدر ك ئەو ی پێش ئێمە د مەوێ، بەاڵم؟، خۆیەتی، ز مەنی و شونن

  حەسەن خۆشیاو، كەریم میرزا سەباح، ئەبو و ك زیر ك، ژیانی حەقیقەتی هەوڵبد ین ژیاو و سەرد مێكدا چ



!ی کوشت؟(حەسەن زیرەک)ساواک بۆچی   46 
 

. هددونەر كەی و زیددر ك بەرد م بخەیدیە پێددوانە و كدێش ئەوسددا بیاسددین، و بدزانین ئدداوا روویدداو  و هەبددوو  زیدر ك
  :د نووسێ بەخۆیانە بووا و راستگۆیانە زۆر "كوردستان چریكەی" لە خۆی زیر ك

                                      
 بێ بەر ڵاڵ و بێ گەور  بێ كێ                                         
 .چابێ ز حمەتە و لێدێ میی و ك                                         

 
  .مرۆڤانەو  زییدووی ویژدانی پێوانەیەكی بەرد م د مانخاتە زیر ك، ئامێز ی حیكمەت شیعر  دنر  ئەم

 پدێ زیر كدی و د ژمێدرین زیر كیدان الوازی بەخداڵی ئەمدوۆ ئێمە كە گۆرانییانەی ئەو باسی سەر د گەڕنمەو  دواجار
 بە ناسدیبێ پیداو م ئەو كەسدایەتی و نەفسدیەت و خونیددبێتەو  زیدر كم ژیدانی كە ئەو ندد ی من د كەین، عەیبدار

 كە بكات چی زیر ك بەاڵم، نەبوو ، ئاسوود  ویژدانی گۆرانییانە ئەم گوتیی لەكاتی زیر ك كە: د یڵێم دڵییاییەو 
 ئددازاری بددۆ هەر ،"دووشەشدم بەتەمددای و هەڵدداونم مددۆر  هەر هددود  بدێ و لێگیددراو  شەشدد رم" گوتددوویەتی زۆرجدار
 و كددردووتەو  گۆرانییددانەی ئەم تددۆڵەی تددر بددۆنەی لە دواتددر زیددر ك زیددر ك، د روونددی نائاسددوود یی و ویددژدان

 سدەڵماندنی بۆ تر گۆرانی و جێگا زۆر لە و گوتۆتەو  خۆی و ك شیعر كەی هەموو "نەورۆز" پیر مێردی سروود كەی
 .خشاندوو  چەقۆ لە ملی و كردوو  موغامەر ی خۆی ی"غەش غەلو بێ كوردی"

 ئێمە كە گۆرانییانەی ئەو زیاتر، لەو ش ".نەبوو و  جێگام ئێران لە و عێرا  لە": بڵێ و بكات هاوار لێێات تاوای
 ویژدانی و رۆحی ئازاری زیر ك خۆشی لەكاتی و د كەین سەیریان الواز خاڵی و ك زیر ك ژیانی هونەرو لە ئەموۆ

 و هێیدان نداو مەگەر بیانبیسدێ، نایەوێ كەس و مردوون هونەرییەو  رووی لە گۆرانییانە ئەم ئێستا چەشتوون، پێ
 !!زیر ك هونەری بۆ شكاندنی باسكردنیان،

 مدردوون و بێدزراون كۆمەاڵیەتیشدەو  و سیاسی رووی لە و ناكرنن سەیر هونەری بەرهەمی و ك گۆرانییانە ئەم د نا
 .نەبێ نەورۆز سروودی تەنیا

  
 ئەوا! بدكەن حسدێب زیدر ك هدونەری لەسدەر ئەمدانە هونەردۆسدتان و لێكۆڵەر بێ ، هۆیەكیش هەر لەبەر خۆ ئەگەر

 كدوردو هونەرمەنددانی هەمدوو پێشدەو ی لەپێشدی كە هەیە، شداكار ئەو ندد ی بەرهەمەكدانی لەكدۆی زیر ك هونەری
 .ناكەنەو  كەم زیر ك نرخی لە ز ڕ  یەك" نەز ر ئەهلی كن" لە شێو یەك بەهیچ گۆرانییە، چەند ئەم و جیێانە

 
  د سەاڵتداران و لەد وڵەت وای هەڵگوتوو ، دا شای و بەمەلیك كە زیر ك، گۆرانییەی چەند ئەم تر و ، لەالیەكی
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 بەاڵم! د یانەوێ خۆیان كە زیر كەی، بەو بكەن زیر ك دواجار و بكەن زیر ك لە زۆرتر لەو  تەماعی كە كردوو ،
  نێو چۆتەو  زۆرتر و هاتۆتەو  د وڵەتدا گژ بە بەتەنیا گوتوویەتی خۆی و ك بار بن نەچۆتە خۆڕاگرانە زیر ك
 :شیعری بە و كردوو  كوردایەتی توندتر و خەڵك

 
 رنتە لە چاوی كوردستان رۆڵە                                        
 .پێتە رۆژی دوا هیوای نیشتمان                                        

 
 هدار لەخۆ ساواكی و خائین و د سەاڵت و د وڵەت زیاتر بەمەش و لوتكە گەیاندۆتە خۆی هونەرمەندانەی خەباتی
 .بكەن خواردووی ژ هر دواجار و بد ن لێی جار چەندین كە ئەو ی، گەیشتە كار تا كردوو ،

 
 

 
 
 
 
 
 

 كامگار حەسەنی كورد موزیكژ نی گەور  لەگەڵ زیر ك
 

 ە"غیر صالح"نەیەتە ژوورەوە، پێویستمان پێی نییە

 
 گەور ی سدەركەوتیێكی چ" كرماشدان" و"تداران"رادیۆكدانی لە و ئێران لە زیر ك كە كرد، ئەو مان باسی پێشتر ئێمە

 ئەم هەبدوو،"زیر ك حەسەن"هونەرمەند بە زۆریان پێویستییەكی ئێران رادیۆكانی و ئێران لەكاتێكدا بەد ستێێیاو ،
 :بكەین باسیان یەك یەك ئاوا د توانین كە د رد كەوێ، كارنك لەچەند پێویستییەش

 و ك زوو هەر زیددر ك و داد مەزرنیددێ رادیددۆ لە"ز نددد میدددیای"داد مەزرێ و ئێددران د گەڕنددتەو  زیددر ك كە :یەكەم
  هەر نابێ ، رازی داوایەی بەم میدیا باوكی"كرد لێم خوازبێیی پێشییازی حەسەن:"د كات باس خۆی ز ندی میدیای
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 .و عێرا  بۆ د گەڕنمەو  نەكەن، مار  لەمن كچە ئەگەر ئەو:"گوتوویەتی زیر ك دیار  د كات، باس ز ندی میدیای
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بابە بڵێ پێم ساكار نەكوژێ هێیدم خودا: زیر ك
 

 باوكم ئیزنی بەبێ هەبوو، حەسەن بەد نگی نیازی د وڵەت ئەوكاتە چونكە:"باس د كات میدیا و ك"نامێیم لەئێران
 .زایییی ی2591 ساڵی د كاتە كە"مار كرد حەسەن لە مییان 331 ساڵی ی ر زبەری15 لە

 ئددێمەدا ژیددانی بەسددەر مدداو یەك: "نووسددیویەتی"كوردسددتان چددریكەی"دوو مددی لەچدداپی ز ندددی میدددیای دیسددان :دووەم
 بەد نگی پێویستی كەهیمان ئەوكاتە د وڵەتی .تەاڵ  یا میداڵ یا: گوتم كرد، میداڵم داوای من كە بوو تێیەپەڕی

 مەحمددوود. د و خەفاندد تداران بازرگاندانی نەخۆشددخانەی لە حەسدەنیان خدۆی بەپدار ی بەجددێ د سد  بدوو، حەسدەن
 .ئار زوو و ساكار خاو نی بوونە و"كرد جەراحی ئەوی موحسییانی

 بۆخدۆی مۆسدیقای كدۆڕنكی زیدر ك حەسدەن هەتداوی ی 33 تدا 32 لەسداڵەكانی"د نووسدێ ز نددی میددیای هەر :سێیەم
  سەر و كەوتبوو  ئیدار ی ژیانی حەسەن لەوكاتانەدا بوو، شیرین پەنجەیان بەڕاستی بەڕاستی كە پێكێێیابوو،

 
 
 
 
 
 
 

 ئار زوو و ساكار و میدیا
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ئددێمە "گوتبددووی بابددان شددوكووڵاڵی كددوردی، بەرنددامەی سددەرۆكی لەبەرئەو  نەد دا، پددار كەی د وڵەت چددونكە لێددژی،
 و مەردان عەلدی مامۆستا لەوكاتانەدا ناوێ، ئەومان ئیتر هەیەو زیر ك بەد نگی حەسەن گۆرانیمان" 2911" نزیكەی

 بدوۆییە حەسدەنیان داواكدرد، و لەمدن و ئێدران بدۆ هداتن عێدراقەو  لە جەزراوی عدار  مەەمەد و حەسەن جەزراوی
 قەرز كانیدان هەمدوو مانگدانەو پدار و دایەو و حەسدەنی دڵخۆشدی بەجدێ د س  د وڵەت لەوكاتانەدا بەغدا، رادیۆی
 ".د ركرد ئیدار  لە حەسەنیان بەیەكجاری ئیتر ئییجا چوونەو ، میوانەكان كە كاتێ. دایەو 

 
 
 
 
 
 

 زیر كیددان حەسددەن كار كددانی و داخددوازی هەبددوو ، زیددر ك حەسددەن بە پێویسددتی ئێددران د وڵەتددی كە ئەود مددانەی
 رادیۆكددانی لە دامەزرانددنی سددەر تای و ئێدران بددۆ بدوو  زیددر ك گەڕانەو ی سدەر تای ئەوكاتددانەش جێبەجێكدردوو ،

 گەرم ژیاندۆس  شار زاو گەور و هونەرمەندنكی و ك خۆی، گەڕانەو ی بە زیر ك بوو ، تەورنز و كرماشان و تاران
 رادیدۆ بدۆ زۆری یەكجدار گدونگرنكی داو و رادیدۆ بە جزیدری حەسەنێ مەردان، عەلی هونەرمەندان زۆری گوڕییەكی و

 خدانمی میددیا هەر. نەكدراو  بدۆ ئداوای هونەرمەنددنك هدیچ و رادیدۆیەك هدیچ ئەوكداتە تدا بەجۆرندك كۆكردۆتەو ،
 كرماشدان و لەتداران گدۆرانی 2111 ندزیكەی حەسدەن:"د نووسدێ" كوردسدتان چریكەی"دوو می چاپی لە زیر ك خێزانی

 بەرنددامەكە بددۆ نددامە هەزار دوو نددزیكەی رۆژانە كە بددوو، گۆرانیددانە ئەم باڵوبددوونەو ی خدداتری لەبەر تۆمدداركردبوو
- حەسدەن بەد نگدی - ئەوان داواكدراوی گدۆرانی زووتر تا پاكەتەكەو ، ناو د خستە پوولیشیان تەنانەت و د هات

 .كوردی بەرنامەی تەواوی. تێكوا بە باڵوبكرنتەو و
 حەسدەنێك د بدوو و بداڵو گونگر كدان ئێمەو بەرنامەی كەر ت دوو رۆژانە ئەوكاتانە د سوڕا، ئەو خۆی د نگی لەسەر

 ندامەی سدیالوی و كرماشدان و تداران رادیدۆی بەرنامەكدانی گەشدەی در وشدانەو و هۆی ببوو  خۆشەكەی د نگە بە كە
 داواكردنددددی بەتددددایبەتی بەرنامەكددددانیش زۆربەی د هددددات، رادیددددۆ ئێزگەكددددانی بەر و گۆرانییەكددددانی، الیەنگرانددددی
 ".بوو حەسەن گۆرانییەكانی
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 بوو ، ئەو  هۆی هەبوو ، یان"زیر ك حەسەن"بە لەسەر تاو  رادیۆكان، و ئێران د وڵەتی كە زۆر ی پێویستییە ئەو
 ئەمە كە كۆبكاتەو ، رادیۆكان لە زۆر گونگرنكی كە ئەو ی هۆی بوو تە وابوو و رادیۆ زییدووی دڵی و ك زیر ك كە
 بە بدددوو  زیددداتر زیدددر كیش ئەوا سەرخسدددتوو ، رادیۆكدددانی ئەگەرچدددی ر وشدددە ئەم نەبدددوو ، ئەوانددددا خەیددداڵی لە

 كەسدایەتی و ك خدۆی چ زیر ك بەتایبەت! نەبوو  د وڵەت بەدڵی ئەمەیان كە. جەماو ری و ناودار هونەرمەندنكی
 لە كە بدوو ، خەوش بدێ و سدا  كدوردی هونەرنكی هونەر كەشی، چ و ویستوویەتی د وڵەت كە كەسەی بەو نەبوو 
 سروشدتی جوانییەكدانی و ز و  جوگرافیداو و مێدژوو زیدر ك حەسدەن گدۆرانی دڵدداریترین تدا گۆرانییەكانی، تەواوی

 ر سددەنی سددروودی و ك زیر كددی حەسددەن گۆرانییەكددانی گددوتیەو ی و گددونگرتن خەڵددك د چددۆڕایەو و لددێ كوردسددتانی
 ئەم هونەرمەنددو ئەم كە قەنداعەتەی، ئەو د گداتە د وڵەت بەر  بەر  بدۆیە د گدوتیەو ، و د گرت لێ گوێ كوردی

 زیددر ك و بكددات زیددر ك بددۆ پووپاگەنددد  د وڵەت، رادیۆكددانی لە كە نەدات، رنددگە چیتددر و لێكبكددات جەمدداو ر 
 د ربچێ، لەد س  دوورنییە بەرد وامبێ، ر وشە ئەم ئەگەر چونكە كوردستان، خەڵكی ور ی بەهێزو ببێ هونەر كەی

 زیر كمدان حەسدەن سدەد گدۆرانی پێدی  هەزارو ندزیكەی: د ڵدێ بابدان شوكووڵاڵی كورد، بەرنامەی سەرۆكی هەربۆیە
 !!.نییە بەو پێویستمان ئیتر هەیەو

  
 ژوور و ی هداتیە كەرندگەی راد سدپێرێ تاران رادیۆی د رگاوانەكانی ئەویش، سیراجوددییی عابدی شێخ. د هەرو ها
 ووردی بە رووداو كانمدان زنجیر ی و نازانین رووداو كان مێژووی ئێمە بەداخەو ، هەرچەند  !نەد ن زیر ك حەسەن

 !نییە روون بۆ
 كتێبەش ئەم د كات، چاپ"كوردستانچریكەی "كتێبی زیر ك حەسەن 2555 لەساڵی كە سەروبەند یە لەو هەر بەاڵم
 كددوردی كتێبددی چدداپكردنی سددااڵنە لەو لەكاتێكدددا د بددێ، زۆری داواكددارییەكی و ر وا  زیددر ك گۆرانییەكددانی و ك

 هدونەری دیدكەو  لەالیەكدی مێژوویدی، رووداونكدی بە بدوو چداپكراو ، كدوردییە كتێدبە ئەم كە بدوو، ئەستەم كارنكی
 .كاریگەرتركرد و گەور تر رووداو كەی تر و  روویێكی لە "كوردستانچریكەی "ناوی و زیر ك حەسەن

 و گوتدوویەتی"ز ندی میدیای"و ك كرد، تووڕ  زیر ك حەسەن لە د وڵەتی بەجارنك كوردستان، چریكەی چاپكردنی
 گرتیدی كوردسدتان فەرمدانی چدریكەی باڵوكردنەو ی و چاپ پاش د وڵەت":د گێونتەو "باقی حەمە عەبدولی"مامۆستا
 لە زیر ك و ك. د س  ناداتە خۆ و میداڵەكانی بەجێدنڵێ و ژن و ماڵ بەناچاری زیر ك"د ركردوو  زیر كی حەسەن

 ئاسدددتی لەسدددەر لەوێ دیدددار  شدددۆڕش، نددداو د چێدددتە و عێدددرا  كوردسدددتانی د كددداتە روو د كدددات، بددداس كاسدددێتێكدا
 بە گۆرانییەكانیدا لەنێو لەونش و د گێوێ ئاهەنگێكیش چەند و لێد گیرێ زۆری رنزی جەماو ر و  و سەركردایەتی

  بەغدای د كاتە روو گۆرانی تۆماركردنی بەنیازی ماو یەك پاش! هەڵد ڵێ سەركرد كاندا و شۆڕش پێشمەرگەو
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  لە تر جارنكی كە لەو ی نابێ سەركەوتوو و لێیاكەن پێشوازی ئێستگە، لە بەداخەو ! ئێستگە د چێتە و پایتەخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گەوهەرێ كتێبی بەرگی
 

 بدۆ زیدر ك چدوونەو ی ئەم باسدی سدەمەر ، كار سداتێكی لە"شدارباژنوی عوسدمان"مامۆسدتا بچرنكێیدێ، بەغدا رادیۆی
بەغددا  لە عێدرا  هداتوو تەو  كە 2555 سداڵی:"د نووسدێ د كدات، زیدر ك لە رادیدۆ پێشدوازیكردنی بەغداو رادیۆی
 گۆرانیبێژ و كو بكا، پێشكەش داوا سەرلەنوێ داوایان لێكردوو  گۆرانی ی"پشكیین لیژنەی"كوردی ئێستگەی چوو تە

 لەسدەر و "پەیدژ  مدارو یداری"و كدو. بەتداز  تداز  تۆماركراوی هەبوو گۆرانی سەدان نزیكەی ئەو ی پاش. و ربگیرێ
 لیدژنەی" بەڵدێ. سدپی نەبدێ كدردوو  پێیدان بەزمەی لەم ر ش سدەری و ر  جدا. مار كە كلكی الی گەیاندوویانەتەو 

 پداش هونەرمەنددنك یاسدایەكە، چ ئەمە !تۆمار نداكەن بۆ هیچی"ساڵح عیز"نییە باش د نگی. بویارد د ن" پشكیین
 و تەورنددز و كرماشددان و تدداران بەغددداو كددوردی رادیددۆی گۆرانییەكددانی باشددترین لە هەیە، گددۆرانی هەزاران ئەو ی

 بدۆی - ناموبدار ك - لیدژنەی تداقیكردنەو  پداش و داد ندێن بدۆ پشدكیییی لیژنەی بەغدا لە بەتاز  تاز  مەهاباد،
 رادیۆی سەرۆكی فەرمانی بە تاران رادیۆی داخستیی د رگا بەغداو رادیۆی  ی صالح غیر ئەم "!!صالح غیر"د نووسن
 سددەرۆكی بابددانی شددوكروڵاڵی ی"نیددیە زیددر ك بە پێویسددتمان ئیتددر" و سددراجوددییی عابددد شددێخ. د و تدداران كددوردی

  .تێبگەین رنككەوتی بە نابێ زیر ك و كو هونەرمەندنكی بۆ كوردی، بەرنامەی
 د درێ، ئددازار بەنددیخانەو د یخدداتە ماندگ هەژد  و د یگددرێ عێدرا  د وڵەتددی زیدر ك حەسدەن گەڕانەو ی لەم هەر

 د گێونتەو ، خەمەو  و برییداری بە زۆر زیر ك شێو ، ناشیرییترین بە شێو و زاڵمانەتر بە ئازارنك
  بەندیخانە ئەم نێو د یبەنە بەندیخانەو  لەو سلێمانیدا و هەولێر و كەركووك و موسڵ بەغداو لەنێوان چۆن كە
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 لەهیچددا كدرد ر حمدی خدوا بدووم، بەغددا تەعزیبدی ئەشدكەنجەو مەخدلەس لەژندر ماندگ شدەش سدلێمانی هێیامیانە"
خددۆی  دڵددی د ردی د بددێ بەرد وام زیددر ك سددەباح ئەبددو كاسددێتەی لەم هەر ،"هدداوار مددن هدداوار بەس خددوا نەبددووم،

 كدوردی هداوار ئەی - رۆیشدتم كە جوانددا ی"هەولێدر" قەرا  بە" موسدڵ"بردمیانە" كەركووك "هێیامیانە" :هەڵد ڕنژێ
 نەفەرنددك تەنیددا -پۆلیسددخانەدا لەندداو قەفەزی كددار ی؟ چ: بڵدێ و بپرسددێ لەحدداڵم نیددیە بەد ر و  كەسددێ هەولێدر،

 د كدرد تەماشدام بدووم، مداڵە لەو بدووم، مداڵە لەم هاوار برد، ئەی مییان"پۆلیس هەژد "گرتبێ یان"خولەپیز "و ك
 .د بەن كوێ بۆ زیر ك حەسەن: بڵێ نەبوو" بەشەر"هاوار ئەی ئەمما دیاربوو، پەنجەر كانیان

 
 

 
 
 
 
 
 

 شەستەكاندا لە هەولێر شاری
 

 ئەمددانە هەمددووی ئەممددا بەڵددێ پیددز م، خددولە مددن بددۆ بدداوكم د بەن، كددوێ بددۆ زیددر ك حەسددەن بڵددێ نەبددوو بەشددەر
 هەمدوو ئەم پاش" باوكم بووم، بۆ كەركووك بەندیخانەی لە شەو" 21" كەركووك هێیامیانەو  قەییاكا بەدبەختییە،

 خداتوو هەر. د كەنەو  ئێراندی تەسدلیمی گیدراوی بە عێدراقەو  لە گدۆڕییە ئدازار و گدۆڕین بەنددیخانە و گۆڕین شار
 و گرتدی ئەوكداتە ئێرانیشدا، ساواكی لە" :د نووسێ دا"كوردستان چریكەی"دوو می چاپی پێشەكی لە ز ندی میدیای

 تداوانی بە: د ڵدێ بەڵگەیەكدا لە و ساواكیش"تۆماركردوو  ئەوكاتانەی باسی خۆی بەد نگی كە ئەشكەنجەدا، زۆری
 !.؟!بەندیخانە خرایەو  جاسووسی

 تاران بەغداو رادیۆی بە گەشەی كە هونەرمەند لێێاتووترین و كورد هونەرمەندی گەور ترین زیر ك حەسەن! بەڵێ
 زوواڵڵەكەی د نددگە بە د وڵەتددی دوو پددایتەختی رۆژگارنددك هونەرمەنددد  ئەم دا، مەهابدداد و تەورنددز و كرماشددان و

 نەك كاتددا، لەیەك د وڵەت هەردوو ئێسدتا"تداران بەغداو رادیۆی ئێستگەی لە د خونیێ كەوبار كەوو"د لەراند و و
 لە دوور و د پەسدتن بەنددیخانەی لە خراپتدر لەو ش و داد خەن بەڕوودا رادیۆشی د رگای ناكەن، تۆمار بۆ گۆرانی
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 تدری ئەو كەی جاسووسدی بە هەریەكەش نیدیە، گێوانەو ی رووی كە د د ن، ئەشكەنجەی بەجۆرنك یاسایەك هەموو
 كردبددوو، چددی زیددر ك حەسددەن دیددو؟ لەو و دیددوو لەم بددۆچی، ئددازاردانە و بەندددكردن هەمددوو ئەم. د كددات تاوانبددار
 راسدتگۆیانە زۆر زیدر ك! هەبوو؟ گوناحێكی چ بوو؟ فرۆش تریاك بوو؟ پیاوكوژ مافیای بوو؟ نێود وڵەتی جاسووسی

 زیدر ك گونداهی تەنیدا! نەبوو دا لەهیچ نەبوو گوناهێكی هیچ زیر ك! بەڵێ!" نەبووم هیچا لە من كردی خوا":د ڵێ
 بە كە بەرز ، هونەر  بەو د یویس  بخونیێ، كورد بۆ بەئازادی د یویس  بوو، كورد گەور ی هونەرمەندنكی ئەو بوو

 حكددومەتی داگیركددراو، واڵتددی دواكەوتددوو، میللەتددی بەاڵم،. بكددات خددۆش خەڵكانێددك دڵددی گەیشددتوو  پێددی ئددازار
 .بچریكێیێ تێیدا ئازاد شادی بولبوولی و بپشكوێ تێیدا هونەری گوڵی ئاسانی بە كە نییە، ز مییە ئەو دیكتاتۆر،

 لەیەك هەردووكیدان و زیدر ك حەسدەن هونەرمەندد بە بەرامدبەر نامرۆڤانەیان و نایاسایی كار  بەم عێرا  و ئێران
 هونەرمەندددد  ئەو رۆحییەتدددی كە رنككەوتدددبن، ئەو  لەسدددەر واڵتە دوو ئەم كە د چدددێ، ئەو  بدددۆ مدددرۆ  كاتددددا،

 بددۆ گددۆرانی و داد خەن بەڕوودا د رگددای و د كەن د ری رادیددۆ لە ئێددران لە رنكددكەوتە تەنیددا هەر ئایددا! تێكبشددكێین
 بدۆ گدۆرانی لەوندش و رییداگرنەو و كوردی رادیۆی بەغداو د چێتە و عێرا  دنتە كە ماو یە لەو هەر ؟!ناكەن تۆمار
 د د ن، ئەشدكەنجەی نامرۆڤدانە زۆر بەنددیخانەو د یدخە و د یگدرن عێدرا  لە رنكدكەوتە، هەر ئایدا! نداكەن؟ تۆمار

 و د دات ئددازاری د كدداو بەندددی و د یگددرێ سدداواك ئێددرانیش لە شددێو  بەهەمددان! نیددیە؟ گوندداحێكی هددیچ لەكاتێكدددا
 .نەبوو دا هیچ لە زیر ك كردی خوا! بەاڵم ؟!پاڵ د داتە جاسووسی تاوانی

 ئەشدكەنجەدانی و گیدران باسدی ئازار و  بە زیر ك حەسەن ئەگەر                                                       
 ئێرانددی ی"سدداواك"بددابزانین" ئێددران"لە و" عێددرا "لە د كددات خددۆی

 لە: د نووسددددێ چددددی زیددددر ك لەبددددار ی  بەڵگەكددددانییەو  لەنێددددو
 - اول مجلدد "سداواك اسدیاد رواید  بە ایدران در چد  جیدبش"كتێبدی
 راپددۆرتی بەگددونر ی :"..د نووسددێ دا" 25"  الپەڕ  لە 2311 تێددران

 تاران رادیۆی پێشووی گۆرانیبێژی زیر ك حەسەن 2335 - 1 - 15
 بەهاوكددداری و عێدددرا  ئەمیییەكدددانی د زگدددا بەهدددۆی كرماشدددان، و

 میسدددر بدددۆ چدددوون و عێدددرا  لە د رچدددوون بەتدددۆمەتی.. پیددداوانی
 قددازانجی بە جاسووسدی بدۆ میسددر رادیدۆی لە كداركردن بەمەبەسدتی

  كراو ، زییدان ر وانەی ئەشكەنجەدان پاش د ستگیركراو ، ئێران
 ساواك بەڵگەنامەكانی لە                  
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 خەسدددر وی مەرزی لە عێدددراقەو  د سدددەاڵتدارانی لەالیەن 2335- 1 - 3 لەرنكەوتدددی كدددراو ، زییددددانی لەسدددلێمانی
 بەڵگەنامەكددانی لە ئێرانددی سدداواكی ئەو تددا "زییدددان خددراو تە جاسووسددی تددۆمەتی بە كددراو تەو ، ئێددران راد سددتی

 تاوانی بە عێرا  كە د كات، ئاشكرا گیرانەكەشی هۆی و 2551 لەساڵی عێرا  لە د كا زیر ك گیرانی باسی خۆیدا
 بددۆ جاسووسددی بەمەبەسددتی رادیددۆ لە كدداركردن و میسددر بددۆ چددوون و سدداواك بەڵگەنامەكددانی لە عێددرا  لە د رچددوون

 .د كات سلێمانیدا و لەعێرا  كردنی زییدانی و زیر ك ئازاردانی باسی ساواك بەڵگەنامەیەی ئەو هەر!!! ئێران
 دا 2335 - 1 - 3 رنكەوتدی لە عێدرا  كەچی .گیراو  ئێران بۆ جاسووسی تاوانی بە عێرا  لە زیر ك حەسەن واتا
 تداوانی بە - ئێدران لە د نووسدێ سداواك بەڵدگەیەی ئەو هەر ئێران، د س  د یداتە بەگیراوی خەسر وی مەرزی لە

 جاسووسددی د بددێ زیددر ك حەسددەن پدداڵ د داتە جاسووسددی تدداوانی كە ئێددرانیش دیددار  زییدددان، خددراو تە جاسووسددی
 تێددایە، زیر كدی قسدەكانی بدۆ تەواو پشدتگیرییەكی سداواك راپدۆرتەی لەم!! ئێران بە دژ بێ  الیەنێك و حكومەت

 لە پدو دڵ و راسدتگۆیی بە زۆر و ئێران و عێرا  لە د كات خۆی گیرانی باسی زیر ك"سەباح ئەبو"كاسێتی لە كاتێ
 و ئدازار هەمدوو لەو گومدان ئێستاش هەن كەسانێك ئەگەر "نەبووم لەهیچا من كردی خوا" :د ڵێ ژانەو  و حەسر ت

 جاسووسدی زیدر ك ئایدا ؟!د ڵدێن چدی سداواك بەڵگانەی ئەم بۆ ئەی! د كەن زیر ك حەسەن هونەرمەند راستگۆییەی
 حەسدەن هونەرمەندد بێگونداهی بدۆ پێویسدتە دیدكە بەڵگەیەكدی هدیچ ئەرێ ؟!عێرا ؟ یان ئێران! بوو ؟ د وڵەت كام

 !؟!هەیە روونتر و راس  ساواك بەڵگەیەی لەم بەڵگە ئەرێ!! زیر ك
 

 ئەو تدا بەاڵم،! نییە كەم هیچی هونەر لە - زیر ك! كورد میللەتی میللەتەكەیەتی، ژیانی و ك رنك زیر ك، ژیانی
 زیدر ك بەڕووی ژیان و هونەر د رگای كاتدا لەیەك پێكەو  عێرا  و ئێران داهێیاندا، و جوانی تەمەنی لەگەرمەی
 ئەم لەگەڵ د بددوو، د ربەد رتددر و ز حمەتتددر و ناخۆشددتر زیددر ك ژیددانی بەڕۆژ رۆژ كە داخسددتێك، د رگددا داد خەن،

 .تر قۆناغێكی د كەونتە هونەر كەشی دۆز خییەش ژیانە
 
 گۆرانییەكددا لە كە ماڵەی ئەو د بێتەو و جیا "ز ندی میدیای" لە زیر ك د وڵەتییە، دوو زووڵمە ئەو ئەنجامی لە

 هەر "ئدار زوو و سداكار" ماڵەدا ئەو لەنێو و داد خرێ بەڕوودا ماڵەشی ئەو د رگای "ناوماڵ پێخۆشە چەندم" :د ڵێ
 گلەیدی"تدر جدارنكی و بەسدەرد چێ زوو زۆر" بەختیارم زۆر من ساڵ ئەو بولبوول" سەرد می و بەجێدنڵێ بەخونچەیی

 یەخەی بەتوونددی زۆر "بێالنەخدۆم بەسدەر خداكم بسدر وم تێیدا نییە جێم" :د ستپێد كاتەو و "خوداو  بەالی د كەم
 .د بێتەو  نزیك "گونزێ بمیێیە نەماو  هێید م" لە بەڕۆژ رۆژ د گرنتەو ،
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 ئار زوو و ساكار كچەكەی دوو و زیر ك
 

------------------------------ 
 
 

 !!لە لێدانەوە تا ژەهر
 

      لدێ خێزانیشدی ژیدانی زیدر ك لێددانە، و گدرتن و بەڕووداخسدتن د رگدا و رووشدكاندن و دڵشكاندن هەموو ئەم پاش
 نزیكدی دڵسۆزو و دۆستی نووسییەكانی قۆناغەدا لەم. كونر و ری و بەدبەختی لە پو قۆناغێكی كەوتەو  و تێكچوو
 گیددانی دۆسددتی و دراوسددێ مدداو یەدا لەم كەریددم میددرزا چددونكە سددەرچاو ن، باشددترین "خۆشددیاو كەریددم میددرزا" زیددر ك

 ئەم و فرۆشدتن پدێ شدەڕ هەمدوو ئەم زیدر ك بەدبەختییەكدانی بەرچداوترین هەبدوو ، خێزانیان تێكەڵی و بەگیانی
 میدرزا بدۆ شدونیێكدا لە زیدر ك. د كدات تداڵ زیدر ك لە ژیدان بەرندامە بە و یەك لەدوای یەك كە لێددانەیە هەموو
 میدرزا لێدر دا". د د ن لدێم بدۆچی بدزانم ئەو ی بدێ دیدو ، تێێەڵددان زۆرم ئەمدن بدرا جا:"د ڵێ د گێونتەو و كەریم
 سدوی كەریمی میرزا چاوی د رهێیاو لەگیرفانی د سماڵی"زیر ك زیر ك، بۆ خوار و  دنتە بەچاویدا فرمێسكی كەریم

 :گوت گۆرانییەی ئەم غەریبی بە و د فەكەی دایە د ستی. گونبگر  كاكە گونبگر : گوتی و
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 بەشم لەناخۆشی بێجگە نەبوو دنیادا لە قەت
 ر شم چار  و بەدبەخ  و بێكەس چەند خودا ئەی

 
 سدەر تدا پێیاوێ بەخودا عادزی كاكە: د ڵێ د كا تەواو گۆرانییەكە زیر ك كە

 .د بێ هەر تێێەڵدانی لەش مابێ
 لە كددێن ئەوانە! تێێەڵدددانە و لێدددان هەر زیددر ك بەشددی بەدواو  لێددر  بەڵددێ
 !لێد د ن؟ چۆنی د د ن؟ لێی بۆچی! د د ن؟ زیر ك

  
 

 نێرەكەو
 

 ئەحدمەد مەال لەكدانی روو ئەمجار  كار ساتە، هەموو ئەم پاش خۆڕاگربوو، پیاونكی گەور و هونەرمەندنكی زیر ك
 لدێ ماڵیدان كردوو د ریان رادیۆ لە ئەوانەی بڵێی تۆ ،!بەاڵم د كات، كاسبی و داد نێ چایخانەیەك لەوێ و د كات

 عەر   !!بگەڕنددددن لێددددی د سددددتەش دوور  شددددونیە لەم و سەرسددددیوور لەم د ریانپەڕانددددد، پددددایتەختەو  لە تێكددددداو
 زیدر ك بەهداتیی بدۆیە "لێدی داد نیشدێ كە كەسدەو یە ئەو پیدرۆزی لە شدونن، پیدرۆزی" :د ڵدێ هەیەو گۆتەیەكیان

 و ك ناوچەكە، رۆشیبیرانی و خونید وار لە جگە!گرت تری ر ونەقێكی كردو پەیدا تری ناونكی ئەحمەد مەال كانی
  هەموو لە توركیش و فارس و كورد هونەرمەندانی ئەوا زیر ك، بۆالی د هاتن كە د كات، باس كەریم میرزا

 
 
 

 
 
 
 

 

 هەوادارنكیدا لەگەڵ زیر ك

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiT587JgK3kAhWIZlAKHSrZDrIQjRx6BAgBEAQ&url=https://soundcloud.com/zanyar-jlozi/z1qezmyuajvn&psig=AOvVaw2bNRv2ByiNbJfpEQUa9vbW&ust=1567335983140171
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 ئاهەنگیان زیر ك، پەنای لە و زیر ك لەسایەی و زیر ك و بەبۆنەی "ئەحمەد مەال كانی" د كرد  روویان ئێرانەو 
 گۆرانیدان فارسدی و تدوركی بە توركەكدان د گدوت، گۆرانیدان فارسدی بە تەنیدا فارسدەكان هونەرمەند  د گێوا،ئەگەر

 فارسدی و كدوردی بە مەزن هونەرمەندنكی و ك كوردییەكان لەهجە زۆربەی لە جگە هونەرمەند زیر كی ئەوا: د گوت
 ئەوانەی كۆبدوونەوانە كدۆڕو لەم دیدار  د كدرد، گەرم گوتیەكدانی گدۆرانی و شادی كۆڕی سەركەوتووانە زۆر توركی و

  كۆد بوونەو ،
 و گددۆرانی كۆبددوونەوانەدا لەو لەو ش جددگە نەبددوو، رازی پێیددان د وڵەت ئاسددا زیددر ك كەسددانەبوون ئەو زۆربەیددان

 !!نەبوون د وڵەت بەدڵی ئەوانیش پێشەو ، د هاتیە وا بابەتی
 گازییۆی د كرد  رووی خۆشبووایە پێ گۆرانی و ئاواز كۆڕی بوو زییدوو دڵێكی خاو ن هەرچی: د نووسێ كەریم میرزا

 

 سدەردانی فارس تورك و كورد گۆرانیبێژی زۆرجار "زیر ك حەسەن"
 بدانەش شاری خەڵكی كۆبوونەوانەدا ئەم لەكاتی د كرد، زیر كیان
 نێدددددر كەو هەرو ك د هدددددات زیدددددر ك ندددددۆر ی كە"د دان د وریدددددان

 لەندددددداخی و سددددددۆز بە ئەو نددددددد ش بەسددددددەریاندا، د یقاچپانددددددد
 لەشدی مووی مرۆ  كە د كرد، گوتن گۆرانی بە د ستی د روونییەو 

 ".د و ستا نیشتەر و ك رنك
 خۆشی د نگێكی كە"لوڕ"گۆرانیبێژنكی كۆبوونەو وانەدا لەم یەكێ لە

 د سد  لدوڕ گدۆرانیبێژی د بدێ، لەگەڵ باشدی مۆسیقاژ نێكی و د بێ
 زیدر ك د ڵدێ، مدۆد تداز و گدۆرانی هەنددێ گوتن، گۆرانی بە د كا
 كە"دایە. دایە"گددددۆرانی د گدددداتە تددددا بدددداد دا، سددددەر تەنیددددا هەر

 قەد م"ژن شددێر  راپەڕییددی لەكدداتی كددوردییەو سیاسددی گددۆرانییەكی
 :گوتراو "خێر

  هەندنك و زیر ك حەسەن كتێبی بەرگی  
 هاتەكانی بەسەر لە       
----- 

 

 د بددێ، لەگەڵ باشددی مۆسددیقاژ نێكی و د بددێ خۆشددی د نگێكددی كە"لددوڕ"گددۆرانیبێژنكی كۆبددوونەو وانەدا لەم یەكددێ لە
 تەنیا هەر زیر ك د ڵێ، مۆد تاز و گۆرانی هەندێ گوتن، گۆرانی بە د كا د س  لوڕ گۆرانیبێژی
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 قەد م"ژن شدێر  راپەڕییدی لەكداتی كدوردییەو سیاسدی گدۆرانییەكی كە "دایە. دایە" گدۆرانی د گداتە تدا باد دا، سەر
 :گوتراو "خێر

 
 جەنگە و ختی دایە دایە

 .فشیگە پو سەرم بااڵ قیتاركی
 

 لەپدو نداداتەو ؟ گدۆرانیبێژ  ئەم و اڵمی زیر ك بۆچی بوون، ناڕ حەت لەدڵدا د گێوایەو و بۆیان هەموو گەنجەكان
 :پێكرد د ستی دایە دایە گۆرانی ئاوازی و كێش بەهەمان زیر ك

  
 د كەم بۆ الیەت الیە

 بتباتەو  خەو بەڵكو
 مەمكۆاڵن  نێو خەمە د س 
 بەالتەو  رۆژ تا شەو
 بەپاتەو  بم خلخاڵ ئای

 
 لە د كرد، یان"زیر ك"د می سەیری مەبێوت و مات كۆڕ كە دانیشتوانی گوت، گۆرانییەی ئەم رنكی و بەخۆشی هێید 

 .لێێاتبوو سەرخۆشیان و ك كەیەان
. د دایەو  و اڵمی ئاواز و كێش بەهەمان زیر ك د ڵێ، هەرچی د ڵێن، گۆرانی زۆر لوڕ كە گۆرانیبێژ  لەگەڵ زیر ك
 ؟!نەبوو دایە. دایە و اڵمی گۆرانییە ئەم! د ڵێن زیر ك بە د بێ، تەواو كۆڕ كە ئەو ی پاش

 
! د زانددم خۆشددم  ،"بیرانەو نددد خێددری قەد م"جەنددگەكەی هەڵقددواڵوی ئەو گددۆرانییەكەی وایە بەڵددێ: گددوتی زیددر ك
 كداكی د مێكە ناڵێن بۆ ئەی بەهانەیەك، بە هەرجار ی لێداوم ئەو ند یان چونكە ناونرم! بەاڵم بد مەو ، جەوابی

 توخدوا د پرسدن لێدی كە كردبدوو، ئامداد  جەوابەكەشدیم ئەزاندی شدلكردوو ، بدۆ گدونم میدیش و د ڵێ  گۆرانی میوان
 بوو ، چی و اڵمەكە زیر ك

 



!ی کوشت؟(حەسەن زیرەک)ساواک بۆچی   59 
 

 
 :د ڵێ

 بتباتەو  غیرت با د كەم بۆ الیەت الیە
 بونەو تەەنگی كەیتە د س

 یاڵەو  بە تاڕۆژ شەو
 .بەپاتەو  ئەبووم كەوش جا

 
 لەوشدددەوزووترنەبوو چ گۆتبدددا شدددتێگم ئەگەر بەڕاسدددتی بەاڵم،
 بدۆ چاكیشدیان هەڵد داو بەهانەیەكی تێم شەقیان جووت سەت

  "د دۆزیمەو 
 كددانی لە لەونددش كە بەد رد كەوێ، زیددر ك قسددانەی لەم لێددر 
 لەژندددر هەر زیدددر ك"زیدددر ك حەسدددەن گدددازییۆی"ئەحدددمەد مەال

 و گددوتبێ شددتێكی ئەگەر بددوو ، سدداواك و ئیتالعددات چدداودنری
 دۆزیدو تەو و بدۆ دروسدتكراویان هەنجەتێكی نەبووبێ، بەدڵیان

 .لێیانداو  خراپ
 

------------------------------ 
 
 

 :دیسان لێدان
 

 ئێدران و عێدرا  لە هونەرمەندنك زیر ك حەسەن د ناسرێ، "زیر ك حەسەن" گازییۆی بە ئێستا ئەحمەد مەال كانی
 و كددورد لە ئاسدداییەو ، خەڵكددی و رۆشددیبیر و هونەرمەنددد بە زۆركەس ناسددراو ، خەڵددكەو  و فەرمددی لەسەرئاسددتی

 ئەو لەد نگدددی گونیدددان و ببدددین زیدددر ك ندددزیكەو  لە ئددداواتەخوازن نددداوچەكەو  خەڵكدددی هەمدددوو و تدددورك و فدددارس
 یەو "پرسدگە" و "سدكرتێر" بەبدێ و "پاسدەوان" بەبدێ و شدەعبی لەشدونیێكی زیدر ك ئێسدتا. ببدێ مەزنە هونەرمەند 

  گازییۆیەكی زیر ك حەسەن گازییۆی بەسەرد بەن، خۆش كاتێكی و د كەن ئەو گازییۆكەی هاتووچۆی رۆژانە خەڵك
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  چ هونەرمەندخۆی، زیر كی حەسەن چ هەربۆیە كۆد بوونەو ، لێر  رۆشیبیران و هونەرمەندان زۆرجار نییە، ئاسایی
 گددازییۆیە لەم ندداو  ندداو  و بەرد وام ئەوانەی هەمددوو چ و گددازییۆكەی
  دابوون، "ئیتالعات" چاودنری لەژنر كۆد بیەو ،

 هەر و زیددر ك پدداڵ د درایە گەور  تدداوانی روویدددابووایە، هەركددارنكیش
 لەو  بیددددری "ئیتالعدددات" بدددۆیە. داد ندددرا سدددەر كی بەهدددۆی زیدددر كیش

 كۆبدددوونەو  ئەو بدددۆئەو ی هەڵبقەنێیدددی لێدددر  زیدددر ك كە كدددردۆتەو ،
 یەی"كاسددددبی"ئەم زیددددر كیش و روونەد ن لێددددر  چیتددددر گومانیاوییددددانە،

 بۆئەو ی جا. بكرێ ناچار و بكرێ برسی و بكرێ بێكار و بچێ لەد س 
 و چەقددوكێش" سدداواك"بەجێبێڵددێ، شددونیە ئەم بددكەن ناچددار زیددر ك كە

 .تێبەرد دا شەقاو ی
 ئەحمەد مەال كانی                                                                                  

--------------------------------------- 
 

 !وەرن زیرەكیان كوشت
 

 دا، د رگایددان ز نگددی لە شدداگردنكیان و" خددانم رابددیعە"زۆر بەیددانییەكی: د ڵددێ د گێددونتەو و خۆشددیاو كەریددم میددرزا
 :گوتی خانم رابیعە كرد و ، د رگام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زیر ك حەسەن خۆشیاوو كەریم میرزا خانەواد ی هەردوو
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 دندن لەكدوێ بەسەرهاتوو و چیتان بزانم بڵێ گەڕێ قسانە لەم تۆ: گوتم بووین، موزاحیم  و ختە لەم ئا ببەخشە

 ئەویش هەڵبەت دا، زیر ك لە هەندنكیشیان كردین، لەگەڵ شەڕیان ئەمشەو :گوتی خانم رابیعە روویداو ؟ چی و
 و و د ستێاتن لێیان یی"بانە"كوڕ ی كوڕ  كرد و  تااڵیان بەاڵم، كرد، چاكی شەڕنكی هەڵیاگرێ خوا كرد و  د ستی
 لێكدردن وایدان هەزارجار، د ستەكانیان بەقوربانی بمكات خوا ر بی هەی بەخونیداهێیا، هەمووانیان گونالكی سەرو
 بدرد  خۆیدان ماشدێیی بە ئێمەشیان هەاڵتن، بەالیەكەو  هەریەكەی لەد ستیان بێ  نەجاتیان بوو خوایان خوا هەر

 پێداین بەڵێییان و كردین دڵیەوازی زۆریان ژاندارمەریش و داین بۆ شایەتیشیان و پێكردین شكاتیان و ژاندارمەری
 د سددتدرنژیمان هەركەسددێ لەمەودواش و بددد ن تووندددوتیژیان سددزای كددات بەزووتددرین بدددۆزنەو و شەڕفرۆشددانە ئەم

 .دنییەو  لەوێ ئێستا هەنارد و و ئێمەیان خۆشانە قسە بەم ئا ببون، د ستیان بكەن بەسەردا
 

 هەنددنكیان كداكە چدی بڵدێم و ڵداڵ: د ڵدێ خدانم رابیعە كردوون؟ لەگەڵ شەڕیان كێن ئەمانە د پرسێ، كەریم میرزا
 وابدددزانم بەخدددوا بەاڵم د كدددرد، قسدددەیان بەفارسدددی و"شدددەرواڵ و كدددۆت"هەندنكیشدددیان لەبەربدددوو، خاكیدددان جلدددی
 .د چوو جییایەتكار لە زۆر شێو یان بوون،"زدی ئیتالعات"یان ی"ئیتالعات"یان

 زۆریددان: د پرسددێ لێددی بەپێكەنیددیەو  و د بییددێ زیددر ك كەریددم میددرزا پاشددتر
 میدیش بەاڵم كەوتدن، فریدام زوو و ڵداڵ :گدوتی پێكەنی زیر ك نا؟ یان لێداوی

 بەد وربەری دابوویە د ستم هەیە تەورزییێكم كاكە هاتم، و د س  لێیان چاك
 د یانبۆڕاندد، گدا و ك یەكێكیان هەر بەناوشانی ئەمماڵی كە د مسوڕاند، خۆما
 و كەوت پەكدم گدرتم لەد سد  تەورزییەكەیدان و لێددام د وریدان و ختدێ ئەمما

 كەدیدم. كاكە!! كوش  یان"زیر ك"و رن كوڕییە: گوتی و كرد هاواری شاگرد كەم
  هەندنك بوو، بەد ستەو  كورسی هەندنك قیزیكەو  بە الو و كوڕ  هەر

 دوو هەر و بدرای بدرا بەبەردی كردنیدان و بدوین هەڵیدان و شدەڕكەر كان گیدانی بەربوونە بەشاپ هەندنك بەشە ،
  .بابەكەت هەی راو ستە واتا....."وایسەپد ر" :د یگوت و د كرد رای نەفەرنكیاندا بەدوای كەس سێ
 

 بە بدوو شدەو  تداریكە بەم" :د ڵدێ و د كدات بدانە كدوڕانی هداتیی بەد سد  باسدی دڵخۆشدییەو  بە زۆر لێدر  زیر ك
 ئەممددا تێێەڵدددابووم، زۆریشددیان بدداو كو و ڵدداڵ لێێدداتبوو، مەغلددوبەی جەنگددی و ك پێكەنییێددك و نەڕۆیەك نەڕۆی

 خۆمدان نەفەر ی سێ دو د س  كەوتبوو  شەڕكەر كان لە هەریەك د مبییی كە كرد یە"سەحیە" لەم لەز ت ئەو ند م
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 لە چووبددۆو ، لەبیددر خددۆم ئددازاری و ئددێش. كددردوو  خەلد  بددۆمیی تدداز  خددودا دنیددایە ئەم وامددد زانی و د دان لێیدان
 كە بكەی، بەر ڵاڵی و هەڵكێشی قوڕی لیتەی لە و بگری  كلكی بەد س  مشكێك هەرو ك پێد كەنیم، هەر خۆشیان
 وای بدووایە لێیان چاونك  خۆزیا كەریم میرزا لێێاتبوو، ئەوهایان ئا بكات، ال كام لە روو و هەڵبێ  چۆن نازانێ

 .مەمیوونیانم ناچێتەو و لەبیرم قەت هەڵسان پێی كە پیاوانەیەی هەڵونستە لەو وای
 

 هەمدوو د ندا زیدر ك: گوتم مییش ،بوو رازی زۆر و د رد بوی خۆی هەستی لەناخەو  زۆر زیر ك: د ڵێ كەریم میرزا
 نەبدوو، بەدواو  ئیتدری و هدات كۆتایی بەو  هەر خوا بۆ سوپاس زۆریش كردوویەتەو ، مۆر و شین گونالكیان سەرو

: وتدم ،"كوشدتوو ژندان مداری"بە د یانكردم ئێستا ئەگییا بم، یی"بانە" كوڕ  بەقوربانی كور : وتی و پێكەنی زیر ك
 چدی لەسدەر شدەڕ كەیان: وتم چی؟ یانی :وتی زیر ك د دۆزیتەو ؟ بۆ پێیەكی جێ چ تۆ لەگەڵ بەشەڕهاتن زیر ك
 !!هەبێ خەتایەكم هیچ ئەو ی بێ پێەرۆشتم شەڕیان سەربەخۆ كاكە بەخوا: وتی زیر ك بوو؟

  
 عومریشدم نیدو ی و لێیانداوم گوناح بێ بڵێم ئەگەر كاكە جا" :د ڵێ زیر ك تا د بن، بەرد وام و اڵمە و پرس لەم
 نەیدد ونرا هەبدوو، نێێیدی زۆر زیر ك: د ڵێ كەریم میرزا !نەكەی باو ڕ لەوانەیە، سەر بردوو تە بەتێێەڵدان هەر

 لەهیچ: د ڵێ خۆی و ك نابوو، راویان ئەوساكە" مخابرات - ئیتاڵعات ز د ی"پیاوانی :د ڵێ هەرو ها بیدركێیێ،
 .د دا ئازاریان. بژی ئاسوود یی بە ببێتەو و جێگای نەیاند هێش  جێگایەك

 بدوو  ئومێدد زۆربدێ زیر ك كە پێكرد هەستم گۆرانییەكە لەدوای. كرد تۆمارم مییش گوتم بۆ گۆرانی هەندێ رۆژنك
 تددر و  جیێددانێكی لە بڵددێ و ك :د گدوت گددۆرانییەكەی پدداڕانەو یەك و ك ز مددانە چەرخدی لەد سدد  د گریددێ خەریدكە
 نیدیە، گونداحێكی هدیچ كە د خسد  بەدیدار بدۆمی كاتیشددا لەهەمدان و بەز ییەكدان بێ دووژمیە بەرد ستی كەوتۆتە
 بە گەڕێ لدێم ر قیدب چییە بۆ مەحەكم سەنگی د ڵێ خۆی و ك غەشە و غەل بێ كوردنكی كە نەبێ ئەو  تەنانەت

 .غەشم و غەل بێ كوردی ویژدان
 

 :كە ئەو ی د گەییە بكەییەو  شی زیر ك حەسەن لێدانەی رووداوو ئەم ووردی بە ئەگەر
 .بوون "ئیتالعات ز د ی - ئیتالعات" داو ، یان"زیر ك حەسەن هونەرمەند"لە كە ئەوانەی :یەكەم
 قسدەی بە ژانددارمەری لەوێ - ژانددارمەری د یدانبەنە بانەییەكان كوڕ  كە د یگێونتەو ، خانم رابیعە و ك :دووەم
 د زانن، و ك ئەو ی بدات، لێتان كەس لێیاگەڕنین لەمەودواش: د ڵێن پێیان بەتەوسەو ش و د كەن بەڕنیان خۆش

 !؟!د د ن لێیان و د فرۆشن پێ شەڕیان لەمەودواش و لێیاهێین وازیان ئەوانە هەر و كێن داون لێیان كە ئەوانەی
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 خانم رابە و زیر ك حەسەن
 

 ئەو بكددات، باسددیان بەاڵم، نەیددونراو  بددوو ، لەدڵدددا نێێیددی زۆر زیددر ك د كددات، بدداس كەریددم میددرزا و ك :سێێێیەم
 زیدر ك د ندا تداڵكردوو ، زیدر ك لە ژیدانی كە بدوو ، ئیتالعدات نێێیی ئاشكراو زۆر ی و زوڵم ئەو هەر نێێییانەش

 و د كەن لەهاوواڵتیدددددان زوڵدددددم دیكتاتۆر كدددددانن، رژندددددمە هەر ئەو  نەبدددددوو ، كەس لەگەڵ گیروگرفتێكدددددی هدددددیچ
 .بكەن باس كەس هەموو بۆ خۆیان دڵی د ردی ناتوانن هاوواڵتییەكانیش

 غەشدییەی و غەل بێ ئەو د یەوێ غەشەو و غەل بێ كوردنكی لەو ی جگە نەبوو ، گوناحێكی هیچ زیر ك :چوارەم
 .بپارنزێ خۆی

 
 ئاشكرا بۆ زیر كی ژیانی نێێیی زۆر دڵسۆزییەو ، بە زۆر كەریم میرزا

 حوسدێن"لە پرسدیارنك چەندد د چێ زیر ك مردنی پاش ئەو تا كردووین،
 لەو اڵمدددددانەو دا ئەویددددش و د كددددات زیددددر ك حەسددددەن بددددرای ی"زیددددر ك

 حوسدێن"لە د نووسدێ كەریدم میدرزا. د كدات ئاشدكرا بەتەواوی راستییەكان
 شدەڕو لە حەزیشدی نەبدوو، كەسدی خدراپەی زیدر ك بدرام! پرسی م"زیر ك
 حوسدێن كدرد؟ شدەڕی جدار سدێ دوو بدوو لەبدانە تدا بدۆچی نەبدوو، گێچەڵ

 و خدۆت تەنێدا ئەتدو كداكە: گدوت پێمدان چەندجار ئێمە: د ڵێ لەو اڵمدا
 ئێمە دایكیانن، الی ساكاریش و ئار زوو ژنتەو ی"رابیعە"براژنە

 برای ی(حوسێن) و (زیر ك)                                                                           
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 د بدێ لێد  چاویشدمان و د د یدن یارمەتی  ئێمەش بكەو كاسبی لێر  و ر  یان بكەین، بەخێوتان د توانین زۆرچاك
 د یدزانم د یڵێدی تدۆ ئەو ی مییش خۆ باوكم: گوتی و پێكەنی زیر ك بەرۆشێ ، پێ شەڕت خود بێ ناتوانێ كەسیش

 حوسدێن د خەمەو ، و دوور لدێ بەاڵتدان مدن شد ، زۆر مییدیش و د زانن شتێك ئێو  بەاڵم، چاكە، بەالو  زۆریشم و
 بەاڵیەی ئەو! نیدیە یەكتدر ژییدی و مدردن لە ئاگاییمان ئێمە مود تە هەموو ئەو كاكە چی بەاڵی: گوتم مییش د ڵێ
 ئەوالو تەماشدایەكی "زیدر ك" .بخدۆین بدۆ غەمێكد  و بدین هەڵگرتید  غەم شدەریكی ئدێمەش بدا خوار و  دنتە بۆتۆ

 :گوتی نزم بەد نگی كردو خۆی ئەمالی
 ئەمن باوكم د ڵێم چەندی! بكەی بۆ ئیشمان ئەودیوو بچیتە د بێ: د ڵی و د دات ئەزیەتم" ئیتالعات ز د ی"حوسێن

  !د كەن؟ لەمن ئیستیەاد  چۆن ئێو ! نییە"سەووادیشم"و نیم شتانە ئەوجۆر  هی
 تدۆش و د نێرین بۆ خەڵك  خۆشمان و ئیختیار د خەییە زۆرت پار یەكی ئێمە عێرا  بۆ بوۆ بەماڵەو  ئەتو د ڵێن

 بەمدن شدتانە ئەمجدۆر  د زاندی خۆشد  هەڵدبەت! د هێییەو  ئێمەی بۆ ئەوانیش و بڵێ پێیان هەیە زانیاری  هەرچی
 ئەو"بەاڵم و د ژیددم هەژاریددش بە و هەڵبددد ن تددێم جددار سددێ دوو سدداڵی بددا نددایكەم بكددرێ پێشددم ئەگەر و ناكرندد 
 لەنداو" نداكەم عێدراقیش خداكەكەی بە خیدانەت و نداخەم تدێ بەردی كاتێدك هدیچ خدواردوو تەو  لدێ ئاوم كانییەی
 ..!د كەم د وڵەتیش بەر كانێی بەر بەتەنیا: گوتی پێكەنی شۆخییەو  بە لەدواییدا د ژیم، سەربەرز خەڵكیش

 
 ئەوان بددۆ هەیەتددی كە هددونەر ی و د نددگ ندداوو ئەو زیددر ك د یەوێ ئیتالعددات لێددر دایە، مەسددەلەكە كرۆكددی بەڵددێ

: د ڵدێ زیر ك بەاڵم، بید نێ، بوێ پار ی چەند بەرامبەریشدا لە. بكات خۆی براكانی لە خیانەت و بێیێ بەكاری
 جار سێ دوو ساڵی با تێیداخواردوو تەو ، ئاوم كە كانییەی، ئەو ناخەمەو  بەرد كاتێك هیچ نییەو من كاری ئەو 
 .د كەم د وڵەت بەر كانێی بەر تەنیا بە د بم، سەربەرز خەڵكیش لەناو و د ژیم هەژاریش بە و هەڵبد ن تێم

 
 بەتەنیدا كدرد راستیشدی كوشدتی، ژ هر بە "ساواك" د وڵەت بەاڵم ژیا، هەژاری بە و نەكرد خیانەتی زیر ك: بەڵێ
 .دانا لەسەر خۆی گیانی و كرد د وڵەتی بەر كانێی بەر

 
------------------------------------ 
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 !!لێدانی كاوبۆیی
 

 :میرزا كەریم خۆشیاو د نووسێ
 بە كردبدوو د سدتی لەبیدر چووبدوو و ، ناڕ حەتییەكانی و ئازار و تێپەڕیبوو"زیر ك حەسەن"لێدانی بەسەر ماو یەك

: گدوتی ئدێمەو مداڵی بدۆ هات خانم رابیعە بەیانی جاران، رۆژنك و ك د كرد هاتووچۆمان ئێمەش هەڵبەت. كاسبی
 .گریان بە كرد د ستی لەگەڵ قسەكردنیش نامێیین، لێر  ئێمە كاكە
 سدویەو و فرمێسدكەكانی ،خدانم رابدیعە ندامێین لێدر  بدۆ: گدوتم بدوو سدەیر پدێ زۆرم میدیش: د نووسدێ كەریم میرزا
 چددی بددوو  چددی ئدداخر: گددوتم !!بشددمانكوژن هەر لەوانە شددەونك بمێییددیەو  لێددر  چیتددر ئەگەر وابددزانم كدداكە: گددوتی

 !بیزانم؟ مییش با روویداو 
 لێ هەموویان هەبوو هەرچی پوولیشمان داو و"زیر ك"لە تڤەنگ لوولەی بە ئەو ند یان ئەمشەو: گوتی خانم رابیعە

 لەسدەر زیدر ك د كدات سدەیر زیدر ك، بدۆالی ئەحدمەد مەال كدانی د چێدتە كەریدم میدرزا نەمداو ، هیچمان سەندوو و
 پێكەنیددیەو  بە ندداڕ حەتە، و پەرۆش زیددر ك بددۆ د زانددێ د كەوێ، كەریددم میددرزا بە چدداوی دانیشددتوو ، كورسددییەك

 هاتووی؟ بەهاوارمەو  ئەمە: د ڵێ
 بەسەرهاتوو ؟ چی  ئەو : د ڵێ كەریم میرزا

 سییەو سەیری كە! بەسەرهێیاوم بزانە چیان كاكە سەیركە،: گوتی هەڵیدایەو و و برد كراسەكەی بۆ د ستی زیر ك
 و ك لێیانددابوو تڤەنگدێ لوولە هەر جێگای د ر و ، هاتە لەتۆقی سەرم و هات پێمدا بەبەری موچوكە كرد پشتیم
درندژی  و بەپدانی تڤەندگ قۆندداغی جێگدای وابدوو نووسرابێ پشتی و سیگ لەسەر ژمار  پێیجی شین بەبۆیەی بڵێی

 .كردبوو مۆر و شین زیر كی پشتی قۆناغەكە
 ناسی؟ ئەوانەت ئەتو زیر ك: گوتم
 ئەو ئەگەر بەڕاسدتی الیەنگری لێو كردم، زۆر تێدابوو بەرزیان بااڵ جەێڵێكی كوڕ  بەاڵم، ،نەمیاسین بەخوا: گوتی

 لێیددام، ویژدانی بەبێ زۆر تێدابوو شوووڕی خركەلەی چوارشانەی هەتیونكی زۆرتریش. د كردم شپرز یان نەبووایە
 السدایی بەسەریەو و نای و هەڵپچوی كوپەیی ویسكی شوشەیەكی ژوور و و غاری دایە و هەرهات پیسە هەتیو  ئەو

 لێدوی د داو پشدتی ویسدكیەكەی لە فونكدی نداد م د م د كدرد و ، تاقی بەمن خۆی د كرد و و عیسابەكانی سییەمای
 تدری فونكدی د لەقاندد و و شووشدە ویسدكیەكەی و د كدوتی مدن سدییگی لە تڤەنگێكدی لوولە د هات د سویەو و خۆی
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 لێددان هەموو ئەو پێیاخۆشبوو زۆرم مییش: پێد گوتم ناخۆشی قسەیەكی زۆر و د كرد مییشی سەیرنكی لێد دایەو و
 و گرتبدوومی حرس هەبوو، بەهەمووی" ناپیاو "ئەو دیمەنی بەالیەك، ناشیرین قسەی و بردن پوول و تر ئەوانی و

 بدۆ خدۆری مەشدرو  ئەگەر خدۆری؟ ویسدكی یدان دزی ئەتدو ئییسان، نا ناپیاوی هەی ئاخر: گوتم رانەگیراو بۆ خۆم
 ئەو ندد م هەر كاكە. پیاو و ك بخۆر و  زۆریش بكەم خزمەت زۆریش  بێیم بۆ خۆراكیش  با دانیشە و ر  لێمد د ی

 د سد  بەهەردوو ئەمجدار !! دانەنداو  بەپیداو ئەمی  دیار  ئەو ..."دایك  پیر  هەی:"گوتی داناو شووشەكەی و گوت
 لەشدیان هەمدوو سدەرت هداتوونەتە: گدوتم د كدردم، شدوی بەخدوا نەبدووایە بەرز  بدااڵ ئەوكوڕ  ئەگەر بەربوو، تێم

 د كەی؟ مەتەیان لێدانەش  هەموو ئەو سەر ڕای شكاندووی
 چاكیدان بەاڵم چداكتر ، لەمەیدان ئەو یان د گوترێ، بەاڵم، نین، مەتەكردن هی كەسانە نەوعە ئەو راستە: گوتی
 !نییە تێدا
 نەكردوو ؟ شكات : گوتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خانەواد یی ونیەیەكی
 

 مەسدەلەكەیە، و ك :بڵدێم ناشدونرم خدۆ بەاڵم ،كدردم لدێ "بازجویدان"و  لێر بدوون كدان"ژانددارمە"تدۆ لەپدێش: گوتی
 !!د ڕۆن جەناز كەشی لەگەڵ و د كوژن كابراش

: گوتی و كرد میی سەیرنكی باو ڕ پو دڵێكی بە ناڵێی ؟ بەمن بۆچی د د ن، لێ  بۆچی د زانی ئەتو"زیر ك": گوتم
 لددێ پەلەم و بگددری سددەبر تۆزنددك ئەگەر ناشددارمەو ، شدد  لەتددۆ هەڵددبەت بەاڵم بڵددێم، بەكەس خددۆم د ردی ندداونرم
 .دن  خۆی و ختی تا نەكەی
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 !د وێ؟ سەبری قسەكردنیش كاكەگیان چی یەعیی: گوتم
 بەاڵم، بددكەم، هەمدوو كەس الی خددۆم دڵدی د ردی نداونرم نیددیەو"معمدولی"و زعێكددی مدن و زعدی نەگددوتی پدێم: گدوتی
 هەر ببێدتەو ، جێگدام شونیێك لەهیچ بۆچی نایەڵن كە بكەم حاڵی خەڵكیش و بكەم هاوار بەد م پو دادن  رۆژنك

 .د ڕۆنەو  و تێێەڵد د ن تێروپوم د دۆزنەو و بەهانەیەكم بۆ ئەو  لێبێ  ئار زوویان و ختێكیش
 

 هەمدوو ئەو پداش و رد گدرنەو ، تاوانكار كدان لە بدۆ تۆڵەی گوایە كە ژاندرمەری پێكرد  هاتووچۆیان رۆژ سێ دوو
بدوۆ  د كەی ئدێمە بەقسدەی شدار ؟ دوور  و چدۆڵ لەو د كەی چ ئەتدو كداكە: گدوت پێیدان چۆكردنە هاتوو بازجۆیەو

 خددۆی سدەری زیددر ك بەناچداری دوایدی نەیانكوشدتووی، شدەونك هەتددا! باشدتر  بدكە، كاسددبی بۆخدۆت تدر جێگدایەكی
 .بارد كات و هەڵد گرێ

 د م هەمیشددە بكددات، لەگەڵ قسددەی د كددرد حەزی خەڵددك كە جدداران و ك بددوو، ندداڕ حەت زۆر دوایددیە بەم زیددر ك
 .نەبوو جارانیش ی"زیر ك حەسەن"بڵێی هەرو ك ماو یە ئەم! بەاڵم. بازبوو و شۆخی و رووخۆش و بەپێكەنین

 خانمی رابیعە د د ن، لەزیر ك ئەوانەی كێن كە روونە زۆر ئەمجار یان بەرد وامە، زیر ك لێدانی و پێەرۆشتن شەڕ
 میدرزا بدۆ زیر ك و اڵمی لە بشمانكوژن، شەونك د ترسێم بمییین لێر  ئەگەر: د ڵێ"كەریم میرزا"بە زیر ك خێزانی
 د ڕۆن، جەناز كەشی لەدوای و د یكوژن كابرا، بڵێم و ك ناونرم: د ڵێ زیر ك كردوو ؟ شكات  د پرسێ كە كەریم،

 لەجیداتی ژانددارمەری زۆر بردنێكدی و هێیدان پداش بكەم، باس خەڵكی هەموو بۆ دێ رۆژێ: د ڵێ زیر ك هەرو ها
 !!كوژن نەشتان شەونك با مەمێین، شار دوور ی و چۆڵ شونیە لەو: د ڵێن زیر ك بە پاراستییان، و رگرتیەو و ما 

 هدیالك. بووم شەكەت! بووم ماندوونەبوو و ،  جێگام ئێران و عێرا  لەهەموو: د ڵێ كاتێ د كات راس  زۆر زیر ك
 .بووم
  خۆم بێالنە بەسەر خاكم بسر وم تێیدا نییە جێم

  .خۆم مەیخانە و مەی بێ هاود م و یار بێ د ر بێ و بێكەس
 الی!!!" كوشدتن"وشدەی د بییدین ئەوا !بدد ین"ژاندارمەری" و" خانم رابە" و" زیر ك"قسەكانی سەرنجی وردی بە ئەگەر

 لێدددانە هەمددوو ئەم كە بدداو ڕ ، ئەم گەیشددتوونەتە خددانمە رابە و زیددر ك هەرچددی د بێددتەو ، دووبددار  هەرسددێكیان
 و نددایێ كۆتددایی ئیتالعددات ز د ی ئیتالعددات و سدداواك بەزییددانەی بددێ پێەرۆشددتیە شددەڕ هەمددوو ئەم بەخددۆڕاییەو ،
 .د رچوو هەرواش !! !!!"كوشتن" ئەنجامەكەی

  
  كوشتن گەفی بە!! لێدانە هەموو پاشئەم ترساندنێك، ئاگاداركردنەو یەك و ك ئەو  شە،"ژاندارمەری"هەرچی
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 د رمانخواردیان توانیان دواجار! بەڵێ!! بتكوژن د شتوانن لێیانداوی كە ئەوانەی: د ڵێن پێی هێما بە و د یترسێین

 .كوشتیان و كردوو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نەبووم پیر فر  بووم جەوان هەتا
 نەبووم گیر سۆنە باز راوی كرد د م

 زیر ك                                         
 

------------------------------------------ 
 

 :شەوی ناو حەوزەكە
 

 جێگدایەك، هەر د چمە واتا" غەریب غەریبەم، گیدر م هەریانەن:"د ڵێ بەتوركی گۆرانییەكانی لە یەكێ لە زیر ك
  !!لێدان لێید د ن، هەر جێگایەك هەر د چێتە زیر ك بەڵێ !!غەریب غەریبم، هەر ئەمن
! ندیە "سداباڵ " لە وا د ڵدێن! د پرسدێ دواجار نازانێ، زیر ك هەواڵی ماو یەك كەریم میرزا زیر ك، رۆیشتیی پاش

 "زیدر ك" ئەوێ د گداتە كەریدم میدرزا كە بدوو ، لەوێ زیدر ك كە د دۆزندتەو ، ماڵە ئەو ساباڵ  لە بێ  هەرچۆنێك
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 مدن ئێدر  هداتیە كە :"د گێدونتەو  كەریدم میدرزا بدۆ زیدر ك رۆیشدتیەكەی و هداتن ئداوا ماڵ خاو ن نەماو ، لەونش
 ئێوار یەك ماڵ، پێویستی كەلوپەلی هەندێ و خێزانی خانمی رابیعە و خۆی بۆ بەتاڵكردن، ئەودیو م خۆم لەماڵی
 سەرگەرم تۆزنك پاش د كەن، گۆرانی داوای براد ران" ئیپریم" ی"ریستوران"بۆ د ر و  چوونە براد ر هەندنك لەگەڵ
 كدۆرس و كدو د بدیەو و كدۆ زیدر ك لە هەمدوو د بیسدتن، زیدر ك د نگی خەڵك كە د گوت، باجی خان ئەویش بوون،
 د ژیدان، دا"ئیختییدا " و چداودنری لەژندر "ساباڵ " رۆژگار شدا لەو خیابان، سەر د گاتە د نگیان د ڵێیەو و گۆرانی

 "ئیپدریم" ریسدتورانی نزیدك د گەنە چەكددار پاسەوانێكی چەند لەگەڵ بوو، لەگەڕاندا هەمیشە"شێربانی"ئەفسەرنكی
 لێدر و  خەڵدك خەڵكەكە، د ركردنی بە كرد د ستیان و ریستوران د كەنە روو یەكسەر د بییێ، شلۆقییە هەموو ئەو

 .ژوور و  د چوونەو  لەوالیەو  و د رد كران
 و زیددر ك د كدداتە روو د یڵێدیەو ، خەڵددكەكەش و د ڵدێ گددۆرانی زیدر ك حەسددەن بییدی ژوور و ، چددوو  ئەفەسدەر كە

 گدونی زیر كیش ئەفسەر كەو نەدایە گونی كەس كردوو ؟ شلۆ  جێگایەتان ئەم چییە ئەمە لەسەرخۆبن د كات هاوار
 ئدێمە ز وقدی هداتووی بدۆچی ئەتدو نییە، قەد غە گۆرانی گوتن"سەروان" :گوتی تەواوكردو گۆرانییەكەی تا نەدایەو

 د شكێیی؟
 ئەمە خەڵددك كۆبددوونەو ی هددۆی ببێددتە كە گددوتن گددۆرانی شددێو  ئەم قەد غەیە، شددلۆقییە ئەم: گددوتی ئەفسددەر كە
 خیابدان رۆخدی لەسدەر د كەن، بەد مەو  ر قسیشی و د ڵێن گۆرانی ئێو  الی بۆچی كاكە: گوتی زیر ك قەد غەیە،

 ئەم دیددواری چددوار لەندداو كە ئددێمە، بددۆ نیددیە قەد غە بددۆئەوان بددۆچی شددلۆقتر  لێددر  زۆر "پاركێددك" لەندداو یددان
  .هەبێ مانعتان د بێ بۆ بەباد م خۆم دڵی د ردی بەگۆرانی پەنجەر  بێ هەیە د رگای یەك تەنیا ریستورانەو

 
 نەیكدرد  زیدر كیش!! دا زیدر ك گدونی لەبدن زلدلە یەك ئەفسدەر كە زیدر ك، لە قسدەیەك ئەفسدەر كەو لە قسەیەك
 بەریددایەو و پشتاوپشد  دایەو و ئەفسدەر كە گدونی لەبدن زللەیەكدی تێددابوو تییدی تدا پێدو و هەستایە و نامەردی
 ئەفسددەرو لە ئدداوا نەیددانتوانیو  ئێراندد  هەمددوو لە شددەڕنك بە بددوو سددەریەك پەرۆسددییە دایددان د وروبەری خەڵكددی

 لە پددو ماشددێن دوو پێیەچددوو ئەو نددد ی. رانەد گیددرا بەسددەرپێو  بددۆ خۆیددان لێكردبددوون وایددان بددد ن، پاسددەوانان
 لێددانی بە كدرد د سدتیان ژوور و و دایە غاریدان خدوار و و فوندایە خۆیان ریستوران لەبەرد می چەكدار و پاسەوان

 بە ماشێن ناو خستە هەموویانیان لێكردنەو و دیكەیان ئەوانی تۆڵەی و پاسەوانەكان بای بوو  ئەوجار  خەڵكەكە،
 دایە خەڵدك لەبەرچداوی بەستەو و لەدواو  د ستی زیر كداو لە زۆری ئەفسەر كە بەتایبەت تێێەڵدان پاڵەپەستۆو

 كۆتدایی شدەڕ كە خدوار و ، د هاتە لێ خونیی بوو ئەفەسەر كە لەشی هەرچی بەاڵم كرد، ماشێیی سواری و بەرشە 
 تدری خەڵكدی ئەفسدەر كە بەاڵم زیدر ك، بەرداندی بدۆ هەوڵیانددا زۆر خەڵدك"شەهر بانی"بۆ بردن هەموویان و هات
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 حەوزی ندداو خسددتبوویە بەسددتبوو و و لەپشددتەو  د سددتی هەردوو ئەویددش هێشددتەو ، زیر كددی تەنێددا بەردا هەمددووی
 بەم ئدا د بدوو، مانددوو تدا زلدلە و بەشدە  و بەرد بدوو تێدی هەڵد سدتاو و لێدی ناد میش د م" شەهر بانی"حەوشەی
 بمدرێ، خەریكبدوو چدوو خدۆی لەسدەر بەیدانی و ختدی تدا سدەر برد  ئازار ئەشكەنجەو بە ئەوشەو ی" زیر ك"شێو یە
 بە زیدر ك پاشدان د د ن، بەری و كەفیلی د بێتە"دۆستالی مەیەدین"ئاغای ئەو ی پاش كرد، بیمارستانیان ر وانەی
 و د ڕۆی بۆ برام ئاخر: د ڵێ پێی ئەویش د ڕۆم، لێر  من: د ڵێ بوو، كرنچی الی زیر ك ئەو ی واتا ماڵ، خاو ن
 كدرد میی سەیری! بەەسێیتەو  و بگری ئۆقر  تۆزنك ئێمەدا لەناو با بێ ، واڵ  پشتی لەسەر هەر تۆ ماڵی تاكەی

 د بێ هەر نانێكیش گچكەو شارنكی بۆ د چم ماو  رۆژنكم دوو و پێی  بمێیمەو  لێر  نییە رووم تاز  ئەمن: گوتی و
 د گریدا خەریكبدوو قسەكردندا لەكاتی بوو، دڵشكاو زۆر كە دیاربوو قسەكانیدا لە بكەین، تێر پێ سكمان رابە من
 .شار كام چوونە ناشزانم، باركردو ماڵیان لێر  كاكە شكاوم د ستی: گوتی و"زیر ك"بۆ
 

 هونەرمەندد و كە ئەو ی بەهدۆی زیدر ك بەاڵم هەیە، كوردسدتانەو  و ئێدران گشدتی بداری بە پەیو ندی رووداو  ئەم
 بێدد نگكردنی بە د یەوێ و د كدات لەو روو ئەفسەر كابرای كۆبوونەتەو ، ئەو بەهۆی داو و ئەوی د وری خەڵكەكە
 پەنددجەر یەدا، بددێ د رگدداو یەك دیددوار  چددوار ئەم لەنێددو د یەوێ زیددر ك كە بكددات، بێددد نگ خەڵددكەكەش زیددر ك،
 نایكداتە زیدر كیش د دات، زیدر ك گدونی لەبیدا زلدلەیەك شدەقا ئەفسدەر كە بپدارنزێ، خدۆی گدوتیی گۆرانی ئازادی

 خەڵدكەكە لێدر  بەریدد داتەو ، پشد  پشدتاو د داتەو و ئەفسدەر كە لە زلدلەیەك د بێ تێدا تییی هەتا و نامەردی
 لەپشددددتەو  د سددددتی هەردوو و د گددددرێ زیددددر ك ئەفسددددەر كە دواجددددار پاسددددەوانەكان، ئەفسددددەرو گیددددانی د كەونە

 د بێ، ماندوو تا و د گەڕنتێ و ری زللە و شە  بە ناد م د م پۆلیسخانەو ئاوی حەوز  ناو د یخاتە د بەستێتەو و
 بدێ زیدر ك رووداو دا لەم. نەخۆشدخانە د یدبەنە و لەخدۆد چێ زیدر ك بەیدانی و د كێشدێ درنژ  بەیانی تا ئەمكار 
 ئەنجامەی ئەو د گەییە ئەوا بخونیییەو  رووداو كە ووردی بە ئەگەر د بییێ، سەركرد  پێشو وو رۆڵی بیەوێ ئەو ی
 بێددد نگ نەكددردوو  تەواو گددۆرانییەكەی تددا پاراسددتوو ، خددۆی گددوتیی گددۆرانی ئددازادی زیددر ك، ئددازادی رۆحددی كەوا

 بەاڵم! خسددتوو  پشددتای بە د داتەو و و اڵمددی توونددتر زۆر ئەفسددەر كە زلددلەی شدەقا و اڵمددی لە هەرو هددا نەبدوو ،
 ئەم بەرابەری ندا!! د وڵەت بەهێدزی ئەفسدەر كەش داو و، ئەفسدەر كەی لە خدۆی بەهێدزی زیدر ك د ركەوت دواجار

 .دیار  كەس هەموو الی هێز ش دوو
 

 حەوز  لەنێو بەستراو و بەد ستی!! داگیركەر دیكاتۆرییەتی د سەاڵتی لەژنر كورد ، گەور ی هونەرمەندی هەر ئەو 
  دا  و یاساشكێیی زۆر لەبەرامبەر خۆیان هونەرمەندانی پێشكەوتوو واڵتانی كەچی!! د درێ لێی تابەیانی شەو ئاو
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 .د زانن خۆیان نەتەو یی سەرمایەی بە هونەرمەند و د پارنزن د ستوورشكێیی و
 

------------------------------- 
 

 :ژەهری قەستەسەر
 

 پددایتەختەو  لە ئێددران، لە "سدداواك" و "ئیتالعددات زدی" و "ئیتالعددات" و "د وڵەت"كە بددوو و ، روون بۆمددان تددائێر 
 بكددات، دڵییددایی بە هەسدد  بەەسددێتەو و جێگددایەك لەهددیچ لێیدداگەڕنن سددیوور، سددەر هەتددا  و ن "زیددر ك" بەدوای

 بەقەسدتی لێدانێك لێد د ن، خۆشی چییێكی و د گرن پێ هەنجەتێكی رۆژ ی هەر و تێكد د ن لێی بكات هەركارنك
 لەگەڵ شێو یەك بەهیچ كێشەیەكی هیچ نەبوو، كەسدا لەگەڵ شەخسی ناحەزنكی هیچ" زیر ك" لەكاتێكدا!! كوشتیێ

 !!بوون كێ ئاشكرابوو لێیاند دا ئەوانەی!! نەبوو الیەنێك و كەس هیچ
 "كرماشددان" و "سددیە" لە كددێش چەقددۆ شددەقاو و "ئیسددتوار" و "ئەفسددەر" سەرپەرشددتی بە بددوون د وڵەت پیدداوی ئەوانە

 حەسدەن كدورد هونەرمەنددی" گیدانی بەرد درانە بەخدۆرایی ر حمدانەو بدێ زۆر "ئەحدمەد مەال كانی" لە و و د هێیران
 و كدوژن د شدی كدابرا و كدو": د ڵێ زیر ك ئەو تا!! د یزانی خێزانی رابەخانمی د زانی، ئەمەی خۆی زیر ك "زیر ك
 بمێیدین لێدر  ئەگەر: د ڵدێ بەگریدانەو  كە! نییە بەخۆڕایی زیر ك خێزانی رابەخانمی" د ڕۆن جەناز كەشی لەدوای

 پدێم" :د ڵدێ د ر و و دندتە هەناسدەی لە ئداگر چدۆن كەریم میرزا و اڵمی لە زیر ك سەیركە !!كوژن شەونك د شمان
 رۆژندك بەاڵم. بدكەم بداس كەس هەمدوو الی دڵدی خدۆم د ردی نداونرم و !نیدیە "معمول" و زعێكی من و زعی نەگوتی
 هەر جێگددام ببێددتەو ، شددونیێك لەهددیچ نددایەڵن بددۆچی كە حدداڵی بددكەم، خەڵكددیش و بددكەم هدداوار بەد م پددو دادندد 

 "د ڕۆنەو  و هەڵد د ن تێم تێروپو د دۆزنەو و بۆ بەهانەیەكم لێبێ ، ئەو  ئار زوویان و ختێكیش
 زیر كدی گوندا ، بدێ زیر كدی د كدرێ، زیدر ك لە غەدر  و زوڵدم ئێدرانەو د وڵەتدی زۆرداری! روونە زوڵم و زۆرداری

 .غەش و غەل بێ كوردی زیر كی هونەرمەند،
 و مداڵ كدرد، د ریدان رادیدۆ لە زیدر كەو ن، بەدوای شاهەنشداهی ئێرانی د وڵەتی بەخونیەكانی د س  د زگا بەڵێ،

 مەال كدانی"لە سدیوور لەسدەر ئەو تدا پەڕاندد، د ریدان كرماشدان گەور ی شداری و پایتەخ  لە تێكدا، لێ خێزانیان
 د سدتەیەك بەد ستی و هەنجەتێك بە هەرجار ی لێیاگەڕنن بژی، بۆخۆی بەكاسبی لێر  د یەوێ زیر ك كە"ئەحمەد

  لەخونیدا قەچۆكێش لە
  بە زۆر ئارامەو ، بە زۆر و راد كێشێ خۆی بەدوای ریخۆڵە زیر كیش! بپرسێ دادی نییە، كەسیش و د كەن سووری
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 كە بكدات، ئەو  باسدی كەس الی نداونرێ هێشدتا و د كێشدێ جەسدتەییەكان و د رووندی و رۆحی ئازار  خۆڕاگرییەو 
 روون خەڵكدی هەمدوو بدۆ و دابدێ رۆژێ كە بەوهیدوایەیە بەاڵم، لێیدد د ن، بدۆچی ئەوانە و لێیدد د ن ئەوانەی كێن

 غەش، و غەل بدێ كدوردی هونەرمەنددی زیر ك میم ئەو : بڵێ و بڵێ راستییەكان و بكات هاوار بەد م پو بكاتەو و
 .ساواكن و ئیتالعات زدی و ئیتالعات لێمد د ن، كە ئەوانەش

 بەبدێ زیدر كیش و بدد ن زیدر ك لە خدۆش چییێكدی و بدێن نداو  نداو ! وازبێدین بەو ندد  هەر ئەمانە تۆبڵێی بەاڵم،
  !!نەخێر نا!! قووڵتر د روونییەكانی برییە و بكات ساڕنژ خۆی جەستییەكانی برییە بەهێمیی، و د نگی
 رۆژ كددانی ناخۆشددترین لە كە خێددزانەی ئەو زیددر ك، خێزانددی دوا خددانمی رابە! بگددرین"خددانم رابە"لە گددوێ بددا و ر 

 !!چێش  زیر كی ئازار كانی ژ هری زیر ك لەگەڵ بەرنەداو زیر كی پشتی دڵسۆزانە زۆر زیر ك ژیانی
 

 ئەو لەگەڵ چاوپێكەوتیێكددا لە هەولێدر، شداری لە رابەخدانم لەمداڵی ئێدوار  شەشدی سەعات 1121 - 1 - 11 رۆژی
 و سدی پداش و داد ندێ پید  لەسەر خاڵ بەروونی زۆر خانمە ئەو تۆماركراو ، ر نگ و د نگ بە كە بەڕنز ، خانمە
 - 1 - 1" رۆژی" 235" ژمددار  لە چدداوپێكەوتیەش ئەم د كددا، ئاشددكرا راسددتییە ئەو زیددر ك كددۆچی دوای سدداڵ هەشدد 
 زیر كیدان لە ئەوانەی: د ڵدێ زیدر ك لێدانەكانی لەبار ی رابەخانم باڵوكراو تەو ، بەدرخان هەفتەنامەی ی" 1121
 مەال لەكدانی دێ و دنیێ كرماشان سیەو لە چەقۆكێش بۆچی كرماشانەو  لە نك"ئیستوار"ئەگەرنا بوون،"ساواك"د دا

 !د دات؟ زیر ك لە ئەحمەد
 شداییەكە، چدوو  ئەوڕۆژ ی نەبدوو، نەخۆشدییەكی جدۆر  هدیچ زیدر ك: د ڵێ زیر ك نەخۆشییەكەی لەبار ی هەرو ها

 . نەبوو واڵت لە ئاگای نەخۆشخانەبوو لە چووم كە! نەخۆشە بیمارستانەو لە زیر ك كردمەو  ئاگاداریان ئێوار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شێروانی نەسرین لەگەڵ زیر ك
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 د كەم، باس بۆتی خوا راهی لە من:"گوتی ز مییەكەو ژنر برد  میی سوتاو پێم زۆر دڵی بییی میی بوو لەوێ ژنێك
! نەبێ بزر با خونیەكەی ،!نییە كەسی و گەور یە هونەرمەندنكی زیر ك و زیر ك بۆ دڵسۆزی ژنێكی تۆ د بییم چۆن

 و نددداكەن باسدددی دكتۆر كدددانیش نەبدددێ و بدددزر بدددا خدددونیەكەی و داو تدددێ ژ هدددری سددداواك نیدددیە، نەخۆشدددی زیدددر ك
 ".د شارنەو  نەخۆشییەكەی

 
 كددرد، خددۆی نەخۆشددییەكەی هددۆی باسددی ئدداوا د ر و  هدداتە نەخۆشددخانە لە زیددر ك كە: د ڵددێ رابەخددانم هەرو هددا

 ئاغددای بددۆ ئەمە: گددوتی هێیدداو ئاشددی قاپێددك ئاشددپەز كە شدداگردنكی ژنە گەڕامەو  كە د ر و ، چددوومە مددن":گددوتی
 خوارد و ، قەنداخەكەم بەاڵم خوارد، كەوچكم دوو شیو كە لە: گوتی زیر ك قەنداخ، ئیستیكانێك لەگەڵ زیر كە،

 خێزانددی"رابەخدانم"بەڕندز هەر" بدوومەو  رهێدل بدوو گێدژ سددەرم گوتیددا گدۆرانی لەكداتی شداییەكەو بدۆ چدووییەو  كە
 یەك پەنجداو لەتەمەندی دواجدار نەبوو و و راستەڕێ زیر ك نەخۆشییە ئەو پاش: د ڵێ زیر ك حەسەن هونەرمەند

 .كرد دوایی كۆچی نەخۆشییە بەو هەر ساڵی
 

 دراو و یەك دیددوی دوو د كەن، باسددی زیددر ك خێزانددی ی"خددانم رابددیعە" و زیددر ك بددرای ی"زیددر ك حوسددێن"كە ئەو ی
 ئەو ئەواندیش ئەو ! ناكدات ئەو  زیر كیش كە د وێ، زیر ك لە چیان ئیتالعات كە د كاتەو ، روون كێشەكە تەواو

 !.؟!بیخوات نایەوێ زیر ك كە د د ن، زیر ك بە ژ هراوییە خواردنە
 

--------------------------------------- 
 

 !گۆمانەوە بۆ راستی لە
 

" زیددر ك حەسددەن هونەرمەنددد"مردنددی كە باڵوبددوو و ، گومددانەش ئەو زیددر ك، دوایددی كددۆچی لەگەڵ هەر 2511 سدداڵی
 بباو دیكەدا بەالیەكی گومانەكە د كۆشا"ساواك"دیسان من بەڕای گومانەش لەو!! هەیە گومان نییەو ئاسایی مردنێكی

 كە! ناكەم لێكراوانە گومان الیەنە و كەس ئەو باسی لێر  من بخاتەو ، دوور ئێران د وڵەتی و لەخۆی گومانە ئەو
 ئەو گەیشدددتوومەتە لێكدددۆڵییەو یە، ئەم سددداڵەو  هەمدددوو ئەو پددداش مدددن بەڕای چدددونكە!! د هێیدددان نددداوی د وڵەت

 ژ هددر كەی هەركەسددێك و درابددێ د رخددوارد ژ هرنكددی هەرجددۆر  "زیددر ك حەسددەن"هونەرمەنددد ئەگەر كە قەندداعەتەی
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 كردوو و ئەمكار ی "ساواك" هەر لەڕاستیدا ئەوا بووبێ، شارنكدا و شونن لەهەر و بووبێ بۆنەیەك لەهەر و پێدابێ
 هۆكدارانەدا هدۆو ئەو بەدوای ئدێمە لێكدۆڵییەو كەی بدۆیە بەرپرسدیار ، گەور یەدا تداوانە لەم ئێدران د وڵەتی هەر

" زیر ك" كە قەناعەتەی ئەو گەیاندوو تە ی"ساواك"سیخوڕییەكەی د زگا و ئێران شاهەنشاهی د وڵەتی كە گەڕاو ،
  .بكوژرێ د بێ

 
 كەریدم میدرزا"بەرگیدیەكەی دوو كتێدبە چداپكردنی لەگەڵ دواتدر باڵوبدوو و ، لەسەر تاو  هەر كە گومانەی لەو جگە

 ئێدران شدەقاو كانی و چەقدۆكێش بەز ییدانەی بدێ و لەخدۆڕایی لێدانە هەموو ئەو و دژایەتی لەو باس كە" خۆشیاو
 كددوردانی مدداڵپەڕنكی لەچەنددد ئەوا رابەخددانم، گددوتیەكەی راسددتی و دانپێدددانان هەرو هددا و سدداواك بەسەرپەرشددتی

 كە مردنێدك" :د ڵدێ كە بدوو تەو ، دووبدار  جارنك چەند د سەواژ یە ئەو مردنەكەی و زیر ك باسی لە رۆژهەاڵت،
" هەبووبێ تێیدا د ستیان د وڵەت و ختەی سیخوڕییەكانی ئەو دامەزراو  كە هەیە گومانە ئەو و دوودڵن لێی هێشتا

 دووبدار  ئەو " ز نددی میددیای خاتوو" پێشەكیەكەی و دوو م بۆجاری "كوردستان چریكەی" لەچاپكردنەو ی هەرو ها
 كە بددوو ، سددارد خونیددد و خەم بددێ چەنددد ئێرانددی كددوردی گەور ی هونەرمەندددی مردنددی لە د وڵەت كە د كدداتەو 
 و پێكدردن د سدتی د ستی و لێگرتن رێ و تێكردن پش  ئەویش زیر ك، نەخۆشییەكەی ماو ی تەواوی لە پێشتریش

 ئەمە كە! ندامێیێ چداكبوونەو ی ئومێددی و د و شدێیێ زیدر ك لە د سد  تەواو نەخۆشییەكە پێكردنە، ساردی ساردی
 .بوو  د وڵەت خواستی و ومەبەس  ئەنجام

  
 كە د كەوێ، بەد ر هێڵە ئەو ئەوا بكەییەو  بەسەر زیر ك نەخۆشییەكەی ماو ی خاڵێك بەچەند و بەكورتی ئەگەر

 .بوو چی مەبەستی كردوو و چی د وڵەت
 
 ویسدددتبێتیان هەرو ختێدددك بدددوو و دا"سددداواك و ئیتالعدددات زدی و ئیتالعدددات" چددداودنری لەژندددر بەرد وام زیدددر ك -

 هداتیی لەكداتی كدردوو ، باسدی زانیدو و ئەمەی خۆشدی زیدر ك داو ، ئەشدكەنجەیان و سدەر ناردوو تە قەچۆكێشیان
 خدۆی هەر بداتەو ، و اڵمی پێویس  و كو و بڵێ لەگەڵدا گۆرانی خۆی بەدڵی نەیونراو  زیر ك لوڕ كە هونەرمەند 

 :د ڵێ بداتەو  و اڵم سیاسی گۆرانی بە زیر ك ببوون چاو ڕوان كە ئەوانەی لەو اڵمی
 

 زیر ك دوو م جاری لێدانی لەپاش هەرو ها هەڵد د ن، تێم و د گرن پێ هەنجەتێكم ئەمشەو هەر چونكە ناونرم،
 ئاگددداداری ئەوان واتدددا د ڕۆن، جەناز كەشدددی و لەدوای د كدددوژن خەڵدددك كدددابرا و ك د ندددا. نددداونرێ پیددداو: د ڵدددێ
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 د سدتكردی نەخۆشدییەكە چدونكە د كەوێ، نەخدۆش كە كەچدی بەپدێ، پدێ و بەڕۆژ رۆژ بدوون، زیر ك هەڵسوكەوتی
 .دروستد كەن چار سەركردنەكەی بۆ كێشە لەژنر و  و د كەن خاو ن بێ لێ خۆی بەئاشكرا خۆیانە،

 .د بەن تردا بەالیەكی زیر ك و كەسوكاری و ناكەن باس نەخۆشییەكەی راستی دكتۆر لەسەر تاو ، هەر -
 
: د ڵددددێن لەالیەك! نیددددیە چار سددددەری بددددۆ چاوبەسددددتەیەو نەشددددتەرگەرییەكی د كەن، بددددۆ نەشتەرگەریشددددی كە -

 .د كەن بۆ چاوهەڵخەڵەتێیی نەشتەرگەییەكی گورچیلە، نەشتەرگەری بەناوی لەالیەك و شێرپەنجەیەتی
 نیدیە، بەتداڵ تەختدی: د ڵدێ دكتدۆر بیخەوندین، نەخۆشدخانە لە د كەن داوا براكدانی و د بدێ شدو زۆر زیر ك كە -

 :د ڵێ زیر ك براكانی بە راستییە ئەم نەخۆشخانە كارمەندنكی هەیەو بەتاڵ تەختی لەكاتێكدا
 
 لە بەاڵم! كوشدید بوو نەخۆشییەكەشدی هەرچەندد  ئێدران گەور یەی هونەرمەندد  ئەم د كرێ، بۆ نەشتەرگەری كە -

 .د كەن بۆ نەشتەرگەری ئیمكانیاتدا كەمترین و سیوور سەر شارۆچكەی بچووكترین
 د وڵەت كەچدی تاران، بباتە زیر ك د یەوێ و مەهاباد د چێتە و د زانێ زیر ك نەخۆشی بە ز ندی، میدیای كە -

 زۆرم"د نووسددێ ئەو تدا د كدات، ئەال ئەمدالو هەوڵددد داو ز نددی میددیای هەرچدی نددادا، پدێ نكدی"ئەمبدوالنس" تەنیدا
 تدا بەمدن نەدا ئەمبوالسدێكیان تەندانەت كامیدان هدیچ بەاڵم، بكەن، كارنك كە كرد، تكا ئەوكاتە لەكاربەد ستانی

 ".دكتۆر بۆ ببەم حەسەن
 
 شددتێكی زیددر ك، بە بەرامددبەر رۆژ ئەوێ رۆیشددتووانی د سدد  و بەرپرسددان كددردنەی خدداو ن بددێ خددۆ هەمددوو ئەم -

 هاوكداری كەس هدیچ كە لەو ی گرتیییەتی رنگا لەژنر و و د وڵەتە د ركردنەی فەرمان ئەو ئەو  نەبوو، بەخۆڕایی
 :د ڵێ كە راستە زۆر گۆتەیەش ئەو  ،"زیر ك میەیەتەكانی"دروستكەری هۆو خۆی كە ئەو ی سەر ڕای بكات، زیر ك

 و ك چ و هونەرمەنددددد و ك چ زیددددر ك د نددددا" د تبددددوغزنین خەڵكددددیش ئەوا بوغزانددددد، ئەتددددوی د وڵەت ئەگەر"
 ژنددر ئیرهددابە و خەفەقددان لە پددو فەزا ئەو بەاڵم، نەبددوو، بێددد ر و بددێكەس ئدداوا كددورد واری نێددو كەسددایەتییەكی

 لە بدددد ن، خۆیدددان هونەرمەندددد كەی شدددیاوی یدددارمەتی بتدددوانن خەڵدددك كە لەو ی بدددوو  رنگدددر د وڵەت، بەژندددر ی
 الواز كددانی و كەم هەوڵە و زیددر ك نەخۆشددییەكەی باسددی لە"خۆشددیاو كەریددم میددرزا"كتێددبەكەی وردی خونیدددنەو ی

 و داو تێ ژ هریان خۆیان هەر چونكە پێد كرێ، هەس  خەفەقانە لە پو فەزا ئەو روونی بە زۆر چار سەرییەكان،
 ناشددیانەوێ بێد ، خەڵددك كۆبدوونەو ی نێو ندددی زیدر ك نایددانەوێ راسدتەقییەو چار سددەری لە رنگدرن خۆشدیان هەر

 .پێ سەر هەڵسێتەو  ئەمجار ش
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  كچیان، ساكاری و ز ندی میدیای و زیر ك
 ناوماڵ پێخۆشە چەندم: د ڵێ زیر ك كە گرتیەیە ونیە ئەم رۆژانی لە

 
-------------------------------------------------- 

 
 !!دەركردنەوە بۆ ژەهرلە 

 
 و زیدەەو و میدداڵ و مداڵ لەڕووی د ژیدا، خدۆی زنوییدی لەسدەرد می زیدر ك لەكاتێكدا كە خونید و ، ئەو مان ئێمە

 د ركەوت دواجددار و ك نددابێ، بەدڵ زیر كیددان سددیخوڕییەكانی دامەزراو  و ئێددران د وڵەتددی كدداتەدا لەم هددونەر و ،
 .د كەن پالنەكەیان نەخشەو جێبەجێكردنی بە د س  شێو  بەم و داد ڕنژن زیر ك بۆ ژ هراوی نەخشەیەكی ئەوان

 .د بێ كار بێ و د رید كەن"رادیۆ - كار"لە ناشیرین زۆر بەشێو یەكی -2
 میددداڵەكانی و مدداڵ لە بەمەش ببێددتەو و جیددا ز ندددی میدددیای لە دواجددار كە ئەو ی هددۆی د بێددتە بێكددارییە ئەم -1

 .داد بوێ
 لە زیددر ك لەكاتێكدددا كرماشددان، و تدداران رادیددۆی لە كەم الی داد خددرێ بەڕوودا گددۆرانی تۆمدداركردنی د رگددای -3

 هەمددوو ریكددۆردی بددوو ، كرماشددان و تدداران لە كەمەی مدداو  ئەو چددونكە بددوو ، گوتیدددا گددۆرانی و داهێیددان گەرمەی
 شكاندوو ، قیاسێكی

  نزیكەی" :د ڵێ هەنجەت و كو بابان شوكووڵاڵی ئەو تا سەركەوتوودا، گۆرانی و گۆرانی زۆری تۆماركردنی لە
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 سداڵدا سدێ دوو لەمداو ی زۆر  ژمدار  ئەم!!" نیدیە بەو پێویسدتمان ئیتر هەیەو زیر كمان گۆرانی سەد پێی  و هەزار
 كەمەداتۆمدار مداو  لەم گدۆرانی لە زۆر  ژمدار  ئەم نەبدوو ، توانایەی ئەو هونەرمەندنك هیچ تائێستا تۆماركراو ،

 .بكات
 .سیوور سەر د كەونتە و داد بوێ جوان كرماشانی و پایتەخ  تارانی لە -3
 .د كەن پێ سووكایەتی و تێێەڵد د ن تێروپوی و د گرن پێ هەنجەتێكی ناو  ناو  هەر سیوور ش سەر لەو -9
 و خدانوو بدێ و پدار یی بدێ و بێكداری ژیدانی ناو د خەنە زیر ك و د كەن سیووریشی سەر كاسبیەی لەو دواجار -5

 ساجی سەر د یخەنە بژنو و  جێگاو لەڕووی و دروستد كەن بۆ كێشەی هەرد م ئەو ش سەر ڕای
 !!تۆقاندن بەرد م و عەلی

 جەستەشددی جەسددتەییەو  لەڕووی كوشددید ، نەخۆشدییەكی د خەن، نەخۆشددی و د د ن د رخددوارد ژ هریشددی دواجدار -1
 لێدی و د نددرێ راو و د كرێ بێكار زیر ك، واتا !!.لەد ستد د ن سەرمایەی دوا و د كەن هێز بێ و الواز و نەحۆش
 .خانوو كەی خاو ن قسەی لەسەر د بێ، واڵغێك پشتی لەسەر رۆژ یماڵی هەر و د درێ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د كەم قسە بەكوردی و كوردم چۆن
 نەبوو بەهر یەكی هیچ بۆمن هونەر

 ..!زیر ك
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 هەموو ئەمانە بۆچی؟
 

 كوردسدتانی بێدتە لێدد كات داوای بەكداربێیێ، خدۆی خزمەتدی بۆ گەور  هونەرمەندنكی و ك زیر ك د یەوێ د وڵەت
 ناچداركردنی بدۆ د وڵەتدیش ڕ تدد كاتەو ، ئەمە بەتوونددی زیدر كیش بكدات، براكانییەو  بەسەر سیخوڕی و عێرا 

 بویدارانە یەك زیدر كیش دۆز خ، بە د كدات لدێ ئێراندی و د كدات تداڵ زیر ك لە ژیان روویێكەو  لەهەموو زیر ك،
 تددێم جددار سددێ سدداڵی دوو بددا" :د ڵددێ د بێددتەو و د وڵەت پددیالنەی ئەم رووبەڕووی قەندداعەتەو ، و ئددارام بە زۆر

 ناخداتە بەرد"ژنربدارو ناچێتە ئازار و  هەموو بەم زیر ك ئەگەر د بێ، هەر تێێەڵدان بمێیێ سەر هەتا هەڵبد ن،
 بەدوای قۆندا  دوا هەتدا كە ئەو ی، لەسدەر مكدوڕ  سداواك لەوالو "خدواردوو تەو  تێیددا ئاوی كە كانییەی ئەو ناو

 ئەگەر داگیركەر كدددانە، د سدددەاڵتە و د وڵەت ئیرهابییەكدددانی د زگدددا ر وشدددتەكانی لە یەك چدددۆن بدددێ، زیدددر كەو 
 بویداری دواجدار ئەوا!!"نیدیە مدن كداری ئەمە:"گدوتی زیدر ك و ك هداوواڵتییەكە كدردو، هداوواڵتییەك لە داوایەكیدان

 .ژ هر  بە كوشتیی رنگایانە لەو یەك هەیە، جۆری زۆر رنگاو زۆر كوشتییش جا د د ن، هاوواڵتییە ئەو كوشتیی
 

 خدۆی قسدەی زیدر ك بەڵدێ، د كەم، د وڵەت بەر كدانێی بەر بەتەنیدا: د ڵدێ براكەی بۆ زیر ك دڵی د رد  لەكاتی
 :بوو شێو یە بەم بەر كانێیە بەر ئەم بەخۆی، هەر بەتەنیاو كرد د وڵەتی بەر كانێی بەر و سەر برد 

 لە خیددانەت و عێددرا  كوردسددتانی بێددتە لێددد كات، داوای سددیخوڕییەكانی د زگددا لەڕنگددای د وڵەت و كددو د وڵەت -2
 .ر تد كاتەو  ئەمە زیر ك و كو زیر ك بكات، براكانی

 بەپدو و حداڵ ناخۆشدترین لە و د وڵەت لە پداڕانەو  نداكەونتە زیدر ك ئدازاردانە، و د ركدردن هەموو ئەم پاش -1
 .د یەوێ خۆی كاسبییەی ئەو كاسبی، كارو د كەونتە سەرسیوور دوورترین لە شێو و ز حمەتترین

 ئەشددكەنجەو و كاروكاسددبی د كەونددتە تددر جددارنكی زیددر ك لێدددانێك هەر و دروسددتكردنێك بددۆ گرفدد  هەر پدداش -3
 .د الونیێتەو  خۆی گۆرانی بە و د كات تەحەموول ئازار كان

 ئەوانەی د زاندێ بەدڵییداییەو ، زیدر ك هەرچەند  د د ن، لێی و د فرۆشن پێ شەڕی كێش چەقۆ پێی  چوار كە -3
 د كەوندتە تەورزندن بە ئازایدانە كدوردانەو دیسدان د وڵەتدن، پیداوی و ئیتالعات ز د ی و ئیتالعات د د ن، لێی كە

 گددا و ك كددابرا د و شددێیێ، هەریەكەیددان لە د سدد : د گێددونتەو  خددۆی زیددر ك و كددو د كددرێ بددۆی هەتددا و گیانیددان
 لەگەڵ شەڕ خۆی بەهێزی بەتەنیا هەر كە كەسێكە، تەنیا د ستكردنەو ی زیر ك، د ستكردنەو یەی ئەم د بۆڕنیێ،
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 زیدر ك لە پێیجیدان هەر د وڵەت هێدزی بە بەسدتن پشد  بە ئەوان كەچدی د كدات، ئیتالعداتی شدەقاو ی چوارپێی 
 .د د ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و كدو خدۆی هێدزی بەهەمدوو و ندامەردی نایكداتە زیدر ك د دات، زیر ك لە زللەیەك ئەفسەر كە كە دوو م جاری -9

 د دات، ئەفسدەر كە لە خدۆی بەهێدزی تەنیدا زیدر ك د یخا، پش  پشتاو د داتەو و ئەفسەر كە لە زللەیەك زیر ك
 د بەسددتێتەو و لەپشددتەو  زیددر ك د سددتی دوو د وڵەت بەهێددزی ئەفسددەر كەش دواجددار د وڵەت، واتددا ئەفسددەر كە

 .د دا لێی د وڵەت بەهێزی بەیانی تا و ژاندارمەری حەوشی ئاوی حەوزی ناو د یخاتە
 هونەرمەندددنكی و ك زیددر ك زیددر ك، جەسددتەییەی و رۆحددی و د روونددی ئددازاردانە و لێدددان ئەم هەمددوو لەگەڵ -5

 جدا كدوردی، بەزمدانی گوتن گۆرانی د زانێ، خۆی سەر كی بەكاری گوتن گۆرانی تەنیا تەنیاو كە ر سەنێك! ر سەن
 گدۆرانی تەواوی بە قۆناغە ئەم گۆرانییەكانی بەاڵم :د ڵێ گۆرانی هەر د چێ، و دێ هەناسەی تا شەو  حاڵە بەم

 و گریدان ئەم د وڵەت بەاڵم، هونەرمەنددانە، زیر كدانەو كدوردانەو پیداوانەو هداوارنكی . "هداوار و ناڵین و گریان"
 د كدات، بداس چداوپێكەوتیەكەدا لە خێزاندی ی"خدانم رابدیعە"و ك بدۆیە ندابییێ، ر وا زیدر ك بە هاوار ش و ناڵین

 بەبدێ و دادێ بەال و د بدێ رهێدل گوتیددا گدۆرانی لەكاتی و د د نێ ژ هری شاییدا لەنێو و گوتن گۆرانی لەگەرمەی
 !!هەبێ نەخۆشییەكی هیچ پێشتر كە ئەو ی

 نداو د چێدتە و د سد  نداداتە خدۆی د رد چدێ، گرتیدی فەرمدانی كە "كوردستان چریكەی" چاپكردنی پاش زیر ك -1
 شدۆڕش بە گۆرانی ماو یەدا لەم هەر لێد گیرێ، رنزی بەرپرسان پێشمەرگەو و خەڵك ئاستی لەسەر لەوێ شۆڕش،

 بەجددۆر  ئەمەش و هەڵبگددرێ لدێ رقددی پتددر ئێدران كە ئەو ی هددۆی د بێددتە كدار ش ئەم و هەڵددد ڵێ پێشدمەرگەدا و
  بەگیراوی لەعێرا  كە هەربۆیە ئێران، بە بەرامبەر زیر ك دیكەی تاوانێكی د بێتە ئەمەش و بزانێ بوونێك یاخی
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 .د د ن ئازاری و جاسووسی تاوانی بە بەندیخانەو د یخەنە و د یگرن لەونش و ئێران د ید نەو 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داهێیاندا گەرمەی لە زیر ك
 

---------------------------------------------- 
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 :ئەنجام

 
 ووردی بە سددداواك ئێدددران، بدددۆ 2591 لەسددداڵی گەڕانەو ی لەسدددەر تای هەر زیدددر ك كە بدددۆو ، روون بۆمدددان ئێسدددتا

" ئەحدمەد مەال كدانی"تدا" كرماشدان"لە و" تداران"لە بدوو  بەدواو ی كدردوو و زیر كدی حەسەن هەڵسوكەوتی چاودنری
 چەندد لەم لێكدۆڵییەو یەش ئەم ئەنجامی .گۆڕ و مەرگ تا داهێیانەو ، و ژیان و هونەر گەرمەی لە سیوور، لەسەر
 :د كەییەو  كۆ خاڵەدا

 سدیە و مەهابداد و تەورندز و كرماشدان و تداران رادیۆكدانی لە ئێران بۆ زیر ك گەڕانەو ی لەسەر تای ئەگەرچی -2
 جێبەجدێ زیدر ك داخوازییەكی چەند واد كات پێویستییەش ئەو هەر و د بێ  زیر ك و ك كەسێكی بە پێویستی زۆر

 بەاڵم، راگیددراو كەی، مددووچە گەڕانەو ی و بددوون میدداڵ بددۆ نەشددتەرگەریی و" ز نددی میدددیای"خواسددتیی و ك بدكەن،
 زیر كددی هەڵسددوكەوتی ووردی بە زۆر سدداواك لەوالو  كەچددی كددراو ، بددۆی رادیددۆ كارمەندددنكی و ك ئەگەر ئەمددانە

 .چاودنری ژنر خستوو تە
 رادیدۆی بەرپرسدانی و ك د كەن، زیر كدی لەگەڵ"بابدان شدوكروڵاڵی" "سیراجوددییی عابدی شێخ دكتۆر"كە ئەو ی -1

 هەرو هدا و!!"رادیدۆ بێدتە زیدر ك لێدیەگەڕنن:"د ڵدێ رادیدۆ پاسدەوانی بە عابدد دكتدۆر كە بەو ی كرماشدان، و تاران
!! نیدیە زیدر ك حەسدەن بە پێویسدتمان ئیتدر هەیەو زیر كمدان گۆرانی سەد پێی  هەزارو: د ڵێ بابانیش شوكروڵاڵی

 بە پێویسدددتیان ئاسدددتەی ئەو نددداگەنە كاتێدددك هدددیچ رادیۆیدددانە ئەم د ندددا بدددوو ، سددداواك خواسدددتی لەسدددەر ئەمدددانە
 .نەمێیێ زیر ك و ك گەور ی هونەرمەندنكی

 هدۆی د بێتە ئەمەش رادیۆو لە زیر ك حەسەن د ركردنی هۆی د بێتە بابان شوكروڵاڵی عابدو دكتۆر كار ی ئەم -3
 .بێ  مووچە بێ كارو بێ و داببوێ هونەرییە نێو ند  لەو زیر ك ئەو ی

 بدۆ خێزاندی و كدۆمەاڵیەتی كێشدەی زیدر ك كە ئەو ی هدۆی د بێدتە زیر ك، حەسەن بێكاربوونەی و د ركردن ئەم -3
 .د كەونتەو  دوور میداڵەكانی لە و د بێتەو  جیا ز ندی میدیای لە دواجار ببێ، دروس 

 د سد  خداڵییەو  د ستێكی لەسەر دیسان ناچار  و د ربەد ری ژیانی نێو د كەونتەو  زیر ك تر جارنكی بەمكار  -9
 .پێبكاتەو 

 لە بەرز ی هددونەر  و سددەركەوتن هەمددوو ئەم پدداش بەغدددا، رادیددۆی د چێددتەو  و عێددرا  دنددتەو  بەناچدداری كە -5
 واتدا "صدالح غیدر"بە تداقیكردنەو كەش لە د كەنەو و تداقی پێكدردن، سدوكایەتی و ك عێدرا  لە ئێران، و عێرا 

 ئەو ی هەرو ك زیدر ك، رۆحییەتدی لەسدەر د بێد  زۆری د رووندی كاریگەریی ئەمەش د د نەو ، و اڵمی!!" ناگونجێ"
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 زیددر ك گددرتیە د رگددا ئەم پدداش ز ندددی، میدددیای قسددەی لەسددەر داد خەت، بەڕوودا رادیددۆی د رگددای تدداران، لە كە
 .تاران رادیۆی ناكاتەو  روو تر جارنكی

 د یددد نەو  كە د د ن، ئەشددكەنجەی و زییدددان د یددخەنە ئێددران بددۆ جاسووسددێك و ك عێددرا ، سددەفەر ی لەو هەر -1
 !!.لێیاكەن پێشوازی گوڵ بە دیار  ئەوانیش بەندیخانەو د یخاتەو  جاسووس و ك ئێرانیش ئێران، د س 

 هەمددوو كە بەربوونێددك! بەرد بددێ بەندددیخانە لە" نەبددووم لەهیچیددا كددردی خددوا:"د ڵددێ خددۆی و ك لەئێددرانیش كە -1
 بەچركە چركە و بەپێ پێ ساواك ئەو ش لەگەڵ د ربەد ری، و بێكەسی سەرد می گەڕاو تەو  گۆڕاو و ژیانی

 .د كات چاودنری بەتووندی بەدوایەو و
 و برسددیكردن بە د یددانەوێ و د كەن لەگەڵدددا وخێزانددی كددۆمەاڵیەتی و ئددابووری و هددونەری شددەڕی لەكاتێكدددا -5

 بەسەر بكات، بۆ جاسووسیان و عێرا  بچێتە"لێد كەن داوای و بكات بۆ كاریان بكەن ناچاری ماندووكردن،
 ".ر تد كاتەو  ئەمە زیر ك براكانییەو ،

 و د نێ بەگژ و  كێشی چەقۆ شەقاو و ساواك بكات، ئێران بۆ جاسووسی كە زیر ك، ر تكردنەو ی ئەنجامی لە -21
 .د د ن لێی خراپ لێدانێكی و د گرن پێ هەنجەتێكی هەرجار ی

 بەاڵم هەڵبدد ن، تێم جار سێ دوو ساڵێ با: د ڵێ و د كات قبووڵ لێدانانەش و ئازار هەموو ئەم زیر ك، كە -22
 بدۆیە و بۆخدۆی د زاندێ تەعددایەك بە ئەمدانە هەمدوو سداواك د ژیدم، خەڵكدا لەنێو بەسەربەرزی و ناكەم ئەمكار 
 .د بات ژ هر بۆ پەنا و بێیێ پشیلەیە و مشك شەڕی بەم كۆتایی كە قەناعەتەی ئەو د گاتە
 لەهەمددوو زیددر ك و د كددات لێددژ  سددەر و زیددر ك ژیددانی ئێددران سددیخوڕییەكانی د زگددا بەد سددتی هەمددووی ئەمددانە

 خۆڕاگرییەكیش هەموو لەگەڵ كۆمەاڵیەتی و د روونی باری و هونەر كارو و شونن و ژیان بژنوی لەڕووی روویێكەو ،
 ئێران لە نەبوو و  جێگام"بڵێ كە حاڵەتەی ئەو د گاتە دواجار"بد ن لێ پومان تێرو جار سێ دوو ساڵی با:" د ڵێ

 لە بدۆی داگیدركەر د وڵەتی دوو كە! ببێتەو  جێگای چۆن جا!!"بووم هیالك. بووم شەكەت. بووم ماندوو عێرا  لە و
 بدێ بەهەمدوو و خدۆی د وڵەتدی هێدزی بەهەمدوو د وڵەتێدك كە! نەبدێ هدیالك. و شدەكەت و ماندوو چۆن! بن كەمین

 خدۆدا بەدوو ریخدۆڵە بە و دڵ بەخدونیی ئەو هەرچدی و بەدوایەو بدن سیخوڕییەكانییەو  د زگا بەز یی بێ و یاسایی
 و ئیتالعدات ز د ی و ئیتالعدات شدەقاو كانی و چەقدۆكێش بەد سدتی ئەوان! بكات پەیدای و بكات دروستی راكێشان
 .تێكبد ن لێی ساواك

 هەمبدانە؟ نداو كوتكی بە كوشتیی! نییە؟ كوشتن هەڵیاگرێ، گومان هیچ رووناكەو رۆژ و ك كە ئێر  تا ئەمەی ئایا
 د ندگە بە لەدڵەو ، گدۆرانی گدۆرانی، بە هدونەر، بۆ و ژیان بۆ زیر ك عەشقی بەاڵم، !چاوان زییدوویی بە كوشتیی

 زیر كدی بییییدی چداوی سداواك بەاڵم، د كدرد، فەرامدۆش لێددانەكانی ژاندی د كدردوو ساڕنژ خۆی برییی زوواڵڵەكەی
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 د نددگە بەم"ئەگەر هەتددا! نیددیە زیر كددی بیسددتیی گددونی سدداواك! سددووربێ خونیدددا لە زیددر ك ئەگەر هەتددا نیددیە،
 بدێ ئەو د بدێ" بێالنەخدۆم بەسدەر خداكم بسر وم تیا نییە جێم:"بڵێ و" بكات هاواریش و بیاڵێ و بگری زواڵڵەكەی

 !!بكرێ بێد نگ زواڵڵەیەو  د نگە بەم جێگایە
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 زیر ک و دۆستانی
 
 د سدتی ژ هدری قەستەسدەر، ژ هری  ،"ژ هر" ش  باشترین كورد، دڵبرییداری بولبوولی یش،"زیر ك"بێد نگكردنی بۆ

 هەمدوو و بەسدەرهات هەمدوو و ئدازار هەمدوو نووسدراو ، زیدر ك ژیدانی لەبدار ی تائێستا ئەو ی هەرچەند  !!ساواك
 ئەو ی كە هەیە، ئەو ند  بەاڵم،! نییە زیر ك حەسەن جیێانی و كورد گەور ی هونەرمەندی ژیانی نێێیییەكانی

 هونەرمەنددی كە تێدبگەین، لەو  و بیاسدین وندیەیە بدێ هونەرمەندد  ئەو ژیدانی حەقیقەتدی بدۆئەو ی بەسە هەیە،
 .كوشتوویەتی"ساواك" ،"زیر ك حەسەن"غەش و غەل بێ كوردی
 زیدداتر لەو كەسددیش! نیددیە كددوردتر زیددر ك حەسددەن لە كوردنددك هددیچ: د ڵددێم بەرز بەد نگددی بەدڵییدداییەو و ئێسددتا

 كداڵ دند  رۆژندك كەس زۆر كدوردایەتی د كدات، كدوردایەتی خدۆی بەشێو ی هەركەسەو بەاڵم،! نەكردوو  كوردایەتی
 پددو هێیددد  داهێیددانە، پددو هێیددد  مەزنە، هێیددد  ر سددەنە، هێیددد  زیددر ك حەسددەن كددوردایەتی د بێتەو ،كەچددی

 بە زیدر ك حەسدەن گدوتیی گدۆرانی تەنیدا هەر د بێد ، پیرۆزتدر و بەرزتدر و تر گەش رۆژ لەدوای رۆژ قوربانییە،
 نیشتیمانیشدی و نەتەو یدی سدروودنكی و گدۆرانی هدیچ ئەگەر هەتدا! كدوردایەتییە گەور تدرین بۆخۆی كوردی، زمانی

 كە جیێددانی، وندیەو بددێ و ر سدەن هددونەرنكی كدردوو ، كدوردایەتی هددونەر بە زیدر ك حەسددەن كدوردایەتی نەگوتبدا،
  لەم و قوربانی بكاتە بۆ خۆی گیانی زیر ك حەسەن كە ئەو ی هۆی بوو  كوردایەتییە پو هونەر  ئەم هەر دواجار
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 .كوردایەتی و هونەر شەهیدانی لە یەكێك بە ببێ  و دابیێ سەر رنگایەو 

 
 ئەوا (كرماشدان) و (تداران)ئێستگەی لە د ركردنی دوای بەتایبەتی هەڵبگرین، زیر ك پێی شونن وردی، بە ئەگەر
 زیددر ك كە بویددار ی ئەو گەیشددتوو تە دواجددار بددوو و زیددر كەو  بەدوای بەرد وام( سدداواك)كە د بێددتەو  روون بۆمددان
 بدۆیە! د كداتەو  ر ت ئەمە سداواك! بكات بۆ كاریان و عێرا  بێتە لێد كەن، داوای كە بەتایبەت! بچێ لەنێو د بێ

 هێیددد ش بددوو ، سدداواك خواسددتی چەنددد! هەیە هێیددد ش! بەاڵم! بددوو  سدداواك ئامددانجی بەرنددامەو زیددر ك كوشددتیی
 سداواك د سدتدرنژی كدار كە نەخشدەی ئەگەر گەور یە، تداوانە ئەم بدۆ بوو ، لەبار ئاماد و كورد واری نێو ز مییەی

: د ڵددێ جێگایدددا لە كە نەبددوو، ندداحە  زیددر ك بددۆیە بددوون، كددورد جێبەجێكددردنەكە كددار كتەری تەواوی ئەوا بددوو،
 .نازانن هونەرمەندان و هونەر نرخی كوردانەی ئەو! بەڵێ !نەبییم كورد بەشەری و گڵ ژنر بچمە نەماو  هێید ی
 قسددەی نووسددراوو بەڵددگەی لە هێیاومددانەتەو ، شددیكردنەو  بەڵددگەو بە تددائێر  ئەو ی بڵددێم، ئەو  د بددێ دواجددار

 :هۆ دوو لەبەر ئەو ش بیستوومانە، و د یزانین كە نییە ئەو  هەموو گونجاو، شیكردنەو ی بیستراوو
 .نەهاتوو  راستییەكان هەموو گوتیی كاتی هێشتا بەداخەو  :یەكەم
 بە پێویسددتی بیسددتوومانە، سدداواكەو  لەالیەن  و )زیددر ك(كوشددتیی لەبددار ی كە هەوااڵنەی لەو هەندددنك :دووەم

 .هەیە پتر بەڵگەی
 بەد سددتەو یە، بەڵگەیەكیددان و د زانددن راسددتییەك بددار یەو  لەم كە بەڕنددزانەی ئەو بەدواو ، لێددر  هیددوایەی بەو

 .بكەنەو  باڵویان شێو كان لە بەشێو یەك
 

----------------------------------------- 
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 زیر ك كچانی ئار زوو و ساكار
 

------------------------------------------------ 
 
 

 :سەرچاوەكان
 

: نووسدییی لەسدەر و ئامداد كردن زاد ، مدوفتی سدەدی  مەەمەد. د: پێشەكی زیر ك، حەسەن كوردستان، چریكەی -2
 چداپی دوو م، چداپی زاد ، صدەفی بدۆر كەیی فداور : و رگێدواوی و نووسدین لەسدەر پێدداچوونەو و ز نددی، میدیای

 .خورشیدی 2315 سیید  شابك، -چاپخانەی شیاسی، كردستان بژوهشای نشر مركز بور كەیی انتشارات سازمانی
 
 .2511 سلێمانی راپەڕین، چاپخانەی یەكەم، چاپی ئەحمەد، عومەر هیوا زیر ك، حەسەن -1
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 و رۆشدددیبیری د زگدددای راگەیانددددن، و رۆشدددیبیری و زار تدددی عێدددرا ، كۆمددداری شدددارباژنوی، عوسدددمان گەوهەرێ، -3

 . 2512 بەغدا - السعدون چاپخانەی یەكەم، چاپی كوردی، باڵوكردنەو ی
 یەكەم، چداپی یەكەم، بەرگدی خۆشدیاو، كەریدم میرزا: نووسییی بەسەرهاتەكانی، لە هەندنك و زیر ك حەسەن -3

 .داو  چاپكردنی یارمەتی الوان و رۆشیبیری گشتی ئەمییداری ، 2513 بەغدا -حسام چاپخانەی
 - یەكەم چداپی دوو م، بەرگدی خۆشیاو، كەریم میرزا: نووسییی بەسەرهاتەكانی، لە هەندنك و زیر ك حەسەن -9

 .داو  چاپكردنی یارمەتی الوان و رۆشیبیری گشتی ئەمییداری ، 2515 بەغدا - القادسیە چاپخانەی
 و حیدد: ندۆت نووسییی گۆران، حەسەن :رنكوپێككردنی پێداچوونەو و نەسیرنیا، قادر: ئاماد كردن ناڵەشكێیە، -5

 .11111 سیە گۆران، رۆشیبیری د زگای شابك، چاپخانەی دوو م، چاپی موحتەسەمی،
 هەولێدر ئداراس، د زگدای باڵوكدردنەو ی یەكەم، چداپی دوو م، بەشدی بداكووری،: داندانی نەمر كدان، گۆرانیبێژ  -1

1111. 
 عەزیددز، مددەەمەد زاهیددر قەر داغددی، ئەحددمەد زۆزك: ئامدداد كردنی كوردیدددا، مددوزیكی لە زیددر ك حەسددەن رۆڵددی -1

 .1113 سلێمانی - شڤان چاپخانەی یەكەم، چاپی كورد، كەلەپووری ئییستیوتی كتێبی زنجیر ی
 .كوردستان دوو م چاپی غەفوور، عەبدوڵاڵ دكتۆر: كوردستان جوگرافیای -5
  - 1  - 1" رۆژی" 235" ژمار  بەدرخان، هەفتەنامەی. حەسەن ئیبراهیم مەولود. د چاوپێكەوتن، خانم، رابیعە -21

 !كوش ؟ ی)زیر ك حەسەن( بۆچی ساواك 211 .هەولێر" 1121
 .1121 كوردسات گەلی كەناڵی تەلەڤزیۆنی، چاوپێكەوتیی"كورد ناسراوی نووسەری"باقی حەمە مەەمەد -22
 .هەولێر باكووری، ماڵی 1122 - 22 - 11 رۆژی باكووری هونەرمەند لەگەڵ دانیشتیێك باكووری، -21
 . 1121 - 1 - 15 رۆژی لە لەسلێمانی دانیشتیێك" دۆس  زیر ك نووسەری"باقی حەمە عەبدولی -23
 .لێكۆڵەر یاد و رییەكانی بە پشتبەستن -23
 .رۆژهەاڵت كورد كانی ماڵپەڕنكی چەند -29
 .هەورامان پاو و – كۆمەكان -25
 .2311 تێران -اول جلد – ساواك اسیاد بەروای  بە ایران در چ  جیبش -21
 
 بەڵگەكدانی و كدردم پەیددا بدۆ ی"چد  جیدبش"كتێبدی كە سەرد شدتی، یاسدین دكتدۆر بەڕندزم بدرای بدۆ سوپاس زۆر -

 .كردم ر وانە بۆ و رگێودراوی و كراوی كۆپی بە زیر ك حەسەن بە سەبار ت
 .كتێبی دواجار ئەویش كە عوبێد ئازاد. د بەڕنز برای بۆ سوپاس زۆر -
 .بەرد ستمان خستە - ساواك اسیاد بەروای  ایران در چ  جیبش -
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 ..زیرەك پیاوێكە

 .هەتا پتر شارەزای ژیانی بیت زۆرترت خۆشدەوێت
 ..هونەرمەندێكە

 هەتا زۆرتر گوێ لە گۆرانییەكانی بگری،

 .دەنگیت ال خۆشتر دەبێت
 

------------------------------------------- 
 
 

 !!حەسەن زیرەك هونەرمەندێكی جیهانییە.. بەڵێ
 

 
 

 بەغدا رادیۆی لەسەرد می زیر ك
 

  هەمووجیێان لە هونەرمەند  یەكەمین زیر ك. د نووسێ  ئاڵتوونچی تۆفی . د گۆرانی و مۆسیقا لێكۆڵەری و نووسەر
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 كداری كرماشدان رادیۆی لە زیر ك حەسەن و ختێ د نووسێ ز ندی میدیای .تۆماركردوو  گۆرانی ژمار ی زۆرترین كە
 نامدانە لەو هەنددێ د كدرد زیر كیدان گۆرانییەكدانی داوای و د هدات زیدر ك بدۆ ندامە 1111 ندزیكەی رۆژانە د كدرد

 تدا زیدر ك گۆرانییەكدانی لە د كرد خۆیان دڵخوازی گۆرانی داوای و پاكەتەكان ناو د خستە پار یان خاو نەكانیان
 زنجیدر یەك "زیر ك حەسەن" هونەرمەند دوای كۆچی ساڵەی هەشتەمین و سی بەبۆنەی ئەمساڵ باڵوبكرنتەو  بۆیان
 ئەم ی"213" ژمدار  لە و 1121 - 5 - 1 رۆژی لە ئەلدقە یەكەمدین باڵوكدرد و ، دا ”بەدرخان“ هەفتەنامەی لە وتارم

 د ربەد ری لە لێوانلێدو و داهێیدان لە پواوپدو ژیانێدك: زیدر ك حەسدەن“ نداوی ژندر لە نووسدییەكە بدوو، رۆژنامەیە
 گرنگمددددان چدددداوپێكەوتیێكی دا" 235" ژمددددار  لە و رۆژنددددامە هەمددددان ی 1121   1 - 1 رۆژی لە هەرو هددددا ؟!بددددوو

 لەم كە بددوو  زیددر ك حەسددەن هونەرمەنددد خێزانددی دوا "خددانم رابە" بەڕنددز لەگەڵ چدداوپێكەوتیە ئەو باڵوكددرد و ،
 ئەو سداواك كە بدوو ئاشدكرا ئەو  و بدوو و  روون زیدر ك حەسدەن نەمدر مردندی هدۆی یەكەمجدار بدۆ چداوپێكەتیەدا،

 رۆژی لە دواجدار چار سدەری، بدێ و ساڵە دوو نەخۆشییەكی پاش هۆیەو  بەو كردوو ، د رمانخواردوو هونەرمەند ی
 پەنجددا تەمەنددی لە و شددەهیدان كدداروانی د گدداتە كددورد مەزنەی هونەرمەنددد  ئەم رابددردوو سددەد ی 2511 - 1 - 15

 د مەوێ نووسددییەدا لەم ئەو ی بەغدددا رادیددۆی لەسددەرد می زیددر ك: د كددرێ كددوژ ژ هددر دا مددانگی شددەش و سدداڵە
  ،"زیدر ك حەسدەن هونەرمەندد بدوونی جیێدانی" ئەو  بدكەمەو ، رووندی خاڵێك بەچەند و بكەم لەسەر هەڵونستەی

 لە یە"جیێدانی هونەرمەنددنكی زیدر ك حەسدەن" نووسییومە جارنك چەند نووسییانەدا لەم و دا ماو یە لەم من چۆن
 جیێدانی" ئەم لەسدەر گلەیدی رۆشدیبیرم و خۆشەویسد  برایەكدی رابدردوو رۆژانەی لەم د ستەواژ یە، ئەم كاردانەو ی

 كە! نیدددیە ماندددایە بەو ئەو  بەاڵم! گەور یە هونەرمەنددددنكی زیدددر ك حەسدددەن راسدددتە: گدددووتی هەبدددوو،  "بدددوون
 !!جیێانییە هونەرمەندنكی

 !!بوو نەخونید وار هونەرمەندنكی زیر ك بیرنەكەین لە ئەو ش
 خاڵێدك چەندد بە لێدر دا ئەوا رایەن، ئەو لەسدەر كە بەڕندزانەش ئەو هەمدوو بۆ بەڕنز و برا ئەو و اڵمی بۆ جامن
 :د كەمەو  روون زیر ك حەسەن هونەرمەند بوونی جیێانی بار ی لە خۆم رای
 

 :سەرەتا بۆ جیهانی بوونی هەر هونەرمەندێك، دوو خاڵ پێویستە

 
 !نەیكردبێ كەس پێشتر كە كردبێ، كارنكی هونەرمەند  ئەو :یەكەم
  هەریەك !بویبێ خۆی نەتەو ی و واڵت سیووری و لێبكرێ پێشوازی جیێان لە هونەر كەی هونەرمەند  ئەو :دووەم

  هیچ و جیێانییە هونەرمەند  ئەو ئەوا پێشەو ، هاتە هونەرمەندنكی هەر هونەری بۆ ئەگەر خاڵەش، دوو لەم
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 .بەواقیع ببن دووخاڵە ئەم تا پێویستە، مەر  چەندین خاڵە دوو لەم هەریەك بۆ چونكە هەڵیاگرێ، گومانێك
  كە: د ڵێم ئەو  بەاڵم، خاڵەو  دوو ئەم مەرجەكانی ورد كاری ناو بچمە نازانم، پێویستی بە زۆر كەلێر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مۆسیقا تیپی لەگەڵ زیر ك
 

 هێیانی بەد س  لە سەركەوتوو  زۆریش و هێیاو  بەد س  دووخاڵەی ئەم بەسەركەوتوویی زیر ك زۆر هونەرمەند
 زیددر ك نووسددییومە، جارنددك چەنددد كە مددن جددا. زیددر ك هددونەری بددوونی جیێددانی بە! بددوون بەجیێددانی مەرجەكددانی

 .د بییم خااڵنەدا لەم زیر ك هونەری بوونی جیێانی ئەوا جیێانییە، هونەرمەندنكی
 ژمدددار ی زۆری باسدددی كە ئەوانەی هەمدددوو یەكدددانی،" میلدددۆدی" زۆری و زیدددر ك گۆرانییەكدددانی ژمدددار ی زۆری :یەكەم

 هەزار چددوار" 3111" لە ژمار كددان كە د كددات ژمدداریەك باسددی یەكەو هەر ئێسددتا تددا د كەن، زیددر ك گۆرانییەكددانی
 پێدی  هەزارو "2911" بدۆ گدۆرانییەو  "2111" هەزار لە واتە گدۆرانی، "2111" د گداتە تدا پێدد كات، د سد  گۆرانییەو 

 ژمدددارانەش ئەم جدددا. گدددۆرانی" 3111" د گددداتە تدددا و گدددۆرانی "3111" هەرو هدددا و گدددۆرانی "1111" بدددۆ گدددۆرانی سدددەد
 !شكێیە ریكۆرد ژمار یە، ئەم جیێان هونەرمەندانی نێو لە زیر ك بۆ بێ راس  هەریەكێكیان و بگری هەریەكێكیان

 كە جیێان هەموو لە هونەرمەند یەكەمین زیر ك - :د نووسێ "ئاڵتونچی تۆفی " دكتۆر و مۆسیقا لێكۆڵەری نووسەرو
 تێدددایە، داهێیددانی ژمددار ی زۆرتددرین گددۆرانیش، زۆر ی ژمددار  ئەم دیددار  - كددردوو  تۆمددار گددۆرانی ژمددار ی زۆرتددرین
: گدددووتی "سدددات كدددورد" سدددەتەالیتی لە بدددوو، فدددارس نەتەو ی لە كە مۆسدددیقا شدددار زای هونەرمەنددددنكی هەرو هدددا

 كددوردو هونەرمەندددی مامۆسددتای كاتێكدددا لە! میلددۆدییە دانە "1111" خدداو نی بەتەنیددا زیددر ك حەسددەن هونەرمەنددد
  زیر ك، هونەرمەند كەوابێ !نییە میلۆدییان دانە هەزار“ ئەوروپا هەموو :د ڵێ"خالقی مەزهەری" مۆسیقا شار زای

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://rojnews.news/%DA%A9%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%A4%D9%A7-%D8%B3%D8%A7%DA%B5-%D9%84%DB%95-%DA%A9%DB%86%DA%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%86%DB%95%D8%B1%DB%95%DA%A9%DB%95%DB%8C-%D8%AD%DB%95%D8%B3%DB%95%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%95%DA%A9-%D8%A8%DB%95%D8%A8%DB%95%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%88%DB%95%D8%AA%DB%95%D9%88%DB%95-39829&psig=AOvVaw25Gb-EbLBxBniUO0bIl6et&ust=1567352635892928
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 خالقی مەزهەری هونەرمەند
 

 قسەی لەسەر هەر. نەتەو یەكە كوڕی زیر كیش دیار  هەیە، میلۆدی ئەوروپا هەموو ئەو ند ی دوو تەنیا بەتاقی
! نیدیە سدەیر ئەو  جا! میلۆدییە و گۆرانی "21111" خالقی مەزهەری هونەرمەند خاو نی كە خالقی مەزهەری مامۆستا

 بدێ وندیەو بدێ د وڵەمەنددنكی د وڵەمەندد ، میللەتێكدی كوڕی چونكە. بێ  میلۆدی و گۆرانی د وڵەمەندی زیر ك كە
 .دا میلۆدی و گۆرانی لە هاوتا
 حەسەن مەرحوم لەگەڵ كرماشان رادیۆی لە كاتێ :د نووسێ خالقی مەزهەری هونەرمەند مامۆستای هەر :دووەم

  
 

 
 
 
 
 

 گونیدد ی "ز نددی میددیای" بدار یەو  لەم هەر د هدات، زیر ك بۆ نامە سەدان رۆژانە د كرد، كارمان پێكەو  زیر ك
 :د نووسێ و د كات رۆژانە ئەو باسی زیر ك، حەسەن هونەرمەند خێزانی و رادیۆ

 خدداو ن لە هەندددنك د كددرد، زیر كیددان گددۆرانی داوای و رادیددۆ د هدداتە زیددر ك بددۆ نددامە هەزار دوو نددزیكەی رۆژانە
 لە باڵوبكدددرنتەو ، بددۆ خۆیددان دڵخدددوازی گددۆرانی د كددرد، داوایدددان و نامەكددان نێددو د خسدددتە یددان"پددار " نامەكددان
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 نیشددانەی ئەو هەبددێ، نیشدانەیەكی ئەگەر گونگر كددانەو ، لەالیەن رادیددۆ بدۆ زۆر  نددامە ئەم زیددر ك، گۆرانییەكدانی
 هونەرمەندنكی بیستوو ، نەشم و نەمخونیدۆتەو  ئێستا تا من كە زیر كە، هەواداری گونگرو زۆری و سەركەوتوویی

 نامەكە ز رفی ناو خستبێتە پار شیان رادیۆ، بۆ! هاتبێ بۆ نامەی زۆر ی ژمار  ئەم كورد، غەیر  چ و كورد چ تر،
 و ك زیددر ك لەو ش جددگە رابددردوو ، سددەد ی ی2551 - 2595  سددااڵنی لە كە بیددرنەكەین، لە ز مەنەكەش ئەگەر

 بدوو رادیدۆ تەنیدا ئەو  دابدوو، كدورد میللەتدی هدونەری و سیاسدی بداری نێو لە هونەر كەشی، و كورد هونەرمەندنكی
 جدگە نەبدوون، هاوكدار گۆڤار كدان، و رۆژندامە و سدییەما شدانۆو و تەلەفزیدۆن د ندا د كدرد و ، بداڵو زیر كی د نگی
 ئەو ی كۆنسدێرت، و ئاهەندگ بدۆ و هونەرمەنددنك و ك نەبدوو، واڵتدانی گەڕاندی فرسەتی هونەرمەند ، ئەو لەو ی
 بددوو، بەندددیخانەكان نێددو گرتیددی د ربەد ریددیەش ئەم شددێكی بە و عێددرا  و ئێددران نێددوان لە بددوو د ربەد ری هەبددوو

 بەگیدراوی عێدرا  پۆلیسدی گونداهییەكەی، بێ هەموو لەگەڵ زۆر دانێكی ئازار زۆرو گرتیێكی پاش عێراقی پۆلیسی
 نێدددو د یانخسدددتەو  گونددداهییەكەیەو  بدددێ هەمدددوو لەگەڵ ئیدددرانیش پۆلیسدددی و ئیدددران پۆلیسدددی د سددد  د یدددداتەو 

 هونەرمەندد  ئەو. د كدرد پێیدان زیداد و  بە ئەوان نەكردبدوو، پێیدان عێراقدی پۆلیسی ئەو ی و ئێران بەندیخانەی
 ؟!!میللەت و حكومەت و هونەری نێو ند  نەك د كرد لێ پێشوازییان پۆلیسی ئاوا جیێانییە،

 
 بددوو، یددش"تددایبەت گەروونكددی" خدداو نی ئەوا بددوو، گەور  هونەرمەندددنكی ئەگەر زیددر ك زیددر ك، گەرووی :سێێێیەم

 دندن ئەمریكدایی كۆمەڵێكی زیر ك، مردنی پاش كە د كات، ئەو  باسی زیر ك خێزانی ی"رابەخانم" بەڕنز ئەو تا،
 رووی لە مەندددییەكەی تددایبەت گەروو ، ئەو بددزانن و بددكەن فەحددس گەرووی و بكددون زیددر ك الشددەی د یددانەوێ و

 .دایە لەچی زانستیەو 
 

 و بدووییە زیدر ك هدونەری ئاگداداری پێشدتر و نەبدوو  بەخدۆڕایی هەروا ئەمریكاییەكدان پسدپۆڕ  هداتیەی ئەم دیار 
 گەرووی لە جیدایە گەروونكدی زیدر ك، گەرووی كە بداو ڕ ی ئەو سدەر هاتوونەتە گۆرانییەكانییەو ، و د نگ بەهۆی

 یەكجدار پدار یەكی ئامداد بوون بۆكدان و كدو بچكدۆڵەی شارنكی لە و د هاتن ونو  لە بۆچی د نا تر، هونەرمەندانی
 ئەو گەیشدتوونەتە زیدر ك ئداوازی و د نگ سایەی لە دیار ! كەوێ د س  زویر كیان گەرووی یان الشە تا بد ن زۆر

 پسددپۆڕ  ئەو بەداخەو . تددر كەسددانی و هونەرمەندددان گەرووی لە جیددایە، گەروونكددی زیددر ك گەرووی كە بدداو ڕ ی
 پێددانە گرنگدی بەم هەسد  خدۆی زیدر ك ئەو ی بۆ نەهاتوون، زیر ك زییدوونتی و ژیان سەرد می لە ئەمریكاییانە

 لێدیەگەڕاون، كە ئەوانەی هەمدوو و" خدانم رابە" بەڕندز رای لە د بوو، جیاوازی رایەكی زیر ك، كە دڵییام و بكات
 زیدر ك گەرووی بەدڵییداییەو  كە بكدرێ، بدۆ زانیسدتیانەی پشدكیییی و زانایانە ئەو د س  بكەونتە زیر ك گەرووی



!ی کوشت؟(حەسەن زیرەک)ساواک بۆچی   92 
 

 لە دا الوازی و نەخۆشدی سدەرد می لە زیدر ك ئەو تدا چدۆن تدر، هونەرمەندانی و تر و كەسانی گەرووی لە جیابوو
 كوڕنكی و ك ئێستاش گەرووم د نا دایە، هەناوم و سك نێو لە تا ئەو  نەخۆشییەكەم من: د ڵێ ناسیارنكدا و اڵمی
 چدۆن بدوو، جیێدانی گەروونكدی بدوو، جیداواز گەروونكی زیر ك گەرووی! بەڵێ !د ڵێم بۆ گۆرانی  ساڵە بیس  پازد 

 مێشدكی كە ئەوانەی زاناكدان قسدەی لەسدەر ئاسدایی، كەسدانی مێشدكی لە بوو جیاواز مێشكێكی: ئەنیشتایین مێشكی
 ئەویدش و زاناكدان د سد  بكەوتبدایە زیدر ك گەرووی ئەگەر: د یڵدێم دڵییداییەو  بە دیسان. پشكییو  ئەنیشتایییان

 گەرووی: كە رایەی ئەو د گەیشدتیە زانسدتی بەلێكدۆڵییەو ی زاناكان بێشك ئەوا كرابوایە، بۆ زانستیانەی پشكیییی
 ئەم هەر. جیێددانییە گەروونكددی و تاقددانەیە گەروونكددی و ئاسددایی خەڵكددی گەرووی لە جیددایە، گەروونكددی زیددر ك
 بەڵدگەی خدۆی! پشدكیین بدۆ زیدر ك، گەرووی الشدەو هێیدانی د س  بە بۆ هەوڵدان و ئەمریكایی پسپۆرانی هاتیەی
 د مرن هونەرمەند و د مرن خەڵك ژمار  بێ رۆژانە د نا تر، كەسانی گەرووی لە  "زیر ك" گەرووی جیایی و گرنگی

 .ناكەن گەروو كانیان و الشە داوای پسپۆڕانە و زانا ئەو هەر كەچی جیێان، هەموو لە
 

 و عەیدب بە زیدر ك نەخونیدد واری تدریش، زۆری و گدووتی بەڕندز م بدرا ئەو و ك زیدر ك، نەخونید واری: پێیجەم
 بە زیدر ك نەخونید واری بەڕنزانە، ئەو هەموو پێچەوانەی بە من كەچی ئەژمارد كەن، زیر ك بۆ كورتییەك و كەم

 هدیچ هدونەر كەی كە ئەو ی هدۆی نەبدۆتە زیر ك بووانامەیی بێ و نەخونیدن چونكە زیر ك، بۆ د زانم شانازییەك
 هەر لێددددر  بەرز یە، هددددونەر  ئەم كەخدددداو نی زیددددر ك، نەخونیددددد وارییەی ئەم هەر هەبددددێ، كددددوڕییەكی و كەم

 .زیر كە بوونی جیێانی بە گرنگی خاڵێكی نەخونید وارییەكەی
 

 
 
 
 
 
 
 

 زاد  موفتی سدی  مەەمەد. د
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 "خدانم رابە" ئەو تدا "!نەبدوو كەم هیچدی هدونەر لە زیر ك" د نووسێ "موفتیزاد  سەدیقی مەەمەد" دكتۆر بەڕنز و ك
 باسدەواد زۆر بەاڵم بدوو، سەواد بێ زیر ك راستە": د ڵێ بەزانایی زۆر و ساد یی بە زۆر زیر ك، و فای بە خێزانی

 داهێیدان و بەرهەمدداری مەرجدی خونیدد واری ئەگەر! بدوو خونیدد وار بەڕاسدتی بەاڵم، بوو، نەخونیدوار :بەڵێ "بوو
 نیشدانەی بوواندامەیەك هەمدوو ئەگەر خونیدد وارییەكەیەتی، مەرجدی زیدر ك، بەرهەمدی زۆری و داهێیدان ئەوا بێ،

 نیشددانەی بووانددامەیەكیش بددێ و نەخونیددد واری هەمددوو نددابێ، ئەوا! نیددیە بووانددامەكە خدداو ن رۆشددیبیری و زانددایی
 تەنیدا هەر داهێیدان، بدۆ كە سدەڵماند ئەو ی خدۆی، بەنەخونیدد واری زیدر ك ئەو تدا بێ ، بەرهەمی بێ و نەزانی

 !نییە مەر  بووانەمە و خونید واری
 هاوتاو بێ بەكەسێكی د بێ تر جارنكی بەرهەمیش، ركابەری بێ و زۆری بە و خۆی بەنەخونید واری زیر ك لێر ش

 .ونیەو بێ
 و جارندك لە زیاتر بە زیر ك د نا!! بوو د ربەد ر و كەس بێ زیر ك!! بوو كورد زیر ك جیێانی، كەسێكی بە د بێ
 هونەرمەندد، یەكەمین و كورد یەكەمین بە د بوو ئەوكاتە. جیێانی ی"گییس" كتێبی نێو د چوو  د رگایەك لە زیاتر

 .هەبێ ركابەری بخواو كەس مافی ئەو ی بێ و جیێانی گییسی كتێبی نێو د چێتە جاریك لە زیاتر كە
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هدونەر كەی، سدەركەوتوویی و لێێداتوویی سدایەی لە خۆیددا، د ربەد ری و كدونر و ری پدو ژیانی لە زیر ك :شەشەم
 بدێ بدێ، پشد  لە مۆسدیقای تیپێكدی ئەو ی بدێ زیر ك خۆی، هونەر كەی بەجێێێانیبوونی لە بویو  باشی هەنگاوی

 سدەرد می لە بدێ، پشد  لە حكدومەتێكی و حزبێدك عەشدیر تێك ئەو ی بدێ بدێ، لەپش  هونەری د زگایەكی ئەو ی
 كدوردو گدونگری و بدوی ئێرانی و عێرا  و كوردستان سیووری هونەر كەی داهێیانی پو و ر سەنی بەهۆی خۆی ژیانی
 و كدو جیێانییەكدانی رادیدۆ گەییشدتە د نگدی پەیدداكردوو خدۆی بدۆ تریشدی زۆری و ئەرمەن و عەر   و تورك فارس

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://knwe.org/?p=5210&psig=AOvVaw25Gb-EbLBxBniUO0bIl6et&ust=1567352635892928&psig=AOvVaw25Gb-EbLBxBniUO0bIl6et&ust=1567352635892928
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 شدك بدێ ئەوا نەد كرد پشتگیری كەس ئەمانە هەموو بۆ ئەگەر تر، نێو ندی زۆر و" مۆنتیكارلۆ" و "ئەمریكا د نگی"
 و ك بدۆئەو ی د كەنەو  تداقی بەغددا، رادیدۆی لە عێرا ، دنتەو  كە 2555 ساڵی هەبوو، زۆریشی رنگری پێشگرو

 و داد خەن روودا بە د رگدای نداگونجێ، رادیدۆ بدۆ د نگد : د ڵدێن و نداچونین د ری كەچی بگرنەو ، و ری گۆرانیبێژ
 ساڵی هەتا پەنجاكان سەر تای سااڵنی خۆی بوونی سەرد می لە چ كاتێكدا، لە ناكەن، تۆمار بۆ گۆرانییەكی هیچ

 لە مداو یەش ئەو پداش بدوون، زیدر ك حەسدەن هونەرمەندد گدونگری گونگر كدان زۆری بەشدێكی بەغدا رادیۆی 2591
 ئەمجدار  كەچدی هەبدوو، داواكداری زۆرتدرین زیدر ك گدۆرانی رادیدۆیە، لەو داواكدراودا، گدۆرانی بەرنامەیەكی هەموو
 ئەو پداش د گدرنەو ، و ری رادیدۆ لە هونەرمەنددنك و ك نە د كەن تۆمدار بدۆ نەگدۆرانی و د نێن روویەو  بە د س 

 زیدر ك د نگدی سدایەی لە كە رادیدۆیەی ئەو لەونش، ئێران، د گەڕنتەو  كە عێرا  لە هیواكردنە، بێ و دڵشكاندن
 نەو ك و د نددێ زیددر كەو  بەرووی د سدد  ئەویددش رادیددۆیە، ئەو هەر كددرد، پەیدددا خددۆی بددۆ زۆری گددونگری دامەزراو

 تددر بەدبەختییەكددی و شكسددتێك لێددر و  تۆمددارد كەن، بددۆ نەگددۆرانی و د گددرنەو  و ری هونەرمەنددد نەو ك كارمەندددو
 .نادا بەری یەخەی تامردن و د گرێ زیر ك یەخەی

 
 لەڕووی بەداخەو  خدۆیەتی، تایبەتمەنددی خاو ن داهێیەرنكە دا"گوتن" و "ئاواز" و "د نگ" لەڕووی زیر ك :حەوتەم
 و ك مددن بەڕای كە نەكدراو ، زیددر ك گۆرانییەكدانی هەمدوو كێومدداڵكردنی بدۆ تایبەتمەندددییە، ئەو مۆسدیقی زانسدتی

 :كۆد بیەو  خانەدا”سێ”لە زیر ك ئاواز كانی -زیر ك د نگی گونگرنك
 تددر، كەسددانی ئدداوازی چ بیددانی ئدداوازی چ خۆمددان فۆلكلددۆری چ گوتددووییەتییەو ، زیددر ك كە ئدداوازانەی ئەو :یەكەم
 ئەمەش د ناسدرنن، زیدر ك ئداوازی بە ئێسدتا و لێدداون خدۆی مدۆركی گوتوویەتییەو و زیر كانە بەشێو یەكی زیر ك
 .داهێیان هێز كانی لە هێزنكە
 تدایبەتی ئداوازی بەاڵم، تدرن، هونەرمەنددانی داهێیراو كدانی لەئاسدتی داهێیداو ، ئداوازی هەنددنك زیر ك :دووەم
 .زیر كن
 غەیددر  و كددورد دیددكەی هونەرمەندددانی داهێیانەكددانی بەرزی ئاسددتی كە داهێیدداو ، ئدداوازی هەندددنك زیددر ك :سێێێیەم
 زۆر ی ژمدددار  ئەم لەنێدددو تایبەتمەنددددییەو سدددێ ئەم كە. جیێدددانی داهێیدددانی ئاسدددتی چدددوو تە بەزانددددوو و كدددوردی

 .زیر ك د نگی مانەو ی زییدوو و زیر ك هونەری بەجیێانبوونی بۆ گەور یە پشتگیرییەكی زیر ك، گۆرانییەكانی
 

 خدۆی مدافێكی و ك پێویستە هەیەتی كە هونەرییەی تایبەتمەندییە هەموو بەو زیر ك حەسەن هونەرمەند :هەشتەم
 ئەو هەمددوو و" سددەگرمە.  .ع" مامۆسددتا كددورد ناسددراوی هونەرمەندددی لە تكددا لێددر و " گیددیس"كتێبددی نێددو بچێددتە
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 و یەك بدكەنە د نگیدان كدردوو و زیدر ك هدونەری لەسدەر كاریدان هدونەر و  زانسدتی لەڕووی بەڕنزانەی هونەرمەند 
 و ك زیددر ك كە بددكەن، ئەو  داوای جیێددانی هددونەری یاسددای لەڕنگددای كددۆبكەنەو و هونەرییەكددان زانسددتییە بەڵددگە
 شدیاوی جێگدای و جیێدانی ی"گییس"كتێبی نێو بچێتە بەاڵم در نگیشە، ئەگەرچی - نەواز كان تایبەتمەندییە خاو ن
 دووالو  لە زیدر ك زیدر ك، جێگداییەی بدێ و كەسدی بدێ و د ربەد ری لە پدو ژیدانە ئەم نێو لە لێر و  .بگرێ خۆی

 !هونەر كەی بوونی بەجێێانی بۆ ناو  باش زۆرو هەنگاوی
 
 بە ندداو رۆكەو ، شددیعرو مۆسددیقاو هددونەری لەرووی تێدددایە، بددوونی جیێددانی مەرجەكددانی هەمددوو زیددر ك هددونەری -2
 و فارسددی و كددوردی“ بە زیددر ك كە نەكەیددن لەبیددر ئەو ش داهێیددانەو ، زۆر ژمددار ی و "گددوتن" و "د نددگ" و "ئدداواز"

 ئەو ی و ك زیدر ك، هدونەری بدوونی، نەتەو یی نێو بۆ باشە یارمەتید رنكی ئەمەش و گووتوو  گۆرانی یش”توركی
 و تدوورك و كدورد كە واڵتدانەی ئەو هەمدوو لە د نگدی باڵوبدوونەو ی و ئێدران و عێدرا  نێدوان لە زیر ك د ربەد ری

 و هەواداران لە جددگە ئەوا زیددر ك، هددونەری بددوونی د وڵەتددی نێددو بددۆ د ر  یددارمەتی تددر جددارنكی تێدددایە فارسددی
 و هونەرمەندد زۆر الیەن لە زیدر ك ئداوازی گدووتیەو ی و چداولێكردن هەرو هدا: تدر واڵتدانی نەتەو  نێو گونگرانی

 .جیێانیش و ئاسیا و رۆژهەاڵت جیاكانی جیا واڵتە و نەتەو  كارانی مۆسیقا
 
 هێیدد ی -تائێسدتا بدزونیەر و هێزنكدی هونەریددا و ئەد بدی نێو ندی لە كە هونەرمەند ، یەكەم زیر ك حەسەن -1

 لێكددۆڵییەو ی وتددارو سددەدان لەو ی جددگە چدداپكراو ، لەبددار و  جیددای جیددا كتێبددی 29 لە زیدداتر  -بددم ئاگددادار مددن
 بدۆ تەلەڤزیدۆنی و رادیدۆیی بەرنامەی سەدان بە دیسان باڵوكراو تەو ، گۆڤار كاندا و ماڵپەڕ رۆژنامەو لە لەبار و 

 لە زیدر ك بدۆ ماڵپەڕ بەشە و ماڵپەڕ د یان ئییتەرنێ  لە هەرو ها گێودراو ، بۆ سیمییاری و كۆڕ د یان سازكراو و
 .گەرمە بازاڕیان دانراو  زیر ك پەنای

 
 بەرد وامددیش هەیەو بیددانی و خۆمددانی كەر و ی السددایی و چدداولێكەر زۆرتددرین كە هونەرمەنددد  یەكەم زیددر ك -3

 .هەڵكەوتوو  لێ ناوداریان هونەرمەندی دواجار زیر ك كەر وانەی السایی لەو هەندێ لەزیادبووندان،
 
 هەر لەو ی جگە زیر ك، ناو  كوڕ كانیان لە ناویان زۆر خەڵكێكی كوردستان لە زیر ك، هونەری لەسایەی هەر -3

 .بەكارهاتوو  د ستە و تی  و شونن سەدان بۆ" زیر ك"ناوی زیر ك، خۆشەویستی بە
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 رادیددۆو بددازاڕو سددیدی و كاسددێ  باڵوكددردنەو ێ لەكددۆی زیددر ك، گۆرانییەكددانی ئێسددتاش سدداڵە هەمددوو ئەم پدداش -9
 .كوردستانە هونەرمەندانی هەموو پێشەو ی پێشی لە زیر ك ماڵپەڕ كانەو ، و تەلەڤزیۆن

 
 لەسدەر هونەری ئابووری و هونەری بازاڕی باشی و گرنگ بەشێكی هونەری، نێو ندی هاتۆتە زیر ك رۆژ و  لەو -5

 .د كەوێ د س  زیر ك هونەری لەسایەی نانیان كەس زۆر و د گەڕێ زیر ك هونەری ناوو
 
 زیر كدی د نگدی و نداو ژیدان، ناخۆشدییەكانی هەمدوو سدەر ڕای زیدر ك بەرهەمدی زۆر و داهێیدانی پو و پێداگری -1

  هەمووی ئەمانە نەتەوان، نێو و د وڵەتان نێو شار زایی و پسپۆر زۆر و راگەیاندن و هونەری نێو ندی زۆر گەیاند 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پیرۆز جەژنتان ر فیقم براو هۆز       و گەل براو بەشادی شادم
 

 و كددورد میللەتددی لەسددەر ئەمددوۆ و مدداو تەو  ئەو ی كردوویەتددی، بەدبەختددی و بەهەژاری و تدداكە كەسددی بە زیددر ك
 بوونەی جیێانی بە ئەم شریتی بوییی بۆ كاركردنە، تەنیا بیكەن، پێوستە كورد هونەرییەكانی و ئەكادیمی نێو ند 

 .زیر ك حەسەن هونەرمەند
 و پسدددپۆڕان هەیبدددوو، كە نەخونیدددد وارییەی ئەو هەمدددوو لەگەڵ كە كەسدددە تەنیدددا زیدددر ك، حەسدددەن هونەر مەندددد
 و كدردوو  لەگەڵ كاریدان و ناسدیویانە ندزیكەو  لە ئەوانەی هەموو كورد غەیر  و كورد كوردی مۆسیقای شار زایانی
 و "عەبقەری" و "استاد" مامۆستا بە زیر ك حەسەن قەناعەتەو ، هەموو بە بیستوو ، د نگیان دوور و  لە ئەوانەش

 نددداو لەو و د بەن نددداوی" نەبدددوو و  دووبدددار " و "وندددیە بدددێ" و "وندددیە كەم" و "ئەفسدددانە" و "ئەعجدددوبە" و "نددداب ە"
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 و "داهێیدان" و "هدونەر" رووی لە الیەنە هەمە و زۆر لێكۆڵییەو ی هێشتا كاتێكدا لە ئەمە نین، دڵ دوو هێیانەشدا
 لەمددانە هەریەك كە" گددۆرانی هونەر كددانی شددیعری" و" شددیعر" و" گددوتن" و" د نددگ" و "ئدداواز" یەكددانی"تایبەتمەندددی"

 پاش و تر ساڵێكی چەند ئەوا نەبردراو ، پێ پەی هێشتا ترماون زۆری هەیەو خۆیان انەی"زیر ك"تایبەتمەندی
 هدونەری جیاكدانی جیدا الیەنە لەسدەر دكتدۆرا ماستەرو نامەی چەندین نووسییی و ئەكادیمی و زانستی لێكۆڵییەو ی

 تاقانەی ونیەو بێ قوتابخانەیەكی چ خاو نی كورد میللەتی د بێتەو ، روون بۆمان - نەخونید وار زیر كی -زیر ك
 !!نەخونید وار  هەژارو و د ربەد ر ئاوار و!! كەس بێ و جێ بێ زیر كی سایەی لە د وڵەمەند د وڵەمەند ،

 لە پسددپۆڕی و و رد گددرن نەخونیددد وار زیر كددی كار كددانی لەسددەر دكتددۆرا ماسددتەرو نددامەی كەس زۆر داهدداتوودا، لە
 بەرهەمددی الیەنەكدانی هەمدوو نەك ئەد بە، هددونەرو ئەو الیەنێكدی پسدپۆڕی! د كەن پەیدددا زیدر ك ئەد بدی هدونەرو
! نیدیە پسدپۆڕنكدا تەنیا و كەسێك تەنیا توانای لە هەمەالیەنە، زۆرو بەرهەمێكی زیر ك بەرهەمی چونكە زیر ك،
 خداو نی د بدیە زۆركەس داهداتوودا لە هەربدۆیە. بكدات زیر كددا بەرهەمدی تەواوی لە زانسدتی لێكۆڵییەو ی بتوانێ

 روویدێكەو  لە یەكەی هەر و نەخونیدد وار زیر كدی بەرهەمەكانی سایەی لە ئەكادیمی دكتۆرای و ماستەر بووانامەی
 .زیر كیاس بە د بن

 د نددگ و مۆسددیقا هددونەری لە زیددر ك چددۆن :بڵددێم مەبەسددتمە زیددر ك، هددونەری و ئەد بددی لەالیەنددی د شیووسددم، كە
 دانددانی گۆرانییەكددانی شددیعری زۆری هەر  زۆربەی داهێددیەر ، ئەد بیشددەو  رووی لە شددێو  بەهەمددان ئەوا! داهێددیەر 
 هەمدوو ئێسدتا و لێدداون خدۆی ر سدەنی مدۆركی ئەو ، نیدیەتەو  گووتدوو و فۆلكلدۆرن كە ئەوانەش هەموو و خۆیەتی

 بەبدێ "چدریكەی كوردسدتان" كتێبدی كە لەو ی جگە د ژمێردرنن، زیر ك شیعری بە زیر ك، گۆرانییەكانی شیعر كانی
 دیددوانە“ خدداو ن و ”شدداعیرنك“ و ك زیددر ك و بژمێددردرێ زیددر ك "شددیعری دیددوانە" بە د بددێ دڵددیەكەو ، دوو هەمددوو
 تدا میداڵیەو ، لە د كات خۆی ژیانی باسی كە درنژ ی، و دوور شعیر  ئەو چ كوردی، ئەد بی نێو هاتوو تە ”شیعر

 كوردییەكان ئاواز  و مۆسیقییەكان ئامێر  كەباسی شیعر ی ئەو چ عێرا ، لە 2591 ساڵی پاش ئێران بۆ گەڕانەو ی
 بدددۆ كوردیددددا، ئەد بدددی لە ندددونن زۆر ئەوكدددات بدددۆ خدددۆی بدددۆ بابەتدددانە، لەم هەریەك لەو ی جدددگە كە د كدددات،

 لە كە  "كوردسدتان چدریكەی" كتێبدی ئەم كە شدیعری، بەرهەمدی بە د بدن زیدر ك، و  نەخونیدد واری هونەرمەندنكی
 لەم زیددر ك كە لەو ی جددگە ئەو  هەڵددد گرێ، لێكددۆڵییەو  روو و  زۆر لە كددردۆتەو ، بدداڵوی زیددر ك 2555 سدداڵی
 بۆ كورد وارییە رۆژگار ی ئەو ئاونیەیەكی هەمانكاتیشدا لە ئەوا د كات، خۆی ژیانی باسی ژیانیامەیەدا، شیعر 

 خاڵێك گرنگترین. سوڕاو تەو  تێیدا ماو یەدا لەو زیر ك كە جوگرافیایەی ئەو سیاسی و كۆمەاڵیەتی باری ناسییی
 "دانپیاندان" واتە "ئیعتیرافدات" خداڵی ئەوا بدكەم، باسدی دا "زیر ك" ژیانیامەكەی شیعر  باسی لە لێر و بمەوێ كە
 نێدددو قسدددەكردنانەی لەو چ و خۆشدددیاو كەریدددم میدددرزا نووسدددییەكانی لە چ و كوردسدددتان چدددریكەی لە چ زیدددر ك كە
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 دان و داد ندێ كار كدانیخۆی بە دان ر وان زمدانێكی بە جێگدایەك چەندد لە بەخۆبدوونەو ، بووا زۆر بە كاسێتەكان،
 لەو و زیر كە حیكمەتێكی كە زیر ك، شیعر ی دنر  ئەم هەر كردوو ، پێیان بەندیخانەكاندا لە كە داد نێ بەو ش
  :د فەرمووێ ئازایانە و راستگۆیانە چەند سەیركە هێیاو ، بەد ستی خۆی د ربەد رییەكەی و ناخۆشی لە پو ژیانە

 
 بەر ڵاڵبێ كە گەور ، بێ كێ                                        
 چابێ ز حمەتە و دێ لێ میی و ك                                        

  
 خۆیددان ژیددانی باسددی كە لەوانەی كددورد لە كەس هددیچ ئێسددتا تددا و زیددر كە داهێیددانێكی زیددر ك، دانپێدددانانەی ئەو

 بداس خۆیدان ژیدانی واقیعدی ر وان زمدان و د مامك بێ ئاوا نەیانتوانیو  "زیر ك حەسەن" هونەرمەند و كو كردوو ،
 خدددۆی بەزاری زیدددر ك ئەوا د كەن، ونیدددا" فریشدددتە" و "پددداڵەوان" و كدددو خۆیدددان ژیدددانێ زۆربەیدددان بەڵدددكە بدددكەن،

 !د یڵێم و د ییووسم دڵییەو  دوو بەبێ كۆتاییدا لە "سەر بردۆتە ئاوا خۆم ژیانی من": د فەرمووێ
 هونەرمەنددنكی بە بیكدات و زیداتر كە لە زۆر داهێیانەكدانی و وندیەیە بێ هونەرمەندنكی و كەسایەتییەك زیر ك،
 هونەربدۆمن": د فەرمدووێ! بكدات هدونەر كەی و خدۆی باسدی بەجدوانی د تدوانێ  "زیدر ك" هەر ئەو  بەاڵم، جیێانی،

 لە و د ناسدن زیدر ك ندزیكەو  لە كە ئەوانەی "د كەم قسدەم كدوردی بە و بدووم كدورد چدۆن! نەبوو بەهر یەكی هیچ
 !هونەرمەند ن ئەو ژیانی ئاگاداری ئێران
! بڵدێ گدۆرانی فارسدی بە و فارسدی سدەبكی بە كدردوو ، زیر ك لە داوایان زۆرجار فارسەكان كە د كەن، ئەو  باسی
 و عەر بدی و فارسدی بە كە تدر كەسدانی و ك زیدر ك ئەگەر بەرچاوت بیێێیەو  تۆ نەكردوو ، ئەمەی زیر ك كەچی

 بە زیددر ك! بەاڵم ؟!نەد هددات بەسددەر ئدداوای ژیددانی! گوتبددا گددۆرانی فارسددی بە ئەویددش گوتددوو ، گۆرانیددان تددوركی
 قوربدانی د كداو خزمەتی دڵسۆزانە و كلتوور كەیەتی و سروش  و كوردستان و كورد عاشقی راستگۆییەو  و ئاگاداری

 نەخونیدد وار دا هونەرمەندد  ئەو دوایدی كۆچی بەسەر ساڵ هەش  و سی ئەوا كە ئەموۆكەش،! بەداخەو . د دات بۆ
! راگەیانددنەو  د زگاكدانی لەالیەن زیدر ك، گۆرانییەكدانی بەكارهێیدانی نارندك و خدراپ هەمدوو لەگەڵ تێد پەڕێ،

 بددێ سددەرقافلەی ئێسددتاش كددوردییەو هددونەری پێشددەو ی پێشددی رنددزی لە زیددر ك، هددونەری زیددر ك، د نگددی هێشددتا
 و "رسدتە" لە زیدر ك، ژیدانی بدار ی لە ئاگادارییەكیدان و زانیداری هەمدوو هەن، خەڵكانێك هێشتا كەچی ركابەر ،

 زیدر ك هدونەری و زیدر ك كەسدایەتی لە تێگەیشدتیە خدراپ لەو خۆیدان نداتوانن بوو و ناشیاوگیر یەكی"د ستەواژ "
 سەربەرزیشدە راسدتگۆو و ناسداندوو  خدۆی و كدو خۆی كۆمەاڵیەتی كەسایەتییەكی و ك چ زیر ك چۆن و بكەن رزگار
 و د كەن زیدر ك باسدی دوژمیكدارانە د ستەواژ  رستەو بەو السەنگانە سەرپێیانەو دنن! ئاوابیاسن! خۆناساندنە لەو
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 دۆز خ ژیانێكی نێو لە و یارمەتییەك هەموو بێ و خۆی هەر زیر ك كە د بونرن، داهێیانە و جوانی هەموو لەو خۆ
 زاڵمددانە رۆژگدار و كدۆمەڵگە و د سددەاڵت كە د و سدتن، خداڵە چەنددد ئەو سدەر لە د چدن هێیدداون، بەرهەمدی ئاسدادا
 و ك سدیعەتكار، قەدری بەسدیتا قەومدی لەنێدو"! د فەرمدووێ مەزن ی"گدۆران" و ك بەڵێ! داهێیاو  ی"زیر ك" بەسەر

 سدددەد  سدددێ پددداش دا، گالیلۆیدددان سدددوتاندنی بویددداری كە ئەوانەی ".لێخیددددا گدددۆمێكی لەنێدددو وایە قەمەڕ عەكسدددی
 پەشددیمان بێدد  رۆژێ كوژ كددان زیدر ك بڵێددی تددۆ !!كددرد لدێ لێبوردنیددان داوای و بددوونەو  پەشددیمان میراتگر كانیدان،

 !بكەن زیر ك لەگیانی لێبوردن داوای و دابیێن خۆیان تاوانی بە دان و ببیەو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حەسەن زیر ک
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 :تێبینی

 
 سدەدجار هەیەتدی، كە نایدابەی زۆرو بەرهەمە هەمدوو ئەم لەگەڵ "زیدر ك حەسەن" و ك گەور ی هونەرمەندنكی -2

 بدددۆ نیدددیە، یدددان شدددیاو و هدددونەری بەرندددامەیەكی هدددیچ" سدددەتەالیتەكان" و  كدددان"تەلەفزیدددۆن" و "رادیدددۆ" بەداخەو 
 لەگەڵ بدددداڵود كەنەو ، زیددددر ك گۆرانییەكددددانی كەم زۆر زیددددر ك، جوانەكددددانی و خددددۆش گددددۆرانییە باڵوكددددردنەو ی
 گدۆرانییەكە جدۆری و كدات بدۆ خونیددنەو یەك هدیچ گۆرانییەكدان هەڵبژاردندی لە كەمەش، ژمدار  ئەم باڵوكردنەو ی

 و كرماشدان و تداران و بەغدا رادیۆكانی لە كە ئەو یە یەكێكیان هەیە، تۆماركردنی جۆر  دوو زیر ك چۆن ناكەن،
 هەبدوو ، رادیۆكاندا لە كە جیاوازییەی ئەو لەگەڵ بەرز ، تۆماركردنییان ئاستی و كردوون تۆماری مێاباد تەورنزو
 جدا. كدردوون تۆمداری تدایبەت دانیشدتیی لە و دانیشدتیەكاندا بدۆنەو لە زیر ك كە گۆرانییانەیە ئەو دوو م تۆماری

 ئەو! نمددوونە بددۆ پێویسددتە، زۆر زیددر ك گۆرانییەكددانی بددۆ گددۆرانی، كدداتی و گددۆرانی جددۆری هەڵبژاردنددی بددۆیە هەر
 بۆ كارو بۆ د بێ دڵگەرمتر گونگر گۆرانییانە ئەم بیستیی بە ژیان، خۆشەویستی لە پون و گەرم كە گۆرانییانەی

 رۆژانددی و تددایبەت بەكدداتی پێویسددتیان و گریاندداوین و خەمدداوی گددۆرانی زیددر ك، گۆرانییەكددانی لە هەندددنك ژیددان،
 و رۆژ و شەو سەعاتی چوار و بیس  بەسەر د كرێ زیر ك میلۆدییەكانی و گۆرانی تەواوی من بەڕای. هەیە تایبەت
 .بكرێ بۆ وردیان سروشتی و د روونی لێكۆڵییەو ی ئەگەر بكرنن، دابەش ساڵ و رزی چوار هەر و هەفتە

 
 بە زۆر زیددانێكی و بەربددادن و ناڕنددك زۆر د كەنەو ، باڵویددان تۆمارگاكددان كە یددانەی" سددیدی" و "كاسددێ " ئەو -1

 ز وقدی كە تدر زۆركداری و ناكاو لە گۆرانی بوییی و تۆماركردن خراپ و تێكەڵكردن چۆن د گەیین، زیر ك هونەری
 .د گەیەنن زیر ك بەرزی هونەری بە زیان و تێكد د ن گونگر
 بدكەن تۆماركردندانە جۆر  ئەم چاودنری پسپۆر كەسانی و هەبێ هونەری مەرجی رۆشیبیری و زار تی پێویستە بۆیە

 هونەرمەندددان هەمددوو و زیددر ك گۆرانییەكددانی تۆمدداركردنی هددونەری ئاسددتی و بددد ن سددزا كددار سددەرپێچی كەسددانی و
 .بپارنزن

 مامۆسدتای كداری د كدات، زیدر ك كدورد هونەرمەنددی هونەری بە خزمەت و شیاو  و جوان كارنكی زۆر كە ئەو ی -3
 هیددوادارم، و لێددد كەم خۆشددی د سدد  دڵەو  لە و سددەگرمەیە  .مامۆسددتا ع كددوردی مۆسددیقای لە پسددپۆر و دڵسددۆز

 .جوانە خزمەتە ئەم لەسەر بێ  بەرد وام
 



!ی کوشت؟(حەسەن زیرەک)ساواک بۆچی   101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سەگرمە جەمال عەبدواڵ مامۆستا
 
 ر ونەقێكدی و كدردوو  كوردی هونەرمەندانی بۆ سلێمانی لە "كورد كەلەپووری ئەنیستیوتی" كە كار ی ئەو دیسان -3

 هەشد  كدراو و بدۆ تدایبەتی كداری یدش"زیدر ك حەسدەن" هونەرمەندد. كار كانددا نێوان لە و كار كان بە داو  تاز ی
 كردووتەو و گۆرانییەكاندا و بەر تاز یان ژیانێكی و كۆكردۆتەو  پاكەتێكدا لە شیاو بەشێو یەكی یان" سیدی" دانە
 یددان "زیددر ك حەسددەن" هونەرمەنددد زووی رۆژانددی گۆرانییەكددانی لە زۆر ژمددار یەكی هونەرمەندددانە و شددار زایانە زۆر

 .هونەرمەند  ئەم د نگی ئاشقانی و نوێ نەو ی د ستی بەر خستۆتە
 
 و "خدالقی مەزهەری" مامۆسدتا هونەرمەندد، مامۆسدتایانی تدایبەت بە د كەم، لدێ تكایان و د خوازم خۆزگە لێر  من

 لەو هەر كددار  ئەم چددونكە بددكەن، تەرخددان زیددر ك بەرهەمەكددانی بددۆ زۆرتددر و ختددی كە "سددەگرمە  . ع" مامۆسددتا
 و سەرپەرشدتیكار مامۆسدتایانی و نێو ندد  ئەم بدۆ خۆشدیم د سد  و سدوپاس دنیدایەك لەگەڵ. د و شێتەو  بەڕنزانە
 خۆیدددا لەو ختددی شددیاو و كددارنكی بەراسددتی كە یە،"كددورد كەلەپددووری ئەنیسددتیوتی" لەم كدداركەر دڵسددۆزانی تەواوی
 .د كەن

 
----------------------------------- 
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  رابیعەخانم  چاوپێكەوتنێكی گرنگ و مێژوویی لەگەڵ
 

 خێزانی هونەرمەندی گەورەی كورد و
 

 جیهانی نەمر حەسەن زیرەك
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ژیان و مردنی زیرەك لە دەمی رابەخانمی خێزانییەوە

 
 مەولود ئیبراهیم حەسەن. د: چاوپێكەوتن

 
 لە ؟!د ربەد ری لە لێوانلێددو .داهێیددان لە پواوپددو ژیانێددك: زیددر ك حەسددەن" ئەڵددقەی یەكەم باڵوبددوونەو ی لەگەڵ
: گدوتی بەدرخدان د زگدای بار گدای لە عەزیدز عدومەر كداك بەدرخدان هەفتەندامەی 1121 - 5 - 1 رۆژی ی231 ژمار 
 هاتوو ؟ بەمیوانی: گوتم .هەولێر بەڵێ: گوتی هەولێر؟ لە: گوتم. لێر یە زیر ك خێزانی رابەخانمی د زانی دكتۆر
 .هەوڵد د م: گوتی بیبییین؟ د كرێ: گوتم. لێر یە ماڵی نەخێر: گوتی

 
 و خونیددددنەو  بە خدددۆم هەرچەندددد  د گەڕندددم، و اڵمەكەیددددا بەدوای و كدددردووم ونڵدددی پرسدددیارنك زۆر  مددداو یەكی
 بدوومەتەو ، نزیدك تەواو دروسد  و اڵمدی لە بویدو و باشدم هەنگداونكی زیدر ك، مردنی و ژیان لەبار ی لێكدانەو ،

  ئەو دروستی و اڵمی راستتر و چاكتر زیر ك حەسەن هونەرمەند بەو فای خێزانی ی"رابەخانم" لە هەیە كێ بەاڵم
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 د دات هەوڵدیش هەولێدر و لە خدانمە ئەو كە كدردم، دڵییدای عدومەر كداك ئەو ی پاش بۆیە هەر! البێ  پرسیار ی
 چداوپێكەوتیە ئەم بڵێدی تدۆ بدوو، دڵدم لەسدەر د سدتم و بدوو رابەخانم الی خەیاڵم بەرد وام بكەوێ، پێی چاومان

 براد رنكی چەند لەگەڵ ئەویش هەقە خوا كرد و ؟ چی : د مگوت د بییییەو  عومەرم كاك جارنكی هەر سەربگرێ،
 "رابەخددانم" تەندروسددتی بدداری بەداخەو  بەاڵم بددوون، چدداوپێكەوتیەكەو  سددەرگرتیی بەدوای دڵسددۆزانە زۆر دیددكەی

 سبەی: گوتوویەتی ناردوو و و اڵمی رابەخانم دكتۆر: گوتی عومەر كاك 1121 - 1 - 21 رۆژی تا دواخس ، كار كەی
 دووسبەی نا سبەی بەاڵم بوو، مێژوویی و گرنگ و خۆش زۆر هەواڵێكی. د كەم چاو ڕنتان نیو ڕۆ پاش دووسبەی نا

 .نەد ڕۆیش  كات بوو، ئاگر لەسەر دڵم بوو، دڵم لەسەر د ستم بوو، دوور زۆر من بۆ نیو ڕۆ پاش
 

 خانمێددك مدداڵی بەر و عددومەر كدداك لەگەڵ 1121 - 1 - 11 رۆژی نیددو ڕۆی پدداش د قددیقەی بیسدد  و پێددی  سددەعات
 و هونەرمەندد گەور تدرین ژیدانی نێێیییەكدانی خدانمێكە دیدكە، خانمەكدانی هەمدوو لە جیایە خانمێك بەڕنكەوتین،
  ئەو هەرچی لەرنگا .مێژووییە خانمێكی نییە، ئاسایی خانمێكی رابەخانم الیە، كوردی هونەرمەندی جیێانیترین

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خانمە رابە
 

 خۆشدیاو كەریدم میدرزا هەرچدی د زرییگدانەو ، لەگونمددا هەمدووی هەڵگوتدوو ، رابەخانمیددا بە زیدر ك گۆرانییانەی
 عددومەر كداك شدار زایی بەهدۆی .بەرچداوم د هداتیەو  نووسدیبووی زیدر ك بدۆ ژنە ئەو بەو فدایی و ژنچداكی لەبدار ی

 عددومەر كدداك رامددانگرت، ماڵێددك د رگددای لەبەر دواجددار بددوی، كۆاڵنمددان و شددەقام زۆر كددرد، زۆرمددان پێچدداوپێچێكی
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 خدانوو  ئەو و نەبێ كرنچی رابەخانم بكەی تۆ خودایە: گوتم خۆمدا دڵی لە خانمە، رابە ماڵی ئەو  دكتۆر :گوتی
 هونەرمەنددی گەور تدرین دواخێزانی رابەخانم د ترسم زۆر بوو، كرێ خانوو كە واد رنەچوو، مخابن! بێ خۆیان هی

: گدوتی لەوبەر ژنێدك دا، د رگاكەی لەز نگی عومەر كاك ؟!بمرێ كرنچیاتیدا لە زیر ك، حەسەن و ك ئەویش كورد
 لە لەپددو نابیسددێ، رابەخددانم موبەریددد كەش د نگددی لەبەر و كارناكددات ز نددگەكە بددد ن، د رگدداكە لە قددایم كدداكە

 دیدوار كەو  بە باڵخشداندن بە كەوت ئدێمە بە چداوی هەڵكێشا، گەردنی هەڵۆیەك پیر  دوو م نێۆمی بەلەكۆنەكەی
 هەسددت  كردبددوو، رابەخددانم لەگەڵ خددۆی كدداری رۆژگددار دیدداربوو داد بەزی، گرانددی بە زۆر دابەزی، پلیكانەكددان لە

 ئەو نێێیییەكدانی گراندی بداری زیر ك، لەگەڵ ژیان ساڵ 22 گرانی باری: بەڵێ گراندایە، زۆر بارنكی لەژنر د كرد
 حەسدر تێكەو  چ بە زیدر ك نەبدوو، بەخدۆڕایی بدووبێ، لەدڵددا نێێیی زیر ك ئەو ند ی هەیە كێ جا هونەرمەند ،

 لە دواتدر و ك" د سدووتێ ئێسدقان و مێشدك نەیبێدژم كەم پەنێدانی د سدووتێ زمدان بیڵێم دڵما لە سونكە": د یگوت
 ژیانی نێێیییەكانی هەموو زیر ك بووم، زیر ك خێزانی دوا من: "گوتی كردین، باس بۆی رابەخانم چاوپێكەوتیەكە

 ".باسكردووم بۆ خۆی
 و اڵمم در نگ كە بمبوورن! خۆم شەرمەند  :گوتی یەكسەر رابەخانم كرد و ، د رگای و هات پلیكانەكان كۆتایی كە

 مداڵی د رگدای دواجدار كە لەو دایە، تدۆ گەور یدی مەڵدێ وا رابەخدانم: گدوتم. بدووم نەخدۆش ئاگدادار  خوا دانەو ،
 .كردییەو  ڕوودا بە خۆت 
 كدرد هەرچیمدان سدەركەون، فەرمدوون و بەخێدربێن: گدوتی دای، ئەزیەتمدان بمدانبوور : گوتم لەخزمەتتانم،: گوتی

 د رگداكەی میدوان ژووری دا، پێشدەخۆی ئدێمەی نوانددو خدۆی گەور یدی دواجار نەكرد، قبووڵی پێشكەوێ، رابەخانم
 بوو، پش  لەسەر

 
 
 
 
 
 
 
 

 خانمەو  رابە سەری بەسەر زیر ك
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 ونیەیەكددی بددوو، بەرچدداو راد كێشدداو سددەرنجی پتددر لەهەمددووان ئەو ی دڵگیددر، و خدداونن بەاڵم سدداد ، زۆر ژوورنكددی
 بیرد كداتەو  پێچداو تەو و كدوردانە سدەری زیدر ك كە بدوو ونیەیە ئەو ونیەكە هەڵواسرابوو، بەرزی لە بوو زیر ك

 ژوور كە، دابدوو  زۆری ئداو دانییەكی زیدر ك وندیەی چیرابدوو، مدافوور لەسدەر وندیەكە!! د گەزێ خۆی پەنجەی یان
 لەگەرمەی دواجار" داندرابوو، دیكە ونیەیەكی مێزنك لەسەر ژوور كەو لەگۆشەی بوو، زیر ك دواخێزانی رابەخانم

 حەمە" میددداڵەكانمە بدداوكی كە پیدداو ش ئەو: گددوتی درنژكددردو ونددیەیەش ئەم بددۆ پەنددجەی رابەخددانم" وتددوونژ كە
 ئەویددش بددوو، پێشددمەرگە خۆشد ویسدد ، زۆر زیر كددی چددونكە پێكددرد و ، شددووم بددۆیە زیددر ك مەرگددی دوای". سددەعید
 .بێ  لێخۆش خوای مردوو و

 
 عددومەر كدداك و مددن هێیددا، میددو ی هێیددا، شددەربەتی هێیددا، ئدداوی لێكددردین، پێشددوازی میواندۆسددتانە زۆر رابەخددانم
 .بوو بەتام و خۆش شەربەتێكی هەڵیاگرێ خوا بەاڵم كرابوو و ، گونمان و گیرابوو دڵمان هەرچەند 

 گەشدەكانی چداو  بە لەبەرزیدیەو  سدەرمانەو  بەسدەر كە بدوو زیدر ك وندیەی: گرتدی كە وندیە یەكەمین عومەر كاك
 .د كردین سەیری

 .د هاتەو  و كار باد بوا چەندجارنك دانیشتیەكەماندا، لەماو ی
 تدۆ هەر:  د مگدوت خۆمددا لەدڵدی!! شدەرمەند م :د یگوت (!! ئەوبێ خەتای ئەو ی و ك) خانم رابە كار باد بوا كە

 لەكدوێ كە د كدردین، ئامۆژگداری شدار زا راگەیانددكارنكی و ك رابەخدانم شدەرمەند ین، هەموومدان د مدێكە! ناخانم
 كردبوو، لەبیر ئەو مان هەموومان دواجار بەداخەو  دابیێین، لەكوێ تەسجیلەكە كامیراو و دانیشین چۆن و دانیشین

 .خوری ببێتەو  لێ ریسمان نەمابوو زۆر كردبوو، نیو چڵ كار كەمانی د نگەكەی چونكە ڤەمرنیین، كە"موبەرید " كە
 

 بدتەوێ تدۆ ئەگەر بەتایبەت نییە، ئاسان كارنكی د یدونیی و د یبییی جار  یەكەمین تۆ كە كەسێك بەقسەهێیانی
 د یەوێ، خددۆی كە بڵددێ ئەو  نەك بددداتەو ، تددۆ پرسددیار كانی و اڵمددی كە بددبەی، ئاراسددتەیە ئەو بەر و كەسددە ئەو

 یەك مدن بدۆ بەاڵم نداگرم، نداهەقی لەو دا مدن! بڵدێ شدتێك هەمدوو ندایەوێ رابەخانم د ركەوت بۆم هەرزوو چونكە
 راستیشدم هەنددێ و گەڕاوم و اڵمەكەیددا بەدوای جیدا جیدا بەشدێو ی پێشتر كە پرسیار ی ئەو بۆ بوو، گرنگ و اڵم
 .دایە رابەخانم لەدڵی وا تەواو و راس  و اڵمی بەاڵم كەوتوو ، د س 
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 ماملێ مەەمەدی
 

-------------------------------------------------- 
 
 

 :خواستنی رەش ئەسمەر
 

 ئەمدوۆ پدێش سداڵ پەنجدا لە زیداتر بدۆ بگونزمەو  یە"زیر ك" بێ و پیری رۆژگاری لەم رابەخانم ئەو ی بۆ سەر تا
 :گوتم
 و د كدات جەنابد  باسدی ڕندز و  بە زۆر زیر ك ژیانی لەبار ی بەرگییەكەیدا دوو كتێبە لە خۆشیاو كەریم میرزا* 

 !زیر ك بۆ بوو بەو فا زۆر و بەڕنز زۆر ژنێكی: د ڵێ
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 میدرزاكەریم لە گلەیدیم مدن خۆشد ویسد ،بەاڵم زیر كدی زۆریدش بدوو، مداڵ یەك ئدێمە لەگەڵ كەریدم میرزا :گوتی -

 داو تە كتێبدانەی ئەم نەكدردوو ، بەئدێمە پرسیشدی و بیووسدێ هەموو شدتێك نەد بووایە كردوو  چاپ كتێبی هەیە،
 زیدر ك چونكە! موڵك و ماڵ نەك میراتگری! د زانێ زیر ك بەمیراتگری خۆی ئێستاش رابەخانم هەستمكرد .د ر و 

 .نەكات زیر ك باسی خۆی ئار زووی بە هەركەس كە بەاڵم لەو و  نەبوو، هیچی روو و  لەم
 

 پێكرد؟ شووت چۆن و ژیای زیر كدا لەگەڵ ساڵ چەند تۆ باشە :گوتم
 

 د رگاكەمددان ئدێمە، جیرانددی لە بدوو شداییەك ئەو  نددابێ، نەبدێ راسدتی چددون بڵدێم، راسدتی د بددێ: گدوتی رابەخدانم
 ئدێمە داو تن، هەموو زاد  عەبدوڵاڵ حوسەییی مەال و ماملێ مەەمەدی دن ، زیر ك حەسەن: گوتیان بوو، رووبەڕوو

 شداردبوومەو ، خدۆم لەپشدتە ئداوا بدوو هەویر بە د ستم چۆن د كرد، نانمان دایكم لەگەڵ بوو، خۆمان خانووبەر ی
  و راو ستاین ژنەكان لەگەڵ و د ر و  هاتمە ئەسمەر ر ش رابەی و زیر ك مییش دن ، زیر ك حەسەن ئەو  وتیان

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەسمەر ر ش رابەی و زیر ك
 

 و ڵاڵهدی":گدوتی درنژكدردو مدن بۆسدەری د سدتی زیدر ك ژنەدا هەمدوو ئەو لەنێو بوو، لەگەڵ ئۆركێستیشیان و هاتن
 مدن د كەم، بەتدۆ مێدرد چدۆن مدن جا بوۆ :گوتم نەما پێ هیچم من جا "بتێێیم هەرد بێ بمێیم ئەگەر ئەسمەر ر ش

 حەقیقەت پیاو بییی، یەكترمان شاییەكەدا لە وابوو كردو قسانەمان ئەو بەتەمەنی، زۆر تۆ ساڵمە، بیس  نۆزد ،
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 ز یدیە  بدرازای هدات، كداكەمییە و هدات براژندی و بدرای و داوام هداتە شداییەكە دوای. نەد ویسد  خۆشدم من بڵێ،
 سدێ شداران، بدۆ د بدا كدچەكەم و نایدد م گدوتی هەر بداوكم هێیدا، دیكەشدی زۆری هێیداو مەشدایەخی و شێخ و خانم

 گوتم من دوایی داوام، بۆ نەیێێیێ سەقز لە نەما عالەم نەیدا، هەر باوكم خۆشد ویس ، زۆر مییان بووین، خوشك
 ئەو و بدابم بەڵكدو زریدیگە، و لێێداتوو ئداوا پیداونكی هونەرمەندد و چدون نەبدێ، هیچیشی با نەكەم، پێ شووی بۆ

 خۆشمیەد ویسد ،بەاڵم ئەو ڵ لە و ڵاڵهی: گوتم د وێ؟ خۆش : گوتی كردو قسەم باوكم لەگەڵ بكەم، رازی برایەم
 مداڵی نە خدانوو، نە نەبدوو، هیچدی زیدر ك پێكدرد، شدووم و اڵ بدم، بەختیدار لەگەڵیدا بەڵكدو و خۆشمد وێ ئێستا

 گونزرامەو  من كە" نەبوو ئەمەشی ها" گوتی درنژكرد، پێی ژنر رایەخەكەی بۆ د ستی رابەخانم لەوكاتەدا هەبوو،
 بدا رابە: گدوتی رۆژندك دوایدی رابدوارد، خۆشدمان و بدووین بەیەكەو  مداو یەك دابدووێ، ژوورنكیدان بدراكەی لەماڵی
 بانە، بچییە
 خدۆش سدەر بدێ، خدۆش دڵ نیدیە، هدیچ ماڵ رابە: گوتی بچین، كوێ بۆ حاڵە بەم نییە، هیچمان ئێمە ئاخر: گوتم
  چووییە و سەقز چووییە هەستاین خۆشد وێ، یەكترمان تۆ و من ئەو یە گرنگ ئێستا نییە، هیچ دنیا ماڵی بێ،

 .بووین لەوێ مانگ سێ و ساڵێك و پێداین ژووریان دوو لەوێ باوكم، ماڵی حەوشەی
 

 د چوو؟ ش  و ئاهەنگ بۆ د كرد، كارنكی چ زیر ك كاتانە لەو :گوتم
 

 جدار بچدێ، ئاهەندگ بدۆ كدرد رازیدم مدن دوایدیە لەو نەد چدوو، ئاهەنگیش بۆ نەد كردو كاری هیچ :رابەخانم گوتی
 دانرا، مەهاباد رادیۆی كە ئاخیرانەش لەو سیەو و تاران د چوو  د كردو بەرنامەی و كرماشان رادیۆی د چوو  جار 

 تدۆ زیدر ك: گوتم بانە، بۆ بچین با كردوو ، پەیدا چاكم دۆستێكی رابە: گوتی هاتەو  رۆژێ مەهابادیش، د چوو 
 تدۆ بەسمانە، هەبێ شەونمان نانی مەخۆ غەم رابە: گوتی د بێ؟ چۆن نییە، هیچمان ئێمە شار و شار و هەموو ئەم
 كەریمە، میرزا ئەو ماڵی چووییە بانە، چووییە مەخۆ، لەو  غەم
 

 بە و كددارد كەم جێددبەی ئەو لەسددەر و عێددراقیم پەناهەنددد ی مددن و ڵداڵ: گددوتی كددار ی؟ چ تددۆ كەریددم میددرزا: گدوتم
 لەر ش و گدرتین بدۆ چایخدانەیەكی و ڵداڵ دام، زیر ك خزمەت لە هەڵگرتوو و كار  لەو د ستم زیر ك خۆشەویستی

" بددوو ئێددوار  شەشددی سددەعات رابەخددانم مەبەسددتی" و ختددانە ئەو تددا رۆژانە نەبددوو، داهدداتی چایخددانەیە ئەو قەاڵ،
 و د هداتن بكدات، كار كدان زیدر ك لێدیەد گەڕان دۆسد  و ر فید  بەاڵم. مداڵەو  د گەڕامەو  من د كردو بۆ كار كانم
 .د گەڕایەو  شەودر نگ د یانبردو
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 !شیو ن؟ بە قەبرم سەر بێیە فاید یە چ مەرگم لەپاش
 

 
 !زیرەك چی هەبوو؟

 
 د گوت؟ گۆرانی خەودا لە شەوانە زیر ك رابەخانم گوتم

 
 .بەڵێ :رابەرخانم گوتی

 
 د یگوتەو ؟ بوو كۆنەكان یان تاز بوون گۆرانی گۆرانییەكان :گوتم

 
 .تێدابوو كۆنەشی تێدابوو تاز شی :رابەخانم گوتی
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 گوتوو ؟ تۆ بۆ تایبەتی گۆرانییەكی هیچ زیر ك :گوتم

 
 خدزم میوانەكدان هداتبوو، میوانمان جارنكیان ،"رابە دید م عەمرو:" د ڵێ نییە ئەو  گوتوویەتی، :رابەخانم گوتی

 پێیدان بە هەڵكێشداو شدەلوارم" شدەلوار" د ڵدێن ئێدو  نییە ئەو  پانتۆڵ مییش نەهاتەو ، و دواكەوت زیر ك بوون،
 مدن تا هەبوو، كێوی حەیوانە و بەراز بانە كێو كانی لە ئەود م گرت، بەد ستەو  تەبشوونكم زیر ك، دوای چوومە
 پدێم چداوی كە زیر ك بوو، خۆاڵوی تۆزو دامێیم و ال  هەموو گەڕامەو و من كە هاتبوو و ، ماشێن بە زیر ك چووم

 سەرسام ئاوا خەڵكەكە گوت، خۆشی زۆر گوت گۆرانییەی ئەو" دامێن و دامێین: "گوتی گۆرانی بە یەكسەر كەوت،
 كەس ئەو ی بدێ د گدوت، شدیعری خدۆی بدۆ هەر بدوو، عەجایدب شتێكی زیر ك كوڕ  د كرد، سەیریان و راو ستابوون

 .گوتوو  یشی"نالی مامۆستا و هێمن و هەژار مام و و فایی و گۆران مامۆستا شیعری هەندێ و لێ بڵێ، پێی
 

 باڵونەكرابێتەو ؟ و گوتبێ تۆی بۆ هەیە كاسێتی هیچ :گوتم
 

 لەپدێش تەسدجیلیان د هداتن كە لەو بدوو رقدی زۆریدش نەمدانبوو نەبدوو، تەسجیلمان ئێمە ئەود م :رابەخانم گوتی
 .داد نا

 
 نەبوو؟ تۆماركراو كانی گۆرانییە و تەسجیل خۆی ماڵی لە زیر ك :گوتم

 
 .نەما ئاخیر دا لەو بووی ئەگەریش :رابەخانم گوتی

 
 د گوت؟ چی د بوو، خۆی د نگی لە گونی رادیۆ لە كە زیر ك :گوتم

 
 پێ خەمی هەمە، من شیعرانەی ئەو هەمە، من سەدایەی و د نگ ئەو د یگوت د خوارد، پێ خەمی :رابەخانم گوتی

 د گیددرێ، لددێ زۆر قەدریددان د ڵددێ گددۆرانی و داد نددێ خددۆی لەپددێش كتێبێددك خەڵددك دێ رۆژنددك: د یگددوت د خددواردو
 .د خونید و  ئەوڕۆی
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 هەڵیەگرتبوو؟ خۆی الی كاسێتی و كتێب ونیەو زیر ك :گوتم

  
 ئەم شدەڕی لە" كوردسدتان چدریكەی" كتێبدی تێددابوو، زۆری كاسدێتی و كتێدب هەبدوو، سدیدوقێكی :رابەخانم گێوتی

 كدردو هداتووچۆم ماندگ سدێ ئاگدادار  خدودا بدووم، نەخدۆش مدن بدرد، سیدوقەكەیان هاتن پاسدار بوو شەڕ دواییە،
 .نەكەوتەو  د ستم ئیدی نەیاندامەو ، پاسداران سوپای چوومە

 
 هەبوو؟ پار  چەندی مرد كە ئەی بوو، ئەو  هونەرییەكانی سەرمایە زیر ك :گوتم

 
 لەپدی بە ئداوا هەر پدار كەی زیدر ك د داندێ، پار یدان شدایی د چدوو  ئەگەر نەبدوو، پدار ی هیچ :رابەخانم گوتی

 .هەڵیەد گرت دییارنكی خۆی بۆ د كردو دابەش ئۆركێستەكان بەسەر د ستی
 

 بوو؟ بەناو موڵكی و خانوو چەند :گوتم
 

 .نەبوو موڵكی و خانوو هیچ :رابەخانم گوتی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 زیر ك ئەسمەری ر ش رابەخانمی
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 بوو؟ خواردنێك چ لە حەزی زیر ك :گوتم
 

  پێ گۆشتی نەد هات، برن  لە خۆشی و مەحشی شێخ و یاپرا  دۆڵمەو بوو، خۆش پێ عێراقی شیوی :رابەخانم
 .دۆڵمەكە ژنر بخە عێراقیان و كو پارچەیی بە ئاوا هەر گۆشتەكەی د یگوت د كرد، دۆڵمەم كە بوو، خۆش

 بوو، چاك زۆر پیاونكی زیر ك: گوتی و رۆیش  لەسەری خۆی رابەخانم
 

 زیدر ك بدووم، ئەو ئەخیدری ژنی من چون بوو، شەخسیەت بە زۆر نییە، عەر   بە بوو، پاك زۆر خۆی عەمەلی بە
 ئداواو زیدر ك د ڵدێن د نووسن، ش  زۆر لەخۆو  خەڵك ئێستا بووم، پازد یەمین من هێیابوو، ژنی چوارد  من پێش
 و ئێدرا  لە مدن رابە د یگدوت د گێدوایەو ، مدن بۆ خۆی سەرگوز شتەی در نگ تا شەوانە زیر ك بابە، وانییە ئاوا،
 خراپدی و چداك خدۆی سەرگوز شدتەی. قەبر د میێیتە تۆش دڵییام پازد مییی، سەری تۆ هێیاو ، ژنم چوارد  ئێران

 . د گێوامەو  بۆ
 

 بدوو، فامیدد  پیاونكی بوو، حورمەت بە بوو، چاك دڵی ئەو ند  بوو، سەواد با زۆر و لێ بوو، سەواد بێ پیاونكی
 مددن و بیڵددێ ئەو نەبددوو سددەوادم مددن بەداخەو  و لددێ د گێددوایەو ، خددۆی سەرگوز شددتەی تەواوی داد نیشددتین شددەوانە

 بوندك مداو و شدیعری بوندك د مەوێ بدێ، بداقی ئەمدانەت عەمدری بەهیدوام مداو  لەبیرم ئاوا ئێستاش بییووسمەو ،
 بدوو ئەو ی خۆمدان، سەرگوز شدتەی و دیكە ئەوانی و كوردستان چریكەی كتێبە لەو هەندنك لەگەڵ هەیەو شیعریش

 .بكەم چاپ بۆ كتێبێكی و بییووسم ناخەو  ناخی لە
 

 مامۆسدتا نەمدرن ئەوانە بكەن، بۆ پەیكەرنكی بكەن، دیاری جێگای كرد، بۆ چیان كوا حكومەت بوو، ساڵیادی ئەو 
 ماو ، دایەر ی و د   ماو ، كەلوپەلی بوێ زیر ك بێ ئەمین و هەبێ جێگایێ ئەگەر تۆفی ، تایەر مەردان، عەلی
 .بەداخەو  كوا بەاڵم بیپارنزن، و دایبیێن لەوێ

 زیر ك چایخانەی* 
 ئەحمەد مەال كانی

 
 چوون؟ كوێ بۆ نەمان،" قەاڵ ر ش" لە ئەو ی پاش :گوتم
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 زیر ك ئەحمەد، مەال كانی لە گرتین، بۆ جێگایەی ئەو كەریم میرزا ئەحمەد، مەال كانی چووییە :رابەخانم گوتی

 .بوو باش بازاڕی لەوێ زیر ك ئاشپەز، دوو لەگەڵ هەبوو، شاگردی دانە سێ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د بێزێ دڵ نە د بێ تێر نەچاو - گونزێ بمیێیە نەماو  هێید م
 

 و الی د هداتیە حكدومەت پیداوی و هدیچ پدۆلیس هەبدوو، چایخانەی ئەحمەد مەال لەكانی زیر ك كاتەی ئەو: گوتم
 د ویس ؟ زیر ك لە چیان

 
 .د دا ئەزیەتیان د هاتن، زۆر د هاتن، :رابەخانم گوتی

 
 كدێ ئەوانە داو ، زیر كیدان لە لەوێ كەسدانێك هداتوون جارندك چەندد كە بیسدتوومانە، خونیدوومانەتەو و :گوتم
 بوون؟

 
 پێدی  چدوار بدوون، چەقدۆكێش ئداوا كەسدێك چەندد بەاڵم نەبدوو، نداحەزی كەس هیچ زیر ك خۆی :رابەخانم گوتی

 چدوار لەگەڵ و دند  بدۆچی كرماشدانەو  لە ئیسدتوارنك د نا بوون، ساواك دیار  بوو، لەگەڵ كیان"ئیستوار" و كەس
 .د د ن زیر ك لە كەس پێی 
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 سددەعات د وری د كدداتە كە ئەو، لەگەڵ گەتوگددۆیئێمە و ختددی رابەخددانم مەبەسددتی" بددوو و خددتە ئەو ئدداوا جارنكیددان
 گددوتی هددات پەلە بە بددوو، سەرد شددتی كددوڕنكی بددوو، فەرهدداد ندداوی بددوو شدداگردنكی زیددر ك نیددو ڕۆ، پدداش شەشددی

 كەوتدوو و قدوڕاو كە لەناو لەوێ زیر ك كە سەیر كەم رۆیشتم، پەلە بە. كوش  زیر كیان كاك فریاكەو  رابەخانم
 دابدوو، سدەر ی تەوقە لەو بەردنكیدان ببدوو، شدە  سدەری سەری دابدوو، لەپشتە تەبشونكیان د ڕوا، لەبەری خونن
 ئاغداجی ر حمدان نداوی كەوتبدوو، لەوێ بدوو مەسد  یەكێكیدان تەنیا رۆیشتبوون، ئەوان بەستبوو، جۆراوكەی خونن
 لەپشدتە هەڵگدرتەو و تەبشوو كەم د كرد، پێ كارمان بوو تەبشوویكمان بوو، چەقوكێش هاتبوو سەقز و  لە بوو،

 بددرد  بەماشددێن زیر كمددان دوایددی مددا، بەجددێ پددێاڵو كەی تدداكێكی و هەاڵت بددوو، شددە  سددەری ئەویانمدددا، سددەری
 .خۆی سەر هاتەو  تا زۆر ماو یەكی نەخۆشخانەو

 
 داو ؟ لێیان بۆچی كە نەكرد باسی زیر ك دواتر :گوتم

 
 بڵدێم، گدۆرانی د كدرد داوایدان هەر نەمدابوو، لەوێ كەس ببدوو، چدۆڵ چایخدانەكە: گدوتی زیدر ك :رابەخانم گوتی

 هەندجەت لە هەیە، میدداڵم هەیە، مداڵم بدكەم، خدۆم كاسبییەكەی د بێ كاسبم من ناتوانم، من كاكە: گوتم مییش
 كێشداو ، ر ند  زۆری دیدو ، ئەزیەت زۆری زیدر ك. لێدام زۆریان و گیانم كەوتیە كەسە پێی  چوار بەو ئیتر بوون،
 .نەحەساو تەو  كوێ لەهیچ

 
 نەبوو؟ لەدڵ ترسێكی هیچ د خوارد نانی د ر و  لە كە زیر ك :گوتم

 
 شداییەكدا لە ئەو بدوو نیدیە، نداحەزم كەس مدن: د یگدوت جدارێ هەمدوو بوو، سا  دڵ زۆر زیر ك :رابەخانم گوتی

 ترسا، دڵم كرد، د عو تیان
 

 نەهدارێ، و ختدی و د ڵدێن گدۆرانی شداییەكەدا لە لەوێ رۆیشد ، نەكدرد میدی قسدەی بە مەچۆ، زیر ك كوڕ : گوتم
 ئاغدای بۆ ئەمە: گوتی هێیا قاپێك ئاشی ئاشپەز كە شاگردنكی ژنە گەڕامەو  كە د ر و ، چوومە من: گوتی زیر ك

 خوارد و ، قەنداخەكەم بەاڵم خوارد، كەوچكم شیو كە دوو لە: گوتی زیر ك قەنداخ، ئیستیكانێك لەگەڵ زیر كە،
 .بوومەو  رهێڵ بوو گێژ سەرم گۆرانی گوتیدا لەكاتی شاییەكەو بۆ چووییەو  كە
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 خەسدتەخانە چدووییە كە نەخۆشدە، زۆر خەسدتەخانەیەو لە زیدر ك رابەخدانم گوتیان لێدا ز نگیان بوو در نگ ئاوا
 لەوێ ژنێدك بوو، نەخۆش زۆر خستبوو قۆڵی و باڵ لەو سرومیان ئاوا نەبوو، واڵت لە ئاگای بوو، حاڵ بێ زیر ك

 چدون د كەم، بداس بدۆتی خدوا لەراهدی مدن: گدوتی و ز میدیەكە ژندر بدرد  میدی سدووتاو پێم دڵی زۆر بییی میی بوو
 نەبدێ، بدزر خدونیەكەی بدا نیدیە، كەسدی گەور یەو زیدر ك هونەرمەنددنكی و زیدر ك بدۆ دڵسدۆزی ژنێكدی تدۆ د بییم
 نەخۆشدیەكەی و نداكەن باسی دكتۆر كانیش نەبێ، بزر با خونیەكەی و ژ هری داو تێ ساواك نییە، نەخۆش زیر ك

 .د شارنەو 
 

 هەبوو؟ نەخۆشییەكی هیچ زیر ك پێشتر :گوتم
 

 هەرچدی هەڵیەسدتایەو و و كەوت زیر ك كار ساتەو  ئەو لەگەڵ نەبوو، نەخۆشییەكی هیچ زیر ك :رابەخانم گوتی
 الكەلەكەی هەردوو و سەرسدیگی تدا نداوكییەو  لە نەبدوویەو ، چداك بردمدان هەیە شداران هەرچی كرا، بۆ عەمەلی

 .نەد گوت راستییەكەیان نەبوو، وا ریئەیەتی، سەر تانی گوتیان شاردیانەو ، دكتۆر كان هەڵدڕابوو،
 

 ژیا؟ چەند زیر ك رووداو  ئەم پاش :گوتم
 

 دكتدۆر، الی د مدانبرد  كە مدابوو و ، لدێ ئێسكی تەنیا هەر زیر ك دواییە بەم تەواو، ساڵی دوو :رابەخانم گوتی
 ئەزیەت زۆری زیر ك دكتۆر، الی بۆ د مبرد و كۆڵم د كرد  زیر كم من راد و ستا، كۆاڵن سەری لە ئوتوبوسەكە

 عێراقیشدەو  لە د هداتن، ئێدرانەو  تەواوی لە خەڵك د هات، زۆر میوانمان چونكە ماندووبووم، زۆر شەوێ كێشا،
 د چدێ و دن  ماڵەكە لەناو زیر ك هەڵسام كە د كات، بانگم زیر ك خەومدا لە كەوتبوو، لێ خەوم ئاوا هاتوون،

 .رۆیشتبوو لەبەر زۆری خونیێكی بێیە، بۆ تەشتم هەڵسە رابە: گوتی دانیشتوو ، خونن داناو و قاپی پێی  چوار و
  

 .گوتوویەتی زیر ك كە بوو چی گۆرانی دوا نەخۆشییەدا لەو :گوتم
 

 دیدكەش خەڵكدی ،"سدووربێ زندوی پلدپلەی مدرواری كەلەبدابەی": د ڵدێ كە ئەو نیدیە گوتدوویەتی، :رابەخانم گێوتی
 لێكددردن، چیددان نددازانم جددا د هدداتن زۆر. هددات رادیددۆ بددۆ "قددوڕ یش ر حیمددی" ئاغددای د گددرت، لددێ ونیەیددان هدداتوون
  زیر ك شاییەكە، بۆ بێی  د بێ زیر ك: گوتی هات هەبوو، كوڕنكی تەنیا هەبوو، ژنی دوو بوو، ناسیاومان پیاونك
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 كدونی هەر. نەخۆشدی هەیە، كدوڕنكم تەنیدا خدواردوو  سدونیدم مدن :گدوتی كدابرا. نداتوانم نەخۆشم من بابە: گوتی

 و ك ئێسدتاش گەرووم، و د ندگ د ندا دایە، سدكم لەنداو عیلەتەكەم د ردو من بابە: گوتی زیر ك د تبەم، د تەوێ
 زیددر ك رۆژ سددێ لەوێ بردیددان، زۆر بە بددوو هەرچددۆنێ و ڵدداڵ د ڵددێم، بددۆ گۆرانیدد  سدداڵە، بیسدد  پددازد  كددوڕنكی

 .ببوو چاكتر بوو، باش مرد، زیر ك كە هەفتەیەی لەو گێوا، شاییەكەی
 

 كردبوو؟ و سیەتێكی هیچ زیر ك مردنی پێش :گوتم
 

: گدوتی بدۆمن هەرو هدا بمیێدژن، ناڵەشدكێیە كێوی لەسەر مردم ئەگەر گوتی كرد، و سیەتی بەڵێ :رابەخانم گوتی
 سداڵ حەوت پاش ناكەیتەو ، شوو ساڵ حەوت و نابی كوێ لەهیچ و باب  ماڵی د چیتەو  رۆژ حەوت پاش تۆ رابە
 .د بێ میداڵیش  د كەیتەو و شوو

 
 نەیانشارد و ؟ ناڵەشكێیە لە بۆچی مرد، زیر ك ئەو ی پاش :گوتم

 
 بدۆ فداتیەەی لێدر  چدۆڵەو ئەوێ :گوتیدان قەبرسدتانێ، بردیدانە نەشدارد و ، ناڵەشدكێیەیان لە :رابەخانم گێوتی

 .د خونیدرێ
 

 ناڵەشكێیە؟ بردتانە چۆن دواییەكەی ئەی :گوتم
 

 و خوشدك خەوی چدوو  دایكدی، خەوی چدوو  مدن، خەوی هداتە زیدر ك شداردیانەو ، ئەو ی پداش :رابەخانم گێوتی
 ر فیقددی میددداڵی لە جددومعەیە ئیمددام ئەو بۆكددانی، جددومعەی ئیمددام ش،"جددومعە ئیمددام" خەوی چددوو  هەتددا براكددانی،

 الی دندمە ئێدوار : گدوتی نداردی رۆژێ جدومعە ئیمدام شدكێیە، نداڵە سدەر بدۆ بیگونزییەو  د كرد داوای بوو ، زیر ك
 د كدات داوا و خەوم هاتووتە زیر ك: گوتی باداو دایكی دامێیی ئاوا هات. هەیە قسەم دوو زیر ك خێزانی و دایك

 هداتووتە و ڵداڵ گوتمدان ئدێمەش. بێیدین بەجدێ و سدیەتەی ئەو بدا و رن ناڵەشدكێیە، سدەر بۆ بگونزییەو  گۆڕ كەی
 .ناشتمان ناڵەشكێیە لەسەر گواستەو و زیر كمان چلەكەی، بۆ مابوو حەوتەیەكی ئەو بوو ئێمەش، خەوی
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 نەگۆڕابوو؟ الشەكەی گواستەو ، زیر كتان الشەی كە :گوتم
 

 گدوڵ ئەو تەنیا نەگۆڕابوو، زیر كەبێ ئەو ئاوایە، د گێومەو  بۆ چۆنتان قەسەم، خوا بەخوایەتی :رابەخانم گوتی
 خەڵددك شددار كانەو  تەواوی لە چددلەكەی لە .گۆڕابددوون كەمێددك داندددرابوو خەالتەكەی لەسددەر مددێخەكەی عەتددر و و

 بۆكانێ، شاری دوكاندار كانی تەواوی بكات، پیا هاتووچۆی نەبوو جێ ماشێن بوون، بەسترا خیابانەكان هاتبوون،
 لە داوایدان مدزگەوتەو  لە زیدر ك براكدانی دوایدی هەتدا زیر كدی خاتری بە نەكرد و ، خۆیان دوكانەكانی رۆژ سێ

 .بكەنەو  دوكانەكانیان كرد خەڵكەكە
 

 هاتبوون؟ بۆچی و بوون كێ خاریجیانە ئەو ئەی :گوتم
 

 بوو، پێ چاكیان هاتبوون، سەیار ی جەماعەتێك تارانەو  لە خاریجەو  لە زیر ك، مردنی پاش :رابەخانم گوتی
 هەنددنك كەسدی و خدزم د دا، زۆریدان ئەمریكا، پار یەكی ببەنە زیر ك الشەی ویستیان بوون، كەسێك شەش پێی 
 الشدەی د یدانەوێ هێور كدانم ئەو : گدوتم كدرد، شكاتم چووم دادڕی و خۆم یەخەی بیستم كە من بەاڵم بوون، رازی

 .لێیەگەڕام بەرۆشن، زیر ك
 

 بوو؟ بۆچی زیر كیان الشەی خاریجیانە ئەو باشە :گوتم
 

 چ چۆنەو بزانین ئەو  ئەو ی بۆ د كەین، فەحس حەنجەر ی ئەو د كەین، فەحسی د یبەن گوتیان :رابەخانم گوتی
 د بەیدن، حەندجەر كەی تەنیا :گوتیان دوایی و ختە، ئەو پار ی د دا، زۆریشیان یەكجار پار یەكی حەنجەر یەكە،

 نداگەڕنن، لێی گۆڕ كەش لە ئێستا بوو ، بەدبەخ  كراو ، عەمەل: گوتم لێیەگەڕام، د تاند ییێ، د وێ هەرچیتان
 سددەر د چددوومە ئێددوار  تددا رۆژێ خددۆم مددن گرتبددوو، گددۆڕ كەی لە حەر سددمان هەر ئددێمە سدداڵ سددێ مدداو ی ئەو بددوو

 رنبوارنددك شدوانێك، موسدڵمانێك تدا د كەوت، لدێ خەوم گددۆڕ كەی لەسدەر لەوێ لێێداتبوو، شدێتانم و كدو گدۆڕ كەی،
 .بم شێ  بوو خەریك د كردم، بانگی خوشكێ. خوشكێ: د یگوت راد بوورد لەوێ

 
 د دا؟ یارمەتی كێ دكتۆر د چوو  نەد كرد،زۆر كاری بوو، نەخۆش زۆر ماو یەكی دواییە، لەو زیر ك :گوتم
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 ندداو د خسددتە شددتێكیان د هدداتن، دۆسددتان نەمددا، هیچددی خددۆم زنددوی فرۆشددتمان، بددوو هەرچیمددان :رابەخێێانم گێێوتی

 ژنە ئەو بدوو، شدیۆ خەڵكدی بدوو، زۆرچداك ژنێكدی بدوو، خانمێك ئامییە لەوانە سەری، ژنر د یانخستە و پاكەتێك
 زیددر ك ببێددتەو ، چدداك زیددر ك بددا: گددوتی بەزیددر ك، دای و فرۆشدد  خددۆی زنددوی تددۆقی گددوار و زیددر ك بەخدداتری

 خدۆی پار كەی لە ئازاكردو گەردنی خانم ئامییە مرد، زیر ك كە دواییش نازانن، قەدری خەڵكی ئەو هونەرمەند ،
 .بوو خۆش

 

--------------------------------------------------- 
 

 :چەند تێبینییەك
 
 هەمدوو و عێدرا  و ئێدران لە زیدر ك حەسدەن هونەرمەندد دڵسدۆزانی بەتایبەت د كەم، كورد پارنز رانی لە داوا -2

 پدارنز ر  كدردوو ، د رمدانخوارد زیر كیان شا لەسەرد می ئێرانی ساواكی د ركەوت كە ئێستا د ر و ش، و كوردستان
 و بدكەن شا حكومەتی لە شكات نێود وڵەتی یا ئێرانی یاسای چ یاسایی رنگای بە بكەنەو و بۆ فایلێكی بەڕنز كان

 زیددر ك كەسددوكاری قەر بددووی یاسددا بەپێددی كە بددكەن، حكددومەتە ئەو میراتگددری"ئێددران ئیسددالمی كۆمدداری"لە داوا
 بدددداڵود كەمەو ، لێكددددۆڵییەو یەك نزیكدددددا لەداهدددداتوویێكی مددددن نەفەوتددددێ، هونەرمەنددددد  ئەم مددددافی بددددكەنەو و
 روون د رمدددانخواردكردنە ئەم ز میدددیەی پێشدددییەو لێكدددۆڵییەو یەدا لەم!"كوشددد ؟ زیر كدددی بدددۆچی سددداواك"لەژنرنددداوی

 .د كەمەو 
 

 نزیددك دروسدد  و اڵمددی لە و بددوی باشددم هەنگدداونكی لێكددۆڵییەو  بە و د گەڕایددن بەدوایدددا ئددێمە و اڵمەی ئەو -1
 دواهەناسە تا خۆی كە زیر ك، حەسەن هونەرمەند خێزانی" رابەخانم" بەڕنز چاوپێكەوتیەدا لەو لێر  بوومەتەو ،

 لەمەودوا پێشدییازد كەم لێدر  بدۆیە هەر كوشد ، زیر كدی حەسدەن سداواك: د ڵێ دوودڵی بەبێ بوو و زیر ك لەگەڵ
 .كوردستان تری شەهیدنكی هەر و ك ناوببەین" شەهید" بە مەزنە هونەرمەند  ئەم الیەك، هەموو

 

 گەرووی ی"حەنددجەر " تددا ئەمریكدداو بددۆ بددبەن زیددر ك الشددەی هدداتبوون ئەمریكاییەكددان: د ڵددێ رابەخددانم بەڕنددز -3
 ئەنیشدددتاین مێشدددكی و زیدددر ك گەرووی كەواتە بدددزانن، زیدددر ك گەرووی تایبەتمەنددددی ئەو ی بدددۆ بدددكەن، فەحدددس

 بەاڵم بیپشددكین، و بددبەن گەرووی نەداو  رنگددای زیددر ك بددۆ دڵسددۆزییەو  لەرووی رابەخددانم هەرچەنددد  سددەیركراو ،
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 و ك زیدددر ك گەرووی نددداوو ئێسدددتا كرابدددووایە، لەسدددەر لێكدددۆڵییەو ی زیدددر ك گەرووی ئەگەر د كدددرا، ئەو  خدددۆزگە
 تدا مدن كە باڵود بدوو و ، دنیدادا بە زیدر ك گەرووی نداوو زانسدتیدا بدابەتێكی لە سدەیرد كراو جیێانی پێوانەیەكی

 ئەنیشدتاین، مێشدكی ریدزی د چدوو  زیر ك گەرووی ئەوسا كرابێ، بۆ ئەمەی تر كەسێكی گەرووی نەمبیستوو  ئێستا
 .جیێان هەموو لە تاقانەییدا لە
 

 باشدی هەنگداوی خۆشدی بدۆ هەر هەیەو هونەرمەنددی جیێدانیبوونی مەرجەكانی هەموو هونەرمەندنك و ك زیر ك -3
 .بكات بوونە بەجیێانی ئەم بۆ زیاتر كاری شیاو شێو یەكی بە كورد ماو تەو  ئەو  بوونە، بەجیێانی ئەم بۆ بویو 

 

 رابەخانم هیوادارم بیووسم، زیر ك ژیانی لەسەر كتێبێك د مەوێ خۆم: گوتی چاوپێكەوتیەكە لەكاتی رابەخانم -9
 ژیداو  زیر كددا لەگەڵ سداڵەی یدازد  ئەم یادگداری خدانمە ئەو گدرنگە زۆر بەڕاسدتی چون بكات، كار  ئەم بەزوویی

 و د بدێ جدوان نداواز و كدارنكی دڵییام بیووسێتەو ، زیر ك لەگەڵ خۆی یادگار كانی خانم رابە ئەگەر بیووسێتەو ،
 خدۆی بیدر و ری و ژن یەكەمدین د بێدتە كدار ی بەم خدانمیش رابە و د بدێ ئاشدكرا زیدر ك ژیدانی نێێیدی الیەنی زۆر

 .د كات تۆمار زیر ك و كو گەور ی هونەرمەندنكی لەگەڵ
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 زیرەك لە بەڵگەنامەكانی ساواك
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 :بەرهەمەكانی لێكۆڵەر
 
 

 .2512 - میدااڵن مێرد بۆ چیرۆك كورتە نەكەوێ، لێ خەوتان بن وریا -2
 .2519 - شیعر! مەكە بزر لەمن خۆت -1
 .1111 - سەرد م د زگای - كوردی ئەفسانەی لە لێكۆڵییەو ! شكێیی قەد غە -3
 .1112 - رۆمان كورتە!! ژن بەرد  -3
 .1111 - ئاراس د زگای. نەمریدا بەدوای گەڕان -9
 .1113 - سلێمانی رۆشیبیری و زار تی - رۆمان كورتە - كێوان پیری -5
 .1115 - كوردستان كەلەپووری ئییستیوتی -یەكەم بەشی یەكەم، بەرگی - نامێ هێلكەی -1
 .1115 - كوردستان كەلەپووری ئییستیوتی - دوو م بەشی یەكەم، بەرگی - نامێ هێلكەی -1
 .1111 - ر ن  د زگای كوردی، ئەفسانەی پێكێاتەی -5
 .1111 - بەدرخان باڵوكردنەو ی و چاپ د زگای - سێیەم بەشی - یەكەم بەرگی - نەخۆر  تێر -21
 .1111 بەدرخان باڵوكردنەو ی و چاپ د زگای چوار م، بەشی یەكەم، بەرگی - عیشقێك لە زیاتر -22
 د زگای - ئییسكلۆپیدیا گشتی بەڕنو بەری - بەرگ 21 - هەولێر ئییسكلۆپیدیای -21

 .1115 بەدرخان باڵوكردنەو ی و چاپ
 .1121 - بەدرخان باڵوكردنەو ی و چاپ د زگای! كوش ؟ ی"زیر  حەسەن"بۆچی ساواك -23
 

------------------------------------------------------------ 
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