ژيان و بەسەرھاتی گۆرانیبێژی مەزنی کورد حەسەن زيرەک
نووسه ر:زيره ک بوکانی

)) ھەموو وەزنێکی گۆرانی ،لە تووالنی ھەتا کورتی
بە سەرپەنجەی ھونەر کردت بە ديلی کۆششی زاڵت! ((
گۆران
دوان و قسە کردن و نووسين لەسەر حەسەن زيرەک تەنيا بۆ بيرەوەری و يادکردنەوەی ئەو
ھونەرمەندە مەزنەيە و بەس ،دەنا ئەو کەسايەتييە بەرزە حەوجێ بەوە ناکا کە بيناسێنی يان  ...چون
دەنگی زواڵڵ و بەسۆزی ئەو گۆرانیبێژە مەزنە لە کاتی خۆیدا سنوورەکانی تێپەڕاندووە .چوار
ڕاديۆی کوردی بەغدا ،قاھيرە ،تاران و کرماشان دەنگی ئەويان باڵو دەکردەوە .ھەروەک خانمی
ميديای زەندی لە کتێبی چريکەی کوردستاندا دەڵێ" :ڕۆژانە نامەيەکی زۆر بۆ بەرنامەی ڕاديۆ
کرماشان دەھات و تەنانەت پووڵيشيان ئەخستە ناو پاکەتەکەوە تا زووتر گۆرانی داواکراوی ئەوان
بە دەنگی حەسەن زيرەک باڵو بکرێتەوە و بە تێکڕا تەواوی بەرنامەی کوردی لەسەر دەنگی
خۆشی ئەو ئەسووڕا".
حەسەن زيرەک تا ئەمڕۆ تروپکی بەستە و گۆرانی کوردی گرتووە و کەس نەگەيشتۆتە ئەو شوێنە،
گۆرانييەکانی شەونمی خۆشەويستی پاکيان پێوەيە و بەرامەی گواڵوی دڵدارييەکی پيرۆزيان لێدێ،
بەستەکانی ھەتاھەتايە دەژين و لەبير چوونەوەيان بۆ نييە .گۆرانييەکانی حەسەن زيرەک لە ناخی
خەڵکی کوردستانەوە سەريان ھەڵداوە ،ڕيشەيان لە ناو کۆمەڵدا داکوتاوە ،دڵدار و دڵبەرەکان ،لەبار
و دڵتەڕەکان لە سێبەر و بەرامەی ئەو درەختە سەوز و پەلوپۆ باڵوە چێژيان وەرگرتووە.
"کيژان دەچنە مێرگواڵن" وەک فيلمێکی سينەما ديمەنی گەورەکچ و کيژۆڵەی کرچ و کاڵی
دێنشينی کوردستانمان پێشان دەدا کە بۆ گژ و گيا و گوڵچنين دەچنە دەشت و ديمەن ،کە ماندوو
دەبن ئارەق لە ناو چاوانيان زەنگوڵ زەنگوڵ دەتکێتە خوارەوە و پاژنەی کەوشان تەڕ دەکا.
بەاڵم چنينی بيزا و مەندێ و نێرگز و وەنەوشە و ھەڵکەندنی کارگ و ڕێواس و شنگ ناھێڵن
ھەست بە شەکەتی و مانوويی لەش بکەن...
"زاوا لە بووکێ مەدە" خوووخدەی نەريتی شايی و زەماوەندی کوردانەمان ياد ئەخاتەوە ،تێکدانی
سەر و پێچی بووک و کەوتنە خوارەوەی تارای سوور ،شێوەيەکی شەنگ و شۆخمان دێنێتەوە
بەرچاو و ھەروەھا گۆرانييەکانی "چاوی جوانە لەيال ،کاروانە ،باران بارانە ،ھەوریالر ،کڵۆنجە
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ڕێڕێ ،کۆڵوانە سوور ،ھەوری لە کۆڵ ،چارۆکە ھەولێرييە ،بەرھەڵبێنە ،ناڵەشکێنە ،دەسماڵ
حەريری سادە ،قاسپە قاسپی کەو ،خەنەبەندان ،خاڵۆڕێبوار و سەدانیتر" ھەوێنی ئەو گۆرانييانەی
لە ديمەنی مەڵبەندی جوان و ڕواڵەتە نازدارەکانی تری کوردەواری ھەڵێنجاوە .ئەو ھەموو وێنە و
ديمەنە دڵکێشانەی کردووە بە ھەوێنی ھەوا و ھونراوەکانی ،ھەر بەستەيەکی زيرەک دايناوە
تابڵۆيەکی ڕەنگينە کە وێنەی داب و ڕەسمی کوردەواری تێدا بەدی دەکرێ.
ھۆنراوەکانی حەسەن زيرەک زۆربەی زۆريان پڕن لە خەياڵی جوانی شاعيرانە و ناسکبينی
وردەکاری شيرين و تابڵۆی ڕەنگين و ڕازاوە و ئاوێنەی بااڵنوێنی ويست و خواست و ئامانجەکانی
خەڵکن .سەرەکیترين ھۆی سەرکەوتنی حەسەن زيرەکيش ھەر ئەو تێکەڵييە و توانەوەيەتی لەگەڵ
ژيانی کۆمەاڵيەتی و ئاوات و خۆشی گەلەکەی.
بەاڵم ھۆنراوەی زيرەک بە زمانی ساکار و خۆماڵی و وشەی پەتی و سواو و ڕەسەنی کوردی
لەگەڵ ئازار و برک و ژان ،ويست و خواست و حەز و ئەوين و ھەستی خۆشەويستانەی
جەماوەری کوردستاندا جۆش دراوە و بە گوێرەی ڕۆژ و قۆناغی کۆمەاڵيەتی و سۆز و دنەی
دڵداری ،نێوەرۆکی شێعرەکانی بە پێی نۆت و ھەوای گۆرانييەکانی لەگەڵ کات و سات و چاخ و
دۆخ و دەمی ژيانی کۆمەڵگاکەی جووت کردووە و دەتوانين بڵێين شێعرە فۆلکلۆرييەکانی زيرەک
ئاوێنەی بااڵنوێنی باری سياسی و فەرھەنگی و کۆمەاڵيەتی چەرخی خۆيەتی.
ھەروەک چۆن ژيانی زۆربەی ھونەرمەندان پەڕيوەيی و ئاوارەيیيە ،زيرەکيش سەرەڕای ھەموو
کڵۆڵييەک ،بەردەوام و بێ نێوبڕ ھەڵوەدا و تەرە و تاراوی ژينگەکەی خۆی بووە و ئەم تاوتوێ و
گێرە و کێشە و چەرمەسەری و ئازارانە نەيانتوانيوە لە ئەوين و ھونەرەکەی ھەڵبڕن .لە ھەر
زەنوێرێک سوێسنە و ھەاڵڵە و دەيان گوڵ و شکۆفەی چەپک کردووە و بە دياری بۆ دەروونی
ھەڵچووی خۆی و گراوی دڵبەندی بردووە و لە بۆتەی ھونراوە و زڕەی زايەڵەی گۆرانیدا
خەماڵندوونی و پێشکەشی بارەگای ڕەسەنی کوردی کردوون و سەرمايەی پڕ پيت و بەرەکەتی
فۆلکلۆری کوردی لە نەمان و تياچوون ڕزگار کردووە و گەشەی پێداوە.
ئەم ھونەروەرە ھەتاھەتايە لە نێو دڵی خەڵک و لە قامووسی ھونەری کوردا ھەيە .حەسەن زيرەک
لە زۆربەی دەسگا و مايەکانی ڕەسەنی ئێرانیدا وەک سێگا ،چوارگا ،ماھوور ،دەشتی ،بەياتی
تورک ،ئيسفەھان ،ھومايوون ،شوور ،ئەبووعەتا ،شووشتەری ،حيجاز ،ئەڵاڵوەيسی ،ئەفشاری و
بەياتی کورد ئاھانگی ھەيە.
حەسەن زيرەک لە زۆربەی مەقامەکانی خۆیدا شێعری شاعيرە بەناوبانگەکانی کورد و فارسی
گوتووە :شاعيرانی وەک حافزی شيرازی ،مەولەوی کورد ،بێسارانی ،ناڵی ،مەحوی ،کوردی،
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تاھيربەگی جاف ،ئەحمەد موختار بەگ ،ناری ،پيرەمێرد ،گۆران ،مەال سەديق مەحموودی ،سەيد
کاميلی ئيمامی ،سافی ،ھێمن ،ھەژار و ...
مامۆستای بليمەت و دەنگ دلێری ڕەسەنی بەستەی کوردی و ھونەری ڕاستەقينەی ئاوازی
نەتەوايەتی و خۆماڵی ،ناوی حەسەن و شۆرەتی ئەسەدی بۆکانييە و ھەر بە زيرەکيش ناوی
دەرکردووە و ناسراوە ،کوڕی عەبدوڵاڵيە مەشھوور بە عەبەزلە و دايکی ئامينی ناوە و دوو برای
ھەبووە بە ناوی حەمەدەمين )براگەورەی( و حاجی حوسێن )براچکۆلە( و خوشکێکيشی ھەيە بە
ناوی سارا لە شاری بۆکان .حەسەن زيرەک لە گەڕەکی قەاڵ ،کۆاڵنی بەر مزگەوتی جاميعە ،واتە
کۆاڵنی مابەينی حەمامی نادر و مزگەوتی جاميعە لە دايک بووە.
حەسەن زيرەک لە تەواوی گۆرانييەکانیدا لەگەڵ بۆکان قسە دەکا و پێياھەڵدەڵێ و تەواوی کێو و
کەژ و کانياو و دێيەکانی ئەو مەڵبەندە کە بيرەوەری لەگەڵيان ھەيە لە گۆرانييەکانیدا دێنێتەوە و
باسيان دەکا:
گۆرانی بووک زێنێ:
ئۆخەی ئۆخەی بووک جوانێ
ئەمنم

خەڵکی

بۆکانێ

گۆرانی وامە دايکم ديارە:
ھاتووم لە الی بۆکانێ
کورتی خاڵ دانەدانێ
گۆرانی خاڵۆی ڕێبوار:
ھۆ کاکی ڕێبوار ڕێگام کوێستانە
دەچم بۆ بۆکان گوڵ لە ئێرانە
يان:
وەی کاکی ڕێبوار ڕێگا نازانم
ڕێم پێ نيشان دەن خەڵکی بۆکانم
حەسەن زيرەک ژيان و بەسەرھاتی خۆی بە بەستە ھۆنيوەتەوە و لە خەرمانانی ساڵی ١٣٤٥ی
ھەتاوی لە چاپخانەی ڕەنگين لە تاران بە ناوی "چريکەی کوردستان" لە چاپی داوە.
مامۆستا محەممەد سەديقی موفتیزادە پێشەکی بۆ نووسيوە و بەم سێ بەيتە ئاوا دەدوێ:
زيرەک زۆرت کرد خزمەتی ھونەر
ژينت لە پێناو ھونەر بردە سەر
٣

با وەکوو لە ژين نەحەسايەوە
پەژارەت زۆر دی ،زۆر چەوسايەوە
ڕۆژگارت ساتێ بە بێ خەم نەبوو
بەاڵم لە ھونەر ھيچت کەم نەبوو
خانم ميديای زەندی يارمەتی داوە ،ھەروەک بۆخۆی لە ھونراوەکانی وتوويە" :ھەر لە سەردەمی
منداڵييەوە ژيانێکی زۆر ناخۆش و نالەبار و تاڵی ھەبووە و تا ڕادەيەک بە بێکەسی و ھەژاری و
ئاوارەيی و سەر لێشێواوی ،ژيانی بردۆتە سەر ،بيست و حەوت ساڵی تەمەن دەبێت کە دەچێ بۆ
شاری پێنجوێن لە کوردستانی عێڕاق و لەوێڕا دەچێ بۆ سولەيمانی ،ئەمجار لە سولەيمانييەوە
دەچێ بۆ کەرکووک ،پاشان دەچێ بۆ زيارەتی غەوسی بەغدا و لەوێ دەبێتە شاگرد موسافيرخانە لە
ئۆتێل "الشمال الکبيری" بەغدا ،لەو ئۆتێلەدا بەدەم کارەوە جاروبار گۆرانی دەڵێ" :گۆرانی کيژان
دەچنە مێرگواڵن و دەسماڵ حەريری سوورە و  ...کە لەو کاتەدا مام جەالل لە بەغدا خوێندکاری
زانستگا دەبێ لە ژوورێکی ئەم ئۆتێلەدا بەسەر دەبا ،دەنگی زيرەکی زۆر پێخۆش دەبێ و لەگەڵيا
بەينی خۆش دەکا ،دەيبا بۆ ڕاديۆ بەغدا.

ھەروەک مام جەالل دەڵێ ..." :لەگەڵ کاک حەسەن زيرەکی ھەڤاڵ و دەنگخۆش تا دەھات
بەينمان خۆشتر دەبوو .ئەويش شەوان درەنگ کە کارەکانی لەسەر سووک دەبوون دەھاتە الم لە
ژوورەکەمان ،گۆرانی خۆشی بۆ دەگوتين ،پاش ماوەيێک ديتم دەنگی خۆشە بەتايبەت
شارەزاييەکی باشی ھەيە لە گۆرانی فۆلکلۆری کوردیدا ،بۆيە کەڵکەڵەی گەياندنی ئەو دەنگەم
بە ڕاديۆ کەوتە سەر".
حەسەن زيرەک لە کتێبی چريکەی کوردستاندا لەوبارەوە ئاوا دەدوێ:

"باش کارم ئەکرد ڕۆژ و شەوانە لە ئۆتێل شيمال کە جێی کوردانە مسافرێکمان کە مام جەالل
بوو يەکجار گەنجێکی بەبێ غەالل بوو بردمی بۆ ڕاديۆ ،بێمنەت ،بەگيان جوان ڕەتی کردم لە
پۆليسەکان جوان ناساندمی بە عادڵ عيرفان ھەمەکارە بوو لە ڕاديۆی کوردان ".
حەسەن زيرەک بە دڵی پڕ گريانەوە تێدەچريکێنی ،پاشان عادڵ عيرفان و ھاوڕێيانی لە بەشی
کوردی زۆريان پێخۆش دەبێ ،دەڵێن بەڕاستی لەھجەی شيرينە بەاڵم داخەکەم کە بێتەمرينە،
دەستوور دەدا کە ئۆرکێستر دێ و گۆرانی تۆمار دەکا ئەمجار لە پاشان لە ڕاديۆدا بە مانگێ ٦
دينار دادەمەزرێ و مانگ لەگەڵ مانگ مواجبی بۆ زياد دەکەن .ئەوە دەبێ بکوترێ کە ئەو
گەوھەرە نەمرە لە قوڕگی حەسەن زيرەک لە واقيعدا عادڵ عيرفان دەريکێشا و لە ڕاديۆ بەغدا
مەودای گۆرانی گوتنی پێدا .بەمجۆرە چەند ساڵ لە غەريبی و لە بەغدا ڕايدەبوێرێ و لە ساڵی
١٣٣٧ی ھەتاوی )١٩٥٨ی زايينی( دەگەڕێتەوە ئێران و لەو کاتەدا لە مانگی پووشپەڕی ١٣٣٧ی
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ھەتاوی ڕاديۆ کوردی تاران دادەمەزرێ و بۆ ماوەی سەعاتێ بە زمانی کوردی )نيو سەعات بە
لەھجەی سۆرانی و نيو سەعات بە لەھجەی کرمانجی( بەرنامە باڵو دەکاتەوە و بانگھێشتن لە
حەسەن زيرەک دەکەن بۆ ڕاديۆ .دەس دەکا بە تۆمار کردنی گۆرانی کە دوو ئۆرکێستری گەورەی
تاران "تايبەتی ڕاديۆ تاران" بە سەرۆکايەتی حوسەينی ياحەققی و بە سەرۆکايەتی گشتی موشير
ھومايوونی شەھرەدار ،ھاوکاری لەگەڵ دەکەن و لە پاشان لەگەڵ ناسری زەنابادی و بەديعی و
جەواد مەعرووفی بە پيانۆ کە ھەر کامێکيان سەرۆکی ئۆرکێسترێکی گەورە و مەشھوور بوون،
بەرنامەی کوردی ئيجڕا دەکرد و چەند خانمێکيش کە يەکێک لەوانە خانمی ميديای زەندييە
سەربەنديان بۆ دەگێڕاوە.
دەبێ بوترێ کە حەسەن زيرەک لە ٢٦ی ڕەزبەری ١٣٣٧ی ھەتاوی لەگەڵ خانمی ميديای زەندی
ژيانی ھاوبەش دەست پێدەکا کە بەرھەمی ئەم ژيانە دوو منداڵی کچە بە ناوەکانی مەھتاب
"ئارەزوو" و ساکار "مەھناز" و ئەوە  ٤ساڵ دەخايەنێ تا ٢٨ی گەالوێژی ساڵی ١٣٤١ی ھەتاوی
ڕاديۆ کوردی لە شاری کرماشان بە توانايی سەد کيلۆوات دانرا و حەسەن زيرەک چوو بۆ ڕاديۆ
کرماشان و لەوێ ئۆرکێسترێکی بە ناوی زيرەک بۆخۆی دانا کە لەو کەسانە پێک ھاتبوو.١ :
عەبدولسەمەدی کە بە قەرەنەی لێدەدا و سەرۆکی تيپی مۆسيقا بوو .٢ .موجتەبای ميرزادە
وييۆڵۆنژەن .٣ .ئيزەدی سەنتوورژەن .٤.پووڵەکی تەپڵکوت .٥ .فەرەيدوون مورادی عوودژەن و
تارژەن کە بڕێک لە گۆرانييەکانی حەسەن زيرەکی بە نۆت نووسيوەتەوە .خودی حەسەن زيرەک
بە دايرە و دەف ھاوکاری دەکا و زۆر جوان دەف و دايرە لێدەدا و ئەوەش بڵێم کە ئەوەڵين کەس
حەسەن زيرەک بوو کە دەف و دايرەی بۆخۆی بردە نێو ئۆرکێسترای ڕاديۆی ئێرانەوە .حەسەن
زيرەک بە يارمەتی ئەو ئۆرکێسترە ھەموو حەوتوويەک گۆرانی تۆمار دەکرد تا ساڵی ١٣٤٥ی
ھەتاوی ،لە پاشان مواجبی زيرەکيان بڕی چون کاربەدەستانی ئەودەم گوتبوويان کە حەسەن
زيرەک نزيک بە ھەزار گۆرانی تۆمار کردووە ،نيازمان پێی نييە .ئەم قسەيە لەسەر ڕووحی
ناسک و پڕھەستی ھونەروەری مەزن حەسەن زيرەک زۆری تەئسير دانا .ھەر لەو کاتەدا بوو
مامۆستا حەسەن جەزراوی ،محەممەد عارف جەزراوی و مامۆستا عەلی مەردان دێن بۆ ئێران کە
حەسەن زيرەک بەرن بۆ ئێراق و بانگھێشتنی دەکەن .کاربەدەستانی ئەودەمی ڕاديۆ بۆ بەرگری
لە ڕۆيشتنی حەسەن زيرەک _چون بە زەرەدی حکوومەتی شايان دەزانی_ ھەموو پووڵ و مواجبی
ڕابردوويان داوە بە حەسەن زيرەک و بە درۆ دڵخۆشييان داوە ،لە دوايیدا کە ئەوان دەڕۆنەوە بۆ
ئێراق ،ھەميسان مواجبی حەسەن زيرەکيان بڕی و جوابيان کرد .ئيتر ڕۆحی ناسک و زەريفی
حەسەن زيرەک بريندار بوو و ناچار ڕاديۆ بەجێ دێڵێ و ڕوو دەکاتە ئێڕاق .پێش ئەوەی بگاتە
شاری بەغدا پۆليسی ئێڕاق دەيگرێ و ماوەی ھەژدە مانگ لە زيندان دەبێ و دوايی کە ئازادی
٥

دەکەن )لە زيندانی ئێڕاق زۆری ئازار و ئەشکەنجە دەدەن .بۆخۆی لە نەوارێکدا دەيگێڕێتەوە(.
لەپاش ئازاد بوون دەگەڕێتەوە بۆ ئێران .ئەمجار ساواکی حکوومەتی شا دەيگرن ئازار و
ئەشکەنجەی زۆر دەدەن! لە پاش ئازاد بوون ماوەيەکی زۆر لە گوندی مەالئەحمەدی بانە بۆ
بەڕێوەبردنی ژيانی ئاسايی خۆی چايخانەيەک دادەنێ و لەوێ ماوەيەک بەسەر دەبا و بۆخۆی لە

نەوارێکدا ئاوا باس دەکا" :ھيچ شوێنێکم نەدی تيا بژيم لە بەينی دووسێ کێودا چايخانەيەکی
پڕتووکاو و ناخۆش و عەجايبم ھەيە ئەگەر بێن تەماشا کەن تەعجوب دەمێنن کە من چۆن
لێیدەژيم .نا ،پێمخۆشە کاسبی لێدەکەم .ھونەر لەنێو کوردا قەدری نەما ،ھونەر بۆ من
بەھرەيەکی نەدا ،ھونەر بۆ من کارێکی نەکرد بە شوێنیدا بچم ،چون کوردم بە زمانی کوردی
قسە دەکەم ".
لە دوای چەند ساڵ لەوێش دەڕوا و ڕوو دەکاتە شاری مھاباد و لەوێوە دەچێ بۆ شاری شنۆ و تا
ساڵی ١٣٥١ی ھەتاوی کە نەخۆش دەکەوێ ،لەوێ دەبێ .لە شاری شنۆ لە زۆر داوەت و شادی
بانگھێشتنی دەکەن کە بەشداری دەکا و زۆری نەوار تۆمار کردووە و لە زۆر جێگادا
مەالحوسێنی عەبدوڵاڵزادە ھونەرمەندی بەستە و شادی ھاوڕێی کردووە و ئەو کەسانەی کە بە
مۆسيقا ھاوکاری بوون بريتين لە  .١يەدوڵاڵ حاجیزادە بە کەمانچە  .٢موسەييبی شاداب بە تار و
کەمانچە .لە نەوارێکدا کە ڕێکەوتی  ١٣٥٠/١/١٣لە شنۆ تۆمار کراوە ئەم کەسانە ھاوکاری
مۆساقای بوون .١ :لەتيفی دەشتی بە تار  .٢يەدوڵاڵ ھوشمەندی بە کەمانچە  .٣ئيبڕاھيمی
پوورجەعفەری بە زەرب ،کە حەسەن زيرەک بە خوێندنەوەی شێعری "ئەو دڵەی وەک
بوتپەرەستێ ڕوو دەکاتە چاوەکەت"ی مامۆستا ئەحمەد ھەردی نەوارەکە دەس پێدەکا و گۆرانی
تۆمار دەکا .ژيانی حەسەن زيرەک لە شنۆ ئاوا بە کوتنی گۆرانی و تۆمار کردنی نەوار دەچەرخێ.
لە نەوارێکدا دەڵێ" :ئاخری پيريەکەم ھێناوە شنۆ" .پاشان کە نەخۆش دەکەوێ دێتەوە بۆکان و لە
نەخۆشخانەی بۆکان دەکەوێ ،لە کاتی نەخۆشيدا لە نەخۆشخانە نەوارێکی لێ تۆمار دەکەن.
دوکتۆر يارمحەممەدی کاری جەڕاحی لەسەر دەکا و چاک نابێتەوە چون نەخۆشی شێرپەنجەی
جەرگی پێوەدەنووسێ و لە ڕێکەوتی ٥ی پووشپەڕی ١٣٥١ی ھەتاوی دەچێتە ڕيزی نەمرانەوە و
ھەوەڵجار لە گۆڕستانی بۆکان دەينێژن و لە پاشان لەسەر وەسيەتی خۆی و پێداگری دايکی لە
داوێنی کێوی ناڵەشکێنە لە پەنا گۆڕی چاکەچکۆلە ھەميسان دەينێژنەوە ،ڕۆحی بە بەھەشتی بەرين
شاد بێ و خودای گەورە لە گوناھی خۆش بێت.
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سەرچاوەکان:
 _١گۆڤاری سروە ،ژمارە  ،٢٠کەريم قەييوومی ،ل ٥٠.
 _٢گۆڤاری مەھاباد ،شمارە ،١مام جەالل ،ل ٢٠.
 _٣تارخ فرھنگ و ادب مکريان ،ابراھيم افخمی.
 _٤بەھەشت و يادگار ،فرمێسک و ھونەر ،مامۆستا گۆران.
 _٥چريکەی کوردستان ،ھۆنراوەی حەسەن زيرەک ،بە يارمەتی ميديا زەندی.
 _٦گەوھەرێ ،عوسمان شارباژێری.
 -٧گۆڤاری سروە ،ژمارە ١٤٤
 _٨نەوارەکانی حەسەن زيرەک.
 _٩نەواری وتووێژی مامۆستا محەممەد ڕەمەزانی لەگەڵ خانمی ميديای زەندی.
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