* عەزیز شاڕوخ ،یەكێكە لە هونەرمەندە پێشەنگەكانی
كورد كە پتر لە ( )٦٠ساڵە خەریكی خزمەتكردنی
هونەری میللەتەكەیەتی ،ئەو هونەرمەندە دەنگخۆشێكی
كەم وێنەیە ،تا ئەمڕۆكەش كە تەمەنی گەییوەتە ()٨٣
ساڵ ،نەك هەر دەنگی نەكەوتووە ،بگرە لەسەر هێزی خۆی
ماوەتەوە و ئەفسوون و سۆزی خۆی لەدەست نەداوە .باوكی
ئەو هونەرمەندە كە عەبدوڵاڵی ناوە ،دەنگی خۆش بووە،
باپیری كە نێوی عەزیزە ،دەنگی خۆش بووە ،دەتوانم بڵێم
خانەوادە و دەوروبەرەكەی هەموویان دەنگخۆش بوون ،بەاڵم
برا گەورەكەی كە دەنگخۆشێكی دەگمەن و سەرنجڕاكێش
بووە ،شوێنەواری بەسەر دروستكردنی كەسێتی هونەریی
ئەو زۆر دیارە ،بۆیە لە تەمەنی ( )١٩ساڵیدا كە لە
مەهاباد بێسیمێكیان داناوە و ماملێ و دەنگخۆشانی دی
گۆرانییان تێدا گوتووە ،داوایان لەویش كردووە لەو بێسیمە
گۆرانییان لەگەڵ بڵێ ،بەاڵم ئەو نەچووە ،ناچار چوونەتە
الی براكەی و داوایان لێ كردووە هانی بدا تا لەو (ئێزگە-
بێسیمە) لەگەڵیان گۆرانی بڵێت ،ئەویش لەبەر خاتری
براكەی ڕازی بووە و چووە.
* شاری مەهاباد لە مێژووی خۆیدا هەر بە تەنێ
مەكۆی خەبات و تێكۆشان و كوردایەتی نەبووە ،بگرە لە زۆر
بواری دیكەشدا بەخششی هەبووە ،لەناویاندا كایەی هونەر و
ئەدەبیاتە ،كە عەزیز شاڕوخ یەكێكە لە دیارییە جوانەكانی
ئەو شارە بۆ كورد و كوردستان .لە دەنگی ئەو هونەرمەندەدا
هەست بە چریكەیەكی غەمگین دەكرێ كە لە دەنگ و
قوڕگیدا تاساوە ،ئەوەش پێوەندی بە غەمە تراژیدییەكانی
میللەتێكەوە هەیە كە لەوەتەی هەیە كەس گوێی لە ناڵە
و فیغانی نەگرتووە و تێكەاڵوی هونەرە ڕەسەنەكەی بووە،
ئەو هونەرەی كە لە هەناوییەوە هەڵقواڵوە ،ئەویش دەیەوێ
بەو دەنگە غەمگینە پڕ لە ئەفسوونە ئاسمانییە سەرنجی
دنیا بۆ الی ئەو ئێش و ئازارانە ڕابكێشێ و ئێستێكیان
پێ بكات.

عەزیز شاڕوخ:
دەنگــی بڵنــد دەبــێ سۆزیشــی لەگەڵــدا
بــێ ..پێویســتە ئاهەنگیــش لەســەر مایــەی
فۆلکلــۆر دابنرێــت.

هەڤپەیڤین :ئازاد عەبدولواحید
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* ئەو چریكەیەی لە قوڕگی هونەرمەند عەزیز شاڕوخ
دێتە دەر ،مەگەر پێشتر لە قوڕگی هونەرمەندانی وەك
سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی و شێخ نووریی شێخ
ساڵح و ئەحەی ناسر و حوسێنی ماملێ ،یان دواتر لە
قوڕگی تاهیر تۆفیق و محەمەدی ماملێ و حەمەساڵح
دیالن و حەسەن جەزراوی بەدی كرابێ .دەنگی ئەو
هونەرمەندە هەر ئەوەش نییە كە چینە دەنگەكەی تینۆری
تیژە ،واتە دەنگێكی بڵند و بەهێز و بەرز و باریک بووبێ،
بگرە دەنگێكی داوودی و فریشتەیی بووە ،دەنگی لەو
جۆرە دەنگانەیە كە لەوەتەی گوێم داوەتێ ،ناخی سمیوم و
هەستونەستی هەژاندووم ،بۆیەش دەنگێكە جێگەی سەرنجە
و ڕاتدەگرێ ،چونكە سەرباری بڵندیی دەنگەكەی،
سۆزێكی گەرموگوڕیشی تێدایە.
* ڕاستە عەزیز شاڕوخ وەک خۆی دەڵێ :من وەك
مامۆستایەك لەو هونەرمەندانە دەڕوانم و لەژێر كاریگەری
سەید عەلی ئەسغەر و تایەر تۆفیق و دیالن و حەسەن
جەزراوی و كێ و كێ دابووم و ئیلهامم لێ وەرگرتوون،
بەاڵم ئەو قسەیەی هەرگیز بەو مانایە نایەت كە دەنگەكەی
كۆپی و السایی ئەوان بێ ،لەبەر ئەوەی ئەو چینە دەنگە
تایبەتە كە دەنگێكی بڵند و باریك و تیژە ،مۆسیقا بە
دووی كەوتووە ،ئەو بەدوو مۆسیقا نەكەوتووە ،هەر خۆیشی
دەڵێ جارێكیان بەبێ موزیك لە ماڵەكەی خۆی گۆرانی
تۆمار كردووە ،تا بیسەلمێنێ دەنگی جوان و پڕ ئەفسوون
و بە سۆز ،بەبێ مۆسیقاش هەر جوان و خۆشە و گوێی
لێ دەگیرێ.
* هونەرمەند عەزیز شاڕوخ قەت گۆرانیگوتنی
نەكردووە بە پیشەی سەرەكی خۆی ،چونكە وەك هەر
هونەرمەندێكی دی نەیتوانیوە بە هونەرەكەی بژی ،بۆیە
بەردەوام خەریكی كاری دیكە بووە بۆ ئەوەی بژێوی
خۆی و ماڵ و منداڵەكانی دابین بكا ،ئەو سەرەتا
مامۆستا بووە ،بەاڵم بەهۆی كۆمەكی شۆڕشی ئەیلوول،
سێ سااڵن دەیخەنە زیندانەوە ،كە لە زیندان ئازاد دەكرێ،
ژیانی زۆر نالەبار بووە ،كەس نەبووە هاوكاری بكات ،بۆیە
هەر لە بەندیخانە لەگەڵ هاوەڵێكی دووكانێكیان داناوە،
دواتر ڕووی لە كار و كاسبی كردووە ،سەرەتا بە یارمەتی
چەند كەسێك دوو مانگان لەگەڵ دوو ئەندازیار كاری
كردووە ،دوایی عەقڵی ئەو كارەی نەگرتووە ،بۆیە جگە

عەزیز شاڕوخ  -ئازاد عەبدولواحید
لە كاری نالەبار هەر كارێك هاتبێتە پێشی كردوویەتی ،بۆ
ئەوەی جارێكی دی نەكەوێتەوە ژێر دەستی ئەندازیاری
خۆسەپێن ،ئەوجارە زەوی بەكرێ گرتووە و ماوەی سێ
ساڵ كاری كشتوكاڵی كردووە ،هەرچەندە هەندێ جار کە
الفاو هەستاوە و كشتوكاڵەكەی ڕاماڵیوە و ڕەنج بە خەسار
بووە ،بەاڵم هەر ئەو كارەی پێ لە منەتی ئەم و ئەو باشتر
بووە ،پاشان سەید قادری جەعفەری ماوەی هەشت سااڵن
كردوویەتییە ژمێریار لەالی خۆی ،بۆیە خۆی بەقەرداری
چاكەكانی ئەو پیاوە دەزانێ .جارێکی دی ساڵێك بێكار
ماوەتەوە و سەرمایەشی نەبووە زەوی بەكرێ بگرێ و
خەریكی كشتوكاڵ بێ ،بۆیە كاری دەسگێڕی كردووە،
دوای ماوەیەک داوای لە ناسیاوێك كردووە دوو ڕادیۆی
بداتێ تا لە مەیدانی مەنگوڕان ساغیان بكاتەوە ،بە
مەرجی ئەوەی مایەكەی بۆ دووكاندارەكە و قازانجەكەشی
بۆ خۆی بێ ،دوای ماوەیەک مۆڵەت لە خزمێكی
خۆی وەردەگرێ ئیزنی بدا لە پێش دووكانەكەی ،سەوزە
و میوە بفرۆشێ ،سێ ساڵیش ئەو كارەی كردووە تا چەند
هاوەڵێكی بە قەرز پارەیان داوەتێ و تاكسییەكی كۆنی
كڕیوە و ژیانی خۆی و ماڵ و منداڵی پێ دابین كردووە،
دوایی كە كچە گەورەی شووی كردووە ،ماشێنەکەی بۆ
فرۆشتووە ،نەختێ پارە و پووڵی بۆ ماوەتەوە و كردوویەتی
بە دووكانی (ستریۆ  -تۆمارگە).
* ئەم هەموو دەردەسەری و ناخۆشی و نەبوونییە بۆ
ئەوەبووە بە سەربەرزی بژی ،بەاڵم سەختیی و دژواری
ژیان كارێكی وایان نەكردووە هونەرەكەی لەبیر بچێتەوە،

ژ (٢٠٢١ /٤ - ٣ /٥ )٢٨٢/٢٨١

50

بۆیە لەپاڵ ئەو ئیشە جۆراوجۆرانەی كردوونی ،بەردەوام
لە خەمی هونەرەكەیدا بووە و خەون و ئاواتی خزمەتی
هونەری میللەتەكەی بردووە ،بۆیە نزیكەی ( )٤١٠گۆرانی
تۆماركراوی هەیە ،لەوانە ( )٥گۆرانیشی بە فارسی وتووە
كە حومەیڕا و عەلیڕەزا ئیفتیخاری الساییان كردووەتەوە ،هەر
زووش خۆی لە السایی كردنەوە و دووپاتكردنەوەی گۆرانی و
ئاوازی هونەرمەندانی دی بە دوور گرتووە ،ئەویش بۆ ئەوەی
پێی نەڵێن خەریكی السایی كردنەوەیە ،ئاهەنگی بۆ خۆی
داناوە و بەشێكی زۆری گۆرانییەكانی شیعر و ئاهەنگی
خۆی بووە .الی من شاڕوخ لە هەر گەنجێكی ئەمڕۆ كە
الفی نوێخوازی لە هونەر و گۆرانی لێ دەدا ،نوێخوازترە،
كە دەمەوێ گوێ لە هونەری ڕەسەن ڕابگرم و هەستونەستی
خۆم بە پاكی بهێڵمەوە و شێڵوو نەبێ ،گوێ لە عەلی
ئەسغەر و شاڕوخ دەگرم ،ئەو هونەرمەندە هەمیشە ئەو هێزەم
دەداتێ بتوانم لەناو لێشاوی ئەم هەموو میلۆدی و كلیپە
نامۆ و نەشازانە بوەستم كە ڕۆژانە هەستمان بریندار دەكەن.
* ئەو دەنگ و چریكە فریشتەیی و ئاسمانییەی شاڕوخ
كاریگەری زۆری بەسەر چێژی گشتییەوە هەبووە و هەیە،
بێ ڕكابەر هونەرمەندی هەموو نەوەكان بووە ،بەتایبەتی
نەوەی ئێمە كە لە شەستەكان و حەفتاكان پتر گوێمان
لە ڕادیۆ و قەوان دەگرت ،لە ماڵی ئێمە كە بەردەوام
گوێمان لە ڕادیۆی كرماشان دەگرت ،گوێگری بەردەوامی
بەرنامەكانی (سروەی بەیان) و (شیعر و مۆسیقا)ی
پەروینی موشیروەزیری و شوكروڵاڵ بابان و (کاروانی شیعر
و مۆسیقا)ی سەید تاهیری هاشمی بووین ،لەبیرمە لە پاش
خوێندنەوەی پارچە شیعرێك ،سەرگوزشتەیەك ،ڕووداوێك،
باسێكی كورت ،قسەیەكی خۆش ،نەزیلەیەك ،پەی دەر
پەی گۆرانییەكی جوانی دەنگخۆشێكیان پەخش دەكرد ،لە
زۆر لەو بەرنامانەدا ،یان لە دەرەوەی ئەو بەرنامانە بەدەیان
و سەدان جار گوێم لە گۆرانییەکانی عەزیز شاڕوخ بووە،
ئەو چێژەی ئەوسای منداڵی و مێردمنداڵی و الویی من
تا ئێستاش لەناو هەست و یادەوەریمدا ماوە.
* هەر لەوكاتەوە حەزم كردووە لە نزیكەوە ئەو هونەرمەندە
ببینم و لە نزیكەوە بناسم ،پێش ڕاپەڕین ئەوە خەونێك بوو،
دوای ڕاپەڕین و بەدیاریكراوی پاش ساڵی  ١٩٩٦ئەگەر بۆ
چارەسەری نەخۆشیش بووبێ ،چەند جاری ڕێم كەوتبێتە
ئەودیو سەرم لێی داوە ،جاری یەکەم لەگەڵ حەمەی

حەمە باقی و جارێكی دی لەگەڵ ڕەوانشاد بارزان مەال
خالید كە بە ڕێكەوت لە مەهاباد دیم ،پێکەوە چووینە
دیدەنی شاڕوخ و سەردانمان کرد ،لە هەموو ئەو جارانەشدا
لە تۆمارگەكەی (ستریۆ) لەگەڵ دۆستان و هاوڕێیان
سەرم لێ داوە و قسەمان كردووە و بیروڕامان گۆڕیوەتەوە،
تا ساڵی  ٢٠١٩بە نیەتی سازكردنی گفتوگۆیەكی
تێروتەسەل لەگەڵ هاوڕێم ناسر وەحیدی لە (بۆكان)ـەوە
بەرەو مەهاباد بەڕێ كەوتین ،كە گەیشتینە ئەوێ بە
یاوەری برامان یووسف فازڵی هاوڕێمان چووینە الی و
لە دووكانەكەی بینیمان كە زۆر لە دووكانەكەی خۆی
دوور نەبوو ،هەردووکیشیان لە شەقامی سەالحەددینی
ئەیووبی بوون ،ئەو دوای نیوەڕۆیە  ٢٠١٧/٦/٨بوو،
توانیم هەرچۆنێك بێ ( )١كاتژمێر گفتوگۆی لەگەڵ
تۆمار بكەم ،بەاڵم لەبەر ئەوەی ( )١كاتژمێر گفتوگۆ
بۆ ڕۆژنامەنووسێكی تەماحكاری وەك من زۆر كەم بوو،
بەاڵم لەبەر ئەوەی بێتاقەت بوو ،دەستم لە گفتوگۆکە
هەڵگرت ،شەوەكەی كە میوانی كاك مستەفا قازی بووم،
سكااڵم كرد كە خاتری بڕینی ئەو ڕێگە دوور و درێژەی
منی نەگرتووە ،بۆیە كاك مستەفای قازی زەنگی بۆ
لێ دا و بە تۆنی دەنگێکی پڕ لە گلەیی پێی گوت:
ئەوە بۆچی بەپێی پێویست قسەت بۆ ئەو دۆستەی من
نەکردووە ،ئەو لە ڕێگەیەكی دوورەوە هاتووە .یەكسەر پێی
گوت من لە خزمەتدام با بێتەوە الم چی دەوێ و چۆنی
پێخۆشە و چەندی حەز بكا قسەی بۆ دەكەم ،ئەوە بوو
لە ڕۆژی  ٢٠١٧/٦/١٤بۆ جاری دووەم چوومەوە الی
و ماوەی ( )١كاتژمێری دی قسەم لێ وەرگرت ،كە
هاتمەوە و قسەكانیمان خستە سەر كاغەز ،هەستم دەكرد
گفتوگۆكەمان هێشتا ماویەتی ،چونكە زۆر پرسیاری
بێ وەاڵمم مابوون ،ئەوە بوو تا ئەیلوولی ساڵی ٢٠١٩
دوو جاری دی لەگەڵ ناسر وەحیدی چوومەوە الی و
گفتوگۆم لەگەڵ كردەوە ،ئەوەی دەیخوێننەوە ،بەرهەمی
( )٣سەفەری ئەو دیومە ،هیوادارم بەشێكی زۆری
زانیاری و بیروڕایەکانی هونەرمەند (عەزیز شاڕوخ)م
بەدەست هێنابێ ..با پێكەوە ئەو زانیاری و بیروڕایانە
بخوێنینەوە.
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ڕامان :زۆر خۆشحاڵم ئەمڕۆكە لە شاری
مەهاباد لە دووكانە خنجیالنەكەی جەنابت بە
خزمەت گەیشتین.
عەزیز شاڕوخ :بەخێر بێن سەرچاوم ،ئەگەر
ئیمكانی هەیە كەمێك بڵیندم قسە لەگەڵ بكەن،
گوێم گرانە.
ڕامان :زۆر چاكە ،تۆش بۆ خۆت لە ژیانی
ڕۆژانەتدا چۆن قسە دەكەی ،وا قسەمان بۆ بكە..
لە پێشەوە دەپرسم بۆچی لە سەرەتاوە ڕووت كردە
گۆرانیگوتن؟ بۆچی ڕووت نەكردە جۆرێكی
دیكەی هونەر ،بۆ نموونە بۆ نەبوویە نەقاش
(شێوەكار) ،بۆ نەبوویە كەمانچەژەن ،بۆچی ڕووت
كردە گۆرانیگوتن؟
عەزیز شاڕوخ :جەنابتان بەخێر بێن ،قەدەمتان
لەسەر چاوم ..ئەڵبەتە ئەو پرسیارە دێتە سەر هەست
و ئیحساسی ئادەمیزاد ،من هەر لە منداڵییەوە كە
تەمەنم پێنج شەش سااڵن بووە ،زۆرتر حەزم لە
دەنگ بوو ،حەزم لە ئاواز بوو ،بەتایبەت لە ئاواز،
نەك وردەگۆرانی ،وەك قەتار و ئەو جۆرە شتانە.
ڕامان :کەی بوو بە تەواوی فامت کردەوە و
هەستت بە دەوروبەری خۆت کرد؟
عەزیز شاڕوخ :زەمانێكی من چاوم پشكوتووە
بەرانبەرە بە ٢٤ی ساڵی ١٣٢٣ی هەتاوی دەکاتە
ساڵی ١٩٤٤ز ،كە ساڵی ١٣٢٤هـ ١٩٤٥ -ز
مەهاباد ئازاد بوو و قازی محەمەد هەمەكارە بوو،
لە ١٣٢٥یش كە جمهووریەتی كوردستان ڕاگەیەنرا،
من ئەودەمی وێنەیەكم لێرە هەیە ،دەتوانی وێنەی
لێ هەڵگرییەوە (دەست بۆ وێنەیەكی هەڵواسراوی
قەدی دیوارەكە دەبا) ،ئەو دەمی لەو سااڵنەدا
تەمەنم  ٨ ،٧سااڵن بوو ،بارودۆخی ژیانمان جۆرێك
بوو كە بابی من سەوزیچی بوو ،سەوزیخانەمان
هەبوو ،یانی سەیفیكاری ،ئەوەی سەوزیجاتی لێ
ڕەنێو دێنن ،بابی من ئوستادێكی ئەو شتانە بوو،

جا من هەر لە نێو باغ و سەوزیخانە و شتی وادا
گەورە بووم.
ڕامان :باوکت دەنگی خۆش بوو؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،زۆریش دەنگی خۆش بوو،
من برایەكم هەبوو بە نێوی محەمەدی شاڕوخ،
ئەوە وێنەكەی لێرە هەیە ،محەمەدی شاڕوخ
جەوانێكی چاك ،دەنگی زۆر زۆر خۆش بوو،
زەمانی ئەودەمی واڵت ئاوا هێندە قەڵەباڵغ نەبوو،
ئەو مەهابادە هەمووی سێ چوار گەڕەك بوو،
دەنگخۆشان بە كووچاندا دەگەڕان ،گۆرانییان
دەگوت.
ڕامان :باوکت و براکەت لەناو ئەو دەنگخۆشانە
بوون کە بە کووچاندا گەڕاون و گۆرانییان گوتووە؟
عەزیز شاڕوخ :نەخێر ،بەاڵم ئەو برایەی من
هەمیشە كە لە سەوزیخانە ،یان لە باغی بووین،
حاڵەتێكی وەك بڵێی هاندان ،هان دەدرا كە گۆرانی
بڵێت ،یانی وەاڵمی مەسەلەن دەنگخۆشێكی
دیكە بداتەوە ،بێجگە لەوە من هەمیشە شەوانە
هەڵدەستامەوە گوێم لە دەنگی براكەم ڕادەگرت،
دەنگی بێحەد خۆش بوو ،ئەو بۆ خۆیشی عاشقی
ئینسانی دەنگخۆشی وەك سەید عەلی ئەسغەری
كوردستانی و مەال كەریم و مەریەم خان و كاوێساغا
و ئەوانەبوو.
ڕامان :لەناو بنەماڵەکەتاندا ،باوکت و براکەت
پتر لە کۆڕ و مەجلیسان لەگەڵ دەنگخۆشانی
دی گۆرانییان گوتووە؟
عەزیز شاڕوخ :ڕاستە ،ئێمە لە بنەماڵەی خۆماندا
برایەکەم لەگەڵ باوکیشم دەنگیان خۆش بوو ،بەاڵم
ئەوانە هەر بۆ دڵی خۆیان گۆرانییان دەگوت ،من
کە ڕێگەی هونەرم هەڵبژارد ،هۆیەکەی براکەم
بوو ،ئەویش زۆر هۆگری گۆرانییەکانی ئەو
دەنگخۆشانە بوو کە پێشتر ناوم هێنان.
ڕامان :ئەو برایەت بە چ ڕێگەیەک گوێی لەو
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گۆرانیبێژانە دەگرت؟
عەزیز شاڕوخ :ئەو زەمانە گرامافۆن هەبوو،
تەواوی قەوان و سەفحەکانی هەبوو ،منیش کە
منداڵ بووم ،خۆم بۆ خۆم ئەو قەوان و سەفحانە
سەرنجیان ڕاکێشام بۆ ئەوەی گوێ بدەمە ئەو
گۆرانییانە ،هەر ئەو هۆیەش بوو کە لە دڵمدا
کاری کردبوو ،بێ ئەوەی هۆشم لەالی هونەرێکی
دیکە بێ.
ڕامان :تۆ کە چاوت پشکوتووە ،ئاشنای
دەنگی خۆشی باوک و برا و سەفحەکانی قەوانی
هونەرمەندی گەورە بووی؟
عەزیز شاڕوخ :تەواوە ،پێم وابێ هەر هونەری
گۆرانیگوتن بووە ،هەر دەنگی خۆش بوو ،منی
بۆ الی خۆی بەکێش کردووە ،لەوانەش دەنگی
سەید عەلی ئەسغەری کوردستانی و ماملێ و
تایەر تۆفیق و کاوێساغا و حەسەن جەزراوی،
بۆیە من زیاتر بە دەنگی ئەوانە ڕاکێشراومەتە نێو
گۆرانی کوردییەوە.
ڕامان :پێم باشە نەختێ زیاتر لە بارەی دەنگخۆشیی
براکەتەوە بۆمان بدوێی ،بۆچی بەو هەموو
دەنگخۆشییەی خۆیەوە تا ئێستا گومناوە و زۆر کەم
باسی لێوە کراوە؟
عەزیز شاڕوخ :لەبیرمە کە شەو دادەهات،
دەنگێکی زۆر خۆش دەهاتە بەرگوێم ،ئەو دەنگە
ڕایدەچڵەکاندم و وای لێ دەکردم بێمە دەرەوە و
لە حەوشەکەمانەوە گوێم لێ دەگرت ،ئەو دەنگە
دەنگی براكەم بوو كە بە تەمەن دە ساڵ لە من
گەورەتر بوو ،ئەو كەسێكی چەندی بڵێی الوچاك،
شۆخوشەنگ ،دەنگخۆش بوو ،ئەو برایەم كە
بااڵیەكی پڕ و ڕێكی هەبوو ،ئەوەندە شیرین بوو،
هەر كەسێك یەك جاری دیتبا لەبیری نەدەكرد.
ڕامان :ئەو برایەت لە کوێ گۆرانی دەگوت؟
عەزیز شاڕوخ :ئەو برایەم شەوگاران كە شەو

مەهاباد ،ماڵی خالید ئەمینی ،ساڵی ؟ ،لە ڕاستەوە:
کەمانچەژەن سمایل شاهی ،عەزیز شاڕوخ ،محەمەدی
ماملێ ،خالیدی وێنەگر.

دەزرینگاوە ،شەوانی شەوەزەنگ ،یان شەوانی
مانگەشەو لەسەربانی تێی دەچریكاند ،ئیدی من
بە دەنگی ئەو لە خەو ڕادەپەڕیم و گوێم بۆ شل
دەكرد ،بە چاوی وەنەوزەوە گوێم دەگرت تا خەو
دەیبردمەوە ،من ئەو دەنگ و سەدایەم قەت لەبیر
دەرناچی ،ئێستاش ئاهەنگی (بارانە و بارانە) لە
مێشكمدا دەزرینگێتەوە ،ئیدی ئەو دەنگە زواڵڵەی
كاكم هەستی هونەرپەروەری لەال خوڵقاندم ،تا وای
لێكردم بەرانبەر دەنگی خۆش ئەژنۆم شل دەبوو و
هیچ دەسەاڵتم نەدەما.
ڕامان :بێجگە لە دەنگی براكەت ،كەسی
دی هەبوون بەم شێوەیە سەرنجت بۆ الی خۆیان
ڕابكێشن؟
عەزیز شاڕوخ :ئەمن هەر لە منداڵیڕا حەزم بە
جێگەی قەرەباڵغ نەدەكرد ،بۆیێ كاتێك ژنیان بۆ
كاكم دەگواستەوە ،لە شەوی خەنەبەندان ،خەڵكێكی
زۆر بانگ كرابوون ،هەموو پیاوەكان لە حەوشێكی
گەورەدا دانیشتبوون ،ئەمن ئەو قەرەباڵغییەم بەجێ
هێشت و بەرەو چۆلی هەنگاوم هەڵگرت ،كتوپڕ
دەنگێكی سیحراوی خۆش ڕایگرتم و هێزی
ڕۆیشتنم نەما.
ڕامان :ئەو دەنگە كێ بوو گۆرانی دەگوت؟
عەزیز شاڕوخ :ئەوە سااڵنێكی زۆری ویست تا
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زانیم ئەو دەنگە دەنگی (حوسێن ماملێ)ی برا
گەورەی هونەرمەندی گەورە محەمەدی ماملێ
بوو.
ڕامان :بێجگە لەو دووانە ،هیچ هۆیەكی دیكە
هەیە هونەری گۆرانی لەبەرچاوت خۆشەویست
كردبێ؟
عەزیز شاڕوخ :ڕۆژەك كاكم هاتەوە ماڵێ شتێكی
بەدەستەوەبوو ،لە ناوەڕاستی ژووری دانا ،دیتم
دەورییەكی ڕەشی لەسەر دانا و هەڵی سووڕاند،
دەورییەكە كەوتە گەڕ ،ئەوجا تۆپێكی خڕ كە بە
موجریكەکەوە بەسترابوو ،بەدەوری خۆی هەڵدەسووڕا،
هاوێشتییە سەر دەورییەكە ،ئەوەندەم زانی دەنگی
گۆرانی هاتە دەرێ ،ئەوە زۆر سەرسامی كردم و
واقم وڕما ،براكەم پێی گوتم پێت شتێكی عەجایبە؟
گوتی زۆرت پێ سەیر و عەجایبە؟ هێشتا من
قسەم نەكردبوو ،ئەو لەو حەپەسانە ڕزگاری كردم و
یەكسەر گوتی :ئەوە (گرامافۆن)ـە.
ڕامان :یەکەم گۆرانی کە بە (گرامافۆن) بیستت
ئی کێ بوو؟
عەزیز شاڕوخ :کاکم دەنگێكی خۆشی بۆ هاوێشتمە
سەری ،ئەو دەنگە خۆشە ،دەنگی یەكەمین مامۆستای
من ،سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی بوو کە منی
وەها شەیدای خۆی کرد هەتا ڕۆژی مردنم هەر دەبێ
کڕنۆشی بۆ ببەم.
ڕامان :سەید عەلی ئەسغەری کوردستانی
هەر بۆ تۆ ئەو تەئسیرەی هەبوو ،یان بۆ هەموو
مۆسیقا و گۆرانی کوردی کاریگەری دانا؟
عەزیز شاڕوخ :ناوی ئەو هونەرمەندە گەورەیە
نەک هەر تەئسیری بۆ سەرە من ،بەڵکو بۆ
تەواوی هونەری کوردی بووە ناوێک هەمیشە
و بۆ هەتا هەتایێ بە نەمری دەمێنێتەوە ،باوەڕ
ناکەم دەنگی وا خۆش و ئاسمانی دروست ببێتەوە،
ئەوە بیروباوەڕی منە لە بارەی ئەو پیاوە مەزنەوە.

ڕامان :کەواتە لە دوای دەنگخۆشیی باوک و
براکەت ،دەنگی سەید عەلی ئەسغەر کاری لە
دڵ و دەروون و هەستونەستت کرد و خۆشەویستی
مۆسیقا و گۆرانی لە ناختدا چەسپاند؟
عەزیز شاڕوخ :هەر بە تەواوی ناخی لەرزاندم ،بە
جۆرێک تێکەاڵوی هەستونەستم بوو ،وای لێ کردم
بەبێ ئاگاداری خۆم بەستە و مەقامەکانی فێر بووم،
هەر بەو شێوەیەش لە منداڵییەوە هەستی هونەرپەروەری
دروست دەبێ و لە الوێتیدا شکڵ دەگرێ و وا لە
ئادەمیزاد دەکا مەیلی بۆ الی هونەرەکان بڕوا ،جا
دەنگخۆشی بێ ،ژەنینی ئامێرێک بێ ،شانۆ و
سینەما بێ.
ڕامان :دەمەوێ بزانم ئەو برایەت دەنگی لێ
بەجێماوە؟
عەزیز شاڕوخ :دەنگی نەماوە ،چونكە ئەودەمی
(زەفت) تۆمارکردن و شتی وا نەبوو ،ئەگەر دەنگت
خۆش با ،یان دەبوو بچووبایە تاران ،یان چووبایە
بەغدا .مەال كەریم كە دەنگخۆشی ساباڵغێ بوو،
چووە بەغدا ،سەید عەلی ئەسغەر چووە تاران و
لەوێ (زەفت) تۆماری كردووە  ،ئەوجا ئەو برایەی
من چوو گرامی كڕی ،ڕادیۆگرام ،گرامافۆن كە
شەیپووری لەسەر دادەنرا و بە دەرزیش لێ دەدرا.
ڕامان :سەفحەکانت چۆن دەست دەکەوت و
گوێت لێ دەگرتن؟
عەزیز شاڕوخ :بەهۆی براکەمەوە بوو ،کە
تەواوی ئەو سەفحانەی هەبوو ،ئەو كڕیبوونی،
ئەوجا ئەمن لە كن ئەو سەفحانە دادەنیشتم ،ڕۆژێ
هەر گوێم دەدانێ ،یانی لە منداڵیمڕا هۆگریم
كەوتە سەر دەنگی خۆش و ئاهەنگی خۆش ،بۆیە
من وەدوای هیچ شتێكی دیكە نەكەوتم.
ڕامان :بەهۆی هۆگری و گوێگرتنی بەردەوام
لەو سەفحانە فێری بەستە و مەقامەکان بووی؟
عەزیز شاڕوخ :بەهۆی ئەو گوێگرتنانەوە ،بەبێ
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ئەوەی بە خۆم بزانم دەزگا بنەڕەتییەکانی مۆسیقا عەزیز شاڕوخ :ئەسڵەن كەس بەوەی نەزانی.
لە مامۆستای نەدیتووی خۆم ،سەید عەلی ڕامان :هەر هیچ كەس؟ دەوروپشتەكەشت؟
عەزیز شاڕوخ :ئەوە یەكەم جار باوكم بەو
ئەسغەر فێر بووم.
ڕامان :بێجگە لە گوێگرتن لە سەفحەکان ،مەسەلەیەی زانی ،هەر لەو جێگایەی كە دەڵێم
لە کۆڕ و دانیشتن و ئاهەنگی دەنگخۆشەکان ماڵەكەمان لە پەنا سەوزیخانەكە بوو ،لە نێو
ژیاننامەکەشمدا نووسیومە ،ڕۆژێكی دەچوومە
دانەدەنیشتی؟
عەزیز شاڕوخ :شەوی وا هەبووە لە خەودابووم ،دەرێ ،نەمدەزانی بابم لەوێیە ،گۆرانیم دەگوت،
بە دەنگی دەنگخۆشێك وەخەبەر هاتووم ،ڕاوەستاوم یەكدەفعە بابم گوتی ،عەزیز عەزیز ئافەرین،
تا گۆرانییەكەی گوتووە .من وەبیرم بێ دوایی كاكمی بانگ كرد گوتی ،محەمەد وەرە
زەمانێكی ساڵی ١٣٢٤هـ ١٩٤٥ -ز کە ژنیان بۆ عەزیز بەرە وەبەر خوێندنی نێ ،یەکەم جار بابم
بەو مەسەلەیەی زانی .خۆ كەس
براكەم هێنا ،ئێمە ئەودەمی سێ
گۆرانییەک،
مانەوەی
ئیحتیاج نەبوو بزانێ من دەنگم
حەسارمان هەبوو ،حەسارێك هەر
پیاوی لێ بوو ،حەسارێك ژنی لێ لە شیعری چاک و دەنگی خۆشە ،یان نا ،ئەودەم دەنگخۆش
زۆر بوون ،پێم خۆشە ئەو پرسیارانە
بوو ،حەسارێك خواردنیان تێدا ساز
خۆش و ئوستادیی
لە من دەكەی.
دەكرد ،من لە منداڵیڕا خۆشیم لە
گوتنەکەیدایە.
ڕامان :ئێستا وردە وردە دێینە
شوێنی قەرەباڵغ نەهاتووە ،جێگای
سەر الیەنەكانی دیش ،ئەو کاتە
شلووقم پێ خۆش نەبووە ،هەستام
وەدەركەوتم لە ماڵێ بڕۆمە دەرێ ،ماڵەكەشمان تەمەنت چەند بوو؟
دەیڕوانییە سەر سەوزیخانەكە ،بڕێك ڕۆیشتم گوێم عەزیز شاڕوخ :تەمەنم حەوت سااڵن بوو ،پێشم
لە دەنگێك بوو« ،ئەوالن و ئەمالنت كەم /چوكەڵێ خۆش بوو بچمە بەر خوێندنێ.
دەست لە مالنت كەم» ،لە ڕاستەخۆم ڕاوەستام ،ڕامان :بە زمانی کوردی ،یان بە فارسی کەوتیتە
دەنگەكەی بێحەد قووڵ بوو ،پاش سااڵنی ساڵ لە خوێندن؟
براكەم پرسی ،ئەرێ كاكە ،ئەوە دەنگی كێ بوو؟ عەزیز شاڕوخ :ئەمن بە کوردی خوێندم ،یەکەم
گوتی دەنگی كاك حوسێنی ماملێ بوو ،جا من مامۆستام عوبەیدوڵاڵی ئەیووبیان بوو ،ئەو
هەر هۆگری دەنگخۆشان بووم ،بۆیە چوومەتە ناو مامۆستای سروودمان بوو ،هاوڕێی نزیکی کاکم
بوو ،دەشیزانی دەنگم خۆشە ،بۆیە هەر ئەو ڕۆژە
ئەو شێوە هونەرەوە.
ڕامان :كەواتە ئەو ژینگەیەی تۆ لەناویدا بانگی کردم و سروودی پێ خوێندم.
ژیاوی ،خێزان و دەوروبەرەكەت دەڵێم ،لەبار بووە بۆ ڕامان :لەبیرتە چ سروودێکت خوێند؟
عەزیز شاڕوخ :هەرچەندە لە خوێندن و قوتابخانە
ئەوەی خۆت لەو دنیایەدا ببینییەوە؟
عەزیز شاڕوخ :عەرزت بكەم ،ژینگەكە هەر دوور بووم ،بەاڵم هەموو سروودەکانی ئەو سەردەمیم
دەزانی.
ئەوەیە براكەم دەنگی زۆر خۆش بوو.
ڕامان :ئەوجا كێ یەكەم جار بە تۆی گوت ڕامان :کەی بوو یەکەم جار لە ئێزگە گۆرانیت
دەنگت خۆشە ،یان دەنگت لەبارە بۆ گۆرانیگوتن؟ گوت؟
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عەزیز شاڕوخ :هەر لەو کاتەوەی کە پێم نایە
قوتابخانە ،چەند جارێک لەگەڵ چەند هاوپۆلێکی
دی بۆ سروود خوێندن منیان بردە ئێزگەی کۆماری
مەهاباد ،کە لە جێگەی شارەداری (شارەوانی)
ئێستا بوو.
ڕامان :چەند ساڵ و چەند پۆلت بە کوردی
خوێند؟
عەزیز شاڕوخ :ساڵی ١٣٢٥هـ ١٩٤٦ -ز
گۆڕانکارییەکی سیاسی گەورە لە کوردستان بەرپا
بوو ،کۆماری کوردستان نەما ،ئیدی هەموومانیان
خستە کالسی تەهییە (تهیأة) کە پێش ئەوەی
قوتابی بچێتە پۆلی یەکەمی سەرەتایی ،دەبوو
بچێتە کالسی تەهییە ،لێرە دەبوو بە زمانی فارسی
بخوێنین.
ڕامان :حیسابی خوێندنی ئەو ساڵەیان بۆ
نەکردی؟ ئەو ساڵی خوێندنەت بە فیڕۆ چوو؟
عەزیز شاڕوخ :ئەو ئاڵوگۆڕە سیاسییەی ڕووی
دا ،دوو سااڵن منی لە خوێندن بە پاش خست،
چونکە ئەو ساڵە هەر نەچوومەوە ،ساڵی دوای
ئەویش لەبەر ئەوەی دەموچاوم ئاورە (ئاوڵەی)
دەردا ،لە قوتابخانە وەریان نەگرتم ،لە ساڵی سێیەم
ئەوجا لە تەهییە ،دەرچووم و لە پۆلی یەکەمی
سەرەتایی وەرگیرام.
ڕامان :خوێندنەکەت تا کوێ بڕی کرد و
بەردەوام بووی؟
عەزیز شاڕوخ :هەتا گەیشتمە پۆلی سێ ،تووشی
زۆر ڕووداوی ناخۆش بووین ،لەالیەک باوکم
سەروەت و سامانەکەی لە دەست دا ،لەالیەکی
دیش کاکم دوای تەواوکردنی خزمەتی سەربازی
تووشی ئیفلیج بوون هات ،حەڤدە  -هەژدە سااڵن
لەسەرجێ مایەوە ،ئەوە بارێکی گرانی خستە سەر
دڵم.
ڕامان :باشە ،دوایی خوێندنەکەت بە کوێ

مەهاباد ،دووکانی ستریۆی عەزیز شاڕوخ لەگەڵ
هونەرمەند محەمەد دانش.

گەیشت؟ بەردەوام بووی؟
عەزیز شاڕوخ :بە دڵێکی غەمگینەوە شەشی
سەرەتاییم تەواو کرد ،دوایی چوومە قۆناغی
ناوەندی ،لە ساڵی چوارەمی ناوەندی ،لەگەڵ
دەنگی مامۆستایان :تایەر تۆفیق و حەسەن
جەزراوی ئاشنابووم و سەرنجیان ڕاکێشام ،با لە
بیرم نەچێ کاکیشم دەنگی ئەو دوو هونەرمەندەی
زۆر بەالوە جالب بوو.
ڕامان :هۆی چی بوو دەنگی ئەو دوو هونەرمەندەتان
پێ خۆش بوو؟
عەزیز شاڕوخ :دەنگیان گەرموگوڕ و پڕ سۆز
و غەریب بوو ،کاکم بەو جۆرە دەنگانە دڵ و
دەروونی دەحەسایەوە ،منیش تا ئێستا ئاهەنگی بە
سۆز و غەریبم پێ خۆشە.
ڕامان :مەبەستت لە ئاهەنگی غەریب ،ئاوازی
غەمگینە؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،من کە خۆم بە تەنیا
دەزانی ،لەناو غەم و مەراقدا نقوم بووبووم ،هەر
ئەوەش لە گۆرانی گوتنمدا ڕەنگی دابوویەوە،
بۆیە بەردەوام ڕەخنەیان لێ دەگرتم کە بۆچی
ئاهەنگی شادی و خۆشی و هەڵپەرکێ نالێم؟
منیش دەمگوت بەردی گەورە بە هەموو کەس
ناهاوێژرێ ،مەبەستم بوو بڵێم مەقام گوتن کاری
هەموو کەس نییە.
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ڕامان :لەو زەمانەی كە تۆ ئاوا گوێت لە
براكەت دەگرت و دەنگی خۆش بوو ،كێی دیكە
هەبوون ،ناوی دیكەت لە بیرە گۆرانی گوتبێ،
ئەوانەی دواجار بوونە گۆرانیبێژی بەناوبانگ؟
عەزیز شاڕوخ :گۆرانییەكانی براکەم هەموو
دەزانی ،ئەوانی دی محەمەدی ماملێ بووە ،زۆر
بوون گۆرانییان دەگوت ،بەاڵم من زۆرتر گوێم لە
دەنگی براكەم بووە.
ڕامان :بۆچی كەسێك نەبوو ئەو بەهرەدارانە
هان بدات وەك سەید عەلی ئەسغەر كە چوو لە
تاران گۆرانی گوت ،یان وەک مەال کەریم کە
چووە بەغدا گۆرانی تۆمار کرد ،ئەوانیش چووبان
دەنگی خۆیان تۆمار کردبا؟
عەزیز شاڕوخ :من ئەو دەمی منداڵ بووم.
ڕامان :تۆ ناڵێم ،براكەت ،ئەوانی دی دەڵێم.
عەزیز شاڕوخ :براكەم لەگەڵ بابم كاری دەكرد،
حەوسەڵەی ئەو جۆرە مەسایلەی نەبوو ،مەسەلەن
خودی ماملێ و حوسێنی ماملێ و سەعیدی
ماملێ نەچوون ئەو كارەیان نەكرد ،كە دەنگخۆشی
مەهابادێ بوون ،هەر سەید عەلی ئەسغەر كە
هاتووە ماوەیەك لێرە بووە ،دوایی چووەتە تاران و
لە تاران لێیان زەفت (تۆمار) كردووە.
ڕامان :تۆ یەكەم جار چۆن چوویتە ناو دنیای
گۆرانیگوتنەوە؟
عەزیز شاڕوخ :ئەڵبەتە زەمانێك خەڵك هەمووی
دەیزانی من دەنگم خۆشە ،بەاڵم ئەودەمی جێگایەك
بە نێوی ڕادیۆ نەبوو ،كە دەنگم لەسەری باڵو
بێتەوە ،بەاڵم ساڵی ١٣٣٧ی هەتاوی كە دەکاتە
 ١٩٥٨زایینی ،عەبدولكەریم قاسم كۆدەتای كرد،
گوتی كورد و عەرەب بران و مەال مستەفای
بارزانی هاتەوە و بەرنامەی كوردی لەوێ كراوە
و دەستی پێ كرد ،لە ئێرانیش شا بەپەلە هێنای
سێ دانە ڕادیۆی كوردیی دانا ،یەكی لە تاران،

یەكی لە كرماشان ،یەكی لە سنە دانا .لێرەش
بێسیمێك (بێتەل) هەبوو ،بە شێوەی ئێزگە بەكاریان
دێنا ،ئاغای ماملێ و دەنگخۆشەكانی ئەودەمی
دەچوون لەوێ گۆرانییان دەگوت ،دەشیانزانی من
دەنگم خۆشە ،زۆریان گوشار بۆ براكەم هێنا ،كە
من بنێرێ لەوێ گۆرانی بڵێم.
ڕامان :دوا جار چۆن بوو بڕیارت دا بچیتە ئەو
ئێزگەیەوە؟
عەزیز شاڕوخ :جارێكی چوومە سەر ئەو ئێزگەیە
و خەڵك زانی من دەنگم خۆشە ،ئیدی نەچوومەوە،
ئێزگە نەبوو ،هەر بێسیمێك بوو.
ڕامان :ئیدی ببڕای ببڕ بەالی ئەو ئێزگەیەوە
نەچوویەوە؟
عەزیز شاڕوخ :كە خوێندم و بووم بە مامۆستا
و لە الیەن ساواكەوە گیرام ،سێ ساڵ لە زینداندا
بووم ،كە هاتمە دەرێ ساڵی ١٣٣٩هـ ١٩٦٠ -ز،
یان ١٣٣٨هـ ١٩٥٩ -ز ،ڕادیۆی ڕەزایە دامەزرا،
لەو دەوروبەرانەدا بوو ،كە ڕادیۆی ڕەزایە داندرا،
ئاغایەك لێرە بوو ،ئاغای (قوڕەیشی)یان پێ
دەگوت ،سەید ڕەحیمی قوڕەیشی ،زۆر هۆگری
ئەدەبیات و هونەر بوو ،بەتایبەت بێژەرێكی زۆر
بەهێز بوو ،ئەودەمی ئاغای ماملێ و ئەوان
دەچوون لە ڕەزایە بەرنامەیان بەڕێوە دەبرد.
ڕامان :داوایان لە تۆش نەکرد لەگەڵیان بچیتە
ڕەزایە؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،ڕۆژێك بە منی گوت
دەبی لەگەڵم بێی بچینە ڕەزایە بەرنامەیەكی
شیعر و مۆسیقا بەڕێوە ببەین ،منیش چووم،
لەوێ بەرنامەیەكم پێشكەش كرد ،بۆ یەكەم جار
ئاهەنگێكی سەید عەلی ئەسغەرم بە شیعری
وەفایی گوت« ،لەسەر ڕووی كازیبەی زوڵفت
وەال دە /كە سادق بێ تڵووعی ئافتابە» ،ئەوەم
گوت لەگەڵ چەند گۆرانییەكی دیكە.
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ڕامان :دواتر چۆن بوو بۆ فیستیڤاڵێک چوویە بوو« ،دیروز در الجزایر ،امروز در ایرلند» ،ئەو
بابەتەیان دابووینێ ،ڕۆژنامە بوو ،من ئیدی كە
شیراز؟
عەزیز شاڕوخ :لە ساڵی ١٣٣٩هـ ١٩٦٠ -ز ئەوەم خوێندەوە وەاڵم نا ،بۆخۆم دامڕشت ،ئیدی
كابرایەك بە نێوی دوكتۆر فەرحەت لە تارانێڕا هات ،تەرجەمەم نەكردەوە ،هەر بۆیەش بیست نمرەم لە
گوتی من لە هەموو ئێزگەكانەوە گوێم لە هەموو هەموویان زیاتر وەرگرت ،من هەشتام وەرگرتبوو،
گۆرانیبێژەكان گرتووە ،ئی تاران ،كرماشان ،سنە ،ئەوانی دیكە هیچیان نەیانگەیاندبووە شەستیش.
لە ڕەزایەش گوێم ڕاگرتووە ،گوتی فیستیڤاڵێكی ڕامان :دوای ئەوەی ئەو نمرە چاکەت لە
نێونەتەوەیی لە شیراز بەڕێوە دەچێ ،تۆ دەبێ بێی تاقیکردنەوە بە دەست هێنا دامەزرای؟
لەوێ بەرنامە پێشكەش بكەی .گوتم من نایەم ،عەزیز شاڕوخ :نەخێر ،سەرباری ئەوەی من ئەو
نمرە چاكەم هێنابووەوە ،ساواك ئەودەمی ئیجازەی
چونكە من كارم گۆرانیگوتن نییە.
ڕامان :لەبەر چی نەچووی و پێت گوت نایەم؟ نەدا من لێرە دابمەزرێم ،دامەزرانی ڕەسمی لە
عەزیز شاڕوخ :پێم گوت من تیپ و شتی وام دەنگ و ڕەنگ ،ئەو دەنگ و ڕەنگە بەڕێوەبەرێكی
نییە ،ئەو كابرایەش دوكتۆرای مۆسیقای هەبوو ،هەبوو ،ئاغای «تەحسیلی»یان پێ دەگوت،
دوكتۆر «فەرحەت»یان پێ دەگوت ،ئەوەی ئیحساسی شیعریی بانگی كردم ،نیگەرانی زۆری لەو
ئەو ئاغای «قوڕەیشی»یەی كە هەبێ ،میلۆدیی ئاهەنگیش مەسەلەیە دەربڕی ،گوتی تۆ پێت
لێرە مەبڕە ،پێمان خۆشە هاتوچۆمان
دەگەڵیان بوو گوتی ،ئەگەر ئیجازە
دادەنێ.
بكەی ،هەر بەرنامەیەكی دەینووسی
بدەی ،ئێمە ئاغای ماملێ ببەین لە
تار و كەمانچەكە ئیستیفادە دەكەین ،گوتم زۆر بینووسە ،ئەگەر گۆرانی و شتت هەبوو لێرە بۆمانی
چاكە .بۆ یەكەم جار لە شیراز لەو فیستیڤاڵەدا تۆمار بكە.
ڕامان :ئەوجا وابوو؟ پێت لێیان نەبڕی و کارت
ساڵی ١٣٣٩هـ ١٩٦٠ -ز بەشداریمان كرد.
ڕامان :ئەدی کەی بوو لەالی ئێوە ئێزگەیان لەگەڵ کردن؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،هەر ئەوکاتە گوتی چ
دانا؟
عەزیز شاڕوخ :ساڵی ١٣٥٠هـ ١٩٧١ -ز لێرە لە بەرنامەیەك دەنووسی؟ گوتم بەرنامەی خاووخێزان
مەهاباد دەنگوڕەنگ و ئێزگەی کوردی داندرا ،دەنووسم ،من ئەوەم پێ خۆشە .گوتی زۆر چاكە
وەرگێڕ و نووسەریان بۆ بەرنامەكان دەویست ،بەرنامەی خاووخێزان بنووسە .من سێ سااڵن
منیش بەشداریم كرد ،خەڵکێکی زۆر لەوانەی بەرنامەی خاووخێزانم نووسی.
نووسەر بوون ،لە ئەزموونێکدا بەشدارییان کرد ،ڕامان :بێجگە لەو بەرنامەیە ،گۆرانیت لەو
منیش یەکێک لەوانە بووم کە بۆ وەرگێڕیی ئێزگەیە تۆمار نەکرد؟
بەشداربووم ،دیارە وەرەقەكان لە تاران چاپ كرابوون ،عەزیز شاڕوخ :لەو ماوەیەدا کە لەوێ بووم،
سەریان لێ كردبوونەوە ،ئاغای ڕۆژبەیانی نمرەی هەلومەرجێک هاتە پێشەوە کە من بەرنامەی
پێ دابوون ،جەمیل ڕۆژبەیانی کوردی عێراقێ هونەری و تۆمارکردنی گۆرانی لە ئێزگەی
بوو ،جا من بیست نمرەم لە هەموویان زیاتر مەهاباد بەڕێوە ببەم ،گۆرانییەکان لە ئێزگەکانی
وەرگرتبوو ،چونكە بابەتەكە ،بابەتێكی فارسی کرماشان ،تاران ،سنە و بەشی کوردیی ئێزگەی
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عێراقیش باڵو دەبوونەوە.
ڕامان :ئەی لەوێ گۆرانیت بۆ خۆت تۆمار
نەکرد؟
عەزیز شاڕوخ :لە مەسەلەی گۆرانیگوتن ،دیتم
هەرچی مامۆستا ماملێ دەیڵێ ،من هەمووی
دەزانم ،چونكە هەمووی لە براكەمەوە فێر بووبووم،
وەك «بارانە» و «كەویار» و وەفاییەكان .تەماشام
کرد ئەوەی دەیلێم ،دەڵێن ئەوە الساییی (ماملێ)
ی كردووەتەوە ،گوتم نا ،نابێ وابێت ،دەبێ بۆخۆم
بێم گۆرانی دانێم ،كۆمەڵێك ئاهەنگم (ئاواز) دانا،
وەك «دەتپەرستم» و «ئاسمانی شین» و «ئەی
مانگ» و «ڕازی تەنیایی» و «تكا» و ئەوانە
کە هەمووی ئاهەنگی نوێن ،ئەوانەم تۆمار كرد،
ئەوجا لەوەیڕا ئیدی پێم هاتە دنیای مۆسیقاوە.
ڕامان :ئەو گۆرانیانەی ماملێ دەیگوتن ،هەمووی
لە براكەتەوە فێریان بووبووی؟
عەزیز شاڕوخ :ئەوی ماملێ دەیگوت من دەمزانین و
لە براكەم فێریان بووبووم ،وەلێ ئەگەر ئەوانەم گوتباوە،
دەیانگوت ئەوە الساییی (ماملێ)ی كردووەتەوە ،هێنام
بۆخۆم گۆرانیم دانا.
ڕامان :باشە تۆ ئەو سەلیقە و زەوقە شیعرییەت
لە كوێ هێنا؟
عەزیز شاڕوخ :شیعرم بۆخۆم داناوە.
ڕامان :دەزانم ،بەاڵم بەشێکی زۆریان شیعری
بااڵی شاعیرە گەورەکانمانە.
عەزیز شاڕوخ« :گیانەكەم ،ئاسمانی شین»،
شیعری خۆمن ،گۆرانیی خۆمن ،ئەوانەم دانا كە
ئی خۆم بێ ،ئی هیچ كەسی دی نەبێ.
ڕامان :بەشێک لە گۆرانییەکانت شیعرەكەیان
خۆت داتنان؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،شیعر و ئاهەنگ بۆ خۆم
دامنان.
ڕامان :ئاخر من دەمەوێ بڵێم تۆ زۆر شیعرت

خوێندووەتەوە؟
عەزیز شاڕوخ :نەخێر ،شیعر و ئاهەنگی میلۆدی
پێوەندیی بە زاناییی كالسیك نییە ،هەستی
ئادەمیزادە ،ئێستا كامكارەكان ،پێم خۆش نییە باسیان
بكەم ،بەاڵم ئەو هەمووە دەزانن ،یەك ئاهەنگی
خۆیان نییە ،هەر دووپاتكراوەكان دووپات دەكەنەوە،
شیعر ئاوایە ،ئاهەنگیش هەر وایە .قەدیم ،سێسەد
ساڵ لەوەپێش ،نە نۆت هەبووە ،نە خولی مۆسیقا
هەبووە ،ئەو هەموو ئاهەنگە جوانانە هەن ،كابرا بە
ئیحساسی خۆی دایناون.
ڕامان :بێ ڕووپامایی ،ئاوازی جوانت داناوە و
گوتووە.
عەزیز شاڕوخ« :شۆڕشی نائومێدی»ی منت
گوێ لێ بێ ،بزانە چووەتە چ ئاسمانێك ،مەقامە،
ئەوە ئیحساسە ،گۆرانی ئیحساسە ،ڕاستە لەوانەیە
ئێستا من الساییی مامۆستا (دیالن)م كردبێتەوە،
بۆ ئەویش ئیحساسە ،هەم شیعری داناوە ،هەم
میلۆدی داناوە ،ئەوەی ئیحساسی شیعری هەبێت،
میلۆدیی ئاهەنگیش دادەنێ ،شیعریش دادەنێ،
(وەفایی)ش هەر وابووە ،هەم شیعری داناوە ،هەم
ئاهەنگەكانیشی داناوە.
ڕامان :ئەمیناغای ئەختەریش لە کۆیە هەروا
بووە ..پێ دەچێ تۆ سەرسامییەكت بۆ حەمە
ساڵح دیالن هەبێت ،چونكە تەماشا دەكەم دوو سێ
وێنەی ئەوت لەو دووکانەتدا هەڵواسیوە؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،بەداخەوە من نەمدیتووە،
بەاڵم وەك مامۆستایەك لە تاهیر تۆفیق ،دیالن ،سەید
عەلی ئەسغەر ،حەسەن جەزراوی ئیلهامم وەرگرتووە،
لە تەمەنی حەوت ساڵی هەموو ئاهەنگەكانی سەید
عەلی ئەسغەر و (مەال كەریم)م زانیوە« ،ئەو كچە
لەو ماڵە قەولی داوە پێم»« ،هاتەوە با بێتەوە»« ،كە
دەڵێن ئەمڕۆ دەشت و كێو شینە» ،ئەوە هەمووی ئی
(مەال كەریم)ن ،حەسەن زیرەك ئەوانەی گوتووەتەوە،
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خەڵك وەدەزانن ئی (حەسەن زیرەك)ن .یەكەم جار
مەال كەریم ،كابرایەكی خەڵكی ئێرە بووە ،لە تەمەنی
نۆزدە  -بیست ساڵیدا هەستاوە چووەتە بەغدا ،لە
بەغدا پێنج كۆمپانی ئەو ئاهەنگانەیان لێ زەفت
كردووە.
ڕامان :ئەوەی بە قەوان كۆمپانیای بەیزافۆن
و چەقماقچی تۆماریان كردوون ..بیرەوەریی
كوڕەكەی (حەمە ساڵح دیالن)یشمان بۆ بگێڕەوە،
لە سنە چی پێ گوتبووی؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ئەوە مەسەلەیەك نییە ،من
ئەوەی كە مەقامەكانی مامۆستا (دیالن)م گوتووە،
لە خۆیم چاكتر گوتووەتەوە ،چونكە شەرتی مەقام
ئەوەیە بتوانی ئەگەر وەك كەسێكی كە دەیڵێ،
نەیڵێیەوە ،خراپیشی نەكەی ،بەاڵم من لەگەڵ
كوڕەكەی مامۆستا دیالن دانیشتبووم ،دەیگوت
بابم گوتوویەتی ،كاك عەزیز گۆرانییەكانی من لە
خۆم چاكتر دەڵێتەوە ،ئەوە «سوبح پێناكەنێ»می
گوتووە ،زۆر لە من چاكتری گووتووە« .دەروێش
عەبدوڵاڵ»م گوتووە ،زۆر لەویم چاكتر گوتووە،
«من برۆی پەیوەستی ئەو نازدارە»م زۆر لەوی
چاكتر گوتووەتەوە ،بەاڵم ئیدی ئەو مامۆستا و
هاندەرم بووە ،ئەسڵەكەی لەوەوە فێر بووم.
ڕامان :کەی بوو وەک هونەرمەند (م .حەمە
ساڵح دیالن)ت ناسی؟
عەزیز شاڕوخ :ساڵی دووەم ،یان سێیەمی ناوەندیم
بوو کە بە دەنگی ئەو مامۆستایە ئاشنا بووم،
گۆرانییەکانی فێربووم و شوێنەواری لەسەرم دانا.
ڕامان :پێتوانییە ئاهەنگدانان كارێكی قورس
بێ؟
عەزیز شاڕوخ :قورس نییە ،ئاوازدانان ئیحساسە.
ڕامان :ئاخر تۆ ئامێریشت نەزانیوە.
عەزیز شاڕوخ :من ئامێرم نەزانیوە ،بابی من تا
ئەمری خودای نەكردووە ،من نەموێراوە گۆرانی

بڵێم ،گوتوویەتی گۆرانی بڵێی وا و وا ،چونكە
دەبی بە چاوەش ،نەیهێشتووە ،من كە لە زیندان
بووم ،بابم مردووە ،براكەم مردووە ،هاتوومەتە
دەرێ ،ئەوجا دوایە گۆرانیم گوتووە ،تا باوكم لە
حزووردا بووە ،نەموێراوە گۆرانی بڵێم.
ڕامان :ئەدی هیچ هەوڵت نەداوە ئامێرێكی
میوزیک فێر ببی؟
عەزیز شاڕوخ :من نەمتوانیوە گۆرانی بڵێم،
چ دەگات بەوەی چووبام ئامێرێك فێر بووبام،
دەیانگوت بووەتە لۆتی ،ئەودەمی وابوو.
ڕامان :ئەدی كە یەكەم جار چووی گۆرانیت
گوت ،خەڵك گوێیان لە دەنگت بوو ،چۆنیان
پێشوازی لێ كردی؟
عەزیز شاڕوخ :لە مەیدانی ئاسنگەران ،ساڵی
١٩٥٨ - ١٣٣٧ز ئێزگەیەكی چكۆلەیان دانابوو،
كە گۆرانیم گوت ،عالەم هەموو هاتنە ئێزگە.
ڕامان :ئەو چینە دەنگە بەرزەی تۆ هەتە ،لە ناو
كورد چەند كەسێكی دەگمەنن كە ئەو چینە دەنگەتان
هەیە ،ئەوە سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی ،ئەوە
(کاوێساغا و تاهیر تۆفیق)مان هەیە.
عەزیز شاڕوخ :ئەڵبەتە زۆر كەس گۆرانیی
سەید عەلی ئەسغەر دەڵێ ،وەك «چەند نەخۆشی
دەردی هیجران» و ئەوانە ،بەاڵم مەقامەكانی
شەرتە ،مەقامەكانی هەر من توانیومە بیانڵێمەوە،
كەسی دیكە نەیتوانیوە.
ڕامان :ئەدی چۆن فێری مەقام بووی؟
عەزیز شاڕوخ :عەرزم كردی ئەوانە ئیحساسن.
ڕامان :ئاخر مەقام وەك زانستێكی لێ هاتووە.
عەزیز شاڕوخ :هەمووی ئیحساسە ،گوێم لێ
ڕاگرتووە و فێر بووم ،مەسەلەن ئەو برایەم كە باسی
دەكەم ،لە تەمەنی  ٢٢ساڵی تووشی ئیفلیجی بوو،
پاش ئەوەی كە سێ ژنی هێنا ،ئەو هەمووە بابم
بردی بۆ چارەسەر بۆ تاران و ئەوانە سوودی نەبوو،
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دوایی بە بابمی گوت ،بابە ،بمبەنەوە ،سوودی
نییە ،چارەسەر ناكرێم ،لە ماڵێ لەسەر جێگا
كەوت ،بەاڵم بابم ڕادیۆیەكی بۆ كڕیبوو ،ئەودەمی
ڕادیۆ گران بوو ،بە قەوە (پاتری) كاری دەكرد،
ڕۆژێكی بانگی كردم و گوتی ،عەزیز عەزیز وەرە
بزانە ئەوە دەنگی چەند خۆشە ،ڕادیۆی بەغدا بوو
تاهیر تۆفیق «وەیلێ زاڵم»ی دەگوت ،گوێم لێ
ڕاگرت ،بڕێكی لێ فێر بووم.
ڕامان :ئەودەمی ئەو هونەرمەندانە هەفتانە لە
ئێزگەی کوردیی بەغدا ،بە شێوەی ڕاستەوخۆ
ئاهەنگیان دەگێڕا و خەڵکی بە تاسووقەوە گوێیان
لێ دەگرتن.
عەزیز شاڕوخ :ئەو دووشەممان دەیگوت،
ڕادەوەستام تا دووشەممەیەكی دیكە كە وەختی
تاهیر تۆفیق دەهات ،دەبوو بچم گوێی لێ ڕاگرم
و بزانم «وەیلێ زاڵم» دەلێتەوە ،یان نا ،لە دەمی
ئەوەوە من ئەوانە فێر بووم ،هۆگری دەنگەكەی
بووم ،هۆگری میلۆدی گۆرانییەكەی بووم ،یەك
دوو جارم گوێم لێ بووبا فێر دەبووم.
ڕامان :ئێستا بە تەواوی مەقامەكان دەناسییەوە،
كامەیان سەبایە و کامەیان حیجازە و...؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،ئەوانە بە قەراری خۆم
هەمووی دەزانم ،بەاڵم بە شێوەی فارسی.
ڕامان :دوایی لەگەڵ چ تیپێك ئاشنایەتیت
پەیدا كرد تا گۆرانییان لەگەڵ بڵێی؟
عەزیز شاڕوخ :لەگەڵ زۆر تیپان كارم كردووە،
بەاڵم تیپی تایبەتیم نەبووە.
ڕامان :حەز دەكەم ناوی تیپەكان بڵێی.
عەزیز شاڕوخ :هیچیانم لە بیر نەماوە.
ڕامان :یەكەم تیپ لەگەڵ كێ بووی؟
عەزیز شاڕوخ :من بەو شێوەیە تیپم نەبووە.
ئەوەڵین جار بە تارێك زەفتم كردووە ،دوایە تیپێكی
مۆسیقا لە مهاباد هەبوو ،هی ڕادیۆی مهاباد

بوو ،فەیزینژاد ،دەگەڵ وی چەندان گۆرانیم زەفت
كردووە ،دوایە بڕێكم لە ماڵێ لەگەڵ دۆستان
زەفت كردووە ،پاشان پێنج شەش گۆرانیم لە تاران
لەگەڵ تیپی مۆسیقای فەرەجپووری و عەندەلیبی
(زەفت) تۆمار كردووە ،تیپی مۆسیقای تایبەتیم
نەبووە ،مەسەلەن كابرا لە تارانەوە بانگی كردووم
چووم لەگەڵ تیپی مۆسیقای ئەوان ،لە كرماشان
بانگیان كردووم ،لەگەڵ تیپی ئەوان كارم كردووە.
ڕامان :ئەو تیپانەی گۆرانیت لەگەڵیان گوتووە،
لەگەڵ كێهەیان زیاتر ئاسوودە بووی؟
عەزیز شاڕوخ :لەگەڵ هەموویان ئاسوودە بووم.
ڕامان :وەک یەک هەموویانت بەدڵ بووە،
هیچیان لەوانی دی لەالت باشتر و بەرزتر نەبووە؟
عەزیز شاڕوخ :بۆچی تێیدا هەیە ،كەم و زیاد،
بەاڵم من بۆخۆم لەگەڵیان ڕاهاتووم ،چونكە
بۆخۆم گرفتی دەنگم نەبووە ،ڕاحەت لەگەڵیان
كارم كردووە.
ڕامان :باشترین ئاهەنگ كە خۆت بۆ خۆتت
دانابێ كامەیانە؟
عەزیز شاڕوخ :ناتوانم هیچیان لێك بكەمەوە،
مەسەلەن مەقامم هەیە ،لەوانە «ڕازی تەنیایی»،
«تكا»« ،شۆڕشی نائومێدی»« ،ئەی مانگ»،
زۆرم مەقام هەیە ،زۆرم گۆرانیش هەیە ،تەقریبەن
هەشتا نەوەد ئاهەنگ هەر بۆخۆم دامناون ،بەشێكیانم
لە بادینی و ئەوانە وەرگێڕاوەتەوە و ئاوا.
ڕامان :هەر تەنیا خۆت ئاهەنگت بۆ خۆت
داناوە ،یان کەسی دیکەش هەبوون ئاهەنگیان
بۆت دانابێ؟
عەزیز شاڕوخ :هەندێ لە ئاهەنگەکانم وەکو
(ساڵو) و (کۆمەڵێک شاخی بەرز و گەردنکەش)
و (چەندم تەمەننا کرد) و (هەتا مەیلت بمێنێ) و
زۆر ئاهەنگی دیکەم ئی (قادر خەلیلی)یە ،کە
مامۆستای قوتابخانە بوو.
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ڕامان :هەندێك گۆرانی هەن نهێنییەكیان تێدایە
كە زۆر دەمێننەوە و تەمەنیان درێژە ،تۆ ئەو
نهێنییە لە چیدا دەبینی؟ یان هەندێك گۆرانی
هەن خەڵك زوو تاقەتی لێیان دەچێت ..هەندێك
گۆرانی هەن نامرن ،هۆیەکەی چییە؟
عەزیز شاڕوخ :ئەو مانەوەیە لە شیعری چاك و
دەنگی خۆش و ئوستادیی گوتنەكەیدایە ،یانی
ئەگەر بە ئوستادی گوترابێ ،دەنگەكە خۆش بێ،
شیعری چاكی تێدا بێت ،دەمێنێت.
ڕامان :دەڵێن لەم بارودۆخەی ئەمڕۆدا گۆرانیی
كوردی لە ڕەسەنایەتی دوور كەوتووەتەوە ،تۆ چ
دەڵێی؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،ئەوجا ئەوە شتێكی
واقیعییە ،ئەوڕۆكانێ ،مەعزەرەت دەخوازم،
كەسانێك دەتوانن سەركەون كە سەما بكەن و شەق
باوێن و تەقلیدی ئەو ئاهەنگانەی جاز و ڕاپ و
ئەوانە بكەنەوە ،بە كوردی ئەوانە بەرندە دەبن (لە
کێبەرکێدا سەردەکەون) و ئەوی دیكەش هیچ.
ڕامان :تۆ ڕەسەنایەتی لە چیدا دەبینی؟
عەزیز شاڕوخ :من ڕەسەنایەتی لەوەیدا دەبینم،
دەنگێكی ڕەسەن كاریگەری لەسەر مێشكی
ئینسان دابنێت و بمێنێتەوە ،وەك ئاهەنگەكانی
تاهیر تۆفیق ،سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی،
دیالن ،حەسەن جەزراوی و ماملێ و ئەوانە.
ڕامان :ئەوەندەی من ئاگام لێیە خەڵكانێك هەن
الساییی گۆرانی تۆیان كردووەتەوە ،ئەوانە ئیزنیان
لە خۆت وەرگرتووە؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،من مانعی ئەو شتە نابم،
عەرزت بكەم لە بۆ یادی مامۆستا دیالن بۆ
سلێمانی بانگهێشتیان كردبووم ،كوڕێكی جەوان
ئاهەنگێكی مامۆستا (دیالن)ی دەگوت ،كەسێك
چووە سەر شانۆ ،نێوی خالید سەركار بوو ،خەڵكی
سلێمانی بوو ،گوایە ئەوە ڤیەلۆنی بۆ دیالن لێ

داوە ،هات زۆری ڕەخنە لە كوڕە جەوانەكە گرت،
گوتی من حەز ناكەم كەس السایی دیالن بكاتەوە،
نابێ دیالن السایی بكرێتەوە.
ڕامان :لەو قسەیەیدا مەبەستی تۆ بوو ،یان
ڕووی دەمی لە جەوانەکە بوو؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،بۆیە ئیجازەم وەرگرت و
چوومە سەر شانۆكە ،گوتم كاكە ،ئەو ئاغایە هەر
كەس بێت زۆر هەڵە دەكات ،چون گۆرانی ئەگەر
السایی نەكرێتەوە لە مەودای مێژوودا لەبەین
دەچێت ،دەبێ گۆرانی السا بكرێتەوە ،كە مەودای
بێت و بڕوا بڕوا بڕوا ،تا بمێنێتەوە ،دەنا فەرامۆش
دەكرێت و لەبەین دەچێت ،مەبەستی ئەو كابرایە
منم ،من بۆیە بانگ كراوم تا چەند مەقامێكی
مامۆستا دیالن بڵێمەوە ،من دوو مەقامی
مامۆستا (دیالن)تان بۆ دەڵێمەوە ،دوایە مەقامێك
كە بۆخۆم دامناوە« ،سوبح پێ ناكەنێ» و «من
برۆی پەیوەستی ئەو نازدارە»ی مامۆستا (دیالن)م
گوت ،دوایی مەقامی «شۆڕشی نائومێدی» كە
لە ئەلبۆمی «ڕۆناكی»دا گوتوومە ،موجتەبای
میرزادە ڤیەلۆنەكەی لێ داوە ،ئەوەم بۆ گوتن.
ڕامان :گوێگرەکان چۆن پێشوازییان لێت کرد؟
عەزیز شاڕوخ :كە خەالس بووم ،تەواوی ئەو
عالەمە هجوومیان كردە سەر من ،زۆریان هان دام،
كارم بەوەی نییە ،گۆرانی دەبێ السا بكرێتەوە،
السا نەكرێتەوە لەبیر دەچیتەوە .من هەر كەس
الساییم بكاتەوە قەتم پێ ناخۆش نییە ،بەاڵم بە
شەرتێكی چاكی بلێتەوە ،ئەالن كیژێك «كیژۆڵەی
چاوڕەش و جوان» دەلێتەوە ،تازە ئەوە ئاهەنگی من
نییە ،ئاهەنگی كوڕێكە بە نێوی دارا مەحموود،
لە هۆڵەندا دەژی ،لەوێڕا هاتە كن من ،پێنج
ئاهەنگی بۆ هێنام ،بۆخۆی عوودی لێ دەدا،
ئەوە ئاهەنگی ئەوە ،هەموو جارێ لە كۆنسێرتەكان
باس دەكەم ،دەڵێم ئەو ئاهەنگە ئی برادەرێكە بە
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نێوی دارا مەحموود ،ئەوە نەوارەكەیشی لێرە هەیە
(دەست بۆ نەوارەکە درێژ دەکا).
ڕامان :ئەوەی كە من باسم كرد دەڵێم هەندێك
هەن الساییی گۆرانی دەكەنەوە ،بەاڵم خراپی
دەكەن ،لە پێش چاوی خەڵكی دەخەن ،هەندێك
لەوانەی گۆرانییەكە دەڵێنەوە ڕوحییەتی خۆیان
دەخەنە ناو گۆرانییەكەوە ،تۆ ئەوەت پێ باشە ،یان
وەك خۆی بیڵێنەوە؟
عەزیز شاڕوخ :ئاخر گوتم ئەگەر چاكی
بڵێنەوە ،باشە .من پێم خۆشە السا بكەنەوە ،ئەگەر
خراپ بێت ،خەڵك دەڵێن خراپی السا كردووەتەوە،
ئەگەر چاك السا كرابێتەوە ،خەڵك دەڵێن چاك السا
كراوەتەوە ،وەك ئەو خانمە كە ئەو ئاهەنگەی السا
كردووەتەوە.
ڕامان :تۆ بەدڵت بوو؟
عەزیز شاڕوخ :ئا ،كابرایەكی دیش لە ڕەوانسەر
ئاهەنگێكی منی گوتووتەوە« ،بێوەفایی» ،زۆر
جوانی السا كردووەتەوە.
ڕامان :ئەوەی ئاخر جار من گوێم لێبوو ،ئەو
كچە باشی گوت.
عەزیز شاڕوخ :زۆر چاكی گوت.
ڕامان :پێت وانەبوو ئەو لیژنەیە كە لە
پێشبڕکێیەکە هێنایانە دەرەوە غەدریان لێ كرد؟
عەزیز شاڕوخ :بۆ هێنایانە دەرەوە؟
ڕامان :ئاخر كێبڕكێ بوو.
عەزیز شاڕوخ :گۆرانییەکەی بە تەواوی
نەگوت ،دوو بەندی گوت ،بۆخۆی چوار بەندە.
ڕامان :وەک ئاگام لێیە تۆ دوو CDی نوێت
هەیە ،پێت وایە ئەو CDیە نوێیانە لە ڕووی
هونەرییەوە لەوانی دیكەت زیاد دەكات ،یان لێیان
كەم دەكات؟
عەزیز شاڕوخ :بەستە بەوەیە من لە چ تەمەنێكدا
گووتوومە ،من ئێستا لە تەمەنێکدام ،زستانی

ئەوساڵ زەفتم كردووە ،دیارە بتەوێ و نەتەوێ
(خوایینەخوایی) تەمەن تەئسیرێك دەكات ،ئەوكایەی
ئەوە بێ شیلەوپیلە زەفت كراوە ،بە واكمەنێكی
(ڕیکۆردەر) چكۆلە ،وەك ئەوەی جەنابت ،هیچ
ئێكۆ و مێكۆ و ئەوانەیشی نییە ،هیچ میوزیكیشی
لەگەڵ نییە ،یەك نەفەسیش گوتراوە ،ماندوویی و
خەستەیی دەنگیشی تێدایە ،دەنا دەنگەكەم هەر لە
جێگای خۆیەتی ،فەقەت ئەوە لە داخی ئەوانەی
میوزیسییەنن ،بۆیە بەبێ مۆسیقا زەفتم كردووە.
ڕامان :بۆچی لە داخی ئەوان؟
عەزیز شاڕوخ :لێیان ڕازی نیم.
ڕامان :ئاخر دەمەوێ هۆیەكەی بزانم.
عەزیز شاڕوخ :هەر ئەوەیە ،ئیدی بۆخۆم دەزانم.
ڕامان :ئاخر منیش ڕۆژنامەنووسێكی تەماحكارم
حەز دەكەم بزانم.
عەزیز شاڕوخ :باسكردنی فایدەی نییە.
ڕامان :بەڵكە بەخۆدا بێنەوە ،تۆزێك ئەوانی دی
عیبرەتێكی لێ وەرگرن.
عەزیز شاڕوخ :پێم خۆش بوو هەر ئاوا بیڵێم،
لەبەر ئەوەی بڵێم ،ئەگەر دەنگ ،دەنگ بێت،
ئیحتیاجی بە میوزیك نییە.
ڕامان :تێبینی دەكەم تۆ هەر لە گەنجییەوە
دەنگت بە باشی هێناوە ،دەنگێكی زۆر بەرز ،دەڵێی
ئیمپراتۆری ،ئەو دەنگەت ئێستاش كە گوێمان لێ
دەبێ ،نەكەوتووە ،ئەوە هۆیەكەی چییە كە دەنگت
نەكەوتووە؟
عەزیز شاڕوخ :هۆیەكەی دەگەڕێتەوە سەر
مەسەلەی ژێنێتیكی ،دیارە ئەو دەنگە دەنگێكی
ژێنێتیكییە ،یانی خودادادییە ،ئاخر ئی وایە
دەڵێ ،ئەرێ من دەچمە خولی فێربوون ،دەنگم
خۆش دەبێ؟ دەنگ بە خول و ئەوانە خۆش نابێت،
دەنگ بە شۆرپێژ(سۆلفێج) و مۆرپێژ خۆش نابێت،
دەنگ شتێكی ژێنێتیكی و سروشتییە ،یانی

ژ (٢٠٢١ /٤ - ٣ /٥ )٢٨٢/٢٨١

63

بەڕاستی زگماكییە ،بۆ نموونە تایەفەی ماملێ
هەموویان دەنگیان خۆش بووە ،بەاڵم ماملێ ئەوەڵ
هاتووەتەوە ،یانی بەڕاستی لە هەموویان چاكتر و
ئوستادانەتر گۆرانی گوتووە .منیش عەرزم كردی
براكەم دەنگی خۆش بووە ،بابم دەنگی خۆش بووە،
باپیریشم نێوی عەزیز بووە ،دەنگی خۆش بووە،
خانەوادەی ئێمە هەموویان دەنگیان خۆش بووە،
بەاڵم هەندێکیان چون ئافرەت بوون ،گۆرانییان
نەگوتووە.
ڕامان :ئێستا ئەو ئامێرانەی پەیدا بوون،
تەكنۆلۆجیا كۆمەڵێك ئامێری هێناوە ،زۆر
دەنگی ناخۆش پینەوپەڕۆ دەكا ،ئەو دەنگە بۆ
گۆرانیبێژەکەی تۆمار دەكەن و دەیكەنە ناوێكی
بەناوبانگ ،بۆ ئەوە چ دەڵێی؟
عەزیز شاڕوخ :جا بڵێم چی؟ ناتوانم هیچ بڵێم.
ڕامان :دەمەوێ بیروڕا بدەی بۆ ئەوەی خەڵك
چیدی فریوی ئەو جۆرە دەنگانە نەخۆن.
عەزیز شاڕوخ :وەڵاڵهی بیروڕام بۆ نادرێ.
كوڕێك نەوارێكی هێنا گوتی ئەوەم لە عێراق زەفت
كردووە ،تەماشام كرد دەنگی خۆی نییە ،تێكەڵە،
هەمووی ئێكۆیە ،هیچی لێ حاڵی نەبووم ،حەتا
لە وشەكانیش حاڵی نەدەبووم هێندەی ئێكۆ تێدا
بوو.
ڕامان :ئەوانەی كە با بڵێین دەكەونە ساڵەوە،
هەندێكمان هەیە وەك مشكۆ و تاهیر تۆفیق و
سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی و دەنگی تۆ،
بەڕاستی ئێوە دەنگێكی زۆر بەهێزتان هەیە ،ئەو
دەنگانە ناكەون ،کەچی تۆ دەڵێی دەنگی ئێستام
وەک جاران نییە.
عەزیز شاڕوخ :دوو جۆرە دەنگ هەیە ،دەنگ
بە بڵیندی نییە ،گوێت لێیە ،دەنگ دەبێ سۆزی
تێدا بێت.
ڕامان :ئەدی ئیحساسی تێدا نەبێت؟

عەزیز شاڕوخ :سۆز ،سۆزی دەنگ ،سۆزی
تێدا بێت ،یانی ئینسان بۆ الی خۆی ڕاكێشێت،
كەریم كابان لەو دەنگەی هەیە ،فوئاد ئەحمەد ئەو
دەنگەی هەیە ،دەنگیان لە پایینە ،بەاڵم سۆزی
تێدایە ،دەنگی بڵیند ،وەختێكی دەبێ دەستی لەسەر
دانێی و بڵێی زۆرباشە ،كە ئەگەر لە بڵیندیشدا
ئەو سۆزەی هەر هەبێت ،مەسەلەن دەنگی سەید
عەلی ئەسغەر وایە ،دەنگی (تاهیر تۆفیق)یش
وایە ،دەنگی ئاغای (ماملێ)ش هەروایە.
ڕامان :ئەدی مشكۆی هەولێریت بەدڵ نەبوو؟
عەزیز شاڕوخ :مشكۆ نا ،مشكۆ لەو دەنگانە
نییە ،دەنگی ئاساییە ،بەاڵم مشكۆ چەند
ئاهەنگێكی سۆزی تێدایە ،یەكیان ئەوەی دەڵێ
«لە پاش مەرگم چ فایدە بێیە سەر قەبرم» ،دەنا
ئەوانی دیكەیشی گوێم داونەتێ ،من لەگەڵیشی
دانیشتووم ،ئەوە وێنەی من و مشكۆیە لە سلێمانی،
لە سەرچنار گۆرانیم بۆ دەڵێ.
ڕامان :ئەدی لە ناو گەنجەكان ،كێ لەو دەنگانە
دەبینی؟
عەزیز شاڕوخ :هەرزەكارەكان ،من نەمدیتوون.
ڕامان :الوەکان سەرنجت ڕاناكێشن ،كە ئاوا
دەنگیان بەرز و بەسۆز و بەهێز بێت؟
عەزیز شاڕوخ :نەمدیتوون ،هەشبێت دوو سێ
دەنگە ،بەاڵم ئەالن نازانم كێن ،ئی وایان هەیە
دەنگیان زۆر باشە ،بەاڵم من نایانناسم.
ڕامان :ئەوجا من سەرنجی ئەوەم داوە
هەندێكیان دەنگەكەیان زۆر لەبار نییە ،شیعری
باشیش هەڵنابژێرن ،یانی ناچن شیعری شاعیران
بخوێننەوە ،یان خۆیان سەلیقەی نووسینی شیعریان
نییە ،تۆ خۆت لەو بوارەدا فریای خۆیشت
كەوتووی ،شیعرت بۆخۆت داناوە.
عەزیز شاڕوخ :من ناتوانم لەو بارەیەوە قەزاوەت
بكەم ،ئەوڕۆكانێ دەبینی كابرایەكی جەوانە دێ
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دادەنیشێ دەڵێ من دەنگم خۆشە ،ئیجازە هەیە
گۆرانییەك بڵێم ،دەبینی دەنگی زۆریش ناخۆشە،
ناتوانم بڵێم دەنگت ناخۆشە ،مەسەلەكە ئەوەیە.
دەڵێ مامۆستا بیڵێم ،دەڵێم ئا ،هەر بەردەوام بە،
بەاڵم ڕێنماییەكی دەكەم ،دەڵێم چون تۆ دەنگت لە
ئاستێكی پایین و خاوە ،لە ئاستێكی زۆر بڵینددا
نییە ،دەتوانی سازێك فێر بی ،لە ڕووی سازەكەوە
بۆخۆت زۆر شت لەبارەی مۆسیقاوە فێر دەبی ،هەم
لە باری دەزگاكانەوە ،هەم لە باری گۆشەكانەوە،
هەم بۆخۆیشت دەنگت ڕادێت ،لەگەڵ مۆسیقا
و ئەوانە ڕێك دەكەوێت ،بەاڵم ناتوانم بڵێم نەخێر
مەیلێ ،چونكە زۆرمان هەیە.
ڕامان :دەکرێ ناوی هەندێکیان بڵێی؟
عەزیز شاڕوخ :نێوی ناڵێم ،میلیاردێرە،
دەنگیشی نییە ،فەقەت خەڵكی وەپێكەنین دەخات
و وەلسەالموعەلەیكوم .كابرایەكی هونەرمەندی
وەك سەالح داوودەیش لەبرسان دەمرێ ،كە سەالح
داوودە دەنگێكی بێوێنە بوو ،زۆر بە نامرادی
مرد ،تەواوی گۆرانییەكانیشی حەسەن زیرەك
گوتوونییەوە ،ڕۆژێكی لە كن من دەگریا ،جا من
یەكەم جار ئەو گۆرانییانەم فەقەت لە سەالح داوودە
بیستووە ،دوایی لە (حەسەن زیرەك)م بیست« ،ئەو
مەریەمەی چاوی جوانە»« ،هاتەوە شۆخ»،
هەموویان لە پێشدا سەالح داوودە گوتوونی،
بەاڵم بەداخەوە زۆر بە ناكامی مرد ،ئەالن خەڵك
تێگەیشتووە ،كە چییە.
ڕامان :بەڵێ ،ئێستا ئاخی بۆ هەڵدەكێشن .ئەمڕۆ
لە ناو گۆرانیی كوردیدا ،ماملێ ،حەسەن زیرەك و
خالیقی بوونەتە قوتابخانە ،یانی بوونەتە ڕێچكە،
بە دەیان كەس دەبینین وەك ماملێ گۆرانی دەڵێن
و لەسەر ڕێچکەی ئەو ڕۆییون.
عەزیز شاڕوخ :ئەسڵەن گۆرانیی ئەوانە ئاسانە،
خەڵك ئی ئەوانە زوو فێر دەبێ.

ڕامان :باشە تۆ بۆ وەک ئەوان نەبوویە ڕێچكەیەك
بۆ ئەوەی ببیتە قوتابخانەیەك و السایی بکرێیتەوە؟
عەزیز شاڕوخ :گۆرانییەكانی من سەختن.
ڕامان :سەختییەكەی لە چیدایە؟ چینی
دەنگەكەیە؟
عەزیز شاڕوخ :میلۆدیی گۆرانییەكانم سەختن،
دەنگی سەختیشی دەوێ ،ئەوە هۆكارەكەیە،
«ڕازی تەنیایی» جارێكم گوتووە ،ئێستاش بۆخۆم
بۆم نەگوتراوە ،مەقامە ،لە ئەوجی بڵیندیدایە ،ئەوە
بە كەس ناگوترێ ،ئەالن بە منیش ناگوترێتەوە.
ڕامان :ئەدی هەوڵەکانت لە بواری گۆرانیگوتن
بە غەیری زمانی كوردی ،بۆ نموونە بە فارسی
چییە؟
عەزیز شاڕوخ :من پێنج گۆرانیم بە فارسی
هەیە كە لە تاران زەفتم كردووە ،یەكیان «از دست
عشق»ـە ،یەكیان «جان بی جمال جانان»ـە،
یەكیان ئاهەنگێكی خۆمە ،شیعری حافزم لەسەر
داناوە ،یەكیان ئاهەنگێكی عیرفانییە« ،دمی با
چغانە دگر بارە بشوریدم» ،لەبیرمە پێنج شەش
گۆرانیی فارسیم هەیە.
ڕامان :فارسەكان گوێیان لێ دەگرتن؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،بەباشی گوێیان لێ
دەگرتن.
ڕامان :پێیان خۆش بووە؟ ئەو گۆرانییانەت لێرە
ماون؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،الساشیان كردمەوە ،حومەیڕا
و عەلیڕەزا ئیفتیخاریش الساییان كردوومەتەوە،
ئەوانە دوای من گوتوویانەتەوە.
ڕامان :ئەو گۆرانیبێژانەی الی خۆمان ،وەك
فوئاد ئەحمەد و باكووری و شەماڵ سائیب ،ئەوانە
زۆرتر كاریگەریی گۆرانیی عەرەبییان لەسەر بووە،
تۆ كاریگەری گۆرانی فارسیت لەسەر نییە؟
عەزیز شاڕوخ :بە نەزەری من مۆسیقا سنووری
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نییە ،نە عەرەبی ،نە فارسی ،نە كوردی ،نە توركی
و نە هیچ.
ڕامان :بەاڵم گۆرانی دەبێ مۆركێكی نەتەوەیی
هەبێ.
عەزیز شاڕوخ :بەاڵم لە چ قاڵبێكدا دەگوترێ
ئەوە مەسەلەیە ،ئەالن ئیحتیمالی هەیە هەر
شووری ئێمە لە عەرەبیشدا هەبێ ،بەاڵم مومكینە
ئەو شوور بە میلۆدییەكی دیكە بڵێت و ئێمە بە
میلۆدییەكی دیكە .ئی فوئاد ئەحمەد و ئەوانیش
وایە ،ئەڵبەتە مومكینە لە عەرەبییان وەرگرتبێت،
ئەالن ئەو ئەلبۆمەی كە باڵوی دەكەمەوە ،سێ
ئاهەنگی فارسییە ،شیعری كوردیم لەسەر داناون،
ئەوەی ئاغای ماملێ دەیلێ زۆری توركی و
فارسییە ،شیعری كوردی لەسەر داناون.
ڕامان :دەچێتەوە سەر ئازەری.
عەزیز شاڕوخ :ئازەری و فارسیشە« ،ئەمن
دەمگوت لە دنیا تا بمێنم» ،ئەوە فارسییە« ،دم
گاراژ بودم یارم سوار شد» ،ئەوە ئەو ئاهەنگەیە
كە بە كوردی دەیلێن ،بەاڵم بووەتەوە كوردی،
ئەڵبەتە فارسەكانیش سوودیان لە ئێمە وەرگرتووە،
توركەكانیش سوودیان لە ئێمە وەرگرتووە ،بەتایبەت
فارسەكان زۆرتر گۆرانیی كوردییان كردووەتە
فارسی ،ئەالن ئاغای شەجەریان ئاهەنگێكی
سەید عەلی ئەسغەری گوتووەتەوە ،بەاڵم بۆ
ئەوەی نەڵێن لە سەید عەلی ئەسغەری وەرگرتووە،
كەمێكی تێك داوە ،ئەو «غەمگین و دڵپەشێوم،
بڕوانە باری لێوم» ،ئەوەی هێناوە بە شیعری
فارسی گوتوویەتییەوە.
ڕامان :بەاڵم شەجەریان خۆشی لە چاوپێكەوتنێكیدا
ددانی پێدا دەنێ و گوتوویە سوودم لە سەید عەلی
ئەسغەر وەرگرتووە.
عەزیز شاڕوخ :بەاڵم بە داخەوە گۆڕیویەتی .لە
كرماشان برادەرێك گوتی ئیجازە هەیە ئاهەنگێكی

تۆ دەگەڵ كامكارەكان بڵێین؟ یانی میوزیك و شتی
لەسەر دانێین؟ گوتم بە شەرتێكی نە شیعرەكەی
بگۆڕن ،نە میلۆدییەكەی بگۆڕن ،دوایی دیتم
هەم شیعرەكەیان گۆڕیوە و هەم میلۆدییەكەیان
گۆڕیوە ،ئەوە ئیدی تێك دەدرێت و لەسەر شێوازی
من نامێنێت.
ڕامان :ئەوجا تۆ هەڵوێستت بەرانبەر بەو جۆرە
خەڵكانە چ دەبێت؟
عەزیز شاڕوخ :هیچ ،لێی گەڕێ.
ڕامان :حەواڵەی خوا و مێژوویان بكە ..تۆ پێتوایە
ئێستاش بایی ئەوەندە گۆرانیی فولكلۆریمان ماوە؟
میلۆدیی فولكلۆری كە بچن بەدوایاندا بگەڕێن و
بیانڵێنەوە؟
عەزیز شاڕوخ :پێموایە گۆرانی فولكلۆری
هەمووی گوتراوە ،بە نەزەری من نەماوە ،مەگەر
چووزانم ،ئەالن پێوەندییەكان بە حەدێك بەهێز
بوونە ،زەمانی جاران نییە بلێی كابرایەك لە شاخی
گۆرانی گوتووە ئەوە فولكلۆرە و كەس گوێی لێ
نەبووە ،شتی وا ئیمكانی نییە.
ڕامان :ئەی نابێ لە ئاوازداناندا سوود لە
فۆلکلۆر وەربگیرێ؟
عەزیز شاڕوخ :دەبێ ئاهەنگ لەسەر مایەی
فولكلۆرەكە داندرێ ،من ئاهەنگم داناوە« ،كۆمەڵە
شاخێك سەخت و گەردنكەش ،ئاسمانی شینی
گرتووەتە باوەش ،هاوار و هاژەی ،»...ئەسڵەن
نەگۆڕاوە ،مەسەلەن نەچووەتە سەر میلۆدیی
فارسی ،یان عەرەبی ،یان «بێوەفایی یار دڵمی
تەنیوە ،ڕووناكی لە دڵی من هەڵچنیوە» ،ئەوە
شیعر و ئاهەنگەكەی بۆخۆم دامناوە ،بەاڵم هەر
لە مایەی كوردیدایە ،نەچووەتە سەر میلۆدیی
فارسی ،یان عەرەبی ،دەنا بڵێی ئەوەی فولكلۆرە
هەر بمێنێ نابێ ،دەبێ ئاهەنگ ساز بكرێ،
دەبێ ئاهەنگ زیاد بێ ،ئەدەبیات چۆن پێش
دەكەوێت ،دەبێ گۆرانیش پێش بكەوێت ،ئی دیكە
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بێ ،ئەالن «ئەو كیژۆڵەی چاوڕەش و جوان»
مومكینە كەمێك مایەی عەرەبیی هەبێت ،بەاڵم
زۆر عالییە ،دەبێ ئەوانە ساز بكرێن.
ڕامان :ئێستا زۆر كەس هەن باسی ئەوە دەكەن
و دەڵێن گۆرانیی كوردی پێویستی بە نوێبوونەوە
هەیە ،لەگەڵ ئەوەش زۆرجار نوێبوونەوەكە خەڵك
پێشوازی لێ ناكات ،تۆ چ دەڵێی؟
عەزیز شاڕوخ :ئەوە نوێیە ئیدی ،ئەالنەكانێ
من ئەو كتێبەم بە نێوی «تۆ دەریامی»یە« ،تۆ
دەریامی» ،شیعرێكە كە سوارەی ئیلخانیزادە
بە شێوەی شیعری نوێ هۆندوویەتییەوە« ،تۆ
دەریامی بە ڕوانینی دوو چاوی شینی بێبنت ،بە
خاوێنیت ،بە ئارامیت تۆ دەریامی» ،ئەودەمی لە
ژیاندا بوو ،گوتی ئاهەنگم بۆ لەسەر ئەو شیعرە
دانێ ،دیتم ئەوە ئاهەنگی ئی خۆمان هەڵناگرێ،
دێتەوە سەر مەسەلەی پاپ ،بەاڵم من چون زۆر
ئەالقەم بە كاك سوارەوە هەبوو ،ویستم شیعرەكەی
نێوبانگی هەبێت ،ئاخری ڕۆژێكیان دەچوومەوە
ماڵێ ئاهەنگێكم بە مێشكیدا هات ،چووم بە
واكمەن زەفتم كرد ،دوایی یەك دوو جار گوێم لێ
ڕاگرتەوە ،ئاهەنگەكەم گوتووەتەوە ،كە شاكار بوو،
ئەوە نوێیە ،ئەوە دەبێ ببێت ،هیچ ئیشكالی نییە،
خۆ نابێ هەر ئەوەی هەیە ،ئەوی بكوتینەوە ،ئەوە
غەڵەتە.
ڕامان :باسی سوارەی ئێلخانیزادەت كرد ،دیارە
برادەرت بووە؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،برادەرم بوو ،لە زیندان
لەگەڵم بوو.
ڕامان :حەیف بۆ ئەو شاعیرە ،لە تەمەنێكی
زۆر زوو كۆچی دوایی كرد ،پێم خۆشە ئەگەر
بیرەوەرییەكت لەگەڵی هەیە بۆمانی باس بكەی.
عەزیز شاڕوخ :هەر نەخۆش بوو ،لە زیندانیش
هەر ناساغ بوو .بیرەوەرییەكەم هەر ئەوەندەیە لە
زیندان لەگەڵی بووم ،لە زیندانی قەسر ،لە ساڵی

١٣٤٢هـ ١٩٦٣ -ز لە پێوەندی دەگەڵ كۆمەك بە
مەال مستەفای بارزانی لە حدوودی پێنجسەد،
شەشسەد كەسیان گرت ،منیش هەر لەسەر ئەوە
گیرام ،ئەویش هەر لەسەر ئەوە گیرابوو ،لە دوایەدا
مەسەلەی پەیمانی بارزانی و شا و ڕێكخراوی
 CIAهاتە گۆڕێ ،ئەو جەماعەتە هەموویان
بەربوون ،سێزدە نەفەر لە ئێمەیان هێشتەوە كە
پێشینەی سیاسی و حزبیمان هەبوو ،دایانین بە
دادگا ،بەاڵم سوارەی ئێلخانیزادە شەش مانگم
لەگەڵ بوو ،پاش شەش مانگ ئەوانیان هەموو
بەردا.
ڕامان :لەو ماوەیەدا كە لە زیندان پێكەوە بوون،
لەسەر چی گفتوگۆتان دەكرد ،باسی شیعر و
گۆرانی و ئەو شتانەتان نەدەكرد؟ گۆرانیت بۆ
نەدەگوت؟
عەزیز شاڕوخ :قسەمان دەكرد و شۆخیمان دەكرد
و گۆرانیمان دەگوت و شیعری بۆ دەخوێندمەوە،
گۆرانیم بۆ دەگوتن ،لەگەڵ ئەوانی دیکە دەهاتن،
جاری وابوو لە شوێنی گشتییان دەكردین ،بە
كەیفی خۆم گۆرانیم بۆ دەگوتن.
ڕامان :سوارە باسی نوێبوونەوەی شیعر و
ئەوانەی بۆ دەكردی؟
عەزیز شاڕوخ :نا ،هەر شیعری بۆ دەکوتم،
دەیگوت عەزیز وەرە گوێ بدە ئەو شیعرەی،
دەمگوت جارێ نابێ ،شۆخیمان دەكرد.
ڕامان :گوتت لەگەڵ ئەوانی دی؟ بۆ كێی
دیكەتان لەگەڵ بوو؟
عەزیز شاڕوخ( :عەلی حەسەنیانی)م لەگەڵ
بوو ،كە دوو شیعری ئەوم كردووەتە مەقام ،یەكیانم
بە ئەاڵوەیسی گوتووە« ،ئەی جوانە كچی چەشنی
گوڵی» ،یەكیان مەقامم بۆ داناوە ،بە نێوی «تۆ
و دڵ» .چەند شیعری دیكەش هەر ئاهەنگم
لەسەر دانابوون ،یەكی دیكەشمان لەگەڵ بوو،
فاتیحی شێخەلئیسالمی بوو ،شیعری دەکوت،
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بەاڵم من شیعرەكانی كاك عەلی حەسەنیانی و
كاك سوارەم كردە ئاهەنگ ،ئەوی دیكەش «گوڵم
دەڵێم بڕۆم لە شارەكەت» ئەوەشیان شیعری كاك
سوارەیە.
ڕامان :ئەوە یەكێك لە شیعرە جوانەكانی سوارەیە..
ئەدی لە زیندان هونەرمەندی ترتان لەگەڵدا نەبوو؟
عەزیز شاڕوخ :هەر دەنگخۆشی تێدا بوو ،بە
كەیفی خۆیان گۆرانییان دەگوت.
ڕامان :دوایی هیچیان بەناوبانگ نەبوون؟
عەزیز شاڕوخ :ناوەڵاڵ ،هەر دەنگیان خۆش بوو،
گۆرانییان دەگوت.
ڕامان :ئەدی ئەوانی دی وەك ماملێ ،حەسەن
زیرەك ،حەز دەكەم هەندێك بیرەوەری ئەوانەم بۆ
بگێڕییەوە.
عەزیز شاڕوخ :ئەوانە لەوێ نەبوون.
ڕامان :دەزانم ،لە دەرەوەی زیندان ،چۆن پێوەندیت
لەگەڵ كردن ،چۆنت ناسین؟
عەزیز شاڕوخ :ماملێ هەر لە مهاباد بوو ،حەسەن
زیرەك پێوەندیم لەگەڵی نەبوو ،چون حەسەن زیرەك،
یان لە تاران بوو ،یان لە بەغدا بوو .ماملێ ڕەفیقی
كاكم بوو ،دەهات سەری كاكمی دەدا کە نەخۆش
بوو ،هەمیشە دەهات لەالی دادەنیشت ،ئەو برایەم
كە ئیفلیج بوو.
ڕامان :زۆر لێی نزیك بوو؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،تەقریبەن هەمتەمەنی ئەو
بوو ،جار جار گۆرانی بۆ كاكم دەگوت ،منیشیان
وادار دەكرد كە گۆرانی بڵێم (بە زۆر پێیان دەکوتم،
من حەزم لێ نەدەکرد) ،جا من ئەودەمی گۆرانی
(تاهیر تۆفیق)م دەگوت ،ئەو دەیگوت بەخودای
لە (تاهیر تۆفیق)ی چاكتر دەلێی ،ئەوە كاك
محەمەد وای دەگوت ،ئەودەم من بۆخۆم ئەالقەم
پێیەوە بوو ،ئینسانێكی باش بوو ،كاك محەمەد
گۆرانیبێژێكی گەورەیە.
ڕامان :لە ڕووی هونەرییەوە هیچ یارمەتی داوی؟

عەزیز شاڕوخ :ناوەڵاڵ ،من یارمەتیم لە كەس
وەرنەگرتووە.
ڕامان :هیچ كەس؟
عەزیز شاڕوخ :من عەرزم كردی ،ئەوەی ماملێ
دەیڵێ دەمزانی ،بەاڵم ئەوەم کوتبا ،خەڵك دەیانگوت
لە ماملێ فێر بووە ،بۆیە هاتووم ئاهەنگم داناوە.
ڕامان :دەزانم ،من دەمەوێ پێم بڵێی وەک
هونەر چاکەی کێت لەسەرە؟
عەزیز شاڕوخ :نا ،بۆچی ،زۆرن ئەوانەی تەئسیریان
لێ كردووم ،مەسەلەن دیالن ،تاهیر تۆفیق ،سەید
عەلی ئەسغەر.
ڕامان :تۆ پێشتر گوتت ئیلهامم لێ وەرگرتوون.
عەزیز شاڕوخ :ئاهەنگەكانی وەفایی ،قەتارەكانی
من لە براكەم فێر بووم ،عەرزت ناكەم دەنگی خۆش
بوو ،هەمیشە شەوان تا نیوەشەو دەیگوت ،بە دەنگی
وی هەڵدەستامەوە و گوێم لێ ڕادەگرت.
ڕامان :ئەدی سێوە ،سێوەی گۆرانیبێژ ،سێوەی
كۆیە؟
عەزیز شاڕوخ :سێوەم پێ گۆرانیبێژ نەبوو،
ئەوانە بەیتبێژ بوون ،ئەوجا دەنگێكی وای نەبووە.
ڕامان :مەال ئەسعەد و...
عەزیز شاڕوخ :حەیرانبێژ فەقەت ڕەسووڵ گەردی
بوو.
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