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 استانی شەهابی جەزائیرید
 خوسرەوجاف

 
  شیرین شیرینە

 شیرین گش كەسم 
 نازدارشیرن نازشیرن 

 عیشق تۆ دایە، تۆیشە وەدەسم
ئەم گۆرانییە وەك ئاگر لە خەرمانی گەنم بكەوێ، لە ماویەەكی زۆر كەمدا لەسەرتاسەری 

 اڵوبوویەوە. ئێراندا پەخش و ب
بخوێنی ئەم گۆرانییە كوردێكی خەڵكی كرمانشان بوو، چەندان جار وەك هونەرمەندێكی 

بەندە لەپێشدا شیعری ئەو تازەباو تەلەفزیۆنی ئێرانی گۆرانییەكەی باڵوكردەوە، 
ی پەتی الی خۆمان وشە و واژەكانی بە كورد و گۆرانییەی وەك خۆی دەنووسمەوە

داستانی " بەندە و هایدە و شەهابی جەزائیری"یتان بۆ  دەنووسمەوە، لە دواییشدا
 دەگێڕمەوە: 

 
 

 فرە هوڵمە   دووریت هەر شەو لە
 شیرین گیان شیرنە و گشت كەس

 چەنە بێستوون غەم وەكۆڵمە
 شیرین گیان بێستوون چەس

 كوە بێستوون ئەرام  چوو خاكە
 شرین گیان لە تووڕەش كێشم
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 لە كوهكی غەمت جەرگم پڕ چاكە
 گیان ئەراكی بێژم شیرین

 وەزەخم تۆیشە عوقدە خاڵی كەم
 شیرین گیان عوقدەی وەڕێنم

 وەزوان تیشە ناڵە و زاری كەم
 شیرین گیان تیشكەی شینم

 شەو ئەرای چە لە بێستوون نەهاتیە

 شیرین گیان دەنگێكی تیشەم

 ڵمە هەر شەو لە دووریت فرە هو

 بێستوون غەم وەكۆڵمە. چەنە
  

ت هوڵ و غەمی دونیا ڕووم تێدەكات، شیرین گیان شیرین، هەموو هەموو شەوێك لە دووری
خوێش و كەسم، بە ئەندازەی قوڕسایی شاخی سەنگ و سەختی بیستۆن غەم بەسەر 

قالندۆشانمەوەیە، شیرین گیان ئەو قوڕساییە چییە بۆ من كەمە. چیای بێستوون بەو سەختی و 
دەردئاشنا و غەم  یوورەكەی دەكەم، منسەنگبوونیەوە باوەڕ بكە وەكوو خۆڵ وایە بۆ من لە ت

 بە كۆڵ، لە تاوا جەرگم پارچە پارچەیە. 

شیرین گیان غەمی كۆمەڵكردووم الی كێ بدرێكنم؟ چارەم لەوە دایە لە ڕێگەی تەوشی و 
قوڵنگەوە ئەم غەمە زۆرەم تووڕ دەمە الوە، غەمی ئەوسا و ئێستاكەیشم بە زمانی تەوشی و 

 ژم.قوڵنگەوە غەموئازارم هەڵڕێ

 شیرین گیان! لە بێدەنگی تەوشی شین و واوەیالم دەكەم، شیرینی ئازیز...
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دەنگ و بریسكەی تەوشی و شەوێك دەنگی تەوشی و قوڵنگەكەم لە چیای بێستوون نەبیسرا، 
قوڵنگەم هەموو شەو هولی دونیا و غەمی ئەرز و ئاسمان بەسەر كۆڵمەوەیە، لە قوڕسایی چیای 

 ستر!سەخت و سەنگی بێستوون قوڕ

 شیرین و شیرین، شیرین هەموو كەسم

 شیرینی نازدارم ئەی یەك پارچە ناز و ئەدا ، نازەنینی هەمیشەم شیرین گیان!

لە تاویی عیشقی تۆدا فەرهادئاسا تەوشی و قوڵنگەكەم بەدەستەوە گرتووە، ئەی عیشقی 
 هەوەڵین و ئاخیرم.

بەو شێوەیە گۆڕیمە سەر لەهەجەی شیعری گۆرانییەكەم بە لەهجەی شیرینی كرماشانییە، من وا 
 سۆرانی. 

م نەدەناسی، لە باهان دەنگی دایەوە، من ئەو دەم شەوەك وتم ئەم گۆرانییە لەسەرتا سەری ئێر
ڕۆژنامە و گۆڤارەكاندا ریكالمێكی زۆر كرا وا گۆرانیبێژی شاری كرمانشان ئاهەنگی شیرین، 

 دا ئاهەنگ دەگێڕێت.شیرینە، بۆ ماوەی مانگێك لە كابارەی " كوڵپەی عیشق"

ئەو حەالنەی بوو تازە ژنم هێنابوو، خێزانم ماڵی باوكی " داود بەگی جاف" سەرۆكی ئەو 
شاری كرمانشاندا بوونە و  ناوەندی   وەختەی تەواوی عەشیرەتی جاف بوو، نزیكەی دە ساڵ لە

هەڵیپێچام تا . هەر لە كرمانشاندا تەواو كردبوو. بە وردی لەهجەی كرمانشانی دەزانی و ئامادەیی
بۆ گوێگرتن لە شەهابی جەزائیریی و ئاهەنگی شیرین ە" كوڵپەی عیشق" بڕۆیینە ئەو كابارەی

 شیرینە.

بۆ گوێگرتن لە شەهاب جەزائیری و گورانیی  جێگەمان تەرخان كردبوو، ڕۆیشتینپێنجەشەممە 
 شیرین شیرین!
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بوو، پەیوەست بوو بە  ئەودەم مایكرۆفن وەك ئێستا بێ كلك نەبوو، وایەرێكی بە دواوە
دایە شانیدا، بە هەق جگە لە گۆرانییەكە دەیدەنگەوەرەكەوە، شەهاب وایەرەكەی وەك چەتفە 

 شێوەی ئەداكەیشی تایبەتمەند بوو. 

وەك زانراوە شاری كرمانشان ناووباوی پاڵەوانی و جەربەزە و شەڕەنگێزییان لەسەرتاسەری 
 ئێراندا هەبووە. 

او یەكێك لە شەقامەكانی كرماشاندا هەر لە خۆتەوە دەڵێن ئەگەر لە نئێران وەك پەالر خەڵكی 
 بانگ كەیت " پاڵەوان" چوار پێنج كەس ال دەكاتەوە، وەك بڵێی ئەوە لەگەڵ منتە. 

بەندە بۆ پاڵپشتیی شەهاب گاڵم دایە بوتڵێك شامپانیای بۆ بشكێنن. چەندە بەوە شاد بوو، دوو 
ی تەواو كرد و یەكسەر هاتە جاف شادمان بوو. بەرنامەناوی ئاغای هێندە بە قسەی خۆی بە 

سەرەتای ئاشنایی نێوان من و شەهابی جەزایری  مێزەكەم، ئەو شەوە بەو شێوەسەر 
 دەژمێردرێت. 

هەفتەی دوو جار سەری لێ دەدام و دەهات بۆ ئۆفیسەكەم، وردە وردە كەفوكوڵی شیرین 
هاب و دووهەمیان لەبەر ئەوەی "هایدە"ی شیرینەی دامردەوە، یەكەمیان لەبەر كوردبوونی شە

بریقەی و گۆرانیبێژی یەكەمی سەرتاسەری ئێران گۆرانی شیرین شیرینەی وتووە و تیشكێك 
بە هەق هایدە بە شێوەیەكی زۆر زەریف و . ە شەهابی جەزائیری كەم كردبوویەوەزۆری ل

 سەرنجڕاكێش ئەو گۆرانییەی ئەدا دەكرد. 

 هاب نەیدەزانی من وا بە باشی هایدە دەناسم. من خانم هایدەم دەناسی، شە

 ڕۆژێك هات بۆ ئۆفیسەكەم، بینیم زۆر غەمبار و ناڕەحەت و دڵتەنگە... 

 ئێ چییە شەهاب، بۆ وا دڵتەنگ و ناڕەحەتی؟ -
چۆن ناڕەحەت نەبم، من تەواوی ئومێد و ئارەزووم بەستووە بە گۆرانیی "  خوسرەو خان -

بەو دەبدەبە و هەرا و بەزمەوە ئاهەنگی شیرین  شیرین، شیرینە"ەوە، ئەوەسا هایدە
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ی دا بە بادا. ئەو لە كۆنگرەی زێڕیندایە و مشیرینەی لێ داگیركردووم و تەواوی ئومێد
فارسە و دەستەاڵتدارە و منێكی كوردی كرمانشانیش بێچارە و بێ پشتوپەنام، چیم 

 پێدەكرێ؟

 وتم: دەتەوێ قسەی لەگەڵدا بكەم؟

 بە پەرۆشەوە وتی:

 ی دەیناسیت؟بۆچ

 زۆرباش! -
زۆر بە گەرمی وەاڵمی دامەوە و هەڵمگرتە تەلیفۆن و لەگەڵ خانم هایدەیدا قسەم كرد و 

 : وتم
 بۆ كارێك دەمەوێ بتبینم.

وتی: پێنج شەممەی داهاتوو لە كابارەی "شكۆفەنوی"ی كەناری دەریا لە شیمالی ئێران 
ێ لە تارانە، بەاڵم هاوینان بۆ بەرنامە ئیجرا دەكەم، وەرە بۆ ئەوێ، كابارەی شكۆفەنو

 ماوەی دوو سێ مانگ دەیبردە كەناری دەریا.
 وتم: دێم. 

ی دووشەممە بوو، ئیدی بە شەهابم وت ڕۆژی پێنج شەممە بەیانییەكەی كاتژمێر ڕۆژ
 یانزە لێرا پێكەوە دەڕۆین بۆ شیمال.

كە هوتێلێكی هەروامان كرد و كاتژمێر دوانزەی نێوەڕۆ بەرەو شیمال و هوتێل "رامسەر" 
كالسیك و فرە زەریف و بەناوبانگە لە ئێراندا، پێم وتن ئەمشەو جێگەی دووكەسمان لە 

 شكۆفەی نوێ بۆ دابین بكەن. 
 كاتژمێر دەی شەو لە جێگەی دابینكراودا دانیشتین.
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كابارەكە جمەی دەهات لە شەو بێداراندا، هایدە ئەو شەوە چەند گۆرانییەكی ئەنجام دا و 
ۆرانیانەی شیرین، شیرینە بوو، كە تەواوی كرد هاتە الی مێزەكەمەوە و یەكێك لەو گ

 دانەنیشت و وتی: بڕۆین، وتومە حیسابەكەت لەسەر منە. 
 من لە مێژدا شەوێك لە ڤیالكەی هایدەیدا بووبووم. جێگە و شوێنی ڤیالكەیم دەزانی. 

ك دەناسی، وەك گەیشتینە ڤیالكەی، ئاغای شەماعی زادە و ئیبی لەوێ بوون، ئیبیم چا
 بووم. یكەس شەماعیزادەم نەدی بوو. ئاگاداری شێوازی گۆرانییەكان

 خواهەڵناگرێ ڕێزی زۆری لە شەهابی جەزایری گرت.
وتم: خانم باوەڕ ناكەم من لە دیدەنی جەنابت تێربم... بەاڵم ئەمشەو بۆ كارێك هاتووم 

 بۆ الت، كەوتمە باسی شەهاب و گۆرانی شیرین، شیرینە... 
 ئەم گۆرانییە فۆڵكلۆرە هەمووكەس بۆی هەیە بیڵێتەوە؟: ئاغای جاف وتی

وتم: بەڵێ ڕاستە، ئەم گۆرانییە هەزار ساڵە فۆڵكلۆرە و لەبیرچووە، ئەوە شەهابی 
گوزەشتە پێم وا  دا، بە مەقاش هێناویەتە دەرێ. لەوەجەزائیرییە، لەناو تاریكیی زەمان

 ێك بێت...نییە نیازمەندی ئەو گۆرانییە و ئاوا زوڵم
 هایدە و زوڵم؟

 بە كلێنكسێك فرمێسكی سڕی و خانمانە وتی:
 ئاغای جاف چی ئەمر بكەیت، ئەنجام دەدرێت. 

 وتم: ئەم هونەرمەندە ڕازی بكە.
 وتی: دە هەزار تمەن باشە؟

 وتم نەخێر كەمە!
 وتی: یانزە هەزار باشە.

 وتم: یەشتا كەمە.
 كردمە بیست. وتی: 
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 ەر شەڕەفی تۆ پێنج هەزار تمەنی دەدەمێ.وتم: باشە و منیش وا لەس
 وتی: من پارەكە نادەم تا ئاغای جەزائیری شیرین شیرینەم بۆ نەڵێ.

ئەنجام دا.  یشەهابی جەزائیری بە ئەدا و ئەتواری كرمانشانی خۆیەوە، شیرین شیرین
 ئەلحەق جوانی ئەدا كرد.

و ال ڕوومەتی ماچ كرد و  هایدە بە چەپڵەلێدان و بارەكەڵاڵوە ڕووبەڕووی شەهابی ڕۆیشت
 وتی:

 و ئەدایەكی جوانت ئەنجام دا، جا وا بوم كردە بیستوپێنج هەزار تومان.  ئەشهەدو دەنگ 
ئەو پارەیە لەو ڕۆژەیەدا پارەیەكی مۆڵ و فرە بوو، كەم نەبوو، لەم دوادوایەیدا بیستم كە 

 هایدەیش.  ئەو و  شەهاب كۆچیدوایی كردووە، هەزار ڕەحمەت لە گۆڕی
لە ئێران وەدەرچووم و ئیدی لە هەواڵی شەهاب دابڕام، بەاڵم  1979ن لە ساڵی م

وڕانی كوردی كرمانشانی زیاتر گۆرانی تری نەوتووە، گئاگاداری ئەوەبووم شەهاب لە 
 ئەمانەیش بڕێك لەو گۆرانیانەن. 

جگە لەسەر تەلەكەیان شیرینە، شیرینە، گۆرانیی تری وتووەوە هەموویان بە لەهجەی 
 انشانی وتووە... یادی بەخێر.كرم
 

 ئەی خودا دڵم تەنگە.-2

 شەیدای زەڕین.-3

 ئەگەر وا ڕوونە. -1
 پەپووسلێمانە. -2
 ئاخ لەبێكەسی. -3
 دۆس دڵسۆز. -4
 مریەم، مریەم. -5
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خاڵێكی تر هەیە دەبێ ڕۆشنی كەمەوە، بڕێك لە كوردی الی خۆمان الیان وایە هایدە و 
 مەهەستی كە خوشكن، كوردیشن.

 من خەڵكی واڵت و میللەتی چین بم، ئەوەندە هایدە و مەهەستی كوردن.كاكە وەاڵ چەنێك 

ئەو دوو كچە خەڵكی شیمالی ئێران و شیمالین، وەكوو دوو ئیشكەر لە ماڵی دایكی شادا، یانی 
 " مەلەكە مادەر" خزمەتكاری ناو ماڵەی دایكی محەمەدڕەزا شای ئێران بوون. 

ە، گوێی نەداوەتە سن و ساڵ ئەم دوو كچە لەوێڕا دایكی شا بۆخۆی ئەهلی بەزموڕەزمی زۆر بوو
 و بەزمگێڕ و هونەرمەنداندا ئاشنابوونە.  نهاتوونەتە دەرێ و لەگەڵ ئاهەنگسازا

بە هەق ئەو بەڵی مەهەستی شووی كردووەتە خانەزادەیەكی كوردی سنە و دەوروبەری، 

مانی شاهـ لە یەكێك لە خانەزادەیە بە ئەندازەیەكی باوەڕنەكراو قۆز بوو، من لە تاراندا زە

نەبووە، دوای هەڕووژانی ، بەاڵم ئاشناییەكی وام لەگەڵدا ومێوانییەكانیدا ئەو كابرایەم دی بو

ی شاهـ، باوكی مێردەكەی مەهستییان گرت و لە هیلكۆپتەرەوە تووڕیان دایە خوارەوە، دامودەزگا

 بەو شێوەیە كوشتیان. 

ووە، ئەمەیش بە دروستی نازانم، بەاڵم بە وردی الم وایە هایدە نەزۆرك بووە و منداڵی نەب

 ئاگاداری ژیانی مەهەستی هەم.

دەزانم لەگەڵ مێردەكەی جوێبوویەوە و كچێكی لەو خانەزادەیە هەیە بەناوی سەحەر، ئیدی 

مەهەستی و هایدە وەك زۆر لە خەڵكانی تر، دوای هەڕووژانی شاه ئێرانیان بەجێهێاڵ، پێم وایە 

 گیرسانەوە و هەر لەوێشدا مردن. لە واڵتی ئەمریكادا
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لە ڕاپەڕین لە شاری لەندەن بووم، ویستم دەستبەكاربم و نەگەڕێمەوە عێراق، ناچاركرام 

 بگەڕیمەوە، لە جێگەی تردا چۆنیەتیی ناچاربوونەكەم باس كردووە.

ەوە لە هەفتەیەكدا من و مەزهەری خالقی جارێك، دوو جار یەكترمان دەدی، جاروباریش پێك

ئێرانی بوو، جاروباریش شەوانە بەرنامەی مۆزیكی ئێرانی  شتینە ڕێستۆرانێك هی ژنێكیدەڕۆی

وەرە بۆ جێگەی هەمیشەیی) من شەممە  لەوێ بە مەزهەرم وت: شەوی یەكتیادا ساز دەكرا، 

لە لەندەندا تەنها بووم، خەریكی هێنانی خێزانم بووم تا بیانهێنم بۆ ئەوێ( شەوێ مەزهەر هات 

 ی لەگەڵدا بوو، پیاوێكی قۆزی تۆزێك ماندوو، من نەمناسیەوە، وتی: و كابرایەكیش

ئەمە " ئاغای ) ؟(ی دوای چرپانی بە گوێمدا وتی: ئەمە كۆنەمێردی مەهەستییە و لە یەك 

ئیدی شەو بێداری بۆ ئەو برادەرە هەر یەكجار زۆر مەست و سەخۆش بوو، لە جیانەبوونەتەوە، 

ەركرد، الم وابوو سیگاری چروتی هاڤانەی دەكێشێ، نەخێر گیرفانی لوولەی ئەلەممنیۆمێكی د

سەرقاپەكەی الدا و سائیلێكی تیادا بوو، هەڵی قۆران، ئیتر نەمزانی ئەوە مادەی هۆشبەر بوو، 

گیراوەی ئەلكوول بوو، بە دروستی نەمزانی بوو هەڵسا و ڕۆیشتە ناوەڕاستی شانۆوە و دەستی 

هەر ئەم حاڵەتەمان الناخۆش بوو، لەبیرمە " مەزهەر" بە سەماكردنێكی شێتانە كرد، من و مەز

 وتی: فاڵنی من داوای لێبووردن دەكەم، من ئەم كابرایەم وا نەناسیوە، بۆ وای بەسەر هاتووە؟

 لەوەگەڕێ، ئەمەیش شەوێكە لە شەوان! -
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ڕەگەز فڕیان بەسەر كوردەوە نییە بە  وە تا تۆ بزانی هایدە و مەهەستیجابۆیە من ئەمەم گێڕایە
دەنگە  دوو و منیش لە خۆمەوە هیچ ناڵێم و باش باش لە نزیكەوە دەیانناسم، حەیف ئەو

 ئاسمانییەی ئێستا لەژێر خاكدان.


