
 

 

 !مە زەرگەری ؟ییان فات حەسەن زیرەک و ژاڵە ..

 مەولود ئیبراهیم حەسەن   

 پێشەکی ..  

 

دا   و ترکی و ئازەری لە نێو تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکانی کوردی فارسی  ماوەیەکی زۆرە

  –بۆ گۆرانیەکی بەناوبانگ و پڕ لە داهێنانی  –هەڵبەستراوە !  کە بەڕای ئێمە –چیڕۆکێک  

دروستکراوەو باڵو بووەتەوە ، بەڕادەیەک بە     –هونەرمەندان حەسەن زیرەک و خانم ژاڵە 

شیوازی جیا جیا بە نووسین و بە کلیپ و کۆاڵجی جیا جیا خەریکە لە هەموو گۆرانیەکانی  

ەی ئەم هەواڵە بە شێوازی جیا  تری زیرەک  زیاتر بازاڕی پێ گەرم دەکرێت !  ئەو بەڕێزان

دەکەن ، وەک ئەوەی کە ئەم گۆرانیە و ئەم  ی باس  اڵو دەکەنەوە هێندە بە دڵگەرمیەوە جیا ب

؛ بەو هۆیەی کە لە گەڵ گۆرانیبێژی ئازەری فاتیمە  چیڕۆکە !؟ هەموو توانای زیرەک بێت 

ە ئەوەتە زیرەک  کی دەخەنە بە ر چاوو  واشێ لێک دەدرێتەوە !! وتوویەتی ! وازەرگەری گ

  توانیویەتی گۆرانی لە گەڵ خانم فاتیمە زەرگەریش بڵێت و ئەمەش گەورەیی زیرەک

وەک فاتیمە زەرگەری  ئازەری یەڵ گۆرانیبێژێکی لە خۆی گەورەترمادام لەگدەردەخات 

ئەوەش بڵێم ، هەموو ئەم کلیپ و هەوااڵنەی کە بەردەوام باڵو دەکرێنەوە   گوتووە !!؟ گۆرانی 

 کوردانی هەواداری زیرەک باڵوی دەکەنەوە ! ، تەنیا

 خەیاڵ بووەتە بەرچاو ..

لە ڕاستی دا ئەم بەڕێزانەی کە ئەم چیڕۆکە باڵو                                           

دەکەن و وێنەی زیرەک و فاتیمە زەرگەری پێکەوە    دروست دەکەنەوەو ڤیدیۆو کلیپی بۆ

کۆاڵج دەکەن ، هیچ بەڵگەو سەرچاوەیەکیان بەدەستەوە نیە کە ئەوە بسەڵمێنێ کە ئەم چیڕۆکە  

!؟ بەاڵم هێندە باڵو بوەتەوە ،  ئەوەی هەیە خەیاڵەو کراوە بە بەرچاو ،  ڕاستەو ڕووی داوە 

ە بە ڕاستیەکی گومان هەڵنەگر !؟ بەڵی  الی ئەو بەڕێزانە چێڕۆکە هەڵبەستراوەکە  بوو



خۆش و هونەرمەندێکی بزر  گنی گولدر( ی لەگەڵ کچێکی دەنزیرەک گۆرانی ) گولدر ما

،   ەو کچە تورکمەنەم ، هێندە هیە کە ئ! بەاڵ ە ناوی)  ژاڵە( یەو کچێکی تورکمەنەگوتووە  ک

ەرە !! بەاڵم، حەسەن  کارەک لە مااڵنو ەزەرگەری نیە! کچێکی دەنگ خۆش و بەدبەخت فاتیمە

زیرەک  لە پاش ڕووداوێکی ناخۆش و ڕووشکاندنێکی دەروونی گەورەدا ، ئەو کچە  

ە  پێکەوە تۆمار دەکەن و  ۆرانیە پڕ لە داهێنان و سەرکەوتندەدۆزێتەوەو لەگەڵیا ئەم گ

و  بەت لە نێو کوردەکان و ئازەرجەماوەرێکی زۆر بۆ خۆیان لە نیو هەموو ئێران بەتای

پەیدادەکەن و تا ئێستاش گەرمی داهێنانی ئەو گۆرانیە سارد نە بووەتەوەو ڕۆژ بە    تورکەکان

ڕؤژ جوانترو زۆرترو باشتر باڵو دەبێتەوە . کە ئەم گۆرانیە بووە هۆی بە هێزتر کردنی  

، پەیوەندیەک بە هۆی هونەرەوە ، هەر ئەم ناوداریی   خەڵکی کورد و تورک پەیوەندی نێوان 

بووەتە هۆی ئەوەی کە ئەم چێڕۆکەی بۆ هەڵبەسترێ و ناوی  شە  ۆرانیە و سەرکەوتنەی ئەم گ

) خاتوو ژاڵە ( ی هونەرمەند بەال بندرێ و ناوی ) فاتیمە زەرگەری( جێگای بگرێتەوە،  

چۆن ئەو هونەرمەندە ، واتە فاتیمە زەرگەری وەک ) هونەرمەندیکی ناوداری ڕادیۆی  

ی کە لەگەڵ زیرەک ەنگ خۆش پاش ئەم گۆرانیەتەبرێز ( ناسراوە ، بەاڵم ، خاتوو ژاڵەی د

دەنگی نەماو چیتر  سەرکەوتنێکی گەورەیان بەدەست هێنا ، دواتر ژاڵە خانم   گوتویەتی و 

 بەرهەمی باڵو نە بووەوە !  

 گەڕانی بێ دەسکەوت ..

** 

من ئەوە ساڵێک زیاترە ، لەوەتەی ئەم چێڕۆکە هەڵبەستراوەم  کەوتووەتە بەرچاو بەدوای  
ە  ەک دادەگەڕێم کە بیسەڵمێنی ئەم چیڕۆکە  ڕاستە !! حەسەن زیرەک و فاتیمبەڵگەی

کوەردی   نی گولدریان گوتووە !! لە نێو سایت و ماڵپەڕە زەرگەری پێکەوە گۆرانی گولدر ما 
ی زیرەک و فاتیمە دا دەگەڕێم ،  یئازەریەکان  بە دوای وێنەیەکی پێکەوە  تورک وئیرانی وو 

ڕادیۆیی کە بیسەلمێنی  دەنگی   بە دوای کورتە ڤیدیۆیەک .. هەواڵێکی ڕۆژنامەیی تۆمارێکی 
کە ئەم دوانە زیرەک و فاتیمە زەرگەری ڕاستە پێکەوە گۆرانی گولدر مانی گولدریان  بە  

زیرەک خۆی لە   ؛ کە وەک ووە دووان گوتووە !! تا ئێستا هیچ شتێکم لەوانە دەسنەکەوت
ئەم گۆرانیەمان تۆمارکرد! ( ساڵێ   ١٩٥٩کتێبەکەی میرزا کەریم خۆشناو دەڵێ : )ساڵێ  

شاری تەبرێز کە گوایە زیرەک و فاتیمە زەرگەری لەوشارە پێکەوە گۆرانیەکەیان   ١٩٥٩
تۆمار کردووە ، لە ئاهەنگێکی گەورە  تایبەت بووە بە ئاهەنگی هونەرمەند فاتیمە زەرگەری 

م ساڵەو ئەم ئاهەنگە لەم ساڵەدا نابێ دوور بووبێتن لە چاوی کامیراو  ڕۆژنامەو  ؛ ئە
وێنەگران   بە تایبەت فاتیمە  کە بە هونەرمەندی ڕادیۆی تەبرێز ناسراو بووە ، ناکرێ  

ئاهەنگێکی ئاوا بۆ هونەرمەندێکی وەک زەرگەری  ؛ هیچ میدیایەک لەو ڕؤژەدا لەوێ نە  



بە تایبەت کە  ەیەک کورتە ڤیدیۆیەکی لێ  باڵو نە بووبێتەوە !!   بووبێت تا هەواڵێک ..وێن
     گۆرانیەکە وەک زیرەک دەڵێ : زۆر سەرکەوتوو بووە و بووە بە گۆرانی ساڵ !؟

کە بەڵگەیەک لە پێکەوەیی زیرەک و  واجار کە لەوە بیهیوابووم د  بەڵگە بۆ خاتوو ژاڵە..

ڕەکانی کتێبی یەکەمی میرزا کەریم خۆشناو  ..گەڕامەوە نێو الپەم دەسکەوێ زەرگەری فاتیمە
( دا  ٨٣تا    ٧٥بەناوی )حەسەن زیرەک و هەندێک لە بەسەر هاتەکانی ( و لە الپەڕە )

لەم بەسەرهاتەی دا   ی دەنگ خۆش ( باڵو کراوەتەوە ، بابەتێک بە ناوی ) زیرک و کچێک 
گولدر مانی   -بێ دکتۆر دەواو دەرمان زیرەک باس لە چۆنیەتی تۆمار کردنی گۆرانی )

پێکەوە   (ژاڵە  )بە ناوی  ی تورکمەن گولدر.. دەردو نادر بلدر ( دەکات  کە لەگەڵ کچێک 
گوتوویانە ، بەچاکی دەزانم ئەم بەڵگە گرنگە کە لەزاری زیرەکەوە میرزا کەریم 

دەیگێڕیتەوەو هیچ گومانێک هەڵناگرێ ! لێرە بەتەواوی باڵو بکەمەوە و بیخەمە بەردەستی  
ن و هەموو زیرەک دۆستان  بۆ ئەوەی ئەو خانمە دەنگخۆش و هونەرمەندە بناسن  خوێندەوارا

کە بەدەنگی خۆی لە گەڵ زیرەک پێکەوە گۆرانی گولدر مانی گولدر یان تۆمار کردووە ، بۆ  
مافی نە خورێتن و خانم فاتیمە زەرگەریش بە خۆڕا نەبێتە   ناوبزر نەبێت و ئەوەی چێتر

 ناودارەی زیرەک و ژاڵە .خاوەنی ئەم گۆرانیە گرنگ و 

..   

لە ڕاستی دا زیرەک هونەرمەندێکە هی ئەوە نیە لەگەڵ کەس بەراورد بکرێ ! زیرەک  

هەموو ژیانی  گۆرانی و داهێنانە ، هەر گۆرانیەکی چیڕۆکی خۆی هەیە ، باشترە ئەو  

بۆ هونەرمەند حەسەن زیرەک دروست دەکەن ، با   –چیڕۆکیکی بێ بنەما  -بەڕێزانەی کە 

بە دوای چیڕۆکە ڕاستەقینەکانی ژیان و هونەرو گۆرانیەکانی دا بگەڕێن ؛ هەر گۆرانیەکی  

 زیرەک چیڕۆکی خۆی هەیە ..چیڕۆکی گرنگ و سەیر ! 

میرزا کەریم خۆشناو هاوڕێ و دڵسۆزی زیرەک ، کە چوار ساڵ ماڵ بە ماڵ و ڕۆژ بە ڕۆژ  

زۆرچیڕۆکی لە زیرەک بیستووەو زۆریشی بە چاوی خۆی بینیوە و  رەک ژیاوەو لە گەڵ زی

لە دوو بەرگ دا    لە کتێبەکەی بە ناوی ) حەسەن زیرەک و هەندێک لە بەسەرهاتەکانی (

( چیڕۆکی گۆرانی ) گولدر  ٨٣تا  ٧٥لە بەرگی یەکەم و لە الپەڕە )  ،  تۆماری کردوون

ن ) پێبکەنە با بتبێنم ..دەرچێ گیانی شیرینم ( یان ) بێ  مانی گولدر .. دەردو نادر بلدر( یا

دکتۆر دەواو دەرمان ( کە ئەم گۆرانیە بەم سێ ناونیشانە ناسراوە ، زیرەک خۆی  چیڕۆکی  

دروستبوونی ئەم گۆرانیەی بۆ میرزا کەریم خۆشناو گێڕاوەتەوەو میرزاش چێڕۆکەکەی بە  

 ەوە . ) زیرەک و کچێکی دەنگ خۆش ( باڵو کردووتناوی 

**  



 

ئێستا فەرموون تەواوی بەسەرهاتەکە بخوێننەوەو خۆتان بڕیار بدەن و ئێمەش دواتر ئەم  

 دەکەینەوە .. ەو چیڕۆکە دروستکراوەکە پێکەوە شیچێڕۆک

** 

 

   زیرەك و كچێكی دەنگ خۆش

كاتێ كە لە ئێستگە گۆرانیم ئەگوت، زۆرجار نامەم لە خانمێكی تەبرێزی یەوە بۆ   1959لە ساڵی 
ئەهات، باسی سووتان و كڕوزانەوەی ئەوینداری تیا ئەنوسی و داوای لێ ئەكردم كە بچم بۆالی و  

 سەرێكی لێ بدەم و خۆمی نیشان بدەم و بەقسەی خۆش خۆش نامەكانی ئەڕازاندەوە. 
هەڵبەت نامەی ترم بۆ ئەهات بەاڵم هیچیان وەك نامەی ئەم خانمە نەبوو كە لە هەموو نامەیەك  

 ی خۆی تیا ئەنووسی و سوێندی ئەدام كە بچم و لە ماڵەوە سەرێكی لێ بدەم. ئەدرەسی تەواو
ڕۆژێك وا ڕێكەوت ڕێگام كەوتە ئەو شارەی خانمەكەی تیایە. دوای بەجێ گەیاندنی كارم بەبیرم  

كەوتەوە كە لەم شارە خانمێك بەردەوام نامەم بۆ ئەنووسێت و داوام لێ ئەكات كە سەری لێ بدەم، ئێستاش  
وومەتە ئێرەو ئەدرەسەكەشم الیە، ئەی بۆ نەچم سەرێكی لێ نەدەم و نیوەڕۆیەكەشم الی ئەو  وا گەیشت

 نەخۆم؟ پشوێك بدەم و بشزانم ئەم خانمە چی لێم ئەوێت و چ كارێكی پێم هەیە! 
دەستم خستە گیرفانم و ئەدرەسی خانمەكەم دەرهێناو هەندێك سەیرم كرد و لەدوایی دا تەكسیەكم ڕاگرت  

 و سواربووم. 
 بە شۆفێرەكەم وت: كاكە بێ زەحمەت ئەم ئەدرەسە ئەزانی؟

 لەم كاتەدا بەدەسمەوە بوو.. نیشانی كاكی شوفێرم دا، تەماشای كرد و وتی بەڵێ پێ ئەزانم. 
 ــ دەباشە كاكە بمگەیەنە ئەو شوێنە. 

 ــ بەسەرچاو. 
دەیەكی تر، هەندێك  ماشێنەكەی وەرسوڕاند و ڕووی كردە جادەیەك، پاش ماوەیەك ڕۆیشتن الی دایە جا

 ڕۆیشت و لەبەر دەرگای ماڵێك ڕایگرت.. دەستی بۆ خانووەكە درێژ كرد و وتی: 
 برا ئەمەیە ئەدرەسەكەت. 

منیش حەقەكەی خۆیم پێداو دابەزیم، كە سەیری خانووەكەم كرد كۆشكێكی دەوڵەمەندانەم هاتە بەرچاو،  
و لەدڵی خۆما ئەموت باشە بچم؟ نەچم؟  هەندێك لە دار و دیوار و دەرگاو پەنجەرەكەی ورد بوومەوە 

كەوتبوومە دوو دڵی.. كە بیرم كردەوە تازە تا ئێرە هاتوومە چۆن خۆم ئاشكرا نەكەم و ڕاست بگەڕێمەوە!  
پاشان غیرەتم هێنایە بەرخۆم و چوومە بەر دەرگاكە و دەستم برد و زەنگم لێ دا.. هەندێك گەڕامەوە  

ی كە سەربەخۆ بۆالی ئافرەتێكی نەدیتە و نەناس هاتووم، تۆزێك  دواوە، وەك بڵێیت مەترسیم هەبوو لەوە
 بەالمەوە سەیر بوو دڵیشم بە توندی لێی ئەدا. 

دوای ماوەیەكی كورت ــ ئافرەتێكی جوان دەرگاكەی كردەوە.. كە تەماشای منی كرد وتم: ئەمەیە ماڵی  
 فاڵن خانم؟ 

 وتی: بەڵێ ئێرەیە.. بەاڵم تۆ كێی؟ 



، هەر ئەم وشەی لێ بیستم یەكسەر ڕەنگی گۆڕاو كەوتە پەلە پەل و وتی:  وتم: من حەسەن زیرەكم
ئاغای زیرەك تو خودا ڕاوەستە تا موژدە بۆ خانم ئەبەم و موژدانەی لێ ئەسێنم، ئێستا بزانێ تەشریفت  

 هێناوە بۆ ئێرە لە خۆشیان خەنی ئەبێ و موژدانەیەكی زۆر چاكم پێ ئەدا! 
ەاڵت، هەر لەڕێگا هاواری كرد: خانم خانم.. موژدانەم بەرێ  ئەمەی گوت و بەغاردان بۆ ژوورێ ه

 حەسەن زیرەك هات.. 
ئا ئەمەی وت لە دەرگای حەوشە چوومە ژوورێ.. حەوشەكەی گەورەبوو.. چەمەن و گوڵی ڕەنگاو  

ڕەنگی تیابوو.. چواردەوریشی بەدارسێو و هەرمێ و هەڵووژە و داری تری سێبەری دەورەدرابوو هەموو  
جوان بوون.. دیمەنی حەوشەكەیان ڕازاندبۆوە.. بەناو حەوشەكەدا بەرەو ژوورێ ئەڕۆی  داری ڕێك و 

چەند پلیكانەیەك سەر ئەكەوێ باڵكۆنێكە بەسەر حەوشەكەدا ئەڕوانێ.. لەم كاتەدا من لەژێر باڵكۆنەكە لەنێو  
 حەوشەكە وێستابووم. 

 خانم بە غاردان هاتەدرە و وتی: كوا حەسەن زیرەك؟ 
 چ ببینم.. سوبحانەڵاڵ )احسن الخالقین( لە دڵی خۆما گوتم:  كە تەماشام كرد

خودایا.. ئەم ئافرەتەت چۆن وا بەجوانی و ڕێك و پێكی و بێ عەیبی دروست كردووە؟؟!! لەجوانی و  
 ناسكی ئەم ئافرەتە بەڕاستی سەرم سوڕمابوو! خانم گەیشتە سەر باڵكۆن و تەماشایێكی منی كرد و گوتی: 

 كوا حەسەن زیرەك؟ 
 م: من حەسەن زیرەكم خانم گیان! وت

خانم كە ئەمەی لەمن بیست وەك بڵێی جامێ ئاوی ساردت بەسەریا كردبێت.. سەری لێ شێوابوو..  
شتی وای باوەڕ نەئەكرد كە حەسەن زیرەكی ناودار پیاوێكی ئاوا قەیرە و ڕەنگ پیاو بێت، بێگومانم لە  

جوان و ناسكە و جوانی یەكەی لە دەنگە  دڵی خۆی وایزانیوە كە حەسەن زیرەك كوڕە الوێكی زۆر 
خۆشەكەی دڵگیرترە. بەاڵم لە خەوە خۆشەكەی داچڵەكی بەجوانی سەیری كردم و هەر لەبەر پێم تا تۆقی  

 سەری ڕوانیم.. 
لە دوایە لە دەمی دەرچوو وتی: خۆزیا هەر لە دوورەوە دەنگم بیستبای ئاغای زیرەك!! وای ئەزانی  

 خۆم نەهێنا..   گوێم لێ نەبوو.. منیش وەسەر
بەاڵم ئەم سەیركردنە گاكڕی یە و ئەم قسە پڕ بە دڵی یە كۆشكی زێڕینی خەیااڵتیان ڕووخاندم..  

دووبارە ئافرەتەكە لێی پرسیمەوە: تو خودا ئەتۆ حەسەن زیرەكی؟ چەندی كەیف پێ ئەهات بمگوتبا نەوەڵاڵ  
ان من حەسەن زیرەكم! دەستم بۆ گیرفانم  ئەو نیم، بەاڵم ڕاستی یەكەم ناگۆڕم ــ ناچار وتم: بەڵێ خانم گی

 برد و نامەیەكیم دەرهێنا، دامە دەسی و وتم: 
فەرموو ئەمەیش یەكێكە لە نامەكانت كە بۆت ناردووم داوات لێ كردووم كە بەپەلە بێم و سەرتان لێ  

دەسنوسی خۆیەتی،  بدەم! ئێستایش وا هاتوومەتە خزمەتت! خانم جوان سەیری نامەكەی كرد و دڵنیابوو كە 
نامەكەی لول داو دایە دەس كارەكەرەكەی كە الیەوە وێسابوو بەدەمی بەخەندەوە سەیری منی ئەكرد،  

 ئەوسا خانم دەسی بۆالم درێژ كرد و بەنادڵی وتی: 
 دە فەرموو كاك زیرەك وەرە سەرەوە هەندێك دانیشە! 

ە مایەوە. سەیری نامەكانم ئەكرد و  بەاڵم هەندە بە سارد و سڕی منی وەرگرتەوە كە زۆر دڵم بەخۆمەو
سەیری بێ مەیلی خانمم ئەكرد سەرم سوڕ ئەما چونكە هیچی بەسەر هیچەوە نەبوو... بە هەر حاڵ چوومە  

سەرەوە دەستم درێژكرد تۆقەی لەگەاڵ بكەم زۆر بە نابەدڵی دەستی پێدام.. كە دەستم بۆ كارەكەرەكە  
رمی دەستی درێژ كرد و دەستی گوشیم تۆڵەی خانمیشی بۆ  درێژكرد تۆقە لەگەڵ ئەویشا بكەم هەند بە گە

 كردمەوە.
لەسەر كورسییەك دانیشتم.. خانمیش لەبەرامبەرم دانیشت و وتی: ئاغای زیرەك ڕاستە من نامەم بۆ  

نوسیوی كە سەرم لێ بدەیت و چاوم پێت بكەوێت، مەبەستم ئەوەیە كە ئەم كارەكەرەم دەنگێكی زۆر 



توركی گۆرانی ئەڵێت جا گەر پێكەوە بەكوردی و توركی گۆرانی تۆمار بكەن زۆر خۆشی هەیە و بە  
 خۆش دەرئەچێت! 

بەم قسەیە ئەیویست قسەكەی ترم لێ بشارێتەوە و وابزانم بەڕاستی بۆ ئەوەی بەشوێنا ناردووم كە  
ڕاستی من  گۆرانی لەگەڵ كارەكەرەكەی تۆمار بكەم بەاڵم كاكە میرزا تۆ بڵێی ئەم قسەیە ڕاست بێت؟ بە

 باوەڕ ناكەم! بەاڵم ناچاربووم گوێ لە هەر قسەیەكی بگرم كە ڕێكی ئەخات. 
تەماشایەكی كارەكەرەكەم كرد، ئەویش سەیری كردم و پێكەنی بەڕاستی ئافرەتێكی جوان و ژیكەڵە و  

نەشمیلە و ئێسك سووك و خوێن شیرین بوو، خانم ڕووی كردە كارەكەرەكە و بەتوركی حاڵی كرد كە پێم  
 وتووە كە هەردووكتان پێكەوە گۆرانی تۆمار بكەن؟ گ

 منیش ڕووم كردە كارەكەرەكە و وتم: 
 ــ ناوت چیە؟ 

 ــ ناوم )ژاڵە(یە. 
 ــ باشە تۆ گۆرانی ئەزانی؟ 

ــ لە ڕاستی دا من دەنگم خۆشە بەاڵم تەنها ئەوەی كە لە گۆرانیبێژەكان گوێم لێ بووە فێری بوومە،  
 بەخۆشی و بەڕێك و پێكی ئەتوانم بیڵێمەوە!  وەكو ئەوانیش بەدەنگی خۆم زۆر

منیش شتەكەم بەڕاستی و بەجیددی وەرنەگرت بەاڵم بۆئەوەی هەست بە شكستم نەكەن وتم: باشە  
 ی پێش نیوەڕۆ لە تۆمارگای )ئاواز( لە فاڵنە شەقام چاوەڕوانت ئەكەم. 10بەیانی لە سەعاتی 

 خزمەتتان مەرەخەس ئەبم.   ئەمەم وت و هەڵسامە پێ و وتم: بە یارمەتیتان من لە
مااڵواییم خواست و دەستم درێژكرد و تۆقەم لەگەڵ كردن، ئەمجارەیان زۆر لە جاری پێشوو گەرم و  

 گوڕتر و ڕووخۆشتربوون.
تا لەوێ نەڕۆیشتم و نەگەیشتمە سەر جادە هەستم بە دڵشكاوی خۆم نەكرد بەاڵم هەر زۆر لە دڵی خۆم  

انە دیوە و لێی ڕاهاتووم. یەكسەر سواری تەكسی یەك بووم و چوومە  دەرهێنا.. چونكە زۆرم لەم جۆرە شت
 نۆ و نیو ڕووم كردە تۆمارگای )ئاواز(...  9:30بازاڕ. بەیانی سەعات 

خاوەنەكەی دۆستێكی دێرینمە و خۆشەویستمە، كوڕێكی زۆر چاكە و هەر جارێ بۆ ئەم شارە بێم ئەبێ  
 سەرێكیش لەم هاوڕێیەم بدەم. 

گا.. لە دوورەوە كاك )فەرەیدوون( خاوەنی تۆمارگا چاوی بە من كەوت بەرەو  كە گەیشتمە تۆمار
 پیرمەوە هات و باوەشی بۆ كردمەوە و یەكترمان ماچ كرد.

بەخێرهاتنێكی گەرمی لێكردم.. دوای ئەوەی ساردمان خواردەوە و هێندێ قسەمان كرد.. دەستی دایە  
خەریك بووم گۆرانی یەكی بۆ بڵێم... كە چاوم بە )ژاڵە(  )بولبون(ێك هێندێكی بۆ لێدام تا شتێكی بۆ بڵێم.. 

 كەوت بەرەو تۆمارگا ئەهات. 
وتم: كاكە فەرەیدوون ئەم كچە بۆالی من دێت.. بە كورتی و بەپەلە بەسەرهاتەكەم بۆ گێڕایەوە وتم  

هێنا..   ئێستاش وا هاتووە گۆرانیم لەگەڵ تۆمار بكات. هاوڕێكەم سەری لەمە سوڕماو... كۆتاییمان بە قسە
)ژاڵە( خانم هاتە ژوورێ.. بەاڵم ژاڵە خانم چ ژاڵە خانم سەد ماشەڵاڵ لە پەری دڵڕفێنتر... وا خۆی  

 ڕازاندبۆوە نەك دڵێك سەد دڵی شەیدا ئەكرد.. 
خانم كە هاتە پێشترێ بۆنی گواڵوەكەی وەك بۆنی گوڵی بەهەشت ئەم ناوەی داگرتەوە و هەر زوو 

 ەوە. بەلووتما پژاو مێشك و دڵی كردم
لەبەری هەڵساینەوە بەرەو پیریەوە چووین تۆقەمان لەگەڵ كرد و دانیشت.. دوای هەندێك قسەی خۆش  

بە كاك فەرەیدوونم گوت: كاكە دە ئەتۆ دەنگی خانم تاقی بكەرەوە با هەندێك پڕاوە بكەین، هەڵبەت  
 تۆمارگای ئاواز بۆ گۆرانی گوتن و مۆسیقا لێدان جێگای تایبەتی هەبوو. 

ەیدوون دەستی دا )بولبون(ەكە و بە ئارامی دەستی لێ ژەند.. بە هەوای )دەشت( پەنجەكانی  كاك فەر
 لەسەر ژێ یەكە ئەهێناو ئەبرد. 



سەیرێكی ژاڵەم كرد دیم لەخۆشیا سوور هەڵگەڕاوە و وەك كۆنە گۆرانی بێژێكی شارەزا بە مۆسیقا بۆ  
 مۆسیقاكە سەری ڕائەهەژەند. 

ی خستە بنا گوێچكەی و یەك گۆرانی هەڵسا بەپێی ژەنینی  لە پڕ پەردەی شەرمی دڕی و دەست
مۆسیقاكە.. بەڕاسی كە ئەم دەنگە خۆشە و ئەم شێوە هەڵسانە و ئاوا لەگەڵ مۆسیقا ڕۆیشتنەم بینی سەرسام  

بووم و تا كۆتایی گۆرانی یەكەی هیچ دەنگم نەكرد، لەكاتی گۆرانی گوتنی دا من هەر سەیری دەم و  
 ئەكرد. جووڵە و بزووتنەوەیم 

 پاشان چەپڵەمان بۆ لێدا و ئەویش سوپاسی كردین. 
 هەڵبەت بە توركی گۆرانی یەكەی وت، ئەمەش كەلیماتی گۆرانیەكەیە: 

 )گول سەن(
 )گول سەن.. گوالر ئیچندە سەن.. گول سەن(

 )خەختەن نە ئیشنوار سانو ئاغا زیرەك( 
 )بولبوالردن بولبول سەن(

 گەردوون.. ئاغڵمە گول سەن(دۆالندی كەچ چەرخ 

 واتاكەی: 

 گول سەن: دوو مانای هەیە یەكیان واتە تۆ پێبكەنە.. ئەوی تریان واتە تۆ گوڵی. 
 )تۆ گوڵی .. لەناو گواڵندا تۆ گوڵی(

 )كارت نەبێ ئەتۆ بە خەڵكی كاك زیرەك(
 )لەگەڵ بولبوالنیش ئەتۆ بولبولی(

 )ئەگەر بە پێچەوانەوە ڕەوڕەوەی گەردوون سوڕا( 
 )هیچ بۆی مەگری و پێ بكەنە( 

پاشان هەندێك پراوەمان كرد.. لە ئاوازێك ئەگەڕاین تا پێكەوە گۆرانی بڵێین، كاك فەرەیدوون چەند  
 ئاوازێكی گۆڕی.. بەاڵم هیچم بەدڵ نەبوو.. 

ئەوان هەر گۆرانی یان ئەگوت و ئاوازیان تازە ئەكردەوە.. منیش لە جیهانێكی تر لە ئاوازێكی دڵڕفێن  
 ئەگەڕام... تا لە پڕ وتم: 

 )گولدر مانی گولدر.. دەردو نادر بلدر( 
 كردم بە كوردی: )پێ بكەنە با بتبینم.. دەرچێ گیانی شیرینم( 

كاك فەرەیدوون كە ئەم چەند وشەی لەسەر ئەم ئاوازە بە كوردی و توركی لێ بیستم یەكسەر هاتە سەر  
 ئەم ئاوازەم و زۆریش بەجوانی بۆ لێدام. 

ا ئەم چەند وشەم ئەوت و ئەوتەوە بەڵكەم ژاڵە خانمش بێتە سەر ئەم ئاوازەی من... لە پڕ ژاڵە  من بەتەنی
بە توركی لەسەر هەمان ئاوازی من دەستی پێكرد، ئەمان چ دەست پێكردنێك؟ بەڕاستی توركی یەكەی  

هەر لەخۆی ئەهات! منیش بە كوردی وەری گەڕامێ.... بەڕاستی ئەمە لەو سەردەمەدا بۆ من  
 رمایەیەكی گەورە بوو... سە

دەنگێكی وا خۆش و سەركەوتنێكی وا گەورە و پێشكەوتنێكی وا بەپەلەبوو، كە بۆ كورد و توركەكان  
 بوو بە )گۆرانی ساڵ( و دوای باڵوبوونەوەشی بووە مایەی ناوبانگ بۆ هەردووكمان.

 من و ژاڵە خانم بووین بە ئاشنایەكی زۆر لەیەك نزیك... جارێ لێم پرسی: 
ێ تو خودا ژاڵە خانم پێم ناڵێیت خانمت بۆچی وا بێ قسە و سارد و بێ مەیل بوو لەگەڵ منا؟ باشە  ئەر

 ئەو هەموو نامە ناردنەی لەچی و ئەم كەم لوتفی یەی لەچی؟



ژاڵە خانم وتی )لەڕاستی دا ئاغای زیرەك بەپێی ئەم دەنگ و سەدایەت خانم پەیكەرەیەكی یوسفی  
ەاڵم كە چاوی بەتۆ كەوت پێچەوانەی خەیاڵی ئەو هاتی یە بەرچاوی، بە  كەنعانی لێ دروست كردبووی، ب

چاوپێكەوتنێك هەموو كۆشكی خەیااڵتیت بەسەر یەكدا ڕووخاند، شەو پێی ئەگوتم بریا ئەو نامانەم بۆ  
 حەسەن زیرەك نەناردبا و نەهاتبا ئێرەو چاوم پێی نەكەوتبا و بۆ خۆم هەروەك جاران بە خەیاڵ بژیاباما(. 

كردم بە پێكەنین و وتم: جا باشە لە خۆت ئەپرسم ژاڵە خانم تو خودا یەكجار وا ناشرینم كە   منیش
 خانمت ئاوا لێم بڕەوێتەوە؟؟! 

 ژاڵە وتی: وەڵاڵ زیرەك تۆ ڕەنگ پیاو هەڵكەوتووی. جوانیش بۆ ژن هاتووە و، پیاویش پیاوەتی. 
 دیم بەم جۆرە ئەمیش هەر دڵم ئەداتەوە. 

مەبەستم لەم هەموو قسەكردن و بەسەرهات گێڕانەوەیە ئەمەیە كە من لە ژیانی خۆما لەم  جا كاكە 
جۆرە شتانە ڕاهاتووم... ئینجا بۆ من عاجز مەبە و دڵگیر مەبە چونكە وەك لەمەوپێش گوتم من هەرچەند  

 شتی وام بەسەر هاتبێ لەم بوارەدا ناوبانگێكی تازەم دەركردووە.
ئاوا بەم جۆرە لەگەڵ زیرەك ڕامان ئەبوارد.. ئەوان بۆ الی ئێمە ئەهاتن  :   دواجار  میرزا کەریم دەڵێ

     و ئێمە بۆالی ئەوان ئەچووین. خۆ ئەگەر ماوەیەكیش دیار نەبوا ئەوا بەخۆم لە چایخانەكە بۆالی ئەچووم.
 

ئێستا کە چێڕۆکی ڕاستەقینەی چۆنیەتی تۆمارکردنی  خوێندەواری خۆشەویست و زیرەکدۆستی بەڕێز..
خەیاڵی  گۆرانی گوڵدر مانی گولدر ت لە زاری هونەرمەند حەسەن زیرەکەوە بیست ، واچاکە یەکێ لە 

گێڕانەوەکانی  تۆمارکردنی ئەم گۆرانیە ، کە لەوێدا دراوەتە پاڵ خانم فاتیمە زەرگەریش بخوێنینەوەو  و
ۆ  بدەیگێڕیتەوەو هێما  ئەم چێڕۆکە مامۆستای بەڕیز ) ئومێد نەجم (   دوایی چیڕۆکەکان بەراورد بکەین .

هیچ سەرچاوەیەک ناکات وەک ئەو هەموو کلیپ و کۆاڵج و تێکهەڵکێشکردنەی گۆرانی ) بێ دکتۆر  
پێبکەنە تابتبێنم ( کە وەک و گوتمان ئەم گۆرانیە بەم سێ ناوە   –گولدر مانی گولدر  –دەواو دەرمان 

ناسراوە ، هەروەک زۆر لە گۆرانیەکانی زیرەک زیاتر لە ناوێکیان هەیە ، ئەمەش تایبەتمەندیەکی تری  
ئەم چێڕۆکە دروستکراوە ئێستا ئەوەندەی کلیپی جۆراو جۆر بۆ کراوە ئەوەندە بە   گۆرانیەکانی زیرەکە ؛

چەندین کلیپت بۆ دەردەکەوێ و هەموویان لەسەر    -بێ دکتۆر دەواو دەرمان  –وب بنووسی سە لە یوتی
ئەم چیڕۆکە بێ بنەمایەوە دروستکراون ؛ ئەمەی خوارەوەش یەکێک لەو چێڕۆکانەیە بە نووسراوی ، کە  

وەو  لە نێو وتارێکی درێژ دا وەک نموونە هێناویەتیەوە ، فەرموون ئێ(ئومێد نەجم  ) نووسەری بەڕێز 
کە دراوەتە پاڵ فاتیمە   ! ی گۆرانی بێ دکتۆر دەواو دەرمانگێڕانەوەیەکی تری ئەم چیڕۆکە هەڵبەستراوە

 زەرگەری !! 
 
 

* * 

   جمنە  ئومێد 
  لە نەتەوەیە دەوڵەمەندترین زیرەکەوە ەسەنح هۆی بە کورد

   میلۆدیدا

 ؟؟  کێیە زەرگەری فاتیمە

 ئەو كچەی گۆرانی ئازەریی لەگەڵ حەسەن زیرەك دەڵێت 

لە شاری تەورێز و لە سەردەمی شادا، گۆرانیبێژێكی ئازەری بەناوی خانمی  
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كۆنسێرتێكی دەبێت، حەسەن زیرەك بەهەڵكەوت دەچێتە ئەو شارە و ئەو  )زەڕگەری ( 

كۆنسێرتە، هۆڵ پڕ دەبێت، زەڕگەری ئاهەنگێك بەناوی ) گولدر مەنی گولدر( 

پێشكەشی خەڵكەكە دەكات، كارەكە دەیگرێ و خەڵكەكە زۆری چەپڵە بۆ لێدەدەن و  

ێت )ئیزن بدەن دوای  تكادەكەن ئەم گۆرانییە دووبارە بكاتەوە، خانم زەڕگەری دەڵ

پشوویەك دێمەوە سەر سەكۆ( خانم زەڕگەری بەرەو هۆڵی حەسانەوە دەڕوات،  

 حەسەن زیرەك بە جلوبەرگی كوردییەوە بەشوێنی دەكەوێت و لەبەردەمی دەچەقێت. 

  ؟ هەیە كارێكت چ  فەرموو دەڵێت: زەڕگەری خانم

ەوە سەر سەكۆ ئەم  حەسەن زیرەك: خانم دەمت خۆشبێ، دەمەوێت ئیزن بدەی كە هاتیی

 ئاهەنگەت بە كوردی لەگەڵ بەڕێوەببەم. 

 ؟ بیستووە لەكوێ  ئاهەنگەت ئەم  زەڕگەری: خانم

 حەسەن زیرەك: تەنها لەتۆ و هەر ئەمڕۆ. 

 خانمی زەڕگەری: چۆن شتی وادەبێت؟ من النی كەم مانگێكە مەشقی لەسەر دەكەم ! 

وەاڵمەی زیرەك پەندێكی  حەسەن زیرەك: )یەزد دوورە و گەز نێزیك(، پێدەچێت ئەو 

پێشنینان بێت و پێی گوتبێت )ئەوە عەرز و ئەوە گەز( دڵنیابووە لەخۆیی و ئەوەی  

نیشانداوە تاقیم بكەرەوە و دەتوانم لەگەڵتدا ئەو گۆرانیە بخوێنم، تۆ بەئازەری و منیش  

  بە زمانە شیرینەكەی كوردی.

 !  بڵێ  بۆ نمونەیەكم زەڕگەری: خانمی

 وو بەندی بۆ دەڵێت و سەربەندەكەی دەكاتەوە ئازەری،حەسەن زیرەك یەك د

  كێی؟ تۆ  زەڕگەری: خانم

 حەسەن زیرەك: حەسەن زیرەك 

خانمی زەڕگەری زۆری ڕێز و حورمەت دەگرێت و لەگەڵ خۆی دەیباتە سەر سەكۆی  

 ئاهەنگ و تێر و تەسەل ئاهەنگەكە بە ئازەری و كوردی دەڵێن. 

چەپڵەڕێزان دەكرێن،   زیرەكە، هێندەی دیكە كە خەڵكەكە دەزانن ئەو كوردە حەسەن 

پاش یەك دوو ڕۆژ ئەو گۆرانیە دەكرێتە قەوانی گرامافۆن و بە تەواوی ئێراندا  

، ئەو قەوانە یەكێك لە پڕفرۆشترین كارەكانی ئەو دوو گۆرانیبێژە بوو.  وهبێتە باڵوده 

 هونەرمەند حەسەن زیرەك چەشنێك بلیمەتی تێدابووە.

 
 

 .چەند پرسیارێک.
 چەند پرسیارێک لە بارەی پێکەوە گۆرانی گوتنی زیرەک و فاتیمە ؟! 



لە هیچ  بۆچی  زیرەک و فاتیمە زەرگەری پێکەوە گوتوویانە ! –گوایە  –هەواڵی ئەو گۆرانیەی کە 
بۆ ئەوەی کەسێک لەو بەڕێزانەی کە باسی   نەکراوەتەوە باڵو  ی ئەو وەختەو دواتریش میدیاو ڕۆژنامەیەک

لە کاتێک دا ئەو وەختە هێندە دوور نیە ؛ ڕادیۆ و  ؟  ئەم چێڕۆکە دەکات ، هێمابۆ سەر چاوەیەک بکات 
ئاهەنگی وا دەشێ کەسانێک هە بووبن   تەلەفزیۆن و ڕۆژنامەو وێنە گرو ڤیدیۆ هەبووەو زۆریش بووە ، لە

ێنەی کەسەکان ، بەتایبەت هونەرمەندەکان بگرن ! بۆچی هیچ  بێت و و بوو  کامیرای کەسی خۆیان هە 
لە کاتێک دا هەواڵی گوتنی گۆرانی خانم ژاڵە لە خودی زیرەکەوە   شتێک لەوانە دەسناکەوێ !؟

 دەخوێنینەوە . 
 پرسیارەکان .. 

 ؟ ڕۆژێکەو لە چ مانگێک و چ ساڵێک  بووە چئەم ڕووداوە لە    یەکەم: کەس نازانێ 
 دووەم : هیچ ڕۆژنامەیەک ئەم هەواڵەی باڵو نەکردووتەوە ! 

 سێیەم : هیچ وێنەیەکی فۆتۆگرافی زیرەک و فاتیمە پێکەوە نیە ! 
 !   پێکەوە گۆرانییان گوتبێ کە مە نیە چوارەم : هیچ ڤیدیۆیەکی زیرەک و فاتی

 هەنگەکەی تێدا گێڕدراوە ! ائ  –گوایە  –پێنجەم : کەس ناوی ئەو هۆڵە نازانێ کە 
و ترک چ فارس  چ کورد چ ئازەری   شەشەم : لەو سەتان و هەزارەی کە لە هۆڵە کە بوون کەسێک 

   باسی ئەم ڕووداوە ناکات !
حەوتەم : هەموو ئەوانەی کە باسی چیڕۆکی حەسەن زیرەک و فاتیمە زەرگەری دەکەن و کلیپی بۆ  

دەکەن کوردن ، هیچ تورک و ئازەری و فارسێکی تێدا نێە !کەواتە چێڕۆکەکە بە تەنیا خەیاڵی کورد  
 ! دروستی کردووە 

لە گەڵ ژاڵە تۆمارکرد    لە تەورێز ئەم گۆرانیەم ١٩٥٩هەشتەم : ئەوە حەسەن زیرەک خۆی دەڵێ ساڵێ 
 ، ئەی ئەوەی فاتیمە زەرگەری و حەسەن زیرەک چ ساڵێک تۆمار کراوە ؟ کەس باسی نەکردووە !! 

ئەم پرسیارانە کە وەاڵمەکانیان دەسناکەون .. ئەوە دەسەڵمێنن کە چێڕۆکی گۆرانی گوتنی هونەرمەند  
 دروستکراوە !! حەسەن زیرەک و هونەرمەند فاتیمە زەرگەری ، چێڕۆکێکی خەیاڵی و 

 .. چەند ڕاستیەک

 زیرەک دا .. حەسەن پێکەوە گۆرانی گوتنی خاتوو ژاڵەو  ڕووداوی ڕاستەقینەی  چەند ڕاستیەک لە 
 دا گوتراوە .  ١٩٥٩یەکەم : گۆرانیەکە لەساڵی 

 دووەم : شوێنە کە شاری تەبریز بووە. 
  )ئاواز ( و خاوەنەکەی     بەناوینی تۆمارکردنی گۆرانیەکە شوێنی نەوارفرۆشی بووە سێیەم : شوێ

 .  فەرەیدوون بووە ناوی 
 مۆسیقای بۆ گۆرانیەکە لێداوە . بە عودی خۆی  چوارەم ؛ فەرەیدوون 

پێنجەم : هونەرمەندە کچە کە خاتوو ) ژاڵە ( ی کارەکەر بووە و یەکەمین جار بووە گۆرانی تۆمار  
 بکات ، بەتایبەت لەگەڵ کەسێکی وەک زیرەک دا. 

 دەکات .  تۆمار کردنی ئەم گۆرانیە   چۆنیەتی ەسەن زیرەک خۆی باسی  شەشەم : ح
 ئاواز دانان و چۆنیەتی دروستبوونی گۆرانیەکە دەکات . حەوتەم : زیرەک خۆی باسی چۆنیەتی  

ی  گەڵ ژاڵە پێکەوە بە کوردی و تورکهەشتەم : زیرەک خۆی دڵخۆشی خۆی دەردەبڕێ کە لە
   گوتووە .گۆرانیەکی سەرکەوتوویان 

( لە باسی گۆرانی ) بەردە بەردە ( نووسراوە ئەم گۆرانیە حەسەن   hos.fun70نۆیەم : لە سایتی ) 
گەڵ) فاتیمە زەرگەری ( گوتوویەتی ، لە کاتێک دا تەواوی گۆرانیەکە  ڕادیۆی تاران لە  زیرەک لە 

ە !؟ بە داخەو  هێندەی  کوردیە !! لیرە چێڕۆکێکی تر بۆ حەسەن زیرەک و فاتیمە زەرگەری دروستکراو



لەوانەی لە رادیۆی تاران بوون و ئاگادارن ، باسی کارێکی ئاوایان   ێک من ئاگادار بم تا ئێستا هیچ کەس
 نەکردووە !؟ 

دەیەم : ژاڵە خانم هێندەی من بزانم ، چ لە پێش ئەم گۆرانیەو چ لە دوای ئەو گۆرانیەی لە گەڵ زیرەک 
بێ دکتۆر دەواو   –بە داخەوە لەم گۆرانیەش دا  ری باڵو نە بووەتەوە ! پێکەوە گوتوویانە هیچ گۆرانیەکی ت

ژاڵە خانم ناوی نەهاتووەو بەڕای من هەر ئەو ناو نە هاتنەش ڕێگای بۆ هونەرمەندێکی   –دەرمان 
ناوداری وەک فاتیمە زەرگەری خۆش کردووە ، وا بە ئاسانی  لە چێڕۆکێکی هەڵبەستراو جێگای  

 هونەرمەند ژاڵە بگرێتەوە . 
ڵە بێت ، پاش ئەوەی لەگەڵ  یازدەهەم : گومانێکم بۆ ئەوە دەچێت ! کە فاتیمە زەرگەری هەمان خاتوو ژا 

زیرەک گۆرانیەکەی تۆمار کردووە و سەرکەوتوو بووە ، چوو بێتە ڕادیۆی تەورێزو لەوێ بوو بێت بە  
زۆر بەدوای ژیانی فاتیمە زەرگەری دا گەڕام ..بەداخەوە  گۆرانیبێژی ڕادیۆو تەلەفزیۆنی تەورێز !!؟ 

 هیچم دەسنەکەوت . 
 

 . شیکردنەوەی هەردوو چیڕۆک پێکەوە .
چیڕۆکی خاتوو ژاڵە کە هونەرمەند حەسەن زیرەک بۆ میرزا کەریمی گێڕاوەتەوە ، چیڕۆکێکی  

بۆ میرزا کەریم    گرێ ؛ چۆن زیرەک زۆر چیڕۆکی تری ژیانی خۆی ڕاستەقینەیەو گومان هەڵنا
  - کەسەکان–و  -کات   -و  -شوێن  -و -  هۆ –گێڕاوەتەوەو ئەویش باڵوی کردوونەتەوە ، لە چێڕۆکە کەدا 

 ەکە بە جوانی باسکراوە .  ی گۆرانی – چۆنیەتی تۆمارکردن-و 
لە چێڕۆکی فاتیمە زەرگەری دا لەوێش چیڕۆکەکە لە گەڵ کەسایەتی و ژیانی زیرەک گونجێندراوە ،  
کە ئەو دەستەو ڕستی و لێهاتوویی زیرەک  هونەرێکی بەردەوامی زیرەکەو زۆر جار کەسانی نزیک لە  

یرزادە (   سیقا ژەنی ناودار ) موجتەبای م ، بۆ نموومە هونەرمەندی گەورەو مۆزیرەک باسیان کردووە 
زۆر جار گێڕاویەتیەوە کە لەگەل هونەرمەند حەسەن زیرەک پرۆڤەی گۆرانیەکیان کردووە ؛ کە چوونەتە  

جتەبا کردووە ، گۆرانیەکی تازەی بە شیعرو ئاوزەوە بۆ  ونیو ستۆدیۆ بۆ تۆمار کردن ، زیرەک داوای لە م
ێ بە ناچاری بە قسەی زیرەکمان دەکرد ،  ر بکەن ، موجتەبا دەڵاهاتووە ، پیویستە ئەو گۆرانیە تازەیە تۆم

نووسەری ناوداری کورد  ( هەژاری موکریانی )! هەروەها مامۆستا  دواجار زۆر سەرکەوتووش دەبووین 
دەگێڕیتەوە ، کە من ئەمەم لە زاری نووسەری گەورەی کورد مامۆستا ) محەمەدی ڕەمەزانی (  

ستۆدیۆی وێنە گرتنم هەبوو ، دەفتەرێکی گەورەم  بیستووتەوە ، هەژار فەرموویەتی : ) لە بەغدا بووم و  
بە تایبەت بۆ زیرەک کڕی بوو ، کە زۆر جار دەهات شیعرو گۆرانیەکانم بۆ دەنووسیەوە ، جاری وا  

دەری دەخات کە زیرەک لە دەم و   مە  هەبوو زیرەک بە یەکجار دە پازدە گۆرانی و ئاوازی دە هێنا !( ئە
ە ! زۆربەی گۆرانیەکانیشی هەر بەو دەم و دەستە گوتووە ؛ هەر بۆیە   دەست گوتنی گۆرانیدا بێ وێنە بوو

زیرەک لە گەڵ فاتیمە زەر گەری کارێک نیە لە توانای زیرەک بە دوور   -ئەگەر گوتبیتی !! –زوو گوتنی 
لە بارەوە کرد ، وامان لێدەکات و کە  بێت ، بەاڵم ، بێ بەڵگەیی ئەم ڕووداوە  وەکو پێشتر پرسیارمان 

چیڕۆکی ژاڵەی کچە تورک و کارەکەری مااڵن ، بە گۆڕانکاریەوە دراوەتە پاڵ  ن بۆ ئەوە بچێ زەنما
بە گریمانەیەک..ئەگەر ڕیکەوتبێ لە سێناریۆیەکی ئاوها زیرەک و فاتیمەزەرگەری    فاتیمە زەر گەری !

ان بێت ! چۆن  گۆرانیان پێکەوە گوتبێ ؟ ناکرێ ئەو گۆرانیە گولدر مانی گولدر یان بێ دکتۆر دەواو دەرم
ئەوەتە زیرەک خۆی دەڵێ ئەو گۆرانیەمان لە گەڵ خاتوو ژاڵە پێکەوە تۆمار کرد و سەرکەوتنێکی گەورە  

 بوو ئەوکاتە بۆ ئێمە و بوو بە گۆرانی ساڵ ! 
 

لە  پرسیارێکیش سەبارەت بە خاتوو ژاڵە ئەوەیە ، ئەی بۆچی ئەویش هیچ وێنەیەکی لەبەردەست نیە ؟!  
یەکەی تێدا تۆمار کراوە   خۆی تۆمارگا بووە ، ئەو جێگایەش کە گۆرانی تێدا  شوێنەی گۆرانکاتێکدا ئەو  

بێت و دوور نیە وێنەشیان گیرابێت ،  بوو  تۆمار کرابێ ، دەکرێ کە کامیرای بە هەردوو جۆریەوە تێدا هە 



چۆن  کچە  ەڕێزمن بۆ ئەوە دەچم کە ئەو خاتوونە بە!؟  چ لە کاتی گۆرانی گوتندا  چ وێنەی یادگاری  
و بە   ی ئەمە بێت و ناوەکە هەژارێکی کارکەر بووە لە مااڵن ! کە دەکرێ هۆی باڵو نە بوو نەوەی وێنە

ی زیرەک ناوی ئەو ژنەی باڵو  بگونجاویان نەزانیبێ کە وێنەی ژاڵە خانم باڵو بکەنەوە ، وەک ئەوە
ک دەبینێ ڕای دەگۆڕێ و  اتر کە زیرەونەکردووتەوە کە نامەی ئاگراوی بۆ نووسیبوو  ، کەجی د 

و ؛ یان ئەمە ناوێکی  ناوی ڕاستەقینەی ئەم کچە بو ش هەروەها ..ئایا )ژاڵە( !بەساردی پێشوازی لیدەکات ؟ 
و تا  بەداخەوە لە تۆمارکردن و باڵو بوونەوی گۆرانیەکەش ناوی ژاڵەی هونەرمەند نەهاتووە  خوازراوە؟ ! 

 !! ئێستاش وێنەیەکی لەگەڵ زیرەک باڵو نەکراوەتەوە  
بێ  لە کۆتایی دا لە ئەنجامی پرسیارو شیکردنەوەکان بۆمان دەرکەوت ، کە تۆمارکردنی گۆرانی 

لە الیەن زیرەک و ژاڵە ڕاستیەکی گۆمان هەڵنەگرە و    –گولدر مانی گولدر  –دکتۆر دەواو دەرمان 
و هەواڵێکی ڕاست پشتگیری   چێڕۆکی فاتیمە زەرگەریش چێڕۆکێکی هەڵبەستراوە و هیچ وێنەو ڤیدیۆ 

 ناکات و وەک ئەوەی زیرەک باسی ژاڵە دەکات ، لە هیچ جێگایەک باسی فاتیمە زەرگەری نەکردووە !! 
لە برا ڕۆژهەاڵتیەکانم بکەم ، کە ئەگەر هەر هەواڵێک لە خاتوو )  دوا جار بە پێویستی دەزانم.. تکا  

ژاڵە (وە دەزانن باڵوی بکەنەوە ، چۆن حەیفە هونەرمەندێکی ئاوا دەنگخۆش ناو بزر بێت و کەس  
من الم وایە ئەگەر بەڕێزێک سۆراغی ) ستودیۆی ئاواز( بکات و بە دوای خاوەنەکەی کە   نەیناسێ ؟! 

ونەرمەند بووە بگەڕێن ، لە شاری تەورێز  ! دوور نیە وێنەی ژاڵەو زیرکی لەوێ  ناوی ) فەرهاد ( ەو ه
دەسکەوێ ، بەچاکی دەزانم ئەو بەڕێزانەی کلیپی گۆرانی ) بێ دکتۆر دەواو دەرمان ( یان بە ناوی  

 زیرەک و فاتیمە زەرگەری باڵوکردووتەوە، ئەو کلیپانە بگۆڕن و ناوی ) ژاڵە خانم ( ی بخەنە سەر . 
 

 ٢٠/١/٢٠٢٣ –ولێر هە

 
** 
 
 
 
 
 

 -وێنەکان :
 وێنەی فاتیمە زەرگەری  -١
 وێنەی حەسەن زیرەک -٢
چەند ووینەیەکی ئەو کلیپانەی چەندان کەس بە شێوازی جیا جیا بۆ گۆرانی بێ دکتۆر دەواو   -٣

 دەرمانیان دروست کردووە . 
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