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كاوەی ئەحمەد میرزا:
ئێمــە تــا ئێســتا شــانۆیەکمان نەبــووە، 
ــۆ شــانۆش قورســە، درامــا  نووســین ب

نووســین ئاســانترە.

هەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحید
)٤ - ٤(

پیاوێكــی ســەنگین و  ئەحمــەد میــرزا  * كاوەی 
هونەرمەندێكــی پــڕ بەخششــە، بــە درێژایــی ژیانــی 
ــدا كــە  ــە بوارەكــەی خۆی ــە هێمنــی كاری كــردووە، ل ب
ــارە. ئــەو  ــووە جێدەســتی دی ــەری درامــا و شــانۆ ب هون
هونەرمەنــدە كــە لــە ســاڵی 19٤0 لــە شــاری ســلێمانی 
هاتووەتــە دنیــاوە، كــوڕی كەســایەتی ناســراو ئەحمــەد 
میرزایــە كــە خــەزووری )شــێركۆ بێكــەس(ی شــاعیرە 
و زۆر حــەزی بــە هونــەر و ئەدەبیــات و شــیعر دەكــرد، 
دۆســتی نزیكــی زۆربــەی هــەرە زۆری نووســەران و 
هونەرمەنــدان و ئەدیبــان بــوو، كەســێكی مەجلیــس ئــارا 
و قســەخۆش بــوو، هاوپیاڵــە و هاونشــینی شــاعیر و 
پیاوماقوواڵنــی شــاربوو، لــە وەزیفــەی حكوومیــدا بــێ 

پــەروا خزمەتــی خەڵكــی كــردووە.
* كاوەی ئەحمــەد میــرزا كــە ســاڵی 1960- 1961 
ــە خانــەی مامۆســتایانی ســلێمانی تــەواو  خوێندنــی ل
ــاوە  كــردووە، ســاڵی 1968دا ژیانــی خێزانــی پێكــەوە ن
و خاوەنــی دوو كــوڕ و ســێ كچــە، بــەاڵم تــا ئێســتا بــە 
پێچەوانــەی بــاوك و كەســوكارەكەیانەوە هیــچ كامێك لە 
منداڵەكانــی لــە دنیــای هونــەر نزیــك نەكەوتوونەتــەوە.

ئەندامــی كۆمەڵــی  لــە ســاڵی 1956وە  * هــەر 
هونــەرە جوانــەكان بــووە، تــا ســاڵی 1963 كــە بــە 
فەرمانــی حكوومــەت و دەســەاڵتدارانی ئــەو ســەردەمە 
وەك هەمــوو كۆمەڵــە و ســەندیكا و یەكێتییەكانــی 

دیكــەی ئەدەبــی و هونــەری داخــراوە.
لــە دامەزرێنەرانــی  ئــەم هونەرمەنــدە یەكێكــە   *
تیپــی نواندنــی شــۆڕش كــە ســاڵی 1958 دامــەزراوە، 
لــە ســاڵی )1971(یشــەوە تــا ئێســتا ئەندامــی )تیپــی 
نواندنــی ســلێمانی(یە، بــۆ چەنــدان خولیــش ســەرۆكی 
ــووە كــە بەســەریەكەوە نزیكــەی )10( ســاڵ  تیپەكــە ب
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ســەروكاری كــردووە.
چاالكــی  لــە  1976وە  ســاڵی  لــە  هــەر   *
قوتابخانــەكان دەســت بەكاربــووە، بــۆ مــاوەی )10( 
ســاڵیش بەڕێوەبــەری چاالكــی قوتابخانــەكان بــووە.
)تەلەڤزیۆنــی  دامەزرێنەرانــی  لــە  یەكێكــە   *
پەروەردەیــی( لــە شــاری ســلێمانی كــە هــەر لــە ســاڵی 
ئــەو  بەڕێوەبــەری   )2006( ســاڵی  تــا  )2002(وە 
تەلەڤزیۆنــە بــووە، بەهــۆی ئــەو كەناڵەشــەوە خزمەتێكی 
زۆری بــە بــواری پــەروەردە و فێركــردن و قوتابیانــی 

ــردووە. ــورد ك ك
ــی  ــە وەزارەت ــدا، ل ــە شــاری بەغ ــاڵی 1977 ل * س
پــەروەردە لەگــەڵ چەنــد هونەرمەندێكــی ســلێمانی 
بەشــداری لــە خولــی درێژخایەنــی دەرهێنانــی شــانۆیی 
و تەلەڤزیۆنــی كــردووە و لــە خولەكــەش لەســەر ئاســتی 
ئێــراق بــە پلــەی دووەم دەرچــووە كــە نزیكــەی دوو 

ــدووە. مانگــی خایان
* لــە بەغــدا ســاڵی 1978، ئەندامــی كۆنگــرەی 
یەكەمــی شــانۆكارانی ئێــراق بــووە كــە ســەندیكای 
ڕێكــی  گــەل(  )دادگای  بینــای  لــە  هونەرمەنــدان 
خستووە، هەروەها ئەندامی ڕێكخراوی هونەرمەندانی 

كوردســتانە.
* لە شــاری ســلێمانی لە ســااڵنی 1983- 198٤ بەشــداری 
لــە هــەردوو دیــداری شــانۆی كــوردی كــردووە كــە هەریەكەیــان 

ســێ ڕۆژی خایاندووە.
* ساڵی 1995 لە وەزارەتی ڕۆشنبیری لێپرسراوی 

یەكەم مەڵبەندی شانۆی كوردستان بووە.
ــی  ــەوە ئەندامــی یەكێتی ــاڵی 1972ـ ــە س ــەر ل * ه

نووســەرانی كــوردە.
* لــە ســاڵی 198٤ یەكێــك بــووە لەوانــەی لەبــەردەم 
پەیمانگای هونەرە جوانەكان سەرپەرشتیی مانگرتنەكەی 

هونەرمەندانــی ســلێمانی كــردووە.
* لــە ســاڵی 198٤ لەالیــەن ڕژێمــەوە دەگیــرێ، 
پــاش ئازادكردنــی، لــە بــواری پــەروەردە و خوێنــدن بــۆ 
گەنجینەكانــی پــەروەردەی ســلێمانی دوور دەخرێتــەوە، 
ــە  ــە وەزیف ــەن ل ــاڵی 2006 خانەنشــینی دەك ــە س ــا ل ت

بــەردەوام بــووە.
* لەو ساڵەوە خۆی بۆ نووسین و وەرگێڕان و كاری 
هونــەری تەرخــان دەكات، لــە مــاوەی خانەنشــینییەكەی 
چــوار زنجیــرە درامــای بــە ناوەكانــی )وەســیەتنامە، 16 
ئەڵقە، ژیلەمۆ، 20 ئەڵقە، سۆما، 30 ئەڵقە، گێالس، 
10 ئەڵقــە( نووســیوە كــە هەندێكیــان تۆماركــراون و 

ئەوانــی دیكــەش بــۆ بەرهەمهێنــان ئامــادەن.
لــە  لــە ســلێمانی یەكێــك  لــە ســاڵی 2010وە   *
بــووە. كــورد  شــانۆكارانی  ماڵــی  دامەزرێنەرانــی 

* ئــەو شــانۆییانەی وەك ئەكتــەر لەســەر شــانۆدا 
بەشــداری تێــدا كــردوون ئەمانــەی الی خــوارەوەن:

)1( شــانۆیی پیســكەی تەڕپیــر، نووســینی مۆلێــر، 
ئامادەكــردن و وەرگێڕانــی: ڕەفیــق چاالك، لە ســااڵنی 
1956- 1957 لەســەر شــانۆی ســلێمانی و هەڵەبجــە 
نمایــش كــراوە، لــە ســلێمانی ڕۆڵــی )گەالوێــژ( و لــە 

هەڵەبجــەش ڕۆڵــی )پڕشــنگ(ی تێــدا بینیــوە.
)2( شــانۆیی تــاوان و تۆڵــە، نووســین و دەرهێنانــی 
ڕەفیــق چــاالك، ســاڵی 1957 لــە هەڵەبجــە نمایــش 

كــراوە، ڕۆڵــی كچــی تێــدا بینیــوە.
)3( شــانۆیی )شــەوی كۆتایــی( نووســینی: ســەعید 
شــانۆی  لەســەر  خەلیــل،  تەهــا  دەرهێنانــی:  نــاكام، 
كتێبخانەی گشــتی، بەرانبەر مزگەوتی گەورە، ســاڵی 
ــی )ســەربازی هێرشــبەر(ی  1958 نمایــش كــراوە، ڕۆڵ

کاوەی ئەحمەد میرزا، ئازاد عەبدولواحید
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تێــدا بینیــوە.
نووســینی  نیشــتمان(دا،  ڕێــی  )لــە  شــانۆیی   )٤(
فرانســۆ كۆبیــە، وەرگێڕانــی بــۆ ســەر زمانــی عەرەبــی: 
ســەر  بــۆ  وەرگێڕانــی  مەنفەڵوتــی،  لوتفــی  مســتەفا 
چــاالك(،  )ڕەفیــق  ئامادەكردنــی  و  كــوردی  زمانــی 
دەرهێنانــی: تەهــا خەلیــل، ئــەم شــانۆییە بۆ جــاری دووەم 
لــە ئەیلوولــی ســاڵی 1959 لەســەر شــانۆی كتێبخانــەی 
ــاوەی )5(  ــۆ م ــی گــەورە ب ــەر مزگەوت گشــتی، بەرانب
ڕۆژ نمایــش كــراوە، ڕۆڵــی )ســەركردە(ی تێــدا بینیــوە.
)5( شــانۆیی )تاوانێك لە ئاســماندا(، ئامادەكردن و 
دەرهێنانــی تەهــا بابــان، ســاڵی 1960 لەســەر شــانۆی 
كتێبخانــەی گشــتیی ســلێمانی، بەرانبــەر مزگەوتــی 
گــەورە نمایــش كــراوە، ڕۆڵــی )داواكاری گشــتی( 

تێــدا بینیــوە.
)6( شــانۆیی )بێئیشــی( و )شــەش پەنجایــی( و 
)ئۆتۆمبێلچــی( هەرســێكیان لــە نووســینی یووســف 
لــە   1962 ســاڵی  لــە  هەموویــان  بــوون،  عانــی 
بــارەگای الوان نمایــش كــراون، كــە لــە دەرهێنانــی 
ــی  ــە شــانۆیی )بێئیشــی( ڕۆڵ ــوون، ل ــل ب ــا خەلی تەه
ــە شــانۆیی )شــەش پەنجایــی( ڕۆڵــی  ســەرخۆش و ل
ڕۆڵــی  )ئۆتۆمبێلچــی(دا  شــانۆیی  لــە  و  دوكتــۆر 

گێــڕاوە. ئۆتۆمبێلچییەكــەی 
)7( شــانۆیی )نرخی ئازادی(، نووســینی عەمانوئێل 
ڕۆبلــس، وەرگێڕانــی: تالیــب بەرزنجــی، دەرهێنانــی: 
غازی بامەڕنی، ســاڵی 1971 لەســەر شــانۆی ســانەوی 
ســلێمانی پێشــكەش كــراوە، لــەو شــانۆییەدا بەڕێوەبــەری 
شــانۆ بــووە، هەروەهــا ڕۆڵــی )هیندی(یەكــەی بینیــوە.

ــازی  ــی: غ ــن(، ئامادەكردن ــانۆیی )مانگرت )8( ش
بامەڕنــی كــە لــە شــانۆیی )لــە چاوەڕوانــی لێفتــی(وە 
وەری گێڕاوە، ســاڵی 1975 لەســەر شــانۆی ســانەوی 
ــدا  ــال(ی تێ ــی )كەم ــراوە، ڕۆڵ ــلێمانی پێشــكەش ك س

بینیــوە.
لویجــی  نووســینی:  )كووپــە(،  شــانۆیی   )9(
ــڕاوە و ئامــادەی كــردووە،  ــۆ، خــۆی وەری گێ براندیلل
لەســەر  ســاڵی 1978  قەســاب،  فــازڵ  دەرهێنانــی: 

شــانۆی ســانەوی ســلێمانی نمایــش كــراوە، ڕۆڵــی 
بینیــوە. تێــدا  )قالــە(ی 

)10( شــانۆیی )ناپلیــۆن( لــە بەغــدا بــە زمانــی 
عەرەبــی نمایــش كــراوە، نووســینی موئەنــەس ڕەزاز، 
ــام میخائیــل، ســاڵی 1977 لەســەر  ــی: بەهن دەرهێنان
نمایــش  بەغــدا  قوتابخانەكانــی  چاالكــی  شــانۆی 

كــراوە، ڕۆڵــی )ناپلیــۆن(ی تێــدا گێــڕاوە.
)11( شــانۆیی پــردی ئارتــا، نووســینی: جــۆرج 
شــیوتۆكا، وەرگێڕانی: محەمەد موكری، دەرهێنانی: 
فــازڵ جــاف، ســاڵی 1979 لەســەر شــانۆی چاالكــی 
قوتابخانــەكان نمایــش كــراوە، ڕۆڵــی )نــۆر وود(ی 

تێــدا بینیــوە.
نووســینی:  ماڵتــا(  )جوولەكــەی  شــانۆیی   )12(
كریســتۆڤەر مارلــۆ، وەرگێڕانــی: حەمەكەریــم عــارف، 
 1980-1979 ســاڵی  قەســاب،  فــازڵ  دەرهێنانــی: 
لەســەر شــانۆی چاالكــی قوتابخانــەكان نمایــش كــراوە، 

ــوە. ــدا بینی ــی )جاكۆمــۆ(ی تێ ڕۆڵ
نووســینی:  ئاوابــوو(،  )مانگــی  شــانۆیی   )13(
مەریوانــی،  دڵشــاد  وەرگێڕانــی:  شــتاینبێك،  جــۆن 
دەرهێنانــی: جەلیــل زەنگەنــە، ســاڵی 1983 لەســەر 
ســلێمانی  لــە  قوتابخانــەكان  چاالكیــی  شــانۆی 
پێشــكەش كــراوە، لــەم شــانۆییەدا دەوری )كۆریــۆل(ی 

بینیــوە، دواتــر براوەتــە شــاری هەولێــر.
گەشــتی  و  بچكۆلەكــە  )منداڵــە  شــانۆیی   )1٤(
چارەنووس(، ئامادەكردنی: قاسم محەمەد، وەرگێڕانی: 
مەحمــوود زامــدار، دەرهێنانــی: ڕزگار كەریــم، ســاڵی 
1983 لەســەر شــانۆی چاالكیــی قوتابخانــەكان نمایــش 

ــوە. ــدا بینی ــی )فرۆكــەوان(ی تێ كــراوە، ڕۆڵ
نووســینی:  و ماتــی(،  )پۆنتێــال  شــانۆیی   )15(
دەرهێنانــی:  ســابیر،  كەمــال  وەرگێڕانــی:  برێخــت، 
شــانۆی  لەســەر   198٤ ســاڵی  قەســاب،  فــازڵ 
ڕۆڵــی  كــراوە،  پێشــكەش  قوتابخانــەكان  چاالكیــی 

گێــڕاوە. تێــدا  )پۆنتیــال(ی 



50 ژ )٢٧٦/٢٧٥( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢٠

ئەو درامایانەی لە تەلەڤزیۆندا كاری تێدا كردوون:
)1( ڕۆڵــی )فەرمانبــەری خانەنشــین( لــە درامــای 
)لە چایخانەدا(، لە نووســینی خۆی بووە، دەرهێنانی: 
حســێن نەســراوی، ســاڵی 1971 لــە تەلەڤزیۆنــی بەغــدا 

تۆمار كــراوە.
)2( ڕۆڵــی )قــادر(ی لــە درامــای )هــاوڕێ و نیو( 
بینیــوە، بیرۆكــەی: ئەحمــەد هــەردی، ئامادەكردنــی: 
تالیــب بەرزنجــی، دەرهێنانــی حســێن نەســراوی، ســاڵی 

1972 لــە تەلەڤزیۆنــی بەغــدا تۆمــار كــراوە.
)3( ڕۆڵــی )دانــا(ی لــە درامــای )دزی زۆرزان(دا 
بینیــوە، وەرگێڕانــی: تالیــب بەرزنجــی، ئامادەكردنــی: 
غــازی بامەڕنــی، دەرهێنانی حســێن نەســراوی، ســاڵی 

1973 لــە تەلەڤزیۆنــی بەغــدا تۆمــار كــراوە.
)٤( ڕۆڵــی )فــەرەج( لــە زنجیــرە درامــای )ژاڵــە(، 
چیرۆكــی: جەلیــل زەنگەنــە، ئامادەكــردن و دیالــۆگ 
و ســیناریۆی خــۆی بــووە، دەرهێنانــی: ناســر حەســەن، 

ســاڵی 1985 بــۆ تەلەڤزیۆنــی بەغــدا تۆماركــراوە.
)5( ڕۆڵــی )میــرزا كەریــم( لــە زنجیــرە درامــای 
)وەســیەتنامە(، نووســین و ســیناریۆی خــۆی بــووە، 
دەرهێنانــی: بەكــر ڕەشــید، ســاڵی 2006 بــۆ كەناڵــی 

ــراوە. كوردســات تۆمــار ك
)6( ڕۆڵی مامۆستای لە زنجیرە درامای )ڕۆژگارە 
تەریبــەكان(دا بینیــوە، ســیناریۆ و دەرهێنانــی: )كامــەران 

ڕەئــووف(، ســاڵی 2010 تۆمــار كراوە.
درامــای  زنجیــرە  لــە  )محەمــەد(ی  ڕۆڵــی   )7(
و  نووســین  یەكــەم،  بەشــی  بینیــوە،  )گەردەلــوول(دا 
دەرهێنانی: جەلیل زەنگەنە، ســاڵی 2005 لە كوردســات 

تۆمــار كــراوە.

نووسین و سیناریۆی درامایی بۆ تەلەڤزیۆن:
)1( درامــای )لــە چایخانــەدا(، دەرهێنانــی: حســێن 
نەســراوی، ســاڵی 1971 لــە تەلەڤزیۆنــی بەغــدا تۆمار 

كراوە.
)2( درامــای بازرگانــی شــەڕ، دەرهێنانــی: حســێن 
بەغــدا  تەلەڤزیۆنــی  لــە   1972 ســاڵی  نەســراوی، 

تۆمــار كــراوە.
ناســر  دەرهێنانــی:  ژاڵــە،  درامــای  زنجیــرە   )3(
حەســەن، ســاڵی 1985 لــە تەلەڤزیۆنــی بەغــدا تۆمــار 

ــراوە. ك
)٤( زنجیرە درامای ڕۆشنا، دەرهێنانی دراماكەش 
تەلەڤزیۆنــی  لــە   199٤ ســاڵی  بــووە،  خــۆی  هــەر 

ــراوە.  ــی كوردســتان تۆمــار ك گەل
)5( كورتە فیلمی )زیندانی ژمارە 13(، دەرهێنانی: 
میــران عەلــی، ســاڵی 1999 لــە تەلەڤزیۆنــی گەلــی 

كوردســتاندا تۆمــار كــراوە.
ــی،  ــران عەل ــی: می )6( درامــای نهێنــی، دەرهێنان
كوردســتان  گەلــی  تەلەڤزیۆنــی  لــە   2000 ســاڵی 

تۆمــار كــراوە.
دەرهێنانــی:  وەســیەتنامە،  درامــای  زنجیــرە   )7(
ــی  ــی گەل ــە تەلەڤزیۆن ــر ڕەشــید، ســاڵی 2006 ل بەك

كوردســتان تۆمــار كــراوە.
ــر  ــی: بەك ــۆ، دەرهێنان ــای ژیلەم ــرە درام )8( زنجی
گەلــی  تەلەڤزیۆنــی  لــە   2008 ســاڵی  ڕەشــید، 

كــراوە. تۆمــار  كوردســتان 
)9( زنجیرە درامای ســۆما، 30 ئەڵقەیە، نووســینی: 
جــەالل،  فوئــاد  دەرهێنانــی:  میــرزا،  ئەحمــەد  كاوەی 

ــۆ تەلەڤزیــۆن تۆمــار كــراوە. ســاڵی 2010 ب
)10( درامای عەلی موشكیلە، نووسین و سیناریۆ، 

جارێ تۆمــار نەكراوە.
)11( زنجیــرە درامــای كۆتایــی خەونــەكان، 30 ئەڵقەیە، 

جــارێ كاری لەســەر نەكراوە.

ئــەو ئامادەكــردن و وەرگێڕانــە شــانۆییانەی نمایــش 
كــراون:

)1( وەرگێڕانــی شــانۆیی )مــن كێــم؟(، نووســینی: 
نــازم حیكمــەت، دەرهێنانــی: غــازی بامەڕنــی، ســاڵی 

1972 بــۆ تەلەڤزیــۆن تۆمــار كــراوە.
)2( وەرگێڕانــی )كۆتایــی زۆردار(، ئامادەكــردن 
و دەرهێنانــی: غــازی بامەڕنــی، لــە ســاڵی 1973 
لەســەر شــانۆی ســانەوی ســلێمانی پێشــكەش كــراوە.
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)3( وەرگێــڕان و ئامادەكردنــی شــانۆیی )ورچ(، 
نووســینی چیخــۆڤ، دەرهێنانــی: غــازی بامەڕنــی، 
ســاڵی 1973 لەســەر شــانۆی ســانەوی ســەاڵحەددین 

پێشــكەش كــراوە.
)٤( وەرگێڕانی شــانۆیی )فیلەكەی خاوەن شــكۆ(، 
نووســینی: ســەعدوڵاڵ وەنــووس، ســاڵی 1975 لەســەر 

شــانۆی ســانەوی ســەاڵحەددین پێشــكەش كراوە.
گــەل(،  )ڕێــڕەوی  شــانۆیی  وەرگێڕانــی   )5(
ــی، ســاڵی  ــی: غــازی بامەڕن ــردن و دەرهێنان ئامادەك
1975 لــە هۆڵــی شــانۆی گــەل پێشــكەش كــراوە.

)6( وەرگێڕانــی شــانۆیی )مانگرتــن(، نووســینی: 
كلیفــۆرد ئۆدیتــس، دەرهێنانــی: غــازی بامەڕنــی، 
ســلێمانی  ســانەوی  شــانۆی  لەســەر   1975 ســاڵی 

پێشــكەش كــراوە.
ــان  ــینی: غەسس ــانۆیی )چــراووگ(، نووس )7( ش
كەنەفانــی، وەرگێڕانــی: شــێركۆ بێكەس، ئامادەكردنی 
بــە زمانــی عەرەبــی و كــوردی هونەرمەنــد خــۆی، 
دەرهێنانــی: فــازڵ قەســاب، ســاڵی 1978 لــە تكریــت 

و ســلێمانی پێشــكەش كــراوە.
)8( وەرگێڕانــی شــانۆیی )كۆشــك(، ئامادەكــردن 
ڕەئــووف(، ســاڵی 1990  دەرهێنانــی: )كامــەران  و 

لەســەر شــانۆی هونەرمەنــدان پێشــكەش كــراوە.
)9( وەرگێڕانــی شــانۆیی )دەروێشــەكان بــەدوای 
حەلــالج،  مســتەفا  نووســینی:  وێڵــن(،  ڕاســتیدا 
دەرهێنانــی: حســێن میســری، ســاڵی 1992 لــە هۆڵــی 
كۆمەڵــەی هونــەر و وێــژەی كــوردی پێشــكەش كــراوە.
ــی شــانۆیی )ســۆناتای مــەرگ(،  )10( وەرگێڕان
ئامادەكــردن و دەرهێنانــی: بەكــر ڕەشــید، ســاڵی 1993 

لەســەر شــانۆی هونەرمەنــدان پێشــكەش كــراوە.
گــەل(،  )دوژمنــی  شــانۆیی  وەرگێڕانــی   )11(
نووســینی: ئەپســن، دەرهێنانــی، بەكــر ڕەشــید، ســاڵی 
1995 لەســەر شــانۆی هونەرمەنــدان پێشــكەش كــراوە.

)12( ئامادەكــردن و وەرگێڕانــی شــانۆیی )جەنابــی 
وەزیــر(، دەرهێنانــی: ئــازاد حەمــە بچكــۆل، ســاڵی 
1999 لەســەر شــانۆی هونەرمەنــدان پێشــكەش كــراوە.

* لــە بــواری نووســین بــۆ مندااڵنیــش بەشــداربوونی 
بەرچــاوی هەیــە و ئــەم شــانۆییانەی بــۆ نووســیون:

)1( شانۆیی شادی، ساڵی 1977.
)2( شانۆیی مناڵی ژیر، ساڵی 1977.

)3( شانۆیی خۆشەویستی زەوی، ساڵی 1977.
)٤( شانۆیی لەخۆبایی، ساڵی 1977.

)5( شانۆیی ڕووبار، ساڵی 1980.
)6( شانۆیی هێالنە، ساڵی 1997.

* چەنــد بەرهەمێكــی ئامــادەن كاریــان تێــدا بكــرێ 
لەوانە:

)1( زنجیــرە درامــای )كۆتایــی خەونــەكان( كــە 30 
ئەڵقەیــە و بــۆ تۆماركــردن لــە تەلەڤزیــۆن ئامادەیــە.

لــە  تۆماركــردن  بــۆ  كــە  )كــۆچ(  درامــای   )2(
ئامادەیــە. تەلەڤزیــۆن 

)3( نووســین و ســیناریۆی كورتــە فیلمێــك بەنــاوی 
)تەقینەوە(.

* وەك دەبینیــن لــە بــواری )نوانــدن، وەرگێــڕان، 
هــەر  دەرهێنــان(  نووســین،  ســیناریۆ  ئامادەكــردن، 
لــە پەنجاكانــەوە بــۆ شــانۆ و درامــای تەلەڤزیۆنــی 
خەریكــە و كــەم ســاڵ هەیــە لــە یەكێــك لــەو بوارانــەدا 
بەرهەمــی نەبووبــێ، بەهــۆی بەردەوامی و ئەو هەموو 
كارانەیــەوە بووەتــە خاوەنــی ئەرشــیڤ و ئەزموونێكــی 
لەســەریەتی  چاومــان  دەمێكــە  بۆیــە  دەوڵەمەنــد، 
گفتوگۆیەكــی هەمەالیــەن و دوورودرێــژی لەگــەڵ 
ســاز بكەیــن، تــا لــە ســەرەتای ســاڵی 2019 ئــەو هــەل 
و دەرفەتــە ڕەخســا و گفتوگۆكەمــان لەگــەڵ ســاز 

ــێ. ــەدەر نەب ــدن ب ــوود گەیان ــە س ــن ل ــرد، هیواداری ك
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ڕامان: زۆر ڕاســتە، ئەی ئەو هەموو توندوتیژی 
و كوشــتن و خیانــەت و بێوەفاییــەی لــەو درامایانــەدا 
هــەن، گومانــم نییــە تاكــی كــورد لــە شــتی خــراپ 
ــر  ــە فێ ــرە توركییان ــەو زنجی ــر، هیچــی دیكــە ل زیات

نابێت.
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بڕیــار وابــوو شــەش كــەس 
لــەو گرفتــە هونەرییانــەی هــەن بكۆڵنــەوە، هــەر 
كەســە و لــە گۆشــەیەكەوە باســیان لێــوە بكــەن، 
گوتــم منیــش بابەتێكــم هەیــە، بــا ئــەوەی منیشــی 
بابەتەكــەت چییــە؟ گوتــم  بێــت. گوتیــان  تێــدا 
باســی ئــەو زنجیــرە درامــا توركیانــە دەكــەم، كــە 
بــۆ  زۆریــان  مەترســیی  توركییانــە  زنجیــرە  ئــەو 
ــی  ــە، پێوەندییەكان ــی كــوردەواری هەی ســەر كۆمەڵ
نێــوان ژن و پیــاو لــەو زنجیرانــە خیالفــی شــەرعن، 
كولتــوور و نەریتــی ئێمــە تێــك دەدەن، زنجیــرەكان 
بەرژەوەنــدی میللەتەكــەی خۆمــان  لــە  هیچیــان 
بــێ،  مــن  نــۆرەی  كــرد،  چاوەڕێــم  هــەر  نیــن، 
ــان  ــەی منی ــان خوێنــدەوە، بابەتەك ــاوی پێنجەكەی ن
بــرادەرەی  ئــەو  پشــتگوێ خســت و نەخوێنــدەوە، 
كــە سەرپەرشــتی بەرنامەكــەی دەكــرد وای لــێ 
ــا خــۆم  ــم؟ ئەگین ــێ بڵێ ــدی مــن چــی پ ــرد، ئی ك
دانابــوو لــە زۆر ڕووەوە باســی ئــەو زنجیرانــە بكــەم، 
چــی بــوون و چــۆن دەكرێــن و مەترســییان بــۆ ســەر 
هونــەر و كولتــووری ئێمــە چییــە؟ ئــەوە بــوو نەكــرا، 
پــێ دەچــوو حەزەریــان لــەوە كردبــێ كــە مــن لــە 
باســەكە دەربچــم و شــتی تــر بــاس بكــەم، یــان چــی 

ــم؟ ــوو، نازان ب
ڕامــان: لــە هەمــوو دنیــادا شــتێك هەیــە پێــی 
ــەدەب و  ــواری ئ ــە ب ــردن ل ــەاڵت، خەاڵتك ــن خ دەڵێ
ــتیان  ــەی جێدەس ــەردەوام ئەوان ــە و ب ــش هەی هونەری
ــە، بەســەر  ــارە، ســااڵنە، وەرزان ــوارەدا دی ــەو دوو ب ل
دەكرێنــەوە و ژمارەیەكیــان لــێ خــەاڵت دەكرێــن، 
ــاوەڕت بــە خــەاڵت هەیــە؟  ســەرەتا پێــم بڵــێ تــۆ ب
چییــە؟  هونــەری  خەاڵتــی  بەرانبــەر  بیــروڕات 

ــە؟ ــاش نیی ــان ب ــێ، ی ــتێكی باشــە هەب ش
كاوەی ئەحمەد میرزا: زۆر باشە و دەبێ هەبێ، 

ئەگــەر خەاڵتــی هونەریــی لــە جێــی خۆیــدا بــدرێ 
ــدەن، شــتێكی  ــدی موســتەهەقی ب ــە هونەرمەن و ب
زۆر باشــە، خــەاڵت هاندانێكــە بــۆ بەردەوامبــوون و 

پێشــكەوتنی ئــەو هونەرمەنــدە.
ڕامــان: دیــارە پێــت باشــە هەبێــت، بــەاڵم لــە 
بەخشــینی خــەاڵت پێــوەری ڕاستودروســت هەبــێ؟ 
باشــترە،  هەبــێ  پێــوەر  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 

هەروەهــا بزانــن كــێ هەڵدەبژێــرن.
ڕامــان: كــە دەدرێ بــە هونەرمەندێــك، پێویســتە 
ئــەو پێوەرانــە هەبــن، بەبــێ بوونــی پێوەرێــك ناكــرێ 
وەك یــەك بدرێتــە هەمــوو كەســێك، ئــەو كاتــە دەبێتە 
بــە كــەم تەماشــاكردنی هونەرمەنــدە بــە ئەزمــوون و 
باشــەكان، ئەگــەر تــۆ بیدەیتــە كەســێك موســتەهەق 
ــوەرە ڕاستودروســتانە  ــەو پێ ــۆ ئ ــە ڕای ت ــێ.. ب نەب

چیــن؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بــۆ پێوەرەكــە دەبــێ ئــەو 
ــدا  ــەری كوردی ــە پێشخســتنی هون ــە دەوری ل كەس
هەبووبــێ، دەبــێ ئــەو كەســە خزمەتێكــی بەرچاوی 
هونــەری كــوردی كردبێــت، ڕۆڵــی لە پێشــكەوتنیدا 

هەبووبــێ.
لەســەر  كۆدەنگییــەك  دەبــێ  واتــە  ڕامــان: 
خزمەتەكانــی هەبــێ، وەك دەڵــێ دۆســت و دوژمــن، 
دوژمنــی  هونەرمەنــد  ناكــەم  بــاوەڕ  ئەگەرچــی 
ــێ  ــەوە دەربڕینێكــی كوردییــە، دەڵ ــەاڵم ئ ــێ، ب هەب
ــدا بنێــت، كــە  ــری پێ دۆســت و دوژمــن ددانــی خێ
ئــەو هونەرمەنــدە توانایــی و بەهــرەی هەیــە، بــە 
هەبووبــێ  بەخششــی  زۆر  ســااڵنێكی  درێژایــی 
و ژیانــی خــۆی لەڕێــی هونــەر و ئــەو ڕێبــازەدا 
ــادەوەری  ــە ی دانابــێ و كاری باشــی كردبــێ كــە ل
خەڵكیــدا مابێتــەوە، بۆیــە ئــەو هونەرمەنــدە حەقــی 
خۆیەتــی خــەاڵت بكــرێ.. تــۆ خەاڵتــی هونەریــی 
بــە پێویســت دەزانــی، بــەاڵم دەبــێ بەپێــی پێوەرێكی 
ــا ئێســتا  ــە كەســانی شایســتە، ت ــت ب دروســت بدرێ
ــراوی، ئەگــەر خــەاڵت  ــد جــار خــەاڵت ك ــۆ چەن ت
كــراوی، ئــەو خەاڵتــەی كــە تــۆ لــە هەموویــان 

ــە؟ ــووە كامەی ــت ب ــر بەدڵ زیات
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كاوەی ئەحمــەد میــرزا: زۆرجــار خــەاڵت كــراوم، 
ــێ،  ــە مەبلەغێكــی كەمــت دەدەن ــەو خەاڵت ــەاڵم ئ ب
یــان شــتێكی ڕەمــزی بــووە، ئــەوە چییــە و بۆچــی 

باشــە؟ هــەر نەبــێ باشــترە.
ڕامان: كەواتە خەاڵتی ڕەمزیت بەدڵ نییە؟

باشــە،  بێــت  ڕەمــزی  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
بــەاڵم پێویســتە مەعنەویــش بــێ، ئێســتا بــۆ نموونــە 
خەاڵتەكــە  دامــێ،  خەاڵتێكیــان  فیلــم  مەســتی 

مەعنەویــش بــوو. 
ڕامان: دایانە چەند كەس؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: پێنج، شەش كەس بووین. 
ڕامــان: زۆر چاكــە، بێجگــە لە خەاڵتی مەســتی 
فیلــم، خەاڵتــی دیكــە هەبــوون بەدڵــت بووبــن و ئــاوا 

پێــت خــۆش بووبێ؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بێجگــە لــەوە ئەوانــەی 
ــەو  ــرە، ئ ــن چاكت ــەر نەب ــوون ه ــا ئێســتا وەرمگرت ت
خەاڵتانــە چیــن؟ بدرێــن، یــان نەدرێــن وەك یــەك 

وان.
ڕامــان: دیــارە مەبەســتت ئەوەیە بڵێی، خەاڵتێكی 
شــایان و پــڕ بــە پێســتی ئــەو داهێنــان و بەخششــەی 
تــۆ بــێ.. بــە ژمــارە پێمــان بڵــێ تــا ئێســتا چەنــد 

جــار خــەاڵت كــراوی؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: وابزانم دوو، سێ جار بووە.

ڕامــان: ئــەوەی مەســتی فیلمت پــێ لە هەموویان 
باشــتر بوو؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.
ڕامــان: حەقــە ڕێزلێنانێكــی تایبەتیــت بۆ بكرێ، 
ئــەوە ئیشــی وەزارەتــی ڕۆشــنبیری و داوودەزگا 

هونــەری و كولتوورییەكانــە. 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: كاتــێ نــاوی ئێمەیــان 
نووســی، ئەمرەكەمــان بــۆ دەرچــوو خــەاڵت بكرێین، 

ئیــدی شــەڕی داعشــی بەســەردا هــات.
ڕامــان: لەالیــەن وەزارەتــی ڕۆشــنبیری ناوتــان 

نووســرا؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، ئیــدی باســی 

خەاڵتەكەمــان لــە ئــارادا نەمــا. 

ڕامــان: ئاخــر بەهــۆی شــەڕی داعــش دۆخێكــی 
نــاوی  بــە ڕاگــوزەر  تایبەتــی هاتەپێــش.. ئێمــە 
جــەالل عەزیزمــان هێنــا، كــە ئەویــش لــە چاالكیــی 
قوتابخانــەكان بــوو، ماوەیــەك مــن وەك بــرادەری 
لــەو برادەرانەمــان،  هەمووتــان و ئەویــش یەكێــك 
لەوەتــای  پیــاوە  ئــەو  دەكــردن،  ســەردانم  دەهاتــم 
مــردووە كــەس دوو ڕســتەی لەســەر نەنووســیوە، 
لــە كاتێكــدا هونەرمەنــد بــوو، كەســێكی خــاوەن 
لــە هونەرمەنــدەكان  بــوو، پشــتیوانیی  هەڵوێســت 
دەكــرد، ئیدارییەكــی بــاش بــوو، پێــم باشــە نەختــێ 
قســەی لــە بــارەوە بكــەی، بیــروڕات بەرانبــەری 

بڵــێ، چــی لــێ دەزانــی؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: جــەالل عەزیــز، بەڕاســتی 
پیاوێكــی بــاش بــوو، خاوەنــی كەســایەتی خــۆی 
بــوو، پیاوێــك بــوو زۆر دۆســتی هونــەری كــوردی 
بــوو، بەتایبەتــی زۆر پشــتگیریی لــە كارمەندەكانی 
خــۆی دەكــرد كــە هونەرمەندانــی شــارەكە بــوون، لــە 
زۆر ڕووەوە خزمەتــی هونــەری كوردیــی كــردووە، 
چ لــە ڕێــگای فیســتیڤاڵەكانی ســااڵنە كــە ئەوســا 
ســااڵنە فیســتیڤاڵی مۆســیقا و شــانۆ ســاز دەكــرا.
هونــەرە  پەیمانــگای  هــی  ئەوانــە  ڕامــان: 
بــوون؟ یــان چاالكیــی قوتابخانــەكان  جوانــەكان، 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بێجگــە لــە فیســتیڤاڵی 

هەولێر، ماڵی ڕەسووڵ گەردی، 22/ 11/ 1978 
لە ڕاستەوە: ئەنوەر قەرەداغی، جەالل عەزیز، کاوەی 

ئەحمەد میرزا، ئەحمەد ساالر.
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ســاڵێك  هەمــوو  جوانــەكان،  هونــەرە  پەیمانگــەی 
ســاز  قوتابخانەكانیــش  چاالكیــی  فیســتیڤاڵی 
دەكــرا، كابرایــەك بــوو زۆر زۆر بــە تەنــگ هونــەری 

ــوو. ــەوە ب كوردیی
لــە  پشــتیوانی  زۆر  بــوو  لــێ  ئــاگام  ڕامــان: 
و  تەنگانــە  كاتــی  لــە  دەكــرد،  هونەرمەنــدەكان 

دەكــەوت. فریایــان  بــە  لێقەومانــدا 
كاوەی ئەحمەد میرزا: بە مانای وشــە پیاوێكی 
نیشــتمانپەروەر بــوو، كابرایــەك بــوو تــا ســەر ئێســقان 
دژی حكوومەتــی بەعــس و دامودەزگاكانــی بــوو، 

ئیتــر هەمــوو خەســڵەتێكی باشــی تێــدا بــوو.
ڕامــان: پێــش ئــەو، هونەرمەنــد ئەنــوەر توڤــی 
بەڕێوەبــەری چاالكیــی قوتابخانــەكان بــوو، ئــەو 

چــۆن بــوو؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: )ئەنوەرتوڤی(ش پیاوێكی 
بــاش بــوو، پیاوێــك بــوو ڕۆڵێكــی گرنگــی گێــڕا، 
ئەویــش پیاوێكــی ســەنگین و خــاوەن كەســایەتی 

خــۆی بــوو. 
ڕامان: تۆ ئیشت لەگەڵ ئەویش كرد؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، ئیشــم لەگــەڵ 
ڕاكێشــام،  ســەرنجی  ئــەو  شــتی  یــەك  كــردووە، 
كورســییەكی دروســت كردبــوو، وەك كورســییەكانی 
لێــی نووســیبوو دەرهێنــەر، لەنــاو  بــوو،  هۆڵیــود 
لــەوێ دادەنیشــت، كــەس  دەنــا،  هۆڵەكــەدا دای 

نەیدەوێــرا بچێتــە ســەر ئــەو كورســییە. 
ڕامان: ئەو كورسییەی لە كام هۆڵ دادەنا؟

ســانەویی  هۆڵــی  لــە  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
ســلێمانی كــە یەكێكــە لــەو هۆڵە باشــانەی ئەوســای 
ســلێمانی بوو كە لە ســاڵی 19٤3دا دروســت كراوە، 
ئێســتاش وێنــەی نییــە، تــەالری هونــەر و ئەوانەیــان 
دروســت كــردووە، بــاوەڕ بكــە وەك ئــەو هۆڵــە نییــە.

خەســڵەتێكی  هیــچ  هونــەر  كۆشــكی  ڕامــان: 
شــانۆی تێــدا نییــە؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: تەنیــا هۆڵــی ســلێمانی، 
بــۆ نمایشــی شــانۆیی دەســت دەدات. 

ڕامان: ئەوجا ئەنوەر توڤی چووبوو كورســییەكی 

دروســت كردبــوو، لەوێــی دانابــوو، ئــەم كورســییە 
خــۆی دروســتی كردبــوو؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بۆیــان دروســت كردبــوو، 
لێــی نووســیبوو دەرهێنــەر.

ــە  ڕامــان: ڕاســتییەكەی دەرهێنــەر ئێمپراتــۆرە، ب
حیســاب ســەیدولعەمەل، گــەورەی ئیشــەكەیە. 

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئەوجــا ئــەو یــەك دوو 
دەرهێنانــی شــانۆیی كــرد. 

ڕامــان: بەڵــێ ڕاســتە دەرهێنانــی هەبــوو، بــەاڵم 
هــەر ئەوەنــدە، هــەر ئــەو دووانــە بــوو؟

ــیفاتی  ــە، س ــر ئەوەی ــرزا: ئیت ــەد می كاوەی ئەحم
ــوەی و  ــوو، بێ ــاش ب ــوو، پیاوێكــی ب ــدا ب باشــی تێ

ــوو. ــێ گرفــت ب ب
ڕامــان: تــۆ چــۆن بڕیــارت دا بچــی بۆ چاالكیی 
قوتابخانــەكان؟ كــێ پێشــنیاری ئــەوەی بــۆ كردی؟ 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: جــەالل عەزیــز خــۆی ئــەو 

پشــنیارەی بــۆ كــردم.
ڕامــان: كەواتــە تــۆ لــە ســەردەمی ئەنــوەر توڤــی 

لــەوێ نەبــووی؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: نا، لەوێ نەبووم.

ڕامــان: ئــەی پێشــتر پێوەنــدی و برادەرایەتیــت 
لەگەڵــی هەبــوو؟

ــم لەگەڵــی  كاوەی ئەحمــەد میــرزا: هــەر پێوەندی
ــوو.  ــوو، برادەرایەتیمــان هەب هەب

ڕامان: دانیشتنی شەوانەتان هەبوو؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: ئا، دانیشتنی شەوانەمان 

هەبــوو، زیاتــر ڕەفیقی باوكیشــم بوو.
ڕامــان: بەڵــێ، گوتــم باوكــی ڕەحمەتیــت مــن 
بــە خزمەتــی گەیشــتووم، زانیاریــم لــێ وەرگرتــووە 
ــەكەمدا  و لــە كتێبــی )شــێخ نووریــی شــێخ ساڵح(ـ
لــە زۆر شــوێن ئامــاژەم پــێ داوە، بەتایبەتــی لــەو 
بەشــەی كــە باســی دەنگخۆشــیی )شــێخ نــووری(
م كــردووە، ئــەو چەنــد سەرگوزشــتە و ڕووداوێكــی 
ــووری  ــێخ ن ــەوە، چونكــە دەنگــی ش ــۆ گێڕاومەت ب
نەمــاوە، دەبوایــە ئێمــە هــەر پەنــا بۆ ئەو شــایەتییانە 
ببەیــن، كــە چــۆن شــەوێك لــە یانەكــەی هەڵەبجــە 
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دەعوەتــی ســەعید قــەزاز بــوون و )ســەید عەلــی 
ئەســغەری كوردســتانی(یان هێنــاوە بــۆ ئــەوێ و 
)شــێخ نــووری(ش، لــەو دەوروپشــتە بەڕێوەبــەری 
ناحیــە بــووە، ئامــادەی دانیشــتنەكە بــووە، هەمــوو 
لــە  و  وەرگرتــووە  باوكــت  لــە  زانیاریانــەم  ئــەو 

ــا؟ ــان ن ــە، ی ــم بینیوت ــە، نازان كتێبەكەمــدا هەی
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، دیتوومە.

و  گــەرم  پیاوێكــی مەجلیــس  باوكــت  ڕامــان: 
بــوو. قســەخۆش 

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: شــێخ نــووری خزممانــە، 
پــوورزازای باوكمــە، واتــە نزیكــە لێمانــەوە.

ڕامــان: بەڵــێ، بێجگــە لــەوە لەگــەڵ ســەعید 
ئەوكاتــە  دیــارە  برادەرایەتیــان هەبــووە،  قەزازیــش 
بــۆ  ئەوانــەی  یەكــە  یەكــە  قەزازیــش  ســەعید 

كــردووە. بانــگ  دانیشــتنەكە 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ســەعید قــەزاز ڕەفیقــی 

باپیــرم بــووە.
ڕامــان: وەك دیــارە دواتــر ڕەفیقی 

باوكیشــت بووە.
بەڵــێ،  كاوەی ئەحمــەد میــرزا: 
ئاشــنایەتی لەگــەڵ باوكــم هەبــوو. 
عەزیــز  جــەالل  گوتــت  ڕامــان: 
بــۆ  بچیــت  كــرد  پیشــنیاری 
ئەوســا  قوتابخانــەكان،  چاالكیــی 

كــە ئــەو داوای كــرد تــۆ لــە كوێ مامۆســتا بووی؟ 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڕێوەبــەری قوتابخانەی 

ئەمیــن زەكیــی ســەرەتایی بووم. 
ڕامان: ئەوە ساڵی چەند بوو؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ســاڵەكەیم چــاك لەبیــر 
نییــە، بــەاڵم لــە حەفتــاكان و ئــەو دەوروبەرانــەدا 

ــوو.  ب
ڕامــان: لــە ڕێــی پــەروەردەی ســلێمانییەوە داوای 
گوێزرانــەوەت كــرد بــۆ ئــەوێ؟ ئەویــش پشــتیوانی 

كــردی و گوتــی پێویســتمان پێیەتــی؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، ئەیچۆن. 

دەســتبەكار  و  ئــەوێ  چوویتــە  كــە  ڕامــان: 

بــووی، بــۆم بــاس بكــە، لــەوێ چیــت كــرد؟ چــۆن 
بــووی؟ دەســتبەكار 

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئێمــە وەك ڕاهێنــەری 
ســەردانی  دەچوویــن  كــە  قوتابیــان،  هونەریــی 
قوتابخانەكانمــان دەكــرد، مامۆســتای هونــەری لــێ 
بوایــە، دەمانهێنــا قســەمان لەگەڵ دەكــرد، قوتابییە 
مامۆســتای  لەالیــەن  دەبوایــە  بەهرەمەنــدەكان 
پێكــەوە  یــان  بكرابــان،  دەستنیشــان  هونــەرەوە 
دەستنیشــانمان دەكــردن، ئەوجــا تاقیمــان دەكردنــەوە، 

بەهــرەدار بوونایــە خولمــان بــۆ دەكردنــەوە.
ڕامان: خولی هاوینەتان بۆیان دەكردەوە؟

هاوینەمــان  خولــی  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
هەبــوو، لــە خولــی هاوینــەدا ناونووســمان دەكــردن، 
توانایــی  كــێ  دەكردنــەوە،  بــەرز  تواناییەكانمــان 
لەبــواری مۆســیقادا هەبوایــە، ئامێری مۆســیقامان 
دەدایــە، مامۆســتای تایبەتمــان بــۆ دەگرتن، فێریان 
بكــەن، ئــەوە ئیشــەكەی مــن بــوو.
ڕامــان: تەنیــا مۆســیقا و شــانۆ 
بــوو، خولــی وێنەكێشــانتان نەبــوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: مۆســیقا 

و شــانۆ و وێنەكێشــانیش بــوو. 
بەشــی  مامۆســتای  ڕامــان: 
یــان  بــووی،  شــانۆ تەنیــا خــۆت 
بــوو؟  لەگــەڵ  تریشــت  كەســانی 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: زۆر خەڵكــی تریشــمان 

ــوو. لەگــەڵ ب
ــان  ــوو؟ دەكــرێ ناوەكانی ــت لەگــەڵ ب ڕامــان: كێ

بڵێــی؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: لە خولی شانۆكە عوسمان 
چێــوار، شــەماڵی عەبــەڕەش، تەهــا خەلیــل، عومــەر 
بــوو، جیهــاد  عەلــی ئەمیــن ماوەیــەك لەگەڵمــان 
دڵپــاك، )عەلــی كەریم(یــش ماوەیــەك لــە خولەكــە 

لەگەڵمــان مایــەوە.
ئەوانــە  شــانۆ  بەشــی  زانیمــان  ئــەوە  ڕامــان: 
بــوون، بەشــی شــێوەكاریش كەســانی تــر بــوون وەك 
ــل  ــات، كامی ــووری ئیســماعیل، ئیســماعیل خەی ن

زنجیرە تورکییەکان مەترسی 
زۆریان بۆ سەر کۆمەڵی 

کوردەواری هەیە، کولتوور و 
نەریتی ئێمە تێک دەدەن و 

هیچیان لە بەرژەوەندی
ئێمە نین.
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ئەحمــەد مەعــرووف و كــێ و كــێ بــوون، لــە بــواری 
مۆسیقاشــەوە دیارە ئەوە هونەرمەندان خالید ســەركار 
و فرەنســیس داوود و ئەوانــە بــوون، ئێســتا پێــم بڵــێ 

ــەوێ مایتــەوە؟ ــد ســاڵ وەك مەشــقكار ل چەن
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ماوەیــەك مامــەوە، نازانــم 

چەنــد ســاڵ بــوو، ئیتــر بەســەردا گیرایــن. 
ڕامــان: ئێســتا باســی ئــەوەش دەكەیــن، بــەاڵم تــۆ 
دە ســاڵێكیش بەڕێوەبــەری چاالكیــی قوتابخانــەكان 
ــد  ــا چەن ــد ت ــە ســاڵی چەن ــەو دە ســاڵە ل ــووی، ئ ب

بــوو؟ دوای جــەالل عەزیــز بــوو؟ 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئــەو ماوەیــە بــوو، دوای 

ئــەوەی كــە گیرایــن. 
ڕامــان: واتــە دوای گیرانەكــە هاتیتــەوە و بــووی 

بــە بەرپرســی چاالكیــی قوتابخانــەكان؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.

بابەتــی  گیــران؟  چــی  لەســەر  ئــەوە  ڕامــان: 
گێرانەكــەم بــۆ بــاس بكــە، وابزانــم ســاڵی 198٤ 

بــوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ســاڵی 198٤ بــوو، ئێمــە 
ــۆ بەغــدا، گوتیــان ئێمــە  ــرد ب چوویــن قوتابیمــان ب
بــە بۆنــەی لەدایكبوونییــەوە، دەچینــە الی ســەددام 
حوســێن، ئەوەبــوو ئێمــە نەچوویــن، گوتمــان بۆچــی 

بچیــن؟
ڕامان: قوتابییەكان چوون؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: قوتابییەكان و مامۆستای 
مامۆســتای  چــوون،  لەگەڵیــان  هەبــوون  تــر 
باخچــەی ســاوایان لەگەڵیــان ڕۆیشــتن، ئێمــەش 
شــاردەوە، خۆمــان  كازمییــە  هۆتێــل  لــە  خۆمــان 
نــاو كەنتۆرەكانــەوە، ماوەیــەك بەدوامانــدا  خســتە 
هەمــان  ڕۆیشــتن،  ئیتــر  نەیاندۆزینــەوە،  گــەڕان 
ڕۆژ چووینــە گەراجــی نەهــزە )نهضــە( لــە بەغــدا، 
ســواری ئۆتۆمبێــل بوویــن و هاتینــەوە بۆ ســلێمانی، 
ماوەیەكــی بەســەردا تێپــەڕی، مانگێــك هیچ شــتێك 
نەبــوو، دوای ماوەیــەك چــووم بــۆ دائیــرە، ســەیر 
دەكــەم جــەالل عەزیــز لــە دائیــرە نییــە، گوتــم كــوا بۆ 
دیــار نییــە؟ گوتیــان بەڕێوەبــەری پــەروەردە بانگــی 

ــێ،  ــش ب ــا ئەوی ــی ب ــەوێ، گوتوویەت ــۆ ئ ــردووە ب ك
منیــش خــۆم بــە پێــی خــۆم چــووم، چوومــە ژوورەوە 
دیتــم زەالمێكــی ڕیشــن لــەوێ دانیشــتووە، تــازە 
نەمتوانــی بێمــە دەرەوە، گوتــی تــۆ فاڵنكەســی؟ 
گوتــم بەڵــێ. گوتــی دەی فەرمــوو بــا بڕۆیــن، 

ــە. ــۆ بەندیخان ــن ب ــر بردیانی ئیت
ــز( ــۆ چــووی )جــەالل عەزی ــە ت ــە ك ڕامــان: وات

یــان بردبــوو؟ 
كاوەی ئەحمەد میرزا: نا. 
ڕامان: چاوەڕێی تۆ بوون.

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: چاوەڕێــی مــن بــوون، 
بــوو  ســواری ئۆتۆمبێلیــان كردیــن، بــەاڵم بــاش 
دەموچاویــان نەبەســتین، هــەر هەمان كات دەســتیان 
كــرد بــە ئیفــادە وەرگرتــن لێمــان. گوتیــان هەیــە 
لــە دنیــادا ســەیدولڕەئیس داوای بــكات و نەچــێ؟ 
خەڵــك خــوا خوایەتــی لــە دوورەوە بیبینــێ، ئێوە ئاوا 
ــك خســت، گوتمــان  ــەوێ درۆیەكمــان ڕێ دەكــەن، ل
چــۆن دەبــێ مەشــرووبمان خواردبێتــەوە و بۆنــی 
ســەیدولڕەئیس،  بــەردەم  بچینــە  و  بێــت  دەممــان 
ئیــدی ئــەوە بــوو كردیانیــن بــە ژووری بەندیخانــەدا. 
مانــەوە؟  بەندیخانــە  لــە  ڕۆژ  چەنــد  ڕامــان: 

دووان؟ ڕۆژێــك، 
ئــەو  نەماینــەوە،  زۆر  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 

ســلێمانی، 1969، شــانۆیی ئەمرەکــەی بەگــم، کۆمەڵــی 
هونــەرە جوانەکانــی کــورد، ئەکتــەرەکان لــە ڕاســتەوە: 
تەهــا خەلیــل، کەمالــی ڕەشــەی موختــار، لەســەر شــانۆی 

ســانەوی ســلێمانی.
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ڕۆژە عیــزەت دووری و بەڕێوەبــەری ئەمنــی عامە 
ــۆ  ــوون ب ــە هاتب ــد و ئەمان ــی حەســەن مەجی و عەل

ــۆ ســورداش. ــوون ب ــژ و چووب وتووێ
ڕامــان: كەواتــە گرتنەكەتــان ســاڵی 198٤ بــووە 

و ســاڵەكەی تــەواوە؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، ساڵی 198٤ بوو، 
لــەو كاتــەدا وەفــد دەهاتــن، وەفــدی حكوومــەت، 
شــێركۆ بێكــەس و فەرەیــدوون دارتــاش چووبــوون لــە 
ــن،  ــان گرتووی ــا خەڵكی ــان ئەوەت ســورداش گوتبووی
ــوو پێیانــی  ئەمــە چــۆن دەبــێ؟ مــام جــەالل چووب
گوتبــوو چــۆن ئەوانەیــان گرتــووە، دەبــێ ئەوانەمــان 
بــۆ بــەردەن، ئــەوەش تەكلیــف نییــە بەرانبــەر كەســێك 

گیرابــێ و بــەری دەن، ئیتــر بەریــان دایــن. 
ــی  ــێ بەیان ــەو قســەیە ب ــرەی ئ ــە گوێ ــان: ب ڕام

گیــراون و ئێــوارێ بەربــوون؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: شەوێك لەوێ ماینەوە.

ڕامــان: دوای ئــەو ڕووداوە جــەالل عەزیزیــان لــە 
ــان  ــرد؟ ی ــەكان الب ــەری چاالكیــی قوتابخان بەڕێوەب

هەردووكتانیــان پێكــەوە البــرد؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا:، بەڵــێ، هەردووكمــان لــە 

چاالكیــی قوتابخانــەكان گوێزراینــەوە. 
ڕامان: ئێوە بۆ كوێ چوون؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: مــن چــووم بــۆ كــۆگای 
)مەخــزەن(ی پــەروەردەی ســلێمانی.

ڕامــان: ئــەی كــەی بــوو گەڕایتــەوە بۆ چاالكیی 
قوتابخانەكان؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: دوای ڕاپەڕین. 
ڕامان: دە ساڵەكە ئەو كاتەیە كە بوویتە بەڕێوەبەری 

چاالكیی قوتابخانەكان؟ ماوەكە دوای ڕاپەڕینە؟ 
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، بەڵێ ئەو كاتەیە.

ڕامــان: ئیشــكردنی پێــش ڕاپەڕیــن لەگەڵ دوای 
ڕاپەڕیــن جیاوازییەكــەی چییە؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: جیاوازییەكــەی ئەوەیــە، 
بــۆ ئــەو كارانــەی جــاران دەكــران، ئیمكانیــات زیاتــر 

لەبەردەســت بــوو. 
ڕامان: جارانی پێش ڕاپەڕین دەڵێی؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، پێــش ڕاپەڕیــن 
ــە؟ ــەی وانیی ــوو، ئ ــتر ب باش

ــووس پرســیارت لــێ  ڕامــان: مــن وەك ڕۆژنامەن
دەكــەم. 

ــە  ــەو ئیمكانیات ــرزا: ئێســتا ئ كاوەی ئەحمــەد می
نەمــاوە. 

ڕامان: لەبەر ئەوە چاالكیتان كز بووە؟ 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ســەرەتا چاالكــی كــز 
بووبــوو، بــەاڵم دواتــر بــاش بــوو، وردە وردە بــاش 
ئەوســا  دا،  بــۆ  هەوڵمــان  زۆر  بۆخۆمــان  بــوو، 
دەهێنــا،  بۆمــان  كەلوپەلیــان  هەبــوو  یونســكۆ 
كەلوپەلیــان  جــۆر  چەنــدان  و  مۆســیقا  ئامێــری 

دەهێنــا.  بۆمــان 
ڕامــان: هێنانــی ئــەو كەلوپەالنــە لە ڕێی یونســكۆوە 

بوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، ئــەوان هەمــوو 

جــۆرە كەلوپەلێكیــان بــۆ دابیــن دەكردیــن. 
بــۆ  نەگەڕایــەوە  جــەالل عەزیــز  ئیتــر  ڕامــان: 
ــا  ــەوە ت ــەوێ مای ــەر ل ــەكان، ه ــی قوتابخان چاالكی

ڕاپەڕیــن؟  دوای 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئەویــش لەگــەڵ مــن 

پــەروەردە. كــۆگای )مەخــزەن(ی  بــۆ  هــات 
تــر  جارێكــی  كــە  تــۆ  دەزانــم،  ئاخــر  ڕامــان: 
گەڕایتــەوە بــۆ چاالكیــی قوتابخانــەكان، ئــەوت 

نەبــوو؟ لەگــەڵ 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: مــن گەڕامــەوە، دوای 

ــی. ــی پەروەردەی ــە تەلەڤزیۆن ــەوە چووم ئ
ڕامان: ئەوە ساڵی 2002 بوو؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.

ــی مــن دە  ــۆ دەڵێ ــە، ت ــەوە جیای ــەاڵم ئ ــان: ب ڕام
بــووم،  قوتابخانــەكان  بەرپرســی چاالكیــی  ســاڵ 

ئــەوە دوای ڕاپەڕیــن بــوو؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: دوای ڕاپەڕین بوو. 

لــە  تــۆ كــە ڕۆیشــتی جــەالل عەزیــز  ڕامــان: 
مەخزەنــی پــەروەردە مایــەوە، بۆچــی ئەویــش لەگەڵ 

ــەوە شــوێنی خــۆی؟ ــۆ نەگەڕای ت
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كاوەی ئەحمــەد میــرزا: جــەالل عەزیــز لە کۆگای 
پەروەردە مابوو.

ڕامان: ئەی بۆچی نەگەڕایەوە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: نەگەڕایــەوە، ماوەیــەك 
چاالكیــی  بــۆ  هاتــەوە  ئەوجــا  ڕاپەڕیــن،  دوای 

قوتابخانــەكان.
ــەو وەك كەســێكی ئاســایی و  ڕامــان: ئەوجــارە ئ

تــۆ بەرپرســی ئــەو بــووی؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.

ڕامــان: باشــە تــۆ كــە ئــەو كاتانــە لــە چاالكیــی 
بــە  پێوەندیــت  بــوو  چــۆن  بــووی،  قوتابخانــەكان 

تەلەڤزیۆنــی پەروەردەییــەوە كــرد؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: پێشــتر 
تەلەڤزیۆنــی پەروەردەیــی نەبــوو، 

خۆمــان دروســتمان كرد.
ڕامــان: ئاخــر دەزانــم ســاڵی 
ــە  ــە دەســتتان ل ــوو، وات 2002 ب
چاالكیــی قوتابخانــەكان بــەردا؟ 

ــەوێ هێنــا؟  ــان ل وازت
چاالكیــی  لــە  هــەر  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
قوتابخانــەكان بــووم تــا بــە تەواوەتــی تەلەڤزیۆنــە 

دامــەزرا.  پەروەردەییەكــە 
ــە  ــان ل ــە دامــەزرا، وازت ــە تەلەڤزیۆنەك ڕامــان: ك

ــا؟ ــەكان هێن ــی قوتابخان چاالكی
لەوێــش  هــەر  ناوەڵــاڵ  ئەحمــەد میــرزا:  كاوەی 

مابوویــن. 
لــە چاالكیــی قوتابخانــەكان مابــوون،  ڕامــان: 

خۆتــان بــۆ ئــەوال تەرخــان نەكــرد؟
ئیشــەكەمان  هــەردوو  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
دەكــرد،  كارمــان  هــەردووال  بــۆ  دەبــرد،  بەڕێــوە 

دەبــرد.  بەڕێــوە  هەردووالمــان 
ڕامان: كەواتە كارەكەتان بە تەنسیب بووە؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: تەنســیب بــوو، ئەوســا 
بــە  هەولێــر  حوكمڕانیــی  هەبــوو،  ئیدارەیــی  دوو 
دەســت پارتــی بــوو، هــی ئێــرەش یەكێتــی بەڕێــوەی 
دەبــرد، ئێمــەش لــەو بەینــەدا هیــچ نەبوویــن، هیــچ 

كەســیاندا  لەگــەڵ  حزبایەتیمــان  پێوەندییەكــی 
ــوو.  نەب

ڕامــان: باســی ئــەو ئەزموونــەی خۆتــم بــۆ بكــە، 
ئــەو تەلەڤزیۆنەتــان چــۆن دامەزرانــد؟ كــێ داوای 

لــێ كــردن دایمەزرێنــن؟
ــۆر  ــر دوكت ــە زیات ــرزا: پێموای ــەد می كاوەی ئەحم
تەلەڤزیۆنەكــەی  پشــتگیریی  ســاڵح  بەرهــەم 
دەكــرد، چونكــە ســەرۆكی حكوومەتــی ئێــرە بــوو، 
بــوو،  پــەروەردە  )نەرمیــن عوســمان(یش وەزیــری 
ئەویــش خــوا هەڵناگــرێ دەوری هەبــوو، پــارەی 
موحازەراتــی دەورەكانــی هەمــووی بــۆ تەلەڤزیۆنــی 
ــازە  ــۆ ت ــان ب ــوو، بیناكەی ــان كردب ــی تەرخ پەروەردەی
باشــیان  پانێڵێكــی  كردینــەوە، 
بــوو  ئــەوە  بەردەســتی،  خســتە 
مــن بوومــە بەڕێوەبــەری ئــەوێ، 
تەلەڤزیۆنــی  بەڕێوەبــەری 
پەروەردەیــی بــووم كــە تــا 2006 
خانەنشــین  تــا  بــوو،  بــەردەوام 

بــووم، ئیتــر ئــەو ماوەیــە لــەوێ بــووم. 
ڕامان: تا خانەنشین بووی تۆ لەوێ بووی؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: تــا ڕۆژی خانەنشــین 
چاالكیــی  لــە  بــووم،  هەردووكیــان  لــە  بوونــم 

بــووم.  تەلەڤزیۆنیــش  لــە  و  قوتابخانــەكان 
ڕامان: ڕەنگە بەیانیان لە چاالكیی قوتابخانەكان 

بووبیت، ئێوارانیش لە تەلەڤزیۆن كارت كردبێ؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: هــەردوو ئیشــەكەم لەنــاو 
یــەك بینایــەدا بــوون، بیناكــە هــەر یــەك بینــا بــوو، 
ئەمبــەرەی تەلەڤزیۆنــی پەروەردەیــی بــوو، ئەوبەری 

چاالكیــی قوتابخانــەكان بــوو. 
تەلەڤزیۆنــی  لــە  ئەزموونــەت  ئــەو  ڕامــان: 
پەروەردەیــی و بەڕێوەبردنــی تەلەڤزیــۆن كارێكــی 

بــوو؟ ئاســان 
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڕاســتی كارێكی ئاســان 
نەبــوو، خــۆی ئیشــی دەویســت، ئێمــەش ئەوكاتانەی 
لــەوێ بوویــن، هەمــوو دڵســۆزی كارەكــە بوویــن، 

كات بەفیــڕۆ نەدەڕۆیــی.

لە شانۆیی )پیسکەی تەڕپیر(ـەوە 
دیکۆر گۆڕا بە دیکۆری بەرجەستە 

)موجەسسەم(، یەکەم کچیش 
گولیزار عومەر بوو هاتە سەر 

تەختەی شانۆ.
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ڕامــان: ئێــوە ئــەو مامۆســتا پســپۆڕانەتان دەهێنــا 
بــۆ ئــەوێ موحــازەرات لــە تەلەڤزیــۆن بڵێنــەوە؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، لــە تەلەڤزیــۆن 
خولمــان بــۆ دەكردنــەوە.

ڕامــان: ئــەو ئەزموونــی تەلەڤزیۆنــە چ وانەیەكی 
بــە تــۆ بەخشــی، چ ســوودێكت لــێ وەرگــرت؟

پراكتیكــی  بــە  مــن  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
تەلەڤزیۆنییــەوە.  كاری  بــواری  چوومــە 
ڕامان: كاری تەلەڤزیۆنیت پێخۆش بوو؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، بــە پراكتیكــی 
ــاو  ــەوەی خــۆت لەن ــوو، بەهــۆی ئ زۆرم پێخــۆش ب
كامێــرا و ســتۆدیۆ و وێنەگرتنــدا دەبینــی، ئەوجــا 

ــوو. ــە ئەزمــەڕ ب پەخشــەكەمان ل
ڕامــان: زۆرتــر تەلەڤزیۆنێكــی لۆكاڵیــش بــوو، 
ئاراســتەی خەڵكی ســلێمانی و دەوروبەری كرابوو؟
ســلێمانی  ئاراســتەی  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
وەری  مەجمووعەیەكــی  تــا  هەولێریــش  كرابــوو، 

دەگــرت. 
ڕامــان: بــۆ ڕاییكردنــی كاری ئــەو تەلەڤزیۆنــە، 
تــۆ دەرهێنــەر و كامێرامــان و ئەوانــەت كــۆ كــردەوە؟ 

كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.
ڕامان: هەمووی خۆت پێوەندیت پێیانەوە كرد؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: خۆیــان دەهاتــن، پێوەندییان 
لــێ  كۆمەڵێكمــان  خۆمــان  دەكــرد،  پێمانــەوە 
دامەزرانــدن، تاقیمــان دەكردنــەوە، بەهــرە و تواناییــان 

هەبوایــە وەرمــان دەگرتــن. 
ســەر  دێینــەوە  ئێســتا  چاكــە،  زۆر  ڕامــان: 
بابەتەكــەی خۆمــان، كــە شــانۆ و هونــەرە، بــە ڕای 
ــەدی  ــد نوێگــەری ب ــەدا چەن ــانۆی ئێم ــە ش ــۆ ل ت
هاتــووە، ئایــا شــانۆی ئێمــە توانیویەتــی خــۆی 
لــە قاوغــی الســایی كردنــەوە و كاری ئیرتیجالــی 

بــكات؟ ڕزگار 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: نەوەڵــاڵ نەیتوانیــوە، ئێمــە 

تــا ئێســتا شــانۆیەكمان نەبــووە. 
لــە  بەتایبەتــی  خۆتــدا،  تەمەنــی  لــە  ڕامــان: 
ســااڵنی هەشــتاكان بەدواوە، هیچ شــانۆگەرییەكت 

دەرهێنەرەكــەی  بووبــێ،  تێــدا  نوێگەریــی  دیــوە 
نوێــی  جیهانبینــی  خاوەنــی  و  بووبــێ  نوێگــەر 

خــۆی بێــت؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: هەوڵدانێك هەبوو. 

ڕامان: وەك چی؟ وەك دەق، یان وەك دەرهێنان؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: هەوڵــدان لــە دەقەكــەدا 

ــوو.  هەب
ڕامان: ئەی لە دەرهێناندا؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: لە دەرهێنانیشــدا هەوڵدان 
هەبوو. 

ڕامان: هونەرمەند )حســێن میســری(ش ماوەیەك 
لەگــەڵ ئێــوە لــە تیپــی نواندنــی ســلێمانی كاری 

كــرد؟
ــە  ــی ئێم ــە تیپ ــێ، ل ــرزا: بەڵ ــەد می كاوەی ئەحم

بــوو. 
ــی  ــی كاری درامای ــااڵنەی دوای ــەم س ــان: ل ڕام
ــە گەرمــی پێشــوازییان  ــرد و خەڵكــی ب ــی ك جوان
لــێ كــرد، بــەاڵم وابزانــم ئەوكاتــە لــە تیپەكــەی ئێــوە 

نەمابــوو؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: نەخێر، الی ئێمە نەمابوو. 
ڕامــان: تــۆ وەك هاوكارێكــی ئــەو، كارەكانــی 

چــۆن دەبینــی؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: وەك شــانۆ، یان زنجیرەی 

درامایــی ئیشــم لەگەڵ نەكردووە. 
ئــەو  درامایەكــی  زنجیــرە  هیــچ  لــە  ڕامــان: 

نەبــووی؟  بەشــدار 
ــا، بەشــدار  ــەو، ن ــرزا: هــی ئ ــەد می كاوەی ئەحم

ــووم. نەب
ڕامــان: لەپشــت پەردەشــەوە لــە هیچیــان بەشــدار 

نەبــووی؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: نەخێر. 

ڕامان: ئەی وەك بینەرێك ســیناریۆ و دەرهێنان، 
یــان بەگشــتی كارەكانیــت بــەدڵ بوو؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: بەعزێكی باش بوون. 
ڕامــان: گلەییــت لە هیچیــان هەبوو؟ ڕەخنەیەك، 

ســەرنج و تێبینییەكت لەال دروســت نەبوو؟ 
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كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ڕەخنــە هەبــوو، بــەاڵم 
هــەروا دەمــاودەم دەگوتــران، ئــەوە نەبــوو بــە نووســین 
ڕەخنــە لەبارەیانــەوە بنووســرێ، یــان كۆڕیــان بــۆ 

ــن. بگری
ڕامــان: واتــە زۆرتــر كــە خۆیــت بینیــوە، پێــت 
گوتــووە ئــەوە وا نەبوایــە، ئــەوە وا بوایــە باشــتر 

بــوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، لــە هەمــان كاتــدا 
هانیشــم داوە، حســێن میســری خۆشــی ئیشــكەر 
ــوو، خــوا هەڵناگــرێ دەجــوواڵ، زۆر دەجــوواڵ.  ب

ڕامــان: ڕاســتە، گرفتەكــە ئەوەیــە لەنــاو شــانۆی 
ئێمــەدا، لەنــاو دراماكانمــان ئەگــەر نوێگەرییــەك 
و  جوانیــی  بنەمایەكــی  هیــچ  ئــەوە  هەبووبــێ، 
فیكــری تێــدا نەبــووە، تــۆ بــۆ ئەمــە دەڵێــی چــی؟ 
كاتــە  ئــەو  بڵێــم چــی،  ئەحمــەد میــرزا:  كاوەی 
دەتوانــی وەك دوو تاقــم جیایــان بكەیتــەوە، تاقمێــك 
بهێنــێ،  نــوێ  شــتی  دەدا  هەوڵــی  و  دەیویســت 
تریــش  كۆمەڵێكــی  هەبــوو،  نوێــی  جیهانبینــی 
ــوو.  ــەوە ب ــەر ئ ــوو ه ــەوەی هەب ــر ئ ــوون، ئیت چەقیب
ــر هــەن  ــە هەولێ ــە، ل ــەو گەنجان ڕامــان: ئێســتا ل
وەك كارۆخ ئیبراهیــم حەكیــم، هەندێكیــان خەڵكــی 
لوقمــان  و  دەروێــش  ئەرســەالن  وەك  سلێمانیشــن، 
ــە چــی  ــۆ ئەوان ــۆ ب ــف، ت ــاز لەتی ــب و د. نی غەری

ــی؟ دەڵێ
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئەوانــە باشــن، ئەرســەالن 

دەروێــش و ئەوانــە ئیشــكەرن.
ڕامان: ئەوانەت بەدڵە؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.
ڕامــان: ئەرســەالن دەروێــش خەریكــی دەرهێنانــە، 

ئیشــەكانیت بینیــوە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، خەریكی دەرهێنانە، 
ڕۆڵیشــم  باشــن،  ئیشــەكانی  دەروێــش  ئەرســەالن 

لەگەڵیــدا بینیــوە. 
ڕامــان: تــۆ كــە لەگەڵــی ئیشــت كــردووە، وەك 

دەرهێنەرێــك لێــی ئاســوودە بــووی؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ. 

ڕامــان: لەكاتــی ئیشــكردن لەگەڵیــدا ســوودت 
لــێ وەرگــرت؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، كوڕێكی ئیشــكەرە، 
كەســێكی لێهاتــووە و خاوەنــی توانایــی خۆیەتــی، 

جیهانبینــی جوانــی هەبــوو. 
دەقەكانــی  زۆری  بــە  كارەكانیشــی  ڕامــان: 

ســاالرن. ئەحمــەد  هونەرمەنــد 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، بــە زۆری دەقــی 
بــۆی  ســاالر  ئەحمــەد  هونەرمەنــد  نمایشــەكانی 

دەنووســێ.
ڕامــان: تــۆ وەك خــۆت زیاتــر مەیلــت بــەالی 
ئەوەوەیــە كار لــە تێكســتێكی خۆماڵیــدا بكــەی، 

یــان دەقێكــی بێگانــە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: وا باشــە ئیــش لەســەر 
هەردووكیــان بكــرێ ، ئێمــە لــە تیپــی خۆمــان، 
تیپــی نواندنــی ســلێمانی ئەوەمــان پەیــڕەو دەكــرد، 
تاقــی  دەدا  هەوڵمــان  تاقیكردنــەوە،  وەك  واتــە 
بكەینــەوە، بۆیــە دەقــی بیانیمــان دەهێنــا، لــە پاڵیــدا 
دەقــی خۆماڵیمــان دەهێنــا، بەمــە هەمــوو جــۆرە 
دەقێكمــان تاقــی دەكــردەوە، تــۆ ناتوانــی هــەر یــەك 

جــۆرە دەق بگریــت. 
ڕامــان: مەبەســتت ئەوەیــە بڵێــی كــە نابــێ تەنیــا 

كار لەســەر دەقــی خۆماڵــی بكــرێ؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، نابــێ هــەر دەقــی 
خۆماڵــی بــێ، جاربەجــار دەبــێ دەقــی بیانیــش 

ــێ.  هەب
ڕامــان: لــە هەولێــر هیوا ســوعاد هەیــە، جاربەجار 
ئەویش ئیش دەكات، بەڕێوەبەری شــانۆی هەولێرە، 
ــە  ــاری ســەرنجت ل ــە، ب ئەویــش خەریكــی دەرهێنان

بارەیــەوە چییە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئەویــش كوڕێكــی باشــە، 

دەیناسم. 
ڕامان: كارەكانیت دیوە؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.
ڕامــان: هاتــووی بــۆ الی، بــۆ هەولێــر، ســەردانت 

كردووە؟ 
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كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بــۆ هەولێــر نازانــم جارێــك 
بــوو، دوو جــار بــوو، هاتــووم. 

ڕامان: بۆ كام ئیشی هاتی؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بیرم نەماوە. 

ڕامان: بەگشتی كارەكەیت بەدڵت بوو؟
ئەوەنــدە  بــوو،  بەدڵــم  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 

دەزانــم بــە گشــتی بــاش بــوو.
ڕامــان: ئەویــش لــە گەنجەكانــە و كار دەكات و 

هەیــە.
گەنجــە  لــە  بەڵــێ،  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 

نــە.  چاالكەكا
ڕامــان: بێجگــە لــەو بوارانــەی باســمان كــردن كــە 
تــۆ تێیانــدا بەشــداریت كــردووە، ئــەی لــە بــارەی 
ڕووناكــی كــە موحــازەرەت لــە بارەیــەوە گوتووەتــەوە، 
كــردووە؟  بەشــداریت  هیــچ  دیكــۆر  مۆســیقا، 
ئــەوەی مــن دەیزانــم لــە هەندێــك شــانۆگەریدا تــۆ 

ــووی؟ ــانۆ ب ــەری ش بەڕێوەب
زۆربــەی  لــە  بەڵــێ،  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 

بــووم.  شــانۆ  بەڕێوەبــەری  مــن  ئیشــەكاندا 
ڕامــان: بەڕێوەبــەری شــانۆی كام شــانۆییەیان 

بــووی؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: هەمــوو ئەوانــەی تیپــی 

نواندنــی ســلێمانی كردوویانــە. 
ڕامــان: لــە بەشــی هــەرە زۆریــان تــۆ بەڕێوەبــەری 

شــانۆ بوویت؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.

ــیقا  ــی و مۆس ــواری ڕووناك ــە ب ــەی ل ــان: ئ ڕام
و دیكــۆر دەورت لــەو شــانۆگەریانەی تیپەكەتانــدا 

ــووە؟ نەب
كاوەی ئەحمەد میرزا: لە ڕووناكیشدا هەر دەورم 
هەبــووە، مــن دیزاینــی ڕووناكیــم دانــاوە و جێبەجێــم 
كــردووە، ئامێــر و كەلوپەلمــان هێنــاوە، بــە تایبەتــی 
شــانۆگەرییەكەوە  بــە  پێوەندییــان  شــتانەی  ئــەو 

هەبووبێــت.
ــی  ــواری ڕووناك ــە ب ــارەزاییەت ل ــەو ش ــان: ئ ڕام

ــاوە؟ ــوە هێن ــە كوێ ل

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: هــەر بــە تاقیكردنــەوە 
بەدەســتم هێنــاوە، لــەو خولەشــدا، لــە بەغــدا یەكێــك 

ــوو.  ــە دەرســەكانمان ڕووناكــی ب ل
ڕامــان: لــە خولەكــەی بەغــدا كــێ ڕووناكیــی 

پــێ دەگوتــن؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: مامۆســتایەك بــوو لــە 
ــم  ــی بەغــدا، ناوەكەی ــەرە جوانەكان ــگای هون پەیمان
لەبیر نەماوە، ئەوەیان هێنا ڕووناكی پێ دەگوتین، 
ــرد،  بــۆ مۆســیقاش، موزیكزانــەكان بەڕێوەیــان دەب

ئەوەیــان پێوەندیــی بــە ئێمــەوە نەبــوو.
ڕامــان: ئــەی لــە دیكــۆر هــاوكاری دەرهێنــەرەكان 

نەبووی؟
دیكۆریــش  لــە  بەڵــێ،  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
لەگــەڵ  ئیشــم  جــار  بەعزێــك  كــردوون،  هاوكاریــم 
دەكردن، بۆ نموونە لە شــانۆیی »مانگی ئاوابوو«دا 
لــە هەولێــر، لــە ســلێمانییەوە چوویــن لــەوێ دیكۆرمــان 

ــا. ــۆ دان ب
ڕامــان: كاركــردن وەك دیكۆرســازێك جیــاوازی 
هەیــە، دیزاینــەری دیكــۆری شــانۆگەرییەك بیــت، 
جیایــە لــەوەی تــۆ كرێــكاری شــانۆ بیــت و بچیــت 
وەك كرێكارێــك ئیشــی تێــدا بكــەی بــۆ ئــەوەی 
دیكۆرەكــە جێبەجــێ بكــرێ، تۆ دیكــۆرت جێبەجێ 

ــووی؟ ــان دیكۆرســاز ب كــردووە، ی
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: لــە جێبەجێكردنەكــەدا، 

ــردووە. ــداریم ك ــەدا بەش ــە دیزاینەك ل
ڕامان: ئەوە لە كام شانۆگەریدا بوو؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: لــە شــانۆیی »مانگــی 
ــوو«دا.  ئاواب

ڕامــان: تەنیــا لــەو شــانۆییەدا بەشــداربوویت، یــان 
كارت لــە شــانۆیی تریشــدا كــردووە؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئــەوە و شــانۆگەرییەكی 
تریــش بــوو.

ڕامــان: شــانۆگەرییەكە نــاوی چ بــوو، هــی كــێ 
بوو؟

یەكەمیــان »مانگــی  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
ئاوابــوو« دەرهێنەرەكــەی جەلیــل زەنگەنــە بــوو، 
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ئــەوی تریــان ناوەكــەی نازانــم، لەبیــرم نەمــاوە.
ڕامــان: ئــەی ســەرەتا كــە دەســتت پــێ كــرد، 
لەگــەڵ ڕەفیــق چــاالك و تەهــا خەلیــل و نــووری 
و  دیكــۆر  كاری  لــە  هیــچ  ئــەوان،  و  وەشــتی 

نەبــووی؟ بەشــدار  دیكۆرســازی 
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەشدار نەبووم.

ڕامان: ئەو كارانە كێ دەیكردن؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بــۆ دیكــۆرەكان جــاران 
بەپێــی  و  پــەردە  بــە  دەكــرا  بــۆی  بــوون،  ڕەســم 

هەڵدەواســرا. دیمەنەكــە 
ڕامــان: قوماشــەكەی بەكاریــان دەهێنــا چییــان 

ــێ دەگــوت؟ پ
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: قوماشــەكە دیكۆریــان 

ــێ دەگــوت. پ
ڕامان: قەی ناكا، ئاخر قوماش ناوی هەیە.

بۆیەیــان  بــوو،  خــام  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
دەكــرد و هەڵیاندەواســی و ڕەســمیان لەســەر دەكــرد. 
ــەر و  ــەی فایب ــاس(، ئ ــاو )جانف ــام و ج ــان: خ ڕام

ئەمانــە نەبــوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئیتــر لــە »پیســكەی 
دیكــۆری  بــە  گــۆڕان  دیكــۆرەكان  تەڕپیر«ـــەوە 

موجەســەم.  بەرجەســتە- 
ــەوە ئــەو  ڕامــان: واتــە لــە »پیســكەی تەڕپیر«ـ

ــوو بكــرێ؟ دیكــۆرە یەكــەم جــار ب
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، هــۆڵ و ژوورەكان 
ــە  ــران، ل ــتەقینە دەك ــووی وەك دیكــۆری ڕاس هەم
قــادر  هونەرمەنــد  بەتایبەتــی  كوردیــدا  شــانۆی 
گوێســەبانەی  هەبــوو،  لــەوەدا  دەوری  كــوردی 
سەربانەكانیشــیان بــۆ دەكــرد، یانــی هەموویــان بــە 

دەكــرد. وردەكاری 
ڕامان: ئێستا هونەرمەند قادر كوردی ماوە؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.
ڕامان: وەزعی چۆنە، باشە؟ زاكیرەی باشە؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بــڕوا مەكــە بــاش بێــت، 
تەمەنــی لــە منیــش گەورەتــرە. 

ڕامــان: ئــەی دەتوانــێ ئەوهــا وەك تــۆ قســە 

بــكات؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەخــوا زەحمەتــە، فەقیــرە 

وەزعــی بــاش نییــە.
ڕامان: لەدوای ئەوەی كە لە شــانۆیی »پیســكەی 
تەڕپیــر« دیكــۆری موجەســەمی كرد، شــانۆنامەكانی 
دوای ئــەوە، كەوتنــە الســایی كردنــەوەی و بــە هەمــان 
شــێوە دیكۆرەكەیــان جێبەجــێ دەكــرد، یەكــەم كــەس 

كــێ الســایی كــردەوە و وەك ئــەو جێبەجێــی كــرد؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: دوای ئــەوە لــە شــانۆیی 
لەوانــەدا  زۆردار،  كۆتایــی  كــۆرە،  حەمەپاشــا 

دیكــۆرەكان هــەر هەمــووی موجەســەم بــوون.
ــردی، هــی  ــەو ك ــەو شــێوەیەی ئ ــر ب ڕامــان: ئیت

ــات؟ ــەدوادا ه ــری ب ت
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئــا، ئیتــر ئــەو شــێوەیەی 
بــە  بــوون  هەمــووی  دیكــۆر  و  هــات  بــەدوادا 

موجەســەم.
بــوو..  ڕامــان: چاكــە، ئــەو زانیارییــەم بــەدڵ 
باســی ئەزموونــی ئــەو كاتانەمــان بــۆ بكــە كــە 
لەگــەڵ ڕەفیــق چــاالك و نــووری وەشــتی كارت 
كــرد،  ڕووناكیمــان  باســی  پێشــتر  ئــەوە  كــردووە. 
باســی دیكۆرمــان كــرد، ئــەی جلوبــەرگ، ئــەوە 

چــۆن ڕایــی دەكــرا؟
بەپێــی  جلوبەرگیــش  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
بــۆ نموونــە ســەربازی  دەورەكان ئامــادە دەكــران، 
پۆلیــس  دەكــرد،  لەبــەر  ســەربازی  جلــی  بوایــە، 
بوایــە جلــی پۆلیســی لەبــەر دەكــرد، جلــی ژنانــە، 
ــەوە  ــی ئ ــە، بەپێ ــە بوونای ــان گەنجان ــە، ی ــان پیران ی

جلەكانیــان بۆیــان ئامــادە دەكــرد.
ڕامــان: ئەوكاتــە كەســێكی تایبەت بە جلوبەرگ 
ــدا پســپۆڕ  ــكات و تێی ــەرگ ب ــوو ئیشــی جلوب نەب

بــێ؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: نەبوو، خۆیان جلوبەرگیان 
پەیــدا دەكــرد، دەرهێنــەرەكان پێیــان دەگوتــن ئــەوە 

لەبــەر بكــەن.
ڕامــان: واتــە كەســێكی تایبەتمەنــد نەبــوو كــە 
ئیشــی جلوبــەرگ لــە شــانۆ جێبەجــێ بــكات؟
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كاوەی ئەحمەد میرزا: نەخێر، نەبوو.
ڕامــان: یەكــەم جــار كــە چوویتــە ســەر شــانۆ، 
ســاڵی 1956، 1957 بوو، لە شــانۆی »پیســكەی 
ــە ســلێمانی و  ــك ل ــار، جارێ ــە دوو ج ــر«دا ل تەڕپی
ــە  ــی، ل ــت بین ــە دەوری ئافرەت ــك لــە هەڵەبج جاری
ــی  ــە هەڵەبجــە ڕۆڵ ــژ و ل ــی گەالوێ ســلێمانی ڕۆڵ
)پڕشــنگ(ت بینــی، جارێكــی دیكــە لــە شــانۆی 
»تــاوان و تۆڵــە«ی ڕەفیــق چــاالك ســاڵی 1957 
دیســان لە هەڵەبجە دەوری كچت گێڕاوە، باســێكی 
ئــەو دوو شــانۆییەمان بــۆ بكــە، بــە تایبەتــی باســی 
كێشــەی نەبوونــی ئافرەتمــان بــۆ بكــە كــە تــۆ چــۆن 
ناچــار بــووی لــەو دوو شــانۆییەدا دەوری ئافــرەت 

بگێڕیــت؟
گشــتی  بــە  ئەوســا  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
ــدا  ــە كاری هونەری ــەم بەشــداریی ل ــرەت زۆر ك ئاف
دەكــرد، تــا ســاڵی 1958 و دواتــر كــە نەرمیــن 

نــاكام و گولیــزار عومــەر هاتــن.
ڕامان: كامەیان یەكەم جار هات؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: یەكــەم جــار گولیــزار 
عومــەر هــات، دوای ئــەو نەرمیــن نــاكام لــە ســاڵی 
1958 هــات، كــە ئەوانــە هاتــن، ئــەو دەورانەیــان 
دەبینی و دەورەكانیان ســەركەوتوو بوون و خەڵكیش 
پێشــوازیی لــێ دەكــردن و هانــی دەدان، ئیتــر ئــەوە 
دەورەكان  نەبــوو  ئافــرەت  كــە  كاتــەی  ئــەو  بــوو 
ببینــن، ئێمەومانــان ئــەو كەلێنەمــان پــڕ دەكــردەوە و 

ــڕا. ــان دەگێ دەورەكانم
ــەدا ســەركەوتوو  ــەو دەوران ــۆ ل ــە ت ــان: پێتوای ڕام

ــووی؟ ب
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بــاش بــوو، جلــی كــوردی 
ژنانەمــان لەبــەر دەكــرد، مكیاجیــان بــۆ دەكردیــن و 

ئێمــەش دەورەكەمــان دەبینــی.
بــوو،  گونجــاو  دەنگــت  تۆنــی  ئــەی  ڕامــان: 

ژنــان؟ دەنگــی  ســەر  دەچــووەوە  دەنگــت 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئــا، دەنگمــان بــاش بــوو، 

ئــەو كاتانــە گەنــج بوویــن.
ــان بكــەن  ــە دەتانتوانــی دەنگــی خۆت ڕامــان: وات

ــە. ــە دەنگێكــی ژنان ب
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، زۆر چاك دەمانتوانی.
ڕامــان: ئــەی خەڵكــی بینــەر كــە دەهاتــن بــۆ 
بینینتــان چــۆن ئــەو دەورەی تۆیــان هەڵدەســەنگاند؟ 
ژنــان  زیاتــر  بەڕاســتی  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
ــەو شــتانەیان  ــەوە و باســی ئ ــاو بابەتەك ــە ن دەچوون
دەكــرد، جــاری وایــە چارەكێــك لــە شــانۆگەرییەكە 
ڕۆیشــتبوو ژنــان لــە ڕەخنــەی خۆیــان نەبووبوونــەوە 
ــەوە  ــە و ئ ــەوە دەســماڵەكەی وای ــەوەی ئ ــەر ب بەرانب

ــە. ــەی وای لەچكەك
ڕامان: واتە ڕەخنەیان لێ دەگرتن؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: ئای، ئەیچۆن.
ببینــن،  دەور  نەدەهاتــن  خۆیــان  وەك  ڕامــان: 
ڕەخنەشــیان لــێ گرتــوون، كــە دەســماڵەكەیان بــاش 
نەبەســتووە و كاڵو و تاســكاڵو و سەروبەســتەكانیان 
ــوە چیتــان پێیــان دەگــوت و  ــەی ئێ ــاش نییــە.. ئ ب
وەاڵمتــان بۆیــان چــی بــوو؟ نەتاندەگــوت دە وەرنــە 

ــەو كارە بێنیــن؟ ــا ئێمــە واز ل پێشــەوە ب
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئیتــر ئــەوەش زەمانێــك 

ــی. ــوو، ڕۆی ب
ڕامــان: كەســی تــر نەبــوو لەجیاتــی تــۆ ئــەو 
ئیشــە بــكات؟ تــۆ تەنیــا كەســێك بــووی كــە دەوری 

ــی؟ ــرەت ببین ئاف
كاوەی ئەحمەد میرزا: نا، زۆر بوون.

یەحیــاش  ڕەئــووف  زانیومــە  چونكــە  ڕامــان: 
بینیــوە. ئافرەتــی  دەوری 

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئــەوە لە كۆندا بینیویەتی، 
موختــار،  ڕەشــەی  كەمالــی  ئافرەتــەكان  دەوری 

ســەاڵح حەمــە جەمیــل.
ڕامــان: ئەوانــە لــە ســەرەتاوە دەوری ئافرەتیــان 

بینیــوە؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.

ڕامــان: پێــم خۆشــە ئەوانــەی پێــش خــۆت دەوری 
ئافرەتیــان بینیــوە بــاس بكــەی، ئەوانــە كــێ و كــێ 
بــوون، لــە ســەردەمی خــۆت و دوای خــۆت كــێ 
و كــێ بــوون، ئەگــەر نــاوی ئەوانــەم پــێ بڵێــی 
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خــراپ نییــە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: كەمالــی ڕەشــەی موختــار، 
ســەاڵحی حەمــە جەمیــل، عەزیــزی ئەمینی موختار، 

ئەوانــە دەوری ئافرەتیــان دەبینــی، ئیتــر ئــاوا بــوو.
ڕامان: هی سەردەمی تۆ هەر ئەوانە بوون؟

هەبــوو  واش  جــاری  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
شــانۆ. ســەر  دەهاتــە  كچیــش 

ڕامــان: ئــەی دوای ئــەوەی كــە نەرمیــن نــاكام و 
گولیــزار عومــەری خوشــكی جیهــان عومــەر هاتــن 
و دەوریــان بینــی، ئیتــر دوای ئــەوە پیــاو دەوری 

ژنــی نــەدەدی؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: دەیبینــی، بــەاڵم كەمتــر 

لــە جــاران. 
ڕامان: ئاخر لەوانەیە دوو كەس بەشی نەدەكردبێت؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: نــا، بــێ گومــان بەشــی 

نەكــرد. 
ڕامــان: لــە ســاڵی 1958 بەشــداریت لــە شــانۆیی 
»شــەوی كۆتایــی« كــردووە، كــە هونەرمەنــد تەهــا 
خەلیــل دەریهێنــاوە، تــۆ لــەوێ ڕۆڵــی ســەربازی 
هێرشــبەرت تێدا گێڕاوە، ئەگەر بەرواردی ئەو دوو 
شــانۆییە بكــەی، ئــەو شــانۆییەی كــە هونەرمەنــد 
ــق  ــەوەی ڕەفی ــاوە، لەگــەڵ ئ ــل دەریهێن ــا خەلی تەه
چــاالك، جیاوازییــان چــی بــوو؟ كامیــان كارەكەیــان 

باشــتر كــرد؟ ڕەفیــق چــاالك، یــان تەهــا خەلیــل؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: ئاخر »شــەوی كۆتایی« 
جیاوازی هەبوو، شــەوی كۆتایی )ڕەفیق چاالك(
ی تێــدا نەبــوو، »شــەوی كۆتایــی« مــن بــووم، 
ئەمینــی موختــار،  ڕەئــووف ماســتاو، عەزیــزی 
كەمالــی ڕەشــەی موختــار، عومــەر نەمەڵــی و 

ئەوانــە بوویــن.
ڕامــان: مەبەســتم لەوەیــە كــە تــۆ لــە دوو كاتــدا 
مامەڵــەت لەگــەڵ دوو دەرهێنــەر كــردووە، یەكیــان 
ڕەفیــق چــاالك، ئــەوی تریــان تەهــا خەلیــل، ئەویــان 
ــەوی  ــان »ش ــەوی تری ــە، ئ ــاڵی 1956، 1957ـ س
كۆتایــی« دواتــرە كــە لــە ســاڵی 1958 دا كــراوە.
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: نــا »شــەوی كۆتایــی« 

جیایــە، »شــەوی كۆتایــی« ئــەو شــەوەیە كــە لــە 
ــا ســەربازییەكەی تێــدا  چــواردەی تەمــووزدا كودەت

كــرا.
ــۆم ڕوون بكەیتــەوە ڕەفیــق  ڕامــان: مەبەســتمە ب
لەگەڵتــان  مامەڵــەی  دەرهێنــەر،  وەك  چــاالك 
چــۆن بــوو، ئــەو باشــتر بــوو، هونەرمەندانەتــر بــوو، 
ــە  ــۆ ل ــل؟ ت ــان تەهــا خەلی ــوو، ی ــر ب ــی زیات زانیاری

كامیــان زیاتــر فێــر بــووی و ئاســوودە بــووی؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ڕەفیــق چــاالك زیاتــر 

دەوری هەبــوو، ئەكتەرێكــی گــەورە بــوو.
ڕامــان: كــە ڕێنمایــی جووڵــە و ئیلقــای داوە بــە 

تــۆ، بەدڵــت بــوو؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.

ڕامان: ئەی هی تەها خەلیل چۆن بوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئەویــش بــاش بــوو، بــەاڵم 
ــگای  ــە پەیمان ــازە ســەرەتای چوون ــل ت ــا خەلی تەه

هونــەرە جوانەكانــی بەغــدای بــوو.
كــە  بــوو  قوتابــی  هــەر  هێشــتا  واتــە  ڕامــان: 

كــرد؟ ئیشــەكەی 
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، زۆر گەنج بوو. 

ڕامــان: وەك ئەكتەرێــك لەگــەڵ ڕەفیــق چــاالك، 
تەهــا خەلیــل، تەهــا بابــان شــانۆنامەكانی یووســف 
ــەو ســێ شــانۆنامەیە  ــی ئ ــی كــە دەرهێنەرەكان عان
تــا ئێســتا دیــار نیــن ، دەرهێنەرەكانــی كــێ بــوون؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: وابزانم دەرهێنەرەكانیشــی 
هــەر تەهــا خەلیــل، یــان ئەمینــی میــرزا كەریــم 

بــوو.
ڕامــان: ئەمینــی میــرزا كەریــم خــۆی نووســەری 
شــانۆنامە بوو، »داســەكەی شاســوار« و »چاوی 
كوردســتان« و ئەوانــەی نووســیوە دەرهێنــەر نەبــوو، 
لەوانەیــە دەقەكانــی یووســف عانــی وەرگێڕابــێ، 
بــەاڵم ئــەو كارانــەی یووســف عانــی دەرهێنەرەكەیان 
كێ بوو، تەنانەت ناوی دەرهێنەر لە كتێبەكەشــتدا 

نییە؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: نازانم.

ڕامــان: تــۆ كــە وەك ئەكتەرێــك لەگــەڵ ڕەفیــق 
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چــاالك، تەهــا خەلیــل، تەهــا بابــان، غــازی بامەڕنی، 
جــاف،  فــازڵ  بەهنــام میخائیــل،  فــازڵ قەســاب، 
جەلیــل زەنگەنــە و ڕزگار كەریــم كارت كــردووە و 
دەورت گێــڕاوە، هەندێــك جاریــش كاری بەڕێوەبــەری 
شــانۆ و شــتی تریشــت كــردووە، لەگــەڵ كام یــەك لــەو 
ــم )فــازڵ  ــووی؟ وابزان ــر ئاســوودە ب ــە زیات دەرهێنەران

جــاف(ت لــە هەموویــان پــێ باشــتر بــوو، وانەبــوو؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ وایە.

ڕامــان: دواییــش نــاوی )فــازڵ قەساب(یشــت 
بامەڕنــی  غــازی  نــاوی  بۆچــی  ئــەی  هێنــا، 

نابــەی؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: زۆر ڕاســتە، )غــازی 
بــوو،  بــاش  زۆر  دەرهێنەرێكــی  بامەڕنــی(ش 
هەموومــان لــە كاركــردن لەگەڵــی ئاســوودە بوویــن.
ــنبیرییەوە چــۆن  ــە ڕووی ڕۆش ــەدی ل ــان: ئ ڕام

بــوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: كەســێكی زۆر پــڕ بــوو، 

هونەرمەندێكــی زۆر زیــرەك بــوو.
ڕامــان: مــن پێــم خۆشــە زیاتــر باســی غــازی 
بامەڕنــی بكەیــن، چونكــە بەشــێوەیەكی گشــتی 
لــە شــانۆ، بــە تایبەتــی لــە شــاری ســلێمانی دەوری 
باشــی گێــڕاوە، بــەاڵم كەمتــر نــاوی دێ، ئــەوە 

ــلێمانی؟ ــە س ــەی هات ك
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: كــە هاتە ســلێمانی یەكەم 
پــەروەردە خەریكــی  هاتبــووە  بینیــم،  مــن  كــەس 

ــوو. ــەی ب دامەزراندنەك
ــێ خۆشــە باســی بكــەی،  ــەوەم پ ــێ ئ ڕامــان: ئ

ــر. ــەی دوات ــە، ئ ــەردەوام ب ب
بــۆ  گــوت  پێــم  مــن  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 

قوتابخانــەكان؟ چاالكیــی  بچینــە  نایــەی 
ڕامان: ئەو خۆی بەشی شانۆی تەواو كردبوو؟ 
لقــی  شــانۆ،  بەشــی  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
نواندنــی لــە ئەكادیمیــای هونــەرە جوانــەكان لــە 
ــان  ــن ئەمرەكەم ــر چووی ــوو، ئیت ــەواو كردب بەغــدا ت
بــۆ چاالكیــی قوتابخانــەكان بــۆ نووســی كــە لــەوێ 
دامــەزرێ، ئەوەبــوو هەمــوو برادەرانــی چاالكیــی 

قوتابخانــەكان پێیــان خــۆش بــوو، خۆشــی الی ئێمــە 
زۆر ئاســوودە ئــەو بــوو، ئــەوە بــوو كەوتــە ئیشــكردن، 
هەبــوو،  باشــی  زۆر  زۆر  دەورێكــی  بەڕاســتی 
ــە  ــوو، ب ــكاری هەب ــی گۆڕان ــوو و توانای چــاالك ب
هاتنــی ئــەو گۆڕانــكاری زۆر لە ڕووی دیكۆرەوە، 
لــەڕووی دەرهێنانــەوە، لــە ڕووی نواندنــەوە بەســەر 

تێكــڕای ئیشــەكاندا هــات.
ڕامان: دەقی باشی بۆ نمایشەكانی هەڵدەبژارد؟ 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، كوڕێكــی زیــرەك 

بــوو. 
ڕامان: ئێوە هەموو هاوكاری بوون؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: هەموو هاوكاریمان دەكرد. 
ڕامــان: یەكــەم جــار لــە چ تیپێــك دەســتی بــە 

ئیشــكردن كــرد؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: لــە تیپی نواندنی ســلێمانی 
بــوو، هــەر لــە چاالكیــی قوتابخانەكانــەوە مــن بردمــە 

ئەوێ.
قوتابخانــەكان؟  چاالكیــی  لــە  ئــەی  ڕامــان: 

هەبــوو؟ چاالكــی  هیــچ  لــەوێ 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: لەوێــش هەمــوو ئیشــە 

دیــارەكان ئــەو كردوویەتــی.
ڕامــان: ناویشــمان نەهێنــا كــە مەشــق و ڕاهێنانی 
بــە قوتابــی كردبێــت؟ یەكــەم ئیشــی كــە كــردی 

ســاڵی 1971 بــوو، وایــە؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: ساڵی 1971 بوو.

ــم  ــوو، وابزان ــازادی« ب ــاوی »نرخــی ئ ڕامــان: ن
ئــەو شــانۆییە دەقێكــی وەرگێــڕاو بــوو، وەرگێڕانــی 
بەڕێوەبــەری  لــەوێ  تــۆ  بــوو،  بەرزنجــی  تالیــب 

ــووی؟ شــانۆ ب
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ.

ــدە  ــدە؟ دەوری تــۆ هــەر ئەوەن ڕامــان: هــەر ئەوەن
بــوو؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: دەوریشــم هەبــوو، دەوری 
یەكێــك لــە هیندییەكانــم دی.

ڕامــان: ڕۆڵــی هیندییەكــت تێــدا دیــوە، ئــەی 
شــانۆگەری دووەمــی كــە )مانگرتن(ـــە تــۆ چ 
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دەورێكــت تێــدا هەبــوو؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: شــانۆیی دووەمی )داوی 

مەرگ(ـە.
ئامادەكردنــی )غــازی  ڕامــان: »مانگرتــن«، 

بامەڕنی(یــە.
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: دەزانم »مانگرتن«یشــی 

هەبوو، پێش ئەوە »داوی مەرگ«ـــە.
ڕامــان: »داوی مــەرگ«؟ ئــەی بۆچــی تــا 

ــراوە؟ ــاس نەك ئێســتا ب
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، ئەوەیــان هیــوو 
دەری  بامەڕنــی  غــازی  نووســیویەتی،  مۆنــرۆ 

هێنــاوە. 
ڕامان: ئەوەیان ساڵی چەند بوو؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: ساڵی 1972.
ڕامان: ئەی كاری دواتری؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: »چــاوی كوردســتان«، 
بــوو،  كەریــم  میــرزا  ئەمینــی  نووســینی  ئــەوە 
دەرهێنانــی )غــازی بامەڕنی(یــە، ســاڵی 1973 
لــە باغچەكــەی یانــەی فەرمانبەرانــی ســلێمانی 
كــە  ئەوەیــە  زۆردار«  »كۆتایــی  كــرا،  تۆمــار 

گوتمــان هــی حەمەپاشــا كۆرەیــە.
ڕامان: ئەوەش هەر دەرهێنانی )غازی بامەڕنی(یە؟

»كۆتایــی  ئــەوە  ئــا،  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
زۆردار«ـــە كــە غــازی بامەڕنــی ئامــادەی كــردووە و 

مــن وەرمگێــڕاوە.
ڕامان: ئەی مانگرتن؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: »مانگرتــن« هــی )دیفەر 
ئۆدێت(ـە.

ڕامان: هەر ئەویش دەری هێناوە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: لــە ســاڵی 1975 دەری 

هێنــاوە، وەرگێڕەكەشــی منــم.
ڕامان: چیتری هەیە تۆ دەورت تێدا بووبێ؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: »ڕێــڕەوی گەل«، ئەمەش 
هــەر هــی )غــازی بامەڕنی(یە.

ڕامان: ئەی دوای ئەوە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئابڵۆقــە، ئــەوە نووســینی 

)عــادل كازم(ـــە، عوســمان چێــوار وەریگێــڕاوە و 
مــاوەی  كــە  دەریهێنــاوە،  بامەڕنــی(ش  )غــازی 
مانگێــك لەســەر شــانۆی چاالكیــی قوتابخانــەكان 
تیپــی  لەگــەڵ  هاوبەشــی  بــە  )ســەركارێز(  لــە 
شــانۆی پێشــرەو نمایــش كــرا، كووپــە، كووپــەش 

ــەوە؟ هــی ئ
ڕامان: كووپە هی ئەو نییە.

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ڕاســتە، ئــەوە نووســینی 
لویجــی بڕاندیللــۆی ئیتاڵییــە، دەرهێنانــی )فــازڵ 

قەساب(ـە.
ڕامــان: نــا، جــارێ باســی فازڵ قەســاب ناكەین، 
ــە كاری  ــتمان )غــازی بامەڕنی(یــە، كووپ مەبەس

ئــەو نییــە.
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: كووپــە دەرهێنانــی )فازڵ 

قەساب(ـە.
تــەوەری  تــر،  تەوەرێكــی  ســەر  بێینــە  ڕامــان: 
نووســینی شــانۆگەریی بــۆ منــدااڵن، وەك لەبیرمــە 
تــۆ وەك ئەكتــەر لەگــەڵ ڕزگار كەریــم بەشــداریت 
ئــەو دەریهێنــاو  لــەو شــانۆگەرییەدا كــردووە كــە 
كاتــی خــۆی لێــرە، لــە چاالكیــی قوتابخانــەكان 
نمایشــی كــرد، باســێكی ئــەو شــانۆییەمان بــۆ بكــە، 
بۆچــی كەمتــر بایــەخ بــە شــانۆی منــدااڵن دراوە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئــەو كاتــەی مــن دەســتم 
ــان زۆر  ــوو، ی ــدااڵن هــەر نەب ــۆ من ــە نووســین ب دای

دەگمــەن بــوو.
ڕامان: بەڵێ، زۆر دەگمەن بوو، ئەو شانۆگەرییە 
»منداڵــە بچكۆلەكــە و گەشــتی چارەنــووس«ی 

نــاو بــوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: »منداڵــە بچكۆلەكــە 
ــی ڕزگار  ــەوە دەرهێنان ــووس« ئ و گەشــتی چارەن
كەریــم بــوو، مــن دەوری فرۆكەوانــم تێــدا بینــی، 
و  ئەگزۆپێــری  دوو  ئانتۆنیــۆ  نووســینی  ئــەوە 
ــە  وەرگێڕانــی مەحمــوود زامــدارە، ســاڵی 1983 ل

چاالكیــی قوتابخانــەكان نمایــش كــرا.
ڕامان: بێجگە لەو شــانۆگەرییە، لە كاری تری 
مندااڵنــدا بەشــداریت كــردووە، ئەگــەر كردووتــە لــە 
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چەنــد شــانۆگەریی مندااڵنــدا بەشــداریت كردووە؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: نازانم، لەبیرم نەماوە.

لــە  تــا 1997  لــە ســاڵی 1977  تــۆ  ڕامــان: 
بــۆ  شــانۆنامەت  شــەش  ســاڵدا  بیســت  مــاوەی 

نووســیوە. منــدااڵن 
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، ئەوەم لەبیرە.

ڕامــان: ئــەو شــانۆنامانەت كــە نووســیوە خراونەتە 
نووســراون  كــە  چییــە  هۆیەكــەی  شــانۆ؟  ســەر 
و تۆمــار نەكــراون؟ لــە كــوێ پێشــكەش كــراون، 

شــوێنەكانیان كوێیــە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: شــوێنی نمایشــەكان، یــان 

ناوی شــانۆنامەكان؟
ــە،  ــانۆنامەكانمان پێویســت نیی ــاوی ش ــان: ن ڕام
ئەوە دیارە شــەش شــانۆنامەت بۆ منداڵ نووســیوە، 

یەكیــان نــاوی »شــادی«یە.
باخچــەی  لــە  ئــەوە  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 

كــراوە. ســاوایان 
ڕامــان: ســاڵی نووســینەكەی 1977ـــە، هــەر ئــەو 

ســاڵە نمایــش كــراوە؟
ــەو ســاڵە  ــێ، هــەر ئ ــرزا: بەڵ كاوەی ئەحمــەد می

نمایــش كــراوە. 
ڕامــان: »منداڵــی ژیــر« ئەویــش لــە باخچــەی 

ســاوایان پێشــكەش كــراوە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، مــن ئــەو دەقــە 
ســاوایان  باخچــەی  بــۆ  مندااڵنــم  شــانۆییانەی 

دەنووســی.
ڕامــان: باشــە ئەمانــە هیچیــان بــۆ تەلەڤزیــۆن 

تۆمــار نەكــراون؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: وابزانم تۆمار كراون.

ڕامــان: »خۆشەویســتیی زەوی« ئەویــش تۆمــار 
كراوە؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: ئەوەش تۆمار كراوە. 
ڕامــان: ئــەی »لەخۆباییبــوون«، »ڕووبــار«، 
ئەوانــەش لــە كاتــی نمایــش كردنیــان لــە باخچــەی 

ســاوایان تۆمــار كــراون؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: تۆمار كراون.

ڕامان: ئەی »هێالنە«؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: ئەویش كراوە.

ئەوانــە  واتــە  باشــە،  کارێکــی  ئــەوە  ڕامــان: 
هەمــووی هــەر لەنــاو باخچــەی ســاوایان تۆمــار 

كــراون؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئــەو )ڕووبار(ـــە لەســەر 
ــەی یەكەمــی بەدەســت  ــراق پل ئاســتی هەمــوو عێ

هێنــا.
ڕامــان: دیــارە لــە فیســتیڤاڵی شــانۆی منــدااڵن 

لــە عێــراق بەشــداریی پــێ كــراوە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، ئەوانــە هەمــووی 

نمایــش كــراون.
ســاوایان  باخچــەی  لەنــاو  هەمــووی  ڕامــان: 
كــراون، یەكێكیــان نەبــێ كــە لــە ئاســتی عێــراق 
كــە   1980 ســاڵی  ئەویــش  كــراوە،  پێشــكەش 
بــووە، بــەاڵم  میهرەجانــی شــانۆگەریی منــدااڵن 
دەپرســم بــۆ تۆمــار نەكــران، ئەمانــە لــە تەلەڤزیۆنــی 
كەركــووك، یــان لــە شــوێنێكی دی تۆمــار نەكراون؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: وابزانم تۆمار كراون.
ڕامــان: چونكــە خــۆت دەزانی لەنــاو باخچەیەكی 
ساوایان ژمارەیەكی زۆر كەم خەڵك شانۆگەرییەكە 

دەبینێ.
كاوەی ئەحمەد میرزا: تۆمار كراون.

ڕامــان: هەموویــان كــراون؟ بــۆ تەلەڤزیــۆن تۆمــار 
كراون؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: كــراون، خــوا خوایــان بــوو 
ــن تۆمــاری بكــەن،  ــێ و بێ ــدااڵن هەب دەقێكــی من

ئەوانــە تۆمــار كــراون.
ڕامــان: كــێ شــانۆگەرییەكانی مندااڵنــی بۆتــان 

دەردەهێنا؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: یــان مامۆســتاكانیان، 
یــان )مودەریــب( مەشــقكارەكانی الی ئێمــە لــە 
چاالكیــی قوتابخانــەكان بــوون، ئەوانــە كردوویانــە.

ڕامان: لە تەلەڤزیۆن پەخش دەكران؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، ئەیچــۆن، ئێــواران 

لــە تەلەڤزیۆنــی كەركــووك پەخــش دەكــران. 



68 ژ )٢٧٦/٢٧٥( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢٠

ڕامــان: باشــە، بۆچــی تــا ســاڵی 1997 بــۆ 
مندااڵنــت نووســیوە و دواتــر وەســتاوی، هــۆی ئــەم 

وەســتانەت چییــە؟ 
كاوەی ئەحمەد میرزا: بڵێم چی؟

ڕامــان: تــا ســاڵی 1997 نــاوە نــاوە تــۆ بــەردەوام 
ــاڵی 1997  ــە س ــەاڵم ل ــیوە، ب ــت نووس ــۆ مندااڵن ب

ــەدواوە وەســتاوی. ب
ــۆ  ــە ب ــارە بارودۆخەك ــرزا: دی ــەد می كاوەی ئەحم

ــووە. ــار نەب ــە ب ــدااڵن ل نووســینی من
ڕامان: یان وا دیارە لەو بوارەدا هاندەرت نەبووە؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بــە تەواوی نازانم هۆیەكەی 
چییە. 

یــان  تــۆ كاری شــانۆیی،  ڕامــان: باشــە الی 
بتوانــی  ئەگــەر  بۆچــی؟  خۆشــترە؟  درامایــی 

بهێنیتــەوە. بــۆ  نموونــەم 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: الی مــن كاركــردن لــە 

هەردووكیــان هــەر خۆشــە.
ــان  ــەوی دیكەی ــان ل ــێ یەكێكی ڕامــان: ئاخــر دەب

خۆشــتر بێــت؟
پــێ  درامــام  ئێســتا  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 

بــوو. بەپێچەوانــەوە  جــاران  خۆشــترە، 
ڕامان: هۆیەكەی چییە؟ 

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: تێناگــەم، خۆشــم نازانــم 
بــۆ. 

ڕامــان: ئــەی ئەگــەر نموونەمــان بــۆ بێنیتەوە، چ 
نموونەیــەك لــە بــواری شــانۆیی ئەوســا دەهێنیتەوە؟ 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئــەو شــانۆییانە زیاتــر بــۆ 

منــدااڵن بــوون.
ڕامان: هی مندااڵن ناڵێم، هی گەوران دەڵێم.

كاوەی ئەحمەد میرزا: هی گەورە زۆر زەحمەتە. 
ڕامان: پێتوایە نووسین بۆ شانۆ قورسە؟

ــۆ  ــین ب ــتی نووس ــرزا: بەڕاس ــەد می كاوەی ئەحم
شــانۆ زۆر قورســە، بەاڵم دراما نووســین ئاســانترە. 
ڕامــان: تــۆ نزیكــەی یازدە نووســین و ســیناریۆت 
ــە،  ــۆ تەلەڤزیــۆن هەی وەك نووســین و ئامادەكــردن ب
هــەر لــە ســاڵی 1971ـــەوە دەســتت پــێ كــردووە 

بــۆ  ئــەو كارەت  تــا ســاڵی 2011ی خایانــدووە، 
ــان حــەز  ــوو، ی ــن و بۆشــاییەك ب ــەوەی كەلێ پڕكردن
و خولیــای خــۆت بــووە؟ یــان پێتوایــە ئــەوان لەبــەر 
ــان  ــووی؟ كامەی ــان وەرگرت ــی كارەكان لێی گرینگی

بــوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: پێــش هەمــوو شــتێك حــەز 
و خولیــای خــۆم بــوو، دوای ئــەوە باخچەكانــی 
ســاوایان داوایــان لــێ كــردووم بــۆ منــااڵن بۆیــان 

بنووســم. 
ئێســتا  منــدااڵن،  ئیشــی  لــە  بێجگــە  ڕامــان: 
باســی ئیشــی گــەوران دەكەیــن، تــۆ ســیناریۆت بــۆ 

تەلەڤزیــۆن نووســیوە.
ناڵێــم،  ســیناریۆكان  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 

دەڵێــم.  منــدااڵن  دەقەكانــی 
ــیناریۆكانت  ــم نووســین و س ــش دەڵێ ــان: منی ڕام
حــەز و خولیــای خــۆت بــوون، یــان بــۆ پڕكردنــەوەی 
ــووە  ــەس نەب ــە ك ــەو كات ــە ئ ــران ك ــایی دەنووس بۆش

ئــەو ئیشــە بــكات؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: تــۆ باســی ســیناریۆكان 

دەكــەی؟
ڕامــان: بەڵــێ، مەبەســتم ئــەو یــازدە كارانەیــە 
كــە ســیناریۆت بــۆ نووســیون و ئامــادەت كــردوون، 
تەنیــا مەبەســتم نووســینەكانی خۆتــە، ئەوانــەی 
تایبەتــن بــە خــۆت، نــەك وەرگێــڕان، كــە ســیناریۆت 
بــۆ درامایەكــی تەلەڤزیۆنــی نووســیوە، یــان خــۆت 
نووســینێكت هەیــە، ئەوانــە حــەز و خولیــای خــۆت 

بــوون؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: دیــارە ئەگــەر حــەز و 

خولیــای خــۆم نەبــێ چــۆن دەنووســرێن! 
ڕامــان: قــەی نــاكا، تــۆ جــاری وا هەیــە دەبینــی 
بۆشــاییەك هەیــە لــە ناعیالجی دەكەوی بەســەریدا، 
لــە بوونــی ئــەو بۆشــایییەوە ڕوو دەكەنــە تــۆ، دەڵێــن 
وەرە ئــەو ئیشــەمان بــۆ بكــە، ئــەوەی تــۆ ئــاوا 

نەبــووە؟
تــێ  ئەوەشــی  خــۆی  ئەحمــەد میــرزا:  كاوەی 

دەكــەوێ، قابیــل نییــە تێــی نەكــەوێ.
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ڕامــان: یــان ئەوەتــا كارەكانــت ســەرنجڕاكێش و 
گرینــگ بــوون و لێیــان وەرگرتــووی؟

نازانــم  ئیــدی  بەڵــێ،  كاوەی ئەحمــەد میــرزا: 
چۆنــە. 

ــانۆكاری  ــی ش ــی ماڵ ــی تیپ ــان: دامەزراندن ڕام
كــورد، كــە لــە ســاڵی 2010 دامــەزراوە، باســێكی 

ئــەو تیپــەش بكــە كــە چــۆن دامــەزراوە؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: ئەوە كۆمەڵێك دایاننا.

ڕامان: تۆشی تێدا ئەندام بووی؟ 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، منیشــی تێــدا 

بــووم. 
ــان ئەندامێكــی ئاســایی  ــەر، ی ــان: دامەزرێن ڕام

ــووی؟ ب
كاوەی ئەحمەد میرزا: دامەزرێنەر بووم.

ڕامان: ئەوانەی لەگەڵتدا بوون كێ بوون؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: هەموو ئەو هونەرمەندانەی 

لەو كاتەدا ئیشــی شــانۆیان دەكرد لەگەڵمان بوون.
ڕامان: گەنجی تێدا بوو؟ 

كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ. 
ڕامان: دەكرێ ناوی گەنجەكانمان پێ بڵێی؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: )شــوان عەتــۆف(ی تێــدا 
بــوو، )ئەرســەالن(ی تێــدا بــوو. 

ڕامان: ئەرسەالن دەروێش؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەخوا وابزانم ئەویش بوو.

دی  كەســێكی  ڕەنگــە  ناكــەم،  بــاوەڕ  ڕامــان: 
نەبــوو؟ چێــوار  ئیبراهیــم  بووبــێ، 

ــا، مــن ئیشــم لەگــەڵ  كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ن
ــوار نەكــردووە.  ئیبراهیــم چێ

ئــەی  نییــە،  لەبیــر  ناوەكانــت  كەواتــە  ڕامــان: 
كارەكانــی كردتانــن چــی و چــی بــوون؟ ئــەوە ســەر 

ــوو؟ ــنبیری ب ــی ڕۆش ــە وەزارەت ب
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، ســەر بــە وەزارەتــی 

ڕۆشــنبیری بوو. 
ڕامــان: لــە ڕووی كۆمەكــی داراییــەوە وەزارەتــی 

ڕۆشــنبیری پشــتگیرییان دەكــردن؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، ئەوان پشــتگیرییان 

دەكردین. 
ڕامان: ئەی بەرهەمەكانتان چی بوون؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بــۆ بەرهەمــەكان نازانــم، 
فریــای بەرهــەم نەكەوتیــن.

ڕامــان: كەواتــە وەك ناوێــك بەبــێ بەرهــەم هــات 
و ڕۆیشــت؟

كاوەی ئەحمەد میرزا: من هیچیم نەدیوە.
ڕامــان: مانــای ئەوەیــە بەرهەمــی نەبــووە، دیــارە 
فریــا نەكەوتــوون بەرهەمتــان هەبــێ.. ئێســتا دێینــە 
زۆر  كــە  ئەرشــیڤ  ئەرشــیڤ،  تــەوەری  ســەر 
گرینگە و هەموو دنیا بایەخی تایبەتی پێ دەدەن، 
دیــارە تــۆش بــە هاوكاریــی هونەرمەنــد ئیســماعیل 
لــە  ئەرشــیڤ  بەشــی  وەك  بەشــێكتان  خەیــات 
ســەندیكای هونەرمەندانــی كوردســتان كردووەتــەوە، 
ــۆ ئەرشیڤســازی بووەتــە  ــەو پەرۆشــییەتان ب هــەر ئ
نــاوی  بــە  هەوێنــی دانانــی كتێبێــك كــە دواتــر 
ــەوە  ــە دامەزراندنیی ــلێمانی ل ــی س ــانۆی كوردی )ش
ــە ســاڵی  ــاوە و ل ــا ڕاپەڕینــی ســاڵی 1991( دان ت
2011 چــاپ كــراوە، پرســیارەكەی مــن ئەوەیــە 
تەكلیفــی  بــە  ئەرشــیڤ  بــە  بایەخدانەتــان  ئــەم 
ســەندیكای هونەرمەنــدان بــوو، یــان ئەوەتــا هــەر 

ــردووە بیكــەن؟ ــێ ك ــان پ ــان حەزت خۆت
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: هــەر حەزێكــی خۆمــان 
بــووە، مــن دەمویســت ئــەو شــتانە نەفەوتێــن، گوتــم 
گوناحــە بۆچــی بفەوتێــن، ســەرەتا هاتیــن كۆمــان 
كردنــەوە، وردە وردە زیــاد بــوون، ئەوجــا پۆلێنمــان 
كــردن، پاشــان بەســەر بەشــەكاندا دابەشــمان كــردن، 
ئیتــر كەوتینــە ســەر ئــەوەی بڵێیــن دەســت دەكەیــن 
شــوێنەكەی  نــاوی  و  ئیشــەكە  نــاوی  بــەوەی 

بنووســین.
ڕامــان: مــن ئــاگام لــێ بــوو لــە تیپــی نواندنــی 
ســلێمانی كــە ســەردانم دەكــردن، لــە چــوار الی 
دیواری دەوروپشــتی ئەو هۆڵەی لێی دادەنیشــتین، 
ــان و شــانۆنامەكانتان هەمــووی  نمایشــەكانی خۆت
بە وێنەوە هەڵواســیبوو كە ئەو شــانۆییە كێ دەری 
ــڕاوە  هێنــاوە و كــێ نووســیویەتی و كــێ وەری گێ
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و ئامــادەی كــردووە، ئەوانــە هەمــووی نووســرابوون، 
و  دەكــردن  ســەیریان  التــان  دەهاتنــە  كــە  خەڵــك 
چێژیــان لــێ وەردەگرتــن، دیــارە ویســتووتانە بــە 
گشــتی شــتێكی ئــاوا بــۆ شــانۆی كــوردی بكــەن؟
ئــەوە  هــەر  بەڵــێ،  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 

بــوو. ئامانجمــان 
كــوێ  لــە  دی  كارەكانــی  داتاننابــوو  ڕامــان: 

هەڵبواســن؟
تــا  بــوو  ئــەوە  ئیتــر  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
ماوەیــەك هەڵمانواســین، ماوەیەكــی تــر كۆمەڵێكــی 
دیكەمــان دەهێنــا و هەڵماندەواســین، بــە داخــەوە 

زۆریــان لــێ فەوتــا، یــان زۆریــان لــێ بردیــن. 
ڕامــان: دەمــەوێ ئــەوە بڵێــم ئــەو ئەرشــیڤە چــی 

لــێ هــات؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەعزێكیان نەمابوون. 

ڕامــان: بەهــۆی ڕاپەڕینەكــەی ســاڵی 1991 
فەوتــان؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: لــە ڕاپەڕینــدا زۆریــان 
ســووتاند.

ڕامان: بە بەر تااڵن و بڕۆ كەوتن؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: تااڵنچــی، تااڵنچــی، 

پەالمــاری هەمــوو شــتێكیان دەدا.
ڕامان: باشە خۆ تااڵنچی سوود لەوە وەرناگرێ، 
بۆچــی ســووتاندوویانە، بــەاڵم بەگوێــرەی ئــەوەی 
مێــژووی  و  ئەرشــیڤ  بــە  ســەبارەت  كتێبەكەتــم 
ــۆ  ــۆ ب ــەوە دەچــێ ت ــدەوە، ل ــوردی خوێن ــانۆی ك ش
تــێ  تــر  جارێكــی  زانیارییانــە  ئــەو  پەیداكردنــی 
هەڵچووبیتییــەوە، تــا ئــەوەی مــاوە نەفەوتــێ، بــەاڵم 
ئــەو كتێبــە وەك لێــی وردبوومــەوە زۆر كەموكــووڕی 

هەیــە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بــێ گومان كەموكووڕی 

هەیە.
ڕامــان: تەنانــەت ئــەوەی كە نووسیویشــتە، جاری 
ــاوی نووســەری شــانۆنامەكەت  ــە ن ــۆ نموون ــە ب وای
نەنووســیوە،  وەرگێــڕت  نــاوی  یــان  نەنووســیوە، 
ــاوی بەعزێــك كەســت بیــر چووەتــەوە، باشــە  ــان ن ی

ــڕ  ــە پ ــەو كەموكووڕییان ــەدا ئ ــت ن ــۆ هەوڵ ــر ت دوات
بكەیتــەوە؟

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: كۆمەڵێــك شــتی تــرم 
كۆكردووەتــەوە، ویســتم بەشــی دووەم لــە كتێبێكــی 
تــا كەموكووڕییــەكان  ئیتــر  بكــەم،  تــردا چــاپ 
ڕاســت دەكەمــەوە، وا جــارێ دامنــاوە، بــەاڵم لــە 

دەرفەتێكــدا هــەر دەیكــەم.
ڕامــان: پێویســتە جارێكــی تــر ســاغی بكەیتــەوە، 
ــر  ــتەوپەرداخ و ڕێكوپێكت ــان پۆش ــەم جارەی ــەاڵم ئ ب

بــێ؟
ڕێكوپێكتــر  بەڵــێ،  میــرزا:  ئەحمــەد  كاوەی 
دەیكــەم، ئــەوە ڕۆیشــتووە، وەك خــۆی ڕۆیشــتووە، 
دوای ئــەوە چــی نــوێ دێ، دەبــێ ئەوانــە تۆمــار 

بكەمــەوە. 
ڕامان: چاالكی و نمایشــەكانی دوای ڕاپەڕینت 

تۆمــار كردووە؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ. 

ڕامان: ئێستا لە ئەرشیڤتدا هەن؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، بەعزێــك لەوانــەم 
پەیدایــان  دەگەڕێــم  بۆیــان  بەعزێكیشــیان  هــەن، 

بكــەم.
ڕامــان: زۆر چاكــە، ئــەی كەموكووڕییەكانــی 

ئــەوەی پێشــوو پــڕ ناكەیتــەوە؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: با، دەبێ ئەوە بكەم.

ڕامــان: تــۆ لــە چاپــی دووەم حەقــی خۆتــە ئــەو 
كەموكووڕیانــە پــڕ بكەیتــەوە.

ــەو بەشــی  ــا ئ ــارێ ب ــرزا: ج ــەد می كاوەی ئەحم
ــەواو بكــەم، ئەوســا چارەســەری ئەویــش  دووەمــە ت

دەكــەم.
ئەوەشــەوە  بــەدەم  بكــە،  تــەواو  ئــەوە  ڕامــان: 
بكەیتــەوە،  پــڕ  كەموكووڕیانــەش  ئــەو  دەتوانــی 
و  مــاون  خەڵكەكــە  لــە  هەنــدێ  تــا  بەتایبەتــی 
زینــدوون و یادەوەرییــان باشــە، هەروەهــا زانیــاری 

وەربگریــت. تیپــەكان  لــە  تــەواو 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بــا بزانیــن چــۆن دەبــێ، 
ــدەر  ــێ لەشســاغی و ســیحەتیش یارمەتی ئاخــر دەب
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بێــت.
ڕامــان: ئــەوە هەشــت ســاڵە ئــەو كتێبــە دەرچــووە، 
ئێســتا هەشــت ســاڵە  تــا  لــە ســاڵی 2011ـــەوە 
ــە چــاوی  ــە ب ــەاڵم مــن ك ــە دەرچــووە، ب ــەو كتێب ئ

مشــتەری لێــی وردبوومــەوە، نوقســانی زۆرە.
ــە،  ــەی زۆری تێدای ــرزا: هەڵ ــەد می كاوەی ئەحم

خۆشــم ســیحەتم تــەواو نەبــوو.
لەگــەڵ  تــۆ  كتێبــەی  ئــەو  ئــەی  ڕامــان: 
بڵێــم  دەتوانــم  كــە  تەنیــا  حەســەن  كتێبەكــەی 
یەكــەم دەستپێشــخەری بــوو كــە كــردی، لەگــەڵ 
جیاوازییــان  بەرزنجــی  قــادر  یاســین  كتێبەكــەی 
چییــە؟ خــۆ ئەوانیــش هــەر كۆكردنــەوەی ئەرشــیڤ 

كوردییــە؟ شــانۆی  مێــژووی  نووســینەوەی  و 
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: مــن تەنیــا پشــتم بــە خــۆم 

بەستبوو.
ڕامــان: هەوڵێكــی تریــش هەیــە، ئەویــش هەوڵێكە 
فایــەق عومــەر تۆفیــق داویەتــی كــە لــە كۆمەڵــی 

هونــەر و وێــژەی كــوردی ئەنــدام بــوو.
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئێســتا وازی هێنــاوە، 

ئێســتا ئــەو لــە دەرەوەی واڵتــە.
ڕامــان: بەڵــێ، ئەویشــم هــەر لە الیــە كە هەوڵێكە 
ســەبارەت بــە ئەرشــیڤی شــانۆی كــوردی، كارێكــی 

باشــی كــردووە و مانــدوو بــووە و جێــی ڕێــزە.
كاوەی ئەحمەد میرزا: ئەوەی ئەو زۆر وانییە.

ڕامــان: دەڵێــم هەوڵێكــە، ئــەوەی ئــەو زۆرتــر وەك 
مەلزەمەیە، چاپی نەكردووە، كارێكی ســەرەتایییە، 
لــەدوای ئــەوەی حەســەن تەنیــا ئەویشــم بینــی.. 
دیــارە بێجگــە لــەو كارە، تەكلیفیــان لــێ كــردووی، 
وابزانــم دەزگای ســەردەم داوایــان لــێ كــردووی، 
بەرهەمەكانــی ڕەوانشــاد فەرەیــدوون عەلــی ئەمیــن 

لــە دووتوێــی كتێبێكــدا كــۆ بكەیتــەوە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئــەوە دەزگای چــاپ و 

پەخشــی ســەردەمە.
ــی لەگــەڵ ســەالم مســتەفا  ــە دووقۆڵ ــان: ب ڕام
پێكــەوە بەرهەمەكانــی )فەرەیــدوون عەلــی ئەمیــن(

تــان كــۆ كردووەتــەوە.

كاوەی ئەحمــەد میــرزا: مــن هەمــوو شــیعرەكانیم 
ــەوە، ئەویــش نووســینەكانی تــری كــۆ  كــۆ كردووەت

كــردەوە.
ڕامان: بە حیساب هەموو شیعر و نووسینەكانی، 
ئــەوەی كــە هەیــە و نییــە لــەو كۆكراوەیــەدا چــاپ 
بكرێــن و بخرێنــە بەردەســتەوە، بــەاڵم لەوەشــدا كــە 
ئێــوە ڕاســپێردراون، هەســت دەكــەم ئــەو كتێبــەش 
پەلەپەلــی زۆری پێــوە دیــارە، زۆر نووســینی هەیــە، 
زۆر بەرهەمــی تــری هەیــە كــە لەنــاو ئــەو كتێبــەدا 

نابینرێن؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ئاخــر هەموویمــان بــۆ 

نەدۆزرایــەوە.
ڕامان: بەڵێ، ئەو جۆرە كارانە قورسن، حەوسەڵە 
و گەڕانــی زۆریــان دەوێ، دەبــێ هەمــوو ڕۆژنامــە 
ــە  ــێ چــاو ب ــەرد بكــرێ، دەب ــۆ ج ــی ب و گۆڤارەكان

هەمــوو ڕۆژنامەگــەری كوردیــدا بخشــێنرێ.
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ســەرچاوەی ســەرەكی 
هــەر خێزانەكەیەتــی، ئــەوان الیــان نەبــێ، لــە كــوێ 

ــدای دەكــەی؟ پەی
ــاو  ــە و لەن ــی هەی ــەو زۆر بابەت ــەاڵم ئ ــان: ب ڕام
بــاڵو  زوودا  كۆنەكانــی  گۆڤــارە  و  ڕۆژنامــە 
بوونەتــەوە، مــن هــەر بــە پشتبەســتن بــە یــادەوەری 
خــۆم زۆر بابەتــم لەبیــرە كــە لــەو كتێبــەدا نییــە، 
ــە  ــوو ل ــە بابەتــەكان بابەتێكــی ب تەنانــەت یەكێــك ل
نووریــی  شــێخ  كتێبەكەمــەوە  شــیعرێكی  بــارەی 
شــێخ ســاڵح، كــە لــەو وتــارەدا ســەبارەت بــە شــیعری 
ــوو،  ــی شــیخ ســاڵح دوا ب )دالوەران(ی شــیخ نووری
ئــەو وتارەشــی تێــدا نەبــوو، ئــەوە دووبــارە دەبــێ 
ئــەو بەرهەمانــەش كــۆ بكرێنــەوە و بخرێنــە ســەر 
ــوێ بكرێــت.. ئێســتا  ــوە و چاپێكــی ن ــەی ئێ ئەوان
بــا بێینــە ســەر دواقۆناغــی تــۆ و بپرســم ئێســتا 
بــە چییــەوە خەریكــی، دوابەرهەمــت لــە بــواری 
پێشــەكی  چییــە؟  ســیناریۆ  كاری  و  نووســین 
لــەوە دەچــێ ئێســتا وازت لــە دەرهێنــان و كاری 
ئەكتەریــی هێنابێــت، یــان زۆر تاقەتــی ئەوانــەت 

نەمابــێ؟
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كاوەی ئەحمــەد میــرزا: »كۆتاییــی خەونــەكان« 
بــۆ  ئامادەیــە  و  هاتــووە  كۆتایــی  زنجیرەیەكــە 

وێنەگرتــن.
ڕامان: وابزانم ئەوە سی ئەڵقەیە.

كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، سی ئەڵقەیە.
ڕامــان: درامایەكــی تریشــت بــە نــاوی كــۆچ 

هەیــە؟
ــەو درامایەشــم  ــێ، ئ كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵ

هەیــە.
ڕامان: نووســین و ســیناریۆی كورتەفیلمێكیشــت 
هەیــە، بــە نــاوی »تەقینــەوە«، ئەوانــەش ئامــادەن 

بــۆ وێنەگرتــن؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ، ئامادەن.

ڕامان: نیاز وایە دەربهێنرێن و بخرێنە ڕوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: نیــاز هەیــە، بــەاڵم كــوا، 

كــەس نییــە بیــكات.
ڕامــان: كۆمپانیــا و داوودەزگاكان، هونەرمەنــدان 

پێیــان زانیــوە كــە شــتی وات هەیــە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: بەڵــێ، هەموویــان دەزانن، 

ئەیچۆن.
وەزارەتــی  پێشكەشــی  بــۆ  ئــەی  ڕامــان: 
ڕۆشــنبیری، یــان كۆمپانیایەكــی ئەهلــی ناكــەی، 
وەك كۆمپانیــای خــاوێ فیلــم و مەســتی فیلــم، 
بــا  هەیــە،  )بابیلۆن(یــش  ئێســتا  بابیلــۆن،  یــان 
ــەوان بەدڵیــان بێــت و  ــە بیخوێننــەوە، بەڵكــو ئ ئەوان
ئیشــی لەســەر بكــەن، یــان پشــگیرییەكت بكــەن. 
كاوەی ئەحمەد میرزا: »تەقینەوە« بۆ بارودۆخی 

ئێســتا هەر زۆر باشــە. 
ڕامــان: مــن پێــم باشــە تــا هێــز و تواناییەكــت 
هەیــە بەدواداچــوون بكــەی، پێشكەشــیانی بكــە، 
ــن خــۆ  ــت، ئەمــە بكــەی وەك دەڵێ خــۆ زەرەر ناكەی
ســەر ناشــكێنێ، نوســخەیەكی كۆپیكراویــان بــدەرێ 
ــان  ــان دیراســەی بكــەن، كامەی ــرادەران بۆخۆی ــا ب ب
پەســند كــرد و سپۆنســەریان كــرد، ئــەوە دەســتیان 

ــە؟  ــێ، وا نیی خــۆش ب
كاوەی ئەحمەد میرزا: وایە.

ڕامــان: وەك دیــارە تــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵێك 

لــە دائیــرەی )ئیســكان(ی ســلێمانی فەرمانبــەر 
بــووی، ئــەو ســااڵنە )گــۆران(ی شــاعیریش لــەوێ 
نزیكــەوە )گــۆران(ت  لــە  تــۆ  بــووە،  فەرمانبــەر 

ناســیوە؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ڕاســتە، لــە دائیــرەی 
ئیســكان پێكــەوە فەرمانبــەر بوویــن، ژوورەكانمان بە 
تەنیشــتی یەكــەوە بــوو، لەبــەر ئــەوەی ژوورەكانمــان 
بۆیــە  كرابوونــەوە،  جیــا  یەكتــر  لــە  فایبــەر  بــە 

ــوو. ــر دەب ــە قســە و دەنگــی یەكت ــان ل گوێم
ڕامــان: تــۆ كــە گوێــت لــە دەنــگ و قســەی 
گــۆران بــووە، باســی شــتێكی كــردووە ســەرنجی 

ڕاكێشــابێ؟ تــۆی 
لــە  بــوو  لــەوە  میــرزا: گوێــم  ئەحمــەد  كاوەی 
كاكــەی  لەگــەڵ  بــەردەوام  خــۆی  ژوورەكــەی 
شــیعرەكانی  ســاغكردنەوەی  خەریكــی  فەلــالح 

بــوون. مەحــوی 
ڕامــان: بۆچــی لەگــەڵ كاكــەی فەلــالح پێكــەوە 
ئــەو كارەیــان دەكــرد، لەگــەڵ كەســێكی دی نەبــوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: لەبــەر ئــەوەی كاكــەی 
خۆشــی  بــوو،  دائیرەكەمــان  بەرپرســی  فەلــالح 
شــاعیر و نووســەر بــوو، بۆیــە لەســەر ئــەو كارە 

پێكهاتبــوون كــە بــە یەكــەوە بیكــەن.
ڕامــان: تەنیــا ئــەو دووانــە بــە دووقۆڵــی ئــەو 
كارەیــان دەكــرد، یــان كەســانی دیكەشــیان لەگــەڵ 

ــوو؟ ب
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: )حەمــە ســاڵح دیالن(یــش 
كــە لــە ئیــدارەی محەلــی فەرمانبــەر بــوو، ئەویــش 

دەهاتــە الیــان.
ــە شــیعری مەحــوی  ــارە شــارەزایی ل ــان: دی ڕام

ــدا؟ ــە بەدوای ــە ناردوویان ــووە، بۆی هەب
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: هــەر دائیرەكەشــی، ئیدارەی 

محەلــی زۆر لێمانــەوە نزیــك بوو.
ڕامــان: بــۆ ســاغكردنەوەی شــیعرەكانی مەحــوی 

كێــی دیكەیــان لەگــەڵ بــوو؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: ع. ع. شــەونم كــە لــە 
ســلێمانی مامۆســتا بــوو، دیاربــوو داوایــان لەویــش 
دەهاتــە  ئەویــش  بۆیــە  بــكا،  ســەردانیان  كردبــوو 
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ــان. الی
ڕامــان: لــە ژیانتــدا، یــان لــە وەزیفــەدا، لە شــاعیر 
و نووســەر و هونەرمەنــدان، ڕێكەوتــی كەســی تــرت 

كردووە؟
ــی كەســی وەك  ــرزا: ڕێكەوت ــەد می كاوەی ئەحم
)گــۆران(م نەكــردووە كــە پێكــەوە بووبیــن، یــان لێــك 
نزیــك بووبیــن، لەگــەڵ كەســانی دی ســاڵوێكی 

ــوو. ســەرپێیم هەب
ڕامــان: ئێســتا ئێمــە نزیكــەی شــەش ســەعات 
تەوەرەكانــی  و  وێســتگە  هەمــوو  كــرد،  قســەمان 
ژیانــی هونــەری و نووســینی تۆمــان بەســەر كــردەوە، 
هــەر لــە ســەرەتای ســەرەتاوە وەك ئەكتــەر، دەرهێنــەر، 
وەرگێــڕان، سیناریۆنووســین، ئامــادەكار و هــاوكار 
لــە زۆربــەی كارەكان، تــا ئــەو كتێبانــەی كــە كارت 
بەســەر  ئەوانەمــان  هەمــوو  كــردووە،  لەســەریان 
كردنــەوە و بیــروڕای خــۆت ســەبارەت بــەو كارانــە و 
بــەو ئەزموونــەی خــۆت دەربــڕی، پێــم خۆشــە دواجــار 
ــە  ــە ك ــەو گفتوگۆی ــێ بكــەم، ئ ــەوەت ل پرســیاری ئ
نزیكــەی شــەش ســەعات درێــژەی كێشــا و چەنــد 
ــە بەرچــاوت،  ــرد، چــۆن هات دانیشــتنێك قســەمان ك

ــوو؟  ــت ب بەدڵ
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: زۆر بــاش بــوو، دەســتت 

خــۆش بــێ.
ڕامــان: توانیــت بــە تــەواوی قســەی دڵــی خــۆت 

بكەی؟
كاوەی ئەحمەد میرزا: بەڵێ. 

ڕامان: هیچ قسەیەكت ماوە بیكەی؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: نەخێــر، هیــچ قســەیەكم 

نەمــاوە. 
ڕامــان: هیــچ شــتێكت مــاوە بیڵێــی، یــان مــن 
لــە  تــۆ  بــەاڵم  نەكردبێــت،  بــارەوە  لــە  پرســیارم 
یــان  بــارەوە بكــەی،  لــە  بێــت قســەی  خەیاڵتــدا 
بیــروڕات لەســەر هــەر بابەتێــك هەبــێ بیڵێــی، ئــەوە 

ئێمــە ئامادەیــن قســەی تێــدا بكەیــت.
ــوو،  ــاش ب ــا، زۆر ب ــا ن ــرزا: ن كاوەی ئەحمــەد می
و  ماندووبــوون  سپاســی  بێــت،  خــۆش  دەســتتان 

دەكــەم. هیالكیتــان 

كــە  ڕامــان  گۆڤــاری  بــە  ســەبارەت  ڕامــان: 
گۆڤارێكــە و ســاڵێكی تــر پــێ دەنێتــە چارەكــە 
ســەدەیەكی تەمەنییــەوە، تــۆش وەك هونەرمەندێــك، 
چ لــە نزیــك و چ لــە دوور، ئەگــەر خوێندنەوەی بۆ 
بكــەی، چۆنــی هەڵدەســەنگێنی، چۆنــی دەبینــی؟
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: گۆڤــاری ڕامــان لەنــاو 
ڕۆژنامەگەریی كوردیدا جێگای خۆی كردووەتەوە، 
تەمەنێكــی باشــی تێپەڕانــدووە، تەمەنێكــی پــڕ لــە 
ــینی چــاك  ــەوەی نووس ــە باڵوكردن ــووە، ل كۆشــش ب
و لــە خزمەتكردنــی ئــەدەب و هونــەری كــوردی 
درێغــی نەکــردووە، هیــوادارم ســاڵ بــە ســاڵ زیاتــر 
پێــش بكــەوێ و بەردەوامــی پــێ بــدرێ و بــە هەمــوو 
الیــەك نەیەڵــن ئــەو ڕووناكییــە بكوژێتــەوە، هیــوای 

ســەركەوتنی زیاترتــان بــۆ دەخــوازم.
ڕامــان: منیــش لــە كۆتاییــدا سپاســی جەنابــت 
لــێ  زۆرمــان  وەختــی  كــردی،  هیالكــم  دەكــەم، 
بەدڵــت  كردبێــت  كارێكمــان  هیواداریــن  بــردی، 

بووبــێ.
كاوەی ئەحمــەد میــرزا: سپاســتان دەكــەم، چــاوی 

منی.


