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عەزیز شاڕوخ:
بارودۆخــی گۆرانــی و مۆســیقای کــوردی زۆر 
شــلۆق و خــراپ دەبینــم.. هــەر ئاهەنگێکیــش 

لەزەتــی لــێ نەبــەم فێــری بابــم.

هەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحید
)٣ - ٣(

هونەرمەندە  لە  یەكێكە  شاڕوخ،  عەزیز   *
پێشەنگەكانی كورد كە پتر لە )٦٠( ساڵە خەریكی 
ئەو  میللەتەكەیەتی،  هونەری  خزمەتكردنی 
هونەرمەندە دەنگخۆشێكی كەم وێنەیە، تا ئەمڕۆكەش 
كە تەمەنی گەییوەتە )٨٣( ساڵ، نەك هەر دەنگی 
و  ماوەتەوە  خۆی  هێزی  لەسەر  بگرە  نەكەوتووە، 
ئەو  باوكی  نەداوە.  لەدەست  و سۆزەکەی  ئەفسوون 
خۆش  دەنگی  ناوە،  عەبدوڵاڵی  كە  هونەرمەندە 
خۆش  دەنگی  عەزیزە،  نێوی  كە  باپیری  بووە، 
دەوروبەرەكەی  و  خانەوادە  بڵێم  دەتوانم  بووە، 
برا گەورەكەی  بوون، بەاڵم  هەموویان دەنگخۆش 
بووە،  كە دەنگخۆشێكی دەگمەن و سەرنجڕاكێش 
كەسێتی  دروستكردنی  بەسەر  زۆری  شوێنەواری 
تەمەنی )١٩(  لە  بۆیە  هەبووە،  ئەوەوە  هونەریی 
ساڵیدا كە لە مەهاباد بێسیمێكیان داناوە و ماملێ 
گۆرانییان  شارە  ئەو  دیکەی  دەنگخۆشانی  و 
تێدا گوتووە، داوایان لەویش كردووە لەو بێسیمەدا 
گۆرانییان لەگەڵ بڵێ، بەاڵم ئەو نەچووە، ناچار 
چوونەتە الی براكەی و داوایان لێ كردووە هانی 
گۆرانی  لەگەڵیان  بێسیمە(  )ئێزگە-  لەو  تا  بدا 
بڵێت، ئەویش لەبەر خاتری براكەی ڕازی بووە و 

چووەتە ئەو ئێزگەیە و گۆرانی گوتووە.
جێگەیەک  چەند  لە  گفتوگۆکەماندا  لە   *
و  بەڕێز  و  کردەوە  کاکی  محەمەدی  یادی 
ئەسەفەوە ناوی دەهێنا، لەوە دەچێ ئەو برایەی چ 
وەک کەسایەتی، یان وەک الیەنی دەنگخۆشی و 
هونەر زۆر کاریگەریی بەسەرەوە بەجێ هێشتبێ، 
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تەنانەت هەستم دەکرد کاریگەریی ئەو دەنگخۆشی 
دەنگخۆشیی  و  لە کەسایەتی  و کەسایەتییەی، 
دیارە هۆکارێکی  وا  باپیرانیشی سەرترە،  و  باب 
ئەوە  بۆ  بێسنوورەی  خۆشەویستییە  و  سۆز  ئەو 
بگەڕێتەوە کە برایەکەی سەرەڕای شۆخوشەنگی 
لە  بێوێنەکەی،  دەنگخۆشییە  و  ڕەزا سووکی  و 
تەمەنی )٢٢( ساڵییەوە ماوەی ١٧- ١٨ سااڵن 

فەلەج بووە و لە ماڵ لەناو جێدا کەوتووە.
شکۆداری  مێژووی  لە  مەهاباد  شاری   *
خۆیدا هەر بە تەنێ مەكۆی خەبات و تێكۆشان 
و كوردایەتی نەبووە، بگرە لە زۆر بواری دیكەشدا 
و  هونەر  كایەی  لەناویاندا  هەبووە،  بەخششی 
دیارییە  لە  یەكێكە  شاڕوخ  عەزیز  كە  ئەدەبیاتە، 
لە  كوردستان.  و  كورد  بۆ  شارە  ئەو  جوانەكانی 
دەنگی ئەو هونەرمەندەدا هەست بە چریكەیەكی 
غەمگین دەكرێ كە لە دەنگ و سەدا و قوڕگیدا 
تاساوە، ئەوەش پێوەندی بە غەمە تراژیدییەكانی 
میللەتێكەوە هەیە كە لەوەتەی هەیە كەس گوێی 
ناڵە و فیغانی نەگرتووە و تێكەاڵوی هونەرە  لە 
ڕەسەنەكەی بووە، ئەو هونەرەکەی كە لە هەناوییەوە 
هەڵقواڵوە، ویستوویەتی بەو دەنگە غەمگینە پڕ 
لە ئەفسوونە ئاسمانییە سەرنجی دنیا بۆ الی ئەو 
ئێش و ئازارانە ڕابكێشێ و ئێستێكیان پێ بكات.
هونەرمەند  قوڕگی  لە  چریكەیەی  ئەو   *
قوڕگی  لە  پێشتر  دەر، مەگەر  دێتە  عەزیز شاڕوخ 
هونەرمەندانی وەك سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی 
و شێخ نووریی شێخ ساڵح و ئەحەی ناسر و حوسێنی 
و  تۆفیق  تاهیر  قوڕگی  لە  دواتر  یان  ماملێ، 
حەسەن  و  دیالن  حەمەساڵح  و  ماملێ  محەمەدی 
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 
جێگەی  دەنگێكە  بۆیەش  هەژاندووم،  هەستونەستی 
بڵندیی  سەرباری  چونكە  ڕاتدەگرێ،  و  سەرنجە 

دەنگەكەی، سۆزێكی گەرموگوڕیشی تێدایە.
دەڵێ:  خۆی  وەک  شاڕوخ  عەزیز  ڕاستە   *
دەڕوانم  هونەرمەندانە  لەو  مامۆستایەك  وەك  من 
و لەژێر كاریگەری سەید عەلی ئەسغەر و تایەر 
و  كێ  و  جەزراوی  حەسەن  و  دیالن  و  تۆفیق 
ئەو  بەاڵم  وەرگرتوون،  ئیلهامم لێ  و  دابووم  كێ 
قسەیەی هەرگیز بەو مانایە نایەت كە دەنگەكەی 
كۆپی و السایی ئەوان بووبێ، لەبەر ئەوەی ئەو 
چینە دەنگە تایبەتە كە دەنگێكی بڵند و باریك 
بەدوو  ئەو  كەوتووە،  دووی  بە  مۆسیقا  تیژە،  و 
مۆسیقا نەكەوتووە، هەر خۆیشی دەڵێ جارێكیان 
بەبێ موزیك لە ماڵەكەی خۆیان 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 

عەزیز شاڕوخ - ئازاد عەبدولواحید
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ماشێنەکەی  كردووە،  شووی  گەورەکەی  كچە  كە 
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 كارێكی وایان نەكردووە هونەرەكەی 
جۆراوجۆرانەی  ئیشە  ئەو  لەپاڵ  بچێتەوە،  لەبیر 
كردوونی، بەردەوام لە خەمی هونەرەكەیدا بووە و 
میللەتەكەی  هونەری  خزمەتی  ئاواتی  و  خەون 
بووە، بۆیە نزیكەی )٤١٠( گۆرانی تۆماركراوی 
هەیە، لەوانە )٥( گۆرانیشی بە فارسی وتووە كە 
حومەیڕا و عەلیڕەزا ئیفتیخاری ئەو گۆرانیانەیان 
گوتووەتەوە، هەر زووش خۆی لە السایی كردنەوە و 
دووپاتكردنەوەی گۆرانی و ئاوازی هونەرمەندانی 
دی بە دوور گرتووە، ئەویش بۆ ئەوەی پێی نەڵێن 
ئاهەنگی بۆ خۆی  خەریكی السایی كردنەوەیە، 
داناوە و بەشێكی زۆری گۆرانییەكانی، شیعر و 
هەر  لە  شاڕوخ  من  بوون. الی  ئاهەنگی خۆی 
گەنجێكی ئەمڕۆ كە الفی نوێخوازی لە هونەر 
دەمەوێ  كە  نوێخوازترە،  دەدا،  لێ  گۆرانی  و 
گوێ لە هونەری ڕەسەن ڕابگرم و هەستونەستی 
خۆم بە پاكی بهێڵمەوە و شێڵوو نەبێ، گوێ لە 
عەلی ئەسغەر و شاڕوخ دەگرم، ئەو هونەرمەندە 
لێشاوی  لەناو  بتوانم  دەداتێ  هێزەم  ئەو  هەمیشە 
نەشازانە  و  نامۆ  كلیپە  و  میلۆدی  هەموو  ئەم 
بوەستم كە ڕۆژانە چێژی کوردانەمان تێک دەدەن 

و هەستمان بریندار دەكەن.
* ئەو دەنگ و چریكە فریشتەیی و ئاسمانییەی 
شاڕوخ كاریگەری زۆری بەسەر چێژی گشتییەوە 
هەبووە و هەیە، بێ ڕكابەر هونەرمەندی هەموو 
لە  كە  ئێمە  نەوەی  بەتایبەتی  بووە،  نەوەكان 
شەستەكان و حەفتاكان، تەنانەت هەشتاکانیش پتر 
ئێمە  ماڵی  لە  دەگرت،  قەوان  و  ڕادیۆ  لە  گوێمان 

بووە بۆ ئەوەی بژێوی خۆی و ماڵ و منداڵەكانی 
دابین بكا، ئەو سەرەتا مامۆستا بووە، بەاڵم بەهۆی 
دەیخەنە  ئەیلوول، سێ سااڵن  كۆمەكی شۆڕشی 
بكرێ،  ئازاد  زیندان  لە  ئەوەی  پێش  زیندانەوە، 
هاوكاری  نەبووە  كەس  بووە،  نالەبار  زۆر  ژیانی 
هاوەڵێكی  لەگەڵ  زیندان  لە  هەر  بۆیە  بكات، 
دەکرێ  ئازاد  کە  دواتر  داناوە،  دووكانێكیان 
دیسان 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 لە كاری نالەبار هەر كارێك 
جارێكی  ئەوەی  بۆ  كردوویەتی،  پێشی  هاتبێتە 
دی نەكەوێتەوە ژێر دەستی ئەندازیاری خۆسەپێن، 
ئەوجارە خۆی زەوی بەكرێ گرتووە و ماوەی سێ 
ساڵ كاری كشتوكاڵی كردووە، هەرچەندە هەندێ 
و  ڕاماڵیوە  كشتوكاڵەكەی  و  هەستاوە  الفاو  جار 
ڕەنج بە خەسار بووە، بەاڵم هەر ئەو كارەی پێ لە 
منەتی ئەم و ئەو باشتر بووە، پاشان سەید قادری 
سااڵن  هەشت  ماوەی  خۆی  لەالی  جەعفەری 
بەقەرداری  خۆی  بۆیە  ژمێریار،  كردوویەتییە 

چاكەكانی ئەو پیاوە دەزانێ.
و  ماوەتەوە  بێكار  ساڵێك  دی  جارێکی   *
سەرمایەشی نەبووە زەوی بەكرێ بگرێ و خەریكی 
كشتوكاڵ بێ، بۆیە كاری دەستگێڕی كردووە، دوای 
ماوەیەک داوای لە ناسیاوێك كردووە دوو ڕادیۆی 
بكاتەوە،  ساغیان  مەنگوڕان  مەیدانی  لە  تا  بداتێ 
و  دووكاندارەكە  بۆ  مایەكەی  ئەوەی  مەرجی  بە 
ماوەیەک  دوای  بێ،  خۆی  بۆ  قازانجەكەشی 
بدا  ئیزنی  وەردەگرێ  خۆی  خزمێكی  لە  مۆڵەت 
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 
دوایی  كردووە،  دابین  پێ  منداڵی  و  و ماڵ  خۆی 
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بوون، ئەو دوای نیوەڕۆیە ٢٠١٧/٦/٨ بوو، توانیم 
هەرچۆنێك بێ )١( كاتژمێر گفتوگۆی لەگەڵ 
كاتژمێر   )١( ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  بكەم،  تۆمار 
گفتوگۆ بۆ ڕۆژنامەنووسێكی تەماحكاری وەك 
من زۆر كەم بوو، ئەو ڕۆژە لەبەر سەختیی ژیان 
لە  دەستم  بوو،  بێتاقەت  تەنگوچەڵەمەکانی  و 
گفتوگۆکە هەڵگرت، شەوەكەی كە میوانی كاك 
مستەفا قازی بووم، سكااڵم كرد كە شاڕوخ خاتری 
بڕینی ئەو ڕێگە دوور و درێژەی منی نەگرت، 
بۆیە كاك مستەفای قازی زەنگی بۆ لێ دا و بە 
تۆنی دەنگێکی پڕ لە گلەیی پێی گوت: ئەوە 
دۆستەی  ئەو  بۆ  قسەت  پێویست  بەپێی  بۆچی 
من نەکردووە؟ ئەو لە ڕێگەیەكی دوورەوە هاتووە 
خزمەتدام  لە  من  گوت  پێی  یەكسەر  الت.  بۆ 
و  پێخۆشە  چۆنی  و  دەوێ  چی  الم  بێتەوە  با 
چەندی حەز بكا قسەی بۆ دەكەم، ئەوە بوو لە 
چوومەوە  دووەم  جاری  بۆ   ٢٠١٧/٦/١٤ ڕۆژی 
لێ  قسەم  دی  كاتژمێری   )١( ماوەی  و  الی 
وەرگرت، كە هاتمەوە هەولێر و قسەكانیمان خستە 
هێشتا  گفتوگۆكەمان  كرد  هەستم  كاغەز،  سەر 
بێ  پرسیاری  زۆر  من  لەالی  ماویەتی، چونكە 
وەاڵم مابوون، سەرتان نەیەشێنم تا تشرینی دووەمی 
ساڵی ٢٠١٩ دوو جاری دی لەگەڵ ناسر وەحیدی 
چوومەوە الی و گفتوگۆم لەگەڵ كردەوە، ئەوەی 
دەیخوێننەوە، بەرهەمی )٣( سەفەری ئەو دیومە، 
بیروڕاکانی  هیوادارم بەشێكی زۆری زانیاری و 
هونەرمەند )عەزیز شاڕوخ(م بەدەست هێنابێ.. با 

پێكەوە ئەو زانیاری و بیروڕایانە بخوێنینەوە.

دەگرت،  كرماشان  ڕادیۆی  لە  گوێمان  بەردەوام  كە 
بەیان(  )سروەی  بەرنامەكانی  بەردەوامی  گوێگری 
و  وەزیری  موشیر  پەروینی  مۆسیقا(ی  و  )شیعر  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.
نزیكەوە  لە  كردووە  حەزم  لەوكاتەوە  هەر   *
بناسم،  نزیكەوە  لە  و  ببینم  هونەرمەندە  ئەو 
ڕاپەڕین  دوای  بوو،  خەونێك  ئەوە  ڕاپەڕین  پێش 
بۆ  ئەگەر   ١٩٩٦ ساڵی  پاش  بەدیاریكراوی  و 
ڕێم  جاری  چەند  بووبێ،  نەخۆشیش  چارەسەری 
داوە،  لێی  سەرم  مەهاباد  لە  ئەودیو،  كەوتبێتە 
و  باقی  حەمە  حەمەی  لەگەڵ  یەکەم  جاری 
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 
قسەمان  و  داوە  لێ  سەرم  هاوڕێیان  و  دۆستان 
كردووە و بیروڕامان گۆڕیوەتەوە، تا ساڵی ٢٠١٧ 
تێروتەسەل  گفتوگۆیەكی  سازكردنی  نیەتی  بە 
)بۆكان(ـەوە  لە  وەحیدی  ناسر  هاوڕێم  لەگەڵ 
گەیشتینە  كە  كەوتین،  بەڕێ  مەهاباد  بەرەو 
ئەوێ بە یاوەری برامان یووسف فازڵی هاوڕێمان 
بینیمان  خۆی  دووكانەكەی  لە  و  الی  چووینە 
كە زۆر لە دووكانەكەی فازڵی دوور نەبوو، چون 
ئەیووبی  هەردووکیان لە شەقامی سەالحەددینی 
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ڕامان: ئەدی چی لەبارەی سیاچەمانەوە دەزانی؟
عەزیز شاڕوخ: سیاچەمانەش هەر ئەوانەیە، هەر 

هی قەدیمە، ئەوانە زۆر قەدیمن.
هونەری  ناو  لە  زۆر  ڕەسەنایەتییەكی  ڕامان: 

هەوراماندا هەیە.
عەزیز شاڕوخ: بەڵێ، ئەوە نییە عەرزت دەکەم.

هونەرە  لەو  سوودت  بۆچی  کەوایە  ڕامان: 
ڕەسەنە وەرنەگرتووە؟ 

عەزیز شاڕوخ: ڕاستییەکەی ڕیتمی ئەوانم پێ 
خۆش نییە، نازانم بڵێم چی، قەت گوێیان نادەمێ، 
هەر كەسە سەلیقەیەكی هەیە. من زۆرتر ئاهەنگی 
ئاهەنگی  هێدی،  ئاهەنگی  خۆشە،  پێ  نەرمم 
ڕیتمیم پێ خۆش نییە، ئەوانەش هەمووی جۆرێك 
ڕیتمین، »هاهاها هێ هێ هاهەی«، ئی ئەوان 

ئاوایە، چێژی لێ وەرناگرم.
جۆر  پێنج  هەورامان  دەڤەری  ئاخر  ڕامان: 
و  دەرەیی  و  چەپڵە  گۆرانی  هەیە،  گۆرانییان 
ئاوازی خاو و بەرزەچڕی سیاچەمانە و گوشی، 
چەپڵە  گۆرانی  و  ڕیتمی  هەمووی  ئەوانە  خۆ 

نین.
ئاهەنگێک  هەر  هەیانە،  بەڵێ  شاڕوخ:  عەزیز 
لەزەتی لێ نەبەم، قەت فێری نابم، بەاڵم ئەوانە لەو 
زەردەشت  دەڵێ  و  سەلماندوویەتی  مێژوو  بارەیەوە 
هاتووە،  دنیا  بە  ڕەزایە  دەریاچەی  ڕۆژئاوای  لە 
هەورامانیش هەر لە ڕۆژئاوای دەریاچەی ڕەزایەیە، 

پێموایە زەردەشت هەر لە هەورامان پەیدا بووە.
ڕامان: تۆ بۆ گۆرانییەكانت سوودت لە هونەری 
دەڤەری هەورامان وەرنەگرتووە، بۆ چێژی خۆیشت 

حەز ناكەی گوێیان لێ ڕاگری؟
لەزەتی  ناكەم،  ناوەڵاڵ، عەرزت  عەزیز شاڕوخ: 

لێ نابەم.
وایە سەرەتاكانی  ڕامان: کەوایە تۆ قەناعەتت 

گۆرانیی كوردی دەبێ لە ئاهووراوە هاتبێت؟

عەزیز شاڕوخ: دەبێ وابێ، بەڕواڵەت پێشینەكەی 
ئاوایە، بەاڵم زۆر پرسیار كراوە، بۆچی قەتار تەنیا 

لە مهاباد هەیە؟
ڕامان: ئەوەش پرسیارێکی گرنگە، ئا بۆ هەر 

لە مهابادە؟
عەزیز شاڕوخ: بۆ قەتار كە لە مهاباد چوویە 
دەرێ، نە لە بۆكان هەیە، بۆكان نزیكە، شایەدیش 
لە  نە  دەرێ،  چوویە  بۆكان  لە  بەاڵم  هەبێ، 
پرسیارە  ئەو  لە سەقز هەیە،  نە  سەردەشت هەیە، 

پرسیارێكی گرینگە.
ڕامان: کەوایە دەبێ قەتار لە کوێوە هاتبێ؟

قەتار  دەچم،  بۆ  ئاوای  من  شاڕوخ:  عەزیز 
و  هاورێشم  زەمانێك كە جادەی  دەگەڕێتەوە سەر 
بازرگانیی هاورێشم هەبووە، دیارە ئەم مهابادە لێرە 
نەبووە، لە خوارێ بووە، كە سەفەوییەكان وێرانیان 
شاریان  ئەلێرە  هاتوون  ماونەوە  ئەوەی  كردووە، 

دروست كردووەتەوە.
ڕامان: باشە ئەو بازرگانیی هاورێشمە چ پێوەندی 

بە قەتارەوە هەیە؟
عەزیز شاڕوخ: عەرزت دەکەم، من فیكر دەكەم 
یان  بێت،  لێرە  جا  كۆن،  مهابادی  لە  زەمانێك 
و  چین  بۆ  چووە  خەڵك  بێت،  شاروێران  الی  لە 
بازرگانیی چینی كردووە، قەتار یانی كاروان، جا 
سەركاروان هەیە، سەرقەتار هەبووە، قەتار و كاروان 
دەبێ  كە  چووم  بۆ  ئاوای  هەمیشە  من  یەكە، 
ئەو ئاهەنگە ئەو زەمان دروست كرابێ، هەر لەو 

مهابادەش هەیە، شیعرەكەیشی قەدیمییە.
و  بخوێنیتەوە  بۆ  شیعرەکەمان  دەتوانی  ڕامان: 

خوێنەرانی پێ ئاشنا بکەیت؟
عەزیز شاڕوخ: شیعرەکە دەڵێ:

»قەتارێك هاتووە گەوهەر باریەتی
خورشیدی خاوەر سەر قەتاریەتی«

ئیدی،  ئێرەیە  خاوەریش  پیاوە،  نێوی  خورشید 
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یان  ڕۆژهەاڵتە،  ئێرەش  ڕۆژهەاڵت،  یانی  خاوەر 
دەڵێ:

»خۆم خەرامانەكەی خاقانی چینم
كەی بووە توجار بۆ هاونشینم

یان:
خەرامان وتی خورشید نۆشت بێ

ڕەنجی ڕێگای چین فەرامۆشت بێ
فەرش كەن پای میهمان تاالری شاهی

تەناف ئاورێشم ئەیوان خەتایی«
ڕامان: فەرمووت ئەو شیعرانە ئی ئەو زەمانەن؟
عەزیز شاڕوخ: ئەو شیعرانە دەبێ هی ئەو زەمانە 
سەرقەتاریش  بووە،  خۆش  دەنگیان  كەسانێك  بن، 
ئەو  نەزەرم  بە  گوتووە،  ئاهەنگەیان  ئەو  بوون، 
ئاهەنگە لەو دەمیڕا پەیدا بووە، بۆیە هەر تایبەت 
بۆی  دیكەم  بۆچوونێكی  هیچ  دەنا  مهابادە،  بە 

نییە.
ڕامان: ئەدی سەبارەت بە ئەڵاڵوەیسی چی؟

ئێرە نییە، ئی  عەزیز شاڕوخ: ئەڵاڵوەیسی ئی 
باشوورە )ئی عێراقە(. ئەڵاڵوەیسی زۆرتر شیعری 
هەورامی پێ دەگوترێ. شایەد دەگەڕێتەوە سەر 

گۆرانیی هەورامی، ئەویش قەدیمە.
ڕامان: دەڵێن عەلی مەردان قەتار و خورشید و 
خاوکەر و ئەڵاڵوەیسی و ئای ئای وتووە، وەک 

بزانی ئەو قەتاری وتووە؟
عەزیز شاڕوخ: ڕاستە، مەسەلەن عەلی مەردان 
و ئەوان باسی قەتار و ئەڵاڵوەیسی دەكەن، بەاڵم 
)ئەڵاڵوەیسی(یان  نەگوتووە،  قەتاریان  بۆخۆیان 
گوتووە. قەتار فەقەت لە مهاباد گوتراوە، ماملێ 
گوتوویەتی، كاكی من چاكی دەزانی، براكەم، كە 

ڕەفیقی كاك ڕەحیم بوو.
ڕامان: كاك ڕەحیم كێ؟

عەزیز شاڕوخ: خاڵی، خاڵێكی زرینگ و ئەعجووبەی 
هەبووە، ڕەفیقی ئەو برایەی من بووە، پێكەوە هەمیشە 

لە كووچان دەگەڕان و قەتاریان دەگوت.
دێهستانی  شۆڕەتی  پیاوە  ئەو  بزانم  وا  ڕامان: 

بووە، ڕەحیم دێهستانی.
بووە،  لێ  گوێ  كاكم  لە  قەتارم  شاڕوخ:  عەزیز 
لە )ماملێ(م گوێ لێ بووە، لە)حوسێن ماملێ(م 
گوێ لێ بووە، گوایە )سەعید ماملێ(ش چاكی 
چاك  قەتاریان  هەموویان  )ماملێ(كان  گوتووە، 
ماملێ،  محەمەدی  قەتاری  فەقەت  گوتووە، 
دیارە )سەعید ماملێ(ش  بەاڵم  نا،  دیكە  ئەوانی 
گوتوویەتی، )حوسێن ماملێ(ش دەنگی زۆر خۆش 
تایبەتی  فەقەت  قەتارە  ئەو  بووە،  لێ  گوێم  بوو، 

ناوچەی مهابادە، لە هیچ كوێیەكی دیكە نییە.
ڕامان: شێوازی گوتنی خۆیشی هەیە؟

ئەوەیە عەلی مەردان  عەزیز شاڕوخ: مەبەستم 
و ئەوان باسی قەتار و ئەڵاڵوەیسی دەكەن، بەاڵم 

ئەوان قەتار ناڵێن.
ڕامان: نایڵێن، خورشیدی و ئەڵاڵوەیسی و ئای 

ئای دەڵێن.
عەزیز شاڕوخ: ئەڵاڵوەیسی دەڵێن، )ئەڵاڵوەیسی(
ئاهەنگە  لەو  سەدلەسەد  هەیە  ئیحتیمالی  ش 
قەدیمانەی هەورامان وەرگیرا بێت، چونكە زۆرتر 
بە شیعری هەورامی دەگوترێ. »قوربان، قوربانەن 

ناسری ڕەزازی - عەزیز شاڕوخ
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جەژنەن شادییەن«، ئەڵاڵوەیسی زۆرتر بە شیعری 
هەورامی دەگوترێ.

ڕامان: ئەوە شیعری مەولەوییە.
مەولەویش  مەولەوییە،  شیعری  شاڕوخ:  عەزیز 

بە لەهجەی هەورامی گوتوویەتی.
ڕامان: ئەوان »ئای ئای«یشیان هەیە.

ئای«  »ئای  مەقامی  بەڵێ،  شاڕوخ:  عەزیز 
زۆر خۆش نییە، گوێم لێ بووە.

بەاڵم  چكۆلەیە،  شارێكی  كۆیە  ڕامان: 
ڕەسەنایەتییەكی زۆری تێدایە، دەڵێن ئەوێ شوێنی 
حەسانەوەی كاروان و قەتارەكانی ساباڵغ و مهاباد 
دابەزیون،  ڕۆژێ  ئەوێ  خانەکانی  لە  و  بووە 
هونەری ئێرەیان بردووە بۆ ئەوێ، لەوێوەش هونەری 

ڕەسەن هاتووە بۆ ئەم دیو.
ئەوانەدا  بەینی  لە  عەزیز شاڕوخ: بەاڵم شتێك 
نییە، ئەالن ئەوانەی كە لەو دیو گوێم لێ بووە، 
لە )تاهیر تۆفیق(م گوێ لێ بووە، ئەوەی تاهیر 
تۆفیق دەیڵێ، زۆری ئی خۆیەتی، ئیال »وەیلێ 
زاڵم« نەبێ، »وەیلێ زاڵم«، مەقامێكی ڕەسەنە، 

دەبێ لە ڕیزی حەیران و الوك و ئەوانە بێت.
زاڵم«ی  »وەیلێ  كەرداریش  عەلی  ڕامان: 

گوتووە.
كە  كەس  یەکەم  بەاڵم  نازانم،  شاڕوخ:  عەزیز 

گوتوویەتی، تاهیر تۆفیق بووە.
تایبەتمەندیی  زاڵم«ـە  »وەیلێ  ئەو  ڕامان: 
حەیران  بارەی  لە  گفتوگۆیەك  كۆیەیە..  شاری 
و  موکریان  بۆ  حەیران  هەندێك کەس  كە  هەیە، 

ئەو ناوە دەیگێڕنەوە.
زیاتر  من  نەزەری  بە  حەیران  شاڕوخ:  عەزیز 
نەمبیستووە هیچ  ئی دەشتی هەولێرە، چون من 
حەیرانبێژێك بتوانێ وەك ڕەسووڵ گەردی حەیرانی 
هەیە،  ئێمەشدا  ناوچەی  لە  حەیران  دەنا  بڵێ، 
گەردی  ڕەسووڵ  كە  حەیرانەی  شێوە  ئەو  بەاڵم 

دەیڵێت، حەیرانێكە دەتوانم بڵێم لە هەموو بارێكەوە 
لەسەر  كاریگەریی  دەنگیشی  دیارە  تەواوترینە، 
ئاهەنگەكەیشی  مێلۆدیی  لەسەر  زۆرە،  وشەكان 

زۆرە. 
ڕامان: وشە و شیعرەكانیشی، بەشی هەرە زۆریان 

خۆی دایناون. 
گوتووە،  حەیرانیان  لێرەش  دەنا  شاڕوخ:  عەزیز 
لەوێش هەیە، بەاڵم فیكر  لێرەش هەیە و  حەیران 
دەكەم ڕەنگە سەرچاوەكەی ئی الی هەولێر بێت.

ڕامان: الوك كە ئی ناوچەی بادینانە تۆ چەند 
الوكت  چەند  و  هەیە  ئاشناییت  الوك  لەگەڵ 

گوتووتەوە؟
عەزیز شاڕوخ: من بە منداڵی گوێم لە الوكی 
و  مەحموود  شێخ  الوكی  ئەو  بووە،  ئاغا  كاوێس 
بە  ئەودەم  ئەوانە، هەر  گەنج خەلیل و دەخالۆ و 

منداڵی فێریان بووم.
ڕامان: چەند دانەت لەوانە گوتووەتەوە؟

عەزیز شاڕوخ: بەاڵم تازە گوتوومە.
ڕامان: یانی لەم سااڵنەی دوایی بووە؟

كردووە،  زەفتم  سوێد  لە  بەڵێ،  شاڕوخ:  عەزیز 
الوكی گەنج خەلیل. لە سێدی ژمارە ٢ هەیە.

ڕامان: یەك دانەیە؟
عەزیز شاڕوخ: بەڵێ، الوكێكم گوتووە، )گەنج 

خەلیل(ـەكەم گوتووە، ئی دیكەم نەگوتووە.
ڕامان: هەوڵ نادەی لە داهاتوودا ئەوانی دیكە 

بڵێیەوە؟
لە  الوكبێژ  گەورەترین  بەاڵم  شاڕوخ:  عەزیز 

بادیناندا، حەسەن جەزراوییە. 
ڕامان: ئەدی محەمەد عارف جەزراوی؟

ئەوانە  بەاڵم  الوكبێژە،  ئەویش  شاڕوخ:  عەزیز 
كەس  هیچ  جەزراوی،  حەسەن  ناگەنە  هیچیان 

نایگاتێ.
ساڵح  )حەمە  وێنەیەکی  چەند  دەبینم  ڕامان: 
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دیالن(ت بە قەد دیواری دووکانەکەتەوە هەڵواسیوە، 
دیارە زۆر بەو مامۆستا دەنگخۆشە سەرسامی، بۆ 

دیالن چ دەڵێی؟
بووم  ناوەندی  سێی  و  دوو  لە  شاڕوخ:  عەزیز 
کە بە دەنگی ئەو مامۆستا شاعیر و دەنگخۆشە 
ئاشنا بووم، شوێنەوارێکی گەورەی لەسەرم دانا، 
ئاهەنگی ئەڵاڵوەیسی و ئەژدەهاک و نەورۆزی 
لێ فێرم بووم، بە گشتی ئاهەنگی ئەو مامۆستا 
فوئاد  ئاهەنگی  هەندێ  هەروەها  بەرزانە، 
ئەحمەدیش ئاسۆیەکی هونەریی نوێیان پێشاندام.

ڕامان: بەپێی ئەو ئەزموونە كەڵەكەبووەی خۆت، 
بارودۆخی گۆرانی و موزیكی كوردی چۆن دێتە 

پێش چاوت؟
و  شلۆق  زۆر  شاڕوخ:  عەزیز 
مامۆستا  ئەو  دەبینم،  خراپی 
مەیدانی  لە  بەرزانەی  و  گەورە 
پەرەپێدانی  و  كوردی  هونەری 
و  كردووە  كاریان  كوردی  گۆرانی 
میراتێ  وەك  و  كێشاوە  زەحمەتیان 
ئەوڕۆ  بەداخەوە  ماونەتەوە،  بۆمان 

ئەو  بتوانین  كە  نین  ئاستەدا  لەو  میراتگرەكان 
و  مەیدانەوە  هێناویانەتە  ئەوان  بەرزانەی  هونەرە 
ڕایبگرین،  بەرزی  بە  بەجێهێشتووە،  ئێمەیان  بۆ 
و  ڕەسەن  دەنگی  نەبوونی  لە  هۆیەكەی  ئەوەش 

گۆرانیبێژی ڕەسەنەوە دێ.
ڕامان: تۆ باسی دەنگی ڕەسەن و گۆڕانیبێژی 
ڕەسەن دەكەیت، بەاڵم گۆرانیبێژ و موزیكژەنەكانی 
نوێبوونەوەی  و  نوێخوازی  باسی  زۆر  ئەمڕۆكە 
لەنێوان  پێوەندییەك  چ  دەكەن،  كوردی  گۆرانی 
یان  دەبینی؟  كوردیدا  موزیكی  و  نوێخوازی 
گۆرانی و موزیكی ئێمە تا چ ڕادەیەك دەتوانێ 
ڕۆژئاواییەكان  نوێخوازانەی  هەوڵی  لە  سوود 

وەربگرێ؟

نوێخوازی،  دەڵێن  پێی  ئەوەی  شاڕوخ:  عەزیز 
لە  یان  باوە،  گۆرانییەك  شێوە  ئێستا  داخەوە  بە 
زەمانێك  بڵێین  دەتوانین  كە  باو  دەبنە  داهاتوودا 
گۆرانی  پێشی  كە  قورس  بەردێكی  دەبێتە  دێ 
ڕەسەن دەگرێ، ئەوكاتە كەس بەالی ئەو ئاهەنگە 
ڕەسەنەكاندا  گۆرانییە  و  پێشان  سەنگینانەی 

ناچێ.
ڕامان: بۆچی بەالی گۆرانی ڕەسەندا ناچن، 
خۆ لە هەموو چەرخ و ڕۆژێكدا گۆرانی ڕەسەن 

مورید و هەواداری خۆی هەیە؟
و  مایكرۆفۆن  ئێستا  چونكە  شاڕوخ:  عەزیز 
مەسەلەی  تاڕادەیەك  ئەوەش  بوونە،  پەیدا  ئیكۆ 
بۆیە  كردووە،  چارە  دەنگی 
هەركەسە دەنگی هەڵدەبڕێ، ئەوە 
لەڕێی مایكرۆفۆن دێتە مەیدان.

بڵێی  ئەوەیە  مەبەستت  ڕامان: 
ئەوانە دەنگیان خۆش نییە و ئەو 

ئامێرانە دەنگیان خۆش دەكات؟
بەداخەوە  شاڕوخ:  عەزیز 
هونەری  ئەوانە  مەیدانەكانی 
نین، ئەوانە بازاڕین، لە ئاكامیشدا دەبنە كووچە 
بۆیە  لەبەرئەوەی هونەرناسی كەم هەن،  بازاڕی، 
لە  گوێ  ساكاری  و  ئاسانی  بە  كە  ئەوانەی 
گۆرانی و مۆسیقا ڕادەگرن، زیاتر هۆگری ئەو 

جۆرە مۆسیقایەن.
تەكنۆلۆژیا  پێشكەوتنی  پێتانوایە  ئێوە  ڕامان: 
ببێتە هۆی پێشكەوتنی  و هێنانی ئامێری نوێ 
گۆرانی و موزیكی كوردی، یان دەنگە ڕەسەنەکان 

دەشارێتەوە؟
محەمەدی  مامۆستایان:  ئێمە  شاڕوخ:  عەزیز 
و  دیالن  ساڵح  حەمە  و  تۆفیق  تایەر  و  ماملێ 
كاتێك  لەبیرمە  هەبوو،  مان  ـ  جەزراوی  حەسەن 
ئەوانە گۆرانییان دەگوت، خەڵكی گوێی بۆ شل 

حەیران زیاتر ئی دەشتی 
هەولێرە، نەمبیستووە هیچ 
حەیرانبێژێک بتوانێ وەک 

ڕەسووڵ گەردی
حەیران بڵێ.
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دەكردن، ئێستا كوا دەنگی وا ماون، ئەگەر هەشبێ 
نەماوە  ئەوە  باوی  ئەمڕۆ  كەمە،  زۆر  ژمارەیان 
دەنگ پەروەردە بكرێ، زۆربەی خەڵك بۆ فێربوون 
ئامێری ئۆرگ هەڵدەبژێرن، ناچن ئامێری تار و 
كەمانچە هەڵگرن، چونكە ئۆرگەكە ئاسانترە، كە 
دەیانەوێ لە ڕێی ئەو ئامێرەوە زوو بە ئامانجەكەیان 
بگەن كە ئاسانترە، ئەمەش لە كووچە بازاڕییەوە 
نزیكە، هەرچەندە لە ئامێری تاردا قازانجی زیاتر 

هەیە بۆ ئەوەی فێری مۆسیقا ببن.
ڕامان: بە بیروڕای تۆ دواجار مۆسیقای هاوردە 
لەگەڵ مۆسیقای ڕەسەن كامەیان سەردەكەوێ و 

پێشوازی لێ دەكرێ و دەمێنێتەوە؟
عەزیز شاڕوخ: هەموو شتێك بە بێژنگی زەمانەدا 
ئایا زەمانێك دێ  نییە  تێپەڕ دەبێ، ئەوجار دیار 
مۆسیقای ڕەسەنی كوردی و خۆرهەاڵتی لەگەڵ 
خۆی هەڵگرێت كە ئەمەش گۆرانی و مۆسیقای 
فارسی و توركی و عەرەبی دەگرێتەوە، یان كاری 

هونەریی دی لەگەڵ خۆی دەهێنێ.
ڕامان: تۆ ئەوەت لەپێش چاو نییە كە ئینسانی 
سەر  بگەڕێتەوە  دی  جارێكی  خۆرهەاڵتی 

سەرچاوەی ڕەسەنایەتی خۆی؟
ئێزگانەی  ئەو  زەحمەتە..  زۆر  شاڕوخ:  عەزیز 
چاو  لە  باڵودەكەنەوە،  و  پەخش  ڕەسەن  گۆرانی 
ئەوانەی مۆسیقا و گۆرانی پاپ و ڕۆژئاوایی 

باڵو دەكەنەوە هەر بەراورد ناكرێن.
ڕامان: زۆر لە بارەی گۆرانی فۆلكلۆری قسە 
كراوە، ئێستاش هەر قسە و باسی لە بارەوە دەكرێ، 
فۆلكلۆری  گۆرانیی  بە  سەبارەت  ئێوە  بیروڕای 
چییە؟ پێت باشە ئەوانە وەك خۆیان بوترێنەوە، یان 
دەسكاری بكرێن و لەگەڵ ئەمڕۆكەی بگونجێنن؟
عەزیز شاڕوخ: كە دێینە سەر فۆلكلۆر، ئەگەر 
هەم  ئەوە  بكەین،  باسی  گشتی  بەشێوەیەكی 
لە  وشانەی  ئەو  هەم  و  گۆرانییەكە  ئاهەنگی 

گۆرانییەكەدا هەن، ئەو ئاهەنگەی كە فۆلكلۆرە، 
لەوە  بیری  ئەوەی  بێ  پێشدا  لە  گۆرانیبێژە  ئەو 
لەبەر  تەنیا  چۆنن،  شیعرەكان  كە  كردبێتەوە 
خاتری ئەوەی وەزنێك بۆ ئیقاعی گۆرانییەكەی 
بدۆزێتەوە، وشەی وای تێدایە كە كەسێكی غەیرە 
پێمان  چییە،  مانای  ئەوە  دەپرسێ  لێمان  كورد 
عەیبە بۆی وەربگێڕین، من ئەمانە بە فۆلكلۆر 
نازانم، بۆ نموونە حەیران و پاییزە و قەتار و الوك 

و ئەڵاڵوەیسی بە فۆلكلۆر دەزانم.
ڕامان: كەواتە ئەو شیعرانەی پشتاوپشت بۆمان 
ماونەتەوە و لە ناخی مرۆڤەكانی ئەوسا هەڵقواڵون، 
ئەو شیعرانەدا، كە شیعری فۆلكلۆرین  لەناو  تۆ 

ژیاویت؟
عەزیز شاڕوخ: بەڵێ، فۆلكلۆر شتێكە سینگ بە 
سینگ هاتووە و زۆر کەڵکیشمان لێ وەرگرتووە، 

لە )پاییزە(دا چەند جوانە كە دەڵێ:
ئەوە سەدایەكی پیرە پاییزێم گەینێ

لە عالەمێ چەندە درەنگە
لە كاكی خۆم تازە و سەر لە ئەوەڵێ

سەوسەن دەیگوت بە هەاڵڵێ
هەاڵڵ دەیگوت بە بەیبوونێ

بەیبوون دەیگوت بەگیا خاوێ
گیاخاو دەیگوت بە ڕەشەڕەیحانێ

ڕەشەڕەیحان دەیگوت بە سوورەگوڵێ

سەقز، هاوینی ١٩٩٤، کۆنسێرتی شاری سەقز، شەهرام محەمەدی 
تارژەن، عەبدوڵاڵی کەریمی کەمانچەژەن، عەزیز شاڕوخ.
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دەوەرن ئێمە سەر دەرهێنین لە خارێ لە خۆڵێ
بچینەوە خزمەت بایەكی شەماڵ و بارانی پیرە پەڵێ
ئەدەبیاتی  ئەوە  دەزانم،  فۆلكلۆر  بە  ئەمە  من 

ڕەسەنە.
ڕامان: ئەگەر بمانەوێ فۆلكلۆر لە بەرهەمی 
غەیرە فۆلكلۆر جیا بكەینەوە، بە داخەوە دەبینین 
ئەدەبیاتی زارەكی ئێمە تا ئێستا بە تەواوی و بە 

چاكی نەنووسراوەتەوە، تۆ چی دەڵێی؟
نازانم،  بە فۆلكلۆر  ئەوە  ئەمن  عەزیز شاڕوخ: 
تۆ دەتوانی بە ناوونیشانی شیعر ئەوەی بنووسی، 
حەیفە بۆ ماینە كورك، بارگینی سواربێ، ئەمانە 
فۆلكلۆری كوردی نین، بۆ نموونە پیاوێكی عاشق 
دێ، لەوانەیە بۆ مەعشووقی نەگوتبێ، مەبەستی 
خاك و نەتەوەكەی بووبێ، یان بۆ نموونە: )ئەی 
ڕۆڵە، سەر دڵ خڕ بی، باب مردوو بی، شەو وەرە 

بۆ جێ ژووانێ(، من ئەوە بە فۆلكلۆر نازانم.
ڕامان: لەناو كۆمەڵی كوردەواری، ئەو ژنانەی 
کە لە مێردی خۆیان ڕازی نەبوونە، البەال دۆستیان 
هەبووە، ئەوەش مانای وایە لەناو كۆمەڵی ئێمەدا 
ژنیان بەزۆر بە مێرد داوە، بۆیە ئەو جۆرە دەربڕینانە 
دەبینرێن و جێ پەنجەی هونەریشی دەخرێتە سەر.
عەزیز شاڕوخ: ئەوە مانای ئەوە نییە هەرچی 
ببێتە  هات،  لێوە  خیانەتی  باسی  و  بۆن  شتێك 

گۆرانی.
بێ،  خیانەت  ئەوە  نییە  مەرج  بەاڵم  ڕامان: 

هەندێ جار ئەوە عیشقە.
یان  پاك،  هی  عیشق؟  كامە  شاڕوخ:  عەزیز 
ئەفالتوونی، ئەوانەی دەوترێن، هەمووی تەنیا لە 
خەیاڵی ئەو كەسە دان كە نووسیویەتی، بەاڵم لە 

ڕاستی بەدوورن..
بە  ئەمڕۆ،  هونەرمەندانی  تۆ  بەڕای  ڕامان: 
تایبەت گۆرانیبێژەكانی دوای ئێوە تا چ ڕادەیەك 
كوردی  ڕەسەنی  ئاوازی  و  فۆلكلۆر  بە  بایەخ 

دەدەن؟ بۆ نموونە نەجمەددین غواڵمی و ناسری 
ڕەزازی و ئەوانەی دوای ئەمانیش؟

عەزیز شاڕوخ: ئەوانە هەنگاو بە هەنگاو كاری 
باشیان كردووە و جێگەی ڕێز و حورمەتن.

زیاتر  خوێندندا  ئاواز  لە  ئێمە  پێتانوایە  ڕامان: 
بایەخ بە گۆرانی ڕەسەن و فۆلكلۆر دەدەین، یان 

بە شیعرەكان؟
جودا  لێك  شیعر  و  ئاهەنگ  شاڕوخ:  عەزیز 
بە  شیعریش  و  خۆشە  شیعرەوە  بە  ئاهەنگ  نین، 
ئاهەنگەوە جوانە، نەوارەكانم هەردوو جۆرە شیعریان 
تێدایە، چ شیعری شاعیرانی مەزن، چ فۆلكلۆر، 
فۆلكلۆرەكە كە مامۆستا تایەر تۆفیق گوتوویەتی 
ئاهەنگەکان  لەسەر  بەاڵم  گوتوومەتەوە،  منیش 
شیعرەكانی عەبدوڵاڵ پەشێو و شێركۆ بێكەس-مان 
داناوە. لە گۆرانی )هێدی هێدی( كە ئاهەنگێكی 
لەسەر  پەشێوم  عەبدوڵاڵ  شیعری  من  بادینییە، 
داناوە. ئاهەنگی دی لە نەواری )ڕووناك( لەسەر 
شیعری ئەحمەد هەردی و هێمن و پەشێو و نووری 
و هەژار ئاهەنگم داناوە، بە تایبەت ئەو شیعرانەی 
كە لەگەڵ میزاجم خۆش بوون، ئاهەنگی جوان و 
شیاویان بۆ دەدۆزمەوە، ئەوجا بۆ شیعری شاعیرانی 

گەورە دەگەڕێم تێی بئاخنم.
ئەوە بۆ هەڵبژاردنی شیعری شاعیران،  ڕامان: 
فۆلکلۆرییەکان،  لە  بێجگە  ئاهەنگەكان،  ئەی 

ئەوانی دی هەمووی ئی خۆتن؟
نەوارەكانم  زۆری  هەرە  بەشی  شاڕوخ:  عەزیز 
مامۆستایان  لەوانەی  بێجگە  خۆمن،  ئاهەنگی 
بە  ئاهەنگم  من  هەروا  ئەوانە،  و  تۆفیق  تایەر 
)هێدی  وەك  داوە،  عەندەلیبی  جەلیل  جەنابی 
هێدی(، كە ئاهەنگێكی فۆلكلۆرییە، یان ئەوەی 
كە  نایە(  نایە  )هەی  و  باكووری  مامۆستا 
داناوە،  لەسەر  بۆ  شیعرم  و  بادینییە  ئاهەنگێكی 
كەچی هێناویەتی لەسەر نەوارەكەی نووسیویەتی 
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ئاهەنگساز و سەرپەرشت جەلیلی عەندەلیبی.
ڕامان: لە حاڵێكدا ئەو ئاهەنگسازی نەكردووە و 

تەنیا موزیكی ئاهەنگەكەی داناوە؟
ئاغای  بە  داویەتی  بەڵێ،  شاڕوخ:  عەزیز 
ئیفتیخاری و بە هەڵە وەریانگێڕاوەتە سەر فارسی 
و زۆر خراپیان كردووە، تەنانەت ئاهەنگی )نازیلێ 
خاسە كەوێ(ی مامۆستا )عەلی مەردان(ی داوە 
بە )ئیرەجی باستامی( و شیعرێكی تریان لەسەر 

داناوە.
ڕامان: ئەو مۆسیقاسازانەی تاران بۆ وا دەکەن؟
مۆسیقاسازانەی  ئەو  بەداخەوە  شاڕوخ:  عەزیز 
كە لە تاران دەژین و بۆ كەڵكی دوو پووڵی خۆیان 

خانەوادە  دەدەنە  ئاهەنگانە  ئەو 
فارسەكان، ئەمانە زەرەرێكی زۆریان 
كوردی  مۆسیقای  و  گۆرانی  بە 

گەیاندووە.
ڕامان: بەو کارەیان لە داهاتوودا 
زەرەر و زیانی زۆر بە هونەری ئێمە 

هونەری  بە  ئەوانە  داهاتوو  نەوەکانی  و  دەگا 
ئێمەی نازانن.

عەزیز شاڕوخ: زەمانێ دێ هەرزە مندااڵنی كورد 
دێن و دەڵێن ئەوانە ئاهەنگی فارسین و كوردی 
نین، لە كاتێكدا مامۆستا عەلی مەردان زەحمەتی 
لەسەر ئەوانە كێشاوە تا دایهێناون، یان مامۆستا 
كێشاوە،  ئاوازەكانی  لەسەر  زەحمەتی  باكووری 
ئاهەنگێكی  كە  هێدی(  )هێدی  ئاهەنگی  یان 
بادینانییە، ئەگەر هی دوو هەزار ساڵ لەمەوپێش 
بێ و سینە بە سینە هاتبێ، ئەوانە دێن بە زمانی 
غەیرە كوردی دەیهۆننەوە و زیانی پێ دەگەیەنن.

ڕامان: چۆنە بەرانبەر بەم تااڵنكردنی ئاهەنگانە 
هەڵوێست وەرناگرن؟

كێ  بۆ  و  بنووسم  لەكوێ  نازانم  شاڕوخ:  عەزیز 
بنووسم و شكایەت لە كوێ و كێ بكەم، ئێستا من 

لەندەنێ  لە  كۆنسێرتێكم  - ١٩٩٣ز  ساڵی ١٣٧٢هـ 
هەبوو، هەر ئاغای عەندەلیبی )بۆ خۆم لە خۆم(ی 
بردە لەندەن، لەوێ نەوارێكی لەگەڵ خۆی هێناوەتەوە 
و لەو دواییانەدا دەیەوێ نەوارەكە بكاتە شەركەتی و 
بێ ئەوەی مۆڵەت لەمن وەربگرێ باڵوی بكاتەوە، 
ئەمانە هونەرمەندی پووڵن، ئەوها مافی من دەبرێ، 
یووسف  حوسێن  پێشتریش  بكەم؟  نازانم چی  بەاڵم 

زەمانی ئەو كارەی دەكرد.
ڕامان: پێوەندیی نێوان گۆرانی لەگەڵ مۆسیقا 
لە  لەالت  گۆرانییەکە  ئاهەنگی  دەبینن،  چۆن 

پێشرە، یان شیعرەکە؟
عەزیز شاڕوخ: گۆرانی لەگەڵ مۆسیقا پێكەوەن 

و لێك نابنەوە و وەك یەك دەچن.
سەلیقەیەکی  و  بەهرە  ڕامان: 
لە  هەیە،  دانانت  ئاهەنگ  جوانی 
کاتێکدا تۆ هیچ ئامێرێک ناژەنی، 
تۆ چۆن دەتوانی ئاهەنگ دابنێی؟
كەس  هەندێ  شاڕوخ:  عەزیز 
ئاهەنگ  دەتوانێ  دیتبێ،  كالسێكی  ئەوەی  بێ 
دابنێ، ئەمە وەك شیعرنووسینە، هەیە لە ئەدەبیات 
دوكتۆرای هێناوە ناتوانێ شیعر بهۆنێتەوە، هەیشە 

شەشی سەرەتایی تەواو كردووە، شیعر دەنووسێ.
ڕامان: بەڕای تۆ هۆی چییە كە هەموو كەس 

ناتوانێ شیعر بنووسێ، یان ئاهەنگ دابنێ؟
عەزیز شاڕوخ: چونكە شیعر نووسین پێش هەموو 
ئیحساسە،  دانانیش  ئاهەنگ  ئیحساسە،  شتێک 
نەبووە،  ئەمانە  و  نۆتە و سۆڵفێج  ئەم  زەمانێ كە 
كابرایەك لە بناری كێوێ دانیشتووە و )بارانێ و 
بارانێ( بە گۆرانی دەڵێ، یان )خاڵۆی ڕێبوار(ی 
گوتووە، سەد ساڵ لەمەوپێش لەم واڵتەدا نۆت هەر 
بوونی نەبووە، بەاڵم شیعر و ئاهەنگ، ئیحساسی 
مرۆڤ سەرچاوەکەیەتی، لەبەر ئەوەیە كە تێكەڵن.
ڕامان: هەن ئاواز دادەنێن و دواتر شیعرێکی بۆ 

ئێستا مایکرۆفۆن و ئیکۆ 
پەیدابوونە و هەر کەس 

دەنگی هەڵدەبڕێ و دێتە 
مەیدان.
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دەهێنن و لەگەڵ ئاوازەکەی دەگونجێنن، ئی واش 
هەیە شیعر دەهێنێ و ئاوازی لەسەر دادەنێ، تۆ 

کامەیانت بەالوە پەسەندە؟
ئاهەنگ  نازانم  باشی  بە  من  شاڕوخ:  عەزیز 
بەاڵم  بخەی،  ڕێك  لەسەر  جوانی  شیعری  بێنی 

شیعری جوان، بە ئاهەنگی باش جوانتر دەبێت.
بە  هەتە،  زۆرەی  ئەزموونە  ئەو  بەپێی  ڕامان: 
بیروڕای تۆ گۆرانی كوردی چۆن پێش دەكەوێ؟
عەزیز شاڕوخ: دەبێ گۆرانی كوردی پشتیوان و 
سەنتەرێكی هەبێ تا ببێتە پشتیوانی گۆرانیبێژە 
باری تەشویقەوە  لە  ڕەسەنەكان، جێگەیەك هەبێ 
خەڵكی بۆ ئەو بارە هان بدات، بەاڵم لەبەر نەبوونی 
پشتیوانی، هونەرمەندی ڕەسەن پاشەکشە دەکا و 

هەمیشە كەسێكە وا لە برسا دەمرێت.
ماملێ(مان  )محەمەدی  هونەرمەند  ڕامان: 

لەبەر چاوە كە چۆن ژیانی گوزەرا.
عەزیز شاڕوخ: ئەگەر محەمەدی ماملێ جەبری 
زەمانە وای لێ نەكردبایە و نەچووبایە زەماوەندەكان 
بۆ پاروویەك نان دانەنیشتبایە گۆرانی بڵێ، ئێستا 
بكرێ، سەیرەكە  بۆ ساز  پەیكەری  دەیان  دەبوایە 
لەوەدابووە ئەو زاتە هونەرییە مەزنە دوای مردنی 
هیچی نەبووە، چونكە سەنتەرێك نەبووە پشتیوانی 
دێتەوە  هەر  بڵێم  بوارەدا  لەو  بكات، هەرچی  لێ 
و  نەبێ  پشتیوانی  هونەرمەند  ئەگەر  ئەوە،  سەر 
ناچار بێ وەدووی نان بكەوێ، ئینحیراف دەكات، 
یان ناتوانێ بەردەوام بێ، یان ئیدی كەسی دیكە 

ئەو ڕێچكەیە ناگرێت.
پاوە سازكرا،  لە  ڕامان: ساڵێکیان فیستیڤالێك 
تۆ لەوێ بەشداربووی، وەك بیستمانەوە خەڵكێكی 
ئەو  باسێكی  ئامادەبوون،  فیستیڤاڵەدا  لەو  زۆر 

فیستیڤاڵەمان بۆ بكە.
عەزیز شاڕوخ: فیستیڤاڵێكی زۆر باش بوو، بە 
خۆڕایی كۆنسێرتێكم بۆ خەڵكی ئەوێ سازكرد، 

پێشوازیم  بۆ  نەفەر  هەزار   )١٤ - نزیكەی )١٣ 
هاتن.

الی  كوردییەكانی  مۆسیقاییە  تیپە  ڕامان: 
و  كامكاران  تیپی  وەك  ڕۆژهەاڵت  لە  خۆتان 
عەندەلیبییەكان و چل دەف و ئەوانە چۆن دەبینی؟
كامكاران،  تیپی  لە  بێجگە  شاڕوخ:  عەزیز 
مهاباد  لە  هەمانە  خراپە،  وەزعیان  دی  ئەوانی 
مااڵنەوە  بەسەر  و  دەفرۆشت  سابوونی  سەردەمێ 
عەجیبی  تەشكیالتێكی  و  ماڵ  ئێستا  دەگەڕا، 
هەیە، ئەوە من بەو هەموو تەمەنەوە یەك بە دەی 
لە  پشتیوانی  نییە  کەس  چونكە  نییە،  ئەویشم 

هونەرمەندی ڕەسەن بكات.
ڕامان: پێم باشە هەندێ لە بیرەوەرییەكانی خۆت 
لەگەڵ هونەرمەندانی كۆچكردوو، یان هونەرمەندە 

زیندووە باشەكان بۆ بگێڕییەوە.
عەزیز شاڕوخ: ئەوانەی كە ڕەسەنن و خۆیان بە 
دۆستی هونەر دەزانن، من دوور بە دوور حورمەتم 

بۆیان هەبووە.
ڕامان: بە بیروڕای ئێوە تایبەتمەندیی هونەرمەندی 

ئەمڕۆكە دەبێ چۆن بێت؟
كەسێكەوە  هەر  ڕوانگەی  لە  شاڕوخ:  عەزیز 
منەوە  نەزەر  لە  هەیە،  جیاواز  تایبەتمەندیی 
هونەرمەندی  بە  كە خۆی  كەسێك  تایبەتمەندیی 
تا  تێبكۆشێ  هەمیشە  دەبێ  دەزانێ  گەلەكەی 
وەك زانایەك كەڵك لە هونەر وەربگرێ و خەڵكەكە 
بە ڕێگەی ڕاستدا بەرێ و لە واقیعدا ئەنجامی 
هەبێ، لەگەڵ ئێشوئازار و موعاناتی میللەتەكەی 

بێت.
تۆمار  چۆن  هونەرییەكانت  بەرهەمە  ڕامان: 

دەكەی؟
عەزیز شاڕوخ: ئەو دوو نەوارەی كە لەبەردەستمن، 
لێ  ئاهەنگی  یەك  )ڕووناك(ـە،  ناوی  یەكەمیان 
خۆم  بۆ  ئاهەنگەكانیم  هەموو  ئەگینا  دەرچێ، 
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داناوە، ئەوەی دی بیرەوەری )سەید عەلی ئەسغەری 
لە  ئاهەنگەكانیم  لە  نەختێ  كە  كوردستانی(یە 
زۆرن،  دیكەم  ئاهەنگی  تۆماركردووە،  كاسێتێكدا 
بەاڵم دەبێ كۆمپانیایەك لە تاران هەبێ تا پێوەندیم 
بە  نییە  وام  ببەستن، چونكە سەرمایەی  لەگەڵ 
ئەوە  بكەم،  دروست  كاسێت  خۆم  پارەی  و  پووڵ 
نەوارەكانی  ناچارم  دەوێ،  )خەزێنەی(  دەسمایە 
خۆم بە نرخێكی كەم هەرزانفرۆش بكەم كە ئەو دوو 
كاسێتە بە )٣٠٠ - ٤٠٠( هەزار تمەن دەفرۆشم، 
ئەوەش لە چاو نەواری فارسەكان هەر هیچ نییە.
گوێگری  كێشەی  بە  سەبارەت  ئەی  ڕامان: 
نەوارە ئۆرجیناڵەكە  ئایا ئەوان  كورد چیت هەیە، 

)ئەسڵەكە(، یان لەبەرگیراوەكە دەكڕن؟
كۆمەڵی  لە  ئەوەیە  گرفتەكە  شاڕوخ:  عەزیز 
كوردەواریدا كە كاسێتی من دێتە دەرێ، خەڵكەكە 
لێ  سوودی  و  بكڕن  كۆمپانیاكە  ئەوەی  ناچن 
وەربگرن، دوایی دەبینی تیراژی فرۆشی نەواری 
كۆمپانیاكە كەمی لێ فرۆشراوە، بۆیە كۆمپانیاكە 

زەرەر دەكات.
لەبەری  ستۆدیۆكان  ئەوەی  لەبەر  ڕامان: 

دەگرنەوە، كۆمپانیاكان زەرەر دەكەن؟
كاسێتێكی  ستۆدیۆیەك  هەر  شاڕوخ:  عەزیز 
منی داناوە، خەڵكی دێن و دەڵێن بۆمانی تۆمار 
گۆرانی  ئەوانەی  دەكات.  تۆمار  بۆیان  بكە، 
فارسی دەڵێن وەزعیان باشترە، زۆربەیان دەناسم و 
ڕێزی زۆرم لێ دەگرن، بەاڵم كە دێن پێم دەڵێن 
دەڵێم  پێیان  بكەم، من  فێر  كوردیان  مەقامەكانی 
سەرەتا  ئەوان  چونكە  بن،  فێر  ناتوانن  ئێوە  تازە 
دوای ڕەدیف و ئاوازی فارسی كەوتوون، بە نموونە 
كە  گۆرانی  میقدارێ  )خالیقی(  وەك  كەسێكی 

هەیە نوێتری كردوون و دەستی تێوەردراون.
و  هونەر  لە  تازەگەری  ڕادەیەك  تا چ  ڕامان: 

مۆسیقای كوردیدا دەبینی؟

تێدا هەیە، من  بوونەوەی  نوێ  عەزیز شاڕوخ: 
دروست  تازە  گۆرانی  تێكۆشاوم  هەمیشە  خۆم 
بكەم، چ لە هەست و دەروونی خۆمەوە ڕاهاتبێ، 
یان تێدەكۆشم گۆرانی بادینی بە سۆرانی بڵێمەوە، 

بە قەولی هەژار نانی بەنانی بخۆم.
ڕامان: دەكرێ ناوی هەندێ لەو گۆرانیانەت بە 

نموونە بۆمان بێنیتەوە؟
عەزیز شاڕوخ: وەك گۆرانی )هەی نایە نایە( 
پێشتر  دواییان  ئەمەی  كە  ناز(  بە  و )كچۆڵەی 
مامۆستا حەسەن جەزراوی وتوویەتی، من ئەمەم 
بەو  و  داناوە  لەسەر  سۆرانیم  شیعری  و  هێناوە 

نەفەسەوە گوتوومە.
ڕامان: لەو كاسێتانەی تا ئێستا تۆمارت كردوون، 

چەندیان دووبارەكردنەوەی فۆلكلۆریان تێدایە؟
هەمن،  كاسێتانەی  لەو  من  شاڕوخ:  عەزیز 
بوونەوە و  نزیكەی )١٧( كاسێتیان هیچ دووبارە 
چەند بارە بوونەوەیان تێدا نییە، بۆ نموونە حەسەن 
زیرەك ئەگەر )٣٠( نەواری هەبێ، دەبینی زۆربەیان 
من  هەن،  نەوارەكەدا   )٣٠( هەر  لە  و  دووبارەن 
نەمهێشتووە وای لێ بێ، )١٧( نەواری ئەسڵیی 

خۆم هەیە و ئەوانی دیكەش هی كۆنسێرتەكانن.
هەمیشە  ئەوەی  داهێن،  هونەرمەندی  ڕامان: 

كاری نوێ دەكات، بە بڕوای ئێوە ئەوانە كێن؟
عەزیز شاڕوخ: هونەرمەند دەبێ خۆی ئیحساسی 
ناچێ  لەبیرم  من  بكێشێ،  زەحمەت  و  هەبێ 
جارێكیان لەگەڵ محەمەدی ماملێ دانیشتبووم، 
ئەو منی زۆر خۆشدەویست، دەیگوت كوڕە شەوی 

وا بووە تا چواری بەیانی دەمامەوە.
ڕامان: بۆچی تا چواری بەیانی دەمایەوە؟

عەزیز شاڕوخ: ئەو دەیگوت یەك دەفعە ئاهەنگێكم 
خێرا  نوێ،  یان  بێ،  كۆن  ئایا  مێشكەوە،  دێتە 
هەڵدەستم و كاری لەسەر دەكەم، ئەو پیاوە خۆی 
كە  كارەدا  ئەو  بەرانبەر  لە  دەزانی  بەرپرسیار  بە 
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هونەری كوردی زیاد بكات، نەك لەسەر گۆرانی 
كۆن و ڕابوردوو كار بكات، تا لە فەرهەنگەكەدا 
ئیزافەی هەبێ كە ئەمەشی پێ دەگوتم تۆ بۆچی 
ئەو ئاهەنگە فارسی و توركیانە وەردەگێڕیتەوە و 
ئەوان  دەمگوت  منیش  دەیانلێیتەوە،  كوردی  بە 
گۆرانی ئێمە دەكەنە فارسی و توركی، با منیش 

هی ئەوان بكەمە كوردی.
ڕامان: بەاڵم ماملێ وای دەهێنایە ناو هونەری 
ئەوانە  كە  نەدەكرد  بەوە  هەستی  كەس  كوردی 

هونەری توركی، یان فارسین؟
عەزیز شاڕوخ: ڕاستە، ئەو كە هەندێ گۆرانی 
توركی، یان فارسی وەرگێڕاوەتە سەر كوردی هیچ 
كەس نازانێ ئەوە توركییە، یان فارسییە، چونكە 
لەو  یەكێكە  پێوە، ماملێ  كوردی  ڕەنگی  خۆی 

هونەرمەندانەی زەحمەتی زۆری كێشا.
ڕامان: بەڕای ئێوە مۆسیقا و گۆرانی كوردی 
لەناو مۆسیقا و گۆرانی دنیا پلەوپایە و شوێنێكی 

هەیە؟
لە  چاو  نابێ  جیهاندا..  لە  شاڕوخ:  عەزیز 
فەرهەنگیان  چونكە  بكەین،  ئەمریكا  و  ئەوروپا 
كە  ئەوەندەی  جیاوازە،  ئێمە  فەرهەنگی  لەگەڵ 
كارمان  هەیە  دەوڵەمەندمان  فەرهەنگێكی  هەیە 
لەسەر نەكردووە، لەبەر خاتری ئەوەیە گۆرانیبێژە 
بیانییەكان دێن كەڵك لە گۆرانییە كوردییەكانمان 
ئەوەی  باعیسی  دەبێتە  ئەوەش  هەر  وەردەگرن، 
كابرایەكی ئەوروپایی، یان ئەمریكی كە فەرهەنگی 
خۆیان لە هی ئێمەش جیاوازە، بەاڵم چێژ لە ڕیتم 
و ئاوازی گۆرانی كوردی وەردەگرێ، بۆ نموونە 
گۆرانی )كابووكێ( گۆرانییەكە لە سەرتانسەری 

دنیا، بە هەر زمانێك بوترێ چێژ بەخشە.
بەدەنگە  سەبارەت  ئێوە  بیروڕای  ڕامان: 
زیندووەكانی مۆسیقا و گۆرانی كوردەواری وەك 
و  كوردستانی  ئەسغەری  عەلی  سەید  نەمران: 

تایەر تۆفیق و عەلی مەردان و حەسەن زیرەك و 
ماملێ و دیالن چییە؟

و  بوون  ئەوانە مامۆستای من  عەزیز شاڕوخ: 
لێیان وەرگرتووە، مەقامی )وەیلێ زاڵم(  ئیلهامم 
تەنیا من توانیومە لە مامۆستا )تایەر تۆفیق(ی 
وەربگرم، ئەگەر من نەباما ئەو ئاهەنگە بزر دەبوو 
و كەسی دی نەیدەگوت، دەبێ پاش منیش كەسێ 

هەبێ بیڵێ.
ڕامان: ئەی چۆن كارت لەسەر گۆرانییەكانی 

سەید ئەسغەری كوردستانی كردووە؟
ئەسغەری  سەید  ئاهەنگەكانی  شاڕوخ:  عەزیز 
كوردستانی لەوانە سێگا و هومایۆن و ئەوانی دی 
تەنیا من توانیومە بیانلێم، چونكە ئەوانە مامۆستای 
منن، من لە بەرانبەر ئەوانەدا گۆرانی خۆم لە ئاواز 
ئەوانە  ئاهەنگی  كە  بەاڵم  نییە،  خۆم  بەستەی  و 
دەلێمەوە بۆ ئەوەیە كە ون نەبن، دوای ئەوە حەمە 
ساڵح دیالن زۆر ئاهەنگی بۆ بەجێهێشتووین كە من 
كەڵكم لێ وەرگرتوون، لەوانە )سوبح پێناكەنێ( و 
چەند  لە  بێجگە  ئەمانە،  و  عەبدوڵاڵ(  )دەروێش 

دانەیەکی دی کە پێشتر باسم کردن.
دوورودرێژەتان  ئەزموونە  ئەو  دوای  ڕامان: 

پێشنیارتان بۆ هونەرمەندانی كورد چییە؟
عەزیز شاڕوخ: پێیان دەڵێم تێبكۆشن، چونكە دنیا 
ئەوە گۆرانییە كۆنەكان  پاش  بەردەوام دەگۆڕێ، 
هەر بە مۆسیقا ڕەسەنەكان زیندوو بكەنەوە و لێشی 
مۆسیقاییمان  بناغەی  ئێمە  چونكە  بكەن،  زیاد 
قەتار و ئەڵاڵوەیسی و الوك و حەیران و ئەمانەیە، 
ئاهەنگێ  هەر  بناغەیە  ئەو  لەسەر  دەتوانرێت 

بمانەوێ بە ئیحساسەوە ئیجرای بكەین.
ڕامان: باشە ئەگەر باسێكی هونەرمەندی گەورە 
ئیشیشت  كە  بكەی،  بۆ  میرزادەمان  موجتەبای 
لەگەڵ كردووە، هەڵسەنگاندنت بۆ هونەرەكەی بۆ 
كەمانچەژەنینەكەی، بۆ ڕەسەنایەتیی پەنجەكانی 
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چییە؟
قسەی  هیچ  میرزادە  موجتەبای  شاڕوخ:  عەزیز 
زیرەك  حەسەن  كە  گۆرانییانەی  ئەو  نییە.  لەسەر 
كاری  میرزادە  جەنابی  لەگەڵ  كە  گوتوویەتی، 
كردووە، لەگەڵ هەموو گۆرانییەكانی فەرق دەكات. 
منیش هەمیشە حەزم لە دەنگی ڤیەڵۆنەكەی هەبووە، 
شانس لەگەڵ من یاریی كرد، دوو ئەلبوومم لەگەڵ 
»از  ئەلبوومی  یەكیان  هەیە،  میرزادە  موجتەبای 
)تاكژەنییەكەی(  تەكنوازییەكەی  عشق«ـە،  دست 
ئەو كردوویەتی. یەكێكیشیان »ڕووناك«ـە، لەوێشدا 
شیعری  خۆمە،  ئی  مەقامەكە  گوتووە،  مەقامێكم 
)ئەحمەد هەردی(یە، بە نێوی »شۆڕشی نائومیدی«، 
لەوێدا تەكنوازییەكی مەزنی كردووە، من هەمیشە بە 
میرزادە،  تەكنوازییانەی  ئەو  دەدەمە  گوێ  لەززەت 

یانی بەڕاستی حەیفێ كە زوو لە نێوماندا ڕۆیی.
ئەو  كە  وانییە  پێت  ئەدی  بەداخەوە..  ڕامان: 
كۆچی دوایی كردووە، خەڵكێك هەبن لە ئاستی 

ئەو هاتبێتنە پێشەوە و پێگەیی بن؟ 
عەزیز شاڕوخ: چۆن یانی، یانی شاگردی ئەو 

بن؟
ڕامان: شاگردی ئەو بن و پێگەیی بن؟

عەزیز شاڕوخ: بۆچی، زۆرن، بەاڵم شایەد چون 
لە ناوچەی مندا نەبوون، مەسەلەن زۆرتر لە تاران 
یەك  لێرە  بەاڵم  نەیانناسم،  بوون، من  كرماشان  و 
نەفەر هەیە، ئاغای جەالل ڕەحیمی زۆر پەنجەی 

چووەتەوە سەر جەنابی میرزادە.
ڕامان: ئێ منیش ئەوەی دەڵێم.. باشە تاکەی 

لەگەڵ هونەرەکەت بەردەوام دەبیت؟
عەزیز شاڕوخ: لە زۆر قۆناغی ژیانمدا گەلێک 
سەختی و ناخۆشیم دیتن، کۆسپ و تەنگەچەڵەمەی 
هونەری  جموجووڵی  لە  بەاڵم  ڕێم،  هاتنە  زۆر 
بەردەوام  نەوەستام،  خۆم  کاری  لە  و  نەکەوتم 
چم  ماوم  تا  دەمەوێ  هەبووە،  هونەریم  بەرهەمی 

لە دەست بێ بۆ هونەری میللەتەکەم بە یادگاری 
بەجێی بێڵم.

ڕامان: باست کرد کە یەکێک لە منداڵەکانت 
بەاڵم  هەیە،  )نەققاشی(  نیگارکێشی  بەهرەی 
لەگەڵ  مندااڵنەت  ئەو  نەکرد  ئەوەت  باسی 
دەنگخۆشیی چۆنن، شوێن پێی تۆیان هەڵگرتووە، 

تاقەتی هونەری گۆرانییان هەیە؟
عەزیز شاڕوخ: ئەو پێنج کچەم کە هەندێکیان 
بە  ژیان  هەلومەرجی  هونەرە،  لە  حەزیان  زۆر 
لێ  وای  تایبەتی  بە  خۆمان  ژیانی  و  گشتی 
هونەر  بۆ  و  بم  خەریک  لەگەڵیان  نەتوانم  کردم 

پێیان بگەیەنم.
سەرخستنی  لە  چەند  هاوژینەکەت  ڕامان: 
و  بووە  هاوکارت  هونەریتدا  و  تایبەتی  ژیانی 

پاڵپشتی کردووی؟
عەزیز شاڕوخ: خێزانەکەم هەرچەندە تەمەنی زۆر 
لە تەمەنی من کەمتر بوو، بەاڵم لەو ڕۆژەوەی 
گیرگرفت  هەموو  ژیانم،  هاوبەشی  بە  بووە  کە 
و  کرد  قەبووڵ  منی  ژیانی  ناخۆشییەکانی  و 
لەگەڵی بەش کردم، وەک کەسێکی دڵسۆز لە 
من  زۆرجار  بووە،  لەگەڵم  ژیانم  ناخۆشییەکانی 
خەریک دەبوو دڵتەنگ و نائومێد بم، بەاڵم ئەو 

دڵی داومەتەوە و هیوای خستووەتەوە نێو دڵم.
ڕامان: کچێکت کە نۆبەرەکەتە بە فەلەجی لە 
دایک بووە، ئەوە چەند هەستی ناڕەحەتی لەالت 

دروست کرد؟
عەزیز شاڕوخ: کە ئەو کچەم لە دایک بوو زۆر 
دڵم پێی خۆش بوو، بەاڵم لەپاش چوار مانگ ئەوجا 
زانیم کە بە زگماک فەلەجە، ئەوە ئەوەندەی دی 
ژیانی لێ پڕ کردم لە کوێرەوەری و زۆر ناڕەحەتی 
کردم، بردمە کن زۆر دوکتۆران، کەڵکی نەبوو، 
نەیدەتوانی هیچ بخوا، کە دەچوومەوە ماڵێ لەسەر 
گۆرانی  دەکەوتمە  گریانەوە  بە  و  دادەنا  کۆشم 
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نا،  لێ  ناوی )گواڵڵە(م  ئەو منداڵە کە  گوتن، 
نزیکەی سێ ساڵێک ژیا.

ڕامان: بۆچی شیعری پیرە هەڵۆی مام هەژارت 
هەڵبژارد و ئاهەنگت بۆ دانا؟

ناوبانگی  زۆر  ئاهەنگە  ئەو  شاڕوخ:  عەزیز 
ئاهەنگێکی  دەزانی  وایان  گوێگران  کرد،  پەیدا 
سیاسییە، بەاڵم ئەمن مەبەستم ئەوەبوو بڵێم یاخوا 
لێی  ژیاندا  لە  و  نەبی  نامەرد  موحتاجی  کەس 

نەقەومێ.
زۆرت  نامەردانەوە  دەستی  بە  دیارە  ڕامان: 

چەشتووە و چەرمەسەریت دیوە؟
بهێنم،  ژن  ئەوەی  پێش  ئەمن  شاڕوخ:  عەزیز 
پێش  هاوەڵی  و  دۆست  زۆر  لە  یارمەتیم  داوای 
یارمەتیم  سەردەمی زیندان کرد، هەروەها داوای 
لەو کەسانە کرد کە خزمم بوون، بە داخەوە ئەوانە 

هیچیان یارمەتییان نەدام.
ڕامان: ئیدی پشتت بە خۆت بەست و کەوتییە 

کارکردن؟
عەزیز شاڕوخ: کە ژنم گواستەوە ئیدی بیرکردنەوە 
و خەیاڵم گۆڕا، لەوە گەیشتم کە بۆ ژیانی ماڵ و 
منداڵت نابێ لە کار و کاسبی ڕاوەستی، بۆیە بڕیارم 
دا بۆ ژیانی ماڵ و منداڵەکانم دەبێ دەستەویەخە 

ڕووبەڕووی هەموو لەمپەر و دژوارییەک ببمەوە.
هێنا،  خۆشەویستی  بە  هاوسەرەکەت  ڕامان: 
لەڕووی  هاوژینییەکەتان  ژیانی  پێکەوەنانی  یان 

کۆمەاڵیەتییەوە ئاسایی بوو؟
هاوسەرەکەی  دۆزینەوەی  شاڕوخ:  عەزیز 
ژیانم ڕێکەوت بوو، یەکێک لە کوڕە پلکەکانم 
برادەرێکی هەبوو زۆری خۆش دەویست، هەمیشە 
باسی جوامێری و پیاوەتی ئەو دۆستەی دەکرد، 
ڕێکوپێکی  باسی  دەکرد،  ئەوی  باسی  لەگەڵ 
کچەکەشی بۆ دەکردم، بۆیە حەزم کرد لەگەڵ 
ئەو بنەماڵەیە خزمایەتی بکەم و تێکەڵیان بم، کە 

کچەکەم دیت زیاتر لەسەر ئەو بڕیارەم سوور بووم.
بە  ژنهێنانەکەت  کاری  ئاسانی  بە  ڕامان: 

دەستەوە هات، یان بێنە و بەردەی تێکەوت؟
کچە  کە  دەزانی  وام  ئەمن  شاڕوخ:  عەزیز 
و  دایک  ئیدی  باوکییەتی،  ماڵی  تاقانەی 
بابی داواکاری زۆریان دەبی و مارەیی زۆر داوا 
دەکەن، بەاڵم بەختم هەبوو لەو خانەوادەیە نزیک 
بوومەوە، کە داوای دەستی کچەکەم کرد، ئەوان 
زانیبوویان لەمێژ نییە لە زیندان هاتوومە دەرێ، 
بڕیاریان  بۆیە  دەناسی،  ئێمەشیان  بنەماڵەکەی 
پێ  مەسرەفیان  و  بکەن  پێشکەش  کچەکەم  دا 

نەکردم.
مەرگی  هەواڵی  بووی  زیندان  لە  کە  ڕامان: 
ماوەی  لە  ئەوان  تۆ،  دایە  براکەتیان  و  باوک 
ئەو  کاریگەریی  کرد،  دواییان  ساڵێکدا کۆچی 

مەرگەیان لەسەر تۆ چی بوو؟
عەزیز شاڕوخ: کە لە زیندان ئەو دوو هەواڵەم 
پێگەیشت، بەبێ ئەوەی بهێڵم کەس بزانێ فرمێسکم 
بۆ هەڵدەوەراندن، خۆشم بە خەتابار دەزانی، چونکە 
ئەوان دەیانویست ببمە شتێک و ژیان و گوزەرانیان 
نەمتوانی  و  زیندان  بەاڵم کەوتمە  بکەم،  چاک 
هیچیان بۆ بکەم، منیش ئەوەندەی دی هەستم بە 

تەنیایی و بێ کەسی کرد.
ڕامان: بۆچی هەستت بە تەنیایی و بێ کەسی 
کرد، ئەی دڵت بە دایک و خوشکەکانت خۆش 

نەبوو؟
عەزیز شاڕوخ: لە زیندان کەس نەبوو کۆمەکم 
بکا، دایکم کەسی نەبوو، ئەویش داهاتی نەبوو، 
ئەوانیش  بوون،  خۆیان  ماڵی  لە  خوشکەکانیشم 

نەیاندەتوانی هیچم بۆ بکەن.
کەسێک  سەختەوە،  بارودۆخە  بەو  ڕامان: 
نەبووبێ لە زیندان کۆمەکت بکا، چۆن ئەو چەند 

ساڵەت لە زیندان بەسەربرد؟
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عەزیز شاڕوخ: کە زانیم کەس نییە بە هانامەوە 
دەستم  زیندان  لەناو  هەر  بکا،  کۆمەکم  و  بێ 
دووکانێکی  هاوڕێیەکم  لەگەڵ  و  کاسبی  دایە 
ئێمەی  ژیانی  نەختێک  ئەوە  دانا،  بچکۆلەم 

چاک کرد.
ژیانتدا  لە  کە  هەڵوێست  ناخۆشترین  ڕامان: 
تووشی بووبووی و خەفەتی زۆرت لێ خواردووە 

چی بووە؟
کرابووم،  بێکار  کە  ساڵێکیان  شاڕوخ:  عەزیز 
لە ماوەی سا ڵێکدا هەرچیم هەبوو فرۆشتم و بۆ 
پووڵێکیشم  و  پارە  هیچ  کرد،  خەرج  منداڵەکانم 
بە دەستەوە نەبوو کاسبی پێوە بکەم، قەت ئەوها 
هاوەڵێکی  الی  چوومە  نەبووبووم،  خەفەتبار 
پێم  هەبوو،  بەسەرەوە  چاکەی  زۆر  کە  باوکم 
گوت من شارەزای سەوزیخانەم، ڕێگەم بدە وەک 
کرێکارێک لەالت خەریکی کارێ بم، ئەو گوتی 
من کرێکارم زۆرە و پێویستم پێت نییە، ئەوەم لە 

دڵی دەرنایێ، چونکە زۆر نائومێدی کردم.
ڕامان: دوایی چۆن لەو نائومێدییە دەرباز بووی 

و ئیشت دۆزییەوە؟
عەزیز شاڕوخ: بریارم دا دەستفرۆشی )فرۆشیاری 
الی  چوومە  بەیانییەکەی  بکەم،  دەستگێڕ( 
کەسێک کە دەمناسی و پێم گوت یەک- دوو 
ڕادیۆم بدەیێ بیانفرۆشم، ڕادیۆکانم لێ وەرگرت 
و گوتی ئەو ڕادیۆیانە بفرۆشە، مایەکەی بۆ من 

بێنەوە و قازانجەکەشی بۆ خۆت.
نەبوو،  قورس  تۆ  بۆ  کارە  جۆرە  ئەو  ڕامان: 

سەرنجی خەڵکی ڕانەکێشا؟
ناو  کاری  قەت  پێشتر  من  شاڕوخ:  عەزیز 
بازاڕم نەکردبوو، کە ڕادیۆکانم هەڵگرت و بەنێو 
هەر  دیتم  بوومەوە،  شۆڕ  مەنگوڕاندا  مەیدانی 
خەڵکە و بە سەرسوڕماوی تەماشای من دەکەن، 
بە  نەچوو  پێ  هەندەی  نەدایە کەس،  گوێم  من 

تەواوی ترسم شکا.
ڕامان: کە خەڵکی ناسیاو و نە ناسیاو تۆیان 
دەبینی خەریکی ئەو کارەی کەس نەبوو  غیرەت 
و ئینسانیەتی بجووڵێ و کارێکی گونجاوت بۆ 

بدۆزنەوە؟
عەزیز شاڕوخ: خەڵکی و دووکاندارەکانی مەیدانی 
مەنگوڕان، ئەوانەی منیان دەناسی، بە سەرسوڕماوی 
تەماشایان دەکردم، ئەمن باکی هیچم نەبوو، باوەڕم 
بە خۆم هەبوو، دەیانزانی سەرم بۆ کەس شۆڕنەکردووە 
و شۆڕیشی ناکەم، بۆیە لەسەر کاری خۆم بەردەوام 

بووم.
ڕامان: تۆ پیاوێکی دەست و دڵ پاکی، نیەتت 
باشە، بۆ گەل و نیشتمان و هونەرەکەت دڵسۆزی، 
قەرەبووی ئەو دڵسۆزی و نیەت باشیەت کراوەتەوە؟
عەزیز شاڕوخ: خودا ئاگای لە دڵمە و هەمیشە 
دڵمدا  لە  خەراپ  نیەتی  ڕێم،  دەهێنێتەوە  چاکە 
نەگەڕاوە، بەرانبەر خەڵکیش لە نیەت پاکی زیاتر 
هیچی دیکەم نەبووە، حەزم کردووە ئەگەر تووشی 

ناڕەحەتیش بم، بەاڵم لەناو میللەتی خۆمدا بم.
کەسە  و  هونەرمەند  قەدەری  ئەوە  دیارە  ڕامان: 
هەڵکەوتووەکانی میللەتی ئێمەیە، )حەسەن زیرەک(
یش ژیانێکی ناڕەحەت و پڕ لە کولەمەرگی بەڕێ 
کرد.. باشە دوایی کارێکی باشترت وەگیر نەکەوت؟
سااڵن  ماوەی سێ  ئەوە  دوای  شاڕوخ:  عەزیز 
میوەفرۆشیم  و  سەبزی  خزمێکم  دووکانی  لەبەر 
بەرەو  مە  ژیانی  بڕەک  کاسبییە  بەو  کرد، 
باشی چوو، زستانانیش یان سەفەرم دەکرد، یان 
بەخت  دوایی  دەفرۆشتەوە،  و  دەکڕی  شتومەکم 
بەرەو پیرم هات، بۆ یەکەم جار لەگەڵ خزمێکم 
نەبرد  زۆری  کڕی،  نیوەیی  بە  تاکسییەکمان 
ئەو تاکسییەمان فرۆشتەوە و بە یارمەتی چەند 
تەنێ  بە  دامێ،  قەرز  بە  پووڵیان  کە  هاوەڵێکم 
تەکسییەکی کۆنم بۆ خۆم کڕی و کارم لەسەر 
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کرد.
ڕامان: زۆر سپاس، هیالكم كردی، بمبوورە، بەاڵم 
بەتایبەتی هاتوومە  من چەند جارە لە هەولێرێڕا 

الی جەنابت.
عەزیز شاڕوخ: ئیختیارتان هەیە، میوان عەزیزە، 

لەسەر چاومە، سپاست دەكەم.
ڕامان: زۆر سپاست دەكەم، تەمەندرێژ بی، هەر 

بمێنی بۆمان.
عەزیز شاڕوخ: سپاست دەكەم.

ژیاننامەی هونەرمەند عەزیز شاڕوخ

ساڵی  دەكاتە  كە  هەتاوی  ١٣١٧ی  ساڵی   *
گەڕەكی  ساباڵخ،  شاری  لە  زایینی  ١٩٣٨ی 
قەبران كە ئێستا ناوەكەی بووەتە خیابانی وەفایی، 
لە بنەماڵەیەكی مامناوەندی لە دایكبووە و چاوی 

بۆ ژیان هەڵێناوە.
دواتر  بووە،  برایەك  و  خوشك  خاوەنی چوار   *
زۆر  برایەی  ئەو  بەاڵم  بووە،  دیكەی  برایەكی 

نەژیاوە.
خەڵكی  باپیری  عەبدوڵاڵیە،  ناوی  باوكی   *
الوێتی  بە  كە  بووە  عێراق  كوردستانی  پشدەری 
چووەتە ئێران و لە ناو مەنگوڕایەتی گیرساوەتەوە و 
هەر لەوێ لەگەڵ كچێكی مەنگوڕی زەماوەندی 

كردووە.
* دایكی ناوی ئامینەیە، خەڵكی شاری نەهری 
عرووس  شەڕی  لە  كە  بووە  باكوور  كوردستانی 
و  باوك  و  بوون  ئێران  ئاوارەی  برایەكی  لەگەڵ 
لە  كوژراون،  عرووسان  بەدەستی  كەسوكاریشیان 
بەدەستی  بازاڕێ  لە  براكەی  )ورمێ(ش  شاری 
ئەڵبەتە  دەكوژرێ.  )ئەرمەنیان(  لۆیان  جی 
ئەوكاتەی كە سمایالغای سمكۆ مارشەمعوونی 
گەورەی ئەرمەنییان دەكوژێ، ئەوانیش بۆ تۆڵەی 
ڕابەری خۆیان دەست بە كوشتاری خەڵكی بێتاوان 

دەكەن.
خوێندنی  ١٩٦٠ز،   - ١٣٣٩هـ  ساڵی  لە   *
تەواو  ساباڵغ  شاری  لە  ناوەندی  و  سەرەتایی 
مامۆستا  بوونە  و  پەروەردە  خولی  بۆ  و  كردووە 
چووەتە ورمێ و لە ساڵی ١٣٤٠هـ - ١٩٦١ز بووە 

بە مامۆستای قوتابخانە.
* ساڵی ١٣٤٢هـ - ١٩٦٣ز لەالیەن ساواكەوە بە 
تۆمەتی یارمەتی و كۆمەك بە شۆڕشی ئەیلوولی 
كوردستانی عێراق، واتە تا ساڵی ١٣٤٥هـ - ١٩٦٦ز 
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لە  ئازادبوونی،  پاش  لە  ماوەتەوە،  بەندیخانە  لە 
هەمان ساڵدا لەگەڵ كیژێكی كورد بەناوی كوبڕا 
كە لە بنەماڵەیەكی زۆر بەڕێزە زەماوەندی كردووە، 
بەرهەمی ئەو زەماوەندەش بریتییە لە پێنج كچ بەو 

ناوانە: هەاڵڵە، كەژاڵ، پاوان، خەرمان، ساوان.
* دوای تەواوكردنی خوێندنی ناوەندی، دیبلۆمی 
لەوێ  ورمێ،  چووەتە  پاشان  وەرگرتووە،  تەبیعی 
پاش  بینیوە،  مامۆستایەتی  ڕاهێنانی  خولی 
تەواوكردنی ئەو خولە بووەتە مامۆستای قوتابخانە، 
ئەوجا ساڵێك لە دێهات دەرسی گوتووەتەوە، پاشان 
بەهۆی كاكییەوە كە ئیفلیج بووە، هێناویانەتە شاری 
مەهاباد، دوو سااڵن لە قوتابخانەی وەرهەرام دەرسی 

بە قوتابیان گوتووەتە.
١٩٦٣ز   - ١٣٤٢هـ  ساڵی  لە  ئەوە  دوای   *
سێ  ماوەی  و  كراوە  قوڵبەست  ساواكەوە  لەالیەن 
یارمەتی و كۆمەكی شۆڕشی  تاوانی  بە  سااڵن 
ماوەتەوە،  شادا  زەمانی  بەندیخانەی  لە  ئەیلوول 
لە  باوكی و كاكی  لە ماوەی ئەو سێ ساڵەشدا 
ماوەی ساڵێكدا یەك لەدوای یەك كۆچی دواییان 
كردووە، لە پاش ساڵێك بە مەرگی باوكی، دواتر 

بە مەرگی كاكی زانیوە.
* ساڵی ١٣٤٤هـ - ١٩٦٥ز تا ساڵی ١٣٥٨هـ 
- ١٩٧٩ز بەهۆی سەختی و گیروگرفتی ژیانەوە 
بخاتە  هونەری  بەرهەمێكی  هیچ  نەیتوانیوە 
كە  - ١٩٦٥ز  ساڵی ١٣٤٤هـ  لە  بەاڵم  بازاڕەوە، 
نەختێ هاتووەتەوە سەرخۆی و كەوتووەتە سەرپێی 
خۆی، هەر لە ماڵەكەی خۆی ئەلبوومی )های 
ئەوە  دوای  هەر  كردووە،  تۆمار  لەبەیاندا(ی 
ئەلبوومی )١١( و )١٢(ش هەر لە ماڵی خۆی 

تۆمار دەكات.
كچە  كە  ١٩٩١ز   - ١٣٧٠هـ  ساڵی  لە   *
ئەو  تاكسییەكی هەبووە،  گەورەكەی شوو دەكات 
تەکسییەی بۆ فرۆشتووە، دوایی کە نەختێ پارەی 

بۆ دەمێنێتەوە، ئەو بڕە پارەیەش ٥٠٠.٠٠٠ تمەن 
بووە، ئەو پارەیەی بە دووكان داوە و كردوویەتی بە 

)نەوار فرۆشی - ستریۆ(.
* لە ساڵی ١٣٧٠هـ - ١٩٩١ز بۆ فیستیڤاڵێكی 
نانەتەوەیی لەالیەن خانمێكی ئینگلیز بەناوی )ئانا 
لە  هەر  كراوە.  بانگهێشت  لەندەن  بۆ  هانت(ـەوە 
سااڵنی ١٣٧٠ – ١٣٧١هـ )١٩٩١ – ١٩٩٢ز(دا 
دوو ئەلبوومی بەناوەكانی )گوڵی ژاكاو( و )ئەز 

دەستی عیشق( تۆمار كردووە
تاران  لە  ١٩٩٥ز   - ١٣٧٤هـ  ساڵی  تاكوو   *
بەناوەكانی: )ئاوات( و  ئەلبوومی دیكەی  چوار 
)زەمانە( و )یادوارە( و )ڕووناك( تۆمار كردووە.

* چەند جارێك، لە چەند ساڵێكی جیاوازدا، لە 
دانیمارك، فینالند،  ئەوروپا وەك: سوێد،  واڵتانی 
كراوە،  بانگهێشت  سازكردن  كۆنسێرت  بۆ  نەرویج 
لە  كە  ئاوات  مۆسیقای  تیپی  لەگەڵ  هەروەها 
تاران بوو بۆ واڵتی ئەڵمانیا بانگهێشت كراوە و لە 

چوار شاری ئەو واڵتەدا كۆنسێرتی سازكردووە.
* لەناو ئێرانیشدا، لە تاران و شارەكانی دیكەی 
وەك كرمانشان و سنە و مەهاباد و مەریوان و بانە 
و سەقز  بۆكان  و  و سەردەشت  و شنۆ  نەغەدە  و 

كۆنسێرتی هەبووە.
* چەندان كەڕەت لەالیەن بەرپرسانی باشووری 
كوردستان بانگهێشت كراوە و دوو ئەلبوومی بەناوی 
تۆمار  سلێمانی  شاری  لە  )خاك٢(  و  )خاك١( 
كردووە، لەو سااڵنەی دواییشدا دوو ئەلبوومی بە 
شاری  لە  هەر  )مەهاباد(  و  )سكااڵ(  ناوەكانی 
لەالیەن  )سكااڵ(  كە  كردووە  تۆمار  مەهاباد 
و  باڵوكرایەوە  هەولێر  لە  چوارچراوە  كۆمپانیای 
)مەهاباد(یش لە سلێمانی لە ڕێگەی كۆمپانیای 

)شارۆ(وە باڵوكرایەوە.


