* عەبدولقــادر عەلــی مــەردان كــە كــوڕی گــەورەی
هونەرمەنــدی بەناوودەنگــی كــورد ،ئوســتادی مەقامــات
(عەلــی مەردان)ـــە ،هــەر لەگــەڵ فامــی كردووەتــەوە
باوكێكــی هونەرمەنــدی ناســراوی دیــوە ،بۆیــە لــە
كاریگەرییەكانــی كەســێتی و هونــەری ئــەو باوکــە بــە
دوور نەبــووە ،منیــش لەوەتــەی لەنــاو دنیــای ئەدەبیــات
و ڕۆشــنبیریدا چــاوم كردووەتــەوە ،ئــەم پیــاوە مانــدووەم
لــە ناوەنــدی ڕۆژنامەوانــی و هونــەر و ئەدەبیــات و
ڕۆشــنبیریدا بینیــوە و ناســیوە ،یەكــەم جــار لــە بەغــدا
چۆنــم دیــوە ،ئێســتاش هــەروەك خــۆی ماوەتــەوە،
پیاوێكــی هێمــن و لەســەرەخۆ ،کەمــدوو ،دەم پــاك و
داوێــن پــاک و دڵســۆز ،عاشــق و جیــددی بــۆ كارەكــەی،
ئەگەرچــی دەرچــووی هیــچ خوێندنێكــی ئەکادیمیــی
تایبەتمەنــد و بــەرز نەبــووە ،بــەاڵم ســەری بەســەر
ئیشــەکەی خۆیدا شــۆڕکردووەتەوە ،دوای سااڵنێكی زۆری
كاركــردن ،بووەتــە خاوەنــی ئەزموونێكــی كەڵەكەبــووی
گــەورە ،پــاش ڕاپەڕینیــش كــە بــە یەکجــاری گەڕاوەتــەوە
كوردســتان ،خزمەتێكــی زۆری بــە بــواری ڕۆژنامەگەریــی
كــوردی كــردووە .لــە بــواری دیزاینــی كتێــب و گۆڤــار و
ڕۆژنامــە كوردییەكانــی پێــش ڕاپەڕیــن و دوای ڕاپەڕیــن
بــەردەوام ســەرقاڵی هونەركارییــە و جــێ پەنجەی بەســەر
بزاڤــی ڕۆژنامەگــەری و چاپەمەنییەكانــەوە دیــار بــووە.
* ئــەو كاتــەی لــە بەغــدا بــوو ،لــە بەڕێوەبەرایەتیــی
ڕۆشــنبیریی كــوردی ،دواتــر دەزگای ڕۆشــنبیریی و
باڵوكردنــەوەی كــوردی فەرمانبــەر بــوو ،کــە ســەردانی
ئــەو دوو دەزگایــەم دەکــرد ،ســەرم لــێ دەدا و دەمبینــی
ســەرقاڵی كاركردنــە ،ئەنكێتــی ڕۆژنامەیــەك ،گۆڤارێكــی
لەســەر مێزەكــەی بەردەمــی هەڵخســتووە و خەریكــی
دیزایــن كردنیانــە ،ئــەو ســەردەمە وەك ئەمــڕۆ نەبــوو
بەهــۆی بەرنامــە پێشــكەوتووەكانی كۆمپیووتــەر و
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فۆتۆشــۆپەوە بــە ئاســانی ئــەو كارە بكــرێ ،بەڵکــوو
دوای ئــەوەی نووســینەكان تایــپ و هەڵەبڕییــان تــەواو
دەبــوو ،بەســتوونی باریــک ڕادەكێشــران و دەخرانە ســەر
كاغــەز ،ئــەو بــە مەقەســت دەیبڕیــن و بەدەســت بەســەر
ئــەو ئەنكێتــەی بەردەســتی خــۆی دابەشــی دەكــردن و
بــە (پێوەلكانــدن  -لصــق) ئــەو الپــەڕە ،ئەنكێتانــەی پڕ
دەكــردەوە ،ئەمــەش كارێكــی زەحمــەت بــوو ،بــە هەمــوو
کــەس نەدەکــرا ،ئارامــی و پشــوودرێژی و ســەلیقە و
هونــەر و وردەكاری دەویســت ،بۆیــە لــەو قۆناغــەی كاری
ڕۆژنامەگەریــدا ،ڕۆژنامەنووســیی كــوردی قــەرزاری ئــەو
پیاوەیــە.
* ســەرەتا هــەر بەڕێكــەوت بەســەر كاری دیزاینــدا
كەوتــووە ،ئــەوەش كاتێــك لــە ســاڵی  ١٩٥٥كــە لــە
پۆلــی شەشــی ســەرەتایی بــووە ،ڕۆژێــك بەڕێوەبــەری
قوتابخانەكەیــان بــە پۆلەكانــدا گــەڕاوە و باســی
دەركردنــی باڵوكراوەیەكــی بــۆ قوتابییــەكان كــردووە،
لــە پۆلەكــەی ئەوانــدا كــە داوای لــێ كــردوون نــاوی
خۆیــان بــۆ دەرکردنــی باڵوکراوەیەکــی ســەر دیــوار
بنووســن ،بێجگــە لــە خــۆی و هــاوڕێ وێنەكێشــەكەی
تەنیشــتی و هاوپۆلێكــی دیكەیــان ،كەســی دی نــاوی
خــۆی نەنووســیوە ،هــەر لــەو یەكــەم هەنــگاوەوە هەوڵــی
داوە بیرۆكــەی نــوێ بخاتــە گــەڕ و ئیشــێكی نــوێ
بــكات ،بۆیــە لەجیاتــی ئــەوەی باڵوكراوەكــەی ســەر
دیــوار بــێ ،كارەكــەی بــە جۆرێكــی دی ،بــە ستێنســڵ و
قەڵەمەكــەی جێبەجــێ كــردووە ،واتــە بەشــێوەی نامیلکە
بــووە .كــە باڵوكراوەكەیــان تــەواو دەكــەن ،ســەرنجی
بەڕێوەبەرەكەیــان ڕادەکێشــێ و ڕیکالمــی دەرچوونەکــەی
بــۆ ( )3ڕۆژنامــەی بەناوبانگــی ئــەو ســەردەمە دەنێــرێ
بــە ناوەكانــی( :ئەلزەمــان ،ئەلڕەئــی ،ئەلعەمــەل)،
كاتێــک هەواڵەکــە و ناوەكانیــان بــاو دەکرێتــەوە،
ئەوەنــدەی دی عیشــقی كاری هونــەری دەبــێ و دەبێتــە
هاندەرێكــی گــەورە بــۆی تــا لــە داهاتــوودا لەســەر ئــەو
حــەز و خولیایــە بــەردەوام بــێ.
* عەبدولقــادر عەلــی مــەردان لــە تەمەنــی ()٧
ســاڵییەوە خراوەتــە بــەر خوێنــدن ،ســەرەتا لــە
گەڕەكــی (گەهــوەت شــوكر) چووەتــە بــەر خوێندنــی
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ســەرەتایی و لــە قوتابخانــەی (ئەلتەســابیل) پۆلــی
یــەك و دوو دەخوێنــێ ،باوكــی پاكەتــی جگــەرە و
شــقارتەی بــۆ پاســەوانی قوتابخانەكــە كڕیــوە تــا لــە
قوتابخانــە چــاوی لــێ بێــت ،ڕانــەكات و نەگەڕێتــەوە
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
كــردووە .بــۆ تەواوکردنــی خوێندنەکــەی كــۆڵ نــادات
و ســاڵی  ١٩٦٠بــۆ خوێنــدن لــە قۆناغــی ناوەنــدی
تێهەڵچووەتــەوە ،دوای تەواوكردنــی ناوەنــدی ،ســاڵی
 ١٩٦٧لەڕێــی خوێندنــی ئێوارانــەوە ئامادەییــش تــەواو
دەكات .ســاڵی  ١٩٧١ - ١٩٧٠لــە زانكــۆی مونتبلیــەی
فەڕەنســا لــە كۆلێــژی یاســا و زانســتی ئابــووری
وەرگیــراوە و بــۆی نەچــووە ،دوایــی كــە لــە مووســڵ
فەرمانبــەر بــووە ،لقێكــی زانكــۆی موستەنســڕییە
كراوەتــەوە و وەرگیــراوە ،بــەاڵم لەبــەر گوێزانــەوەی بــۆ
بەغــدا نەیتوانیــوە بخوێنــێ.
* ئــەو هونــەركارە دەســتڕەنگینە لەوەتــەی هەیــە بــۆ
دابینکردنــی بژێــوی خــۆی خەریكــی كاركردنــە و ڕەنــج
دەدا ،یەكــەم جــار لــە تەمەنــی ( )١٥ســاڵیدا ،واتــە لــە
ســاڵی  1958وەك كرێــكار ڕۆژانــە بــە ( )300فلــس لــە
بەڕێوەبەرایەتیــی پێداویســتیی پزیشــكی لــە بەغــدا كاری
كــردووە ،دواتــر لــە ســاڵی  ١٩٦٤لــە بەڕێوەبەرایەتیــی
نانەواخانەكانــی بەغــدا كــە ســەر بــە (مصلحــة االعاشــة
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العامــة) بــووە كاری كــردووە .لــە ســاڵی  1968لــە
بەڕێوەبەرایەتیــی (إعمــار الشــمال) بەناوونیشــانی
(كۆپیكــەری نەخشــەكان  -ناســخ خرائــط) ،بــە ڕۆژانــەی
( )700فلــس كاری كــردووە ،پاشــان بۆ موتەســەڕیفیەتی
لیــوای (كەركــووك)ی دەنێــرن و لــەوێ تــا ســاڵی 1969
دەمێنێتــەوە ،لــەو شــوێنەش كاری نەخشەســازی بــۆ
ئــەو بەڕێوەبەرایەتییــە كــردووە ،هــەر لێــرەش فێــری
بەكارهێنانــی قەڵەمــی (ڕۆترینــگ) بــووە.
* لــە ژیانیــدا زۆر كار و ئەركــی كارگێــڕی بینیــوە
و زۆر جێگۆڕكێــی پــێ كــراوە ،ئەركەكانــی لــە بەغــدا،
كەركــووك ،مووســڵ جێبەجــێ كــردووە ،بــۆ نموونــە
كــە لــە ســاڵی  1970بووەتــە فەرمانبــەری هەمیشــەیی
لــە (دەزگای ڕۆشــنبیریی كرێــكاری  -مؤسســة الثقافــة
العمالیــة) دەینێرنــە شــاری كەركــووك و مووســڵ كــە لقــی
ئــەو دەزگایــە لــەو دوو شــارەدا هەبــووە .ســاڵی  1972بــۆ
وەزارەتــی ڕۆشــنبیریی و هونــەر دەیگوێزنــەوە ،لەوێــوە
بــۆ (بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیریی كــوردی) تەنســیبی
دەكــەن .دوای یەكگرتنــەوەی هــەردوو (بەڕێوەبەرایەتیــی
ڕۆشــنبیریی كــوردی) و خانــەی (هــاوكاری) ناوەكــەی
دەكرێتــە( :دەزگای ڕۆشــنبیری و باڵوكردنــەوەی
كــوردی) و عوســمان فایــەق دەبێتــە بەڕێوەبــەری
گشــتیی دەزگاكــە ،ئەویــش یەكســەر ( )13كارمەنــدی
دەزگاكــە دوور دەخاتــەوە ،كــە یەكێكیــان (عەبدولقــادر
عەلــی مــەردان) بــووە ،بــەاڵم زۆر نابــات و دوای مانگێــك
دەیگەڕێنێتــەوە ســەر كارەكــەی خــۆی .جارێكــی دی
دەیبەنــە ســەر میالكــی وەزارەتــی ڕاگەیانــدن ،دواتــر
لــە حوزەیرانــی ســاڵی  197٦دەگەڕێتــەوە دەزگای
ڕۆشــنبیریی و باڵوكردنــەوەی كــوردی ،لــەو ماوەیەشــدا
لــە ڕۆژنامــەی (هــاوكاری) و هــەردوو گۆڤــاری (بەیــان) و
(ڕۆشــنبیری نــوێ) ،هەروەهــا دەیــان كتێــب و نامیلكــەی
كــوردی دەزگاكــەی بــە دەســتیی دیزایــن كــردوون،
ســەرەڕای ئــەوەش سەرپەرشــتیاری چاپەمەنییەكانــی
دەزگاكــەش بــووە.
* لــە  ،1973/12/19بــە تۆمەتــی پێوەنــدی بــە
(پارتــی دیموكراتــی كوردستان)ـــەوە دەســت بەســەر
دەكــرێ ،لەبــەر ئــەوەی لــە ســاڵی  1970بەهــۆی

پێشــمەرگایەتییەوە لــە ســەربازی تەســریح كــراوە،
( )43ڕۆژ لــە هەواڵگەریــی ســەربازی لــە بەعقووبــە
تووشــی ئەشــكەنجە و ئازارێكــی زۆر دەبــێ ،دواتــر هەر
لــەو شــوێنەدا بــۆ مــاوەی ( )2ســاڵ زیندانیــی دەكــرێ،
لــە مــاوەی ئــەو دوو ســاڵەدا ( )6كــەڕەت لــە دادگای
ســەربازیدا دادگایــی دەكــەن ،دوای ئــەوەی دۆســیەكەی
ڕەوانــەی دادگای بەنــاو (شــۆڕش) دەكــرێ ،لــە دوای
( )3دانیشــتن بــە ( )2ســاڵ زیندانــی حوكــم دەدرێ،
لەگــەڵ حســێوكردنی مــاوەی ( )٢ســاڵی زینــدان
بوونەكــەی ،ئیــدی لــە  ١٩٧٥/١٠/٢٠ئــازاد دەكــرێ،
دوای ( )١٢ڕۆژ لــە خزمەتــی ســەربازی ،تەســریح
دەكــرێ ،ئەوجــا دەیگەڕێننــەوە ســەر وەزیفەكــەی
پێشــووی و لــە  ١٩٧٥/١٠/٢٥لــە بەڕێوەبەرایەتیــی
ڕۆشــنبیریی كــوردی دەســتبەكار دەبــێ.
* گوزەرانــی خانــەوادەی عەلــی مــەردان مــام
ناوەنــدی بــووە ،نــە هــەژار و نــە دەوڵەمەنــد بــوون،
بــە خێزانێكــی ( )٥كەســی جاجمێكــی كۆنــی خــوری
و لێفــە شــڕەیەكیان هەبــووە و لەیــەك ژووردا ژیــاون،
بــەاڵم خۆیــان بــە هــەژار نەزانیــوە و قەناعەتیــان بــە
بەشــی خۆیــان هەبــووە ،هەرچەنــدە باوكــی قــەت هانــی
منداڵەکانــی نــەداوە لــە هونــەر نزیــك ببنــەوە و توخنی
كاری هونەریــی بكــەون ،بــۆ ئــەوەی بخوێنــن و زیاتر بە
تەنــگ داهاتــووی خۆیانــەوە بــن و بەهــۆی هونــەرەوە
وەک خــۆی دامــاو نەبــن و نەگبەتــی نەیانگــرێ و ژیــان
و پاشــەڕۆژی خۆیــان نەفەوتێنــن ،دیــارە بــۆ ئــەو
هەڵوێســتەی لەخۆیــەوە ســەیری هونــەری كــردووە كــە
ئــەو لــە ســایەی هونــەرەوە هیچــی بەهیــچ نەكــردووە،
هونــەری ڕەســەن و ڕاســتەقینە دەبــێ هەمــوو شــتێکی
ژیانتــی پــێ ببەخشــی ،بــەاڵم مەمرەومــەژی ژیانێکــی
کولەمەرگــی بەســەر ببــەی.
* عەبدولقــادر عەلــی مــەردان لــە ســەرەتاوە مەیلــی
وێنەكێشــانی هەبــووە ،هەنــدێ جــار پۆرترێتــی دایــك و
باوكــی كێشــاوە ،ئــەو دەڵــێ ئێســتاش ( )٢لــەو كارانــەی
لــەال مــاون ،ئــەو مەیلە هونەرییەشــی لەو كاتەوە دەســتی
پێكــردووە كــە لــە پۆلەكەیــدا یەكێــك لــە قوتابییــەكان
كــە لەتەنیشــتییەوە دانیشــتووە مەندائــی بــووە و براكــەی
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هونەرمەندێكــی بەناوبانگــی ئــەو ڕۆژگارەی عێــراق بــووە،
ئەویــش بەكاریگــەری براكــەی بــەردەوام وێنــەی كێشــاوە،
بۆیــە كوڕەكــەی عەلــی مــەردان لەجیاتــی گۆرانــی و
مەقامــات ،خــوو دەداتــە وێنەكێشــان و ڕۆژ دوای ڕۆژ
هونەرەكــەی پێــش دەكــەوێ ،کەچــی دەســت لــە هونــەری
وێنەكێشــان هەڵدەگــرێ ،هەرچەنــدە دواتریــش بــەردەوام
ئیشــی پۆســتەری كــردووە ،لەوانــە ســاڵی ١٩٧٠
پۆســتەری (گەاڵیــەك و چــوار كۆتــر)ی کــردووە وەك
ئاماژەیــەك بــۆ جێبەجێكردنــی ڕێككەوتننامەكــەی ئــادار
لــە مــاوەی ( )٤ســاڵدا ،دواتریــش لــە پــاش ڕاپەڕیــن
خەریکــی دروســتكردنی پۆســتەر بــووە و بــۆ هەمــوو
بۆنــەكان پۆســتەری کــردووە ،کــە ئــەوەش درێژەپێدانــی
کاری هونــەری نیگارکێشــانیەتی.
* ســەرەتای ســاڵی  ١٩٧٣بیرۆكــەی نووســینی
ســیناریۆی فیلمــی دۆكیومێنتــاری لــە بــارەی شــاری
هەولێــر دەداتــە هاوڕێكانــی ،ســاڵی ٢٠٠٥یــش دوو
فیلمــی دۆكیومێنتــاری بــۆ (حوزنــی موكریانــی) و
فیلمێــك لــە بــارەی تەكنیكــی چاپەمەنــی منــدااڵن بــۆ
ســلێمانی ئامــادە دەكات.
* جگــە لــە کورد ،عەرەبەكانیش ســوودیان لە بەهرە
و توانایــی وەرگرتــووە و دیزاینــی گۆڤــار و ڕۆژنامەکانی
بــۆ كــردوون وەک( :الپــەڕە ڕۆشــنبیرییەكەی ڕۆژنامەی
العــراق ،پۆســتەری لــە دوا الپــەڕەی ڕۆژنامــەی
الجمهوریــة کــردووە ،أخبــار االســبوع القطریــة،
المؤتمــر ،المواطــن ،العمــل األســامیة) ،ڕۆژنامــە
و گۆڤــارە كوردییەكانیــش کــە کاری تێــدا کــردوون
ئەمانــەن( :هــاوكاری ،بەیــان ،ڕۆشــنبیری نــوێ) دوای
ڕاپەڕینیــش تــا ســاڵی  ٢٠١٤ئــەو گۆڤــار و ڕۆژنامانــەی
دیزایــن كــردووە( :خەبــات ،كوردســتانی نــوێ ،بارزان،
پزیشــكی( ،دۆغــۆش)ی تورکمانــی ،واڵت ،پارێــزگاران،
گــواڵن ،شارســتانیەتی ،دواڕۆژ ،كوردســتان تریبیــۆن)
و چەنــد ڕۆژنامــە و باڵوكراوەیەكــی ئینگلیــزی.
لــە بەغــدا لەگــەڵ بورهــان قانیــع و مەجیــد نەدیــم
خەریكــی تایپكردنــی نووســینەكانی ڕۆژنامــە و دانانــی
وێنــە و ناوونیشــانەکان بــە (زەنگوغــراف) بــووە و
وەك (جێبەجێــكار  -منفــذ) كاریــان كــردووە .بێجگــە

لــە دیزایــن لــە كوردســتان ،سەرپەرشــتی دەیــان كتێــب
و بەرگــی كتێــب و پۆســتەر و ڕۆژنامــە و گۆڤــاری
كــردووە ،لــە ســاڵی  ١٩٩٣تــا  ٢٠١٤لێپرســراوی
هونەریــی گۆڤــاری (هەنگ)یــش بــووە ،كــە گۆڤارێكــی
تایبــەت بــە مندااڵنــی کــورد بــووە.
* ســاڵی  ١٩٨٠تــا  ١٩٨٦كەوتووەتــە كۆكردنــەوە
و لــە چاپدانــی دوو كتێبــی باوكــی بەناوونیشــانی:
(گۆرانییەكانــم) بەرگــی یەكــەم و دووەم ،بــە یارمەتــی
مەجیــد نەدیــم چاپــی كــردوون كــە سەرپەرشــتی
كوردییەكــەی بــۆ كــردووە .ســاڵی  ١٩٩٠كتێبێكــی دیكــەی
بــە نــاوی (عەلــی مەردان و شــیعری هەڵبــژاردەی كوردی)
ئامــادە كــردووە ،ســاڵی  ٢٠١٢چاوپێکەوتنەكانــی باوكــی
(بینــراو و بیســتراو) لــە كتێبێكــدا بەنــاوی (بیــرەوەری
گــەاڵی پاییــز) كۆكردووەتــەوە و بەهــاوكاری (ئەحمــەد
ســەیید عەلــی بەرزنجــی) چاپــی كــردووە ،دوو كتێبــی
خۆیشــی بەناوەكانــی( :دیزایــن و نەخشەســازی) و
(ســینەما و هونــەری ســینەمایی) دیســانەوە بــە یارمەتــی
(ئەحمــەد ســەیید عەلــی بەرزنجــی) بــە چــاپ گەیانــدووە.
* بــۆ پێگەیاندنــی وەچەیەكــی نــوێ لــە ســەندیكای
ڕۆژنامەنووســانی كوردســتان و لــە ڕۆژنامــەی كوردســتانی
نــوێ و فیســتیڤاڵی بەدرخــان و کۆنفراســی میدیــای مندااڵن
لــە ســلێمانی ،هەروەهــا لــە شــاری دهۆكیــش لەگــەڵ
(محەمــەد زادە)ی دیزاینــەر و جواننــووس وەك وانەبێــژ
بەشــدار بــووە ،وانــەی وتووەتــەوە و هەوڵــی گەیاندنــی
ئەزمــوون و زانیارییەكانــی خــۆی بەوانــی دی داوە.
* لــە ســاڵی  ١٩٩١لــە بەغــدا خــۆی خانەنشــین
كــردووە و ڕووی كردووەتــە هەولێــر ،تــا ســاڵی ٢٠١٤
كاری زۆری كــردووە و بــە گۆڤــار و ڕۆژنامەكانــەوە
مانــدوو بــووە تــا بەشــێوە و تەكنیكێکــی جــوان و
ڕازاوە بیانخاتــە بــەر دەســتی خوێنەرانــی كــورد ،بۆیــە
هەقــی لەســەرمانە بەســەری بكەینــەوە و لــەو ئەزموونــە
دەوڵەمەنــدەی بدوێیــن و بــە وەچــەی ئەمــڕۆ و داهاتووی
ئاشــنا بكەیــن ..لــەو هەڤپەیڤینــە بەرفراوانــەدا ســەرمان
بــە هەمــوو ئــەو ئەزموونــە دەوڵەمەنــد و وێســتگانەدا
داگرتــووە ،پێــم خۆشــە پێکــەوە بیخوێنینــەوە تــا
بزانیــن لــە ســەرەتاوە چۆنــی هێنــاوە.

ژ (٢٠٢٢ /٦ - ٥ /٥ )٢٩٦ /٢٩٥

40

ڕامــان :بەشــێکی کــورد کــە جلــی کــوردی
دەپۆشــن ،حــەز دەکــەن چــەک لــە شــان و لەبــەر
پشــتێنیان بــێ.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئەوجــا ڕەشــۆڵ
تــا مەفرەقەکــەی ســیتەک دەیهێنــێ ،باوکــم کــە
دەچێــت بــۆ ســیتەک و ســلێمانی ،مــن ئــەو ڕێگایەم
نەدیــوە ،ئیتــر دەکەوێتــە ڕێ و دەچێــت بــۆ کانــی
ســارد ،لــە ڕێگاکــە بــە دەم گۆرانییــەوە دەڕوا.
ڕامــان :لەگــەڵ کــێ دەڕوات؟ هــەر خــۆی بەتەنیــا
بووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەتەنیــا هــەر خــۆی
بــووە.
ڕامان :بە ئۆتۆمبێلی کێ چووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ڕەشــۆڵ خــۆی
دەیخاتــە نــاو ئۆتۆمبێلێکــی نەفەراتــەوە ،وا بزانــم
پــاس بــووە ،بــە شــۆفێرەکە دەڵــێ لــە مەفرەقەکــە
دایبەزێنــە ،مــن شــارەزای ناوچەکــە نیــم ،نازانــم
مەبەســتی چ مەفرەقێــک بــووە ،پێــی دەڵــێ لــە
مەفرەقەکــە دایگــرە ،ئیتــر ئــاوا دەڕوا ،شــۆفێرەکە
لــە مەفرەقەکــە دایدەگــرێ ،کــە دادەبــەزێ ،باوکــم
بــە پــا دەڕوا.
ڕامــان :وتــت لــە ڕێگاکــە بــە تەنیــا بــووە و
گۆرانــی وتــووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،کەســێکی
لــێ پەیــدا دەبــێ پێــی دەڵــێ بووەســتە زەالم،
ئــەوە لێــرە چ دەکــەی؟ باوکیشــم دەوەســتێت ،دوو
چەکــدار بــە چەکــەوە لێــی دێنــە پێشــەوە ،دەڵێــن
بــۆ کــوێ دەچیــت؟ تــۆ کێــی؟ پێیــان دەڵــێ مــن
(عەلــی مــەردان)م .پێــی دەڵێــن عەلــی مــەردان
لێرەیــە؟ عەلــی مــەردان لێــرە چــی دەکات؟ ئــەو
چەکدارانــە وای پــێ دەڵێــن.
ڕامــان :دیــارە باوەڕیــان نەکــردووە عەلــی مــەردان
بــێ و لــەو شــوێنەدا ببینــرێ؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،ئــەوە ســاڵی
 ١٩٥٠دەبــێ ،لەگــەڵ خۆیــان دەیبــەن ،دواتــر
دەردەکــەوێ ئەوانــە پیاوەکانــی خولەپیــزەن،
خولەپیــزە دەیناســێ ،ئیتــر کــە یەکتریــان
ناســیوەتەوە ،پێکــەوە دادەنیشــن ،زۆر ڕێــزی لــێ
دەگــرێ و شــەویش لەالیــان دەمێنێتــەوە.
ڕامــان :ئــەو شــەوەی لــەالی خولەپیــزە میــوان
بــووە و ماوەتــەوە ،چۆنــی گوزەرانــدووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :خولەپیــزە بــۆ
بەیانییەکــەی دەمانچەیەکــی دەداتــێ ،دەڵــێ
ئــەوەش دەمانچەیەکــە دیارییــە بــۆ تــۆ ،ئەویــش
پێــی دەڵــێ ڕەشــۆڵ ســمێڵمی تاشــی ،گەرەکتــە
تــۆش ڕیشــم بتاشــی.
ڕامان :دواجار دەمانچەکەی لێ وەرگرت؟
عەبدولقادر عەلی مەردان :نا ،نا ،لێی وەرنەگرت.
ڕامــان :ئــەی بــۆ تفەنگەکــەی لــە ڕەشــۆڵ
وەرگــرت؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــە هەرحــاڵ ،ئــەو
دوو زەالمــە دەیهێننــە ســەر ڕێگــەی کانــی ســارد،
یەکــەم جــار دەچێتــە ســیتەک ،دوایــی دەچێتــە
کانــی ســارد ،ئــەو زیاتــر مەبەســتی کانــی ســارد
بــووە ،بــەاڵم بــەرەو ســیتەک دەڕوا ،چونکــە
خولەپیــزە پێــی دەڵــێ شــێخ مەحمــوود لــە
ســیتەکە ،دەچێتــە ســیتەک بــۆ خزمەتــی شــێخ
مەحمــوود و پێــی دەڵــێ لــە کانــی ســارد موڵکمــان
هەیــە ،ئیتــر شــێخ مەحمــوود ،شــێخ لەتیــف و دوو
زەالمــی لەگــەڵ دەنێــرێ ،دەچــن بــۆ کانــی ســارد،
پێیــان دەڵــێ بچــن تەعقیبــی موڵکەکانــی بکــەن.
ڕامــان :لــەو ســەردانەدا شــێخ مەحمــوودی حەفید
هیــچ دیارییەکــی نەداوەتــە باوکت؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :شــێخ مەحمــوود
بەرماڵێکی ســوور و خەنجەرێک و ئومزوکی جگەرە
کــە پێــی دەڵێــن (ســەبیل)ی بــە دیــاری داوەتــێ،
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تەنیــا وێنــەی خەنجەرەکەمــان مــاوە ،ئەوەکانــی
دی ئاســەواریان نەمــا و فەوتــان.
ڕامــان :شــێخ لەتیفــی حەفیــد بــە واڵغ ،یــان بــە
ئۆتۆمبێــل بــۆ کانــی ســاردی بــردووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئەوەیــان نازانم ،ئیدی
دەچنــە کانــی ســارد و دەپرســن کــێ لــەو نــاوە
شــک دەبــەن لــە مێــژوو شــارەزا بــێ؟ ئــەو کاتــە
یەکێــک هەبــووە بــە نــاوی مامــە ســلێمان ،لــەو دێیــە
بەتەمەنتریــن کــەس بــووە و بــە باشــی زانیویەتــی
ئەمــە موڵکــی کــێ و ئــەوە موڵکــی کێیــە؟ دەڵــێ
ڕاســتە ئەوانــە موڵکــی (حەمــە ســەید گــوڵ)ن ،بــۆ
نموونــە دەڵــێ کانــی گــواڵن ،کانییەکــە پێــی دەڵێــن
کانــی گــواڵن ،ئــەوە هیــن ئەوانــە ،دۆڵــی ســەید گوڵ
هیــن ئەوانــە ،ئــەوە موڵکــی خۆیانــە ،شــێخ لەتیــف
ئــەو زانیاریانــە لــە مامــە ســلێمان وەردەگرێــت و الی
خــۆی دەیاننووســێ.
ڕامــان :بــەو شــایەدییە موڵکەکــەی خــۆی
وەردەگرێتــەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،پەنجەمــۆر بــە
دوو شــایەد و مامــە ســلێمان دەکا و دەگەڕێنــەوە
الی شــێخ مەحمــوود ،شــێخ مەحموودیــش مۆرێکــی
لــێ دەدا و بــە باوکــم دەڵــێ مانگێکــی تــر
بگەڕێــوە بــۆ ئــەوەی بچیتــە دائیــرەی کشــتوکاڵ و
لــەوێ تەســوییەی موڵکەکــە بکــەی ،ئیتــر باوکــم
چوونەوەکــەی پشــتگوێ دەخــات و ناچێــت بــە
دەنگییــەوە ،خەریکــی ژیانــی خــۆی دەبــێ ،وەک
دەزانــی کــە منــاڵ زۆر بــوون ،ژیــان بــەرەو ســەختیی
دەڕوا ،ئــەو دەرفەتــەی نەبــووە جارێکی تــر بچێتەوە
ســلێمانی.
ڕامــان :ئــەو دەمانچەیــەی کــە دەڵێــی باوکــت
لــە خولەپیــزەی وەرنەگــرت و گوتوویەتــی
ڕەشــۆڵ ویســتی ســمێڵم بتراشــێ ،تــۆ دەتــەوێ
ڕێشــم بتراشــی ،پرســیارم لێــت کــرد ئــەی بۆچــی

فەلەســتین ،١٩٤٨ ،ڕیــزی پێشــەوە لــە ڕاســتەوە :؟ ،؟ ،ئارتیــن
گەرەبێــت ،داخــل حەســەن ،خزێــری ئەبــوو عەزیــز ،؟ ،عەلــی
مــەردان ،؟
ڕیــزی دووەم لــە ڕاســتەوە :حســێن عەبدوڵــا ،خەلیــل ڕفاعــی،
نــازم غەزالــی ،؟ ،؟ .

تفەنگەکــەی لــە ڕەشــۆڵ وەرگــرت؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،ئــا ،ئــا،
وەری گــرت.
ڕامان :تفەنگەکەتان لەال مایەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :نــا ،کــە گەڕایــەوە
الی ،ئیتــر جلــە کوردییەکــە و تفەنگەکەی دابووەوە
ڕەشــۆڵ ،ئێســتایش نامەیەکیمــان لەالیــە کــە لــە
ســاڵی  ١٩٥٦ئەختــەری خێزانــی ڕەشــۆڵ شــەهید
دەبــێ ،ئــەو نامەیەمــان هەیــە کــە باوکــم گلەیــی لێ
دەکا و پێــی دەڵــێ بۆچــی لــە دوای ئەختــەر ژنــت
هێنایــەوە؟ ئــەو دەڵــێ ئــەو ڕۆیشــت ،بۆیــە منیــش
ژنــم هێنایــەوە.
ڕامــان :ئــەوە پاســاوەکەی ئــەو بــووە ،وەفــای بــۆ
ژنــە شــەهیدەکەی هــەر هێنــدە بووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــا ،ئــا ،نامەکــە
هەیــە ،هەڵــم گرتــووە ،دەســتخەتی (ڕەشۆڵ)ـــە.
ڕامــان :لەگــەڵ بارزانــی نەمــر پێوەندییــان
چــۆن بــووە ،هیــچ جارێــک بینیویەتــی ،پێکــەوە
دانیشــتوون و قســەیان کــردووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ڕەشــۆڵ لــە
دەربەنــدی ڕایــات کەپرێکــی هەبــوو وەکــوو ئوتێــل
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بەکرێــی دەدا ،باوکــم و (عەبدولوەهــاب)ی بــرام
ڕۆیشــتبوون بــۆ الی ،بــۆ ئێوارەکــەی فرەنســۆ
حەریــری کــە بــە هاتنەکــەی زانیبــوو ،هاتبــووە الی
باوکــم ،پێــی گوتبــوو ســبەینێ بــە شــوێنی دادێ
تــا پێکــەوە بچنــە دیــداری بارزانــی ،کــە دەچێتــە
شــوێنی و دەیباتــە الی بارزانــی ،ئەوکاتــە وەفــدی
لــەال دەبــن ،وەفــدی ڕۆژنامەنووســانی فەڕەنســی،
لەگــەڵ وەفــدی پیــاوە ئایینییەکانــی کوردســتان
لــەوێ دەبــن ،بارزانــی بــە فرەنســۆ حەریــری دەڵــێ
بــا لــە پێشــەوە لەگــەڵ مامۆســتا عەلــی مــەردان
دابنیشــم ،ئەوجــا دواتــر لەگــەڵ دوو وەفدەکــەی
دی دادەنیشــم.
ڕامــان :ئــەوە بەڵگــەی ڕێــز نواندنــە لــە هونــەر و
هونەرمەندێکــی گــەورەی وەک باوکــت.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،ئــەوە نیشــانە
و بەڵگــەی ئەوەیــە کــە بارزانــی زۆر ڕێــزی لــە باوکم
گرتووە ،لەم ســااڵنەی دواییشــدا سەرۆک بارزانی لە
کۆبوونەوەیەکــدا لەگــەڵ هونەرمەندانــی کوردســتان
جەختــی لەســەر ئەو ڕووداوە کردبــووەوە و وتبووی
باوکــم کــە لــە یەکێتیــی ســۆڤیەتی جــاران بــووە،
کاتێــک زۆر دڵتەنــگ بــووە و خەفەتــی خــواردووە
گوێــی لــە گۆرانییەکانــی عەلــی مــەردان گرتــووە.
ڕامــان :ئــەم پرســیارەم بــۆ تــۆ ،قســەی پیــاوە
کۆنەکانــی ســلێمانی بــوو بــۆ مــن ،چونکــە لــە
ســلێمانی ســەرم بــە زۆر مااڵنــدا دەکــرد و بــەردەوام
خەریــک بــووم چاوپێکەوتنــم لەگــەڵ دەکــردن،
زانیاریــم لــێ وەردەگرتــن ،ئیشــی مەیدانیــم دەکــرد،
لــە مووزەی ئیتنۆگرافــی – فۆلکلۆری بیانوویەکمان
بــۆ خۆمــان دروســت کردبــوو ،وەک بەرنامەیــەک
کارمــان لەســەر دەکــرد ،ئەویــش «تســجیل ذکریات
المعمریــن والمســنین – تۆمارکردنــی بیــرەوەری
پیــر و بەســااڵچووەکان»مان کردبــووە بیانــوو بــۆ
ئــەو جــۆرە ئیشــانە ،بۆیــە دەپرســم باوکــت لــەو

کاتــەی چــوار ئەفســەرە کوردەکــە شــەهید بــوون،
لــە ســلێمانی گۆرانــی گوتــووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :نــا ،بــە ڕای مــن نــا،
گۆرانــی نەگوتــووە.
ڕامــان :بــەڕای تــۆ نەیوتــووە ..باشــە لــە نــاو
شــارەکانی کوردســتان کەرکووکییەکان ،سلێمانییەکان،
هەولێرییــەکان کامەیــان زیاتــر باوکتیــان خــۆش
دەویســت؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :کەرکووکــی زیاتــر
باوکمیــان خــۆش ویســتووە ،ئێســتا زیاتــر ئەودیــو
خۆشــیان دەوێ ،کوردســتانی ئێــران زۆر خۆشــیان
گەرەکــە ،لــە مەهابــاد تەلەڤزیۆنێــک هەیــە بــە
نــاوی ناوەنــدی مەهابــاد ،لــە تەممووزی ڕابــوردوودا
بــۆ بیرەوەریــی ســاڵیادی کۆچــی دوایــی باوکــم
بەرنامەیەکیــان کــرد ،خــۆی بەرنامەکــە ســەعاتێکە،
هاوڕێیەکــەم دەڵــێ کردمانــە ســەعات و نیوێکیــش
خەڵکەکــە هــەر پێوەندییــان دەکــرد و داوای گۆرانی
ئەویــان دەکــرد.
ڕامــان :ئــەم بیروڕایــەم پــێ ســەیرە ،باوکــت
ئێســتا لەودیــو پتــر خۆشــیان بــوێ و گــوێ لــە
گۆرانییەکانــی بگــرن ،ئــەی لێــرە ،لــە باشــوور بــۆ
زۆر گــوێ لــە هونەرەکــەی ناگــرن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئێســتایش ئــەو
بەرنامەیــەی شــەوچرا هەیــە ،ماوەیــەک گوێــم لــێ
دەگــرت ،ئێســتا نازانــم کاتــی باڵوکردنەوەکــەی
کەیــە ،چونکــە کاتەکــەی گــۆڕاوە ،لــە بەرنامەکــەدا
مەقامــەکان شــی دەکەنــەوە ،نازانــم بۆچــی لــە
کوردســتان ،لــەالی خۆمــان ئــەو جــۆرە کارانــە
ناکــەن؟ ئێســتا لــە کوردســتان بــە داخــەوە نــە
ڕۆژنامەنــووس ،نــە دەســتەبژێرە کۆنــەکان نەمــاون،
زۆر کــەم هونەرمەنــد مــاون ،هونەرمەندمــان هەیــە
نازانــێ مەقامێــک بــە ئامێرێــک بژەنــێ ،هــەر بــە
ژەنیــن نازانــێ بیژەنــێ.
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ڕامــان :ئێســتا لەشــکرێک ڕۆژنامەنووســمان کــۆن بــوو ،بــۆ ســااڵنی نــەوەدەکان دەگەڕێتــەوە،
هەیــە ،بــە هــەزاران ڕۆژنامەنــووس هــەن ،بــەاڵم ئەنــوەر قەرەداغــی قســە دەکات.
ڕامــان :لــەو «ســی دی»یــەدا ئەنــوەر قەرەداغــی
دەپرســین :ئایــا ئەمانــە هەموویان ڕۆژنامەنووســن؟
ئەمــەش پرســیارە .گۆرانیبێــژی کوردیــش پێــش باســی چــی کــردووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :باســی پێوەندییــان
هەمــوو شــتێک دەبــێ لــە مەقامــات و ئوســووڵی
مەقامــات شــارەزا بێــت ،ئەوجــا ببێتــە گۆرانیبێــژ .لەگــەڵ عەلــی مــەردان و ئامێرژەنــەکان و شــتی
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :چونکــە ئــەوە بەردی وا دەکات ،باســی ســەرەتای حەفتــاکان و
بناغــەی گۆرانــی گوتنــە ،پەیــژەی ســەرکەوتنی ڕێککەوتننامــەی یــازدەی ئــازار دەکات و دەڵــێ
ئێمــە دوو ســێ جــار نەختێــک گرفتمــان لەگەڵــی
هونەرەکەیــە.
ڕامــان :ئەوانــەی ئێســتا ناویــان لــە خۆیــان نــاوە هەبــوو ،ئەنــوەر قەرەداغــی بــە دەمــی خــۆی ئەمــە
گۆرانیبێــژ ،بەشــی هــەرە زۆریــان بەالیانــەوە گرنــگ دەڵــێ ،ئەگــەر حــەزت کــرد بۆتــی دەهێنــم و گوێــی
نییــە ڕەســەنایەتی لــە گۆرانییەکەیانــدا هەبێــت ،لــێ بگــرە ،دەڵــێ ئێمــە لــە مەقــام و داڕشــتنی
مەقــام تــێ نەدەگەیشــتین ،بۆیــە
یــان نەبێــت ،گوێگرەکانــی باشــن،
بناغەی
بەردی
مەقام
نەختێــک بەینمــان لەگــەڵ یەکتــر
یــان خراپــن ،ژمارەیــان زۆرە ،یــان
کەمــە ،ئــەو شــتانەیان زۆر بــەالوە گۆرانی گوتنە ،پەیژەی ســارد بــوو ،ئــەو بــە دەمــی خــۆی
گرنــگ نییــە .لــەم مــاوەی پێشــوودا سەرکەوتنی هونەرەکەیە ..ئــاوا ددانــی پێــدا دەنــێ.
ڕامــان :ئەگــەر وایــە دەبــوو زیاتــر
بــە ڕێکــەوت لــە تەلەڤزیۆنێــک
کە دەشڵێم باوکم
لێــی نزیــک ببنــەوە تــا پتــر لێیــەوە
لــە
بینــی،
بەرنامەیەکــم
بەرنامەکــەدا وێنەیەکــی مامۆســتا هونەرمەند بوو ،ئەو فێــر بــن.
(عەلــی مەردان)یــان بردبــوو لــە بەڕاستی هونەرمەند بوو .عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:
هونەرمەنــد ئەنــوەر قەرەداغــی لــە
یەکێــک لــە پەیمانــگاکان پێشــانی
قوتابییەکانیــان دەدا ،پێیــان دەگوتــن ئــەوە ئاهەنگەکانــدا ئیشــی لەگــەڵ باوکــم کــردووە ،لــە
کێیــە؟ بــاوەڕت هەبێــت نەیاندەزانــی کێیــە ،یەکێــک ئامێرژەنیــن بۆ بەســتە و شــتی وا هــاوکاری کردووە
دەیگــوت (ناســری ڕەزازی)یــە ،یەکێــک دەیگــوت و کێشــەیان نەبــووە ،بــەاڵم لــە ژەنینــی ئامێــر بــۆ
نازانــم کێیــە ،کارەســاتە نــەوەی ئەمــڕۆ عەلــی مەقــام و ڕۆیشــتنیان بــەدوای مەقــام الواز بــوون.
ڕامــان :ئــەوە بۆیــە دەڵــێ نەختێــک لــە یەکتــر
مــەردان ،وەک یەکێــک لــە ســتوون و ڕەمزەکانــی
دوور کەوتبووینــەوە؟
هونــەری کــوردی نەناســێت.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :لــەو دواییــە لــە
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــەو بۆنەیــەوە بیــرم
کەوتــەوە ،لــەم ماوەیــەدا ئامێرێکــی بچکۆالنــەم کەرکــووک یادێکــی باوکمیــان کــردەوە ،دیســانەوە
ســەند ،نەختێــک «ســی دی» و بەرنامــەی کۆنــم هونەرمەنــد ئەنــوەر قەرەداغــی هەمــان قســەکانی
هەیــە ،بــە ڕێکــەوت «ســی دی»یەکــم لەســەر پێشــتری خــۆی دووپــات کــردەوە.
ڕامــان :بــە حوکمــی ئــەوەی ئێســتا تەکنۆلۆژیــا و
دانــا ،دیــم چاوپێکەوتنێکــی منــە لەگــەڵ ئەنــوەر
قەرەداغــی کــە لەگەڵیــم کردبــوو ،بەرنامەیەکــی ئــەو مۆبایــل و ئامێــرە پێشــکەوتووانە هــەن ،دنیاکــە
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بووەتــە دێیەکــی بچکۆلــە ،ئــەو دێیــە دنیایەکــی
گــەورەی فراوانــە کــە هەموو شــتێکی لــێ دەکەوێتەوە،
هەمــوو شــتێکی لــێ چــاوەڕێ دەکــرێ.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :لەبــەر ئەوەیــە نــە
هونــەر وەک خــۆی دەمێنــێ ،نــە سیاســەت وەک
خــۆی دەمێنــێ ،جــاران زەالمێــک حوکمــی عێراقــی
دەکــرد ،وتەیەکــی هەیــە دەیــوت« :هــەر واڵتێــک
هونەرمەنــدی گــەورەی تێــدا نەبێ ،سیاســەتمەداری
گەورەشــی تێــدا نابــێ».
ڕامــان :ئــەوە قســەیەکی زۆر ڕاســتە ،قســەکە
هــی (ئەدۆنیس)ـــە ،نــەک ســەرۆکی پێشــووتری
عێــراق .واڵتێــک هونەرمەنــدی گــەورەی نەبێــت،
سیاســەتمداری گەورەیشــی تێــدا هەڵناکەوێــت،
بــە مەرجێــک هونەرمەنــدە گەورەکــە بــۆ مــەرام و
ئامانجــە سیاســییە چەپــەڵ و ڕۆژانەییــەکان بــەکار
نەهێنــرێ.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــەاڵم ئــەوە وتەیەکی
زۆر جوانــە ،نازانــم ئــەو کەســەی ئــەوەی وتــووە
کێیــە و کــێ نییــە ،پێوەندیــم بــەوەوە نییــە ،بــەاڵم
ئــەم وتەیــە جوانــە.
ڕامــان :باوکــت لــە ســاڵی  ١٩٤٨چووەتــە
فەلەســتین ،ئەمەیــان چۆن بووە ،کــێ ناردوویەتی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئەمــە وێســتگەیەکی
تــرە لــە وێســتگەکانی ژیانــی باوکــم ،لــە تشــرینی
یەکەمــی ســاڵی  ١٩٤٨کــە شــەڕی فەلەســتین و
ئیســرائیل قەومــا ،لــە هونەرمەنــدە مەقامبێــژە
گەورەکانــی عێــراق کەســیان نەڕۆیشــتن بــۆ ئــەوێ،
حکوومەتــی عێــراق باوکمــی لەگــەڵ حزێــری ئەبــوو
عەزیــز و داخــل حەســەن ،ئــەو ســێ هونەرمەنــدەی
هەڵبژاردبــوو بــۆ ئــەوەی لــەوێ ئاهەنــگ بگێــڕن،
لــە ســەردانێکیدا بــۆ قــودس ،لــە ٢٨ی تشــرینی
یەکەمــی  ١٩٤٨بڕوانامــەی ســەردانی (قــودس)ی
پیــرۆزی وەرگرتــووە و بووەتــە حاجــی.

بەغدا ،سااڵنی حەفتاکان ،یانەی ڕاگەیاندن ،شەقامی
ئەبوو نەواس ،مونیر بەشیر و عەلی مەردان.

ڕامــان :بــە کــوردی ،یــان بــە عەرەبــی گۆرانــی
بــۆ وتبــوون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :باوکــم بــە کــوردی
لــەوێ گۆرانــی بــۆ ســەربازە کــوردەکان گوتــووە،
چونکــە یــەک لیــوای تایبەتــی هەموو ســەربازەکانی
کــورد بــوون ،لەوانــە عەبدولڕەحمــان موفتیــزادەی
شــاعیریش لــەوێ بــووە ،وێنەکــی ســاڵی ١٩٥٤ی
هەیــە کــە لــە ماڵی خۆیان لــە بەغدا هەڵیواســیبوو.
ڕامــان :عەبدولڕەحمــان موفتــی «شــێرۆ» ماڵــی
لــە بەغدابــوو ،بــە پلــەی لیــوا خانەنشــین بــوو،
بــرازای بێخــودی شــاعیریش بــوو ،لــە بەغــدا
چوومەتــە ماڵــی ،کاســێتی چلــەی ماتەمینــی
بێخــودی مامیشــی بــۆ لــێ دام ،کــە لەســەر بەکــرە
تۆمــار کرابــوو ،ســاڵی  ١٩٥٥کۆمەڵێــک شــاعیر و
نووســەر شــیعر و وتــار دەخوێننــەوە ،بــە جوانــی
گوێــم لــێ گــرت ..جارێــک باوکــت چووەتــە قاهیرە،
تــۆ بــەوەت زانیــوە ،زانیاریــت لــە بــارەی ئــەو
ســەفەرەیەوە هەیــە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــەوە ســاڵی ١٩٣٢
بــوو ،کۆمەڵێــک هونەرمەنــد بــوون ،چوونەتــە
قاهیــرە ،لــە هەولێریــش کوڕێکــی هەولێــری هەیــە
نــاوی جــەالل خــدرە وتــی حەیــدەرە کەچــەڵ
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دانرابــوو بــڕوا ،بــەاڵم موفتییەکــەی هەولێــر
نەیهێشــتووە لەگەڵیــان بچــێ ،چونکــە پێــی
وتــووە تــۆ بــڕۆی کــێ لــە مزگەوتەکــە بانــگ دەدا؟
ئیتــر باوکــم لەگــەڵ گوبانچــی دەڕوات ،تیپەکــەی
لەگەڵیــان چــووە هەموویــان جوولەکــە بــوون،
چواریــان جوولەکــە بــوون ،ئــەو حســێن عەبدوڵاڵیــە
کــە وتــم ئیقاعــی لــێ داوە ،یەکێــک لــە ئەندامانــی
تیپەکــە بــووە.
ڕامــان :ئەندامانــی ئــەو تیپــەی لەگەڵیــان
ڕۆیشــتوون ،هــەر ئــەو تیپــە بــووە کــە پێشــتر
نــاوت بــردن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،ئــەوان بــۆ
قاهیــرە دەچــن ،لــە قاهیــرە کــە ئاهەنگــی گۆرانی و
مەقــام ســاز دەکــرێ ،باوکــم دەڵــێ مــن بــە کــوردی
گۆرانــی دەڵێــم .پێــی دەڵێــن ئــەوە «یەکەمیــن
کۆنگــرەی مۆســیقای عەرەبییــە ،چــۆن شــتی وا
دەبــێ؟ شــتی وا نابــێ ،نابــێ تــۆ بــە کــوردی
گۆرانــی بڵێــی ،دەبــێ بــە عەرەبــی گۆرانــی بڵێــی.
ئەویــش دەڵــێ مــن بــە عەرەبــی گۆرانــی ناڵێــم»،
ئیتــر دوور دەخرێتــەوە ،ئــەوە لــە کۆنگرەکــە ڕووی
داوە.
ڕامــان :دوای ڕێگەگرتــن لێــی کــە نەیانهێشــتووە
لــەو کۆنگرەیــەدا بــە کــوردی گۆرانــی بڵــێ ،ئیــدی
یەکســەر دەگەڕێتــەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :نــا ،یەکســەر
نایەتــەوە ،ئــەو لــە قاهیرە قــەوان تۆمــار دەکا ،دوو
بەســتە تۆمــار دەکا ،ڕوویەکــی قەوانێــک گۆرانــی
«چــاو جوانــەی ڕوومــەت پانــە ،ماچێکمــان دەرێ
جەژنانــە» ،ئــەوە شــیعری خۆیەتــی ،شــیعرەکەی
تــری کــە تۆمــاری کــردووە ،مــن پێــش ماوەیــەک
لــە کتێبەکــەی (هەڵبــژاردەی شــیعری کــوردی)
ورد دەبوومــەوە ،بــە ڕێکــەوت کتێبەکــەی مێــژووی
ئەدەبــی کــوردی (عەالئەددیــن ســەجادی)م دی،

الپەڕەکانــم هەڵدەدایــەوە و دەگــەڕام ،شــیعرێکی
زێــوەرم بەرچــاو کــەوت« ،تکانــی ئابــڕووی چەمــەن
بــەڕووی ئابــدارەوە ،شــکانی نرخــی نەســتەرەن
بەزوڵفــی موشــکبارەوە» ،باوکــم ئــەو بەســتەیەی
لــە قاهیــرە وتووە و ســاڵی  ١٩٣٢تۆمــاری کردووە.
ڕامــان :خــۆت وەک گوێگرێــک چــۆن هونەرەکــەی
باوکــت هەڵدەســەنگێنی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :کــە دەڵێــم باوکــم
هونەرمەنــد بــوو ،ئــەو بەڕاســتی هونەرمەنــد بــوو،
تــۆ ئــەو هەمــوو شــیعرانە بخەیتــە نــاو مێشــکت و
ئەزبەریــان بکــەی گرنگــە ،ناکــرێ تــۆ دەفتەرێکــی
گــەورە لەگــەڵ خــۆت هەڵگــری کــە هەمووی شــیعرە
تــا بچــی لــە کاتــی بەســتە وتــن ســەیری بکــەی و
بیڵێــی ،ئــەو ســەلیقەی هەبــووە و هەمــووی لەبــەر
کــردووە ،مــن ئــەوەم پــێ گرنگــە.
ڕامــان :بیرتیــژی بــۆ هەمــوو کەســەکان و لــە
هەمــوو بوارەکانــدا زۆر گرنــگ و پێویســتە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بێگومــان ،بــەاڵم ئــەو
چ بەهرەیەکــی هەبــووە ،کــەوا ئــەو کاتــەی گۆرانــی
وتــووە ئــەو شــیعرەی بەبیــر هاتووەتــەوە.
ڕامــان :ئەمــە کــێ لەســەر قــەوان بــۆی تۆمــار
کــردووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :لــە میســر بۆیــان
تۆمــار کــردووە.
ڕامــان :ئاخــر دەزانــم ،ئەگــەر کۆمپانیــا بــووە ،چ
کۆمپانیایــەک بــووە ،نــاوی چ بــووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :کۆمپانیــای ســۆد
وەی.
ڕامــان :بەرانبــەر بــە پــارە بۆیانــی تۆمــار
کــردووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بێگومــان ،بــە پــارە
کردوویەتــی ،بــەاڵم بــۆ نــاوی قەوانەکــە ،ناوێکــی
عەرەبییــان خســتووەتە بانــی.
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«کــە شــەو دادێ» ،ئــەوە گۆرانییەکــەی (محەمــەد
ڕامان :نازانی چەند پارەیان داوەتێ؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ناوەڵــا ،بــەاڵم عەبدولوەهاب)ـــە ،کۆنــە ،مۆسیقاکەشــی کۆنــە.
ڕامــان :دیــارە (محەمــەد عەبدلوەهاب)یــش بــۆ
لەســەر قەوانەکــە ناوێکــی عەرەبییــان بەنــاوی
مووســا حیلمــی کــە هونەرمەندێکــی عەرەبــە گۆنگرەکــە بانــگ کــراوە و ئامــادە بــووە و لــەوێ
دانابــوو ،نــاوی باوکــم لەســەر پارچــە کاغەزێکــی بــۆ یەکــەم جــار باوکتــی بینیــوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،لــەوێ لەگــەڵ
بچکۆالنــە ،وەک پــوول وا بــوو کــە دەوروپشــتەکەی
وەک پــوول گرنــج گرنجــە ،بــە کەتیــرە پێیــەوە باوکــم پێکــەوە دانیشــتبوون ،ئــەو لــە الیەکــی تــری
لکێنرابــوو ،دوایــی وەرەقەکــە کــەوت ،چونکــە وەک هۆڵەکەیــە کــە لــە وێنەکــەدا دیــارە .شــاعیرێک
دەزانــی قەوانەکــە لــە ١٩٣٢ـــەوە تاکــوو ئێســتا هەیــە عەبدولموحســین ئەلکازمــی ،لــە قاهیــرە
باوکــم دەعــوەت دەکا ،باوکــم دەیگــوت لــە مــاڵ
هەڵبگیرێــت ،ماوەیەکــی زۆرە.
ڕامــان :ســااڵنێکی زۆرە قەوانەکــە هەیــە ،چاکــە یــەک کچــی هەبــوو ،ئیتــر ئــەوە چوونە میســرەکەی
بــووە و دەگەڕێتــەوە.
ماویشــە.
ڕامــان :ئــەو گۆرانیانــەی تۆمــاری
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــەاڵم
لە
دەیگوت
باوکم
کــردن ،لــە ئێزگــە پەخــش کــران؟
قەوانەکــە مــاوە و هەیــە.
فەلەستین شەوانە
گۆرانییەکانــی باوکــت لــە کــوێ بــۆ
ڕامــان :ئەوجــا گۆرانییەکــە لــە
قاهیــرە پەخــش کرابــوو و خەڵکــی نازم غەزالی دەهاتە کــوردەکان پەخــش کــران؟
چادرەکەمانەوە و لێمی عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــە
عــەرەب گوێیــان لــێ گرتبــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،دەپرسی فاڵن مەقام چۆن داخــەوە ئــەو گۆرانیانەمــان نییــە.
بەڵــێ ،عــەرەب گوێیــان لــێ گرتبــوو ،دەوترێت ،ئەو مەقامە چۆن ڕامــان :ئاخــر ئێزگەیەکیــان بــە
بــەاڵم بــە زمانی کــوردی و لە قاهیرە ئەدا دەکەی ،کە دوو  -نــاوی (الشــرق األدنــی) لــە ئــوردون
گۆرانــی بڵێــی ،زۆر زەحمــەت بــوو ،سێ جار پێیم دەوت زوو دانابــوو ،ئێزگەیەکیــش لــە قاهیــرە
هەبــوو.
لــەوێ (ئەحمــەد شــەوقی)ی شــاعیر
وەری دەگرت.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :نــا،
کــە کۆشــکێکی بەنــاوی (کرمــة إبــن
هانــي) هەبــوو ،لــە ناوچــەی (الجیــزة) دەعوەتــی ئــەوەی لــە ئێزگەکــەی کاتــی جەمــال عەبدولناســر
کردبــوو( ،محەمــەد عەبدولوەهاب)یــش دەعوەتــی پەخــش کــراوە ،ئــەوە هــی ئێزگەکــەی پێــش
پەنجــاکان بــووە.
کردبــوو.
ڕامــان :ئــەو ســاڵەی باوکتیــان لەگــەڵ حزێــری
ڕامــان :لــە دانیشــتن و دەعوەتەکــەی محەمــەد
ئەبــوو عەزیــز و داخــل حەســەن نــارد ،بــۆ کوێیــان
عەبدولوەهــاب گۆرانــی وتبــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،محەمــەد نــاردن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئەوەیــان ســاڵی
عەبدولوەهــاب بــە عەرەبــی گۆرانییــەک بــە باوکــم
دەڵــێ ،پێــی دەڵــێ گەرەکمــە تۆمــاری بکــەم١٩٤٨ ،ـــە ،بــۆ فەلەســتین بــوو.
ڕامــان :مــن مەبەســتم ئەوەیانــە ،گۆرانییەکانیــان
«اللیــل لمــا خلــي» ،یانــی کــە شــەو دادێ ،لیــل،
شــەوە ،لمــا خلــي ،بــە لەهجــەی میســری ،واتــە لــە کــوێ گــوت؟ لەنــاو جەمــاوەر گوتیــان ،یــان
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تۆماریــان کــردن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئاهەنگیــان بــۆ
ســەربازە کــوردەکان ســاز کــرد.
ڕامــان :ئاهەنگــی ڕاســتەوخۆی بــۆ ســەربازە
کــوردەکان ســاز کــردووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،ڕاســتەوخۆ
بــوو ،خــۆی تیپــی موزیکــی تایبەتــی هەبــوو ،ئــەو
تیپــە لەگــەڵ ئــەو ڕۆیشــتبوون.
ڕامان :ئەو تیپە تایبەت بوو بە خۆی؟
عەبدولقادر عەلی مەردان :ئا ،بەڵێ.
ڕامــان :بــۆ هونەرمەنــدی دیکــەش موزیکیــان
ژەنیــوە ،یــان هــەر تەنیــا بــۆ ئــەو بــووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :نــا ،بــە تەنیــا هــەر
بــۆ ئــەو بــووە ،کۆمەڵێــک ژەنیــار بــوون.
ڕامــان :وەک بزانــی باوکــت هیچ هەوڵێکــی نەداوە
کتێبێــک ،لێکۆڵینەوەیــەک ،وتارێــک لــە بــارەی
مەقاماتــەوە دابنــێ ،یــان ڕەشنووســی کارێکــی وای
بەجــێ نەهێشــتووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :هەوڵــی وای نییــە،
لــەم ڕووەوە هیچــی بەجــێ نەهێشــتووە ،بــەاڵم لــە
تشــرینی دووەمــی ســاڵی  ١٩٧٩دەزگای ڕۆشــنبیریی
و باڵوکردنــەوەی کــوردی کتێبــی (دەروازەیــەک بــۆ
ئــاواز و گۆرانــی کــوردی)ی مەحمــوود زامداریــان
بــۆی نــارد تــا وەک شــارەزا و پســپۆڕێک لــە مەقــام،
ڕەشنووســی کتێبەکــە هەڵســەنگێنێ و بیــروڕای
خــۆی لــە بــارەوە بنووســێ ،چونکــە باســی (مەقــام)
بەشــێکی نــاو کتێبەکــە بــوو.
ڕامــان :ئــەو ئامێرژەنانــەی تیپەکــە مووچەکەیــان
لەســەر ئێزگــەی بەغــدا بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،بــۆ ســەفەری
قاهیــرە ،کــە ســەفەریان کردبــوو ،حکوومەتــی
عێــراق شــتێکی پێیــان دابــوو ،مەعیــن بــۆ هــەر
یەکەیــان دە دینــار بــوو ،لەبیرمــە پێنــج دینــاری لــە

مــاڵ جــێ هێشــت و پێنــج دینــاری لەگــەڵ خــۆی
بــرد.
ڕامان :ئەو بڕە پارەیە بەشی چی دەکات؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئاخــر پێیــان وتبــوو
ئێمــە بــە ڕێــی ســەفارەتی عێــراق پارەتــان بــۆ
دەنێریــن ،لــە ئــوردن ،یــان لــە لبنــان ،یــان لــە
دیمەشــق لــە ســەفارەتی عێراقــی وەری دەگــرن،
ئەوکاتــە زەحمــەت بــوو حکوومەتــی عێــراق ئــەو
پارەیــە بنێــرێ ،کاتــی شــەڕ بــوو.
ڕامــان :ئــەی باشــە ئەوانــە چــۆن خەرجــی ڕۆژانەیان
بە دەســتخەت خســتووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :باوکــم چــووە لــە
ئێزگــەی بەیــرووت ئاهەنگــی کــردووە ،کــە پــارەی
وەرگرتــووە لــە خــۆی و لــە تیپەکــەی ســەرف
کــردووە ،بــۆ نموونــە لــە ســووریا ئاهەنگــی
کــردووە ،هــەر لــە ئێزگــەی دیمەشــق ،لــە ئــوردون
ئێزگــەی شــەرقولئەدنا هەبــوو ،ڕەفیــق چــاالک،
ئەگــەر بــە هەڵــە نەچووبــم ،ڕەمــزی قــەزاز ،گــۆران،
ئەوانــە لــەوێ ئیشــیان کــردووە ،ئەلەوێــش گۆرانــی
تۆمــار کــردووە ،بەرانبــەر بــەوە پــارەی وەرگرتــووە
و ســەرفی کــردووە ،ئــەو شــتانە هەبــوون ،ئیتــر
ئــەوەی فەلەســتین لەناو چــادر لەگەڵ ســەربازەکان
دەخەوتــن ،ئــەوە بــوو لــەوێ عەبدولڕەحمــان
موفتیــزادەی شــاعیر (شــێرۆ)ی بینیــوە.
ڕامــان :شــاعیرەکە بــە عەبدولڕەحمــان موفتــی
ناســرابوو ،ئەوانــە لــە ســلێمانی بــە بنەماڵــەی
موفتــی چاومــار بەناوبانگــن.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :باوکــم وەک هــاوڕێ
لەگەڵیــان ڕۆیشــتبوو ،هاوڕێکانــی نــازم غەزالــی،
گۆرانیبێــژە بەناوبانگەکــەی عــەرەب ،لەگــەڵ
(خەلیــل ئەلڕیفاعــی)ی هونەرمەنــد پێکــەوە
وێنەیــان هەیــە ،وێنــەی بچکۆالنــە ،لــە فەلەســتین
وێنــەی لەگــەڵ نــازم غەزالــی هەیــە .باوکــم دەیگوت
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شــەوانە نــازم غەزالــی دەهاتــە چادرەکەمانــەوە و
لێمــی دەپرســی ،فــان مەقــام چــۆن دەوترێــت،
ئــەو مەقامــە چــۆن ئــەدا دەکــەی؟ دەڵــێ کــە دوو
ســێ جــار پێیــم دەوت ،زوو وەری دەگــرت.
ڕامــان :مامۆســتا (محەمــەد گوبانچی)ش وەســفی
باوکتــی کــردووە ،گوتوویەتــی کــە مامۆســتای منــە
لــە مەقامــات.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،لــە دوای
ڕاپەڕیــن لــە یەکــەم ،یــان دووەم ژمــارەی ڕۆژنامەی
خەبــات ،لــە دوا الپەڕەیــدا ئەنــوەر قەرەداغــی
باســی ئــەوەی کــردووە و لــەوێ وتوویەتــی جارێــک
ئێمــە لــە ســلێمانی دانیشــتبووین ،لــە جێگایــەک،
چایخانەیــەک ،ســتۆدیۆی وێنەگرتنێــک بــووە،
دەڵــێ یەکێــک هــات زانیمــان ئــەوە گوبانچییــە،
لێیمــان پرســی وتــی بەڵــێ خۆمــم.
ڕامــان :ئــەو قســەیەم لــە هونەرمەنــدان ئەنــوەر
قەرەداغــی و خالیــد ســەرکار بیســتووە ،ئــەوان
دەڵێــن لــە چایخانەیەکــی ســلێمانی دانیشــتبووین،
لــە پــڕ یەکێــک هــات دانیشــت ،ئــەو کەســە زۆر
لــە گوبانچــی دەچــوو ،کــە چووینــە الی و لێمــان
پرســی و دواتــر زانیمــان گوبانچییــە ،لەگەڵــی
ڕێکەوتیــن کــە ئاهەنگێکــی بــۆ ســاز بکەیــن.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــا ،بەڵــێ ،ئیتــر
دەڵــێ لــە دانیشــتنەکەدا ســەبارەت بــە باوکــم
وتوویەتــی« ،اعتبــرە أســتاذا للمقامــات العراقيــة››،
دەڵــێ لــە هەمــوو عێراقــدا کــەس نییــە لــە ئــەدا
حەقــی مەقــام بــدات لــە عەلــی مــەردان زیاتــر،
(عــادل ئەلهاشــمی)یش لــە کتێبــی (گۆرانــی و
ئــاوازی کــوردی)دا باســی کــردووە.
ڕامــان :خۆیشــی مەقــام وتــن هــەر ئەدایــە ،لــە
مەقــام وتنــدا هــەر کــەس لــە ئــەدا کــردن شــێوازی
تایبەتــی خــۆی هەیــە ،واتــە هــەر کــەس ڕوحییەتــی
خــۆی دەداتــێ ..تــۆ ئەوەنــدەی کــە لــە دایکــت

بیســتبێت ،یــان ســەرنجت دابــێ و هەســتت پــێ
کردبێــت ،پەروەردەکردنــی باوکــت بــۆ منداڵەکانــی
چــۆن بــوو؟ بەپێــی پێویســت بایەخــی پێتــان داوە،
یــان هەمــوو ئەرکەکانــی بــە دایکــت ســپاردووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــا شــتێکت بــۆ
بــاس بکــەم ،ڕۆژێــک جێژنــە بــوو ،ئــەوە ســاڵی
 ،١٩٥٤هاوســێیەکمان هەبــوو ،هاوڕێــم بــوو ،کــە
جێــژن بــوو و منــاڵ بوویــن ،منداڵــەکان وتیــان بــا
بچیــن بــۆ ســینەما ،تــازە ماڵمــان چــوو بــووە تــەل
محەمــەد ،پێکــەوە ڕۆیشــتینە ســینەما ،ســەعات ٨
بــوو کــە بــۆ مــاڵ گەڕامــەوە ،باوکــم لــە ڕاڕەوەکــە
وەســتابوو.
ڕامان :هەر بە ڕێکەوت لەوێ وەستابوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،وتــی ئــەوە
لــە کــوێ بــووی؟ وتــم لەگــەڵ کوڕەکانــی ئــەو
هاوســێیەمان بــووم .باوکــی ئــەو هاوڕێیانــەم
کاتــی خــۆی ،لــە کۆنــدا لــە ســلکی ســەربازی
ئەفســەر بــووە ،لەگــەڵ عەبدولڕەحمــان موفتــی
لــە فەلەســتین بــوون ،لــە دەوڵەتــی عوســمانی
ئەفســەر بــووە ،خەڵکــی ســلێمانییە ،محەمــەد
ئەحمــەد زەالم ،لــە هەمەوەنــدەکان بــوو ،ژنەکــەی
لــە شــاڵییەکانی ســلێمانییە ،وتــم لەگــەڵ فەیســەڵ
و غــازی کوڕەکانــی ئــەو هاوســێیەمان چووبوویــن
بــۆ ســینەما ،ســەعات ٨ی شــەوی هاویــن بــوو،
وتــی جارێکــی تــر ئەگــەر ئــەم کاتانــە بگەڕێیتــەوە
مــاڵ ،مــن دەزانــم چــۆن مامەڵــەت لەگــەڵ دەکــەم،
ئیتــر لــەو ڕۆژەوە تاکــوو ئێســتا بــەو دۆخەمــەوە
کــە نەخۆشــم و تــەواو نیــم ،خــوا شــاهێدە قــەت تــا
ســەعات نــۆی شــەو دوانەکەوتــووم.
ڕامــان :ئــەوە هــەر تــۆ ،یــان هەموو برایەکانیشــت
وا بوون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :نــا ،شــکور هەموویان
وا بوون.
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ڕامــان :گوێتــان لــە قســەکانی باوکــت دەگــرت؟
ئــەی چــی بــە خوشــکەکانت دەگــوت ،ئامــۆژگاری
بــۆ ئــەوان چــی بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :هەمــان مامەڵــەی
ئێمــەی لەگەڵــدا دەکــردن  ،خوشــکەکانم زیاتــر
ئیلتیزامیــان بــە کاروباری ماڵــەوە هەبوو ،یەکێکیان
قوتابــی بــوو ،ئــەوەی تریــان ماوەیــەک تەلەبــە
بــوو ،ئیتــر لــە ماڵــەوە دانیشــت و لــە ئیشــکردن
یارمەتــی دایکمــی دەدا ،دووانــی بچکۆالنــەی ترمــان
هەبــوو ،ئەوانیــش لــە مەکتــەب بــوون ،ئیتــر دەزانی
پەروەردەکــردن زەحمەتــە ،تــۆ گەرەکتــە نەوەیــەک
پــەروەردە بکــەی ،کارێکــی ئاســان نییــە ،ئــەو
نەوەیــەی کــە ئێســتا پــەروەردە دەکــرێ ،نازانــم
بڵێــم چ نەوەیەکــە ،شــوکر زۆر چــاو کــراوەن ،منــاڵ
تەمەنــی ســاڵێکە ،یــان زیاتــر خەریکــی مۆبایلــە،
پــەروەردەی منــاڵ زەحمــەت بــووە.
ڕامــان :ئاخــر مــن بۆیــە ئــەو پرســیارەم لێــت
کــرد ،چونکــە گوتــت باوکــم زۆر کــەم لــە مــاڵ
دەبینــرا ،مــن کــە چوومەتــە قوتابخانــە ئــەو
خەوتــووە ،ئێــوارە ڕۆیشــتووە تــا دەرنگــی شــەو
نەهاتووەتــەوە و مــن نەمدیــوە ،بۆیــە مەبەســتمە
بزانــم چەنــد پێوەندیــی لەگــەڵ ئێــوە هەبــووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــەو کاتانــەی کــە وا
یەکتریمــان دەدی ،زیاتــر لــە ڕۆژانــی پێنجشــەممان و
جومعــان بــوو ،جەختــی لــەوە دەکــردەوە کــە لەگــەڵ
خەڵــک بــە زمانــی خــۆش قســە بکەیــن ،دەیگــوت
زمانتــان شــیرین بــێ ،زەرەر بــە ئەمالوئــەوال
مەگەیەنــن ،ڕێــزی خەڵکــی بگــرن ،ئــەو میوانــەی
دەهاتــە ماڵمــان ،ئێمــە بــە چــاو دەمانــدی ،بەبــێ
ئــەوەی پێمــان بڵــێ ،دەمانــدی چ ڕێزێکــی لــێ
دەگــرت ،ئــەوە پارچەیــەک لــەو پەروەردەیــەی ئێمــە
بــوو.
ڕامــان :مــن باوکتــم لــە نزیکــەوە دەناســی،

پیاوێکــی تــا بڵێــی هێمــن و لەســەرخۆ بــوو ،بــاوەڕ
ناکــەم لــە ژیانیــدا تــووڕە بووبــێ ،یــان لەوانەیــە
تووڕەبوونــی زۆر کــەم بووبــێ ،پیاوێــک بــوو بــە
دەردی عــەرەب دەڵێــن موســالیم و بێــوەی بــوو،
تــۆ وەکــوو ئینســانێک بــاری ســەرنجت بەرانبــەری
چ بــوو ،ئایــا باوکــت هیــچ لێتــان تــووڕە بــووە؟ یان
ڕۆژێــک لــە ڕۆژان دەنگــی بەســەر دایکتــدا بــەرز
کردووەتــەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ناوەڵــا ،لەوانەیــە
لــە ســەرەتاوە وەک هــەر ژن و مێردێــک گیروگرفــت
لەنێوانیــان هەبووبــێ ،لەبــەر مەســرەف ،یــان
لەبــەر ژیــان نەختێــک دەمەقاڵەیــان بووبــێ ،بــەاڵم
نەگەیشــتووەتە ئــەوەی دەنــگ بــەرز بکاتــەوە ،یــان
جوێــن بــدا و تــووڕە ببــێ.
ڕامــان :ئــەوە ڕووی نــەداوە ،چونکــە مــن وام
دیــوە ،پیاوێکــی زۆر ســەنگین و هێــور بــوو ،کــەم
دوو بــوو ،زۆر کــەم قســەی دەکــرد.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،کەســێکی
هەمیشــە دەم بــە خەنــدە بــوو.
ڕامــان :دەزانــم ،مەبەســتم خەنــدەی ســەرلێو
نییــە ،مەبەســتم لــە قســەکردنە ،باوکــت پیاوێــک
بــووە وەکــوو هەندێــک کــەس زۆر حــەزی لــە قســە
نەدەکــرد.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ڕاســتە ،لــە مــاڵ
کەســێکی لەســەرخۆ بــوو ،هەندێــک جــار لــە
ڕەمەزانانــدا خــۆی دەشووشــت و دەســتنوێژی
دەگــرت و قورئانــی دەخوێنــد ،بــەاڵم نەمدیــوە نوێژ
بــکات ،بیســتوومە و دیومــە قورئانــی دەخوێنــد،
بێگومــان ئــەوە بەشــێک لــە پەروەردەکردنــە ،تــۆ
کــە باوکــت دەبینــی قورئــان دەخوێنــێ ،تــۆش
جــۆرە ئیلتیزامێکــت لــەال دروســت دەبــێ ،مــن
ئــەوەم لــێ دیــوە.
ڕامــان :ئینتیمــای سیاســی و پێوەندیــی بــە حزبە
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سیاســییەکانەوە هەبــووە ،یــان نا؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ســااڵنی شەســتەکان
کاتــی شۆڕشــی ئەیلــوول ،ڕادیۆیەکــی بچکۆالنەمــان
هەبــوو ،ماڵمــان لــە تــەل محەمــەد بــوو ،ماڵەکــە
دوو ژوور و هەیوانێــک بــوو ،یەکــەم ژوور لەســەر
جادەکــە ،دووەمیــن ژوور لەســەر حەوشــەکە بــوو،
دەچــووە بنەبانــی ژوورەکــەی ســەر حەوشــە،
پشــتەوەی ژوورەکــە ،نزیــک دیوارەکــە ڕادیــۆی
دەخســتە ســەر دەنگــی کوردســتانی عێــراق ،ئەوەی
هانــی هانــی لەســەر بــوو ،دەیخســتە ســەر ئــەوێ
و بــە بێدەنگــی چوارمەشــقی دادەنیشــت ،ســەری
دەخســتە ســەر ،یــان نزیــک ڕادیۆکــە دەبــوو بــۆ
گوێگرتــن لــە هەواڵــەکان ،نــەک ئەمنێــک ،کەســێک
بــێ و کەڕەتێــک ببیســتێ و تووشــی گرفتێــک
ببیــن.
ڕامــان :هــەر تەنیــا خــۆی گوێــی لــە دەنگــی
کوردســتانی عێــراق دەگــرت؟
عەبدولقــادر عەلــی مەردان :نا ،دوو برادەری هەبوو
دەهاتــن بــۆ الی ،مــەال مەجیــد ،باوکــی نیزامەددیــن
گلــی ،لەگــەڵ ئەحمــەد شــاناز دەهاتــن ،ئەوانیــش
فەقیرانــە بــە بێدەنگــی و چوارمەشــقی دادەنیشــتن،
گوێیــان دەدایــە هەواڵەکانــی پێشــمەرگە.
ڕامان :ئەحمەد شاناز ئەویش کەرکووکی بوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــا ،بەڵــێ ،بەرزنجــی
بــوو ،ماڵــی لــە بەغــدا بــوو.
ڕامــان :لــە بەغــدا پێکــەوە گوێیان لــە هەواڵەکانی
شــۆڕش دەگــرت تــا بزانــن چاالکیــی پێشــمەرگە
چییــە ،دڵــی خــۆش بــوو کــە پێشــمەرگە لە شــاخن
و چاالکییــان هەیــە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــا ،بەڵــێ ،یەکێــک
لــە ئێزگــەی پێشــمەرگە ،دەنگــی کوردســتانی
عێــراق ئیشــی دەکــرد ،چاالکیــی پێشــمەرگە لــە
ئێزگــەی دەنگــی کوردســتانی عێــراق پێشــکەش

دەکــرا ،ئەوجــا کاتــی وتووێژەکــەی ســەردەمی
عەبدولڕەحمــان بــەزاز ،ئەندامانــی وەفدەکــە هاتــن
بــۆ بەغــدا ،باوکم ســروودی نیشــتمانی هەبوو« ،من
فــەدای ئــەم خاکــە جوانــەی وەتەنــم ،ئەاڵهوئەکبــەر
هەمــوو گشــتمان ئەڵێیــن یــا کوردســتان›› ،ســروود
بــوو ،ســروودێکی زۆر جــوان بــوو ،ئــەوەی تۆمــار
کــرد و دای پێیــان ،کــە گەڕانــەوە ماوەیــەک
ئێزگــەی دەنگــی کوردســتان ئەوەیــان لــێ دەدا.
ڕامــان :نازانــی کــێ بــوو ســروودەکەی بۆیــان
بــرد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئێســتا لــە نــاوی ئــەو
کەســە دڵنیــا نیــم کــە کــێ بــوو.
ڕامــان :ئــەو کەســە لــە سیاســییەکان ،یــان لــە
نووســەر و ڕاگەیاندنــکارەکان بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :نــا ،نــا ،کەســێکی
ڕاگەیاندنــکار بــوو ،لەگــەڵ ئــەو وەفــدە بــۆ الی
عەبدولڕەحمــان بــەزاز هاتبوونــە بەغــدا.
ڕامــان :چیتــر لــە بــارەی باوکتــەوە هەیــە باســی
بکــەی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :باوکــم جــوان ئێمــەی
پــەروەردە کــرد ،تاکــوو ئێســتا کــە دەڕۆینــە ڕێــوە
ئەگــەر مێروولەیــەک لــە جادەکە ببینیــن ،دادەبەزین
بــۆ ئــەوەی پامــان نەخەینــە بــان مێروولەکــە.
ڕامــان :ئــەو قســەیەت ڕاســتە ،مــن شــایەتی
ئەوەتــان بــۆ دەدەم ،بەتایبەتــی لــە ڕێــی تــۆوە کــە
لەمێــژە دەتناســم.
عەبدولقــادر عەلی مەردان :زۆر ســپاس ،ســەالمەت
بی .
ڕامــان :لــە بــارەی باوکتــەوە دەمەوێــت چــی
بــاری ســەنجێک ،یــان ڕەخنەیەکــت لەبــارەوە هەیــە
بیڵێــی ..باشــە باوکــت پێوەندیــی لەگــەڵ تاقــە
خوشــکەکەی چــۆن بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :هەر تاقە خوشــکێکی
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هەبــوو ،خوشکەکەیشــی تــا ماوەیــەک لەالمــان بوو،
تــا شــووی بــە شــێخ عیزەددیــن تاڵەبانــی کــرد لــە
لەیــان ،ئیتــر تووشــی نەخۆشــی بــوو ،دەمــاری
ڕەق بووبــوو ،هاتبــوو بــۆ بەغــدا بــۆ چارەســەر
وەرگرتــن ،ئیتــر ئەمــری خــوای کــرد.
ڕامــان :ئــەو خوشــکەی خــۆش دەویســت ،چەنــد
منداڵــی لەپــاش بەجێمــا؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــا ،زۆر ،چونکــە
هەردووکیــان تاقانــە بــوون ،دوو کــچ و کوڕێکــی
جــێ هێشــت.
ڕامــان :ئــەدی باوکــت باســی باوکــی خــۆی بــۆ
نەدەکــردن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ناوەڵــا ،تەنیا هەر ئەو
مەســەلەی کاروانچــی تووتنەکــە بــوو ،هــەر ئەوەنــدە
بــوو کــە دەچوونــە ناوچــەی شــارباژێڕ و تووتنیــان
بــە واڵغ دەهــاورد بــۆ لەیــان و لــە (لەیالن)ـــەوە
دەیانبــردە نــاو کەرکــووک.
ڕامــان :ئــەدی نازنــاوی مــەردان لــە چییــەوە
هــات؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :لــە (چاالک)ـــەوە
هــات ،واتــای ئــازا دەگەیەنــێ.
ڕامــان :مــەردان ،خــۆی ئــەو نازنــاوەی لــە خــۆی
نــاوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :نەخێــر ،ئــەوە
خزمێکــی زۆر نزیکــی هەبــوو ،خزمــی باوکــی
بــوو ،دوو خوشــک بــوون ،مــەال شــەوکەت و مــەال
هەیبــەت ،ئەوانیــش لــە کەرکــووک لــە تەکیــە
مەولوودیــان دەخوێنــد ،مــەال هەیبــەت نابینــا بــوو،
باوکــم منــداڵ بــوو ،کــە مەولــوود دەبــوو دەســتی
دەگــرت و دەیبــرد لــە مــااڵن مەولــوود بخوێنــێ ،بــە
تایبەتــی مەولــوودی ژنــان ،باوکــم دەســتی دەگــرت و
دەیبــردە مەولــوود و دەیگەڕانــدەوە مــاڵ ،ئــەو مــەال
هەیبەتــە (مــەردان)ی نــاو لــێ نــا مــەردان.

ڕامــان :کەواتــە مــەال هەیبــەت نــاوی (مــەردان)ی
لــە باوکــت نــاوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،کــە لــە
(لەیالن)یــش لەســەر خەرمــان دەخــەوت ،مناڵێکــی
زۆر بچکۆالنــە ،مێردمنــداڵ دەبــێ ،لەســەر خەرمــان
وەک پاســەوان خەوتــووە ،بەیانیــان زوو شــەبەقی،
مێگەلــی بــۆ لەوەڕانــدن دەرکــردووە ،هەمــوو ئــەو
شــتانەی کــردووە ،ئیتــر ئــەو (مەردان)ـــە بــووە بــە
نازنــاوی عەلــی مــەردان.
ڕامــان :عەلــی مــەردان لــە ژیانیــدا زۆر ڕێــزی لــێ
نــراوە؟ چەنــد جــار خــەاڵت کــراوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،زۆر جــار
خــەاڵت کــراوە ،بەتایبەتــی دوای ســااڵنی حەفتــا.
هونەرمەندانــی عــەرەب لــە بەغــدا یــەک جــار ،باوکم
دوو جــار بڕوانامەیــان پێــی داوە ،خەاڵتێکیــان
بڕۆنزێــک بــوو لەســەر مەڕمــەڕ ،بــە ئاڵتــوون
لەســەری نووســرابوو فــەن ،ئــەوە حەڵقەیەکــی
ئاڵتوونــە ،ئەوەیــان پــێ بەخشــی ،ئەوکاتــە لەتیــف
نســەیف جاســم وەزیــر بــوو.
ڕامــان :وەزیــری ڕۆشــنبیریی و ڕاگەیاندنــی عێراق
بوو.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :هەروەهــا کاتێــک تاریق
عەزیــز وەزیــری ڕۆشــنبیری بــوو بڕوانامەیەکیــان پــێ
بەخشــی ،ســەندیکای هونەرمەندانیــش بڕوانامەیــەک و
مەدالیایەکیــان پــێ بەخشــی.
ڕامــان :هەمــوو خەاڵتــەکان ،مەدالیــا و بڕوانامــە
بــوون ،ئــەی لــە ڕووی ماددییــەوە هیــچ کۆمــەک
نەکــرا؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ناوەڵــا ،ســاڵی
 ١٩٦٣کــە چووبــوو بــۆ ئێــران ئاهەنگــی ســاز
کردبــوو ،کاتــێ گەڕایــەوە ،لــە بەغــدا ســەفارەتی
ئێرانــی ئاهەنگــی پێشــوازییان بــۆی ســاز کــرد.
ڕامان :ئاهەنگی پێشوازییەکە چۆن بوو؟
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عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــە گەرمی پێشــوازییان
لــێ کــرد( ،جامێکــی  -کاســێکی) زیویــان پێــی
بەخشــی بــوو ،لەگــەڵ ئــەو تێپــەی کــەوا گۆرانییەکەی
لەســەر تۆمــار کــراوە ،هەروەهــا ســەعاتێکی ئاڵتوونــی
کــە نرخەکــەی ســێ هــەزار تومەنــی ئــەو کاتــە بــوو،
وەک دیــاری پێیــان بەخشــی.
ڕامــان :خــۆی ئــەوەی بــۆ بــاس کــردووی ،یــان
ئــاگات لــەو ڕێزلێنانــە بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :مــن لــە ئاهەنگەکــە
لەگەڵــی بــووم و چوومــە ســەفارەتی ئێــران،
ئێســتاش ڕێزلێنــان و بڕوانامــە و مەدالییەکــەی
هــەر مــاون ،هەنــدێ بــرادەر ئێستایشــی لەگەڵــدا
بــێ لــە  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥هــەر خەاڵتــی دەکــەن.
ڕامــان :بێجگــە لــەو خەاڵتــەی ئێــران ،لەالیــەن
واڵتانــی دیکــەوە ڕێزیــان لــێ گرتــووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :برادەرێــک مامۆســتا
بــوو ،لــە یابــان دەیخوێنــد ،کــە هاتــەوە وتــی
مــن وەک ڕێزلێنانێــک ئــەوەم بــۆ باوکــت هێنــاوە،
ژنەکــەی خەڵکــی یابانــە ،ئــەو لــە زانکــۆی
ســلێمانی مامۆســتا بــوو کــە زانکــۆی ســلێمانی
لــەوێ بــوو ،ئیتــر ئــەو خەاڵتــەی باوکمــی پــێ
بەخشــیم ،ئێســتاش هەڵــم گرتــووە .کوڕێکــی تــر
کــە خــۆی لــە هەوادارانــی گۆرانییەکانــی باوکمــە،
چووبــووە چیــن ،لــە چیــن مەدالیایەکــی بچکۆالنــەی
هێنابــوو ،شووشــە لەنــاو شووشــەیە بــە لیــزەر
وێنەیەکــی باوکــم لــە ناوەوەیــدا چــاپ کــراوە ،کــە
دەیکەیتــەوە چــوار ڕەنــگ ،پێنــج ڕەنگــە ،ســوور و
زەرد و شــین ،وەک چرایــە دەکرێتــەوە ،ئەویشــم
هەڵگرتــووە .کوڕێکــی تــر شــتێکی بچکۆالنــەی بــۆم
هێنابــوو  ،ئەویــش بڕۆنــزە ،زنجیرێکــی تێدایــە ،لــە
پشــتی ئــەی ،ئێــم ،واتــە عەلــی مــەردان نووســراوە،
ئەویشــم هەڵگرتــووە.
ڕامــان :بــا باســێکی ئــەو ئەرشــیڤەی باوکــت

بکەیــن ،دیــارە باوکــت پیاوێــک بــووە حــەزی لــە
ئەرشــیڤ بــووە و بایەخــی پــێ داوە و زۆر شــتی
هەڵگرتــووە ،ئێــوە لــە دوای نەمانــی باوکــت چەنــد
توانیوتانــە ئەرشــیڤەکەی وەک ئەمانــەت بپارێــزن؟
عەبدولقــادر عەلــی مەردان :ئەو نەوەیەی ئێســتای
خانەوادەکەمــان ،یــان بڵێیــن ئــەو نەوەیــەی کــە وا
دوا نەوەیــە ئەرشــیڤەکەیان نەپاراســت ،بــەاڵم مــن
ئــەوەی توانیــم و پێــم کــرا شــتە ســەرەکییەکانم
پاراســت.
ڕامــان :وەکــوو چــی؟ چیــت پاراســتووە و چۆنــت
پاراستووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ســاڵی  ١٩٨٠کــە
مناڵەکانــم هــاوردە هەولێــر ،هــەر لــە ڕۆژنامــەی
(هاوکاری)یــش مامــەوە و هاتوچــۆم دەکــرد،
پێنجشــەممان دەهاتمــەوە ،جومعــە دەگەڕامــەوە،
ئــەو کاتــە ئــەوەی توانیــم لــە بەغــدا دەرم کــرد،
ئــەو شــتانەم دەگوێزایــەوە هەولێــر ،ئــەو دوو
دیارییــە ،بڕوانامەیــەک و کۆمەڵێــک قەوانــی
کۆمپانیــای چەخماخچــی ،دەســتخەتی خــۆی کــە
پێنــج دەفتــەری خــۆی هەبــوو ،ئەوانــەم هەمــوو
دەرکــرد ،کۆمەڵێــک وێنــەم ڕزگار کــرد ،هەمــوو
ئەوانــەم هێنایــەوە هەولێــر و هەڵــم گرتــن ،بــەاڵم
مناڵەکانــی تــری گوێیــان پــێ نــەدا ،ئــەوە بــوو
دۆخەکەیــان تێــک دا.
ڕامــان :لــەو ئەرشــیڤەی لــەالی ئێــوە بــوو هیچــی
لــێ نەفەوتــا ؟ ئەرشــیڤی گۆرانییەکانــی ،دەفتــەری
دەســتوخەتەکانی ،یــان خەڵــک کــە نامــەی بــۆی
نــاردووە ،ئــەو نامانــە زۆر گرنگــن ،لــەالت مــاون،
یــان فەوتــاون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــە داخــەوە ،زۆریــان
لــێ فەوتــا ،بــەاڵم ســێ چــوار نامــەم هەڵگرتــووە.
ڕامــان :ئــەو نامانــە بــە زمانــی کوردیــن ،یــان
عەرەبــی؟
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عەبدولقادر عەلی مەردان :بە زمانی کوردین.
ڕامــان :بۆچــی تــا ئەوانــەش نەفەوتــاون
فۆتۆکۆپییەکیــان ناهێنــی لــە گۆڤــاری (ڕامــان)دا،
باڵویــان بکەینــەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :نامەکان لەبەردەســتن،
یــەک ،دووانێکیــان لــە ئێرانــەوە هاتــوون ،نامەیەکیان
هــی (ئەنــوەر شــاکەلی)ی شــاعیرە ،ئەوکاتــە تــازە
تەلەبــەی پۆلــی شەشــی ســەرەتایی بــووە کــە
نامەکــەی لەگــەڵ پارچــە شــیعرێک بــۆ نــاردووە،
عەبدوڵــا پەشــێو شــیعرێکی خــۆی بــۆی نــاردووە.
ڕامــان :شــیعرەکەی پەشــێو ،نامــەی لەگــەڵ
نەبــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،نامەشــی
لەگــەڵ بــوو ،بــەاڵم بــە داخــەوە نامەکــە فەوتــا،
شــیعرەکەی بــە دەســتخەتی خــۆی مــاوە ،باوکــم
نووســیویەتی ،عەبدڵــا پەشــێو ،ئیتــر ئەو شــتانەی
کــە وا مــن هەڵــم گرتــوون ،بــۆ نموونــە دووجــار
ســەعاتیان پێــی بەخشــیوە ،ســەعاتە ئاڵتوونییەکــە
الی برایەکــم بــوو ،گوایــە ئــەو هەڵــی بگــرێ ،دەڵــێ
لــە بەغــدا دزێــک چووەتــە ســەریان و ســەعاتەکەی
دزیــوە ،هەمــووی ئاڵتــوون بــوو ،ئــەوەی لــە ئێــران
پێیــان دابــوو ،تەنانــەت زنجیــر (بزیــم) هەیــە،
بزیمەکەشــی ئاڵتــوون بــوو ،ســەعاتێکی قەمــەری
بــوو ،مێــژووی ئــەوان بــە زایینــی و شــتی وا نییــە،
شــتێکی دەگمــەن بــوو.
ڕامان :بەڵێ ،الی ئەوان هەتاوییە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــەو ســەعاتە دوو
هەتــاوە ،ســەعاتێکی عەنتیکــە بــوو ،بــەاڵم وێنەکەیــم
هەیــە ،بــە وێنــە هەڵــم گرتــووە ،کــە چووەتــە
الی شــێخ مەحمــوود ،بەرماڵێــک و خەنجەرێــک و
ســەبیلێکی پــێ داوە ،کــە چووەتــە الی شــێخ
عەالئەددینــی بیــارەی نەقشــبەندی ،باوکــی شــێخ
عوســمان ،باوکــم وێنەیەکــی بــە جلــی کوردییــەوە

هەیــە ،ئــەو جلــە کوردییــە ئــەو پێــی داوە.
ڕامان :ئەو دەستە جلە کوردییەی ماوە؟
عەبدولقادر عەلی مەردان :ناوەڵاڵ.
ڕامــان :کۆڕەکــەی ســاڵی  ،١٩٨٠کــە پێــش
مردنــی بــە چەنــد مانگێــک لــە ســلێمانی بۆمــان
ســاز کــرد ،ئــەوە لــە تەوەرێکــی تایبەتیــدا باســی
دەکەیــن ،چونکــە لەوێــش لــە بیرمــە بــە چاکــەت
و پانتۆڵێکــی شــەکەرییەوە هاتبــوو ،گوتمــان وەک
خــەاڵت و ڕێزلێنــان بــۆ مامۆســتا چــی بکەینــە
دیــاری؟ پێشــنیارم کــرد و گوتــم ئــەو کــە بــە
جلــی چاکــەت و پانتۆڵــەوە هاتــووە ،بــا بــە جلــی
کوردییــەوە بینێرینــەوە ،ئــەوە بــوو وەک دیــاری
(شــاڵ)مان بــە دیــاری دایــێ.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ڕاســتە ،قوماشــەکەی
بوو.
ڕامــان :ئەوجــا ئــەوە قومــاش نییــە ،ئــەوە شــاڵ،
کــر ،یــان بــوزووی پــێ دەڵێــن.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئەویــش ماوەیــەک
مایــەوە ،دوایــی فڕێیــان دا ،نازانــم چییــان لــێ
کــرد.
ڕامــان :بــەاڵم ئێمــە گوتمــان قیاســەکەی نازانیــن
بــا ســەقەت نەبێــت و خــۆی بیــدوورێ ،دیارییەکــی
ڕەمــزی زۆر گونجــاو و موعەبیــر بــوو ،بــۆ ئــەو
کاتــە زۆر جــوان بــوو.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــەوە نیســانی ســاڵی
 ١٩٨٠بــوو ،بەڕاســتی ئــەو ڕێزلێنانــەی لە ســلێمانی
بــۆی کــرا ،ئێســتایش شــانازی پێــوە دەکەم.
ڕامــان :ئــەوە لــە بنەڕەتــدا بیرۆکــەی مــن بــوو،
حــەز دەکــەم بــۆ مێــژوو بزانــرێ.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :هــەر لــە وێنەکــەدا
جەنابــت لەســەر شــانۆکەدا دیاربــووی ڕۆڵــی
ســەرەکیت هەبــوو ،ئــەو ڕێزلێنانــەم زۆر پــێ خــۆش
بــوو ،چونکــە هــەر لــە دوای ئــەو ڕێزلێنانــە بــە
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چەنــد مانگێــک کۆچــی دوایــی کــرد.
ڕامــان :لــە تەوەرێکدا باســی دەکەین ،بیرۆکەکەی
چــۆن لــەالم ســەری هەڵــدا ،کۆمەڵێــک ڕووداوی
خۆشــی تێدایــە باســیان دەکەیــن ،چونکــە کۆڕێکــی
زۆر گرنــگ بــوو ،تەنانــەت بەبــێ ئــەوەی ئاگامــان
لــێ بێــت ئەوەنــدە خەڵــک هاتبــوون ،حکوومــەت
ناچــار بــوو قــوات خاســەی ناردبــووە ئــەو نــاوە،
نــەوەک ببــێ بــە خۆنیشــاندان و هەرایــەک دروســت
ببــێ.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــەو کۆمەڵــە
الوەی دەوروپشــتی باوکــم کەریــم کابــان و دوو
ســێ گۆرانیبێــژی ئــەو کاتــە کــە لــە دەوروپشــتی
دانیشــتوون ،لــە وێنەکــەدا دیــارن ،ئــەوە وێنەیەکــی
زۆر جوانــە.
ڕامــان :بەڵــێ ،ئــەو وێنەیــە لە ئێمەوە داکــەوت و باڵو
بــووەوە ،وێنــەکان لەالیــەن وێنەگــری بەڕێوەبەرایەتیــی
ڕۆشــنبیریی جەمــاوەرەوە گیرابــوون ،دواتــر فیلمــەکان
کەمــال ڕەئــووف محەمــەد بردنــی و نەیهێنانــەوە ،تــا
ئێســتاش هــەر لــە ئەرشــیڤی ئــەو ماونەتــەوە ،بــەاڵم
ئــەوەی بــاش بــوو کــە زوو وێنەکانــم شووشــتەوە ،لەبەر
ئــەوەی گرتەیەکــی ئــەوی تێدابــوو ،لە تەنیشــت شــەماڵ
ســائیب دانیشــتبوو ،گوتــی پێویســتم بــە فیلمەکانــە،
دەیانبــەم دەیانشــۆمەوە ،لەگــەڵ کاســێتەکانی بــۆت
ناردبــووم ،پێنــج کاســێت بــوون ،گۆرانــی هەمەچەشــن
بــوون ،هــەر لــە گۆرانییــە ســەرەتایەکانییەوە کــە
لــە ســااڵنی ١٩٢١وە دەســتی پــێ دەکــرد ،گۆرانییــە
تورکییەکــە کــە پێشــتر ئامــاژەم بــۆی کــرد ،گۆرانــی
عەرەبــی و فارســی تێدابــوو ،گوتــم بــۆم بنێــرە بــۆ
ئــەوەی لــە بەینــی بڕگەیــەک و بڕگەیــەک گۆرانییــەک
دابنێــم ،چونکــە ســەروکاری کۆڕەکــەم دەکــرد ،ئیتــر
پێنــج کاســێتەکە و فیلمەکانــی چــۆن بــرد نەیهێنانــەوە،
ئــەوە مێــژووە دەبــێ بگوترێــت.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :نازانــم کتێبەکانــی

کاک (کەمــال ڕەئــووف)ت بینیــوە ئەوانــەی
باســی ئێزگــەی کــوردی دەکــەن ،بزانــە چەنــد
قســە بــە خەڵکــی دەڵــێ ،مــن پێوەندیــم بــە
فــان کەســەوە کــرد کــە لــە لەنــدەن دادەنیشــێ،
کچــی عــادل عیرفــان ،بــۆ ئــەوەی شــتم بــۆ بنێــرێ
بــاوم بکردبایــەوە ،ئێســتا و ئێســتایش نەینــارد،
ئــەوە ناشــیرینە ،بەڵکــوو ئــەو ئافرەتــە دەســتی
نەکەوتبــێ بۆتــی بینێــرێ؟ جارێــک لــەم دواییــە
کــە لــە هۆڵەنــدا بــوو ،تەلەفوونــی بــۆ کــردم،
وتــی هەمــوو دەســتخەتەکانی باوکتــم بــۆ بنێــرە،
مــن ئیشــیان تێــدا دەکــەم ،گوتــم کاکــە بــە چــی
بۆتــی بنێــرم ،پاشــان تــۆ ناتوانــی دەســتخەتەکان
بخوێنیتــەوە ،دەبــێ یەکێکــی شــارەزا دوو ســێ جار
بۆتــی بیخوێنێتــەوە ،ئەوجــا فێــری دەســتخەتەکەی
باوکــم دەبــی ،بــەم قســەیە لێــم تــۆرا ،جارێکــی
دی تەلەفوونــی کردبــوو کچەکــەم هەڵــی گرتبــوو،
قســەی ناشــیرینی بــە کچەکــەم گوتبــوو.
ڕامــان :دەســتوخەتی باوکــت ناخــۆش بــوو ،بــاش
نەبــوو ،بــە ئاســانی نەدەخوێندرایەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــاش بــوو ،بــەاڵم
ڕێنووســەکەی کۆنــە ،ڕێنووســی فەقێیەتــی و
مەالیەتییــە ،دەســتخەتمان هەیــە ئەگــەر بیبینــی
کاغەزەکــەی ســپییە ،ڕەنگــی بووەتــە قاوەیــی،
بــەاڵم هەڵــم گرتــووە.
ڕامــان :باوکــت حــەزی لــە ســینەما هەبــوو ،بــۆ
ســەیری فیلــم دەچــوو؟
عەبدولقادر عەلی مەردان :ناوەڵاڵ.
ڕامــان :هــەر هیــچ نەچــووە؟ لــە هەمــوو ژیانیــدا
نەچــووە؟ جارێــک دەســتتان بگــرێ و ئێــوە لەگــەڵ
خــۆی ببــات؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ناوەڵــا ،شــتی وا
ڕووی نــەداوە.
ڕامان :ئەی حەزی لە شانۆ دەکرد؟
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عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :وەک حــەز بەڵــێ،
نــەک وەکــوو ســەردانی شــانۆ ،بــەاڵم لــە ئێزگــەی
کــوردی لەگــەڵ تیپەکــەی ڕەفیــق چــاالک و ئەحمەد
دەنــگ گــەورە بەشــداریی کــردووە.
ڕامــان :لــە گفتوگۆیەکمــدا لەگــەڵ دوکتــۆر
عیزەددیــن مســتەفا ڕەســووڵ باســی باوکتــی
کــردووە  ،دەڵــێ مــن لــە بەغــدا قوتابــی بــووم
دەچوویــن لــە ئێزگــە تەمســیلمان دەکــرد ،دیــارە
تەمســیلیان کــردووە و پارەیشــیان داونەتــێ،
دەڵــێ جارێکیــان لەگــەڵ مامۆســتا عەلــی مــەردان
تەمســیلم کــرد ،لــە تەمســیلکەدا مــن دەبــەن بــۆ
ســەربازی ،گوتــی دایکــم لــە ســلێمانی بــە ڕێکــەوت
بیســتبووی ،گوتبــووی ئەیــەڕۆ ئــەوە خــۆ کوڕەکــەم
دەبــەن بــۆ ســەربازی ،ئــەوە چــۆن شــتی وا دەبــێ؟
پێیــان گوتبــوو بابــە ئــەوە تەمســیلە ،ئــەوە لــە
گفتوگۆکــەدا هەیــە ،دیــارە باوکــت تەمسیلیشــی
کــردووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،بەڵــێ ،لــە
چــوار حەڵقــەدا تەمســیلی کــردووە.
ڕامــان :وەک لەبیــرم بــێ باوکــت لــەوێ دەوری
موختــاری بینیــوە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــۆ موختــار نازانــم،
بــەاڵم لــە چایخانــەی حەمــە بــۆر ،شــتێکی وایــە
کــراوە.
ڕامــان :لــە کــوێ بــووە؟ لــە شــاری ســلێمانی
بــووە؟
عەبدولقادر عەلی مەردان :ئا ،بەڵێ.
ڕامــان :لــە ســلێمانی چایخانەی حەمــە ڕەق هەبووە،
نــەک چایخانــەی حەمەبۆر.
عەبدولقــادر عەلــی مەردان :حەمــە ڕەق ،چایخانەی
حەمــە ڕەق تەواوە.
ڕامــان :مــن حەمــە بــۆرم نەبیســتووە( ،حەمــە
ڕەق)م بیســتووە ،چونکــە زۆر لــە شــاعیرەکان

لــەوێ دادەنیشــتن ،لەوانــە گــۆران و هاوڕێکانــی
لــەوێ دانیشــتوون.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :حەمــە بــۆر باوکــی
(ئەحمەد زەردەشت)ـــە ،تەمسیلەکە بە زۆر کردمیان
بــە دوکتــۆرە ،باوکــم چــوار تەمســیلی هەیــە.
ڕامان :ناوەکانی ئەو چوار دانەیە دەزانی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :کەمــال ڕەئــووف
لــە کتێبەکەیــدا نووســیویەتی ،تەمســیلەکان هــی
باوکــم نییــە ،هــی (ڕەفیــق چــاالک)ن ،باوکــم
حــەزی کــردووە لــەو بــوارەدا چاالکییەکــی هەبێــت
و تەمســیل بــکا ،بــەاڵم ئەویــش زۆر لەســەری
بــەردەوام نەبــووە ،چونکــە ئەوانــەی ســەروکاری
تیپەکەیــان دەکــرد نەمــان.
ڕامــان :باشــە وەک گوتــت باوکــت تــا ســێی
ســەرەتایی خوێنــدووە ،بــەاڵم وەک دیــارە لــە
حوجــرەش خوێندوویەتــی ،وەک بزانــی حــەزی لــە
کتێــب خوێندنــەوە هەبــوو؟
عەبدولقادر عەلی مەردان :بەڵێ ،ئا.
ڕامان :چ کتێبێکی دەخوێندەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :زیاتــر شــیعری
شــاعیرەکانی دەخوێنــدەوە( ،عومــەر خەیام)مــان
هەبــوو ،چاپــی یەکەمــی عومــەر خەیــام کــە لــە
ئێرانــەوە بۆیــان هاوردبوو ،بــەردەوام دەیخوێندەوە.
ڕامــان :ئــەوەی وەریــان گێڕابــووە ســەر زمانــی
کــوردی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،چــوار دێــڕ،
چــوار دێــڕ بــوو.
ڕامان :هەر شیعرەکانی خەییام چوارینەن.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :مەبەســتمە بڵێــم
چــوار بــە چــوار ،چــوار دێــڕی کــوردی و چــوار
دێــڕی فارســی بــوو .لــە کتێبێکــی ئەســتووردا
بــوو ،ئــەوە بــوو ،دەزگا ڕۆشــنبیرییەکانی بەغــدا
کتێبیــان بــۆی دەنــاردە ئێزگــە ،وەک گۆڤارەکانــی:
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هیــوا ،شــەفەق ،گەالوێــژ ،تاهیــر تۆفیــق دوو کتێبــە
چاپکراوەکــەی خــۆی بــۆی نــارد.
ڕامــان :مەبەســتت کتێبەکانــی چەپکــە گــوڵ و
ئــاوازی بەســۆز و گۆرانــی و ژیــان و ئەوانەیــە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،کتێبێکــی
هەبــوو لــە بــارەی گۆرانــی عەرەبی ،تاریــخ المقامات
العربیــة ،کــە عەبدولکەریــم عــەالف نووســیویەتی،
کۆنــە ،ئێســتا نەمــاوە ،هەروەهــا کتێبێکــی بەنــاوی
(الطــرب عنــد العــرب) هەبــوو.
ڕامان :نووسەری کتێبەکان خۆیان بۆیان ناردبوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،ئــەوان بــە
دیــاری بۆیــان ناردبــوو.
ڕامان :خۆی دادەنیشت ئەو کتێبانەی دەخوێندەوە؟
عەبدولقادر عەلی مەردان :بەڵێ.
ڕامــان :بــەاڵم ئــەو مەقامــات لــە کتێبەکانــەوە
فێــر نەبــووە ،زیاتــر بــە گوێگرتــن – ســەماعی
فێــری مەقــام بووبــوو.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،بێگومــان
وایــە.
ڕامــان :بەتایبەتــی لــە تەکیــەی کەرکــووک و لــە
لەیــان فێربــووە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،بــە تایبەتیش
کــە دەچــووە الی فەقێــکان ،نزیکــی تەجویــدی
قورئــان و مەولــوود خوێنــەکان دەبــووەوە.
ڕامــان :بــەاڵم پــێ دەچێــت زیاتــر لــە هەمــوو
کتێبێــک ،دیوانــی شــیعری شــاعیرانی کــوردی
خوێندبێتــەوە ،بــۆ گۆرانییەکانــی شــیعری جوانــی
هەڵبــژاردووە ،بــۆ نموونــە شــیعری گــۆران و هــەردی و
ئەخــۆل و شــاعیری دیکــەی تێدایــە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــەو شــاعیرانە لــە
دوای پەنجــاکان و شەســتەکان خۆیــان شــیعریان
بــۆی دەنــارد  ،بــە نامــە شــیعریان بــۆی دەنــارد،
ئێســتا ئەگــەر ئــەو کتێبــەی بەنــاوی (شــیعری

هەڵبــژاردەی کــوردی) بدینــی ،ئــەوە هەمــووی بــە
نامــە بــۆی نێــردراوە ،لــەو بــاوەڕەدام هەندێــک لــە
دیوانەکانــی ئــەو شــاعیرانە ،ئــەو شــیعرانەی لەنــاو
کتێبەکــەی باوکمــدا هــەن ،ئــەوان لەالیــان نییــە.
ڕامــان :یــان لەالیــان نییــە ،یــان دەســتکاری
شــیعرەکانی خۆیــان کــردووە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــەو ڕۆژە شــیعرێکم
دی هــی ئەحمــەد دڵــزار ،خــوا تەمــەن درێــژی
بــکات (ئەوکاتــە کۆچــی دوایــی نەکردبــوو) ،دوو
شــیعرم لــە ناویــدا دۆزییــەوە ،یەکێکیانــی بــە
مەقــام وتــووە ،ئــەوەی تریــان بەســتەیە« ،ئــەی
بااڵبــەرزی نەرموشــل›› ،ئــەوە هــی ئەحمــەد
دڵــزارە ،وتــم کوڕەکــەی ببینــم ،لێــی بپرســم ئەگــەر
دیوانــی هەیــە بیهێنــێ بــەراوردی دەکــەم ،بزانیــن
جیاوازییەکەیــان چییــە ،هەروەهــا شــیعرێکی هێمــن
کــە لــە دیوانەکەیــدا نییــە ،لــە کتێبەکــەی باوکمــدا
هەیــە.
ڕامــان :دڵــزار دیوانــی هەیــە ،کــۆی شــیعرەکانی
چــاپ کــراون.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئێســتا حــەز دەکــەم
بەدواداچــوون بــۆ ئــەو شــتانە بکــەم ،ســاغیان
بکەمــەوە ،پڕۆژەیەکــم بــە دەســتەوەیە ،ئەگــەر
تەمــەن دەرفــەت بــدا ،ئــەوە دەبینــن نەخۆشــم و
جــارێ وەزعــم بــاش نییــە.
ڕامان :هیوادارم باش بیت.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــەی چــی بکەیــن،
ئیتــر ئــەوە ژیانــە.
ڕامــان :کەواتــە باوکــت حــەزی لــە خوێندنــەوە
بــووە ،لەنــاو کتێبەکانیــش زیاتــر حــەزی بــە
خوێندنــەوەی شــیعر بــووە ،بــە تایبەتــی شــیعری
کــوردی ،چونکــە ســەرنجم داوە شــیعری باشــی
بــۆ گۆرانییەکانــی هەڵبــژاردووە .ســەلیقەی
بــۆ هەڵبژاردنــی شــیعر زۆر چاکــە ،بێجگــە لــەو
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شــیعرانەی خــۆی نووســیونی ،شــیعری زۆر جوانــی
هەڵبــژاردووە و ئــاوازی بــۆ دانــاون و بــە بەســتە و
مەقــام گوتوونــی.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئــەوە شــیعرێکمان
لەالیــە ،تــا ئێســتا بــە زۆر کەســم وتــووە ،دەمــەوێ
ســاغی بکەمــەوە ،بــەاڵم تــا ئێســتا بــە ئەنجامێــک
نەگەیشــتووم .شــیعرەکە مولەمەعــە ،مــن ئــەو
جــۆرە شــیعرەم نەمبیســتبوو ،یەکــەم جــارم
بــوو دەمبیســت ،بەڕێکــەوت بەنــاو دەفتەرەکانــی
باوکمــدا دەگــەڕام ،شــیعرەکە نزیکــەی دە دێــڕە،
واتــە دە بەیتــە ،فارســییە ،عەرەبییــە ،کوردییــە،
شــیعرەکەت بــۆ دێنــم بیدینــە ،ئــەوە چەنێکــە
دەپرســم نازانــم هــی کێیــە ،ئــەو شــیعرەی چــۆن
کەوتووەتــە دەســت ،نازانــم.
ڕامــان :لەنــاو شــیعری کوردیــدا زۆر شــیعری
مولەمــەع هــەن ،کاتــی خــۆی د .مــارف خەزنــەدار
لــە یەکێــک لــە ژمارەکانــی گۆڤــاری کۆلیــژی
ئەدەبیــات لەســەر مولەمەعــی نووســیوە ،حەتمــەن
ئــەو مولەمەعەیــان بــۆ نــاردووە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :یەکێــک لــەو کتێبانەی
هەیەتــی ،یەکــەم ئەلفوبێیە.
ڕامــان :خەلدوونییــە دەڵێــی ،یــان ئەلفوبێــی
کــوردی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئەلفوبێــی کــوردی
لەنــاو کتێبەکانیــدا هەیــە.
ڕامان :ئەلفوبێی کوردیی کێیە؟
عەبدولقادر عەلی مەردان :بە تەواوی نازانم.
ڕامــان :دەبــێ ئــەوەی حامیــد فــەرەج ،یــان
ئەحمــەدی عەزیزاغــا ،یــان ئیبراهیــم باڵــدار بــێ؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :خاوەنەکــەی بــە
دیــاری بــۆی ناردبــوو ،بێگومــان ئــەو ئەلفوبێیــەی
ئێســتا نییــە ،ئەلفوبێــی ئیبراهیــم باڵــدارە.
وێنەکانــی هەموویــان بــە جلــی کوردیــن و قەبــارەی

کتێبەکــە گەورەیــە ،بــەاڵم ســەرم لــەوە ســوڕماوە
کــە لــە چاپخانــەی پــەروەردە چــاپ کراوەتــەوە،
زۆر دەســتکاری کــراوە.
ڕامــان :دەتــەوێ بڵێــی چاپەکــەی ئــەم دواییــەی
تێــک دراوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،دانەیەکــم
هەیــە ،هەڵــم گرتــووە.
ڕامــان :باوکــت هەندێــک قەوانــی هەیــە ،کاتــی
خــۆی لــە ســلێمانی کۆمەڵێکــم لــە قەوانەکانــی
چەخماخچــی و بەیزافــۆن پەیــدا کــرد ،کــە مەقــام
و بەســتەی (عەلــی مەردان)یــان لەســەر تۆمــار
کــراوە ،مــن دەمزانــی مامۆســتا باکــووری ســوودیان
لــێ وەردەگــرێ ،بۆیــە پێشکەشــی ئــەوم کــرد ،پێــم
گــوت تــۆ قەوانــت هەیــە و ســوود لــەو ئوســتوانانە
وەربگــرە ..نازانــی باوکــت چــۆن لەگــەڵ کۆمپانیــای
چەخماخچــی و بەیزافــۆن کاری کــرد ،چــۆن لێیــان
نزیــک بــووەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :خۆزگــە تــۆ قەوانــی
بەیزافۆنــت بدیایــە ،ئــەو کاتــی ســەرەتا کــە
تۆمــاری کــردووە ،بێگومــان نــە ئــەو تەســجیالنە
کــە ئوســتوانە بــوو ،ئەوســا شــتێکی خــڕ بــوو،
ئامێرەکــەم دیبــوو ،یــەک ئامێــر جێــگای دوو
شــوێنی خــڕی تێدایــە دەچێتــە نــاوی ،یەکێکیــان
تازەیــە ،ئەوەکــەی تــری تۆمــار کــراوە ،لەســەر ئــەو
لوولەیــە تۆمــار دەکــرا ،دەیاننــارد بــۆ حەڵــەب لــە
ســووریە ،لــە حەڵــەب چــاپ دەکــرا و دەیانهێنــا
بــۆ فرۆشــتن ،بــەاڵم باوکــم قەوانێکــی هەیــە هــی
کۆمپانیــای هۆمۆکــۆردە ،لــە کــورد و لــە عــەرەب
کــەس گۆرانــی لــەو کۆمپانیایــەدا تۆمــار نەکــردووە.
ڕامان :چەند دانەی لەالیان تۆمار کردووە؟
عەبدولقادر عەلی مەردان :یەک دانە.
ڕامان :ساڵی چەند؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــەڕای مــن ســااڵنی
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بیســتەکانە ،کۆتایــی بیســتەکان بــووە.
ڕامــان :ئــەوەی چەخماخچــی و بەیزافــۆن کــێ
پێــی گــوت وەرە بــۆت تۆمــار بکەیــن ،کۆمپانیاکــە
خۆیــان هاتــن بــۆ الی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئەوەش هــەر حەڵەبە،
لــەوێ تۆمــار دەکــرا ،دەیاننــاردن لــە حەڵــەب چــاپ
دەکران.
ڕامــان :دەزانــم ،ئەوانــەی کــە پێوەندییــان پێــوە
کــرد کــێ بــوون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :کۆمپانیــاکان
گەرەکیانــە قازانــج بکــەن ،دیتییــان گۆرانیبێــژی
کــورد نییــە ،هــەر عەلــی مــەردان هەیــە گۆرانــی
دەڵــێ و گۆرانییەکانــی ســەرکەوتوون ،ئیتــر بە ڕێی
ئێزگــەوە پێوەندییــان پێــوە کــرد ،تۆمارەکەیــان
دەکــرد و دەیاننــارد .ئــەوەی حەڵــەب بۆیــە پێــی
دەڵێــن بەیزافــۆن ،چونکــە خاوەنەکــەی لبنانــی
بــوو ،نــاوی ئیلیــا بەیــزا بــوو ،فۆنەکــە هــی دەنگــە،
بــووە بــە بەیزافــۆن.
ڕامــان :ئــەی خاوەنەکــەی چەخماخچــی چــۆن
پێوەندیــی پێــوە کــرد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :عەبدوڵــا و ناجــی،
ئەوانــە لــە بەغــدا کۆمپانیاکەیــان و خۆیــان یەکــەم
کــەس بــوون شــوێنی کاســێتیان دانــا.
ڕامان :ناوی تەواویان چی بوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :عەبدوڵــا چەخماخچــی و
ناجــی چەخماخچی.
ڕامان :هەر ئاوا بەناوبانگ بوون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،وێنەیەکیشــم
هەیــە هەڵــم گرتــووە کە هــی عەبدوڵــا چەخماخچی
خاوەنــی ســەرەکی کۆمپانیاکەیە.
ڕامــان :تۆمارکردنــی ئەو قەوانانە دەســتکەوتێک،
داهاتێکــی مــاددی بــۆ باوکــت تێــدا بوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،دێتــە بیــرم

ئــەوەی چەخماخچــی پێنســەت دیناری سویســرییان
دابوویــێ.
ڕامــان :پێنســەتی سویســری زۆرە! ئــەوە ســاڵی
چەنــد بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ئاخــر کۆمەڵێــک
قــەوان بــوون ،یــەک و دووان نەبــوو ،لەوانەیــە
ســااڵنی پەنجــاکان بووبــێ.
ڕامــان :ئــەو پارەیــە بــۆ ئــەو کاتــە پاداشــتێکی
زۆر باشــە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :پێنســەت دیناریــان
پــێ دا ،ئێســتایش بــە بیــرم دێ پەنجــا دینــاری
دایــە دایکــم ،دایکیشــم دایــە بالەیەکــی کەپــس ،لــە
کارگــەی فەتــاح پاشــا لــە بەغــدا کــە شــوێنەکەیان
لــە کازمیــە بــوو ،لــەوێ بالەیەکــی پەمــۆی ســەندو
بردییــە الی هەلــاج کردییــە دۆشــەگ و لێفــە و
ســەرین ،پارەکــەی بــۆ ناومــاڵ و کەلوپــەل کڕیــن
خــەرج کــرد ،ئــەوەی مایــەوە بــۆ ژیانمــان ،بــەوە
نەختێــک بووژاینــەوە و گوزەرانمــان بــاش بــوو.
ڕامــان :ئــەو بــڕە پارەیــە ســوودی باشــی هەبووە،
دیــارە کــە گۆرانییــەکان بــاو کراونەتــەوە ،خەڵــک
قەوانەکانــی کڕیــوە و داهاتــی هەبــووە ،ئەوانیــش
حەقــی خۆیــان داوەتــێ ..یەکێــک لــەو شــتانەی کــە
زۆر بەالمــەوە گرنــگ و پێویســتە وەک وێســتگەیەک
لــە ژیانــی ئــەو هونەرمەنــدە باســی بکەیــن
هاوڕێیەتــی و ئاشــنایەتییەکی زۆر پتــەوی لەگــەڵ
ســەیید عەلــی ئەســغەری کوردســتانی بــووە،
دەڵێــن جارێــک بــۆ مــاوەی ( )١٠ڕۆژ هاتــووە و
لەگــەڵ م .عەلــی مــەردان بــە یەکــەوە بــوون و
ئــەو ( )١٠ڕۆژەیــان پێکــەوە بــەڕێ کــردووە ،تــۆ
چــی لــە بــارەی ئــەو پێوەنــدی و هاوڕێیەتییــەوە
دەزانــن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :شــتێکی ئەوتــۆ لــە
بــارەی ئــەو پێوەندییــەوە نازانــم.
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ڕامــان :لەوانەیــە هەروەکــوو هەواڵێــک بەمــەت
زانیبــێ ،بۆیــە وردەکاری ئــەو هاتنــە نازانــی..
ئــەی ڕێــک نەکەوتــووە لــە ماڵــەوە بۆتیــان بــاس
کردبــێ؟
عەبدولقادر عەلی مەردان :نەوەڵاڵ.
ڕامــان :ئێســتا دێمــەوە ســەر خــۆت ،تــۆ کــە بــە
عەرەبــی خوێنــدت ،منیــش تــا شەشــی ســەرەتاییم
لــە قوتابخانــەی (بابولشــێخ) ،ئەبــی تەمــام،
ئیبــن ســینام لــە بەغــدا خوێنــد ،مــن بــە عەرەبــی
خوێنــدم ،بــەاڵم کــە هاتمــەوە کوردســتان خــۆم
فێــری کوردییەکــی بــاش کــرد ،بــە کــوردی زۆرم
خوێنــدەوە ،تــۆ بــۆ هەوڵــت نــەدا زمانەکــەت پــاک
بکەیتــەوە و فێــری کوردییەکــی بــاش ببیــت؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بــا عــەرزت بکــەم،
تــۆ لــە کــوێ لەدایــک بــووی؟
ڕامــان :مــن لــە هەولێــر ،لــە گەڕەکــی تەیــراوا
لەدایــک بــووم.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :چەنــد ســاڵ لــە
هەولێــر بــووی؟
ڕامــان :تــا تەمەنــی پێنــج ســاڵی لــە هەولێــر
بــووم ،لــە ســاڵی 1963وە چووینــە بەغــدا ،تەمەنــم
حــەوت ســاڵ بــوو کــە چــووم لــە پۆلــی یەکــی
ســەرەتایی دەســتم بــە خوێنــدن کــرد.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :واتــە دوای حــەوت
ســاڵی تــەواو ،بــە حــەوت ســاڵی تــۆ بــە تــەواوی
زمانــی دایکــت فێــر بووبــووی ،فێرکــردن بــە منداڵی
وەکــوو هەڵکۆڵینــی ســەر بــەرد وایــە ،بــەاڵم مــن
کــە لــە بەغــدا ســاڵی  ١٩٤٢لــە گەڕەکێکــی عەرەبی
لەدایــک بــووم ،ئــەوەی دەیبیســتی هەمــووی زمانــی
عەرەبییــە.
ڕامــان :زۆر چاکــە ،ئێمــە تا قۆناغی ســەرەتاییمان
هێنــا ،باســی ژیانــی تۆمــان کــرد کــە لــە بەغــدا و
لــەو قوتابخانانــە خوێندووتــە ،ئێســتا دەچینــە

ســەر قۆناغــی دووەم کــە لــە ســەرەتاییەوە چــووی
بــۆ ناوەنــدی ،لــە ناوەنــدی یەکــەم جــار لــە چ
قوتابخانەیــەک دەســتت بــە خوێنــدن کــرد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :کــە ســەرەتاییم
تــەواو کــرد ،حــەزم دەکــرد هونــەر ،لــە هونــەرە
جوانــەکان بخوێنــم ،بــە باوکــم دەوت ئەوانــەی
لەوێــن برادەرتــن ،یەکێــک لەوانــە حەقــی شــبلی
زۆر هاوڕێــی بــوو ،ئــەو کاتــە ڕاگــر بــوو ،غانــم
حــەداد ،ســەلمان شــوکر لــەوێ مامۆســتا بــوون،
بــەاڵم بــۆی نەکــردم.
ڕامــان :ئــەو کاتــە لــە شەشــی ســەرەتایی کــە
دەرچووبــای دەتتوانــی یەکســەر بــۆ خوێندنــی
هونــەرە جوانــەکان بچــی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،بەڵــێ ،بــۆ
پەیمانــگای هونــەرە جوانــەکان دەکــرا.
ڕامان :لەوێ پێنج ساڵت هونەر دەخوێند.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :بەڵــێ ،بــە داخــەوە
ڕێــک نەکــەوت.
ڕامــان :دیــارە باوکــت حــەزی لــە واســتەکردن و
تەکلیــف نەبــووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان :ناوەڵــا ،بــە هیــچ
جۆرێــک لــە ژیانیــدا تەکلیفــی لــە کــەس نەکــردووە.
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