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عەبدولقادر عەلی مەردان:
لــە شــارەزایی پەیداکــردن لــە مەقامــدا، 
لەســەر  ڕاســتەوخۆی  کاریگــەری  تەکیــە 
ــە  ــش داوای ل ــووە.. بەردەوامی ــم هەب باوک
ــەوە. ــەر نزیــک نەبین ــە هون ئێمــە دەکــرد ل

هەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحید
)١  - ٤(

ــی مــەردان كــە كــوڕی گــەورەی  ــادر عەل * عەبدولق
هونەرمەنــدی بەناوودەنگــی كــورد، ئوســتادی مەقامــات 
ــەوە  ــە، هــەر لەگــەڵ فامــی كردووەت ــی مەردان(ـ )عەل
باوكێكــی هونەرمەنــدی ناســراوی دیــوە، بۆیــە لــە 
كاریگەرییەكانــی كەســێتی و هونــەری ئــەو باوکــە بــە 
دوور نەبــووە، منیــش لەوەتەی لەناو دنیای ئەدەبیات و 
ڕۆشــنبیریدا چــاوم كردووەتــەوە، ئــەم پیــاوە مانــدووەم 
لــە ناوەنــدی ڕۆژنامەوانــی و هونــەر و ئەدەبیــات و 
ــم  ــار چۆن ــەم ج ــیوە، یەك ــوە و ناس ــنبیریدا بینی ڕۆش
دیــوە، ئێســتاش هــەروەك خــۆی ماوەتــەوە، پیاوێكــی 
هێمــن و لەســەرەخۆ، کەمــدوو، دەم پــاك و داوێــن پاک 
ــەری  ــەی، س ــۆ كارەك ــددی ب ــق و جی ــۆز، عاش و دڵس
بەســەر ئیشــی خۆیــدا شــۆڕکردووەتەوە، ئەگەرچــی 
دەرچــووی هیــچ خوێندنێكــی ئەکادیمــی تایبەتمەنــد و 
بــەرز نەبــووە، بــەاڵم دوای ســااڵنێكی زۆری كاركــردن، 
ــەورە،  ــووی گ ــی كەڵەكەب ــی ئەزموونێك ــە خاوەن بووەت
كوردســتان،  گەڕاوەتــەوە  كــە  ڕاپەڕینیــش  دوای 
ــوردی  ــی ك ــواری ڕۆژنامەگەری ــە ب ــی زۆری ب خزمەتێك
و  گۆڤــار  و  كتێــب  دیزاینــی  بــواری  لــە  كــردووە. 
ڕۆژنامــە كوردییەكانــی پێــش ڕاپەڕیــن و دوای ڕاپەڕیــن 
بــەردەوام ســەرقاڵی هونەركارییــە و جــێ پەنجــەی 
بەســەر ڕۆژنامەگــەری و چاپەمەنییەكانــەوە دیــار بووە.
* ئــەو كاتــەی لــە بەغــدا بــوو، لــە بەڕێوەبەرایەتیــی 
ڕۆشــنبیریی كــوردی، دواتــر دەزگای ڕۆشــنبیریی و 
باڵوكردنــەوەی كــوردی فەرمانبــەر بــوو، کــە ســەردانی 
و  دەدا  لــێ  ســەرم  دەکــرد،  دەزگایــەم  دوو  ئــەو 
دەمبینــی ســەرقاڵی كاركردنــە، ئەنكێتــی ڕۆژنامەیــەك، 
گۆڤارێكــی لەســەر مێزەكــەی بەردەمــی هەڵخســتووە و 
خەریكــی دیزایــن كردنیانــە، ئــەو ســەردەمە وەك ئەمڕۆ 
نەبــوو بەهــۆی بەرنامــە پێشــكەوتووەكانی كۆمپیووتــەر 
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و فۆتۆشــۆپەوە بــە ئاســانی ئــەو كارە بكــرێ، بەڵکــوو 
دوای ئــەوەی نووســینەكان تایــپ و هەڵەبڕییــان تــەواو 
ــە  ــران و دەخران ــک ڕادەكێش ــتوونی باری ــوو، بەس دەب
ســەر كاغــەز، ئــەو بــە مەقەســت دەیبڕیــن و بەدەســت 
ــی  ــۆی دابەش ــتی خ ــەی بەردەس ــەو ئەنكێت ــەر ئ بەس
دەكــردن و بــە )پێوەلكانــدن - لصــق( ئــەو ئەنكێتانەی 
پــڕ دەكــردەوە، ئەمــەش كارێكــی زەحمــەت بــوو، بــە 
ــەر  ــی و ســەلیقە و هون ــرا، ئارام ــوو کــەس نەدەک هەم
لــەو قۆناغــەی كاری  بۆیــە  و وردەكاری دەویســت، 
ڕۆژنامەگەریــدا، ڕۆژنامەنووســیی كــوردی قــەرزاری ئــەو 

پیاوەیــە.
ــدا  * ســەرەتا هــەر بەڕێكــەوت بەســەر كاری دیزاین
ــە  ــە ل ــە ســاڵی ١٩٥٥ ك ــك ل ــەوەش كاتێ ــووە، ئ كەوت
پۆلــی شەشــی ســەرەتایی بــووە، ڕۆژێــك بەڕێوەبــەری 
باســی  و  گــەڕاوە  پۆلەكانــدا  بــە  قوتابخانەكەیــان 
ــەكان كــردووە،  ــۆ قوتابیی ــی باڵوكراوەیەكــی ب دەركردن
ــاوی  ــردوون ن ــێ ك ــە داوای ل ــدا ك ــەی ئەوان ــە پۆلەك ل
خۆیــان بــۆ دەرکردنــی باڵوکراوەیەکــی ســەر دیــوار 
بنووســن، بێجگــە لــە خــۆی و هــاوڕێ وێنەكێشــەكەی 
ــاوی  ــان، كەســی دی ن تەنیشــتی و هاوپۆلێكــی دیكەی
یەكــەم هەنــگاوەوە  لــەو  نەنووســیوە، هــەر  خــۆی 
ــەڕ و ئیشــێكی  ــە گ ــوێ بخات ــەی ن ــی داوە بیرۆك هەوڵ
ــەی  ــەوەی باڵوكراوەك ــی ئ ــە لەجیات ــكات، بۆی ــوێ ب ن
ــە  ــی دی و ب ــە جۆرێك ــەی ب ــێ، كارەك ــوار ب ــەر دی س
ستێنســڵ و قەڵەمەكــەی جێبەجــێ كــردووە، واتــە 
بەشــێوەی نامیلکــە بــووە. كــە باڵوكراوەكەیــان تــەواو 
دەكــەن، ســەرنجی بەڕێوەبەرەكەیــان ڕادەکێشــێ و بــۆ 
)3( ڕۆژنامــەی بەناوبانگــی ئــەو ســەردەمەی دەنێــرێ 
بــە ناوەكانــی: )ئەلزەمــان، ئەلڕەئــی، ئەلعەمــەل(، 
كاتێــک هەواڵەکــە و ناوەكانیــان بــاڵو دەکرێتــەوە، 
ئەوەنــدەی دی عیشــقی كاری هونــەری دەبــێ و دەبێتــە 
هاندەرێكــی گــەورە بــۆی تــا لــە داهاتــوودا لەســەر ئــەو 

ــێ. ــەردەوام ب ــە ب ــەز و خولیای ح
* عەبدولقــادر عەلــی مــەردان لــە تەمەنــی )٧( 
لــە  ســەرەتا  خوێنــدن،  بــەر  خراوەتــە  ســاڵییەوە 
ــەر خوێندنــی  گەڕەكــی )گەهــوەت شــوكر( چووەتــە ب

ســەرەتایی و لــە قوتابخانــەی )ئەلتەســابیل( پۆلــی 
یــەك و دوو دەخوێنــێ، باوكــی پاكەتــی جگــەرە و 
ــە  ــا ل ــوە ت ــۆ پاســەوانی قوتابخانەكــە كڕی شــقارتەی ب
ــەوە  ــەكات و نەگەڕێت ــت ڕان ــێ بێ ــاوی ل ــە چ قوتابخان
ماڵــەوە، چونكــە زۆر لــە قوتابخانــە و قوتابییــەكان 
ترســاوە، ئەوجــا بــۆ پۆلــی ســێ و چــوار چووەتــە 
قوتابخانــەی )ئەلموســتەقبەل(، دوایــی لــە قوتابخانەی 
)الرصافــة الثانیــة( پۆلــی پێنــج و شەشــی تــەواو 
ــادات  ــۆڵ ن ــەی ك ــی خوێندنەک ــۆ تەواوکردن ــردووە. ب ك
و ســاڵی ١٩٦٠ بــۆ تەواوکردنــی قۆناغــی ناوەنــدی 
دیســان تێهەڵچووەتــەوە، دوای تەواوكردنــی ناوەنــدی، 
ســاڵی ١٩٦٧ لــە خوێندنــی ئێــواران ئامادەییــش تــەواو 
ــە  ــۆی مونتبلی ــە زانك ــاڵی ١٩٧٠ - ١٩٧١ ل دەكات. س
لــە كۆلێــژی یاســا و زانســتی ئابــووری وەرگیــراوە 
فەرمانبــەر  مووســڵ  لــە  كــە  دوایــی  نەچــووە،  و 
كراوەتــەوە  موستەنســڕییە  زانكــۆی  لقێكــی  بــووە، 
و وەرگیــراوە، بــەاڵم لەبــەر گوێزانــەوەی بــۆ بەغــدا 

نەیتوانیــوە بخوێنــێ.
ــە  ــەی هەی ــتڕەنگینە لەوەت ــەركارە دەس ــەو هون * ئ
ــە و  ــی كاركردن ــوی خــۆی خەریك ــی بژێ ــۆ دابینکردن ب
ــی )١٥( ســاڵیدا،  ــە تەمەن ــج دەدا، یەكــەم جــار ل ڕەن
واتــە لــە ســاڵی ١٩٥8 وەك كرێــكار ڕۆژانــە بــە )3٠٠( 
ــە  ــی پێداویســتی پزیشــكی ل ــە بەڕێوەبەرایەتی ــس ل فل
بەغــدا كاری كــردووە، دواتــر لــە ســاڵی ١٩٦٤ لــە 
بەڕێوەبەرایەتیــی نانەواخانەكانــی بەغــدا كــە ســەر بــە 

عەبدولقادر عەلی مەردان  - ئازاد عەبدولواحید
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)٤3( ڕۆژ لــە هەواڵگەریــی ســەربازی لــە بەعقووبــە 
تووشــی ئەشــكەنجە و ئازارێكــی زۆر دەبــێ، دواتــر هەر 
لــەو شــوێنە بــۆ مــاوەی )2( ســاڵ زیندانــی دەكــرێ، 
لــە مــاوەی ئــەو دوو ســاڵەدا )٦( كــەڕەت لــە دادگای 
ســەربازیدا دادگایــی دەكــەن، دوای ئــەوەی دۆســیەكەی 
ــە دوای  ــاو )شــۆڕش( دەكــرێ، ل ڕەوانــەی دادگای بەن
)3( دانیشــتن بــە )2( ســاڵ زیندانــی حوكــم دەدرێ، 
زینــدان  ســاڵی   )2( مــاوەی  حســێوكردنی  لەگــەڵ 
ــرێ،  ــە ١٩٧٥/١٠/2٠ ئــازاد دەك ــدی ل ــەی، ئی بوونەك
تەســریح  لــە خزمەتــی ســەربازی،  ڕۆژ  دوای )١2( 
وەزیفەكــەی  ســەر  دەیگەڕێننــەوە  ئەوجــا  دەكــرێ، 
پێشــووی و لــە ١٩٧٥/١٠/2٥ لــە بەڕێوەبەرایەتیــی 

ــێ. ــتبەكار دەب ــوردی دەس ــنبیریی ك ڕۆش
* گوزەرانــی ئــەو خانەوادەیــە مــام ناوەنــدی بــووە، 
نــە هــەژار و نــە دەوڵەمەنــد بــوون، بــە خێزانێكــی )٥( 
كەســی جاجمێكــی كۆنــی خــوری و لێفــە شــڕەیەكیان 
ــە  ــان ب ــەاڵم خۆی ــاون، ب ــەك ژووردا ژی ــووە و لەی هەب
هــەژار نەزانیــوە و قەناعەتیــان بــە بەشــی خۆیــان 
ــی  ــی منداڵەکان ــدە باوكــی قــەت هان ــووە، هەرچەن هەب
نــەداوە لــە هونــەر نزیــك ببنــەوە و كاری هونــەری 
داهاتــووی  تەنــگ  بــە  زیاتــر  ئــەوەی  بــۆ  بكــەن، 
خۆیانــەوە بــن و بەهــۆی هونــەرەوە وەک خــۆی دامــاو 
نەبــن و نەگبەتــی نەیانگــرێ و ژیــان و پاشــەڕۆژی 
ئــەو هەڵوێســتەی  بــۆ  خۆیــان نەفەوتێنــن، دیــارە 
لەخۆیــەوە ســەیری هونــەری كــردووە كــە ئــەو لــە 
ســایەی هونــەرەوە هیچــی بەهیــچ نەكــردووە، هونــەری 
ڕەســەن و ڕاســتەقینە دەبــێ هەمــوو شــتێکی ژیانتــی 
پــێ ببەخشــی، بــەاڵم تــۆ مەمرەومــەژی ژیانێکــی 

ــەی. ــەر بب ــی بەس کولەمەرگ
* عەبدولقــادر عەلــی مــەردان لــە ســەرەتاوە مەیلــی 
وێنەكێشــانی هەبــووە، هەنــدێ جــار پۆرترێتــی دایــك 
و باوكــی كێشــاوە، ئــەو دەڵــێ ئێســتاش )2( لــەو 
ــەو  ــە هونەرییەشــی ل ــەو مەیل ــاون، ئ ــەال م ــەی ل كاران
كاتــەدا دەســتی پێكــردووە كــە لــە پۆلەكەیــدا یەكێــك 
دانیشــتووە  لەتەنیشــتییەوە  كــە  قوتابییــەكان  لــە 
مەندائــی بــووە و براكــەی هونەرمەندێكــی بەناوبانگــی 

ــە  ــووە كاری كــردووە. ل ــة( ب )مصلحــة االعاشــة العام
ــار الشــمال(  ــی )إعم ــە بەڕێوەبەرایەتی ســاڵی ١٩٦8 ل
ناســخ   - نەخشــەكان  )كۆپیكــەری  بەناوونیشــانی 
ــردووە،  ــس كاری ك ــەی )٧٠٠( فل ــە ڕۆژان ــط(، ب خرائ
)كەركــووك( لیــوای  موتەســەڕیفیەتی  بــۆ  پاشــان 
ــووك  ــە كەرك ــاڵی ١٩٦٩ ل ــا س ــەوێ ت ــرن و ل ی دەنێ
ماوەتــەوە، لــەو شــوێنەش كاری نەخشەســازی بــۆ 
ــری  ــرەش فێ ــەر لێ ــردووە، ه ــە ك ــەو بەڕێوەبەرایەتیی ئ

ــووە. ــگ( ب ــی )ڕۆترین ــی قەڵەم بەكارهێنان
* لــە ژیانیــدا زۆر كار و ئەركــی كارگێــڕی بینیــوە 
ــدا،  ــە بەغ ــی ل ــراوە، ئەركەكان ــێ ك ــی پ و زۆر جێگۆڕكێ
كەركــووك، مووســڵ جێبەجــێ كــردووە، بــۆ نموونــە 
ــەیی  ــەری هەمیش ــە فەرمانب ــاڵی ١٩٧٠ بووەت ــە س ــە ل ك
ــة  ــة الثقاف ــكاری - مؤسس ــنبیریی كرێ ــە )دەزگای ڕۆش ل
العمالیــة( دەینێرنــە شــاری كەركــووك و مووســڵ كــە لقــی 
ئــەو دەزگایــە لــەو دوو شــارەدا هەبــووە. ســاڵی ١٩٧2 بــۆ 
ــوە  ــەوە، لەوێ ــەر دەیگوێزن ــنبیریی و هون ــی ڕۆش وەزارەت
ــیبی  ــوردی( تەنس ــنبیریی ك ــی ڕۆش ــۆ )بەڕێوەبەرایەتی ب
دەكــەن. دوای یەكگرتنــەوەی هــەردوو )بەڕێوەبەرایەتیــی 
ڕۆشــنبیریی كــوردی( و دەزگای )هــاوكاری( ناوەكــەی 
دەكرێتــە دەزگای ڕۆشــنبیری و باڵوكردنــەوەی كــوردی و 
)عوســمان فایــەق( دەبێتە بەڕێوەبەری گشــتیی دەزگاكە، 
دوور  دەزگاكــە  كارمەنــدی   )١3( یەكســەر  ئەویــش 
دەخاتــەوە، كــە یەكێكیــان )عەبدولقــادر عەلــی مــەردان(
ـــە، بەاڵم زۆر نابات و دوای مانگێك دەیگەڕێنێتەوە سەر 
ــی  ــەر میالك ــە س ــی دی دەیبەن ــۆی. جارێك ــەی خ كارەك
لــە حوزەیرانــی ســاڵی  دواتــر  ڕاگەیانــدن،  وەزارەتــی 
١٩٧٦ دەگەڕێتــەوە دەزگای ڕۆشــنبیریی و باڵوكردنــەوەی 
ــاوكاری( و  ــەی )ه ــە ڕۆژنام ــدا ل ــەو ماوەیەش ــوردی، ل ك
هــەردوو گۆڤــاری )بەیــان( و )ڕۆشــنبیری نــوێ( و دەیــان 
كتێــب و نامیلكــەی كــوردی دەزگاكــەدا کاری كــردووە و 

ــووە. ــەش ب ــی دەزگاك ــتیاری چاپەمەنییەكان سەرپەرش
* لــە ١٩٧3/١2/١٩، بــە تۆمەتــی پێوەنــدی بــە 
ــەوە دەســت بەســەر  )پارتــی دیموكراتــی كوردستان(ـ
دەكــرێ، لەبــەر ئــەوەی لــە ســاڵی ١٩٧٠ بەهــۆی 
پێشــمەرگایەتییەوە لــە ســەربازی تەســریح كــراوە، 
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بەرگــی كتێــب و پۆســتەر و ڕۆژنامــە و گۆڤــاری كــردووە، 
لــە ســاڵی ١٩٩3 تــا 2٠١٤ لێپرســراوی هونەریــی گۆڤــاری 
)هەنــگ( بــووە كــە گۆڤارێكــی تایبــەت بــە مندااڵنــی 

کــورد بــووە.
* ســاڵی ١٩8٠ تــا ١٩8٦ كەوتووەتــە كۆكردنــەوە 
بەناوونیشــانی:  باوكــی  كتێبــی  دوو  چاپدانــی  لــە  و 
ــی  ــە یارمەت ــەم و دووەم، ب ــی یەك ــم( بەرگ )گۆرانییەكان
سەرپەرشــتی  كــە  كــردوون  چاپــی  نەدیــم  مەجیــد 
كوردییەكــەی بــۆ كــردووە. ســاڵی ١٩٩٠ كتێبێكــی دیكــەی 
بــە نــاوی )عەلــی مەردان و شــیعری هەڵبــژاردەی كوردی( 
ئامــادە كــردووە، ســاڵی 2٠١2 بیرەوەرییەكانــی باوكــی 
ــرەوەری  ــاوی )بی ــە كتێبێكــدا بەن ــراو و بیســتراو( ل )بین
ــەد  ــاوكاری )ئەحم ــەوە و بەه ــز( كۆكردووەت ــەاڵی پایی گ
ــی  ــردووە، دوو كتێب ــی ك ــی( چاپ ــی بەرزنج ــەیید عەل س
و  نەخشەســازی(  و  )دیزایــن  بەناوەكانــی:  خۆیشــی 
)ســینەما و هونــەری ســینەمایی( بــە یارمەتــی )ئەحمــەد 

ــدووە. ــاپ گەیان ــە چ ــی( ب ــی بەرزنج ــەیید عەل س
* بــۆ پێگەیاندنــی وەچەیەكــی نــوێ لــە ســەندیكای 
ڕۆژنامــەی  لــە  و  كوردســتان  ڕۆژنامەنووســانی 
كوردســتانی نوێ و فیســتیڤاڵی بەدرخان و کۆنفراســی 
ــە شــاری  ــا ل ــە ســلێمانی، هەروەه ــدااڵن ل ــای من میدی
وانەبێــژ  وەك  زادە(  )محەمــەد  لەگــەڵ  دهۆكیــش 
بەشــدار بــووە، وانــەی وتووەتــەوە و هەوڵــی گەیاندنــی 
ئەزمــوون و زانیارییەكانــی خــۆی بەوانــی دی داوە.

* لــە ســاڵی ١٩٩١ لــە بەغــدا خــۆی خانەنشــین 
ــا ســاڵی 2٠١٤  ــر، ت ــە هەولێ كــردووە و ڕووی كردووەت
كاری زۆری كــردووە و بــە گۆڤــار و ڕۆژنامەكانــەوە 
مانــدوو بــووە تــا بەشــێوە و تەكنیكێکــی جــوان و 
كــورد،  خوێنەرانــی  دەســتی  بــەر  بیانخاتــە  ڕازاوە 
ــەو  ــەوە و ل ــەری بكەین ــەرمانە بەس ــی لەس ــە هەق بۆی
وەچــەی  بــە  و  بدوێیــن  دەوڵەمەنــدەی  ئەزموونــە 
ئەمــڕۆ و داهاتــووی ئاشــنا بكەیــن.. لــەو هەڤپەیڤینــە 
ئــەو ئەزموونــە  بــە هەمــوو  بەرفراوانــەدا ســەرمان 
دەوڵەمەنــد و وێســتگانەدا داگرتــووە، پێــم خۆشــە 
پێکــەوە بیخوێنینــەوە تــا بزانیــن لــە ســەرەتاوە چۆنــی 

ــاوە. هێن

ئــەو ڕۆژگارە بــووە، ئەویــش بەكاریگــەری براكــەی 
بــەردەوام وێنــەی كێشــاوە، بۆیــە كوڕەكــەی عەلــی 
مــەردان لەجیاتــی گۆرانــی و مەقامــات، خــوو دەداتــە 
پێــش  هونەرەكــەی  ڕۆژ  دوای  ڕۆژ  و  وێنەكێشــان 
ــان  ــەری وێنەكێش ــە هون ــت ل ــی دەس ــەوێ، کەچ دەك
ــتەری  ــی پۆس ــەردەوام ئیش ــدە ب ــرێ، هەرچەن هەڵدەگ
ــەك  ــتەری )گەاڵی ــاڵی ١٩٧٠ پۆس ــە س ــردووە، لەوان ك
بــۆ  ئاماژەیــەك  وەك  کــردووە  كۆتــر(ی  چــوار  و 
ــاوەی  ــە م ــادار ل ــەی ئ ــی ڕێككەوتننامەك جێبەجێكردن
ــی  ــن خەریک ــاش ڕاپەڕی ــە پ ــش ل ــاڵدا، دواتری )٤( س
ــەكان  ــوو بۆن ــۆ هەم ــووە و ب دروســتكردنی پۆســتەر ب
ــەری  ــی کاری هون پۆســتەری کــردووە، کــە درێژەپێدان

نیگارکێشــانیەتی.
نووســینی  بیرۆكــەی  * ســەرەتای ســاڵی ١٩٧3 
ــارەی شــاری  ــە ب ــاری ل ــی دۆكیومێنت ــیناریۆی فیلم س
هەولێــر دەداتــە هاوڕێكانــی، ســاڵی 2٠٠٥یــش دوو 
فیلمــی دۆكیومێنتــاری بــۆ )حوزنــی موكریانــی( و 
فیلمێــك لــە بــارەی تەكنیكــی چاپەمەنــی منــدااڵن بــۆ 

ســلێمانی ئامــادە دەكات.
* جگــە لــە کــورد، عەرەبەكانیــش ســوودیان لــە بەهــرە 
و توانایــی وەرگرتــووە و دیزاینــی گۆڤــار و ڕۆژنامەکانی بۆ 
كردوون وەک: )الپەڕە ڕۆشــنبیرییەكەی ڕۆژنامەی العراق، 
پۆســتەری لــە دوا الپــەڕەی ڕۆژنامــەی الجمهوریــة کردووە، 
العمــل  المؤتمــر، المواطــن،  أخبــار االســبوع القطریــة، 
األســالمیة(، ڕۆژنامــە و گۆڤــارە كوردییەكانیــش کــە کاری 
تێــدا کــردوون ئەمانــەن: )هــاوكاری، بەیــان، ڕۆشــنبیری 
نــوێ( دوای ڕاپەڕینیــش تــا ســاڵی 2٠١٤ ئــەو گۆڤــار 
ــتانی  ــات، كوردس ــردووە: )خەب ــن ك ــەی دیزای و ڕۆژنامان
نــوێ، بــارزان، پزیشــكی، )دۆغــۆش(ی تورکمانــی، واڵت، 
ــواڵن، شارســتانیەتی، دواڕۆژ، كوردســتان  ــزگاران، گ پارێ
ــزی.  ــی ئینگلی ــە و باڵوكراوەیەك ــد ڕۆژنام ــۆن و چەن تربی
نەدیــم  و مەجیــد  قانیــع  بورهــان  لەگــەڵ  بەغــدا  لــە 
خەریكــی تایپكردنــی نووســینەكانی ڕۆژنامــە و دانانــی 
ــووە و وەك  ــە )زەنگوغــراف( ب وێنــە و ناوونیشــانەکان ب
)جێبەجێــكار  - منفــذ( كاریــان كــردووە. بێجگــە لــە 
ــب و  ــان كتێ ــتی دەی ــتان، سەرپەرش ــە كوردس ــن ل دیزای
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بــوو  بەرنامەمانــدا  لــە  بــوو  لەمێــژ  ڕامــان: 
لەگــەڵ  هەمەالیــەن  و  بەرفــراوان  گفتوگۆیەکــی 
ــدی  ــوڕی هونەرمەن ــەردان، ک ــی م ــادر عەل عەبدولق
ئەمــڕۆ  بکەیــن،  ســاز  مــەردان  عەلــی  گــەورە 
تەشــریفی هێنایــە ئۆفیســەکەمان تــا کۆمەڵێــک 
تــەوەر و بــاس و بابەتــی جۆراوجــۆری لەگــەڵ 
بورووژێنیــن و هەمــوو وێســتگەکانی ژیانــی بەســەر 
ــاری  ــۆ گۆڤ ــت ب ــر بێی ــەرەتا بەخێ ــەوە.. س بکەین

ڕامــان بــۆ ســازدانی ئــەم هەڤپەیڤینــە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ســەالمەت بیــت، 

بــرای ئازیــزی. 
ڕامــان: خۆشــحاڵ بوویــن کە دواجــار ئەو دەرفەتە 
ــی  ــن گفتوگۆیەک ــەوەی بتوانی ــۆ ئ ــوو ب ــت ب دروس
تێروتەســەل ســەبارەت بــە بیرەوەرییەکانــت لــە 
بــارەی هونەرمەنــدی گــەورە، مامۆســتای مەقامــات 
عەلــی مــەردان، هەروەهــا ئەزموونــی خــۆت لــە 
بــواری هونــەری دیزایــن ســاز بکەیــن.. تۆ کــە لەناو 
ئــەو خانەوادەیــەدا پــەروەردە بوویــت، ســەرەتا پێم 
خۆشــە وەک هەمــوو چاوپێکەوتنەکانــی پێشــوومان 
لەنــاو ژینگــەی خێزانیــی خۆتــەوە دەســت پــێ 
ــێکی  ــە نەخش ــەو ژینگەی ــە ئ ــە هەمیش ــن، ک بکەی
زۆر گــەورەی لەســەر ئایینــدەی هەمــوو مرۆڤێکــدا 
ــەدا  ــەم خێزان ــاو ئ ــوو لەن ــد ب ــاڵی چەن ــە، س هەی
فامــت کــردەوە، کــەی بــوو هەســتت کرد کەســەکان 

ــە بیــر مــاون؟ و ڕووداوەکانــت ل
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: مــن ســاڵی ١٩٤3 
لەدایــک بوومــە، بــەاڵم باوکــم ســاڵێک تەمەنــی 
منــی گەورەتــر کــرد بــۆ ئــەوەی بچمــە قوتابخانەوە، 
ــااڵن  ــەوت س ــت ح ــوو تەمەن ــە دەب ــە ئەوکات چونک
بــێ تــا لــە قوتابخانــە وەربگیرێــی، واتــە ســاڵی لــە 

ــە ١٩٤2. ــەم کراوەت ــک بوونەک دای
ڕامان: لە کوێ لەدایک بووی؟

لــە  عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لەدایکبوونــم 

ئەوجــا  بــوو،  بەغــدا  )بابولشــێخ(ی  گەڕەکــی 
نزیــک وێســتگەی شــەمەندەفەرەکەی  بابولشــێخ 
کــە وا لــە کەرکووکــەوە بــۆ بەغــدا دێــت، بەرانبــەر 
گۆڕســتانی غەزالــی، ئێســتاش گۆڕســتانەکە مــاوە. 
شــێخ  شــەقامی  لــە  گوڕســتانە  ئــەو  ڕامــان: 

ناوەیــە. ئــەو  و  عومــەر 
لەســەر  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
شــەقامی شــێخ عومــەرە. باوکــم ژوورێکــی گرتبــوو، 
ژوورەکــە لــە نهۆمــی دوو بــوو، ماڵەکــە، ماڵــی 
ئەویــش  دەوت،  پــێ  تووتنچی(یــان  )ئەحمــەد 

خەڵکــی کەرکــووک بــوو. 
ــورد  ــە ک ــە کەرکووکیی ــاوەن ماڵ ــەو خ ــان: ئ ڕام

ــوو؟ ب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، بەڵــێ، ئــەو 
کوڕێکــی هەبــوو نــاوی عەبدولقــادر بــوو، ماڵەکــەش 
نزیــک شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی بــوو، مــن 
لــەوێ لەدایــک بــووم، وتیــان چــی ناوبنێیــن؟ ئــەوە 

ــادر. ــام عەبدولق ــان ن ــوو ناوی ب
ڕامــان: بەنــاوی )شــێخ عەبدولقــادر گەیالنــی(

یــەوە کرایــت؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەنــاوی ئــەو 

دوو عەبدولقــادرەوە ناونــرام. 
ڕامــان: گوتــت ئێــوە یــەک ژوورتــان گرتبــوو، 
ــان،  ــەک ژووردا دەژی ــە ی ــوە ل ــی وەک ئێ خێزانێک

چــۆن لــە یــەک ژوور جێگەتــان دەبــووەوە؟
ئەوکاتــە  ئاخــر  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
خێزانــەکان بچکۆالنــە بــوون، قەناعەتیــش هەبــوو. 
ڕامــان: وا بزانــم تــۆ یەکــەم منداڵــی باوکــت 

نەبــووی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، نــا، دوو کــچ 
پێــش مــن هەبــوون، دوو کــچ و کوڕێــک، کوڕەکــە 
ــری  ــەوە ئەم ــە مناڵیی ــەر ل ــوو، ه ــێن ب ــاوی حس ن
خــوای کــردووە، دوو کچیــش پێــش منــن، مــن 
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ســێیەمین منداڵــی خێزانەکەمــان بــووم. 
ڕامان: دەکرێت ناوی خوشکەکانت بڵێیت؟

نــاوی  گەورەکــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــوای  ــری خ ــە 2٠2٠/٤/٤ ئەم ــار ل ــوو، پ ــدە ب مائی

ــرد. ک
ڕامان: ئەی ئەوەی دووەم ناوی چییە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: دووەم ناهیدەیــە، 
ئێســتا خــۆی و منداڵەکانــی لــە دەرەوەی واڵت، لــە 

ســوید دەژیــن. 
ڕامــان: بێگومــان کــە کوڕیش بووی، لە خوشــکەکانت 
خۆشەویســتتر بــووی، بــە تایبەتــی کــە پێــش لــە دایــک 

بوونــی تۆ، برایەکیشــت مردبوو.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەڵــێ، ئێمــە 

ســێ منــاڵ و دایــک و باوکــم بوویــن. 
ڕامان: دایکت خەڵکی کوێیە؟

عەبدولقادر عەلی مەردان: دایکم زەنگەنەیە.
ڕامان: ئەویش ماڵی باوکی لە کەرکووک بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، دایکم خەڵکی 
دێــی »هەشــەزینی‹‹یە لــە ناوچــەی ســەنگاو، کــە 
ــە دەســتە ڕاســت ال  ــاڵ ب ــک چەمچەم ــە نزی دەچیت
ــەزینی،  ــن هەش ــی دەڵێ ــە پێ ــەک هەی دەدەی، دێی
زەنگەنــەی  ناوچەیــەی  ئــەو  خەڵکــی  ئــەوان 

ــەنگاون. س
ــرد  ــت ک ــە باوک ــووی ب ــە ش ــت  ک ــان: دایک ڕام

تەمەنــی چەنــد ســاڵ بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: باوکــم کــە دایکمــی 
هێنــا، تەمەنــی دوازدە ســااڵن بــووە، ئیتــر هــاوردی 
بــۆ بەغــدا، باوکــم بــە تەمــەن بــوو، خزمێکمــان لــە 
ــەو  ــە، ئ ــووری فەقێ(ی ــاوی )ن ــە، ن کەرکــووک هەی
بۆمــی بــاس کــرد، بــە دەنگیــش تۆمــارم کــردووە، 
بەغــدا،  هــاوردە  دایکتــی  کــە  باوکــت  دەڵێــت 
ئەوکاتــە ئۆتۆمبێــل لــە بەغــدا کــەم بــووە، ژمــارەی 

ــوون. شــەقامەکان کــەم ب

ڕامان: ئەوە ساڵی چەند بوو؟
ــااڵنی  ــە س ــەوە ل ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــوو. ــییەکان ب س
ڕامــان: بــەاڵم باوکــت لــە ســااڵنی بیســتەوە 

بەغــدا؟ چووەتــە 
ــە  ــم ل ــێ، باوک ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
بــەاڵم  بەغــدا،  چووەتــە  بیســتەکانەوە  ســااڵنی 
ئــەو  هێنــاوە،  ژنــی  ســییەکان  ســااڵنی  کــە 
ــێ  ــووری فەق ــتووەتەوە، ن ــەی گواس ــاڵەی ژنەک س
و خێزانەکــەی دەیانــوت بــە پایســکل دەیخســتە 

پشــتی خــۆی و نــاو بەغــدای پــێ دەکــرد. 
ڕامان: بە پایسکل بەناو بەغدادا گێڕاویەتی؟

بەنــاو  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
کاتــە  ئــەو  چونکــە  گێڕاویەتــی،  شــەقامەکاندا 
ــووە،  ــە هەب ــەر عەرەبان ــووە، ه ــەم ب ــل ک ئۆتۆمبێ
ــد و  ــرد و دەیگەڕان ــن ســواری پایســکلی دەک دەڵێ

پیاســەی پــێ کــردووە. 
لــە بەغــدا هــەر باوکــت  بزانــی  ڕامــان: وەک 
دایکتــی بــە پایســکل گێــڕاوە، یــان خەڵکــی تریــش 

ئەمەیــان کــردووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەوەیــان نازانــم، 

بەغــدا، هۆڵــی شــەعب، بابولموعــەزەم، ســاڵی ؟، ئاهەنگــی 
نــەورۆز، لــە ڕاســتەوە: محەمــەد ئیبراهیــم، عیزەددیــن ســدقی، 
ــم  ــت، هاش ــن گەرەبێ ــیر، ئارتی ــر بەش ــاڵ، مونی ــێن عەبدوڵ حس
قاســم. وەســتاوەکان لــە ڕاســتەوە: جەمیــل بەشــیر، عەلــی 

ــەردان. م
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چونکــە جــارێ لــە دایــک نەبــووم، پێــش بابولشــێخ 
هیــچ شــتێکم لــە بیــر نییــە، دوایــی بارمــان کــرد و 
چووینــە گەڕەکێــک لــە نزیکــی شــێخ عەبدولقــادر، 

پێــی دەڵێــن گەهــوەت شــوکر. 
ڕامان: گەڕەکەکە بەگەهوەت شوکر ناسراوە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، نــاوی گەهــوەت 
شوکرە.

ڕامــان: قاوەخانــەی شــوکر، دیــارە گەڕەکەکــە بــە 
نــاوی ئــەو قاوەخانەیــە بەناوبانــگ بــووە.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لــە گەهــوەت شــوکر، 
مزگەوتەکــەی )مــەال  تەنیشــت  بــە  ماڵەکەمــان 
جومعە(ـــەوە بــوو، ئــەوە دەرگای ماڵــی ئێمــە بــوو، 
ئــەوە دەرگای مزگەوتەکــە بــوو، ئێمــە لەو گۆشــەیە 
بوویــن. ئــەو کاتــە گەڕەکەکــەش هێشــتا بــە باشــی 
ــەکان  ــەوانە ماڵ ــە ش ــوو، بۆی ــۆ نەهاتب ــای ب کارەب
فانووســەکانیان پــێ دەکــرد، ئێمــە فانووســێکی 
زەیتیمــان هەبــوو، بــە ڕۆنــی ئاســایی دادەگیرســا، 
قوتــووی ڕۆنــی ئۆتۆمبێــل بــوو، ســەرەکەیان کــون 

دەکــرد و پارچــە پەڕۆیەکیــان تــێ دەخســت.
ڕامــان: منیــش ئــەو چرایــەم لــە بیــرە، بەوەیــان 
ــت  ــۆ دروس ــان ب ــە، فتیلەیەکی ــرای قوتیل دەوت چ
دەکــردو لــە دەمەکەیــەوە دەریــان دەهێنــا، ئێمــەش 
لەمــاڵ ئەوەمــان هەبــوو، هــەر ئەوەمــان بــەکار 

ــا. دەهێن
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئیتــر هــەر لــەو 
گەڕەکــە گــەورە بــووم و چوومــە قوتابخانــەوە.
ڕامــان: قــەت پرســیارت لــە باوکــت نەکــرد و پێــی 
ــداوە  ــە بەغ ــارت دا ل ــوو بڕی ــۆن ب ــەوە چ ــی ئ بڵێ
ژنــە  ئــەو  کەرکــووک  لــە  بچێــت  و  بگەڕێتــەوە 

بهێنیــت؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ناوەڵــاڵ، دەزانــی 
چۆنــە، دایکــم خزمێتــی، خزمەکانــی هەموویــان 
ــان  ــەوان هەمووی ــوون، ئ ــە ب ــی بەرتەکی ــە گەڕەک ل

ــۆ و  ــی مام ــۆزا و کچ ــوون. ئام ــری ب ــی یەکت خزم
خاڵــۆی یەکتــری بــوون، ئــەوەی دەیزانــم هــەر 
ئەوەندەیــە کــە دایکــم خــۆی بــۆی بــاس کــردووم.
ڕامــان: ماڵــی باپیــرت )باوکــی دایکــت( لــە 

بــوو؟ چــۆن  گوزەرانیــان  کەرکــووک 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: دایکــم کــە لــە دایــک 
بــووە، دایکــی ئەمــری خــوای کــردووە. خــۆی هەتیــو 
ــیری  ــێ ش ــن ک ــە دەڵێ ــووە، بۆی ــی نەب ــووە، باوک ب
ــەد  ــە، محەم ــە هەی ــی خەلیف ــە ماڵ ــێ، وتوویان بدات
ــێ  ــان پ ــی )ئەفەندی(ی ــە ماڵ ــە بەرتەکی ــە، ل خەلیف
ــەر  ــەم، ئەگ ــم موعتەس ــی حاک ــی باوک ــن، ماڵ دەوت

ــە کەرکــووک ناســراون. ــاوت بیســتبێت، ل ن
ڕامان: حاکم موعتەسەم کێ؟

ــەم  ــم موعتەس ــەردان: حاک ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــوو. ــگ ب ــە بەناوبان خەلیف

ڕامان: ئەوانیش لە گەڕەکی بەرتەکیە دەژیان؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەوانــە هەموویــان لە 
ــەم  ــی موعتەس ــان، دایک ــە دەژی ــی بەرتەکی گەڕەک
خەلیفــە شــیری بــە دایکــم داوە، کــە ئەویــش تــازە 
منداڵــی بــووە، لەگــەڵ بــرای موعتەســەم کــە نــاوی 
عەبدولقــادر بــوو، عەقیــد بــوو، ئەمــری خــوای 

کــردووە، وەکــوو خوشــک و بــرا بــوون. 
ڕامــان: ئــەو عەقیــد عەبدولقــادرە بــوو کــە کاتــی 

خــۆی ئیمتیــازی گۆڤــاری )شــەفەق(ی وەرگــرت؟
ــر  ــر، ئیت ــا، نەخێ ــەردان: ن ــی م ــادر عەل عەبدولق
لــە گەڕەکــی گەهــوەت شــوکر چوومــە قوتابخانــە. 
ــەو کاتــەدا باوکیشــت، بــاوک و دایکــی  ڕامــان: ل

ــوو؟ نەماب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: دایکــم نــە دایــک و نە 
باوکــی خــۆی نەبینیــوە، باوکیشــم هــەر مناڵییــەوە، 
خــوای  ئەمــری  باوکــی  ســاڵییەوە  شــەش  لــە 
کــردووە، بــەاڵم دایکــی مابــوو، دایکــی نــاوی شــاناز 

ــوو، ئیتــر خاڵــۆی باوکــم دەیانباتــە لەیــالن.  ب
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ڕامان: دایکی باوکت ناوی شاناز بوو؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ.

ــی زۆر  ــی کوردی ــە ناوێک ــەو زەمان ــۆ ئ ــان: ب ڕام
ــە. جوان

ــە  ــم ل ــۆی باوک ــەردان: خاڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
لەیــالن خــۆی زەرعاتــی هەبــوو، زەرعاتــی دەکــرد و 
بــەوە دەژیــا، ئیتــر باوکــم و خوشــکێک و دایکیــان 
ــەک  ــم ماوەی ــالن، باوک ــە لەی ــۆی ل ــە الی خ دەبات
لــەوێ دەمێنێتــەوە. ئێســتایش جومعانــە ئەگــەر 
ــن  ــەوێ دادەنیش ــژ ل ــە، دوای نوێ ــۆ تەکی ــڕۆی ب ب
ــە  ــی بەرتەکی ــتن، گەڕەک ــر دەبەس ــەی زیک و حەلق
شــاری  نابیناکانــی  و  خوێــن  قورئــان  جێگــەی 

کەرکــووک بــووە، بــە دەنگێکــی 
و  دەخوێنــد  قورئانیــان  خــۆش 

تەجویدیــان تێــدا دەوتــەوە.
ڕامــان: تەجویدیــش بــۆ خــۆی 

مەقاماتــە. هەمــووی 
مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
چــی  ئێســتایش  بەڵــێ،  بەڵــێ، 

ــگ  ــە دەن ــەوێ ب ــن ل ــەن دێ ــاش ه ــاش ب ــەالی ب م
ــد  ــە چەن ــە تەکی ــەوە، ئێســتایش ل ــد دەڵێن تەجوی
لــە  زۆر  و  بانــگ دەدەن  هــەن  لــەوێ  کەســێک 

لێهاتــوون. و  شــارەزا  مەقامــدا 
ڕامان: ناویان چییە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: شــێخ دانــا تاڵەبانــی 
و هیــوا هــادی و کەســانی دیکــەش لەوێــن.

ڕامــان: ئەوانــە کەســانێکی پیــر و بەســااڵچوون، 
یــان الون، بۆچــی تــا ئێســتا نەناســراون؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: هیــوا هــادی الوێکــی 
کەڵەگــەت و بااڵبــەرزە، ئێســتایش جومعــان پێــش 
نیوەڕۆیــان لــە تەکیــە بانــگ دەدات و قورئــان 
ــی.  ــوێنی مانەوەیەت ــش ش ــەر ئەوێ ــت، ه دەخوێنێ
جارانــەوە  یــادی  بــە  ئێســتاش  تــۆ  ڕامــان: 

دەکــەی؟ لەیــالن  ســەردانی 
ــووم.  ــە زووەوە نەچ ــەردان: ل ــی م ــادر عەل عەبدولق
نابینایــان  پەیمانــگای  لــە  و  ئێزگــە  لــە  باوکــم 
دایکــی  مەلیکەحوزەیمــە،  پەیمانــگای  دامەزرابــوو، 
مەلیــک فەیســەڵ نــاوی حوزەیمــە بــوو، پەیمانگایەکــی 
ــوو،  ــاکان دروســت کردب ــۆ نابین ــەوەوە ب ــاوی ئ ــە ن ب
ــری  ــە فێ ــەوە، وات ــۆڵفێجی دەگوت ــی س ــەوێ دەرس ل
هونەرەکــەی  زانیاریــت  بــۆ  دەکــردن،  مۆســیقای 
باوکــم ئەوەیــە کــە لــە هیــچ پەیمانگایەکــی هونەریــدا 
نەیخوێنــدووە، یــان لەســەر دەســتی مامۆســتایەک 
مامۆســتای  بــە  بــوو  ئــەو  بــەاڵم  بووبێــت،  فێــر 
ــیقا  ــی مۆس ــەرەتای فێربوون ــتایش س ــۆڵفێج، ئێس س
بــەردی  ئــەوە  ســۆڵفێجەکەیە، 
ببێتــە  بیــەوێ  یەکێــک  بناغەیــە، 
ســۆڵفێجەکە  دەبێــت  مۆســیقاژەن 

بزانێــت. 
بــە  وا  هــەر  باوکــت  ڕامــان: 
خۆڕســک فێــری ئــەوە بووبــوو؟
مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
لــە  تێکەڵبــوون،  و  ســاڵ  بەگوێــرەی  بێگومــان 
ئێزگــە، لــە ئاهەنگــەکان، لەمالوئــەوال دادەنیشــتن، 
ــوو،  ــۆڵفێیجەکە بووب ــود و س ــری ع ــاوا فێ ــر ئ ئیت
بــەاڵم لــە مەســەلەی شــارەزایی پەیداکــردن لــە 
مەقامــدا، تەکیــە کاریگــەری ڕاســتەخۆی لەســەری 

هەبــووە. 
ڕامــان: ئــەوە پێــش ئــەوەی بچێتــە لەیــالن و 
ــووە و  ــووک ب ــە کەرک ــە ل ــەی ک ــەو کات ــدا، ل بەغ

هاتوچــۆی تەکیــەی کــردووە؟
ــاڵ  ــە من ــێ، ک ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــالن. ــە لەی ــەوەی بچن ــش ئ ــووە، پێ ب
ــان  ــووک هانی ــە کەرک ــانەی ل ــەو کەس ــان: ئ ڕام

داوە و فێریــان کــردووە، کــێ بــوون؟
کــەس  یەکــەم  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 

دەگێڕنەوە: لە سییەکان 
باوکم لە بەغدا دایکمی 
خستووەتە پشتی خۆی و 
بە پاسکیل بەناو بەغدادا 

گێڕاویەتی.
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لــە ژیانیــدا هانــی دابــێ مــەال ســاڵحی حافــزە، 
ــا  ــوو، هەروەه ــی ب ــل تەپەلووی ــەال کامی ــا م ئەوج
ــی  ــری نووســین و خوێندن ــە فێ ــەد یوم مــەال محەم
کردبــوو، ســێ - چــوار نــاوی تریــش هــەن کــە 
وتنــی  لــە  کەرکــووک  لــە  هەموویــان  ئەوانــە 

ناســرابوون. و  بااڵدەســت  مەقاماتــدا 
ڕامــان: باوکــت نــاو بــە نــاو، یــان هەمــوو ڕۆژێــک 

چووەتــە تەکیــە و گوێــی گرتــووە؟
ــگ و  ــە بان ــەردان: جومعان ــی م ــادر عەل عەبدولق
مەولــوود و شــتی وا هەبــووە، ئــەوان منــاڵ بــوون، 
ئیتــر  دەڕۆیشــتن،  پێکــەوە  دی  مناڵــی  لەگــەڵ 
باوکیشــم نەختــە نەختــە لەگەڵیــان ڕۆیشــتووە. 
ناوچــەی  لــە  باوکــم  باوکــی  بڵێیــن  باپیــرەم، 
فرۆشــتن  بــۆ  تووتنــی  ســلێمانی  و  شــارباژێڕ 
ئەهــاورد، لــە شــارەزوورەوە ئەیهــاوردە کەرکــووک، 
باوکــم  ئیتــر  بــوون،  تووتــن  کاروانچــی  ئــەوان 
بــۆ ئــەوەی ڕێگــەی لــێ نەگــرن و زیاتــر فێــر 
ــوون  ــر بووب ــەوەی فەقێکانیــش فێ ــەر ئ ــت، لەب ببێ
جگەرەیــان دەکێشــا، ئــەو تووتنــی دەدزی و دەیبرد 
ــان  ــدەن لەگەڵی ــەی ب ــا ڕێگ ــی دەدا ت ــە فەقێکان ب

دابنیشــێ و گــوێ بگرێــت.
ڕامــان: تەنیــا بــۆ ئــەوەی گــوێ بگرێــت، بــۆ 
ئــەوەی فێــری مەقــام بێــت، تووتنــی دزیــوە و 

بــردووە؟ بۆیانــی 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، بەڵــێ، تەنیــا بــۆ 

ئــەوەی ڕێــی بــدەن گــوێ بگــرێ.
ڕامان: ئەو کاتە باوکت تەمەنی چەند بووە؟

ــە  ــاڵ، ب ــەش س ــەردان: ش ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــالن. ــۆ لەی ــی ب ــۆی بردوویەت ــاڵی خاڵ ــەش س ش

ڕامان: ئەوە هێشتا نەچووەتە بەر خوێندن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، نــا، جــارێ 
ــە  ــەی لەوانەی ــۆ خوێندنەک ــدووە، ب ــی نەخوێن هیچ

تــا ســێی ســەرەتایی خوێندبێــت. 

ڕامان: سەرەتا لە کوێ خوێندی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ســەرەتا لــە کەرکووک 
ئەلســوڵتانییە،  قوتابخانــەی  لــە  خوێندوویەتــی، 
ئەلســوڵتانییەی پــێ دەڵێــن، چایخانەی مەجیدییەش 
هەیــە، ئێســتایش لــە کەرکــووک مــاوە، قوتابخانەکــە 
بەرانبــەری حەوشــەیەکی کۆنــی ســەر خاســە بــوو، 
بەگوێــرەی قســەی باوکــم کــە وەســفی دەکــرد، 

دەکاتــە پۆلــی ســێی ســەرەتایی.
ڕامــان: بۆچــی درێــژەی بــە خوێندنەکــەی نــەداوە؟ 

هۆکارەکــە چــی بــووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لەوانەیــە ئێســتا کــە 
ــا ســێی  ــەو ت ــە ئ ــم شــەش، حســێب بک ــن دەڵێ م
ــەش  ــی ش ــە تەمەن ــدووە، ل ــی نەخوێن سەرەتاییش
ســاڵی خاڵــۆم بردوویەتــی، چونکــە باوکــی نەمــاوە 
ژیانیــان  نەختێــک  و  بــووە  بەتەنیــا  دایکــی  و 
زەحمــەت بــووە، بۆیــە بردوویەتــی بــۆ لەیــالن، 
خاڵــۆی کــە بردیانــی بــۆ لەیــالن تەماحــی لــە 
ــەکەی  ــوو، حەوش ــم کردب ــی باوک ــەکەی ماڵ حەوش

فرۆشــت، ئێســتایش حەوشــەکە مــاوە.
ڕامان: بۆ حەوشەکە بە ناوی کێ بوو؟

ــرەم  ــاوی باپی ــە ن ــەردان: ب ــی م ــادر عەل عەبدولق
بــوو، باپیــرەم کــە مــردووە، میراتگــر  - واریســەکە 

فەلەستین، ساڵی ١٩٤8، لە ڕاستەوە: داخل حەسەن، 
خزێری ئەبوو عەزیز، عەلی مەردان.
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ــم  ــم و باوک ــکی باوک ــە خوش ــم ، وات ــە، میمک کێی
خــۆی  خاڵــۆی  ئــەوەی  لەبــەر  ئیتــر  بــوون، 
دەخــواردەوە،  مەشــرووبی  دەکــرد،  مەســرەفی 
پــارەی لــە ئافــرەت ســەرف دەکــرد، بۆیــە هەمیشــە 

ــوو. ــارە ب ــە پ ــتی ب پێویس
ڕامان: ئەو خاڵۆیەی دەوڵەمەند بوو؟

ــاش  ــی زۆر ب ــەردان: وەزع ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــم  ــوو، باوکــم باســی دەکــرد حەیوانــی زۆر و گەن ب
ــد،  ــالن دەیچان ــە لەی ــۆی ل ــە خ ــوو ک و جــۆی هەب
ماڵــی خــۆی هەبــوو، کــە ماڵێکــی گەورەیــە، خــۆم 

دیومــە.
ــالن( ــوو ســەردانی )لەی ــە ماب ــت ک ــان: باوک ڕام

ــرد؟ ی دەک
پێــش  جارێــک  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
مردنــی، لــە ســاڵی ١٩8٠ باوکــم بــردە ئــەوێ، 
گوتــی بمبــە بــا بچــم لــەوێ فاتیحایــەک بــۆ خــزم و 

کەســوکار بخوێنــم و بــردم.
ــی  ــۆ گیان ــدن ب ــا خوێن ــۆ فاتیح ــەر ب ــان: ه ڕام
خــزم و کەســوکار چــوون، ئــەی بــۆ ســەردان و 

مانــەوە لەالیــان نەدەچــوون؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: شــێخ عەبدولمەجیدێک 
هەبــوو، شــێخ عەبدولمەجیــد تاڵەبانــی، لــە لەیــالن 
مابــوو، ئیتــر شــێخ عەبدولمەجیــد باوکمــی بــرد 
گوتــی ئــەوە ماڵــی خاڵۆتــە، ئەوکاتــە ڕمابــوو، 

هەمــووی گڵــە، ڕمــا بــوو، تەخــت بووبــوو.
ڕامــان: ئــەوە مەســەلەی پەروەردەییــت، یــان 
پێوەندیــت لەگــەڵ خێــزان، یــان لەنــاو خێــزان 
ــوەت شــوکر  ــە گەه ــت ل ــت، وت ــەورە بووی چــۆن گ

چوویتــە قوتابخانــەی ســەرەتایی.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لە ســەرەتایی 
لــە قوتابخانەیــەک بــووم پێیــان دەوت ئەلتەســابیل، 
ئیتــر لــە تەســابیلەکە ســێ قوتابخانــە بوویــن، بــە 
قۆنــاغ دەواممــان دەکــرد، بەیانــی و نیمــەڕۆ و 

ئێــوارە، ئەئــاوا دابــەش بووبوویــن، ئێمــە چووینــە 
قوتابخانەیــەک لــە ناوچــەی ســنک لــە بەغــدا، نزیک 
شــەقامی ڕەشــید بــوو، چووینــە قوتابخانەیەکــی تــر 
لــەوێ بەتەنیــا بوویــن، دێتــە بیــرم تــا پۆلــی ســێ 
ــی  ــی ســێ جارێک ــە پۆل ــووم، ل ــابیل ب ــە ئەلتەس ل
دی قوتابخانەکەمــان جیــا بــووەوە، مــن چوومــە 
الثانیــة(،  )الرصافــة  ئەلســانییە  ئەلڕەســافە 
قوتابخانەکــە لــە بابولشــێخ بــوو، ئــاوا جۆئەتاقێــک 
ــاق، قوتابخانــەی  ــوو، جــا پێــی دەڵێــن جۆئەت هەب
ئەلڕەســافە ئەلســانییە، پۆلــی پێنــج و شــەش لــەو 

ــووم. ــە ب قوتابخانەی
ڕامــان: لــە قۆناغــی خوێندنی ســەرەتایی ئــارەزووی 

هونەریــت هەبوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لــەو قۆناغــەدا زیاتــر 

زەوقــی هونــەری وێنەکێشــانم هەبــوو.
ڕامــان: چــۆن بــوو بــەالی هونــەری وێنەکێشــاندا 

چوویــت، بــەالی گۆرانــی و مەقاماتــدا نەچــووی؟
ئــەو  هەمیشــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــە  ــات ل ــە بۆچــی مەقام ــرێ ک ــێ دەک ــیارەم ل پرس
باوکتــەوە فێــر نەبــووی؟ ڕاســتییەکەی مــن زۆر کەم 
باوکــم دەدی، باوکــم بەیانیــان لەمــاڵ دەردەچــوو، 
بــۆ ئێزگــە دەچــوو، لــە ئێــوارە بــەوالوە لــە ئێزگــە 
هاوڕێیەکانــی  لەگــەڵ  مــاڵ،  بــۆ  نەدەگەڕایــەوە 
ــدێ  ــی هەن ــران، دەعوەت ــوەت دەک دەڕۆیشــتن دەع
برادەرەکانــی،  و  بەغــدا  گەورەکانــی  پیــاوە  لــە 

دانیشــتنیان دەکــرد.
ــوون دەعوەتیــان دەکــرد؟  ــە کــێ ب ڕامــان: ئەوان
هونەرمەنــدەکان بــوون، یــان پیــاوی سیاســی و 

ــوون؟ ــەردەمە ب ــەو س ــتووی ئ دەستڕۆیش
بەرپرســەکان  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــوون، بــە داخــەوە لــە دوای 2٠٠3 هەنــدێ وێنــەی 
ــی باوکــم  ــوو، کــە ماڵ ــە ئەرشــیڤ هەب گرنگمــان ل
هەبــوو،  بابــان  جەمــال  فەوتــان.  کــرا،  تــااڵن 
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لــە بەغــدا ئەنــدام پەرلەمــان و وەزیریــش بــوو، 
ــە  ــەو کات ــوون، ئ ــان دەعوەتێکــی کردب ــال باب جەم
نــووری ســەعیدیش بــۆ دەعوەتەکــە ڕۆیشــتبوو، 
لــەو دەعوەتــەدا دوو ســێ وێنەمــان هەبــوو، باوکــم 
ــووری ســەعید پێکــەوە  ــان و ن ــال باب ــەڵ جەم لەگ
دانیشــتبوون، زۆر وێنەمــان هەبــوو کــە لەگــەڵ 
کەســایەتییەکان گرتبوونــی، بــە داخــەوە هەمــووی 

فەوتــان.
ڕامــان: هەر وەزیــر و پەرلەمانتارەکان دەعوەتیان 
ــدان و کەســایەتییەکانی  ــەڵ هونەرمەن ــرد، لەگ دەک

دانەدەنیشت؟ دی 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: دوو ســێ دوکتــۆر لــە 

بەغــدا هەبــوون، دوکتــۆر عەبدولقــادر 
تاڵەبانــی و دوکتــۆر خالیــد ناجــی 
بــوون،  جــەڕاح  هەرووکیــان  کــە 
دەعوەتیــان  بــەردەوام  ئەوانــە 
ــتن،  ــەوە دادەنیش ــە یەک ــرد و ب دەک
کــە  هونەرمەنــدان  دەزانــی  وەک 
مەشــرووب  هەمیشــە  دادەنیشــن 
دەخۆنــەوە و گۆرانــی دەڵێــن، بۆیــە 

درەنــگ دەگەڕایــەوە، ئەوەنــدە نەمــدەدی، مــن 
بەیانــی هەڵدەســتام دەڕۆیشــتم بــۆ قوتابخانــە، 
ئــەو خەوتبــوو، کــە دەگەڕامــەوە، ئەگــەر لــە مــاڵ 
بووایــە لەســەر دەرچــوون بــوو، یــان دەرچووبــوو، 

ــوو.  ــاوا ب ئەئ
ــەورەکان  ــدە گ ــی هونەرمەن ــارە منداڵ ــان: دی ڕام
باجــی پشــتگوێ خســتن و فەرامۆش کــردن دەدەن، 
ــت هــەر  ــی ژیان ــوو قۆناغەکان ــە هەم ــەوە ل باشــە ئ

ئــاوا بــووە؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ.

ــرد  ــی ک ــی دواییش ــەو ڕۆژەی کۆچ ــا ئ ــان: ت ڕام
ــوو؟ ــەر واب ه

ســااڵنی  لــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 

شەســتەکاندا ماوەیــەک کــە هــەر لــە پەیمانــگا 
دەوتــەوە، جەمــال  دەرســی  و  دەکــرد  دەوامــی 
ــی  ــای یاموڵک ــەوەی مســتەفا پاش ــە ن ــی ک یاموڵک
لــەو  ئەویــش  کــە  خوشــکیەتی،  کــوڕی  بــوو، 
پەیمانــگای نابینایانــە لەگەڵــی بــوو، مۆســیقای لــێ 
ــەو  ــەالی ئ ــم دا ل ــی، هەوڵ دەدا، کەمانچــەی دەژەن
ــا  ــی و ف ــک دۆ ڕێ م ــم، نەختێ ــیقا بب ــری مۆس فێ
ســۆڵ و ڕاهێنــان و ئــەو شــتانەم دەســت پێکــرد، 
بــەاڵم باوکــم حــەزی بــەوە نەدەکــرد، وتــی کــوڕم 
هونــەر نــان نــادات، ئــەوەی بــە مــن و براکانــم وت، 
وتــی بۆخۆتــان هــەر یەکەتــان پاشــەڕۆژی خۆتــان 
ببیننــەوە، حــەز لــە چــی دەکــەی، ببــە بــەوە، ئــەو 
لــە ســەرەتاوە ئــەوەی بڕاندبــووەوە، 
ــک  ــەر نزی ــە هون ــێ ل ــە ناب ــە ئێم ک

ــەوە. ببین
نــەدەدان  هانــی  واتــە  ڕامــان: 

بچــن؟ هونــەر  بــەرەو 
مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ناوەڵــاڵ، ئێســتا مــن دەڵێــم هــەر 
ئــەو ڕاســتی کــرد، چونکە ئێســتایش 
وەک دەبینیــن هونەرمەنــدان لــە ژیانــی خۆیــان 

نیــن.  ڕازی 
ڕامــان: ناهەقــی نەبــووە، لــە واڵتی ئێمــەدا هونەر 
ڕەواجــی نییــە، ڕێــز لــە بەخشــش و داهێنانــی 

ــرێ. ــد ناگی هونەرمەن
هونەرمەنــدان  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــەردەوام ســکااڵ دەکــەن، ئــەوە »ســی دی‹‹مــان 
ــار  ــە ســی دی تۆم ــان نیی ــت، پارەم ــی دەکرێ کۆپ
بکەیــن، تــا ئێســتا مــن بەتەواوەتــی ژیانــی تایبەتــی 

ــاوم. خــۆم ژی
ــە ســەرەتایی کــە پۆلــی چــوار بوویــت  ڕامــان: ل
ــی  ــن مەیل ــت م ــانییە، وت ــافەی س ــە ڕەس و چوویت

ــوو؟ ــم هەب ڕەســم کردن

لە ساڵی ١٩٣٦، عەلی 
مەردان لە ئێزگەکەی 
مەلیک غازی هەفتانە 
ڕاستەوخۆ بە کوردی 

ماوەی چارەکێک ئاهەنگی 
گۆرانی هەبووە.
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ــەو قۆناغــە زیاتــر  ــی مــەردان: ئ عەبدولقــادر عەل
حــەزم لــە پۆرترێــت بــوو، وێنــەی بــاوک و دایکــم 

دەکێشــا.
ــەکان  ــادگاری کەس ــە ئ ــت ل ــان: پۆرترێتەکان ڕام
نزیــک دەبوونــەوە، باوکــت و دایکــت وەک خۆیــان و 

بــە تــەواوی دەردەهێنــا؟
ــەو  ــی مــەردان: بەڵــێ، ئێســتا ل ــادر عەل عەبدولق
کارانــە دوو پۆرترێتــم مــاوە، دایکــم حــەزی نەدەکرد 
وێنــەی بکێشــم، چونکــە ژنــی ماڵــەوە بــوو، زیاتــر 
لێپرســراوێتی خێــزان و پــەروەردەی منــاڵ و ئیشــی 
مــاڵ هەمــووی هــەر دایکــە، ئــەو حــەزی نەدەکــرد 
ــە  ــاڵ ب ــەوە م ــە دەهات ــم ک ــم. باوک ــەی بکێش وێن
ــەر  ــە ه ــە دەرنەچــێ، چونک ــی دەوت لەوانەی دایکم

خەریکــی وێنەکێشــانە.
لــێ  شــکاتی  باوکــت  لــەالی  دایکــت  ڕامــان: 

دەکــردی؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: ئا، ئا.

ڕامان: هەســت دەکەیت ئەگەر لەســەر وێنەکێشــان 
بــەردەوام بوویتایە، ببیتە وێنەکێشــێکی باش؟

عەبدولقادر عەلی مەردان: ئا، بەڵێ. 
ڕامــان: ئــەوە زانیمــان لــە گۆرانــی گوتــن و 
بــەالی  تــۆ  زەوقــی  و  مەیــل  زیاتــر  مۆســیقا، 
وێنەکێشــاندا چــووە، ئــەو ئــارەزووە لــە کوێــوە 
ــا حــەز  ــوو ت ــەری لەســەرت هەب ــێ کاریگ ــات، ک ه
لــە وێنەکێشــان بکەیــت و ڕوو نەکەیتــە گۆرانــی و 

مەقامــات؟
قۆناغــی  لــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
وێنەکێشــانمان  وانــەی  ســەرەتاییمان  خوێندنــی 
هەبــوو، قوتابییــەک لــە مندائییــەکان لــە پۆلــی 
چــوار لەگەڵمــان بــوو، نــاوی نــووری بــوو، ئــەو لــەو 
ــوو،  ــەورەی هەب ــدی گ ــی هونەرمەن ــە برایەک زەمان
باســی ســااڵنی پەنجــاکان دەکــەم، هەردووکمــان لــە 
تەنیشــت یــەک لەســەر یــەک تەختــە دادەنیشــتین، 

ئــەو بــەردەوام وێنــەی دەکێشــا، منیــش وردە وردە 
وێنەکێشــانەکەم بــەرەو پێــش دەچــوو، ئەوســا 
ــە، ئێســتا  ــاوی چیی ــەوەی دەیکــەم ن ــی ئ نەمدەزان

ــوو. ــت ب ــرد پۆرترێ ــەوەی دەمک ــە ئ ــم ک دەزان
ــانگایەکی  ــچ پێش ــە هی ــەدا ل ــەو قۆناغ ــان: ل ڕام

ــووی؟ ــدار نەب ــەت بەش ــان تایب ــەش، ی هاوب
بــەاڵم  نەخێــر،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــر  ــە مامۆســتا باق ــەری قوتابخانەک ــک بەڕێوەب ڕۆژێ
بەڕێــز  زۆر  بەڕێوەبەرێکــی  کــە  ئەلحەســەنی، 
بــوو،  بەتەمــەن  کەســێکی  بــوو،  ســەنگین  و 
بــە پۆلەکانــدا دەگــەڕا، هــات وتــی گەرەکمانــە 
باڵوکراوەیــەک دروســت بکەیــن، باڵوکــراوەی دیواری 
ــا  ــە ب ــەو کارەی ئــەو کاتــە، وتــی ئــەوەی زەوقــی ل
کــەس  بنووســێت.  لەالمــان  نــاوی خــۆی  بێــت 
ــی  ــاوە و کوڕێک ــووری ن ــەو ن ــن و ئ ــت، م نەڕۆیش
تــر هەبــوو نــاوی ڕازی بــوو ڕۆیشــتین، کــە ئەویــش 
لــە هەمــان پــۆل لەگەڵمــان بــوو، دوای هەفتەیــەک 
ــی  ــار لەســەر دروســت کردن ــر بڕی ــی، ئیت چاوەڕوان
باڵوکراوەیــەک درا، مــن هــەر ئــەو کاتــە بــوو یەکــەم 

کاری دیزاینــم دەســت پێکــرد.
ڕامــان: ئــەو باڵوکــراوەی دیــوارە چــۆن دروســت 

کــرا؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: تــۆ بــە باڵوکراوەکــە 
دەڵێیــت باڵوکــراوەی دیــوار، مــن بە دیــوار نەمکرد، 
ستێنســڵ  کاتــە  ئــەو  هــات،  بــۆ  بیرۆکەیەکــم 
ــوو،  ــەڵ ب ــی لەگ ــوو، قەڵەمێک ــازە هاتب ــوو، ت هەب
قەڵەمــی ستێنســڵیان پــێ دەوت، بــە )نــووری(
م وت کۆکردنــەوەی نووســینەکانی باڵوکراوەکــە، 
تــۆ و )ڕازی( بیکــەن، الیەنــە هونەرییەکــەش مــن 

ــەم. دەیک
ڕامان: باڵوکراوەکە ناوی چی بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو باڵوکراوەیەمــان 
ــەواو  ــە ت ــوو، ک ــی ب ــە قوتاب ــب، وات ــاوی ئەلتاڵ بەن
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ئــەو  ڕۆژنامەکانــی  بــۆ  بەڕێوەبەرەکەمــان  بــوو، 
لەوانــە:  ڕۆژنامــە  دوو ســێ  نــارد،  ســەردەمەی 
ئەلزەمــان، ئەلڕەئــی، ئەلعەمــەل هەبــوون، ئــەوەی 
دوای  و   2٠٠3 ســاڵی  تــا  ئەلعەمــەل  ڕۆژنامــەی 
ــیڤەکەم  ــە ئەرش ــوو و ل ــەم بڕیب ــش هەواڵەک 2٠٠3ی
مابــوو، کــە لــە بــارەی باڵوکراوەکەمانــەوە باڵویــان 
کردبــووەوە، لــەوێ ناومــان نووســرابوو کــە فــاڵن و 
ــردووە و ئیشــێکی  ــان ک ــەو کارەی ــاڵن ئ ــاڵن و ف ف
بــاش و جوانــە، ئــەوە دەســتپێکێکی نــوێ بــوو کــە 
لــە ڕووی دیزاینــەوە تازەگەرییەکــی تێــدا بــوو، ئــەو 
کارە هونەرییــەم لــە باڵوکــراوەی دیــوار دەســتی 
پێکــرد، ئیتــر لــەوەوە مــن نەختــە نەختــە کارم 

ــرد.  ــەواو ک ــا شەشــی ســەرەتاییم ت ــرد، ت ک
ڕامــان: پێــش ئــەوەی بچینــەوە ســەر قوتابخانــە، 
دەمانــەوێ وەک منداڵێــک، یــان کەســێک کــە فامــت 
کــردەوە و زانیــت باوکــت هونەرمەنــدە و خەریکــی 
گۆرانــی و مەقاماتــە، هەســتت دەکــرد جیــاوازی 
ــاو  ــردووە، لەن ــت ک ــۆ دروس ــۆ ت ــانازییەکی ب و ش
هاوڕێیەکانــت شــانازیت پێیــەوە دەکــرد؟ لەنــاو 
خەڵکــی پێــت خــۆش بــوو کــە باوکــت هونەرمەندە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەڵــێ، نــەک 
هــەر شــانازی، هــەر زۆرم پــێ خــۆش بــوو، چونکــە 
مامۆســتا عەرەبەکانیــش باوکمیــان دەناســی، ئــەو 
کاتــە بەغــدا بچکۆالنــە بــوو، هونەرمەنــد ژمارەیــان 
کــەم بــوو، لــە بەغــدا مەقامبێــژەکان زیاتــر ناســرا 
بــوون، باوکــم وەک هونەرمەندێــک پێوەنــدی لەگــەڵ 

گۆرانیبێــژە عەرەبــەکان هەبــوو.
ــەد  ــژەکان محەم ــە گۆرانیبێ ــتت ل ــان: مەبەس ڕام

ــەرە؟ ــی و یووســف عوم ــازم غەزال ــی و ن گوبانچ
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەڵــێ، لەگەڵ 
ــەاڵم  ــە، ب ــەن خێوک ــزر و حەس ــان خ عەبدولڕەحم
ــوو، ئێســتا دوو  ــە ب ــەڵ حەســەن خێوک ــر لەگ زیات
ــە ماڵــی  کاســێتی تۆمارکــراوی حەســەن خێوکــە ل

ئێمــەدا هــەن.
ڕامــان: ئــەو دوو کاســێتە بــە هاوبەشــی تۆماریان 

کــردووە، یــان چۆنە؟
ــا  ــە تەنی ــاڵ، ب ــی مــەردان: ناوەڵ ــادر عەل عەبدولق
هــی حەســەن خێوکەیــە، لــە ســاڵی ١٩3٦ مەلیــک 
ــا، ئێزگەکــە  ــە قەســرولزهوور دان غــازی ئێزگــەی ل
دژی بریتانیــا بــوو، ئەوکاتــە بریتانیــا فەرمانڕەوایــی 
عێراقــی دەکــرد. مەلیــک غــازی دژی سیاســەتی 
ئینگلیــز بــوو، گەرەکــی بــوو کوێــت وەربگرێتــەوە، 
بۆیــە ئێزگەکــەی مەلیــک غــازی زیاتــر سیاســی 
بــوو، نەختێــک لــە ئەڵمانــەکان نزیــک بووبــووەوە.
و  هێنابــێ  تــۆی  ئینگلیــز  ســەیرە،  ڕامــان: 

بکــەی. ئەڵمانــەکان  لــە  الیەنگــری 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لە سیاســەتی 
ــە  ــە ل ــەی ک ــووەوە، ئێزگەک ــا دوور کەوتب بەریتانی
ســاڵی ١٩3٦ دانــا، لەســەر کوێــت قســەی دەکــرد 
ــە دەدوا، زۆر  ــۆرە بابەتان ــەم ج ــە و ل ــە عێراقیی ک
ــەو  ــرد، ئ ــەو شــتانەی دەک ــزم و ئ باســی ئیمپریالی
ــەعاتێک  ــە س ــەدا چارەک ــەو ئێزگەی ــم ل ــە باوک کات

ــوو. ئاهەنگــی هەب
ڕامــان: چارەکــە ســەعاتێک بــە کــوردی ئاهەنگــی 

گۆرانــی هەبــوو؟
ــتەوخۆ  ــێ، ڕاس ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــوو.  ــە کــوردی ب ب
ڕامان: ئێزگەکە هەمووی چەند سەعات بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ڕۆژانــە هەمــووی 
ســەعات و نیوێــک بــوو. 

ــت  ــوو، باوک ــک ب ــەعات و نیوێ ــۆی س ــان: خ ڕام
ــوو؟ ــی هەب ــک چارەکێک ــەی جارێ حەفت

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، بەڵــێ، چارەکــە 
ســەعاتێکیان بــۆ تەرخــان کردبــوو. 

ڕامــان: تەنیــا باوکــت ئاهەنگــی هەبــوو، یــان 
هونەرمەنــدی کــوردی دیکــەش هەبــوون ئاهەنگیــان 



43 ژ )٢٩٣/ ٢٩٤( ٥/ ٣ - ٤/ ٢٠٢٢

ــێ؟ ــڕا ب ــەدا گێ ــەو ئێزگەی ل
هیــچ  نــا،  نــا،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
هونەرمەندێکــی دیکــە نەبــوو، ئــەو کاتــە هونەرمەند 

ژمارەیــان زۆر کــەم بــوو. 
ڕامــان: باوکــت ئــەو ئاهەنگــەی بــە پــارە دەکــرد، 

یــان بــە خۆڕایــی بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بە پــارە بوو، 

ئەوکاتــە حەفتانــە دینار و نیوێکیــان دەدایێ. 
ڕامــان: خــۆی دەیگــوت هەقەکــەی دینــار و نیوێــک 

بووە؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ. 

ڕامان: ئاخر ئەوکاتە دینار و نیوێک زۆر بووە. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئــەو پارەیــە 
ــتنی  ــە دوای کوش ــووە، ل ــاڵی ١٩3٦ زۆر ب ــۆ س ب
فەرمانڕەوایــی  داخــرا،  ئێزگەکــە  غــازی  مەلیــک 
عێــراق ئێزگەیەکــی نوێــی بەنــاوی ئێزگــەی بەغــدا 

ــا. دان
ڕامــان: ئاخــر منیــش دەمەوێــت باســی ئــەوە 
ــۆ دەســەاڵتەکەت  بکــەم و بپرســم چــۆن دەبێــت ت
ئینگلیــز دایمەزراندبــێ، کەچــی لــەوالوە بچیــت 
ــردن  ــەکان خەریکــی چاوشــارکێ ک ــەڵ ئەڵەمان لەگ
بیــت و دژایەتیــی ئینگلیــز بکەیــت، یــان داوای 
شــتێک بکەیــت کــە لەگــەڵ سیاســەتی ئینگلیــز 
ــووڵ کــردووە؟ ــێ قب ــان ل ناگونجێــت، چــۆن ئەوەی
ــەوە  ــەو هۆی ــەر ب ــەردان: ه ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــان کوشــت. ــر هەموویانی ــوو دوات ب
ــەوە  ــازی دەگێڕن ــک غ ــە مەلی ــەوەش ل ــان: ئ ڕام
ــەوە  ــواردن و مــەی خواردن ــە ڕاب ــە زۆر حــەزی ل ک

ــووە. ــە کوشــتنەکەی ئاســان ب ــووە، بۆی ب
ئافــرەت  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
و مــەی خواردنــەوەش پێویســتیان بــە دانیشــتن 
هەیــە، ئێوارەیــەک دەچێتــە ماڵــی ئافرەتێــک و تــا 
ــەالی دەمێنێتــەوە، کــە دەگەڕێتــەوە  درەنگانێــک ل

ــەوە  ــە هەمــان ئافرەت ماڵــی خــۆی، تەلەفۆنێکــی ل
بەڵکــوو  دەڵــێ  پێــی  ئافرەتەکــە  دێــت،  بــۆ 
بگەڕێتــەوە الی و جارێکــی تــر پێکــەوە دابنیشــن، 
ــە  ــازی جارێکــی دی ل ــک غ ــەو شــەوە مەلی ــەر ب ه
ئــەوە بەڵگەنامەیــە هەیــە و  مــاڵ دەردەچێــت، 
مێــژووە، مەلیــک غــازی ســواری ئۆتۆمبێــل دەبێــت، 
دەبــن،  لەگــەڵ  ڕەشــی  پێســت  پاســەوانی  دوو 
یەکێــک لــە ڕەشــەکان نــاوی عەبــد بــووە، مەلیــک 
غــازی لەگــەڵ شــوفێرەکە لــە پێشــەوە دادەنیشــن، 

ئۆتۆمبێلەکــە ســەرئاوەاڵ )کەشــف( بــوو. 
ڕامــان: وەک خوێندوومانەتــەوە بــۆ کوشــتنەکەی 

چەنــد بۆچوونێــک هــەن. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بــۆ کوشــتنەکەی دەڵێن 
خۆی لە ســتوونی کارەبا داوە، ســتوونەکە کەوتووەتە 
بانــی و کوشــتوویەتی، بــەاڵم لــە بەڵگەنامەکانــی 
کوشــتنی مەلیــک )غــازی(دا دەڵێــن نــا، ئــەوەی کــە 
وا نــاوی عەبــدە، لــە پشــتەوە دانیشــتووە، بــە تــەور 
لــە ســەری داوە و کوشــتوویەتی، ئــەوە بەڵگەنامەیــەو 

هەیــە.
ڕامــان: کــە ئێزگەکــەی مەلیــک غــازی نەمــا باوکــت 

چــی کــرد؟
ــازی  ــک غ ــە مەلی ــەردان: ک ــی م ــادر عەل عەبدولق
نەمــا، حکوومــەت ئێزگەیەکــی نــوێ دادەمەزرێنێت، 
ئیتــر لــەو ئێزگەیــەی بەغــدا، هەفتــەی جارێــک 

ــوو. ــم تەرخــان کراب ــی باوک ــۆ گۆران ســەعاتێک ب
ــان  ــک )غازی(ی ــەوەی مەلی ــاش ئ ــە پ ــان: ل ڕام
کوشــت، ئــەو ئێزگەیــەی پێشــتر هەبــوو و لــە دژی 
ئینگلیــز قســەی دەکــرد، ڕەنگدانــەوەی خراپــی 
لەســەر باوکــت نەبــوو کــە لــەوێ هاوکارییانــی 

ــوو؟  کردب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، نــا، هونەرمەنــد 
پێوەنــدی بــەو شــتانەوە نەبــوو، وەک دەزانــن لــەو 
ئێزگەیــەدا گۆرانیبێــژی ســەرەکی حەســەن خێوکــە 
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ــەرەوە  ــە هون ــان ب ــەوان پێوەندیی ــە ئ ــوو، چونک ب
ــەوە  ــەو بزووتنەوەی ــەر ئ ــان بەس ــوو، پێوەندیی نەب

بــوو کــە مەلیــک غــازی هەیبــوو.
ــە ناوێکــی  ــی دی ب ــوو ئێزگەیەک ــەوە ب ــان: ئ ڕام

ــەوە؟ ــوێ کرای ن
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لــە دوای ســاڵی 
١٩3٦ و ئــەو ســااڵنە ئێزگەکــە لــە بەغــدا دەســتی 
بــە پەخــش کــرد و تــا ســاڵی ١٩38 مایــەوە کــە لــە 
بــان خانوویــەک بــوو، وێنــەی ئێزگەکــە لــە کتێبــی 
چادریــان  بووەتــەوە،  بــاڵو  پاییــز(دا  )گــەاڵی 
دەڵێــن  پێــی  عەرەبــی  بــە  کــە  کردبــوو  بــۆی 
ســەرادق، چادرێــک لەنــاو چــادرەکان، بێگومــان 
مۆســیقاژەنەکانی ئێزگەکــە جوولەکــە بــوون، لــەوێ 

ــرد. ــیان دەک پەخش
ــە بــان خانوویــەک  ڕامــان: بۆچــی ئێزگەکەیــان ل

دانابــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئانتێنــی هەبــوو، 
بــۆ ئــەوەی زیاتــر پەخــش ببێــت و بــڕوا، چونکــە 
جێگاکــە بــەرزە، نهۆمــی ســەرەوەی بیناکەیــە، ئیتر 
تــا ١٩3٩ ســتۆدیۆ دروســت کــرا و ئامێــری باشــیان 
بــۆی هــاورد، لــە کانوونــی دووەمــی ١٩3٩ بڕیاریــان 

دا بەشــێک بەنــاوی بەشــی کــوردی بکەنــەوە.
ڕامــان: بەشــی کــوردی، ئــەوەی کامیــل کاکەمیــن 

ســەروکاری دەکــرد و بەڕێوەبــەری بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەڵــێ، ئیتــر 
بەشــەکەیان کــردەوە، بــەاڵم بــە شــێوەی ڕەســمی 
نەبــوو، تــا ســاڵی ١٩٤٠، مــاوەی چەنــد مانگێــک، 
ــا  ــۆ ت ــوو، دوای نزیکــەی ن ــەواو نەب یــەک ســاڵی ت
یــازدە مانــگ بــوو، ســاڵی ١٩٤٠ بــە ڕەســمی کــرا 
بــە بەڕێوەبەرایەتیــی ئێزگــەی کــوردی، لەوێــوە 
بەردەوامــی بــە مەســەلە هونەرییەکــە درا و باوکــم 
لــەو ئێزگەیــەدا بــە شــێوەیەکی فەرمــی لەگــەڵ 
کامیــل کاکەمیــن بــووە )شــارەزای ئوســووڵیی بــۆ 

ــات  ــر االصولــي للمقام ــی - الخبی ــی عێراق مەقامات
ــة(. العراقی

ڕامان: تۆ هێشتا لەدایک نەبووبووی؟
ــانەم  ــەو قس ــا، ئ ــەردان: ن ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــە.  ــەی باوکم ــووی قس هەم
کۆتــان  دانیشــتووە  ڕۆژێــک  باوکــت  ڕامــان: 

بــکات؟ بــۆ  قســەتان  و  بکاتــەوە 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بــەردەوام قســەی بــۆ 

دەکردین.
ڕامــان: ڕوونکردنــەوەی بۆتــان دەدا، باســی چــی 

بــۆ دەکــردن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: باوکــم بــەردەوام 
ــان  ــی زم ــەڵ خەڵک ــە لەگ ــن ک ــۆژگاری دەکردی ئام
ــن،  ــاش بی ــێکانمان ب ــەڵ هاوس ــن، لەگ ــیرین بی ش

ــن. ــی بگری ــزی خەڵک ــن و ڕێ ــار نەبی الس
ڕامــان: ئــەی لــە بــارەی ئێزگــەی کوردییــەوە 

هیچــی بــۆ بــاس کــردووی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، باوکــم باســی 
فراوانبــوون و پێشــکەوتنی ئێزگــەی کــوردی بــۆ 
دەکردیــن کــە دواتــر ســەاڵح عیرفــان و عــادل 
عیرفان و شــێخ حســێن قەرەداغی و کەریم ســەعید 
ــە و  ــە ئێزگەک ــەزاز هاتن ــادر ق ــتی و عەبدولق زانس
ــە  ــان کەوتن ــڕ و شــارەزای زم ــژەر و وەرگێ وەک بێ
دەهاتــە  میوانێــک  کــە  زۆر جاریــش  کارکــردن، 
ماڵمــان، میوانــی لەیــالن و کەرکــووک بوایــە، یــان 
ــان،  ــە ماڵم ــی دەهات ــە میوان ــە ب ــک ک هونەرمەندێ

دادەنیشــتن و باسوخواســیان دەکــردەوە..
لــەوالوە دادەنیشــتی و گوێــت  ڕامــان: تــۆش 
لێیــان دەگــرت.. باشــە ئەوانــەی دەهاتنــە ماڵتــان 

ــاوە؟ ــر م ــە بی ــت ل ــوون ، ناویان ــێ ب ک
تۆفیــق،  تاهیــر  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ڕەســووڵ گــەردی بــەردەوام دەهاتــن، لــە کەرکــووک 
مــەال ســدیق هەبــوو، ئەویــش هــەر لــە تەکیــە بــوو، 
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ــوود  ــەالی مەول ــر م ــەاڵم زیات ــوت، ب ــی دەگ مەقام
ــەال  ــوو. م ــی ب ــتی ئایین ــد و ش ــدن و تەجوی خوێن
ســدیق هــەر لــە بەرتەکیــە بــە تەنیشــت ماڵــی 
باوکمــەوە بــوو، ئیتــر ئەویــش دەهــات. بــە حوکمــی 
ــێخە  ــی ش ــالن بووک ــە لەی ــم ل ــی میمک ــەوەی کچ ئ
ــەش  ــێخە تاڵەبانییان ــەو ش ــوو، ئ ــەکان ب تاڵەبانیی
دەهاتــن، شــێخ وەهــاب تاڵەبانــی، شــێخی گــەورەی 
ــێخ  ــاب، ش ــێخ وەه ــی ش ــەکان، کوڕەکان تاڵەبانیی

ــن.  ــل دەهات ــح و شــێخ فازی فاتی
تاڵەبانیانــە  لــەو  هەندێــک  بزانــم  وا  ڕامــان: 
ــوون؟ ــراق ب ــی عێ ــی نوێنەران ــی ئەنجوومەن ئەندام
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، شــێخ وەهــاب 

ئەنــدام بــووە. 
ڕامــان: دەڵێــی باوکــت هەتــا پۆلــی ســێی خوێندووە 
و نەخوێنــدووە، ئــەو دەســتوخەت و نووســینانەی 
لێــی بەجێمــاون، کــێ بــۆی نووســیوەتەوە، چــۆن فێــر 

بــووە بنووســێ؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: هەمــوو مناڵێــک تــا 

دەچــووە بــەر خوێنــدن، لــە حوجــرە دەیخوێنــد.
ڕامان: وا بزانم تۆش لە حوجرە خوێندووتە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، منیــش هــەر 
بــوو  لــە تەنیشــتمانەوە  لــەو مزگەوتــەی کــەوا 
ــەیەکی  خوێنــدم، ئێســتایش دێتــە بیــرم دیشداش
ــوو،  ــت کردب ــان دروس ــوو، پانکەی ــەر ب ــپیم لەب س
پێــوەی  گونییەکیــان  پارچــە  بــەرز  دارێکــی 
ــەو گوریســەی  ــک دادەنیشــت و ئ بەســتابوو، یەکێ
کــەوا بــە گونییەکــەوە بەســتراوە ڕای دەکێشــا، 

ئــەوە وەک پانکــە وابــوو. 
ڕامان: بۆ ئەوەی بسووڕێتەوە و فێنک ببنەوە؟

ــرد،  ــەردان: هاتوچــۆی دەک ــی م ــادر عەل عەبدولق
بــای دەجوواڵنــد و مــەال دادەنیشــت، ئێســتایش 
ــوت  ــان دەگ ــە پێی ــا مزگەوتەک ــە، ئەوج لەبەرچاوم
مزگەوتــی مــەال جومعــە، ئــەوە بــوو دواتــر قۆناغــی 

ــەواو کــرد.  ــەو جــۆرە ت ســەرەتاییم ب
ڕامــان: هەتــا قۆناغــی ســەرەتاییت تــەواو کــرد، 

ســێ قوتابخانــەت کــرد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، هەنــدێ جــار 
ــۆ  ــن، ب ــڵ دەکرای ــان نەق ــتی خۆم ــە خواس دوور ل
نموونــە دوو قوتابخانــە لــە یــەک بینایەدابــوون، 
ئەوجــا کــە بینایەکیــان دەگــرت، ئێمەیــان بــۆ ئەوێ 
ــەرەوە  ــی س ــی پۆلەکان ــە تایبەت ــرد، ب ــڵ دەک نەق

ــەوێ نەقــڵ دەکــران.  ــۆ ئ )پێنــج و شــەش( ب
ڕامان: خوێندنی ســەرەتایی، چ باری ســەرنجێکی 

بەجێهێشت؟ لەالت 
ــەم  ــی مــەردان: یەکــەم قوتابخان عەبدولقــادر عەل
ــەکان  ــە مناڵ ــرم ل ــەوە بی ــوو، وەک دێت تەســابیل ب
ــن و  ــداڵ دەهات ــوو، من ــغ ب ــام، زۆر قەڵەباڵ دەترس

ــرد. ــان دەک دەچــوون و ڕای
ڕامــان: ئــەوە پۆلــی یەکــەم و چەنــدت لــەوێ 

خوێنــد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: تەنیــا پۆلــی یــەک و 

دووم لــەوێ تــەواو کــرد.
ڕامــان: لــە پۆلــی ســێ و پۆلەکانــی دی چوونــە 

کــوێ؟
لــە پۆلــی ســێ  عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: 
چوومــە قوتابخانــەی ئەلموســتەقبەل، لــە پۆلــی 
چــوار لــە قوتابخانــەی ڕەســافەی دووەم بــووم. 

ڕامان: پێنج و شەشت هەر لەوێ تەواو کرد؟
ــرم  ــە بی ــێ، دێت ــی مــەردان: بەڵ ــادر عەل عەبدولق
لــە ســەرەتاوە باوکــم کــە دەیبــردم بــۆ قوتابخانــە، 
پاســەوانی قوتابخانەکــە نــاوی نەجــم بــوو، گشــت 
حەفتەیــەک پاکەتــە جگــەرەی بــۆی دەســەند و 
ــۆ  ــرد ب ــی دەب ــە من ــرد، ک ــەوانەکەی دەب ــۆ پاس ب
قوتابخانــە پێــی دەگــوت ئــاگاداری بــە نەگەڕێتــەوە 
مــاڵ. قوتابخانەکەمــان زۆر لــە ماڵــەوە نزیــک بــوو، 

ــوو. قوتابخانەیەکــی گــەورە ب
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لــە قوتابخانــە ڕات دەکــرد و  ڕامــان: بۆچــی 
دەگەڕایتــەوە ماڵــەوە، حــەزت لــە خوێنــدن نەبــوو؟
ــەکان  ــی مناڵ ــەردان: قەڵەباڵغ ــی م ــادر عەل عەبدولق
تێکەاڵویــم  بــووم،  ترســنۆک  مــن  دەیترســاندم، 
ــاوا عەلیجــە،  لەگــەڵ مناڵــەکان نەبــوو، جانتایەکــی ئ
خامــی  دووریبــووم،  بــۆی  قومــاش  بــە  دایکــم 
ــتاش  ــێ دەخســت، ئێس ــم ت ــوو، کتێبەکان ــمەر ب ئەس
لــە بیرمــە ڕای دەکێشــام، منیــش پــام لــە ئــەرز 
گیــر دەکــرد و نەدەچــووم، دەگریــام، بــەزۆر منــی 
ــە. الی قاپییەکــە دەوەســتام، هــەر  ــردە قوتابخان دەب
ــەوە  ــرد و دەگەڕام ــەوە، ڕام دەک ــم دەدۆزیی دەرفەتێک

ماڵــەوە. 
باوکــت پاکەتــە جگــەرەی دەکــڕی و  ڕامــان: 

قوتابخانەکەتــان؟ پاســەوانی  دەیدایــە 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، بــۆ ئــەوەی 

نەگەڕێمــەوە.  و  بــێ  مەقەیــدم 
ڕامان: پاکەتەکان ناویان چی بوو؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: تورکیە. 

ڕامــان: پاکەتــی تورکیــەم لەبیــرە، ڕەنگــی ئەســمەر 
بــوو، چوارگۆشــە بــوو.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، ئــا، ڕەنگــی 
ئەســمەر و چوارگۆشــە بــوو، لەگــەڵ شــخارتەیەکی 
بــۆ دەبــرد، شــخارتەکە ســێ ئەســتێرە بــوو، ئەبــوو 

ــان پــێ دەگــوت. نەجمەی
ڕامان: دەیدایە و ئەویش وەری دەگرت؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، بەڵــێ، حەفتــەی 
جارێــک بــۆی دەکــڕێ و دەیدایــێ بــۆ ئــەوەی ئاگای 

لێــم بــێ ڕانەکــەم و بگەڕێمــەوە ماڵــەوە.
ڕامــان: هەســتت دەکــرد ئــەو ئیشــانەی باوکــت، 
لــە پەیمانــگای نابینایــان، یــان لــە ئێزگــە دەیکــردن 
بایــی ئەوەنــدە پــارەی دەســت کەوتبــێ بژێــوی 
ئێــوەی پــێ دابیــن بووبــێ و ژیانتــان بە شــێوەیەکی 
ئاســایی بەڕێــوە چووبــێ، دەســتکورت و موحتــاج 

نەبــن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەلحەمدولیال، شــکور 

موحتــاج نەبووین.
یــان  بــوون،  مامناوەنــدی  خێزانێکــی  ڕامــان: 

هــەژار بــوون، چــۆن بــوون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: هــەژار نەبوویــن، 
بوویــن،  فەقیرحــاڵ  بــەاڵم  بوویــن،  ناوەنــدی 
ــە ماڵێــک  ــە ل ــۆ نموون ــن، ب ــاڵ بووی ــی م فەقیرحاڵ
بوویــن، ئــەوەی تەنیشــت مزگەوتەکــە، لــە گەهوەت 
شــوکر، خانووەکــە دوو ژوور بــوو، ئێمــە لــە یــەک 
ژوور بوویــن، کەلوپەلــی یــەک ژوورمــان نەبــوو، 
ئــەو کاتــە حەســیر هەبــوو، لــە دارقامیــش دروســت 
دەکــرا، ئــەو حەســیرە دادەخــرا، دایکــم بەڕەیەکــی 
لەوانــەی بــە دەســت دروســت دەکــران ڕادەخســت، 
ــەک جاجــم  ــە ی ــن، ب ــچ بووی ــن و دوو ک شــەوانە م
ــوری کــۆن بــوو، یــان  ــن، جاجمەکــە خ دەخەوتی
لێفەیەکــی شــڕ بــوو، باوکــم بەتەنــێ لێفەکــەی بــە 
ــن،  ــەک ژوور بووی ــە ی ــان ل ــۆی دادەدا، هەمووم خ
ئــەوەی هەبــوو نەبــوو، هەمــووی یــەک ژوور بــوو. 
ــا؟  ــێ دەن ــتتان ل ــوێ چێش ــە ک ــەی ل ــان: ئ ڕام

لەنــاو ژوورەکــە؟
بەرانبــەر  نــا،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ژوورەکــە بەرهەیوانێــک هەبــوو، ئەلــەوێ چێشــتمان 
ــوو. ــیممان هەب ــی س ــە دۆاڵب ــەو کات ــا، ئ ــێ دەن ل
ڕامــان: دۆاڵبــی دار، ڕووپۆشــەکەی تەلــی هێڵــەک 

بوو. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو دۆاڵبــە قاپیــان 

تــێ دەخســت، پرێمــز هەبــوو.
ڕامــان: پرێمــزی چــوار پایــە هەبــوو، ڕەنگــی 

زەرد بــوو، چێشــتیان لەســەر لــێ دەنــا.
هــەم  پرێمزەکــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــەرم  ــۆ گ ــۆ خ ــەم ب ــردن، ه ــت ک ــاش دروس ــۆ ئ ب
ــە  ــەوانە ک ــات، ش ــەکار دەه ــتان ب ــەوەی زس کردن
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لێــواری  بــان  دەخســتە  پامــان  دادەنیشــتین، 
پرێمزەکــە بــۆ ئــەوەی گــەرم ببینــەوە.

ــت،  ــرت بێ ــە بی ــت و ب ــەی وەک بزانی ــان: ئ ڕام
ــەو ماوەیــەی  ــان باوکــت بۆتــی بــاس کردبێــت، ل ی
کــە ئــەو لــە هونەرمەنــدە پێشــەنگەکانی کــورد 
ــە و  ــووە، کێش ــن ب ــی گوت ــی گۆران ــووە، خەریک ب
بەربەســتەکانی بەردەمــی هونەرەکــەی چ بــوون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لە دوای ســاڵی ١٩٥١ 
کــە جوولەکــەکان عێراقیــان بەجێهێشــت نەختــە 
نەختــە موزیکژەنــە جوولەکەکانیــش ڕۆیشــتن، ئیتــر 
کــە موزیکژەنــی عێراقــی دامــەزران و  کەوتنــە کار 
کــردن باوکــم گیروگرفتــی بــۆ پەیــدا بــوو، چونکــە 
لــە  نەدەگەیشــتن،  کــوردی  گۆرانــی  کاری  لــە 
ــە  ــوو، چونک ــر ب ــە خراپت ســاڵی ١٩٦3 بارودۆخەک

ــوو. ــە بەعســی ب بەڕێوەبەرەک
بەڕێــوە  ئاســایی  کارەکانــی  کەواتــە  ڕامــان: 
نێــوان  لــە  هیــچ جیــاوازی  باشــە  نەدەچــوون؟ 
لەگــەڵ  کــورد،  هونەرمەندێکــی  وەک  باوکــت 
کەســێکی دی هەبــوو، بەربەســتی بــۆ دروســت 
نەدەکــرا کــە نەهێڵــن گۆرانــی بڵــێ و هونەرەکــەی 

بکــەوێ؟ پێــش 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: تــا ســاڵی ١٩٥8 
لــەالی  پێچەوانــەوە  بــە  نەبــوو،  هیــچ کێشــەی 
ــرا،  ــێ دەگی ــزی ل ــە زۆر ڕێ ــەو کات ــراوانی ئ لێپرس
و  ڕۆشــنبیریی  وەزارەتــی  کاتــە  ئــەو  چونکــە 
ڕاگەیانــدن نەبــوو، بەڕێوەبەرایەتیــی پڕوپاگەنــدەی 
گشــتی )مدیریــة الدعایــة العامــة( هەبــوو، دوای 
١٩٥8 وردە وردە کێشــەی بــۆ دروســت دەبــوو.
ڕامــان: ئــەو کاتە کێ بەڕێوەبەری ئــەو بەڕێوەبەرایەتییە 

بوو؟
بــەاڵم  نازانــم،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
کەموونــە  ئەحمــەد  ژمێریارییەکــەی  بەڕێوەبــەری 
و  هەیــە  باوکــم  دەســتخەتی  بــە  ئــەوە  بــوو، 

ڕۆژێــک  حەفتــەی  بیــرم  دێتــە  نووســیویەتی. 
هونەرمەنــدەکان دەڕۆیشــتن پارەیان لــێ وەردەگرت، 
بەڕێوەبەرایەتیــی پڕوپاگەنــدە ئێســتا )وەزارەتــی 
ڕۆشــنبیریی و ڕاگەیانــدن(ی پــێ دەڵێــن، ئەوســا 
ــە  ــەر ب ــوو، س ــان هەب ــوو، دوو ژووری ــەرای ب ــە س ل
وەزارەتــی ناوخــۆ بــوو، هــەر لەوێــش ماوەیــەک 
ــرم باوکــم  ــە بی ــوو، دێت ــەر ب ــق فەرمانب ــر تۆفی تاهی
ــەوێ،  ــەی دەچــووە ئ ــی حەفتانەک ــۆ وەرگرتن ــە ب ک
ــەر  ــە تای ــرد، ســەالمێکی ل ــەڵ خــۆی دەب ــی لەگ من
تۆفیــق دەکــرد و ســەری لــێ دەدا، ئەوجــا بــۆ الی 

ســەرەوە. دەڕۆیشــتینە  ژمێریارەکــە 
ڕامان: پارەکەی وەری دەگرت چەند بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: دوو دینار و ڕوبعێک، 
دوو دینــار و نیــو بوو.

ــت  ــازی، باوک ــک غ ــەی مەلی ــە ئێزگەک ــان: ل ڕام
دینــار و نیوێکــی وەردەگــرت، کــە چــووە ســەر 
ــرد و  ــادی ک ــەی زی ــک پارەک ــدا تۆزێ ــەی بەغ ئێزگ
بــوو بــە دوو دینــار و ڕوبعێــک و دوو دینــار و نیــو؟
ــە  ــوو ب ــا، ب ــا، ئ ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــەر دوو و  ــو، ئەگ ــک، دوو و نی ــار و ڕوبعێ دوو دین
نیوەکــەی پــێ بدرابایــە، ئــەوە هەقــی پــارەی ئــاواز 
ــە  ــەو کات ــی ئ ــوو، حکوومەت ــی شــیعریش ب و دانان
پــارەی هەمــوو ئەوانــەی دەنووســی، واتــە پــارەی 
دانــان و ئــاوازی دەدانــێ، پــارەی هەمــوو ئەوانــەی 

ــێ. دەدان
ڕامــان: کەواتــە زیادەکــە پــارەی شــیعر و ئاوازەکە 

بووە؟
ــەردان: ئەگــەر گۆرانییەکــە  ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــەرج  ــۆ خ ــری ب ــارەی زیات ــەوە پ ــا، ئ ــار بکراب تۆم
دەکــرا، بــە تایبەتــی ئەگــەر ڕیکــۆرد کرابــا، ئەگــەر 
ناڕاســتەوخۆش بوایــە، پــارەی کەمتــر وەردەگیــرا.
جــار  چــوار  مانگێکــدا  لــە  باوکــت  ڕامــان: 
ــی خــۆی ســاز دەکــرد، هــەر حەفتــەی  ئاهەنگەکان
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دوو دینــار و نیــوی وەردەگــرت، بێجگــە لــەوە، لــە 
پەیمانــگای نابینایانیــش ئیشــی کــردووە، لــەوێ 

چەنــدی وەردەگــرت؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لــەوێ فەرمانبــەری 
هەمیشــەیی بــوو، بــە تــەواوی نازانــم مووچەکەی چەند 
ــە بیســت، بیســت و پێنــج دینــار  ــەاڵم پێموای ــوو، ب ب
ــە  ــە ک ــوو، چونک ــە ب ــەو دەوران ــەی ل ــوو، مووچەک ب
بوویتــە فەرمانبــەر پــارەی هاوســەر و منداڵەکانیشــت 
بــۆ ســەرف دەکــەن، ئێمــە گوزەرانمــان بــاش بــوو. 
ــاش  ــان ب ــتی گوزەرانت ــە گش ــە ب ــان: پێتوای ڕام

ــێ؟ بووب
ــەو  ــر ل ــا، ئیت ــا، ئ ــی مــەردان: ئ ــادر عەل عەبدولق
ــە  ــرد و بوون ــەروەردە ک ــی پ ــە زۆر قوتاب پەیمانگای

ــەرز.  مۆســیقاژەنی ب
ڕامان: ئەو قوتابیانە هەموویان عەرەب بوون؟

عــەرەب  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــوون.

ــد  ــق ســاڵی چەن ــر تۆفی ــی م. تاهی ــان: نازان ڕام
ــوو؟ ــەوێ دامەزراب ــدا و ل ــووە بەغ هاتب

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: وا بزانــم ئــەو کاتــە 
دوا دواییەکانــی ســااڵنی چــل بــوو. 

ڕامــان: بــە هەمیشــەیی، یــان گرێبەســت دامــەزرا 
بــوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نازانــم، بــەاڵم بــە بیــرم 
دێــت لــە بــان مێزێــک مــۆری )هاتــوو - واردة( و 

ــوو. ــەردەم ب ــە ب ــوو  - صــادرة(ی ل )دەرچ
ــا  ــۆی بەتەنی ــەر خ ــق ه ــر تۆفی ــان: م. تاهی ڕام
لــە بەغــدا بــوو؟ ئــەی ژنــی لەگــەڵ نەبــوو؟ دەزانــم 

ــووە. منداڵــی نەب
کەســی  ناوەڵــاڵ  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
لەگــەڵ نەبــوو، بــەاڵم پێوەندیــی لەگــەڵ باوکــم زۆر 

ــوو. ــز ب ــم و بەهێ قای
ڕامان: زوو زوو دەهات بۆ ماڵتان؟

ــە  ــم ک ــێ، باوک ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
دەهاتــە هەولێــر، ئــەو خێزانێکــی هەبــوو نــاوی 
حــەوا خــان بــوو، هەندێــک جــار ئەویشــی دەهاوردە 
و  دەمانــەوە  لەالمــان  ڕۆژ  ســێ  دوو  و  ماڵمــان 
دەگەڕانــەوە، پێوەندییــان لەگەڵمــان زۆر بــاش بوو.
ــە خەریکــی  ــەو کات ــاگادار بیــت ئ ــان: وەک ئ ڕام
لــە ڕادیــۆ  باوکــت  بــوو؟ ئەویــش وەک  هونــەر 

ئاهەنگــی گۆرانــی هەبــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەڵــێ، ئەویــش 

ئاهەنگــی خــۆی هەبــوو. 
ڕامــان: دوای باوکــت م. تاهیــر تۆفیــق هاتــە 
ــوو؟ ــۆ هەب ــە ڕادی ــەی ل ــدان، ئاهەنگــی حەفتان مەی
ــەو  ــم ل ــێ، باوک ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
پەیمانگایــەدا ژوورێکــی گــەورەی هەبــوو، هەمــووی 
ســتول )تەبڵــەی دار( بــوون، تەلەبــە لەســەری 
دادەنیشــتن، یەکێــک دەرســی پیانــۆی پــێ دەدان، 
ئەرمەنــی بــوو، باوکیشــم وانــەی ســۆڵفێچی پێیــان 

ــەوە.  دەوت
ڕامان: ئەرمەنییەکە ناوی چی بوو؟

بەهجــەت  نــاوی  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــە  ــتا ل ــی، ئێس ــی دەنووس ــوو، شیعریش ــان ب دادی
ئەرشــیڤەکەی باوکــم دوو ســێ پارچــە شــیعری 

تورکــی ئــەو هەیــە.
ڕامــان: باوکــت ســاڵی ١٩2١ گۆرانییەکــی بــە 
تورکــی هەیــە، کاتــی خــۆی بــۆت ناردمــە ســلێمانی 
بــۆ ئــەوەی لــە ڕێزلێنانەکەی ســاڵی ١٩8١ ســوودی 

لــێ وەربگریــن، گۆرانییەکــی زۆر جوانــە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو گۆرانییــەی هــی 

ســەرەتای قــەوان بــوو. 
ــەی زۆر  ــی دەنگەک ــەدا تۆن ــەو گۆرانیی ــان: ل ڕام
گوتــووە،  گۆرانــی  تورکــی  بــە  سەرنجڕاکێشــە، 

ــێ بــووە؟  ــی ک ــی شــیعرەکە ئ نازان
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بــە تورکــی شــیعری 
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خۆیشــی هەیــە، ئێســتا لــە مــاڵ هەمانــە. 
ــی  ــی تورک ــە زمان ــۆ باوکــت شــیعری ب ــان: ب ڕام

ــیوە؟ نووس
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بــە تورکــی چەنــدان 

پارچــە شــیعری نووســیوە. 
ڕامــان: کــە گــوێ لــەو گۆرانییــە تورکییــەی 
دەگــری، ئینســان زۆر وریــا نەبێــت هەســت نــاکات 
کــە ئــەوە دەنگــی )عەلــی مەردان(ـــە، چونکــە بــە 
چینــە دەنگێکــی بــەرز، گۆرانییەکــی تورکــی دەڵێت 
کــە خەڵــک قــەت بیــری بــۆ ئــەوە ناچێــت دەنگــی 
ئــەو بێــت، ئــەو گۆرانییــە لــە ســاڵی ١٩2١ خراوەتە 

ســەر قــەوان، کــە هــی هەڕەتــی الوێتییەتــی. 
ــم  ــم باوک ــن ناڵێ ــەردان: م ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــەاڵم خــۆی شــیعری  ــووە، ب ــەورە ب ــاوا گ ــاوا و ئ ئ
باشــەکانە،  شــاعیرە  ئاســتی  لــە  گوتــووە  وای 
تــۆ کتێبەکانــت دیــوە، یەکێــک لــە کتێبەکانــی 
)هەڵبــژاردەی شــیعری کوردی(یــە کــە چــاپ کراوە، 
ئەگــەر خوێنــەر بــە باشــی بچێتــە نــاو هەنــدێ لــە 
شــیعرەکانی، دەبینــێ شــیعری زۆر بــەرزی وتــووە.
ــی  ــە فارس ــت ب ــی، باوک ــە تورک ــە ل ــان: جگ ڕام

ــووە؟ ــی وت گۆران
هەنــدێ  ئێســتا  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
تۆمارکــراوی باوکــم لــە ئێــران هــەن، نازانــم چــۆن 
بەرنامــەی  ئێــران  لــە  دەســتیان؟  کەوتووەتــە 
شــەوچرا هەیــە، لــە تەلەڤزیۆنی ســەحەر پێشــکەش 
ــاوی ســەتتار  دەکــرێ، کوڕێکــی لێیــە بۆکانییــە، ن
حوســێنزادەیە، ئــەو پێوەندیــی پێمــەوە کــرد، دواتر 
شــتێکی بــۆ نــاردم، مــن پێشــتر نەمبیســتبوو، 
ــە، ئــەوان چــۆن  ــە ئەرشــیڤی خۆمــان نیمان هــەر ل
مەقامــی  نازانــم.  کەوتــووە؟  دەســت  ئەمەیــان 
فارســی، نــەوای فارســی بــە زمانــی فارســی وتــووە، 
ــە  ــە ماڵــی خۆمــان هەمانبــوو، قەوانەکــە ل ئێمــە ل
دوای 2٠٠3 لــە پــاش گرتنــی بەغــدا فەوتــا، بــەاڵم 

بــە تۆمارکــراوی، ڕێکۆردەکەیــم لــەال هەیــە، ئــەوان 
قەوانەکەیــان هەیــە، نازانــم ئــەو ئەرشــیڤەیان چــۆن 

ــت؟ ــە دەس کەوتووەت
ڕامــان: ماڵیــان ئــاوا بێــت، چــاک نییــە ئــەو 
ئەرشــیڤەیان پاراســتووە و قــەدری دەزانــن.. باشــە 
ئــەوەی مەزهــەری خالیقــی لــە ئینیســتووتەکەی 
مامۆســتا )عەلــی  بەرهەمەکانــی  کــە  ســلێمانی 
ــدا نییــە؟ ــەی تێ ــەوە، ئەوان ــەردان(ی کۆکردووەت م
ــەی  ــاڵ، ئەوان ــەردان: ناوەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
مایــەی  زۆر  دەنێــرێ  منیــان  بــۆ  کــوڕە  ئــەو 
ــە  ــی، زۆر خۆش ــام وتوویەت ــە مەق ــامییە، ب سەرس

کــە ئەوەشــمان لــەال نەبــوو.
ڕامــان: تــۆ شــتێک بکــە، ئــەوە وەک پێشــنیارێک 
دەخەمــەڕوو، ســەفەرێکی ســلێمانی بکــە و لەگــەڵ 
خالیقــی دابنیشــە، پێــی بڵــێ دەســتتان خــۆش 
بێــت ئێــوە ئــەو کارەتــان بــۆ باوکــم کــردووە 
و کۆمەڵێــک لــە گۆرانییەکانــی نــاو ســی دی و 
کاســێتەکانی پارێــزراون و بەنــاو خەڵکــی و نــەوەی 
ئەمــڕۆدا باڵوبوونەتــەوە، بــەاڵم کۆمەڵێــک گۆرانــی 
ــاون مشــوووریان بخــۆن،  ــا نەفەوت دیکــەی هــەن ت
چونکــە وەک خــۆت دەزانیــت بــە تێپەڕینــی ڕۆژگار 
هەندێــک لــەو کارانــە کاڵ دەبنــەوە و بەهــۆی گەرما 
و ســەرما و )شــێ(وە دەنگــەکان تێــک دەچــن. 

ــم  ــن زۆر بەرهەم ــەردان: م ــی م ــادر عەل عەبدولق
لــە ئەرشــیڤی خۆمــان لــەال بــوو، ئێســتا هەمــووی 

ــاون. فەوت
ڕامــان: پێویســتە هــەوڵ بــدرێ زوو ئــەو کارە 
بکــرێ، ئــەوان لــە ئینســتووت پســپۆڕ و شــارەزای 
ــت ئیشــێکی باشــی لەســەر  ــە، دەکرێ باشــیان هەی
بکــەن، ئــەو گۆرانییانــەی لــەالی ئــەوان نەخراونەتــە 
ســەر ســی دی، ئەوانیــش ئەرشــیڤ بکــەن و بــاڵو 

بکەنــەوە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو هەوڵــە جێگــەی 
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ڕێــزە، لەســەر ســەرم، ئیشــێکی زۆر باشــی کــرد، 
بــەاڵم کاتێــک ئــەو ئیشــەی کــرد، ئــەوە موڵکــی ئەو 
نییــە، ئــەوە موڵکــی ئێمەیــە، دەبووایــە پرســێکی 
لێــی  دانەیەکــی  نەبــێ  هیــچ  بکردایــە،  پێمــان 
بدایەتــە ئێمــە، بیگوتبــا ئــەوە بــۆ بنەماڵەکەتــان، 
ــە حــەق و  ــان، باب ــەوە حــەق و حقووقەکەت ــان ئ ی
حقووقمــان نــاوێ، چونکــە ئیشــەکەی کــردووە، 

ــردووە. ــی ک ئیشــێکی زۆر باش
ــە  ــی ئێم ــە واڵت ــوون ل ــەر الوازی قان ــان: لەب ڕام
بــۆ  بــاوە،  لەنــاو کــورد زۆر  ئەمــە کێشــەیەکە 
نموونــە شــاعیرێک پێــش ســەد ســاڵ مــردووە، بــە 
ــت  ــاش بیس ــت پ ــش بێ ــی عێراقی ــی قانوونەکان پێ
موڵکــی  لــە  بەرهەمەکــە  ســاڵ  ســی  پێنــج،  و 
ــە دەردەچــێ، ڕاســتە شــاعیرەکە  ــزان و بنەماڵ خێ
ــە،  ــە، کەســوکاری هەی ــەوەی هەی ــە، ن ــوڕی هەی ک
لەگــەڵ ڕێــزم بــۆ جەنابــت، مــن ئــەم قســەیەم بــۆ 
ــە  ــۆم دیوم ــی خ ــە ئەزموون ــەاڵم ب ــە، ب ــوە نیی ئێ
کەســوکارەکەی ئەوەنــدە ئــەو کەســایەتییەیان لــەال 
گرنــگ و جێگــەی بایــەخ بــووە کە چ دەســکەوتێکی 
بــۆ ئــەوان لــێ بەدەســت دێ، خەڵکــی تــر کــە 
ــۆ کەســە  ــەوان باشــتر و دڵســۆزانەتر ئیشــیان ب ل
خزمەتیــان  پتــر  و  کــردووە  ئــەوان  نزیکەکانــی 
دەکــەن، بــە داخــەوە ئــەوان دەبنــە کۆســپ و 
تەگــەرە و ئیشــەکان ڕادەگــرن و تێکــی دەدەن، 
بــەاڵم لــە ڕووی ئوســووڵییەوە پرســەگورگانەش 
بێــت، دەبــێ پرســیان پــێ بکرێــت، تــۆ کــە کــوڕی 
گــەورەی ئــەو هونەرمەنــدەی، ئێســتا هۆیەکانــی 
بــووە و هەیــە و هیچــی  پێوەندیکــردن ئاســان 
تێناچــێ، پێوەندیتــان پێــوە بکــرێ کــە ئێمــە 
خەریکــی ئیشــێکی وایــن، لەوانەیــە کۆمەڵێــک لــەو 
گۆرانییانــەی لــەالی کــەس نییــە، الی ئێــوە هەبــێ، 
ئەوانەشــت پێیــان بدابــا، بــۆ ئــەوەی هەمــووی کــۆ 

ــت.  ــان بێ ــان ڕزگاری ــە فەوت ــەوە و ل بکرێن

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، قســەکەت 
ڕاپەڕینــەوە  دوای  لــە   ١٩٩١ لــە  مــن  جوانــە، 
نەچوومــەوە بەغــدا، هــەر لێــرە، لــە هەولێــر بــووم، 
دەســتیان   ١٩٩3  -  ١٩٩2 دوای  تەلەڤزیۆنــەکان 
بــە پەخشــی خۆیــان کــرد، دوای ئــەو ســااڵنە 
ئیتــر تەلەڤزیۆنــەکان کرانــەوە، یــادی باوکمیــان 
ــووم،  ــن لەســەر شاشــەکان دەردەچ ــردەوە، م دەک

لــە ١٩٩3 تاکــوو ئێســتا چەنــد ســاڵە؟
ڕامان: ئەوە 28 ساڵە.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: قابیلــە بــە درێژایــی 
ئــەو 28 ســاڵە مەزهــەری خالیقــی نەیبیســتووە 
مــن لــە کوردســتانم؟ خــۆ ســاڵی 2٠٠٠ ڕاســتەوخۆ 
لــە کوردســات بەرنامەیــەک لــە ســلێمانی کــرا، 
ــە ســلێمانی  ــش ل ــە، منی ــەم هەی ئێســتاش ڤیدیۆک

ــی زۆرە. ــتی کەموکورت ــووم، بەڕاس ب
ڕامــان: ئەگــەر خۆیشــی ئــەو کارەی پــێ نەکرێــت 
و پێڕانــەگا، دەزانــم ســتافی هەیــە، ســتافەکەی 
ــدی  ــن و پێوەن ــەو ب ــن هاوکارێکــی باشــی ئ دەتوان
بــە تــۆوە بکــەن، ئــەوە کارێکــی گرنگــە و زۆر 

ــە. ئاسانیش
ســەرەتاییمان  خوێندنــی  تــا  ئێمــە  ڕامــان: 
هێنــاوە، لێــرەوە دەمەوێــت باســی ئــەوەم بــۆ بکەی 
ــۆی  ــان خ ــت، ی ــرت بێ ــە بی ــەدا وەک ل ــەو ماوەی ل
بــۆی بــاس کردبیــت، باوکــت هیــچ ئاهەنگێکــی 
ڕاســتەوخۆی بــۆ جەمــاوەر کــرد؟ بێجگــە لــە ئێزگــە 
ــە بەغــدا ئاهەنگــی ســاز  و ئاهەنگەکانــی ئێزگــە، ل

ــردووە؟ ک
ــدا  ــە بەغ ــێ، ل ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق

ئاهەنگــی دەکــرد.
ڕامان: وەک بزانی چەند جار ئاهەنگی کرد؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لــە بەغــدا گشــت 
ــی  ــی شــەعب ئاهەنگ ــە هۆڵ ــەورۆز ل ــە ن ســاڵێک ل

ــرد. ــاز دەک س
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ڕامان: ئەو هۆڵە لە کوێی بەغدا بوو؟
ــەزەم  ــە بابولموع ــەردان: ل ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــاوە.  ــە م ــەو هۆڵ ــتایش ئ ــوو، ئێس ب
ڕامــان: ئــەو ئاهەنگانــە تەنیــا بــۆ کــوردەکان 

دەکــران؟
ئاهەنگــی  زیاتــر  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــان  ــاوی نەورۆزی ــا ن ــە ئەوس ــوون، چونک ــتی ب گش
نەدەهێنــا، پێیــان دەگــوت جەژنــی دارودرەخــت 

)عیــد الشــجرة(.
ڕامــان: لــەو ئاهەنگانــەدا گۆرانییــەکان هەمــووی 

کــوردی بــوون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵێ، کــوردی بوون، 
تیپەکــەی بەرزتریــن موزیکژەنــی تێــدا ئەنــدام بــوو، 

ئێســتاش وێنەیەکــی ئــەو ئاهەنگانەمــان هەیە. 
ڕامان: موزیکژەنەکان عەرەب بوون؟

ــان  ــێ، هەمووی ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
عــەرەب بــوون، ئێســتا وێنەیەکمــان هەیــە هــی 
نــەورۆزی ســاڵی ١٩32ـــە، لــە هۆڵــی هاوینــەی 
بەغــدا گیــراوە، موزیکژەنــەکان حســێن عەبدوڵاڵیــە، 
ــێ دەدا، حســێن عەبدوڵــاڵ  ئــەوە دەف و تەپڵــی ل
کەســێکی زۆر بەناوبانــگ بــوو، یەکــەم ژەنیــاری 
ســدقی،  عیزەددیــن  بــوو،  عــەرەب  عێراقــی 
ئۆکۆردیۆنــی لــێ دەدا، میســری بــوو، جەمیــل 
بەشــیر بــە جلــی کوردییــەوە وەســتاوە و کەمانچــە 

دەژەنــێ.
ڕامــان: ئــەوە وێنەیەکــی گرنگــە، جەمیل بەشــیر، 
بــرای موزیکژەنــی گــەورە مونیــر بەشــیرە، ئــەو 
دوو برایــە خەڵکــی مووســڵن، جەمیــل بەشــیر زۆر 
ــە  ــوو، ب ــوردەکان تێکــەڵ ب ــدە ک ــەڵ هونەرمەن لەگ
ــی  ــاوکاری کوردەکان ــدا زۆر ه ــە بۆنەکان ــی ل تایبەت

کــردووە.
مونیــر  براکــەی  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
لــەالی  عــودەوە  ئامێــری  بــە  ئەویــش  بەشــیر، 

ئارتیــن  هەیــە  یەکێــک  دانیشــتووە،  ئــەوەوە 
ــێ دەدا، یەکێکــی  گەرەبێــت، ئەوکاتــە کالرنێتــی ل
ــوو،  ــەژەن ب ــوو، کەمانج ــاوی هاشــم قاســم ب دی ن

نەمــاون.  هەموویــان  ئەوانــە 
ڕامــان: ئــەی ئــەوەی لــە تیپەکــە نایــەی لــێ دەدا 

ــان بوو؟ لەگەڵی
ــی مــەردان: نایەژەنەکــە لەگــەڵ  ــادر عەل عەبدولق
تیپەکــە بــوو، بــەاڵم لــە وێنەکــەدا دیــار نییــە، 
بــەاڵم  ناناســرێنەوە،  هەندێکیــان  داخــەوە  بــە 
وەک ناســین هاشــم قاســم و مونیــر بەشــیر و 
حســێن عەبدوڵــاڵ و جەمیــل بەشــیر بــە ڕوونــی 
لــە وێنەکــەدا دیــارن، منیــش هــەر ئەوانــەم گــەورە 
کــردووە، وێنــەی جەمیــل بەشــیر و مونیــر بەشــیر و 
باوکــم کــە لــە پشــت مایکرۆفــۆن وەســتاوە. گشــت 

ــردووە.  ــدا ک ــە بە غ ــەی ل ــەو ئاهەنگ ــاڵێ ئ س
ڕامــان: ئــەو ئاهەنگانــە لــە ســااڵنی ســییەکانەوە 
ــی  ــش مردن ــااڵنی پێ ــا س ــردووە ت ــێ ک ــتی پ دەس

ــووە؟ ــەردەوام ب ب
ــە وەک  ــێ، ئەم ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــەوە. ــان ماوەت ــیڤێک لەالم ئەرش
ڕامــان: بێجگــە لــە ئاهەنگەکانــی باوکــت کــە لــە 
ســییەکانەوە بــۆ نــەورۆز دەســتی پێکــردووە، هیــچ 
ــۆ ســلێمانی و  ــۆ کوردســتان، ب ــووە ب ــک هات جارێ

هەولێــر ئاهەنگــی گێڕابێــت؟
بەڵــێ،  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــەردەوام ســەردانی ســلێمانی دەکــرد، چونکــە 
کاتــەی  ئــەو  شــاعیرەکانی  لەگــەڵ  پێوەنــدی 
ســلێمانی هەبــوو، لەگــەڵ بێکــەس هــاوڕێ بــوون، 
بــۆ ماڵــی ئەحمــەد حەمــدی و جەمــال حەمــدی 

دەچــوو.
ڕامان: )ئەحمەد حەمدی ساحێبقڕان(ت مەبەستە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئەحمــەد 
حەمــدی، لەگــەڵ فایــق بێکــەس،  هەروەهــا ماڵــی 
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باپیــری شــاعیر،  عەلــی  ماڵــی  عەزیــز شــاڵی، 
ــرا بــوون کــوڕی شــاعیری  کەمــال و جەمــال دوو ب
ناســراو عەلــی باپیــر بــوون، لــە ســلێمانی دەچــووە 
بــوو،  توندوتــۆڵ  لەگەڵیــان  پێوەنــدی  ماڵیــان، 
یەکێکــی تــر هەبــوو مفــەوەزی پۆلیــس بــوو، نــاوی 
مەجیــد بــوو، پێیــان دەگــوت مەجــۆل، برایەکــی لــە 
ــی ســلێمانی شــەهید  ــە ڕووداوەکان ســاڵی ١٩٦3 ل

بــوو، نــاوی )یاسین(ـــە.
ڕامــان: شــەهید یاســین و هاوڕێکانــی لە حامییەی 
ــی زەعیــم  ــە زەمان ســلێمانی زیندەبەچــاڵ کــران، ل
ســدیق پێیــان گوتبــوون جنێــو بــە بارزانــی بــدەن، 

ئەوانــە جنێویــان پــێ نەدابــوو.
یاســین  شــەهید  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 

یەکێــک بــوو لــەوان. 
ڕامــان: شــەهید یاســین وەرزشــکار بــوو، لەگــەڵ 
ئەنــوەر دارتــاش و حەمەبــۆر و ئیســماعیلی بلــەی 
کــە  کاتــەدا  لــەو  دی،  ئەوانــی  و  بەلووعەچــی 
ویســتبوویان لــە مەلعەبەکــە خۆیــان بشــارنەوە، 
هێزێکــی ســەربازی چووبــووە ئــەوێ و دەســتگیریان 

ــەن. ــەهیدیان دەک ــوون و ش کردب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: دەچــووە ماڵــی ئــەو 
مەجۆلــە، پێوەنــدی لەگــەڵ هەبــوو، ئێســتا وێنەمان 
هەیــە، لەگــەڵ مەجــۆل لــە ماڵەوەیــان دانیشــتووە، 
وێنەیەکــی زۆر جوانــە، قوتابییەکــە، قوتابــی جاران 
هــی ســااڵنی کــۆن، ئاوێنــەی هەبــوو، ئــەوەی تێــل 
ــد دانیشــتووە ڕیشــی خــۆی  ــوو دەســووڕا، مەجی ب
ــەر زەوی  ــەوە لەس ــە بیجام ــم ب ــێ، باوکیش دەتاش
ــازە  ــۆی ڕاخســتووە، ت دانیشــتووە و دۆشــەکیان ب
ــەڵ  ــەوە لەگ ــە بێجام ــەر ب ــاوە، ه ــەو هەڵس ــە خ ل

مەجیــد دانیشــتووە و قســە دەکات.
ڕامــان: لــە چلــەکان باوکــت هیــچ ئاهەنگێکــی لــە 

ســلێمانی کــردووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، وەکــوو ئاهەنــگ 

ســلێمانی  چلــەکان،  ســااڵنی  لــە  چونکــە  نــا، 
ــت. ــاش دەزانی ــت ب ــوو، جەناب ــی نەب ــدە تیپ ئەوەن
قــادر  گرووپــی  لەگــەڵ  نەتبیســتووە  ڕامــان: 
دیــالن و ئەوانــە لــە مــااڵن گۆرانــی وتبــێ و ئــەوان 

موزیکیــان بــۆی ژەنیبــێ؟
ــە قــادر  ــا، لەوانەی ــی مــەردان: ن عەبدولقــادر عەل
دیــالن دوای ١٩٤٥ و ١٩٤٦ چاالکــی بووبــێ، زۆر لە 
ــم، مــن باســی کــۆن دەکــەم،  ــا نی مێژووەکــە دڵنی
نازانــم ئــەو وەختانــە تیــپ هەبووبــێ، بــەاڵم بە ڕای 
مــن ئــەو کاتــە بزووتنــەوەی هونەریــی لــە ســلێمانی 

و لــە کوردســتان بــە گشــتی زۆر کــز بــووە.
ڕامان: باوکت پێوەندیی بە سیاسەتەوە هەبوو؟

بــەاڵم  ناوەڵــاڵ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــوو. پــاک  زۆر  کوردپەروەرێکــی 

لەگــەڵ  پێوەنــدی  هیــچ  بزانــی  وەک  ڕامــان: 
هەبــوو؟  کــورد  شۆڕشــەکانی 

عەبدولقادر عەلی مەردان: نا، نا.
ــە  ــۆ نموون ــورد، ب ــی ک ــەڵ ڕەمزەکان ــان: لەگ ڕام
لەگــەڵ شــێخ مەحمــوودی حەفیــد نێوانــی هەبــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، هەیبــوو، 
ڕەشــۆڵ  لەگــەڵ  بــوو؟  چــۆن  پێوەندییەکــە 
عەبدوڵــاڵی گۆرانیبێــژ زۆر هــاوڕێ بــوون، ئــەو 
ماڵیــان،  دەچــووە  باوکــم  و  ماڵمــان  دەهاتــە 
ــرێ  ــۆ دەنێ ــەری ب ــک خەب ــاڵ جارێ ڕەشــۆڵ عەبدوڵ
کــە بۆچــی نایــەی بــۆ ســلێمانی؟ ئێــوە موڵکتــان 
ــۆ  ــە دواداچــوون ب ــە، وەرە ب ــی ســارد هەی ــە کان ل
موڵکەکــەت بکــە. باوکیشــم هەڵدەســتێ و دەچێتــە 
الی ڕەشــۆڵ، ئەویــش دەیباتــە بــازاڕ، جلوبەرگێکــی 
کــوردی بــۆ دەســێنێ، ئیتــر جلوبەرگەکــە دەکاتــە 

بــەری و تفەنگێکــی دەداتــێ.


