* 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 زۆری بەسەر دروستكردنی كەسێتی
هونەریی ئەوەوە دیارە ،بۆیە لە تەمەنی ( )١٩ساڵیدا كە
لە مەهاباد بێسیمێكیان داناوە و ماملێ و دەنگخۆشانی
دیکەی ئەو شارە 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 چووەتە ئەوێ.
* شاری مەهاباد لە مێژووی شکۆداری 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 هونەرەکەی كە لە هەناوییەوە
هەڵقواڵوە ،دەیەوێ بەو دەنگە غەمگینە پڕ لە ئەفسوونە
ئاسمانییە سەرنجی دنیا بۆ الی ئەو ئێش و ئازارانە
ڕابكێشێ و ئێستێكیان پێ بكات.

عەزیز شاڕوخ:
وەک خەڵکی نەچووم لە مەجلیســان گۆرانی

بڵێم و پووڵم بدەنێ ..گۆرانییەکانیشم نوێن،
بەاڵم لە ڕیزی گۆرانییە ڕەســەنەکاندان.

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 بووبێ ،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 كار و کاسبی 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 زیندان 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 خۆی 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
لەالی خۆی ماوەی هەشت سااڵن كردوویەتییە ژمێریار،
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
گەورەکەی شووی كردووە ،ماشێنەکەی بۆ فرۆشتووە،
نەختێ پارە و پووڵی بۆ ماوەتەوە و كردوویەتی بە دووكانی
(ستریۆ  -نەوارفرۆشی).
* ئەم هەموو دەردەسەری و ناخۆشی و نەبوونییە بۆ
ئەوەبووە بە سەربەرزی بژی ،بەاڵم سەختیی و دژواری ژیان
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كارێكی وایان نەكردووە هونەرەكەی لەبیر بچێتەوە ،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 بوون .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 چێژی کوردانە و 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 موشیر وەزیری 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 ،نەقڵ و 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 ڕاگرتووە ،ئەو موچڕکە
و چێژەی ئەوسای منداڵی و مێردمنداڵی و الویی من تا
ئێستاش لەناو هەست و یادەوەریمدا ماون و هەڵکۆڵراون.
* هەر لەوكاتەوە حەزم كردووە لە نزیكەوە ئەو هونەرمەندە
ببینم و لە نزیكەوە بناسم ،پێش ڕاپەڕین ئەوە خەونێك
بوو ،دوای ڕاپەڕین و بەدیاریكراوی پاش ساڵی ١٩٩٦
ئەگەر بۆ چارەسەری نەخۆشیش بووبێ ،چەند جاری

ڕێم كەوتبێتە ئەودیو ،لە مەهاباد 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 نەوارفرۆشییەكەی
(ستریۆ) لەگەڵ دۆستان و هاوڕێیان سەرم لێ داوە و
قسەمان كردووە و بیروڕامان گۆڕیوەتەوە ،تا ساڵی ٢٠١٩
بە 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 خۆی
بینیمان كە زۆر لە دووكانەكەی فازڵی دوور نەبوو ،کە
هەردووکیان 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 ،ئەو ڕۆژە لەبەر ئەوەی
بێتاقەت بوو ،دەستم لە گفتوگۆکە هەڵگرت ،شەوەكەی
كە میوانی كاك مستەفا قازی بووم ،سكااڵم كرد كە
شاڕوخ 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 ()١
كاتژمێری دی قسەم لێ وەرگرت ،كە هاتمەوە هەولێر و
قسەكانیمان خستە سەر كاغەز ،هەستم كرد گفتوگۆكەمان
هێشتا ماویەتی ،چونكە لەالی من زۆر پرسیاری بێ
وەاڵم مابوون ،سەرتان نەیەشێنم تا تشرینی دووەمی ساڵی
 ٢٠١٩دوو جاری دی لەگەڵ ناسر وەحیدی چوومەوە
الی و گفتوگۆم لەگەڵ كردەوە ،ئەوەی دەیخوێننەوە،
بەرهەمی ( )٣سەفەری ئەو دیومە ،هیوادارم بەشێكی
زۆری زانیاری و بیروڕاکانی هونەرمەند (عەزیز شاڕوخ)
م بەدەست هێنابێ ..با پێكەوە ئەو زانیاری و بیروڕایانە
بخوێنینەوە.
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ڕامان :دیارە ددان بە گەورەیی (ڕەسووڵ گەردی)دا
دەنێی؟
عەزیز شاڕوخ :كڕنۆشی بۆ دەبەم ،حەیرانەكانی
تەعزیم دەكەم.
ڕامان :ئەدی لەگەڵ خالیقی نێوانت چۆنە؟
بیروڕات لە بارەی هونەرەکەیەوە چییە؟
عەزیز شاڕوخ :وەڵاڵهی خالیقی یەك دوو جارم
دیتووە ،دەنگێكی خۆش و سەدایەكی زۆر سۆزداری
هەیە ،بەاڵم مەقامبێژ نییە ،شتێك دەڵێ مەعلووم
نییە چییە ،وەك شینگێڕی (سەردوولكە) و شتی وا
دەڵێ .مەقامبێژ نییە ،بەاڵم تا بڵێی گۆرانییەكانی
خۆشن ،جا بۆیە من پێم خۆش نییە باسی كەس
بكەم.
ڕامان :ئەو هەندێ لە گۆرانییەکانی زۆر
سەختن بۆ گوتن و چڕین ،كەم كەس دەتوانن
بیانڵێنەوە ،تۆ لەم بارەوە چ دەڵێی؟
عەزیز شاڕوخ :تەنزیمەكانیشی زۆری موجتەبای
میرزادە كردوویەتی ،چون بۆخۆی بەڕێوەبەری
ڕادیۆی تاران ،یان ڕادیۆی سنە بووە ،باشترین
گرووپی مۆسیقای دەئیختیاردا بووە ،ئیستیفادەی
چاكی لێ كردوون.
ڕامان :موجتەبای میرزادە هیچ ئاهەنگ و
ئاوازێکی بۆ دانەناوی ،کۆمەکی پێ نەکردووی؟
عەزیز شاڕوخ :نا ،كەس گۆرانی بۆ من دانەناوە،
میرزادە هەر مەقامی بۆ لێ داوم ،مەقامی
«شۆڕشی نائومێدی» ئەو لێی داوە ،لە نەوارێكی
دیكەشدا ،نەواری «از دست عشق» ئەو تەكنەوازی
(تاكژەنی)ی ڤیەلۆنی بۆ كردووم ،دەنا هیچ
گۆرانییەکی بۆ من دانەناوە.
ڕامان :ئەوە ماملێ ،حەسەن زیرەك( ،خالیقی)
مان باس كرد ،ئەدی پێوەندیت لەگەڵ ئێزگەی
كرماشان چۆن بوو؟ تۆ هیچ گۆرانییەکت لەوێ
تۆمار نەكرد؟

عەزیز شاڕوخ :لەگەڵ ئێزگەی كرماشان
پێوەندییەكم نەبووە ،گۆرانیم لەوێ تۆمار نەكردووە،
بەاڵم كۆنسێرتم لەوێ سازداوە.
ڕامان :ئەدی چوویە تاران ،لەوێ گۆرانیت تۆمار
كرد؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،پێنج نەوارم لە تاران
تۆمار كردووە« ،از دست عشق» و «ڕۆناك» و
«زەمانە» و «یادوارە» و «ئاوات».
ڕامان :تیپەكەی لەگەڵت بوو هی ئەو ئێزگەیە
بوو؟
عەزیز شاڕوخ :نا ،ئازاد بوون.
ڕامان :ئەدی ئەو كاتەی تۆ گۆرانیت لەوێ تۆمار
كرد ،حەقی ماندووبوون و ژەنیار و گۆرانییەکانیان
دەدا؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،بەاڵم شتێكی وا نەبوو.
ڕامان :شتێكی كەم بوو ،الی ئێمە لە بەغدایێ
وابزانم سێ تا پێنج دینار بووە ،چونكە دەڵێن بۆ
(حەسەن زیرەك)یش هەر ئەوەندە بووە ،جا نازانم لە
پارەوپووڵی الی ئێوە چەند بووە؟
عەزیز شاڕوخ :بەخودای نازانم ،لەبیرم نەماوە.
ڕامان :ئەو سااڵنەی كە حەسەن زیرەك لەوێ
گۆرانی گوتووە ،لەگەڵ زەمانی ئێوە جیاواز بووە؟
عەزیز شاڕوخ :زەمان فەرقی هەیە ،ئەالن
زەمانێك من تاكسیم هەبوو ،پێنجسەد تمەنم پەیدا
كردبا وەك شا وا بووم ،ئێستا النی كەم دەبێ
هەشتا هەزار تمەن پەیدا بكەی ،فەرقی هەیە.
ڕامان :با قسەیەكیش لەوە بكەین ،تۆ ژیان و
گوزەرانت چۆن بووە؟
عەزیز شاڕوخ :كورت و كرمانجی زیندەگیی
من ئەوەیە ،لەپێشدا مامۆستای قوتابخانە بووم،
پاشان لەسەر شۆڕشی ئەیلوول گیرام ،كە پاش سێ
سااڵن بەر بووم ،دە سااڵن بێكار بووم ،زەمینم بە
کرێ گرتووە و كارم لەسەر كردووە .پاش دە سااڵن
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ئیمتیحانم دا و چوومە وەزارەتی ڕۆشنبیری،
شەش سااڵن لەوێ بووم.
ڕامان :ئەی لەو حکومەتە چ کارە بووی؟
عەزیز شاڕوخ :ئەو حكوومەتە هات ،دیسان دەری
كردم ،دەنا هەر لەو ماوەیەدا كار و كاسبیم كردووە،
مەسەلەن ئەگەر ئەو جارە لەو ڕژێمەیدا دەركرام،
میوەفرۆشیم كردووە ،تاكسیم لێخوڕیوە ،هاتوچۆی
عێراقم كردووە ،هاتوچۆی تارانم كردووە ،دووكانیشم
داناوە ،من هەر كاسبیم كردووە ،كاری من بەتەنێ
گۆرانیگوتن نەبووە ،بڵێم لە ڕێگای گۆرانیگوتنەوە
زیندەگی دەكەم ،مەگەر (هاردانبیل) ،بە هەڵکەوت
نۆرەمان هاتبێ ،كۆنسێرتێك ،یان نەوارێك ساز
بکەین.
ڕامان :کە ئەو نەوار و گۆرانیانەت تۆمار كردووە،
هیچ خێری بۆت نەبووە؟
عەزیز شاڕوخ :شتێكی وا نەبووە ،من هەر ئامانجم
ئەوە بووە كە دەنگم باڵو بێتەوە.
ڕامان :تۆماركردنی گۆرانییەکانت ،مەسرەف و
تێچوونەكەی ،بە پارەی کێ بووە؟
عەزیز شاڕوخ :بۆ هەموو ئەوانە ،خۆیان
كردوویانە.
ڕامان :یانی لە پشت ئەو گۆرانیگوتن و نەوازانە
هیچ دەستكەوتێكی ماددیت دەست نەكەوتووە؟
عەزیز شاڕوخ :با با هەمبووە ،چۆن ،بەاڵم
ئیدی شتێكی وا نەبووە ،یان بەردەوام نەبووە،
مەسەلەن دە ساڵ لەوەپێش تا ئێستا فەرقی هەیە،
ئاوا مەودایان هەبووە.
ڕامان :ئەدی بۆ كۆنسێرتەكانت ،لە چەند شوێن
كۆنسێرتت هەبووە؟
عەزیز شاڕوخ :كۆنسێرتم لە زۆر جێیان ساز داوە،
ئەوروپا زۆر چووم ،شارەكانی ئێرانیش زۆریان
چووم.
ڕامان :ئەو كۆنسێرتانەی زۆر بەناوبانگن ،لە

شــیراز ،فیســتیڤاڵی نێونەتەوەیــی شــیراز١٣٤٩ ،هـــ ١٩٧٠ -ز،
لــە ڕاســتەوە :عەزیــز شــاڕوخ ،ڕەســووڵ نــادری ،ئەمیــر
خاڵنــدی ،مەنــاف ئێرانپەنــا ،قالەمــەڕە.

دیوی عێراق و لەدیوی الی خۆتان كە سەدای
زۆری هەبووبێ ،خەڵكی زۆری لێ حازر بووبێ،
كامەیان بوو؟
عەزیز شاڕوخ :لە دیوی عێراق قەت كۆنسێرتم
نەبووە ،لە عێراق فەقەت جارێك هەولێر بانگی
كردم ،لە شێرەسوار بەرنامەیەكم هەبوو ،دوو جاریش
سلێمانی بانگی كردم« ،شیرین بەهارە»یان داوا
كرد« ،شیرین بەهارە»م بۆ گوتن و وەلسەالم،
نەوارێكیشم بۆ پڕكردنەوە ،ئەویش لە تی .ڤی خاك
تۆمار کرا ،كۆنسێرت نەبوو.
ڕامان :من لە ئاهەنگەکەی نەورۆزت ،لە شێرەسوار
حازر بووم ..ئەدی ئەو ئاهەنگانەی گێڕاوتن ،ئاهەنگی
گۆرانی ،یان ئەوەی ئێستا پێی دەڵێن كۆنسێرت،
كامەیانت زۆر بەدڵ بووە؟
عەزیز شاڕوخ :خۆ كابرا بە شتی خۆی ناڵێ وا
نییە ،خراپیش بێ دەڵێم بەدڵم بووە.
ڕامان :لە ناو هۆڵ گۆرانیت گوتووە ،یان لە
دەشتودەر بووە؟
عەزیز شاڕوخ :نا نا ،هەمووی لە هۆڵ بوون،
لە باشترین هۆڵ.
ڕامان :مەگەر ئەوەی ئەو ساڵە ،ئەوەی شێرەسوار،
ئەوە لە دەشتودەر نەبوو؟
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عەزیز شاڕوخ :ئەوە جودا بوو ،ئەو شوێنە كە
تانكی لێ شكابوو ،لەكن تانكەكان بە خاتری ئەو
مەسەلەیە ئێمە ئەو كارەمان كرد ،دەنا لە فەزای
ئازاد نا ،هەر ئەوە لە فەزای ئازاد بوو.
ڕامان :هێندێك باسی ئەوە دەكەن ،دەڵێن مێلۆدی
كوردی فرۆشراوە ،بە گۆرانیبێژی فارس و نازانم
کێ فرۆشراوە؟ ئەوە چەند ڕاستە ،شتی وا هەیە؟
عەزیز شاڕوخ :دەیكەن ،مەسەلەن ئەوانەی تاران،
فەرەزەن كوردن بۆ گۆرانیبێژێكی فارس موزیك
لێ دەدەن ،لەوانەیە مێلۆدی كوردیشیان بدەنێ و
شیعری فارسی لەسەر دانێن .وەك ئێمە ئێستا ئی
فارسی دەینین و شیعری كوردی لەسەر دادەنێین،
هیچ ئیشكالی نییە.
ڕامان :بەالی تۆوە ئەوە كێشەی نییە ،ئەی
ئەگەر ڕۆژێك لە ڕۆژان كورد بیەوێ میلۆدی
خۆی لە ئی میللەتەكانی وەك تورك و عەرەب و
فارس جودا بکاتەوە ،کە شتی ئێمەیان بردووە و
بهێنیتەوە الی خۆی ،چۆنی وەردەگرێتەوە؟
عەزیز شاڕوخ :دەی باشترە ،ئەالن وەزعێك نییە
كە كورد تەواو سەرنجی خۆی بداتە سەر ئەو
مەسایلە ،کێشە و گرفتی دیكەی هەیە ،ئەوە بۆ
زەمانێك دەبێ كە كورد بگاتە قۆناغی خۆی ،جا
دوایە وەدوای گەشەدان بە ئەدەبیات و مۆسیقا و
گۆرانی و ئەوانە بكەوێت.
ڕامان :چەند پێت باشە هونەرمەند و نووسەر لە
سیاسەت نزیك ببنەوە؟
عەزیز شاڕوخ :بە نەزەری من نابێ كاریان بە
سیاسەت بێ ،یانی نابێ بچن لە حزب و ئەوانەدا
ئیش بكەن ،سەربەخۆ بن ،بۆخۆیان چ دەڵێن با
بیڵێن.
ڕامان :یانی بەالتەوە چاكترە كوردایەتی بكەن؟
عەزیز شاڕوخ :وەسەالم ،بۆخۆیان هەرچی دەیڵێن
بیڵێن ،وەك پەشێو «مناڵەكان ،ئەی برسییە ژین

تاڵەكان ،لە سەر سینگە نەوتاوییەكەی بابەگوڕگوڕ/
نزیك تاڤگەی سەرەژووری زێڕینی گڕ /گڵكۆیەكی
بچكۆلەم دی /لێی نوسرابوو ئا لێرەدا منداڵێكی
چاوگەشی كورد /لە برسان مرد» ،ئەوانە هەمووی
بۆخۆیەتی ،بەاڵم بە نەزەرەم نەچنە نێو حزبانەوە،
بەدناو دەبن.
ڕامان :وەک پێشتر گوتم كوردایەتی بكەن ..تۆ
تایبەتمەندیی گۆرانیی كوردی لە چیدا دەبینی؟
عەزیز شاڕوخ :بە نەزەری من هەر میللەتێك،
هەر نەوەیەك ،تەنانەت ئێل و عەشیرەتیش شێوە
گۆرانیی خۆیان هەیە و تایبەت بە خۆیانە و هەر
بەوانەوە دەچەسپێت ،جا چ كورد بێ ،چ عەرەب
بێ ،چ فارس بێت ،چ تورك بێت ،ئەوە هەر
كەسێك هی خۆی تایبەتمەندیی ئەو میللەتەیە.
ڕامان :تایبەتمەندیی هونەری ئێمە وەک کورد
چییە؟
عەزیز شاڕوخ :ئی ئێمەش تایبەتمەندییەكی
ئەو جۆرەی هەیە ،ئەوی ئێمە دەیڵێین دیارە دەبێ
تایبەتمەندیی میللەتی كوردی هەبێت ،بەشی
زۆری گۆرانییەكانمان ،ئەوانەی وا لە ئاستی
بااڵدان ،ئیحساسیان تێدایە ،زۆری دەرد و غەم و
ناكامی و ئەو جۆرە مەسایلەی تێدایە .نەوعێكی
هەیە بۆ شایی و هەڵپەڕکێ و ئەوانە ،مەعزەرەتم
هەیە ئەوانە وشەی ناحەز و ئەو جۆرە مەسایلەیان
تێدایە .لێرە تایبەتمەندییەكە دەبێ بڵێی لە هەموو
میللەتێكیشدا ئەوە هەیە.
ڕامان :ئایا دەتوانین بەو تایبەتمەندییە گۆرانیی
و مێلۆدیی كوردی لە مێلۆدیی توركی و فارسی
و ئەوانە جیا بكەیتەوە؟
عەزیز شاڕوخ :هەمووی دەتوانێ تەداخول بكات
و كردووشیەتی .ئەوانە تەداخولیان هەر هەیە ،لە نێو
توركانداین ،لە نێو عەرەبانداین ،لە نێو توركمانانداین،
خوایینەخوایی ئێمە بەردەوام تەئسیر لێك دەكەین،
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ناكرێ تەئسیر لێک نەکەین ،ئەوە ناچارەكییە .ڕامان :ئەدی بۆ مندااڵن هیچ گۆرانیت نەگوتووە؟
ئەوەی كە دیارە لە كوردیدا بەیتەكانن ،حەیرانە ،عەزیز شاڕوخ :بۆ مندااڵن؟ «مناڵەكان ئەی برسییە
گەلۆیە ،الوكە ،ئەوانەن ،ئەوانە تایبەتمەندین ،یانی ژین تاڵەكان» ،ئەوە نییە بۆ مندااڵن گوتوومە.
ڕەسەنایەتیی مێژووییان هەیە ،دەنا گۆرانییەكانی «مناڵەكان ،سەنگەر سەنگەر چیا گەڕام ،گوێم
دیكە هەمووی لە باری مێلۆدییەوە تێكەڵیان لێ بوو ،كۆمەڵێك قەوان لە پێشمەرگەیەكی شەهید
دەدوێن» ،بۆ مندااڵنم گوتووە .وەك چۆن پەشێو بۆ
كردوون.
ڕامان :هەموو میللەتانی دنیا گۆرانی خۆیان مندااڵنی گوتووە ،منیش هەر ئەوەم گوتووەتەوە.
پۆلێن كردووە ،گۆرانی هەیە بەتایبەتی بۆ بەیانیان ڕامان :بەاڵم نابێ گۆرانیی بۆ مندااڵن شیعرەکەی
دەگوترێ ،لە ناو كورد گۆرانیگوتن بۆ بەیانیان دوور و نزیک توخنی سیاسەت بکەوێ.
نییە ،یان زۆر دەگمەنە ،چونكە میزاجی ئینسان عەزیز شاڕوخ :دە هەر فەرق ناكات ،منداڵ منداڵە.
لە بەیانیان جۆرێكی تایبەتییە ،تۆ گۆرانییەكت ڕامان :منداڵ دنیایەكی تایبەتی و بێگەردیان
هەیە ،بۆ بەیانیان گوترابێ تایبەتمەندیی گۆرانیی هەیە ،وا باشە هەر لە منداڵییەوە لە ناو سیاسەتیان
نەگلێنین.
بەیانیانی تێدا بێ؟
خالیقی دەنگێکی خۆش و
عەزیز شاڕوخ :باشە باش چ بە
عەزیز شاڕوخ :من گۆرانییەکی
سەدایەکی زۆر سۆزداری مندااڵن بڵێم ،نیمە ئیدی.
تایبەتم بۆ بەیانیان نەگوتووە.
ڕامان :بەاڵم گۆرانییەکت هەیە هەیە ،بەاڵم مەقامبێژ نییە .ڕامان :نیتە ،ئەدی گۆرانیی
دووانە ،ئافرەتێك لەگەڵت گۆرانی
بۆ بەیانیان جوان هاتووە.
عەزیز شاڕوخ :نێوی شاعیرەكەم لەبیر چووەتەوە ،بڵێ؟
ئەوە شیعرێكی جوانی ئەدەبییە ،تۆ وادەزانی بە عەزیز شاڕوخ :ئەوەشم نییە.
ڕامان :ئەدی ئاهەنگی خۆت داوە بە کەسانی
بەیانی هەڵدەڵێم؟
ڕامان :نا ،بەاڵم لەگەڵ کەش و میزاجی بەیانیان دی بیڵێنەوە؟
دەگونجێ ،عەرەب بۆ بەیانیان فەیرۆز و کارم عەزیز شاڕوخ :من پێم خۆشە خەڵك گۆرانییەکانم
مەحموود و نەسری شەمسەددین و کێ و کێی بڵێتەوە.
هەیە ،تەنانەت ئووم کەلسووم گۆرانی (یا صباح ڕامان :مەبەستم ئەوەیە ئاهەنگێكت دانابێت،
الخیر یلي معانا)ی هەیە بەیانیان لێ دەدرێ ،لە دواتر دابێتتە گۆرانیبێژێك بیڵێ؟
بەیانیاندا کە گۆرانییەک هەستت دەخرۆشێنێ ،تا عەزیز شاڕوخ :نا ،من كاری وام نەكردووە ،من
ئێوارە کاریگەری لەسەر کەسەکە دادەنێ ،بۆیە بۆخۆم دەیڵێم ،ئەگەر گۆرانیبێژێك بەهرەی ئەو
دەنگەی هەبێت و بتوانێ فێر بێ ،با بیڵێ.
پێم باشە بایەخ بەو تەرزە گۆرانییە بدرێ.
عەزیز شاڕوخ :تۆ چاوی لێ بكە ،دەبینی ڕامان :دەبوایە زووتر ئەوەشت لێ بپرسم ئەو
بەیانییە ،من لە شاخێكم ئیشتیام لە گۆرانییەكە( ،شاڕوخ)ـە کە ناسناوی بنەماڵەكەتانە لە چییەوە
كە ئەو گۆرانییە هیچ كەس نەیگوتووە ،قەت هاتووە ،یان چۆن بەسەرتاندا بڕاوە؟
قەتیش كەس نەیگوتووە ،من ئیشتیام لێیە ،ئەوە عەزیز شاڕوخ :زەمانێك ناسنامە نەبووە ،هەر
كەس ناسنامەی نەبووە .دوایی كە دایرەی ناسنامە
نابێتە دەلیل.
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هاتووە و دانراوە ،داوایان لە خەڵكی كردووە كە
بچن ناسنامە وەربگرن ،باوكی من بە نێو ،نێوی
عەبدوڵاڵ بووە و پێیان گوتووە عەباڵی سەوزیچی،
كاری سەوزیخانە و شتی وای هەبووە ،لەو كارەدا
ئوستاد بووە ،مامۆستا بووە.
ڕامان :كە باوکت وەك خەڵكی دی چووەتە
ئیدارەی ناسنامە ئەو نازناوەی بۆ خۆی داناوە؟
عەزیز شاڕوخ :نا ،ئەو كابرایەی كە بەرپرسی ئەوێ
بووە دەگەڵ بابم ئاشنا بووە ،جا بابی من گەرچی
نەخوێندەوار بوو ،بەاڵم شیعر و شتی زۆر لەبەر بوو،
هەركەس یەك شیعری بۆ خوێندباوە لەبەری دەبوو،
مەسەلەن شیعرەكانی وەفایی و شێخ ڕەزای تاڵەبانی
و حاجی قادری كۆیی و مەال محەمەدی كۆیی
و ئەوانەی هەموو لەبەر بوو ،ئەویش دەلیلی ئەوە
بوو كە لەگەڵ ڕەفیقێكی كە نێوی مام سەعید بوو
پێكەوە شەراكەتیان بوو ،مام سەعید بۆخۆی ئەندامی
كۆمەڵەی ژێكاف بوو ،خوێندەوار بوو ،هۆگری شیعر
و ئەدەبیش بوو ،كە ئەو شیعرانەی بۆ دەخوێندەوە،
بابم هەمووی لەبەر دەكرد ،بابم مێشكێكی باشی بۆ
لەبەركردن هەبوو.
ڕامان :ئەدی بابت ئەندامی ژێكاف نەبوو؟
عەزیز شاڕوخ :نا ،بەاڵم كوردپەروەر بوو ،كە
دەچێتە ئیدارەی ناسنامە ،كابرای ڕەفیقی پێی
دەڵێ ،میرزا عەباڵ ئەرێ چ نێوێكت بۆ بنووسم،
تۆ نێوت عەباڵیە ،سەوزیچیت ،عەبدوڵاڵی
سەوزیچی ،بەاڵم من شۆرەتێكم بۆ دیتوویەوە پێم
خۆشە ئەو شۆرەتت هەبێت.
ڕامان :کە وایە ئەو شورەتە ڕەفیقەکەی بۆی
پێشنیار کردووە؟
عەزیز شاڕوخ :ئەو ئاغایە ئاغای تەوحیدی دەبێت،
باوکم پێی دەڵێ وەڵاڵ مەیلی خۆتە ،هەر نێوێكی بۆم
دادەنێی بۆم دانێ ،ئەویش دەڵێ نێوت دەنێم عەبدوڵاڵ
شاڕوخ ،شاڕوخی نییە ،الی ئێوە بە هەڵە دەڵێن شاڕوخی،

هەولێر ،ماڵی هێدی٢٠٠٥ ،
هێدی ،عەزیز شاڕوخ

(شاهڕوخ)ـە ،ئەوجا پێی دەڵێ شاهڕوخ كوڕی نادر شا
بووە( ،شاهڕوخ)ێكی دیكەش بووە ،كوڕی تەیمووری
لەنگ بووە ،بە ماناش شاهڕوخ ،یانی ڕووی جوان،
لەوەیڕا ئەو ناسنامەیە و ئەو شۆرەتە هاتووەتە بنەماڵەی
ئێمەوە.
ڕامان :چەند كەستان لە ڕێی هونەرەوە ،لە
ڕێی كاری ڕۆشنبیری و ئەدەبییەوە بەو شۆرەتە
ناسراون؟
عەزیز شاڕوخ :زیاتر بە منەوە ناسراوە ،بەوانەی
دیکەوە نا.
ڕامان :پێوەندی لە بەینی سیاسەت و هونەرمەند
چۆن دەبینی ،ئایا پێت باشە هونەرمەند سیاسەت
بكات؟
عەزیز شاڕوخ :بڵێی و نەڵێی هونەر پێوەندییەكی
بە سیاسەتەوە هەیە ،بەاڵم بە نەزەری من هونەرمەند
نابێ وەدوای حزبایەتی بكەوێت ،دەبێ لە ڕێگای
خۆیەوە خزمەت بكات.
ڕامان :پێتوایە حزبایەتی زەرەر و زیان بە هونەر
و هونەرمەندەکە دەگەیەنێ؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،وەكی كە زۆر زەرەری
بە من گەیاندووە ،من وەدوای سیاسەت كەوتم و
لەسەر كوردایەتی ،ئەو هەموو بەدبەختییەم دیت.
ڕامان :ئێستا هەست بە پەشیمانی دەكەی؟
عەزیز شاڕوخ :نا ،پەشیمان نیم .من زەمانێك
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مامۆستای قوتابخانە بووم ،لەسەر حزب گرتیانم
سێ ساڵ لە زینداندا بووم ،ئەڵبەتە لەسەر ئەوە
نەبوو ،لەسەر كۆمەك بە مەال مستەفای بارزانی
بوو ،لەسەر شۆڕشی ئەیلوول گیرام ،كە سێ سااڵن
گیرام لە ماوەی ئەو سێ ساڵەدا براكەم و باوكم
ئەمری خودایان كرد.
ڕامان :دوای بەربوونت لە زیندان و نەمانی
باوکت و براکەت ژیان و گوزەرانت چۆن بوو؟
عەزیز شاڕوخ :كە من بەر بووم ،هاتمە سەر
وەزعی ژیانێكی زۆر نالەبار ،ناچار لەبەر ئەوەی
كارم گۆرانیگوتن نەبووە وەك خەڵكی بچم لە
مەجلیسان گۆرانی بڵێم و خەڵك پووڵم بدەنێ،
نەفرەتم لەوەی هەیە ،من وەدوای كار و كاسبی
كەوتم ،چووم ئیشەكەی بابم هەڵبژارد ،چوار
سااڵن چووم زەمینم بە ئیجارە هەڵگرت و كاری
سەوزیچییەتیم لەسەر كرد ،زەراعەتم لەسەر كرد.
ڕامان :دوای ئازادبوونت حكوومەت دەستی پێ
لە كار كێشایەوە؟
عەزیز شاڕوخ :ئەدی ،دەری كردم ،لە كار دەری
كردم ،دوایەش چەند ساڵی ئاخری تەقریبەن حەوت
سااڵن بووم بە ژمێریاری شوێنێك ،ژمێریارێكی
ڕۆژمز (ڕۆژانە پووڵ و پارەت بدەنێ-اجور یومیة)،
دە سااڵنم بەوە تێپەڕاند ،دوایە چووم لە تاران ئیمتحانم
دا ،ئیمتیحانێكی سەرانسەری بوو ،دەرچووم ،بەاڵم
نەچوومەوە وەزارەتی پەروەردە ،بەڵكو چوومە وەزارەتی
ڕۆشنبیری (فەرهەنگ و هونەر) ،شەش ساڵیش
لەوێ بووم ،دیسان لەسەر مەسەلەی كوردایەتی لەو
ڕژێمەیدا دەركرام و دووریان خستمەوە.
ڕامان :ئەو کاتە چەند سەرخێزان بوون؟
عەزیز شاڕوخ :لە ماڵەوە من حەوت سەر خێزانم
هەبوو ،هەموو منداڵەکانم ورد بوون ،دەگەڵ دایكم
و خۆم و خێزانم خەریكی كار و كاسبی بووم،
میوەفرۆشی و سەوزیفرۆشی و گێڕانی تاكسی

و هاتوچۆی تاران و هاتوچۆی عێراقم دەكرد،
زیندەگیم دابین دەكرد ،لە دواییدا دووكانم كڕی.
ڕامان :ئەو سااڵنەی كە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری
بووی لە چ شارێك بووی؟
عەزیز شاڕوخ :هەر لێرە بووم ،هەر لە مەهاباد
بووم.
ڕامان :كە مامۆستاش بووی هەر لێرە بووی؟
عەزیز شاڕوخ :هەر لێرە بووم.
ڕامان :پێشمەرگایەتیت كردووە؟
عەزیز شاڕوخ :پێشمەرگایەتی دەزانی بە چی
دەڵێن؟ پێشمەرگایەتی بەوەی دەڵێن كە ئینسان
بچێتە شاخی لەگەڵ دوژمن ڕووبەڕوو بێتەوە،
ئیدی من تەنیا چەكێك هەڵگرم نابمە پێشمەرگە،
سیاسی بووم ،بەاڵم پێشمەرگە نەبووم.
ڕامان :وەك هەڵوێستێكی سیاسییانە و كوردانەی
خۆت نەچوویتە شاخ؟
عەزیز شاڕوخ :قاچاغ بووم ،دوایی هاتمەوە
تەئمینیان كردمەوە و دەستم كردەوە بە كار و كاسبی.
ڕامان :ئەو كاتە كە خۆت شاردەوە و قاچاغ
بووی ،ماڵ و منداڵت هەبوو؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،حەوت سەر خێزانم هەبوو،
نەچوومە پێشمەرگایەتی ،ئەوكاتە وەزعی ئێرە
خراپ بوو ،سێ چوار مانگان چوومە دەرێ،
چوومە ماڵی دۆستێك و لە دێ دانیشتم.
ڕامان :دێیەكە ناوی چ بوو؟
عەزیز شاڕوخ :كولیجە.
ڕامان :لێرەوە نزیكە؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،دێی (شێخ عەبدوڵاڵی شەمسی
بورهان)ـە.
ڕامان :منداڵیشت لەگەڵ خۆت بردبوو؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،هەموویانم بردبوو ،دوایی
زەمانەتیان كردم و هاتمەوە دەستم بە كار و كاسبی
كرد ،دەستم بە سەوزیفرۆشی و میوەفرۆشی و
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ڕامان :ئەودەمی نەوار هەبوو ،شریت هەبوو،
تاكسی و ئەو جۆرە كارانە كرد.
ڕامان :ئەدی چۆن بوو بڕیارت دا دووكانێكی سی دی نەبوو.
عەزیز شاڕوخ :خۆالسە تا ماوەیەك لەو دووکانە
ستریۆ ،نەوارفرۆشی دابنێی؟
عەزیز شاڕوخ :ئاخر ناچار بووم ،ئەوە چیرۆكی گوزەراندم ،دوایی دیسان نیازم بە پووڵ هەبوو،
هەیە ،دەبێتە تایبەتی ،یەكەم كچم نێوی هەاڵڵە دووكانەكەم فرۆشت ،قەرز و مەرزەكانم داوە ،ئەم
بوو ،داواكاری بۆ هات ،ئەو كابرایەی داوایشی دووكانەم كڕی ،ئەوەی ئێرە ،ئەوە بۆ من بوو بە
دەكرد لەو ئاغاوەتانەی بۆكان ،ماڵی حەسەنییەكان سەرمایە.
بوو ،منیش تەنیا یەك تاكسیم هەبوو ،سەروەتەكەم ڕامان :بە هۆی ئەو دووكانەوە گوزەرانت باشتر
هەر ئەوە بوو ،هیچ پووڵم نەبوو ،خانوویەكی شڕ و بوو؟
عەزیز شاڕوخ :نەوەڵاڵ باش نەبوو ،بەاڵم ئیحتییاجم
تاكسییەكم هەبوو.
ڕامان :بیستوومە تاکسییەکەت بۆ فرۆشتووە؟ بە كەس نییە.
عەزیز شاڕوخ :بە خاتری كچەكەم تاكسییەكەم ڕامان :هەر ئەوەیە ئیحتیاجت بە كەس نییە،
فرۆشت و بۆم دا بە جیاز ،ئەشیای چاكم بۆ ئەدی لە ژیانی هونەریتدا بەربەرەكانی كراوی،
كڕی .كەمێك پووڵ مابووەوە ،نزیكەی  ٢٠٠هەزار نەهێڵن كاری هونەریی بكەی و كۆسپیان بۆت
دروست كردبێ لەوەی گۆرانییەكانت باڵو بكەیەوە؟
تمەنێك ،بێكار و بێبار بووم.
لەسەر کۆمەک بە
عەزیز شاڕوخ :نەوەڵاڵ ،كەس
ڕامان :چۆن دووکانەکەت کڕی؟
عەزیز شاڕوخ :ڕۆژێكی بەو مەال مستەفای بارزانی و ئەوەی لەگەڵم نەکردووە.
شەقامەیدا هاتمە خوارێ ،ئەوەی لەسەر شۆڕشی ئەیلوول ڕامان :ئەدی ئاسانكاریت بۆ
كن كاك یۆسف فازڵی ،لەپێشدا سێ سااڵن گیراوم .كراوە؟
عەزیز شاڕوخ :ئاسانكاریم بۆ
دووكانەكەم لەوێ بوو ،دووكانێكی
چكۆلە بوو ،وەك ئەوەی كاك یۆسف فازڵی ،كوڕێك نەكراوە ،بەاڵم بەربەرەكانیشیان نەكردووم.
كە منی دەناسی ،بانگی كردمە ژوورێ ،نێوی ڕامان :پێتخۆش بووە زیاتر لەگەڵ چ تیپ و
ساڵە بوو ،ساڵحی شەڕەفی ،گوتی كاك عەزیز گرووپێك ئیش بكەی؟
چ دەكەی؟ گوتم وەڵاڵ هیچ ،بێكارم .گوتی من عەزیز شاڕوخ :بەو خودایە من مەنزوورم تیپ
دەچمە خاریج بۆ ئەو دووكانەم لێ ناكڕی؟ گوتم نییە ،مەنزوورم گرووپ نییە ،هەر گرووپێك بێ،
ئاخر پووڵم هێندە نییە ،گوتی هەرزانت دەدەمێ ،سازێكیش بێ ،دوو ساز بێ ،بۆ من جیاوازی
بە پێنجسەد هەزار تمەن دەتدەمێ ،گوتم وەڵاڵ نییە ،نیازم بە گرووپ نییە.
دەمەوێ ،بە پێنجسەد هەزار تمەن دووكانەكەم ڕامان :دەنگی تۆ دەنگێكی زۆر زاڵە ،چینە
لێ كڕی ،كە لێم كڕی دووسەد هەزار تمەنم دەنگێکی زۆر بەرزە ،ئەوە لە كەم هونەرمەنددا بەدی
هەبوو ،بڕێك زێڕ و شتی خێزانم هەبوو فرۆشتم ،دەکرێ کە ئەو چینە دەنگەی هەبێ ،كێشەت لەگەڵ
دۆستێكی فارسیشم هەبوو بڕێكم لەویش قەرز هونەرمەندانی میوزیكژەن بۆ دروست نەبووە ،چونكە
كرد ،دووكانەكەم لێ كڕی ،دووكانەكەم كردە جێی زۆرجار دەڵێن ،ئەوانە لەگەڵ مۆسیقا نایەنەوە؟
عەزیز شاڕوخ :نا كێشەم بۆ دروست نەبووە ،با
نەوارفرۆشی.
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دێنەوە ،جوان دێنەوە ،ئەوەی كارم لەگەڵ كردوون
هەموو زانیویانە و باش لەگەڵم هاتوون.
ڕامان :لە هەولێر هونەرمەندێكی چاکمان
هەیە ،شوكر خەیات ،ئەگەر ناوت بیستبێت ،ئەوە
کەسێکی مەقامزانە ،هونەرمەند وریا ئەحمەد
بۆی باس کردووم کە سەرەتا چۆن زۆری لەگەڵ
خەریک دەبوون ،چونکە لە ڕیتم دەردەچوو.
عەزیز شاڕوخ :بڵیندترین دەنگ ،دەنگی حوسێن
عەلی بوو ،ئەویش دەنگی بڵیند بوو ،بەاڵم دەنگ
بڵیندبوون دەلیلی دەنگخۆشی نییە ،دەنگ لە
بڵیندیدا دەبێ سۆزی تێدا بێت .ئەگەر سۆزی
نەبێت ،سوودی نییە.
ڕامان :ئەدی ئەگەر باسی خانەوادەكەت بكەی،
ئەوان تێكەاڵوی سیاسەت بوون؟
عەزیز شاڕوخ :نا.
ڕامان :زیاتر خەریكی كار و كاسبی بوون.
عەزیز شاڕوخ :خانەوادەكەم هەموویان كچ بوون.
ڕامان :ماڵی بابت دەڵێم.
عەزیز شاڕوخ :نا ،ئەو برایەم كە دەڵێم ١٨ ،١٧
ساڵ لەسەر جێگا بوو ،ئیفلیج بوو ،هەر باوكم
كاسبی دەكرد ،ئەویش كە من لە زیندانێدا بووم،
ئەمری خودای كرد.
ڕامان :باسی كچەکانت كرد ،دەڵێن خانمێكیان
نیگاركێشە ،ناوی اللە خانمە ،بۆچی بەردەوام
نەبوو؟
عەزیز شاڕوخ :ئەو دووانەیانم لە ماڵێدا ماون،
پێنج كچم هەیە ،سێیان شوویان كردووە ،دووشیان
ئەوە دەماڵێدا ماون.
ڕامان :ئەوەی كە نیگاركێشی دەكات ،دەڵێن
دەنگیشی خۆشە ،تۆ بۆ ڕێگەت نەداوە گۆرانی
بڵێ؟
عەزیز شاڕوخ :من ڕێگام داوە ،بەاڵم نەگونجاوە،
پێم خۆش نەبووە.

ڕامان :بەوە نییە کەسەکە بۆ هونەر بخوێنێت،
جاری وایە بەهرەیەكی خوداییە لە ئینسانێكدا هەیە.
عەزیز شاڕوخ :بەاڵم کچەکەم ئێستا زۆرتر هۆشی
داوەتەوە سەر نیگاركێشییەكەی ،سەر تابلۆكێشانەكە.
ڕامان :پێش ئەوەی قسەکانت تۆمار بكەم،
فەرمووت من لەبەر بارودۆخی خۆم نەمتوانیوە
كالسی هونەری بخوێنم.
عەزیز شاڕوخ :ئێستا یەكێك لە گلەییەكانی ئەو
كچەم كە ئێستا نیگاركێشە ،دەڵێ بابە تۆ منت
نەنارد بچم لە گرافیك بخوێنم ،ئێستاش گلەیی
لە من دەكات ،بەاڵم پووڵم نەبوو بینێرم.
ڕامان :واتە هەموو هۆیەكە ئەوە بوو؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،پووڵی كالسەكەم نەبوو.
ڕامان :دەنا پێت خۆش بوو لە هونەردا بخوێنێ؟
عەزیز شاڕوخ :پێم خۆش بوو ،با بچووبایە ،ئەو
هۆگری ئەوە بوو.
ڕامان :فەرمووت ئەوە لەوەوە نەهاتووە كە من
كەسێكی دواكەوتوو بووبم و ڕێگەم نەدابێ.
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ بەڵێ ،بەاڵم ئیمكانی
ماڵیم نەبووە.
ڕامان :تۆ لەگەڵ مۆسیقاژەنەكانی مهاباد بەینت
چۆن بووە ،بۆ دەڵێن ئێستا پێوەندیت لەگەڵیان
پچڕاوە؟
عەزیز شاڕوخ :نەپچڕاوە ،بۆ هەموویان ئیرادەتم
هەیە ،بەاڵم ئێستا كار ناكەم ،دەنا پێوەندیم لەگەڵ
هەموویان باشە.
ڕامان :تۆزێك لێیان دووركەوتوویەوە ،هی ئەوەیە
بەرهەمت نەبووە؟
عەزیز شاڕوخ :من لێیان دوور نەكەوتوومەتەوە،
من خەریكی كار و كاسبیم ،ئەوانیش خەریكی
كاری خۆیانن.
ڕامان :ئەو دوو ئەلبوومەی بەم دواییانە دەرتكردن،
پێشوازیی خەڵك بۆیان چۆن بوو ،باش بوو؟
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عەزیز شاڕوخ :باش بوو ،بەاڵم من لە ئاستێكی
كەمدا سی دییەكانم ئامادە كردووە ،بێ مۆسیقایە،
ئەویش قەرارە دوو سێ ڕۆژ پێش جێژنی ڕەمەزان
باڵو بێتەوە.
ڕامان :ئەو الوانەی ئەو سەردەمە لەبەر گۆرانیی
نوێ نایەنە سەر گوێگرتن لە گۆرانی خەڵكانی
وەك تۆ و لێی اللووتن ،ئەم جارەش لەم سی دییە
نوێیەشتدا وا بوو؟
عەزیز شاڕوخ :خۆ گۆرانی منیش نوێن ،گۆرانیی
دووبارەم كەم هەیە ،بەاڵم لە ڕیزی گۆرانییە
ڕەسەنەكاندان.
ڕامان :مەبەستم گۆرانی دووبارە نییە ،گۆرانی
ڕاپ دەڵێم ،زیاتر حەزیان لە جازە.
عەزیز شاڕوخ :ئەوانەی من لەسەر پایەی
گۆرانیی ڕەسەنە.
ڕامان :گەنجی ئێستا زۆر لە ڕەسەنایەتی ڕادەكات،
زۆرتر بەدوای گۆرانییەكدا دەگەڕێ مۆركی ڕۆژئاوایی
پێوە بێت.
عەزیز شاڕوخ :بەڵی ،زۆرتر وەدوای جاز و ڕاپ
و ئەوانە دەكەون.
ڕامان :ئەوجا ئەو چێژەیان بەرانبەر ئەو ئەلبوومانەت
وا نەبوو؟
عەزیز شاڕوخ :ئەوە دەبێ خەڵك قەزاوەت بكات،
من قەزاوەت ناكەم ،زۆر كەس الیەنگری ئەو جۆرە
مەسایلەیە .ئێستا نموونەیەكت عەرز بكەم ،یەكەم
جار كە لە لەندەن دەعوەت كرابووم  ،خانمێك بە
نێوی ماری ئاناهان بۆ فیستیڤاڵێكی نێونەتەوەیی
ساڵی ١٣٧٠ی هەتاوی ،كە دەبێتە ١٩٩١ی
زایینی ،دەعوەتی كردم ،یەكەم جار بوو كە چوومە
دەرەوە ،لەوێ بە شێوەی فیستیڤاڵ بەرنامەكە
بەڕێوە چوو ،وەك كۆنسێرت بەڕێوە نەدەچوو ،بەاڵم
دوای ئەوە بۆ سوێد دەعوەت كرام ،قەرار بوو لە
هۆڵ بەرنامە بەڕێوە ببەین.

ڕامان :دوا جار کۆنسێرتەکەت لە هۆڵێکی
گونجاو بۆ سازکرا ،هۆڵەکەت بە دڵ بوو؟
عەزیز شاڕوخ :ئەو ئاغایەی كە منی دەعوەت
كردبوو پووڵی فڕۆكە و ئەوانەی بۆ دابووم ،بەو
ئاغایەم گوت ،كاكە ئەو هۆڵەی كە بەرنامەی
لێ بەڕێوە دەبەم دەتوانی پێمی نیشان بدەی؟
گوتی ئا .ئەگەر چووم دیتم هۆڵە مێزی لێ
بوو ،كورسی لێ بوو ،گوتم بۆ مێز و كورسی
لێیە ،بۆ هەر كورسی لێ نییە ،چونكە ئەگەر
مێز دانێن ،یانی لێرە شت دەخۆن ،گوتی ئاخر
لێرە هەمووان هەر وا كۆنسێرتیان داوە ،ئیدی من
نێویان ناڵێم هەمووان كێن ،ئەوانەی لە سوێد بوون.
خەڵك لێرە شت دەخوات و گوێ ڕادەگرێ و دوایی
هەڵدەپەڕێ .گوتم كاكە من كۆنسێرت پێشكەش
دەكەم خۆ زەماوەند بەڕێوە نابەم ،خەڵك دانیشێ
خۆراك بخوات و من گۆرانی بڵێم ،چۆن بۆ
ئاغای شەجەریان دادەنیشن ،دەبێ بۆ منیش ئاوا
دانیشن ،دەنا بلیتەكەم بدەنەوە ،من دەگەڕێمەوە.
ڕامان :دەستت خۆش بێ ،زۆر جوانە ،ئەوە
هەڵوێستێکی هونەریی گەورەیە ،پێم باشە بەو
جۆرە هونەرمەند ڕێز لە هونەرەکەی بگرێت.
عەزیز شاڕوخ :ئەوجا مەبەستم ئەوەیە لەوێ
ئاوایان عادەت بە مەسەلەكە گرتووە ،ئیدی
كۆنسێرتەكە پێشكەش كرا و كورسییان دانا ،وەك
ئی ئاغای شەجەریان ،بوو بە كۆنسێرتێكی زۆر
جوان .دەنا دەیانویست بەو شێوەیە بێت ،من نێوی
ئەو ئاغایانەی كە پێشتر گۆرانییان بۆ ئەوانە
گوتبوو ناهێنم ،بەاڵم بۆخۆت دەزانی دەبێ كێهانە
بن.
ڕامان :بەڵێ چاک دەزانم ئەوانە کێن،
ڕاستییەکەی خەتای هونەرمەندەكانە ،ئێمەش
ناویان ناهێنین ،بەاڵم خەڵكی فێری نەریتێکی
خراپ دەكەن ،كە ڕێز لە گۆرانیبێژ و هونەرەکەیان
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نەگیرێ.
عەزیز شاڕوخ :چۆن بڵێم خەڵكەكە پێی خۆشە
بچێ گۆرانی هەڵپەڕكێ و جاز و شاد و ڕاپ و
ئەو جۆرە شتانەی گوێ لێ بێت.
ڕامان :ئەوە فەیرۆزیش کە گۆرانیبێژێكی ناسراوی
عەرەبە ،كە چووبوو گۆرانی بڵێ ،فیكەیان لێ دابوو،
گوتبووی یەك فیكە لێ بدرێت ،یەك ورتە بێت ،من
هۆڵەكەتان بۆ بەجێ دێڵم .مەبەست ئەوەیە هونەرمەند
دەبێ خۆی ڕێز بۆ هونەرەكەی دابنێت ،تەنانەت
نەریتێكیش الی گوێگر دروست بكات ،بۆ ئەوەی
بزانێ چۆن گوێ لە گۆرانی بگرێت ،چۆن چێژی
لێ وەردەگرێت ..لەو دوو ئەلبوومەی دواییت پێ
دەچێت بەشی هەرە زۆری شیعرەكان هی خۆت بن،
ئەوە بۆچی وایە؟
عەزیز شاڕوخ :هەندێكیان هەم ئاهەنگەكان،
هەم شیعرەكان بۆخۆم دامناون ،هەندێكیشیان،
سێ چوار ئاهەنگیان فارسین ،بەاڵم بۆ خۆم
شیعرم لەسەر داناون ،ئەالن زۆر ئاهەنگ هەن،
بەڕێز ئاغای ماملێ گووتونی ،فارسین ،یان
توركین ،بەاڵم وا جوانی گوتووە هاتووەتە ڕیزی
ڕەسەنایەتیی كوردی ،خەڵك وادەزانی كوردین،
«ئەمن دەمگوت لە دنیا تا بمێنم»« ،دم گاراژ
بودم یارم گژر كرد» ،زۆری وای هەیە ،بەاڵم
مەسەلە ئەوەیە فارسەكانیش سوودیان لە ئێمە
كردووە و ئێمەش سوودمان لەوان كردووە.
ڕامان :ئەوە لە الی خۆتەوە چۆن لێک دەدەیەوە؟
عەزیز شاڕوخ :ئێمە تێكەڵ دەژین ،لە عێراقێش
وایە ،هەم لە گۆرانی كوردی ئیستفادەیان كردووە،
هەم كوردەكان ئیستیفادەیان لە عەرەبەكان كردووە.
ئێمە گۆرانیبێژێكمان هەیە ،نێوی مەال كەریمی
مەهابادییە ،ئەو ئاهەنگەی كە دەڵێ «هاتەوە با
بێتەوە خانم لە حەمامەوە»« ،ئەو كچە لەو ماڵە
قەولی داوە پێم»« ،ئەی خودا لەو ئاگربارانە»،

«كە دەڵێ ئیمڕۆ دەشت و كێو شینە» ،ئەوە من
بە عەرەبی گوێم لێ بووە ،بەاڵم ئەو ئاغایە بە
كوردی گوتوویەتی ،ئەوجا ئایا عەرەبەكان لەویان
وەرگرتووە ،چونكە لە بەغدا زەفتی كردووە ،لەسەر
قەوان مەال كەریم زەفتی كردووە ،دەنگەكەیشیم
هەیە.
ڕامان :مەبەستت ئەوەیە بڵێی كە هونەری میللەتان
تێكەڵە؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،ئێمە لە نێو فارس و لە
نێو عەرەب و توركاندا ژیاوین ،بتەوێ و نەتەوێ
ئیستیفادەمان لێ كردوون ،ئەوانیش ئیستفادەیان
لە ئێمە كردووە ،مەبەستم ئەوەیە من سێ چوار
ئاهەنگی فارسی بۆخۆم شیعری كوردیم لەسەر
داناون.
ڕامان :پێتوایە مۆركێكی كوردیت داونەتێ؟
عەزیز شاڕوخ :ئا ،شیعری كوردیم لەسەر داناون،
شێوەی گوتنەكەش كەمێك گۆڕاوە.
ڕامان :هەر شیعر نییە ،وابزانم شێوەی گوتن و
مۆركەكەشت بەرەو كوردی گۆڕیوە .ئەوە لەو دواییەیدا
سەرنجم داوە چەند کەسێک ئەوەیان کردووە .مەرزیە
خانم پێش ئەوەی ئەمری خودا بكا ،گۆرانییەكی گوت
من پێشتر بە فارسی گوێم لێ بووبوو ،كە بینینم پێم
گوت تۆ ئەو گۆرانییەت لە فارسی وەرگرتووە ،ئەو
گوتی کوردییە و وەختی خۆی فارسەکان بردوویانە،
من هێناومەتەوە ناو گۆرانی کوردی.
عەزیز شاڕوخ :یەكێك لەوانە گۆرانی مەرزییەیە،
مەرزییەی فارس ،ئاهەنگێكی هەیە« ،لەیلەلەیال
لەیلەلەیلەی اللەلەیال لەیلەالیلەی اللەیلەیال
الیلەیلەی لەیلەلەیلەی» ئەو ئاهەنگە من شیعرم
لەسەر داناوە ،زۆریش عالییە.
ڕامان :بۆ ئەوەی مەرزیە خانمی خۆمان چ دەڵێی كە
گوتی ئەو گۆرانییە لە بنەچەدا گۆرانییەكی كوردییە،
فارسەكان گوتوویانەتەوە ،بۆیە من هێناومەتەوە نێو
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گۆرانی كوردی و سەرلەنوێ گوتوومەتەوە؟
عەزیز شاڕوخ :ئەگەری زۆرە ،من گوێم لە ئی
مەرزییە نەبووە ،بەاڵم عەرزم كردی تێكەاڵوی
هەیە ،بەهۆی تێکەاڵوییەکەوەیە.
ڕامان :ئەدی بۆ هەوڵت نەداوە هەندێك لە
ئەلبوومەكانت ببەی لە دیوی كوردستانی باشوور
تۆماریان بكەی؟
عەزیز شاڕوخ :ئاخر من زۆر نەچوومەتە ئەوێ،
جارێك دەعوەت كراوم ،ئەگەر تازە عێراق كەوتبوو،
جارێك لە هەولێر دەعوەت كراوم ،دوو جاریش لە
سلێمانی دەعوەت كراوم ،لە كەناڵی خاك نزیكەی
دوو سەعاتم گۆرانی هەیە ،لە كەناڵی هەولێریش
نزیكەی دوو سەعاتم گۆرانی هەیە ،بەاڵم لێی
نادەن ،نایهاوێنە سەری ،باڵوی ناكەنەوە.
ڕامان :ئۆرجیناڵەكانت بۆ نەبردووەتە ئەوێ پێیان
بفرۆشییەوە ،لەوێ پووڵی چاكتر دەكات؟
عەزیز شاڕوخ :نایبەم نا ،هەر كەس هات لێرە
كڕییەوە كڕییەوە ،دەنا وەدوای شتی خۆم بكەوم ،جا
چۆن خۆم سووك دەكەم ،من هێشتا لەوەتای كۆنسێرت
دەكەم یەك جار وەدوای كۆنسێرت نەكەوتووم ،لە
نەغەدە بۆخۆیان كۆنسێرتیان بۆ ساز كردووم ،لە
شنۆ ،لە تاران بۆخۆیان كۆنسێرتم بۆ ساز دەكەن،
من دێم دەیڵێم ،وەدووی وەزارەتی ئیرشاد نەكەوتووم،
من كاری وا ناكەم.
ڕامان :ئەوە نییە ئەو گۆرانیبێژانەی زۆرتر مەنەژێڕیان
هەیە ،نەفەرێك دەچێ وەدووی كارەكانیان دەكەوێ ،بۆ
باڵوكردنەوەیان ،بۆ سازکردنی كۆنسێرتەكان کاری بۆ
ئاسان دەکەن؟
عەزیز شاڕوخ :ناوەڵاڵ ،من وەدوای نەكەوتووم.
ڕامان :لە دوای باڵوبوونەوەی «از دست عشق»
لەگەڵ جەلیل عەندەلیبی تۆزیك كێشەتان كەوتە
بەینەوە؟
عەزیز شاڕوخ :جەلیل عەندەلیبی لەگەڵ من

ئینسانێكی ڕاست نەبوو ،بە خاتری ئەوە كارم
لەگەڵ نەكردەوە ،چون ئەو نەوارەی بە نێوی
خۆی نووسی ،لە حاڵێكدا كە لە تارانەوە هاتە
ماڵی ئێمە ،ئەو ڕۆژەش عەرزم كردی ،بۆخۆم ئەو
ئاهەنگانەم دایە ،ئەو ئاهەنگانە ئی (باكووری)ن،
دوو سێیەكی ئی (باكووری)ن ،دوو سێیەكی لە
بادینانیڕا بۆخۆم وەرمگێڕاونەتەوە سەر سۆرانی،
هیچی ئی ئەو نییە ،بەاڵم چون نووسیبووی
سەرپەرست و ئاهەنگساز ،توانی بەو هۆیەوە بە
حومەیڕا و بە عەلیڕەزا ئیفتیخاری بیانفرۆشێتەوە،
لەسەر ئەوەیڕا من نێوانم لەگەڵی تێكچوو ،قەدەری
ئەوالی زەنگی لێ دا ،گوتم من تازە خەاڵس بوو
لەگەڵ ئەنگۆ كار ناكەم ،دەنا جارێكی ئەگەر ئەو
خانمە بانگی كردم لەگەڵ خۆیشم بردمە لەندەنێ.
ڕامان :پێوەندی پێوە كردی و تۆ گوێت پێ نەدا،
باشە لە ئەلبوومێكدا لەگەڵ فەرەجپوورییەكان
كارت كردووە ،لەگەڵ ئەوان هیچ گرفت نەهاتە
پێشێ؟
عەزیز شاڕوخ :نا ،پێم گوتن ،گوتم مەنووسن
ئاهەنگساز ،بنووسن میوزیك ،ڕێكخستنی میوزیك،
مەنووسن ئاهەنگساز ،ئیدی نەیاننووسی.
ڕامان :هەمیشە كە ئاهەنگێكت داناوە میوزیكژەنێك
هاتووە موزیکەکەی بۆت ڕێکخستووە ،یان با بڵێین
هەندێك ڕستەی مۆسیقاکەی دەستكاری كردبێت،
یان پێشەكی بۆ داناویت ،لەو حاڵەتەدا تۆ لەگەڵ
ئەو کارە بووی ،كێشەت لەگەڵی نەبووە؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،زۆری ئەو ئاهەنگانەی
داومن بە فەرەجپووری ،میوزیكی لەسەر داناون،
ڕێکی خستوون ،لێی زیاد كردووە ،لێی كەم
كردووە ،من لەو بارەیەوە قسەم نەبووە ،من فەقەت
لەسەر مەسەلەی ئاهەنگ و ئاهەنگسازی قسەم
هەیە ،مەسەلەن من ئاهەنگێكم هەیە بە نێوی
«دوایی زەمانە»« ،هەتا مەیلت بمێنێ دڵت دڵم

ژ (٢٠٢١ /٦ - ٥ /٥ )٢٨٤/٢٨٣

62

نەشكێنێ» ،شیعر و ئاهەنگی خۆمە ،كابرایەك
لە كرماشانەوە تەلەفۆنی كرد ،گوتی ئیجازە هەیە
ئێمە ئەوە بڵێینەوە ،قەرارە لەگەڵ كامكارەكان
تەنزیمی بكەین و بیڵێینەوە ،گوتم بە شەرتێكی
شیعر و ئاهەنگەكەی وەك خۆم بڵێنەوە ،ئەوە
ئازادن ،دەنا من ڕێگەتان پێ نادەم ،بۆخۆشتان چ
دەكەن كەیفی خۆتانە ،كەچی دوایی تەماشام كرد
تێكوپێكیان دابوو.
ڕامان :دوای ئەو کارەیان هیچ گلەییت لێ
نەكردن؟
عەزیز شاڕوخ :تازە كارەكەیان كردبوو ،ئەوجا بە
منیان گوت.
ڕامان :ئاخر جاری وایە دەتوانی لە بازاڕ پێیان
بكشێنیتەوە.
عەزیز شاڕوخ :ئەو لەوێ و من لێرە ،كوا دەكرێ؟
ڕامان :هێشتا هونەر ئەو ڕەواجەی نەبووە كە
مافی هونەرمەند وەربگیرێ و ئەو بەداوداچوونانە
هەبێت.
عەزیز شاڕوخ :وەڵاڵهی ئیدی وای لێ دەكەن،
ئەالن دەڵێم باس نەكەم ،بەاڵم فایدەی نییە ،هەر
باس نەكەم باشترە ،ئی وایە ئێستا لە ئاسمانێیە،
بەاڵم بە نەزەری من هیچ هونەرێكی نییە .هەر
تیكراری موكەڕەڕاتە و هیچی دیكە.
ڕامان :چۆنە تا ئێستا نەچوونەتە دەرەوەی ئێران،
مەبەستم بۆ ژیان بچی لە دەرەوەی ئێران بژی ،بۆ
بارودۆخی ژیانت ،هونەرەكەت باشتر نەبوو؟
عەزیز شاڕوخ :ئەو شیعرەم بخوێنەوە جا دوایە
قسە دەکەین.
ڕامان :باشە ،بە دەنگی خۆت بیخوێنەوە.
عەزیز شاڕوخ :نا نا هەر بۆخۆت بیخوێنەوە.
ڕامان :ئاخر حەز دەكەم بە دەنگی تۆ تۆماری
بكەم.
عەزیز شاڕوخ :پێم خۆشە وێنەیشی لێ هەڵگری،

بزانە ئەوە چییە؟ دەتوانی بیخوێنییەوە« ،وەسیەت»،
جا ئەوە بۆیە دامناوە زۆرترین وەخت كە لە ئەوروپا
بووم یەك مانگ و نیوم پێ چووە ،لە شەش شاری
ئەڵمانیا و سویسرا و هۆڵەندا من بەرنامەم هەبووە،
بەرنامەم پێشكەش كردووە ،لەگەڵ گرووپی تاران
چووم ،بەاڵم زۆر ناڕەحەت بووم ،تا دەهاتمەوە وەختابوو
شێت بم ،ئەسڵەن چوونە دەرەوەم پێ خۆش نییە.
ڕامان :بۆچی بەچوونە دەرەوەی ئێرانێ ئەوەندە
ناڕەحەتی؟
عەزیز شاڕوخ :پێموایە كەسێك كە لەوێ دەژی
بێڕیشەیە ،ڕیشەی نییە ،جا ئەو ئینسانانە تووشی
نەخۆشی دەبن ،تووشی ناڕەحەتیی ڕووحی دەبن،
چون نە واڵتی خۆیانە ،نە ڕیشەیان لەوێدایە ،جا
من هاتمەوە و چوومە شاخی ،نەشمزانی لە كن
دڕوویەك دانیشتووم ،ئەو شیعرەم بۆ هات.
ڕامان :شیعرەکەت بخوێنەوە.
عەزیز شاڕوخ:
تكام وایە كە من مردم لە ژێڕ دڕكێكی بمنێژن
لە خۆڵی خاكی پیرۆزم بەسەر گڵكۆمی دابێژن
هەتا ئەو دڕكە هەر ساتێك لە ناخی جەرگی من ڕاچێ
وەبیرم بێتەوە هەرگیز واڵتی خۆم لەبیر ناچێ
ڕامان :شیعری دیکەشتان هەیە کە کردووتانە
بە گۆرانی و سکااڵ و بێزاری خۆتان لەوە دەربڕیوە
کە هونەرمەند لە واڵتی خۆی بەپێی پێویست
ڕێزی لێ ناگیرێ.
عەزیز شاڕوخ :ڕاستە ،شیعرێكی دیكەشم هەیە
دە گۆرانییەكمدایە بە نێوی «سکااڵ» ،بە نێوی
«بێزاری» ،گلەییم كردووە و دەڵێم من بێزارم ،بۆ
بێزارم لە خۆم ،لە ژین ،لە هەموو كەس ،ئەگەر لە
دەرێی ،زۆر گەورە و هونەرمەندی ،زۆرت وەدوا
دەكەوی ،بەاڵم لە نێو خۆتدا هیچ نرخ و بەهایەكت
نییە ،ئەو گلەییەشم كردووە لە «سكااڵ»دایە.
ئەگەر گوێت لێ بێت دەزانی.
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ڕامان :دەتوانی چەند دێڕێك لەوانیشمان بۆ
بخوێنیتەوە؟
عەزیز شاڕوخ :شیعرەكانم چاك لەبیر نییە ،بەاڵم
بۆت دادەنێم گوێی لێ ڕاگرە (نەوارەکەم بۆ لێ
دەدا).
ڕامان :مامۆستا گۆران جوانی گوتووە کە دەڵێ:
«وەكوو عەكسی قەمەر وایە لە ناو حەوزێكی
لیخندا».
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،ئەوە شیعری (دەروێش
عەبدوڵاڵ)ی گۆرانە ،مامۆستا دیالن گوتوویەتی
و منیش گوتوومە:
بە ڕەنگی زەرد و شێوەی دەست و شمشاڵی كزا دەروێش!
حەزم كرد بەستەیەك ببیەم سەراسەر حوزن و ماتەم بێ
لە سیماتا بەدیم كرد هەیكەلی عومرێكی حەسرەتكێش
وەها دیارە كە بەختت ئاشیانی بولبولی خەم بێ
تا دەڵێ:
نە حەرفی مەكتبێكت خوێند نە ئوستادێك پەلی گرتی
سیرف بەرزیی زەكا ئەم سنعەتەی فێر كرد بە شمشاڵت

ڕامان :تۆش مەبەستت ئەوەیە کە هونەرمەند لە
دەرێ بی ،گەورەتر تەماشا دەکرێ؟
عەزیز شاڕوخ :ئەڵبەتە من مەبەستم ئەوەیە ئەگەر
هونەریشت نەبێ ،لە دەرێ بی ،هەر ئاوا بڕێك هونەرت
هەبێت ،خەڵك زۆر بە گەورەت دەزانن ،بەاڵم لە
نێوخۆی خۆتدا وا نی .ئی وایە كارتی چاپ كردووە،
نێوی هونەرمەندێكی بۆ خۆی لەسەر نووسیوە ..با
من بزانم ئەو شیعرە لە كێها كتێبدایە« .من بێزارم
من بێزارم» ئەڵبەتە ئەوە ئاهەنگێكی نەرمم لەسەر
دانابوو ،بەاڵم ئەو كابرایەی میوزیسییەنەكە ڕیتمی
توندی دایە ،لە بایەخی خست.
من بێزارم من بێزارم لە خۆم لە ژین من بێزارم
لە داخی ژینی ئەم چەرخە حەزینم دڵ بریندارم
لە دەروونم بڵێسێك دێ هەناسەم ئاگری لێ دێ
لە حەسرەت داخ و دەردی دڵ دەسووتێ و دووكەڵی لێ دێ

چییە تاوانی من ئاخر ئەوەندەی دەرد و ڕەنجم دیت
لە تاڵیی ژین و زیندان و خەم و حەسرەت بەدەر چم دیت
دەبێ بۆچی من وابم بە دەست مەینەت بناڵێنم
بەسەر الشەی دڵی زارم بەدایم هەر ببارێنم
ئەمن ڕۆڵەی غەم و ڕەنجم ،نەگەییشتووم بە ئاكامم
كە ماندوو و شەكەتی ڕێگام ،نەكەوتە ڕێ سەرەنجامم
دەروونی پڕ گڕ و شۆرم دەدا تینی هەموو جەستەم
دەسووتێنێ وجوودی من دەجۆشێنێ دڵی خەستەم
ئەمن دەمگوت نەڕۆم لێرە لە ناو خەڵكا بژیم چاكە
كە ڕۆژێك هات و من مردم پەنا و گڵكۆم بێ ئەو خاكە
ئەمن دەمگوت بچێژم با دەگەڵ گەلدا هەموو تاڵی
بەاڵم سەد داخ و سەد حەیفم درەنگم لێ ببوو حاڵی
كە دووری ،زۆر بە قەدر و زۆر هونەرمەندو زۆر بەڕێزی تۆ
لەبەر چاوی هەموو عالەم گەلێ گەورە و عەزیزی تۆ
ئەتۆش پووڵی چرووكی جا ئەگەر ئاڵتوونی خالیس بی
نییە قەدرت لە كۆمەڵگا ئەگەر خاوەن كەماڵیش بی
ئاخر ئی وایە هونەری هەیە ،بەاڵم كەماڵی
نییە ،وەك زۆران ،باسی ناكەم.
بەاڵم ئەی داد و هەی بێداد وەها گیرۆدەی ئەو خاكەی
بە هیچ نرخ و بەهایەك وا واڵتی خۆت ڕەها ناكەی
كە ئەنجامی ئەوەش وایە دەچییە بەحری فەرامۆشی
دەبێ هەر مات و بێدەنگ بی ،تا دەمری بە خامۆشی
٢٠١٠ - ١٣٨٩ /١٠/١
ڕامان :دەم و دەستت خۆش بێت.
عەزیز شاڕوخ :یانی ئەگەر من چووبامە دەرێ
لەمێژ بوو دەمردم ،هەموو ڕەنج و غەمی ئێرەم
پێ خۆشترە لە ئاسوودەیی واڵتانی دی .ناتوانم
بچمە هیچ کوێ ،حەتتا كە دەچمە تارانێ عەزاب
دەبینم ،من گیرۆدەی ئەم خاكەم.
ڕامان :زۆرتر حەزیشت بە مانەوەیە لە شاری
مهاباد؟
عەزیز شاڕوخ :مهاباد ،شیعرم بە مهابادیشدا
هەڵگوتووە ،نازانم گوێت لێ بووە ،یان نا.
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ڕامان :گوێم لێ بووە ،بەاڵم پێم خۆشە بە خۆت جێگای پیاوانی هێژا و هێمنە
شاری هەژار و قازی و هێمنە
بۆمانی بخوێنیتەوە.
عەزیز شاڕوخ :ئەو شیعرە هەم بە نێوی مهاباد كانگای هونەر و هونەرمەندانە
مەسكەنی كوردان جێی سەروەرانە
گوتوومە ،هەم بە نێوی ساباڵغ:
شاری ماملێیە و جێی كاكی منە
«مهاباد»
مەوتەنی هەست و هەڵبەستی منە
مهاباد شاری ئامانج و هەستم
یادگاری كۆنی مێژووی كوردانە
مەوتەنی ژین و شیعر و هەڵبەستم
هەوارگەی هەموو كورد و گۆرانە
جێگای شانازی بۆ بیری خەستم
وشەت چەند جوانە ئەی مهابادم
كە دەتپەرستم هەر تۆی مەبەستم
مەڵبەندی پێشووی مێدیا و مادم
لە ناخی دڵمای هەتاكو ماوم
هەر تۆی هاندەری شیعر و ئەوینم
لە ڕێی تۆ گەلێ ئازار دراوم
یاخودا من هەرگیز بە كزیت نەبینم
مەوتەنی كۆنی ئەژدادی منی
بەجێت ناهێڵم تا من بمێنم
مەسكەن و شوێنی ژیانی منی
لەگەڵ ناوی تۆ تێكەڵە خوێنم
هەر خۆشەویستی تا ڕووی مردن
مەگەر ئەو ڕۆژەی كۆچی دواییم بێ
هەزاران ڕۆڵە لە ڕێی تۆ مردن
سینگی پاكی تۆ مەئوا و گڵكۆم بێ
ئەوینپەروەری بۆ شۆڕەالوان
ئەو كاتەی بە عام ئەی دۆست و یارم
خۆڵی تۆ جوانە بۆ سورمەی چاوان
بنووسن شیعرم لەسەر مەزارم
بە عیشقی تۆیە دەژیم بە سەختی
كە من شاری خۆم بەجێ نەهێشتووە
بە سەدان دەرد و ڕەنج و بەدبەختی
بۆیە منی وا لە باوەش گرتووە
كە ڕۆژێك هات و مردن بەشم بوو
ــ جا ئەوەم بە ئاهەنگ گوتووە.
مەنزڵگام ،مەئوام خاكی ڕەشت بوو
ڕامان :دیارە چاویشت باشە ،جارێ كەم حوكم
وەسیەتم وایە هەرگیز مەگرین بۆم
نەبووە؟
دەچمە ژێر خاكی مەوتەنەكەی خۆم
عەزیز شاڕوخ :نەشتەرگەری بۆ چاوم كراوە،
كاتێك بەزمو گرت توخوا ئەی یاران
چاوم ئاوی مرواری تێدا بوو ،بیست ساڵ لەوەپێش
دانیشتن لە ژێر سێبەری داران
نەشتەرگەریم كردووە.
بە جامێك مەی ئاڵ لێو تەڕ كەنەوە
ڕامان :تۆ لەو تەمەنەدا بەبێ عەینەك دەخوێنییەوە،
یادێكیش لە منی هەژار كەنەوە
ئی «ساباڵغ»یش ئەوەیە ،جا ئەوەم بە ئاهەنگ بۆیە وا دەڵێم.
عەزیز شاڕوخ :ئەوانەم لەگەڵ ئەو پرسیارە بوو كە
گوتووە ،ئاهەنگەكانیش بۆخۆم دامناوە:
فەرمووت بۆ نەچوویە دەرێ ،بۆ لەوێ نەمایەوە،
ساباڵغ شاری من چەندە دڵگیرە
من پێم خۆش نەبوو.
چەندە شیرینە ئەو سەرزەمینە
ڕامان :لەوەتی تۆ گۆرانی دەڵێی سەرجەم گۆرانییەكانت
خۆڵی دەرمانی زام و برینە
ژمارەیان گەیشتووەتە چەند؟
شاری شادییە و ماتەم و شینە
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عەزیز شاڕوخ :من چل و یەك شریتم هەیە ،هەر
شریتەی النی كەم دە گۆرانی تێدایە ،حەتمەن
 ٤١٠گۆرانی دەبێ.
ڕامان :لەو  ٤١٠گۆرانییە چەندیان ئاهەنگی
خۆتن؟
عەزیز شاڕوخ :دەتوانم بڵێم دە حدوودی سەد دانەی
زیاتری ئاهەنگی خۆمن.
ڕامان :ئەدی چەند شیعریان هی تۆن؟
عەزیز شاڕوخ :بەخودای زۆربەی ئاهەنگەكان
شیعری منی لەسەرە ،مەعلووم نییە.
ڕامان :لەبەر ئەوەی تۆ شیعر دەنووسی و شیعری
جوانیشت هەیە ،زۆربەی گۆرانییەكانت شیعری
خۆتن ،دیارە خوێنەرێكی باشی شیعریشی؟
عەزیز شاڕوخ :بەخودای بۆ خوێندنەوەی شیعر
زۆر ڕەوان نیم.
ڕامان :نا ،دەڵێم شیعری زۆرت خوێندووەتەوە؟
عەزیز شاڕوخ :هۆگری شیعری جوانم .بۆ
نموونە باشترین شیعری پەشێو ،باشترین شیعری
هێمن ،باشترین شیعری محەمەد نووری «عەتری
گڵۆاڵنی» ،باشترین شیعری شەریف حوسێنپەناهی،
باشترین شیعری گۆران ،ئەو شیعرانە باشترینیان،
ئەوانەم هەڵبژاردووە ،ئەوجار یەك دوو ڕەفیقی خۆم
شیعریان داومەتێ ،وەك سوارەی ئیلخانیزادە ،عەلی
حەسەنیانی ،ئەوانەم كردووەتە ئاهەنگ.
ڕامان :کام شیعرەی سوارە دەڵێی؟
عەزیز شاڕوخ« :تۆ دەریامی» شیعری سوارەی
ئیلخانیزادەیە ،كە پێكەوە شەش مانگ لە زیندان
بووین ،بەاڵم پاش بەربوونی كە لێرە دەنگوڕەنگ
دانرا ،هاتوچۆی دەكرد ،ئەو شیعرەی دامێ و
گوتی بۆم بكە ئاهەنگ ،شیعرەكە لەسەر شێوازی
شیعری نوێیە ،ئاهەنگەكەش لەسەر شیعری نوێیە،
لەسەر مێلۆدی نوێیە ،لەسەر ڕیتم و ئاهەنگی
شیعرە نوێیەكەم داناوە« ،تۆ دەریامی» نازانم

گوێت لێ بووە یان نا.
ڕامان :بەڵێ ،گوێم لێ بووە.
عەزیز شاڕوخ :تەقریبەن لەسەر مێلۆدیی قژكاڵی
لێو ئاڵی گوتوومە.
ڕامان :بەشێوەی تانگۆ گوتووتە.
عەزیز شاڕوخ :تانگۆ تانگۆ تانگۆ ،بەاڵم ئەوە
مەقامە ،بە شێوەی ڕیتم نییە ،ئاوازە .بە شێوەی
ئاواز گوتراوە ،ڕیتمی نییە.
ڕامان :تۆ شەش مانگان لەگەڵ سوارەی ئیلخانیزادە
لە زیندان بووی ،دوایی كە ئازاد بووی ،دۆستایەتیت
لەگەڵی چۆن بوو؟
عەزیز شاڕوخ :دۆستایەتیمان باش بوو.
ڕامان :هیچ بیرەوەری و شتێکتان لە بەیندا
هەیە بۆمانی بگێڕییەوە؟
عەزیز شاڕوخ :وەڵاڵهی ئەو زیاتر لە تاران دەبوو،
كەمتر دەهاتەوە ئێرە.
ڕامان :کەوایە كەمتر یەكترتان دەدی ..ئەدی
ئەوجارەی ئەو شیعرەی دایەی؟
عەزیز شاڕوخ :ئەوە ئەوجارە هاتبووە ئێرە ،ڕاپۆرتێكیان
لە من دابوو كە عەزیز شاڕوخ لە البەالی (لە توێی)
گۆرانییەكانیدا مەبەستی سیاسی باڵو دەكاتەوە،
تەواوی گۆرانییەكانیان هەڵگرت و كۆیان كردنەوە،
ئاغای جەعفەریان ،كە جێگری دەنگوڕەنگی تاران
بوو ،ئەوی بۆ لێكۆڵینەوە ناردبوو ،لەبەر ئەوە هات
بۆ ئێرە مەسەلەكەی لەسەرم البرد ،ئەڵبەتە بە توندی
جنێوی بەو كەسانەش دا كە ئەو ڕاپۆرتەیان لە من
نووسیبوو.
ڕامان :بێجگە لەو دوو ئەلبوومە باسێكی تازەترین
بەرهەم و كارەكانی خۆتمان بۆ بكە ،بەرهەمی
نوێتان چییە؟
عەزیز شاڕوخ :لەو دوو ئەلبوومە زیاتر هیچم
نییە ،یەكێك لە ئاهەنگەكان كە تازەیە ،بە شیعری
مامۆستا هێدی گوتوومە« ،لە قوواڵیی داڵ كەیلی
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گوڵندام نازەنینێك بووم /لە گێژاوی خەیااڵتا نوقم
بووم ،بێسەر و شوێن بووم» ،لەو مایەیەیدایە ،تازەیە،
شیعرەكەش هەر هی خۆمە ،بەاڵم ئەو ئاهەنگەم بە
شیعری مامۆستا هێدی گوتووە ،بە شیعری خۆم
ئاهەنگێكی دیكەم گوتووە.
ڕامان :ئێستا تەمەنت گەیشتووەتە چەند؟
عەزیز شاڕوخ :من لەدایكبووی ١٩٣٨ی زایینیم،
١٣١٧ی هەتاوی ،ئێستا  ٧٩ساڵم.
ڕامان :تەمەندرێژ بی ..تا ئێستا كاری زۆرت
كردووە ،وەك باست كرد نزیكەی  ٤١٠گۆرانیت
هەیە ،لە كار و بەرهەمەکانی خۆت ڕازیت؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،جا بەرهەمەكانی خۆم،
ئەڵبەتە هەموو شتێك بە پێی وەختە ،دەبینی
وەختی وایە تۆ بەرهەمێك زەفت دەكەی ،بەاڵم ئەو
بەرهەمە بە دڵی خۆت نایەتە دەرێ ،مەسەلەكە
لێرەدایە ،دەنا بە گشتی دەبێ لە هەموویان ڕازی
بم ،بە قەولی كابرا دەڵێ ،لە شاعیرێكیان پرسی،
كێهە شیعرت چاكە؟ گوتی ،وەك ئەوە وایە پێم
بڵێن كێهە منداڵت لە كێهەیان خۆشتر دەوێت.
ڕامان :بۆ ڕاپەڕاندنی كارە هونەرییەکانت ،خێزانەكەت
چەند هاوكارت بووە؟
عەزیز شاڕوخ :خێزانەكەم لە باری هونەرییەوە
هاوكارم نەبووە ،بەاڵم خیزانێكی ئارام و فیداكار
بووە بۆ ئەوەی لەگەڵ من زیندەگی كردووە،
ناڕەحەتی و عەزاب و ئەوانەی هەمووی لەگەڵ
من بە شەراكەت چێشتووە ،ئەوە بۆخۆی گەورەترین
پشتیوانی و هاوكارییە.
ڕامان :دەتەوێ بڵێی بەبێ پشتیوانی ئەو نەتدەتوانی
بەردەوام بیت و ئەو هونەرە پێشكەش بكەی؟
عەزیز شاڕوخ :بەڵێ ،هەمیشە لەگەڵ نەداری
و بوون و نەبوونم سازاوە ،فیداكارە.
ڕامان :زۆر چاكە ،وەك دەڵێن پیر و خەڕۆ بن.
عەزیز شاڕوخ :پێكەوە پیر بووین.

ڕامان :جوانترین شتێك كە لە فۆلكلۆر سینگ
بە سینگ هاتووە بەتایبەتی پاییزەیە ،ئەو پاییزەیەم
بۆ بڵێ.
عەزیز شاڕوخ :ئەوە مەقامێكی فۆلكلۆرە ،من
ئەوەی لە عەلی كەردار فێر بووم ،حەیفە پێی بڵێن
عەلی كەردار ،من پێی دەڵێم عەلی سەردار ،ئەو
گوتوویەتی ،زۆر جوانی گوتووە.
ئای وای وەی وای وەی وای
ئەوە سەدایەكی پیرەپاییزێ لە من دەگەینێ
لە عالەمێ چەندە درەنگە لە كاكی خۆت تازە و سەرلەئەوەڵێ
ئەرێ ئەوە سوێسن دەیگوت بە هەاڵڵێ ،هەاڵڵ
دەیگوت بە بەیبوونێ
بەیبوون دەیگوت بە گیاخاوێ ،گیاخاو دەیگوت بە ڕەشەڕیحانێ
ڕەشەڕیحان دەیگوت بە سوورە گوڵێ
وەرن ئەمە سەرێ خۆ دەڕێنینەوە لە خارێ لە خۆڵێ
خۆ ڕاوەشێنینەوە لە خزمەت بایەكی شەماڵێ ،بارانی دە پیرەپەڵێ
سەرگەردان و دەستبەدامانی ئەوان خەزێمشۆڕانم
جا شتێكیشت پێ بڵێم ،ئەگەر پیاو زۆر قسان
بكات ،دەنگی خراپ دەبێ.
ڕامان :دیارە ژێیەكانی دەنگت هیالك بووە،
ڕاست دەكەی ..باشە تۆ لە نزیكەوە باكووری
دەناسی؟
عەزیز شاڕوخ( :باكووری)م هەر لە دوورەوە دەناسی
و ئاهەنگەكانیم گوێ لێ بووبوو ،بەاڵم نەمدیبوو،
ئەوێ ساڵێ كە لە هەولێر وەزارەتی ڕۆشنبیری
دەعوەتی كردم( ،ئازاد قەرەداغی)م بانگ كرد ،گوتم
وەرە بمبە ماڵی باكووری ،چووینە ماڵی باكووری،
دەگەڵ ئاغای باكووری دانیشتین ئەو ئاهەنگانەمان
دوو بە دوو گوتووەتەوە ،زەفتی كردووە و بە یادگار
هەڵیگرتووە ،جا نازانم باكووری ماوە ،یان نا؟
ڕامان :ماوە و بیرەوەری و زاكیرەیشی زۆر باش
كار دەكات ،من زۆر برادەری ئەوم و زۆر لێیەوە
نزیكم.
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عەزیز شاڕوخ :ئەگەر چوونەوە توغواڵ ماچی
بكەن.
ڕامان :بەسەرچاو ،ئەو پیاوە ،پیاوێكی گرینگە.
عەزیز شاڕوخ :ئوستادی عوودە ،ئوستادێكی
گەورەیە.
ڕامان :هەموو بیرەوەرییەكانی خۆی ساڵ بە ساڵ
نووسیوەتەوە ،من هیچ هونەرمەندێكی کوردم وەک
ئەو نەدیوە کە لە ژیانی خۆیدا ئەوەندە تەكووز و
ڕێكوپێك بێ.
عەزیز شاڕوخ :ئەی ئافەرین ،بەڵێ مورەتەبە .وەڵاڵ
چووین دانیشتین زەفتێكی هێنا لەو حەڵقەییەكان،
بۆخۆی لێیداوە و دوو بەدوو گوتوومانە ،جا من كە
لە عەندەلیبی قەڵسم بە خاتری ئەوەیە ،من دەمگوت
بە نێوی خۆت نەنووسی ئاهەنگساز ،مەبەستم ئەوە
بوو پێی بڵێم ئەو ئاهەنگانە ئی (باكووری)ن ،حەتتا
شیعرەكانیشی ئی (باكووری)یە ،ئەو ئاهەنگە ئی
فاڵنە كەسە .ئەو ئاهەنگە بادینانییە ،بەاڵم ئەو
هێناویەتی بە نێوی خۆی نووسیویەتی ئاهەنگساز
و سەرپەرست ،تۆ چ ئاهەنگێكت بۆ من گوتووە؟
ڕامان :تۆ كەسێكی بێجگە لە هونەر ،چاوت لە
ناو سیاسەتیش هەڵێناوە ،وەک فەرمووت لەسەر
کۆمەکی شۆڕشی ئەیلوول سێ ساڵ زیندان
كراوی ،ئێستا لە باشوور ڕێفراندۆم لە گۆڕێیە،
ڕێفڕاندۆم ڕاپرسییەكە دەكرێ ،میللەت بڵێ من
سەربەخۆییم دەوێ ،یان ناوێ ،تۆ وەك هونەرمەندێك
كە سااڵنێكی زۆر كوردایەتیت كردووە ،هونەرت
پێشكەشی ئەو میللەتە كردووە ،لەو بارەوە چ
دەڵێی؟ چ قسەیەکمان ئاراستە دەكەی؟
عەزیز شاڕوخ :من كارم بەو مەسەلەیەوە نییە،
چونكە من لێرە دەژیم.
ڕامان :تۆ بە خەونیش و لەسەر کاغەزیش حەز
ناكەی كورد سەربەخۆ بێت؟
عەزیز شاڕوخ :قسەیەکم نییە ،چونكە من لێرە

دەژیم.
ڕامان :دەمەوێ بزانم بە پێی ئەوەی كە تۆ
بەدواداچوونت كردووە ،وەك هونەرمەندێك پێتوایە
سەرەتاكانی گۆرانیی كوردی لە كوێوە دەست پێ
دەكات؟
عەزیز شاڕوخ :مەسەلەن چۆن؟
ڕامان :هەندێك هەن دەڵێن گۆرانی کوردی
سەرەتا لە ئاتەشگاكانەوە دەست پێ دەكات ،بۆ
نموونە شێوازی گوتنی هۆرە و ئەوشتانە.
عەزیز شاڕوخ :بۆ مەسەلەی هۆرە ،پێموابێ
هۆرە دەبێ لە ئاهوورا وەرگیرابێت ،ئاهوورا لە
كتێبی زەردەشتدا خودا بە نێوی ئاهوورامەزدایە،
هۆرە دەڵێن لەوێڕا هاتووە ،ئەوە نییە لە كتێبی
ئاوێستادا گاتاكان هەیە ،سروودن ،كە دوعا بەو
ئاهەنگە دەخوێنن ،پێموایە ڕیشەی لەوێڕا هاتووە،
دەتوانم بڵێم کۆنترین مێلۆدییە كە دە كوردیدا
هەیە.
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