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پاش  زازی ی ڕهاسر نکاکمان ،  که له ری گۆرانیی گه ی هونه ندی بوار رمه ش هونهک پ  یه ماوه
  له،   هیرزی خاتوو مه،ری  و هاوسه رگه ندی پشمه رمه هرگی هون وای مه،دک دوورو درژ یه ماوه

ر سروود   سه ک بوو لهسرنجی منی راکشا،با دا سه تووژهم و ی له وه ئه.ی کردیشدار وتووژکدا به
سانی   و کهن کاک ناسر  الیه ند جار له  چهیشرپشت  ش دیاره که باسه.و گۆرانیی شۆڕشگی

 گرێ  ا بهور  هه وت که که رده م وا ده به.   ئاراوه دا هاتبووه  و وتووژی دیکه  بۆنه له   وه دیکه
  .  وه یی مابووه پووچکه
ند  ه چ  ،نگخۆش ومی گۆرانی بژی دهی خ جمه ڕز کاک نه  تا ئستا به  که یه م شوه  به که داستانه
تی کوردستان  م سروود بژی رۆژهه که  یه  که ی کردووه وه باسی ئهکان  ره نه یه ر ڕاگه  سه جار له
 و زازی ن کاک ناسری ره  الیه ند جار له  ڕابردوودا چه  له  ناراسته م ئیدیعا رچی ئه گه !!  بووه
انیی شۆڕشگی  و باسکردنی مژووی سروود و گۆڕ گه  به  و به وه ته  ڕاست کراوه وه  سانی دیکه که
  جمه  کاک نه چی که م واوده ، به وه ته هاوکانی روونکر  نادیاره نه تی کوردستاندا،الیه  رۆژهه له

  رگرتن له ک وه  که ی زانیاریی خۆم و به ڕاده  من یش به هناب، بۆیه تی نه ناعه  قههستا
 و  گه  شون به  به ریش بمویستایه  گه دیاره.  م باسه ر ئه سه مه ک بخه م رۆشنایه ده وده ،هه حافیزه

  وه داخه ب به رچی ده گه ئه. وت که ده س نه رجی ژیانم ،هیچم ده لومه هۆی هه  ،بهمڕ ئارشیودا بگه
  .متر فری ئارشیو کردن و نووسینی مژووی خۆمان بووین  که لکین  گه  ئمه ش بم که وه ئه
  
ردان،  زه ربین و نه نگاندن و ڕاده سه ههکان و   باسکردنی رووداوه  که وه بیر دنمه  وه وه شدا ئهپ له
دی   بهدا قه م ده ک له  یا ناراستییه ه ر هه ، گهسک رکه هه.   وه یه وه ی خۆمه  روانگه  لهنیا ته
اگادارم کان ئ  ره نه یه ر ڕاگه  سه  لهۆخۆم یا نووسین ب  ناردنی نامه ر به م گه که  دهکات،سپاسی ده
م  ستکی که به  هیچ مه ب دنیا بن که  ناویان دت ، ده ی لره ڕزانه و به ها ئه روه هه.  وه کاتهب

ست  باسکردنی  به مهنیا  ته که  به. بووه  ئارادا نه لهتی  حورمه کانیان یا ب خی کاره ی بایه وه کردنه
رکی    ئه وه رچی ئه  گه. وه ی خۆمه رووانگه   له  کانی مژووی سروود و گۆرانیی شۆڕشگیه ڕاستییه

 خۆیانی  وه داخه م به به. دا بوون یه له سه م مه کانی ئه وتی رووداوه  ره  خۆیان له  کهسانک بوو  که
دا کاریان  م بواره  له  که سانه و که  هشتا زۆر له  که  کاتکدایه ش له وه م خۆ دزینه ئه. ن لناده
   هاتمه بۆیه. " یه ری هه ره ز زه بۆ په"کان   باسکردنی ڕاستییه م وادیاره به.  دان ژیان ،له کردووه

بن  ک من ناچار ده سانی وه ، که وه مننه رز ده په وان دووره  ئه  که  ئسته  که و ڕایه ر ئه سه
بۆ )  کۆلهند چ رچه هه(وک بن و هه نگ نه هم و کووڕێ و ب ئیمکانی، بد موو که ڕای هه ره ،سه

  .ن  بده م باسه ی ئه وه روونکردنه
*****  

ک  یه ،بۆ ماوه"قازی  " وانه کانی و له رکرده و ئیعدامی سه پاش رووخانی کۆماری کوردستان  له
تی  ژههر رۆ سه ی به رانه رکوتگه تی سه سه شی ده ری ره توانی سبه ده تی ئران حکوومه



شوه به. کوردستاندا بکته ت باسی کورد بوون یش ده نانه  ته ک که یه شدواوه  تاوان و سزای به ب  
م  ر له هه.  وه گرته باشووری کوردستانیش ده ) یه م ڕاده ک به نه(وتۆ  کی ئه وایه ش وهه ر که هه. دت
مان تووش شکست  که له کانی گه که دوای یه ک له  یه ووری کوردستانیش شۆڕشه باک داله مه رده سه

شی  ترین به وره تورک کردنی گه کردنی به ریکی پیاده یی خه  شنه مایزم به  و کههاتوون
سازیی و تا  وتنی پشه می پشکه رده  سه مه رده م سه  ئه  که دایه وه  له که شیه  ره چاره.  کوردستانه

ک   ڕادیو وه ه ک دایه مه رده م سه له.  شن به ی کورد ییان ب  و ئیمهکانه ندییه  پوه ک یه ڕاده
 ئامرازکی گشتی و  بته  ده ره  به ره ری، به نه یه ندی و راگه ریی پوه ئامرازکی گاریگه

ی   ئزگه ره به ره  به  یه وه ئه.موو جیھاندا  هه ک له نی خه ژیانی کۆمه کی پویستی یه سته ره که
ی  نی ئزگه  خاوه  که کان نیین خته نیا پته  ته وه ن و ئیتر ئه که زیاد بوون ده   وتان رووله دیو لهرا

کان و  ته ،حکوومه تیشه یه وتنکی کۆمه ڕاستیدا پشکه  له  که وتنه م پشکه شانی ئه شانبه. ڕادیون
کانیان  ته تی خۆیان و رباز و سیاسه  خزمه ندی له ی پوه م ئامرازه کان ئه جۆره  جۆربه ته سه ده
  . گرن ده

 گرنگیی  ی به مریکایی بوو،زۆر زوو په نی ڕاوژکارانی پسپۆڕی ئه  خاوه ویش که هله تی په حکوومه
  له  ندک بوو که وه  ره وه ت ئه به ئه. گرتخۆی کانی  تی ئامانجه  خزمه باشی له ڕادیو برد و به

ور  ی دهکان ته وه  ده ووتر لهوکاتی ئران ز تی ئه م حکوومه ستی پکردبوو ،به دهموو شون  هه
ی  ندجگه  چه له) می کۆمار و پاش رووخانی کۆمار رده سه(تا ره بوو سه وه ئه.  کاری گرت ری له هوب

هاباد  ی مه  نموونه دانا که)خۆجیی(ی  چکۆلهیرادیوی  ئزگه، وه ه)ش رته ئه(شکر هۆی له کوردستان به
ت  وه ا و دهررهن  دهش رته ئه یاری ئیخت لهو   درا ندانه م ناوه به  ره  پهم که م که.  بوون و سنه

. کاندا بوو تییه منیه ئه  نده ستی ناوه ده  لهانغاوی  له میشه  هه م به .گرت وه سته ده هرستیی ب رپه سه
ت و ترساندنی  کانی حکوومه ته ی سیاسه شه ڕای بانگه ره  سه انهم رادیو دا ئه ورانه م ده رله هه
ک  رنجی خه کشانی سهستی ڕا به مه ، به مان نی ئامری رادیو لهوبوداڵ زی گه ک، هاوکات له خه

ش  مه شانی ئه شانبه. سپکرد  دهیان) کوردی بۆ ئمه(ی گۆرانیی خۆجی وه ، بوکردنهران و بیسه
)  منووعه ر مه نه یه ک چۆن ئستا گودان و چاولکردنی زۆر ڕاگه روه هه(تی  کانی حکوومه نده ناوه
 مای  رژانه  ده وانه کرد و زۆر جار شه منووع ده  ڕادیوکان مه دک لهنه  له  گوگرتن  لهکیان  خه
وام بوو تا سای  رده روا به  هه نده وه م ره ئه. یانگرتن  ڕادیو ده  فنه تاوانی گودان به ک و به خه

  . ی زایینی1958  کاته  ده ی کۆچی که1337
کانی شونی  هاته  پاش دات که ی ئران رووداوکی مژوویی روودهدا له وتکی دراوس م ساه له

ر   سه کاته  بگومان کاریش ده که. ن  ئران داده وانه  و له که چهتی ناو ر سیاسه سه وخۆ له ڕاسته
 ئراق   له1958مووزی سای  ی ته14ی رۆژی  به.  یه م ناوچه ژیان و داهاتووی کوردان له

 کۆتایی  میشه بۆ هه" ریم قاسم بدولکه عه"ناوی  ری ژنراک به رمانده  فه زی بهربا کی سه کوودتایه
ی  وه هۆی بووژانه بته  ده وه ڕای ئه ره  سه م گۆڕانه ئه.  دنی م وته تی له تی پاشایه سه  ده به
 ی کانی دیکه شه  بهر  سه کاته دهریش   باشووری کوردستان ،کا یی له وه ته  وشیاریی نه نوی رله سه

  .کوردستان
و  که چ وه ئراق،ک کان له یه تی هاشمی هس  رووخانی ده تی ئران به  کوردستان، حکوومه جیا له

 رووخانی  ش به وه له  زانی و بجگه برا و هاوپشتی خۆی ده  ی به ته سه و ده  ئه چوونکه. وێ که ده
  . س دابوو ده نکی ستراتژیکیی لهیما  هاوپه)ئاخرین پاشای ئراق(ڵ یسه لیک فه مه

ان نووسی وو زل هزدا خۆیان و چارهڕی نوان د  شه  لهو شای ئران ئراق  تی له  پاشایهتی حکوومه
ڵ رۆژئاوا  گه کانی له ندیه موو پوه  هه،  ئراق  لهتی تازه سه م ده به . وه ستبووه  به  رۆژئاواوه به



  ک بخاته تییه خۆیدا توانی دژایه ش له مه  ئه که. ت کرد ر واتا سۆڤییه بهرا نی به  الیه بی و رووی له
  . وه ته ردوو حکوومه نوان هه

لی  ت گه  نیسبه  ئراندا به  له) ست ڕادیویه به دا مه لره(کان ره نه یه وری ڕاگه  ده  که یه دواوه  به لره
و  ئه  پش چاو بگرین که  له وه کاتک ئه ت تایبه به. ردا دت سه  هندک گۆڕانیان به وه کورده
ل  گه تی له کانی و برایه  ئاشکرا باسی کورد و مافه بوو ، ئیتر به غدا هه  به  له  که ه کوردی هڕادیو
گرێ  ی کوردی پده وره کی گه یه وه تیدا، بزووتنه  ئراقی پاش پاشایه له ها  روه هه. کرد ده.. ب و  ره عه
ویش   ئه که.کات   مژودا خۆش ده ی کورد له وه ته کداریی نه ترین شۆڕشی چه وره بواری گه  پاشتر که

   . یلووله شۆڕشی ئه
رنجی کوردی  ستی ڕاکشانی سه به مه م به  هه دات که تی ئران هانده سه  ده مانه م ئه رجه سه

کانی  تنی کوردهشکیش ڕازی ڕاگر تی نوی ئراق و به سه تی کردنی ده م دژایه باشوور و هه
 ئیتعاتی و  ڵ کاره گه  ناسیونایزمی ئرانیدا،هاوکات له  به وه ستنه  خۆ به بهت ،  رۆژهه

 بۆ  بیرمه جوان له. بخات رێ  زبانی کوردی وه  تاران به هزیش له کی به کانی، ڕادیویه جاسووسیه
تی کوردستان   رۆژههکانی ر و گونده شا ندین مانگ له ی چه ت ماوه سه م ڕادیوه، ده ی ئه وه کردنه
 باشووری کوردستان   له وه کانی خۆیه ی جاسووس و پیاوه  ڕگه  لهها روه ، هه ئران وت نانه و ته
 ئران  نگی له ی ره  چاپخانه وکات ئه(نگی ری ره ندین پۆسته چه کردن و  شه  بانگه ستی دایه ده
کورد و "کان  ره موو پۆسته ردی هه  سه  که وه وکرده ب )نگی زۆر گران بوو ن و چاپی ره گمه ده
م  که یهکار کرد و  ستی به  ده وه و دروشمه ربه ش هه م ڕادیوه ئه. ر بوو سه ی له" تیی ئران وایه ته نه

ئرانی بوونی " و "ی در کاوه"کانی باسی کورد و   شعره  که وه دا بو بوه  سروودی کوردی لره
  . کرد ده "ک ئرانی ه چه  ره  بهکوردی"بوونی  "شر"  وه و بچو"کورد
شی کوردستانی باشوور و  ردوو به  هه لهم  رده زا و کوردیزانی باشی سه ندین شاره چهها  روه هه

  بیر بچ که مان له وه  ناب ئه دیاره .کرد تیدا کاریان ده) ژیاندان  له هندکیان   که(ت رۆژهه
 .کرا ت چاویان لده ک هاوکاری حکوومه ، وه وه ن ڕۆشنبیرانه  الیه  له م ڕادیوه ی ئهوکات هاوکاران ئه
بوو  سی واش هه م که ت رویشتبتن، به و هاوکاریی حکوومه ره  تاک و تووکک به نگه رچی ره گه ئه
  .ردابوو سه  لهی که انه کورد و زبتکردنی ودای خزمه  سه که
ت  رچی حکوومه گه ئه(وه کرته خوندرێ و بو ده کوردی ده م سروود به که  یه  که دایه مه رده م سه له

ش  ندین سروودی دیکه پاشان چه.  )  وه کانی خۆیه ته  بواری پشبردنی فیکر و سیاسه خستبوونیه
 و پاشانیش ڕادیو کرماشان بوی  بیرمه باشی له ی من به وه  ئه خوندران که) کۆڕ(ی کورس شوه به
   به که. هیمن بوو کانی ماموستا  شعره له"  بیره ر له ی نیشتمان تۆم هه من ئه ئه" وه هکرد ده

  یره ه ژنان و پیاوانی غ که  کورسه وایهم پم به. کرابووتۆمار  وه یکهوان و ڕک وپکی ج ئورکست
و   ئه  له ، بجگه وه بوومه دا و لی ورد ده رنجم ده رچی سه  هه مه رده و سه چوون ئه. کوردی تدا بوو

  .یشتم گه ده نه هیچی تری ت)  بیره ر له ی نیشتمان تۆم هه من ئه ئه(ب   نه ده
 و  وه ڕته گه راق ده ئ له) تی پاش رووخانی پاشایه(ک  ن زیره سه  حه  که دایه مه رده م سه ر له هه
شداری   دوو سروودیشدا بهک  کۆرسی یه  تاران ،له ند گۆڕانی له  تۆمار کردنی چهویش پاش ئه
ڕێ  په  تده  سنه مجار ناوبانگی له که یی، بۆ یه نگخۆشی سنه دا الوکی ده مه رده م سه رله هه. کات ده

ند گۆڕانیی  چه  وه کی جوانه  ئورکست به تاران و  کا و له ڕده بژانی خۆجی تپه موو گۆرانی و هه
  نگ خۆشه  ده و الوه ئه،   به. کات بژمردرن، تۆمار ده  سروود ب به ن ده هندکیا نیشتمانی که

م  که یه" ری کوردستانی سکه هلی ئ ی عه سه" پاش   که."قی ری خاله زهه مه" ر  گه  مه س نییه که
موو کوردستان  زنی و هه به ن ده ره  ئه و  ی سنه ناوچهنی  وشه کهناوبانگی   ییه گۆرانی بژی سنه

 م تۆمارکراون و ده  ئه ی که و گۆرانی و سروودانه  ئه ش رۆژانه  ئسته رانه وه خته ه ب. وه گرته ده



تی  م سروود بژی رۆژهه که و یه  ئه ش پی وایه ڕز خومی ئسته جا نازانم به. بیسین ده
  ! کوردستانه

   هندک له ن که ده ده رهه ند گۆرانی بژک سه هاباد چه  مه شدا له مه رده و سه ر له  هه 
دی  مه یان موحه  نموونه که . وه کرنه عبیر ده  سیاسی ته  به وه که ن خه  الیه کانیان له گۆرانییه
ها  روه و هه"  مانه زه" و) ید کامیلی نیزامی شعری سه" (م من ده "وانه ند گۆرانی و له چه مامل به

 و  واوه ڕاستی سروودکی ته  به فلکوڕ کهکی   گۆرانییه  سنه ها له روه هه.  یه لیلی سدیقی خه
ی   ماوه، له وه مرکننه روونیانی پداده  چنی کووکۆی ده  به یه م ناوچه کی ئه  خه های ساه ساه
 -م گۆرانی ناوی ئه.کرێ   تۆمار ده وه سه ند که ن چه الیه له  ند سادا و تا ئیستاش چه

   . وه ته هاوتا ماوه  و ب وا تازه ر ڵ ب هه گه شی له  ئسته  که یه" کوردستان خۆشه" سرووده
کی   ڕادیویه به بۆ کرماشان و  وه گوزرته  ده وه  تارانه شی کوردی له ند ساک ڕادیوی به پاش چه  

  . کرێ دههیز   به وه کرده ۆگرامی بو دهنجی پ پۆلی نوه  شهر سه   له  که کیلواتیی100
ی ربین رج و توانای ده لومه  پی هه به(  ندین سروود و گۆرانیی شۆڕشگرانه  چهشدا مه رده م سه هل

ڕای گۆڕانی هندک  ره سه(ک ن زیره سه ی حه" ورۆز نه"توانین سروودی   ده کرێ که تۆمار ده)وکات ئه
  تدا و له  ژر چاودریی حکوومه  له وکارانه موو ئه  هه  دیاره. وه  بنینه  نموونه  به)کانی  شعره له
 بۆ مژو  و کارانه ش هندک له وه ڕای ئه ره م سه به. دران نجام ده کانیدا ئه ته ندی سیاسه وه رژه به

  . وه توور و گۆرانیی کوردیه ی که زانه  خه  مای کورد و چوونه  و بوون به وه مانه
ن   خاوه بنه ریوانیش ده ت مه نانه هاباد، ورم و ته ، مه ن و سنه که ادیو کان زیاد ده ڕ ره به ره  به

ریوان   مهی که هزه ڕادیو به دیاره.کرێ د دهاکانیان زی رنامه  و کاتی بههز ی ڕادیویی به ئزگه
  . شا رووخا، بوونی تی شای خوارد و پش ئاماده ری حکوومه سه

تی   بۆ رۆژهه رگه لوول و هاتوچووی پشمهی ریی شۆڕشی ئه ژیر کاریگه   له مانه شانی ئه شانبه
کانی   ئران و پاشھاته ندیی بارزانی و پارتی به نی سیاسیی پوه دا باسی الیه من لره(کوردستان 

 نو  کاته نا ده شه  ته وه  رووناکبیران و خوندکارانه یی له وه ته  وشیاریی نه ره  به ره ،به)م ناکه
بژاردنی   هه ی و به که  خۆشه نگه  ده  به وت که که ر ده  جار جار الوک ده  که یه وه ئه.ش گه کۆمه

وانیتر  ڵ ئه گه  وله یه بۆ گوتن ههکی  یه  قسه م ئینسانه  ئه کرا که ست ده کانی ،هه شعر و گۆرانیه
م  که یه.   کانی زایینییه70 تای ره  سه واتا،تاوی کانی هه50تاکانی  ره  سه مه رده م سه ئه . جیاوازه

کانی  شعره" و  "ۆ  هه پیره" خوندنی شعری   به  که ه"خزیز شاڕۆ عه"، سانه م که ی ئه نموونه 
ستی   هه ی که سانه وکه  دی رۆشنبیران و ئه توانی له. کی پ سۆز هی شوه به" ح دیالن ساه

سی   نه پاش  ڕاستیدا له له.  وه ی خۆی بکاته جگهبوو  کسانیخوازیان هه ریی و یه روه نیشتمانپه
ی   و پگهستیپکردبوو م زوو ده قی خۆی الوبوو به رچی خاله گه(قی  واتا پاش خالهپش خۆی،

ک، مامل  ،زیره)کرد ده نه"  یه ه و کش گره"م  ڵ ئه  خۆی تکهبوو تیی جیاوازی هه یه کۆمه
   دته وه ست و سۆزکی شۆڕشگانه  هه  به  که سه م که که زیزشاڕۆخ یه  ، عه سانی دیکه وکه
نگی و  مک بده رده ی سه رچه" ۆ  هه پیره " ک باسم کرد به وه  و هه وه ر و گۆرانییه یدانی هونه مه

  خۆ له ربه  سه  که نگاوه م هه که  یه مه ئه.کات مافی ده شنک هاواری ب چه  و بهشکن کپی ده
ریی شیراز  فستیوالی هونه " شداری کردن له  به م جار به که  شارۆخ یه دیاره .گیرێ ده ت هه سه ده

ستی  بووی، ده چی وه ته ستکی تایبه  سۆز و هه ه ب  کهزراوی ن جه سه ی حه"کابووک" گۆرانیی  و به
  .پکرد

موو گۆرانی  ی هه وانه چهپ  به دات که ده ر هه  سه وه  سنه  له شتاه ک دووساڵ پاشتر الوکی ره هی
م   بوون، ئهنی رده  واتا ئه خۆیان ت به ی تایبه زاراوه ن بن  خاوه ، که می سنه رده و سه بژانی تا ئه

 رووناکبیران و   له  بجگه تاوه ره سه  له بوو که وه ر ئه هه. ێچ کی گشتگر گۆرانی ده  کوردیه  به الوه



وتۆیان  خکی ئه کانی بایه ی کوردی بوون، هاو شاریه کانی دیکه وه زارا  هندک ئاشنا به ی وانه ئه
کرد و   ده هاباد قز و مه ک سه ت وه ی رۆژهه کانی دیکه  ناوچه لهرووی بوو  وه ئه. دا ده نگی نه  ده به
کی  ه خ بوو که دانه وه ی له که ره هونهت  تایبه بهنگ و  م ده به. نگری زۆرتر بوو  الیه و شونانه له

 ئاستی   لهکانیش هیی  سنه چوو که  زۆری پنه ن ، بۆیه  زیاتر پشتگوێ بخه وه ی بتوانن له که شاره
ک   وه سه م که ی ئه  به.ی بوون که  زوه نگه ر و ده کان و هونه هیسلیمی توانای  تهریدا ماوه جه

  . یه یزاز ناسری ڕهند  رمه  هونهخۆتان بۆی چوون ،
 . وه  نو گۆرانییه سۆزکی نوی هنایهست و  ،هه وه ه خوندن  بهسپکردن کاتی ده له ر  ناسر هه

 گۆرانی بژانی  بژاردنی شعر و گۆرانیدا ،شتکی جیا له  هه زیزشارڕۆخ له ک عه روه ویش هه ئه
رکردن و  ست ناوده به هم( وه  نو دونیای گۆرانیه  ناسر هاته دا که و کاته ر له هه. خۆی بوویم رده سه
،زۆر ) چی  گۆرانی ده وه تی مرمنداییه ڕه  هه ر له گینا هه  ئه گۆرانی بژه ی بوون بهرم  فه به

م کاری  که  یه م له م ئه  به،بوو  هه کانی دیکه اره ش  و چ له  سنه مان ،چ له ی دیکهگۆرانی بژ
 بوی  ریتدا کهم ش که  یه و له.   یه ه چتکی دیک ،نیشانیدا که"رستان سالونی هونه"  رمی خویدا له فه

  به" کوردستان "ک و دانانی ن زیره سه ی حه"کرماشان"کانی گۆرانیی  نی شعره گۆڕی ،به وه کرده
  . تۆمار کرد مه رده و سه  بۆ ئه خۆیی ۆرانیی شۆڕشگرانهم گ که  یه،ی جگه
سپکردنی  النی ئران و ده گهمی شۆڕشی  رده بت تا سه ی ده روا درژه  هه نده وه م ره ئه

   و له شدار بووه ،به ی پداوه ک کاک ناسر خۆی ئاماژه روه  هه کانیشدا ،  ریپوانه له.کان ڕپوانه
" ئیقتیداری" هشتا   که کاتو   بۆ ئه مه که ئه .  ندووه  سروودی خو کدا ،زۆر بورانه یه ر بۆنه هه

. ویست ت و بوریی ده کرد،جورعه تی ده وردستان حکوومه ک شکابوو و ساواک له شا نهتی  حکوومه
کانی خۆی  کان و سرووده  سیاسییه  زۆر شووین باسی کاره زازی له ڕز ره ی به وه ر ئه به له

بیری  ڕیزیان له  به ددا پموایهیور ک مه یه م له به.بورم  یان خۆ ده وه  دووپات کردنه ،من له کردووه
سروودی سمی کاک ناسر  ی ره شوه  به مجار که که ه یڕی من  باوه ویش به ئه.  باسی بکات  که چووه

س   چوار که"ح هر فه" ی خیابان بوو رۆژی پشوو له وه ئه. بوودا ری ی دادگوسته که سونه حه  ته خوند،له
اش رۆژی پ.  بوو"نان ئاره"گوندی کی   خه ی ناو بوو که"دی حمه  ئهعوسمان"کیان   یه کوژران که
 "ر مانگه دیقی که سه"رستی یاد زیندوو  رپه  سه ک و به نی خه ن کۆمه  الیه ی له که رمه کوژرانی ته

  که رمه ڵ ته گه  له "وه سونه حه ته" شونی   له که که  خه شکی زۆر له  به دیاره. نان  بۆ ئاره وه برایه
 وه هڕان  خۆپیشاندان گه  به که لکه خه، انن ئارهگوندی    له"عوسمان"رمی   ته و پاش ناشتنی.وتن که

  وه ش ئه که سونه حه بیرم ب هۆی ته  باش له ر گه  ئه.ری  دادگوسته  وه موو روویان کرده  و هه بۆ سنه 
یان کردبوو، "ئیعتساب" زیندان   له سی دیکه ند که  و چه"فا سولتانی ستهفواد م" یاد زیندوو  بوو که

م  که دا بۆیه  مانگرتنهو   له .یان کردبوو"سون حه ته"ری   دادگوسته وان له ئه پشتیوانیی  کیش به خه
قاتی ردوو   هه بوون کهزۆر   هنده که شدارانی مانگرتنه ی خوند و به"دـم و دم"سروودیجار ناسر 
  . وه کرده یان دووپات ده که ریان پ کردبو،دم و دمه دادگوسته
وانی  رک بوو بۆ ئه ، هانده وه  پشه کاندا ناسر له خۆپیشاندان و ئیعترازهموو   هه  ئیتر له وه پاش ئه
  .دان ی پده ره کانی وه سروودهنگ و  ده  ڕاستی به  و به دیکه

 خواری  ند کاتژمر پاش هنانه تی ،واتا چه وی رووخانی پاشایه م شه که ر یه پاشان هه
، ناسر وی هله تی په تی حکوومه نایه رکوت و جه ندی سه ک ناوه  وهشا و گرتنی ساواک"ری یکه په"
   له خوند که" نیشتمان "و " کوردین و دلر"کانی  ناوه ،دوو سروودی به فزیونی سنه له ر ته سه له

 ب  به) پاش کۆمار(  کهتی کوردستان   رۆژهه له  بوونخۆ ربه  و سهم سروودی ئازاد که ڕاستیدا یه
ی ند ناسر رمه ناوی هونه وودا به مژ  له مه و ئهی کورد خوندران  وه ته ۆ مافی نهنا ب پچ و په

  . کراوه   تۆماره وه یه زازی ره



ت پاش ڕووخانی  نانه ته. ی خومی نییه جمه  کاک نه رک له به  هیچ خه، باسکران  که م کاته تا ئه
ی  وه دانی بزووتنه رهه  سهت و سه بوونی ده وای ئازادو نه ش و هه  ئارای که  هاتنهت و حکوومه

  جمه کانیان، کاک نه افهری کوردستان بۆ داواکردنی م رتاسه  سه ک له نی خه ریی کۆمه ماوه جه
ندامانی   ئه ک له یه  ژمارهرمی ناشتنی ته کاتی   له،دا1358) ز1979(ی ورۆز  پاش نه له. نابینین 

ر هرشی   به  کهن كی تورکمه  ونی خههانا چو  کاتی به که)  ه پاشتر کۆمه(ت معییه جه
س  ده ڕابوو و گیانیان له گه یان هه که ، مینی بووسهوتبوون  الکان که تی مه کانی حکوومه کداره جه

چی بوو تاوانی " خوندنی  ک سروود خون به وه) کا(" شی لی ئاته خومعه"دابوو، کاک 
رهادی  فهکاک دا  مه رده م سه رله هه. ندشعری مامۆستا قانع سروودی خو... "ی نه او ئه

ر  وت و ئستا هه  ک که ویش له م پاشتر ئه به. خوند سروودی ده) کوڕی شوکروی بابان(بابان
م  ، به  سروودیان خوندووه سانک بوون که  بگومان که کانی دیکه  شاره  له دیاره.   دیاری نییه

نیا  ته )ی چواری حیزبی دیموکرات  گونگره له(زیز شارۆخ و ماملی ه ع  له  بجگهموویاندا  نو هه له
. رکرد نگخۆش ناویان ده ک گۆرانی بژ و ده ریمی بلووری وه مای موفتی و که یاد زیندوان جه

ی من  وجگه م تا ئه بوو، به نگخۆشمان هه دا زۆر گۆرانی بژ و ده مه رده و سه ر له ت هه به ئه
ر کاک   هه بۆنموونه. کرد  خوندن نه یا گۆرانیی نیشتمانی سروود یان لهووان رسی ئاگاداربم که

نازدار و ( ک شریتی تۆمار کردبوو یهتی ،  پاش رووخانی پاشایه  واته وکاته ی خومی تا ئه جمه نه
   .دابوو  سروود و گۆرانیی شۆڕشگی نه ،  هیچ خۆی له )نازدار

  هرشی هنایه دا 58الوژی سای  ی گه28  نجام له ره سه )کۆماری ئیسالمی( تی تازه حکوومه
  له. سی کرد ت شکا و داوای ئاگر به  مانگ حکوومهستی پکرد و پاش س ڕ ده دستان و شهرکور سه
   گومان له  ئمه)ر وه زه مانگی خه( دا1358 پاییزی   واتا له،نکا  بۆ شاره رگه ی پشمه وه هڕان گه

برای ئار پی جی  " ولی خۆیان به قه  به که. ب ی خومی ده جمه  کاک نهیگۆرانیی شۆڕشگی
  .رکرد ناوی ده" شان له
  
ک  یه  سروود و گۆرانیی شۆڕشگری له دام ڕه و باوه  من له م که س بکه با وه زانم ئه  پویستی ده به

م  به.   مارش نزیکتره  له حیماسی وی  و موسیقاکه یه تی هه سروود ریتم و ئاوازی تایبه. جیاوازن
، ناتوانین  یه یان هه گۆران  یا شوه"گرژ"کی   مۆسیقایه  که نهای یا نیشتمانی شۆڕشگ و گۆرانییه ئه
   به سلمانی و  لهدا1978سای   زازی که ی ره ند سرووده و چه  ئه بۆ نموونه.  سروودیان بزانین به

کانی   یا سرووده، پی مندانی سلمانی تۆماری کردووهداخی و تی ره هر ق نوه هاوکاریی مامۆستا ئه
 و " شان برای ئارپی جی له"  توانین بۆ نموونه ر سروودن، چۆن ده گه  ئهیلوول می شۆڕشی ئه رده سه

 هیچ  که ره نگی بژه  ده کانیان و نه  ئاوازه  کاتکدا نه  سروود بزانین له به" نجی پۆش ره فه"
ی " رگه هۆ کاکی پشمه"ی  یا گۆڕانیی شۆڕشگانه. ن تدا نییهدیاکی مارش و سروو همایه
  کرێ به ب، ئایا ده ڕک ده په ی بۆ هه که و ڕیتمه"  هیندیه "ی که وازه ئا زا، که  جه مه ند حه رمه هونه

د  رمه گینا هونه م ئه که  باس ده ک نموونه ر وه هه"  رگه کاکی پشمه" دیارهسروود بزانرێ؟ 
کراوی  زۆری  بیر نه ن و له سه م گۆرانیی شۆڕشگری و نیشتمانیی ڕه م سروود و هه زا هه جه مه حه
  . وه نه ر پ بکه ی هونه م بواره لنی ئه  زۆر که  توانیویانه  که یه هه
ر  هه م له به.ست خۆیانن  نی چژ و هه  خاوه یانه  شۆڕشگانه م گۆرانییه هرکام ل رچی هه گه ئه

ش  وه له. نگک بۆ سروود خوندن ناب ر ده ش هه وه ڕای ئه ره سه.  سروود نینڕی من  باوه بهحادا
کانی  وه ته  نه کانی له  ئاوازه  که یه مان هه  یا نیشتمانیانه زۆر گۆرانیی شۆڕشگ خراپتر ئمه

مان  م هه ب، به فارسیدا گۆرانی  ن له له سه  مه و ئاوازه ب ئه چۆن ده. )یا دزراون( گیراون دیکه
م   من بۆ ئه. سروود دابنرێ  کوردیدا به له)  ره  سه ی تکستکی شوڕشگیی له وه ر ئه  به له(ئاواز 



کان و گۆرانی  ناوی گۆرانییهپاراستنی هندک سنوور هۆی  بهم   به م زۆره  نموونه باسه
  . کانیان ناهنم بژه
   که بووه  نه جمه  کاک نه وه  ئه ب روون و ئاشکراب که ه د  باسم کرد، پموایه  که و مژووه به
  جمه  و کاک نه  گرینگ نییه وه رچی ئه گه.  م سروود خون بووه که تی کوردستان یه رۆژهه له
ر  سه  پ له  و ناب هنده ی کردووه که له نگی گه رهه  گۆرانی و فه تی به ی پویست خزمه راده به

نگرانی  بۆ الیه و  ه ناسراو نده وه  ئه جمه  کاک نه  من پموایه.لمن توان بیسه نا چتک داگرێ که
ر   هه  کهش بزان وه ب ئه رزی ده به.  ب  نه م کارانه  پویستی به  که ویسته خۆشهنگی  ده

  هو  و هیچیان پکه یه  خۆی ههنگری نگ و الیه  وڕیباز و ده ڕچکهبژک  ند یا گۆرانی رمه هونه
  .رد ناکرن اوه ر به

 زانیاریی  گرێ که  ده رچاوه  سه وه وه  له وه داخه به  جمه ی کاک نه و ئیدیعایه  ئه هدام ک ڕه و باوه من له
ن   خاوه و که ک ئه سانی وه  که  کاتیكدا له له.  مه هر مژووی گۆرانی کوردی ک سه لهرزیان  به
ن  که  کاری تدا ده ی که و بواره م له  النی که کرێ  ده وه روانی ئه  درژن چاوهزموونکی دوور و ئه

و  ئه باسی  وه  ئاگاهی و زانیاریه کانیدا بچن و به مه م و خه ن و چه شوین الیه ن و به  بکه وه لکۆنه
ڵ ب  گه رچی ئستاشی له گه.  س نییه نگ خۆشی بۆ گورانی وتن به ر ده  هه چوونکه. ن  بکه ارهبو

 گۆرانی گوتن   روو له هنگیان خۆش  ده ی که وه هۆی ئه نیا به  ،ته زۆری گۆرانی بژانی ئمهی  زۆربه
پوور و  له  که م ئاشنا به ن یا فری مۆسیقا بن یا النی که خۆیان ناده تک به حمه  و هیچ زهن که ده

و   ئه ته یشتووه گهوای بواری گۆرانیمان   حاڵ و هه  که شه وه ر ئه هه .ئاواز و ملۆدیی کوردی بن
  .  ی داخه ڕاستی جگه  به مه ئه. ی ئیمۆ ه ڵ پکه  و تکه بشوه
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