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عەبدولقادر عەلی مەردان:
هونــەری  لــە  بووایــە،  پاڵپشــتم  کەســێک 
کــە  دەکەوتــم..  پێــش  زۆر  شــێوەکاریدا 
خەریکی نەخشەکێشــانیش بووم، ســەلیقەی 

ڕۆژنامەوانــی فریــام کــەوت.

هەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحید
)٣  - ٤(

* عەبدولقــادر عەلــی مــەردان كــە كــوڕی گــەورەی 
ــات  ــورد، ئوســتادی مەقام ــی ك ــدی بەناوودەنگ هونەرمەن
)عەلــی مەردان(ـــە، هــەر لەگــەڵ فامــی كردووەتــەوە 
لــە  بۆیــە  دیــوە،  ناســراوی  هونەرمەنــدی  باوكێكــی 
ــە  ــە ب ــەو باوک ــەری ئ ــێتی و هون ــی كەس كاریگەرییەكان
دوور نەبــووە، منیــش لەوەتــەی لەنــاو دنیــای ئەدەبیــات 
و ڕۆشــنبیریدا چــاوم كردووەتــەوە، ئــەم پیــاوە مانــدووەم 
و  ئەدەبیــات  و  هونــەر  و  ڕۆژنامەوانــی  ناوەنــدی  لــە 
ڕۆشــنبیریدا بینیــوە و ناســیوە. یەكــەم جــار لــە بەغــدا 
ــەروەك خــۆی  ــوە، ئێســتاش ه ــم دی ــم، ئەوســا چۆن دیت
ماوەتــەوە، پیاوێكــی هێمــن و لەســەرەخۆ، کەمــدوو، 
ــددی  ــاک و دڵســۆز، عاشــق و جی ــن پ ــاك و داوێ دەم پ
ــچ خوێندنێكــی  ــەی، ئەگەرچــی دەرچــووی هی ــۆ كارەك ب
ــە  ــەاڵم زۆر ب ــووە، ب ــەرز نەب ــد و ب ئەکادیمیــی تایبەتمەن
ــدا  ــەکەی خۆی ــەر ئیش ــەری بەس ــە وردی س ــی و ب جوان
كاركــردن،  زۆری  ســااڵنێكی  دوای  و  شــۆڕکردووەتەوە 
بووەتــە خاوەنــی ئەزموونێكــی كەڵەكەبــووی گــەورە، 
گەڕاوەتــەوە  یەکجــاری  بــە  كــە  ڕاپەڕینیــش  پــاش 
كوردســتان، خزمەتێكــی زۆری بــە بــواری ڕۆژنامەگەریــی 
كــوردی كــردووە. لــە بــواری دیزاینــی كتێــب و گۆڤــار و 
ــن  ــن و دوای ڕاپەڕی ــش ڕاپەڕی ــی پێ ــە كوردییەكان ڕۆژنام
بــەردەوام ســەرقاڵی هونەركارییــە و جــێ پەنجەی بەســەر 
ــووە. ــار ب ــەوە دی ــەری و چاپەمەنییەكان ــی ڕۆژنامەگ بزاڤ
* ئــەو كاتــەی لــە بەغــدا بــوو، لــە بەڕێوەبەرایەتیــی 
و  ڕۆشــنبیریی  دەزگای  دواتــر  كــوردی،  ڕۆشــنبیریی 
باڵوكردنــەوەی كــوردی فەرمانبــەر بــوو، کــە ناســیم 
ســەردانی ئــەو دوو دەزگایــەم دەکــرد، ســەرم لــێ دەدا و 
دەمبینــی ســەرقاڵی كاركردنــە، ئەنكێتــی ڕۆژنامەیــەك، 
ــی هەڵخســتووە و  ــەی بەردەم گۆڤارێكــی لەســەر مێزەك
خەریكــی دیزایــن كردنیانــە، ئــەو ســەردەمە وەك ئەمــڕۆ 
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ــوو بەهــۆی بەرنامــە پێشــكەوتووەكانی كۆمپیووتــەر  نەب
و فۆتۆشــۆپەوە بــە ئاســانی ئــەو كارە بكــرێ، بەڵکــوو 
ــەواو  ــان ت ــپ و هەڵەبڕیی ــەوەی نووســینەكان تای دوای ئ
دەبــوو، بەســتوونی باریــک ڕادەكێشــران و دەخرانە ســەر 
كاغــەز، ئــەو بــە مەقەســت دەیبڕیــن و بەدەســت بەســەر 
ــەو ئەنكێتــەی بەردەســتی خــۆی دابەشــی دەكــردن و  ئ
ــەی  ــەو الپــەڕەی ئەنكێتان ــدن - لصــق( ئ ــە )پێوەلكان ب
ــە  ــوو، ب ــەت ب ــی زەحم ــەش كارێك ــردەوە، ئەم ــڕ دەك پ
و  پشــوودرێژی  و  ئارامــی  نەدەکــرا،  کــەس  هەمــوو 
ســەلیقە و هونــەر و وردەكاری دەویســت، بۆیــە لــەو 
قۆناغــەی كاری ڕۆژنامەگەریــدا، ڕۆژنامەنووســیی كــوردی 

ــە. ــەو پیاوەی ــەرزاری ئ ق
* ســەرەتا هــەر بەڕێكــەوت بەســەر كاری دیزاینــدا 
ــە  ــە ل ــاڵی ١٩٥٥ ك ــە س ــك ل ــەوەش كاتێ ــووە، ئ كەوت
ــەری  ــك بەڕێوەب ــووە، ڕۆژێ ــی شەشــی ســەرەتایی ب پۆل
باســی  و  گــەڕاوە  پۆلەكانــدا  بــە  قوتابخانەكەیــان 
دەركردنــی باڵوكراوەیەكــی بــۆ قوتابییــەكان كــردووە، 
لــە پۆلەكــەی ئەوانــدا كــە داوای لــێ كــردوون نــاوی 
بــۆ دەرکردنــی باڵوکراوەیەکــی ســەر دیــوار  خۆیــان 
ــەكەی  ــاوڕێ وێنەكێش ــۆی و ه ــە خ ــە ل ــن، بێجگ بنووس
تەنیشــتی و هاوپۆلێكــی دیكەیــان، كەســی دی نــاوی 
خــۆی نەنووســیوە، هــەر لــەو یەكــەم هەنــگاوەوە هەوڵــی 
داوە بیرۆكــەی نــوێ بخاتــە گــەڕ و ئیشــێكی نــوێ 
ــە لەجیاتــی ئــەوەی باڵوكراوەكــە هــی ســەر  بــكات، بۆی
دیــوار بــێ، كارەكــەی بــە جۆرێكــی دی، بــە ستێنســڵ و 
قەڵەمەكــەی جێبەجــێ كــردووە، واتــە بەشــێوەی نامیلکە 
ــەرنجی  ــەن، س ــەواو دەك ــان ت ــە باڵوكراوەكەی ــووە. ك ب
بەڕێوەبەرەكەیــان ڕادەکێشــێ و ڕیکالمــی دەرچوونەکــەی 
بــۆ )٣( ڕۆژنامــەی بەناوبانگــی ئــەو ســەردەمە دەنێــرێ 
ئەلعەمــەل(،  ئەلڕەئــی،  )ئەلزەمــان،  ناوەكانــی:  بــە 
دەکرێتــەوە،  بــاڵو  ناوەكانیــان  و  هەواڵەکــە  كاتێــک 
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 ــە چــاوی ل 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 
كــردووە. بــۆ تەواوکردنــی خوێندنەکــەی كــۆڵ نــادات، 
ســاڵی ١٩٦٠ بــە مەبەســتی خوێنــدن، لــە قۆناغــی 
ناوەنــدی تێهەڵچووەتــەوە، دوای تەواوكردنــی ناوەندی، 
ســاڵی ١٩٦٧ لەڕێــی خوێندنــی ئێوارانــەوە ئامادەییــش 
زانكــۆی  لــە   ١٩٧١ -  ١٩٧٠ دەكات. ســاڵی  تــەواو 
مونتبلیــەی فەڕەنســا لــە كۆلێــژی یاســا و زانســتی 
ئابــووری وەرگیــراوە، وەلــێ بــۆی نەچــووە، دوایــی 
ــۆی  ــی زانك ــووە، لقێك ــەر ب ــڵ فەرمانب ــە مووس ــە ل ك
موستەنســڕییە كراوەتــەوە و لــەوێ وەرگیــراوە، بــەاڵم 
ــێ. ــوە بخوێن ــدا نەیتوانی ــۆ بەغ ــەوەی ب ــەر گوێزان لەب

* ئــەو هونــەركارە دەســتڕەنگینە لەوەتــەی هەیــە بــۆ 
ــج  ــە و ڕەن ــی بژێــوی خــۆی خەریكــی كاركردن دابینکردن
دەدا، یەكــەم جــار لــە تەمەنــی )١٥( ســاڵیدا، واتــە لــە 
ســاڵی ١٩٥8 وەك كرێــكار ڕۆژانــە بــە )٣٠٠( فلــس لــە 
بەڕێوەبەرایەتیــی پێداویســتیی پزیشــكی لــە بەغــدا كاری 
ــە بەڕێوەبەرایەتیــی  ــە ســاڵی ١٩٦٤ ل ــر ل كــردووە، دوات
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ــە  ــە ســاڵی ١٩٧٠ بەهــۆی پێشــمەرگایەتییەوە ل ــەوەی ل ئ
ســەربازی تەســریح كــراوە، )٤٣( ڕۆژ لــە هەواڵگەریــی 
ســەربازی لــە بەعقووبــە تووشــی ئەشــكەنجە و ئازارێكــی 
ــاوەی )2(  ــۆ م ــوێنەدا ب ــەو ش ــەر ل ــر ه ــێ، دوات زۆر دەب
ســاڵ زیندانیــی دەكــرێ، لــە مــاوەی ئــەو دوو ســاڵەدا )٦( 
كــەڕەت لــە دادگای ســەربازیدا دادگایــی دەكــەن، دوای 
ئــەوەی دۆســیەكەی ڕەوانــەی دادگای بەنــاو )شــۆڕش( 
دەكــرێ، لــە دوای )٣( دانیشــتن بــە )2( ســاڵ زیندانــی 
حوكــم دەدرێ، لەگــەڵ حســێوكردنی مــاوەی )2( ســاڵی 
زینــدان بوونەكــەی، ئیــدی لــە ١٩٧٥/١٠/2٠ ئــازاد دەكرێ، 
دوای )١2( ڕۆژ لــە خزمەتــی ســەربازی، تەســریح دەكــرێ، 
ــە  ــەوە ســەر وەزیفەكــەی پێشــووی و ل ئەوجــا دەیگەڕێنن
ــوردی  ــنبیریی ك ــی ڕۆش ــە بەڕێوەبەرایەتی ١٩٧٥/١٠/2٥ ل

دەســتبەكار دەبــێ.
مــام  مــەردان  عەلــی  خانــەوادەی  گوزەرانــی   *
ناوەنــدی بــووە، نــە هــەژار و نــە دەوڵەمەنــد بــوون، 
بــە خێزانێكــی )٥( كەســی جاجمێكــی كۆنــی خــوری 
و لێفــە شــڕەیەكیان هەبــووە و لەیــەك ژووردا ژیــاون، 
ــە  ــان ب ــوە و قەناعەتی ــەژار نەزانی ــە ه ــان ب ــەاڵم خۆی ب
قــەت  باوكــی  هەرچەنــدە  هەبــووە،  خۆیــان  بەشــی 
ــەوە و  ــك ببن ــەر نزی ــە هون ــەداوە ل ــی ن ــی منداڵەکان هان
توخنــی كاری هونەریــی بكــەون، بــۆ ئــەوەی بخوێنــن 
ــن و بەهــۆی  ــەوە ب ــووی خۆیان ــگ داهات ــە تەن ــر ب و زیات
هونــەرەوە وەک خــۆی دامــاو نەبــن و نەگبەتــی نەیانگــرێ 
و ژیــان و پاشــەڕۆژی خۆیــان نەفەوتێنــن. دیــارە بــۆ 
ئــەو هەڵوێســتەی باوکیــان لەخۆیــەوە ســەیری هونــەری 
ــە ســایەی هونــەرەوە هیچــی بەهیــچ  كــردووە كــە ئــەو ل
نەكــردووە، هونــەری ڕەســەن و ڕاســتەقینە دەبــێ هەمــوو 
شــتێکی ژیانتــی پــێ ببەخشــی، بــەاڵم مەمرەومــەژی 

ژیانێکــی کولەمەرگــی بەســەر ببــەی.
ــی  ــە ســەرەتاوە مەیل ــەردان ل ــی م ــادر عەل * عەبدولق
وێنەكێشــانی هەبــووە، هەنــدێ جــار پۆرترێتــی دایــك و 
باوكــی كێشــاوە، ئــەو دەڵــێ ئێســتاش )2( لــەو كارانــەی 
لــەال مــاون، ئــەو مەیلە هونەرییەشــی لەو كاتەوە دەســتی 
ــەكان  ــە قوتابیی ــدا یەكێــك ل ــە پۆلەكەی پێكــردووە كــە ل
كــە لەتەنیشــتییەوە دانیشــتووە مەندائــی بــووە و براكــەی 

نانەواخانەكانــی بەغــدا كــە ســەر بــە )مصلحــة االعاشــة 
العامــة( بــووە كاری كــردووە. لــە ســاڵی ١٩٦8 لــە 
بەناوونیشــانی  الشــمال(  )إعمــار  بەڕێوەبەرایەتیــی 
)كۆپیكــەری نەخشــەكان - ناســخ خرائــط(، بــە ڕۆژانــەی 
)٧٠٠( فلــس كاری كــردووە، پاشــان بۆ موتەســەڕیفیەتی 
لیــوای )كەركــووك(ی دەنێــرن و لــەوێ تــا ســاڵی ١٩٦٩ 
دەمێنێتــەوە، لــەو شــوێنەش كاری نەخشەســازی بــۆ 
ئــەو بەڕێوەبەرایەتییــە كــردووە، هــەر لێــرەش فێــری 

ــووە. ــی قەڵەمــی )ڕۆترینــگ( ب 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 خانــەی )هــاوكاری( ناوەكــەی 
باڵوكردنــەوەی  و  ڕۆشــنبیریی  )دەزگای  دەكرێتــە: 
بەڕێوەبــەری  دەکرێتــە  فایــەق  عوســمان  و  كــوردی( 
گشــتیی دەزگاكــە، ئەویــش یەكســەر )١٣( كارمەنــدی 
ــادر  ــان )عەبدولق ــە یەكێكی ــەوە، ك ــە دوور دەخات دەزگاك
عەلــی مــەردان( بــووە، بــەاڵم زۆر نابــات و دوای مانگێــك 
دەیگەڕێنێتــەوە ســەر كارەكــەی خــۆی. جارێكــی دی 
دەیبەنــە ســەر میالكــی وەزارەتــی ڕاگەیانــدن، دواتــر لــە 
حوزەیرانی ســاڵی ١٩٧٦ دەگەڕێتەوە دەزگای ڕۆشــنبیریی 
و باڵوكردنــەوەی كــوردی، لــەو ماوەیەشــدا لــە ڕۆژنامــەی 
)هــاوكاری( و هــەردوو گۆڤــاری )بەیــان( و )ڕۆشــنبیری 
ــی  ــەی كوردی ــب و نامیلك ــان كتێ ــا دەی ــوێ(دا، هەروەه ن
دەزگاكــەی بــە دەســتیی دیزایــن كــردووە، ســەرەڕای 
ئــەوەش سەرپەرشــتیاری چاپەمەنییەكانــی دەزگاكــەش 

ــووە. ب
* لــە ١٩٧٣/١2/١٩، بــە تۆمەتــی پێوەنــدی بە )پارتی 
دیموكراتی كوردستان(ـــەوە دەســت بەســەر دەكرێ، لەبەر 
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لــە دیزایــن لــە كوردســتان، سەرپەرشــتی دەیــان كتێــب 
و بەرگــی كتێــب و پۆســتەر و ڕۆژنامــە و گۆڤــاری 
لێپرســراوی   2٠١٤ تــا   ١٩٩٣ ســاڵی  لــە  كــردووە، 
هونەریــی گۆڤــاری )هەنگ(یــش 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 چاوپێکەوتنەكانــی 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( 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 

ــی دی داوە. ــۆی بەوان ــی خ ــوون و زانیارییەكان ئەزم
* لــە ســاڵی ١٩٩١ لــە بەغــدا خــۆی خانەنشــین 
ــاڵی 2٠١٤  ــا س ــر، ت ــە هەولێ ــردووە و ڕووی كردووەت ك
بــە گۆڤــار و ڕۆژنامەكانــەوە  كاری زۆری كــردووە و 
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 
ــتگانەدا  ــد و وێس ــە دەوڵەمەن ــەو ئەزموون ــوو ئ ــە هەم ب
تــا  بیخوێنینــەوە  پێکــەوە  پێــم خۆشــە  داگرتــووە، 

ــاوە. ــی هێن ــە ســەرەتاوە چۆن ــن ل بزانی

هونەرمەندێكــی بەناوبانگــی ئــەو ڕۆژگارەی عێــراق بــووە، 
ئەویــش بــە كاریگــەری براكــەی بەردەوام وێنەی 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 
 ١٩٧٠ ســاڵی  لەوانــە:  كــردووە،  پۆســتەری  ئیشــی 
پۆســتەری )گەاڵیــەك و چــوار كۆتــر(ی کــردووە وەك 
ئاماژەیــەك بــۆ جێبەجێكردنــی ڕێككەوتننامەكــەی ئــادار 
ــن  ــاش ڕاپەڕی ــە پ ــش ل ــاڵدا، دواتری ــاوەی )٤( س ــە م ل
خەریکــی دروســتكردنی پۆســتەر بــووە و بــۆ هەمــوو 
بۆنــەكان پۆســتەری کــردووە، کــە ئــەوەش درێژەپێدانــی 

ــانیەتی. ــەری نیگارکێش کاری هون
نووســینی  بیرۆكــەی  * ســەرەتای ســاڵی ١٩٧٣ 
ــەاڵی  ــارەی ق 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.
ــە  ــوودیان ل ــش س ــورد، عەرەبەكانی ــە ک ــە ل * جگ
بەهــرە و توانایــی هونەریــی وەرگرتــووە و دیزاینــی 
گۆڤــار و ڕۆژنامەکانــی بــۆ كــردوون وەک: )الپــەڕە 
ڕۆشــنبیرییەكەی ڕۆژنامــەی العــراق، پۆســتەری لــە دوا 
الپــەڕەی ڕۆژنامــەی الجمهوریــة کردووە، أخبار االســبوع 
القطریة، المؤتمر، المواطن، العمل األســالمیة(، ڕۆژنامە 
و گۆڤــارە كوردییەكانیــش کــە کاری تێــدا کــردوون 
ئەمانــەن: )هــاوكاری، بەیــان، ڕۆشــنبیری نــوێ( دوای 
ڕاپەڕینیــش تــا ســاڵی 2٠١٤ ئــەو گۆڤــار و ڕۆژنامانــەی 
دیزایــن كــردووە: )خەبــات، كوردســتانی نــوێ، بارزان، 
پزیشــكی، )دۆغــۆش(ی تورکمانــی، واڵت، پارێــزگاران، 
گــواڵن، شارســتانیەتی، دواڕۆژ، كوردســتان تریبیــۆن( 
ــزی.  ــی ئینگلی ــە و باڵوكراوەیەك ــد ڕۆژنام ــەڵ چەن لەگ
لــە بەغــدا لەگــەڵ بورهــان قانیــع و مەجیــد نەدیــم 
خەریكــی تایپكردنــی نووســینەكانی ڕۆژنامــە و دانانــی 
وێنــە و ناوونیشــانەکان بــە )زەنگوغــراف( بــووە و 
ــە  ــردووە. بێجگ ــذ( كاری ك ــكار  - منف وەك )جێبەجێ
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ڕامــان: باوکــت هیــچ جــۆرە هاندانێکــی بــۆ ئێــوە 
نەبــوو، تــا لــە بــواری هونــەر ڕێچکــەی ئــەو بگرنــە 
بــەر، مــەرج نییــە هــەر لــە بــواری مەقامــات و 
گۆرانــی بووبێــت، لــە بــواری دیکــەی وەک شــانۆ، 

ــت؟ ــن، شــێوەکاری بێ موزیکژەنی
ــەر  ــەو ه ــر، ئ ــەردان: نەخێ ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــەوە دەکــردەوە و دەیــوت هــەر  جەختــی لەســەر ئ

ــەوە. ــان بدۆزن ــان پاشــەڕۆژی خۆت یەکەت
ــەوە،  ــان بدۆزن ــەڕۆژی خۆت ــان پاش ــان: خۆت ڕام

مەبەســتی تەواوکردنــی خوێندنەکەتــان بــوو؟ 
عەبدولقادر عەلی مەردان: ئا، بەڵێ.

ــە  ــازادی ب ــە ئ ــە دێ ک ــەو مانای ــەوە ب ــان: ئ ڕام
خۆتــان داوە بــۆ ئــەوەی خۆتــان ڕێچکــە و ڕێبــازی 

ــەوە. ــان بدۆزن خۆت
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: باوکــم زۆر مەبەســتی 
ــی  ــدە و ژیان ــن و ئایین ــەواو بکەی ــدن ت ــوو خوێن ب
ــن حــەزم  ــوو م ــەوە ب ــن، ئ ــەم بکەی ــان فەراه خۆم
باوکــم،  سەرشــانی  بخەمــە  قورســایی  نەکــرد 
چوومــە خوێندنــی ئێــواران، بەیانیانیــش هەوڵــم 

ــەم. ــش بک ــدێ ئی دەدا هەن
ڕامــان: لە پــاش تەواوکردنی خوێندنی ســەرەتایی، 

خوێندنــی یەکــی ناوەندیت بــردە ئێواران؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ.

ڕامان: ناوەندییەکەت ناوی چ بوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: یەکــەم جــار ناوەندی 

ئەلئیخــاء – األخــاء بوو.
ناوچەیەیەکــی  لــە چ  ناوەندییــە  ئــەو  ڕامــان: 

بەغــدا بــوو؟
ــی مــەردان: ناوەندییەکــە نزیــک  ــادر عەل عەبدولق
ــان  ــن، لێم ــێ دەڵێ ــەی ٥2ی پ ــوو، فلک ــان ب ماڵم

ــوو. ــک ب نزی
ڕامان: ئەوە گۆڕەپانی ٥2ی پێ دەڵێن.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، نزیــک بــوو، 

قوتابیانــەی  ئــەو  نەبــوو.  دوور  لێمانــەوە  زۆر 
لــەو خوێندنــی ئێوارانــەدا لەگەڵــم بــوون، تــارق 
ــە ئێســتا قســە دەکات  ــزەرەی ک ــەو پارێ حــەرب ئ
ــە بەغــدا، ئــەوە یەکێــک  و ڕاوێــژکاری قانوونییــە ل

ــوو. ــە ب لەوان
و  بەرچــاو  زۆر  یاســایی  ڕاوێژکارێکــی  ڕامــان: 

ناســراوە.  و  شــارەزا 
لەگــەڵ  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ئــەوە پێکــەوە لــە بــان یــەک تەختــە دادەنیشــتین، 
ئیتــر لــە )مدیریـــة التجهیــزات الطبیــة(، واتــە 
ــتی  ــتە و پێداویس ــی کەرس ــی پێدان بەڕێوەبەرایەتی
پزیشــکیی و دەرمــان بــە نەخۆشــخانەکان، بــە 

ناوونیشــانی مولەقیــح جــدری دامــەزرام.
ڕامان: بۆ کوتان دژی خوریکە دانراوی؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بــەاڵم خــۆی 
فەرمانگەیــەک بــوو، )مولەقیــح جدری(یــان نەبــوو، 
ناوونیشــانی ئیشــەکە ئــەوە بــوو، ئەوکاتــی ڕۆژانــە 

بــە ســێ ســەت فلــس دامــەزرام. 
ڕامــان: بــە ڕۆژانــەی ســێ ســەت فلــس کارت 
ــد؟ پێشــنیاری  ــەوێ دامەزران ــۆی ل ــێ ت ــرد، ک دەک

ــوو؟ ــێ ب ک
پێشــنیاری  بــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
دوکتــۆر محەمــەد ســاڵح مەحمــوود، یەکــەم وەزیری 

تەندروســتی دوای ســاڵی ١٩٥8 بــوو. 
ــرەت ناســی،  ــۆرە وەزی ــەو دوکت ــۆن ئ ــان: چ ڕام

ــد؟ ــۆی دامەزران ــۆن ت چ
ــەوە  ــۆی باوکم ــەردان: بەه ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــد. ــی دامەزران من
ــەر  ڕامــان: باوکــت چــۆن چۆنــی دەیناســی، هون

دۆســت بــوو؟
باوکــم  هاوڕێــی  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــوو، دوکتۆریــش بــوو، زۆر جــار لەگــەڵ باوکــم 
ــان  ــام، ی ــۆش ب ــن نەخ ــۆ الی، چ م ــتین ب دەڕۆیش
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ئەندامانــی خێزانەکەمــان، دەچوویــن بــۆ الی ئــەو، 
ــۆ  ــەو ئیشــەی ب ــر ئ ــوو، ئیت ــم ب ــی باوک زۆر هاوڕێ

ــردم. ــێ ک جێبەج
ڕامان: دیارە هەوادار و ئەربابی هونەر بووە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ماوەیــەک 
ــووم، لەوێــش کەوتمــە بەشــێک، بەشــەکە  ــەوێ ب ل

ــرد. ــە دەک ــان ڕۆزم دەرمانی
ڕامان: واتە دەرمانیان دەخستە پاکەتەوە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ڕۆزمەیــان 
ــرد. دەک

ــێ  ــان ل ــەوە و مۆری ــان دەپێچای ــان: دەرمانی ڕام
دەدا.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: مــۆرە ســوورەکە 
هەبــوو، مــن ئیشــم توانــەوەی مــۆرە ســوورەکە بــوو 
ــۆ  ــد ب ــێ دەدا، ئەوجــا کاغــەزی تەجلی و خەتمــم ل
ــەو  ــوو، ئ ــەکان هەب ــندووقی دەرمان ــەوەی س پێچان
ــە  ــەر ل ــەب، ئەگ ــی مەکت ــدە وەخت ــەزی تەجلی کاغ
ــوو؟ ــات ب ــەزە ئەســمەرەکە تەبەق ــێ، کاغ ــرت ب بی

ئــەو  مەبەســتت  تەجلیــد  کاغــەزی  ڕامــان: 
کاغەزەیــە کــە بــۆ ڕووپۆشــی کتێــب و دەفتــەرەکان 

بــەکار دەهــات و تــوێ تــوێ بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئــەوە بــۆ 
ئــەو شــتانە بــەکار دەهــات، ڕەنگــی ئەســمەر بــوو.
ڕامــان: لەبیرمــە ئــەوە بــۆ بــەرگ تێگرتنــی کتێــب 

و دەفتــەر و ئــەو شــتانە بــەکار دەهــات.
کاغــەزە  ئــەو  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــوو، منیــش زۆر حــەزم  ــی زۆر ب ئەســمەرە تەبەقات
لــێ بــوو وێنــە لەســەر ئــەو کاغەزانــە بکێشــم، 
ــە  ــایەتییەکان، لەوان ــی کەس ــی پۆرترێت ــە تایبەت ب
عەبدولکەریــم قاســم وێنەیەکــی هەبــوو دەموچــاو و 
لووتــی، هەمــووی ســێبەر بــوو،  منیــش دەکەوتمــە 
ســەر وێنــە کێشــانی و لــە ژوورەکــە هەڵمدەواســی، 
دااڵنێــک بــوو دارێکــی ڤایبــەر هەبــوو بــە گەورەیــی 

دەمخســتە قــەدی دارەکــەوە، ئیتــر ماوەیــەک لــەوێ 
بــووم تــا وتیــان دەتخەینــە ســەر میــالک بــە دایمی.
ڕامان: واتە دەتکەینە مووچەخۆرێکی هەمیشەیی. 

ــەو  ــر ئ ــێ، ئیت ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
ســاڵ   ١8 تەمەنــم  چونکــە  نەبــوو،  بــۆ  کارەم 
نفــووس،  دایــرەی  بچمــە  دەبووایــە  نەبووبــوو، 
ئەوجــا بچمــە دادگا بــۆ ئــەوەی تەمەنــم گــەورە 
بکــەم تــا بمکەنــە فەرمانبــەری هەمیشــەیی، منیــش 

لــەوێ دەرچــووم. 
ڕامــان: واتــە تا ســەر لــەوێ نەمــای؟ هۆکارەکەی 

بوو؟ چ 
ــان  ــوو وتی ــەوە ب ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل عەبدولق
دەبــێ ببیتــە هەمیشــەیی، چونکــە ئــەو نیزامــی 
تەلقیحــە نەمــا، ئــەو ماوەیــەی کــە وا مــن دامــەزرام 
وردە  بەعــزە  دەرچــووم  کــە  نەمــا،  کوتانەکــە 

ــرد. ــم دەک ــێکی دی ئیش
ــی  ــانەکەت چ ــەلەی وێنەکێش ــەی مەس ــان: ئ ڕام

ــات؟ لێه
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لەســەر وێنەکێشــان 
ــدا  ــیم پەی ــتم کاش ــان دەڕۆیش ــووم، ی ــەردەوام ب ب
دەکــرد، ئــەو کاشــییە ورد و بچووکانــە هــەن هــی 
ــە بانــی خەتمــم دەکــرد، بــۆ نموونــە  ســیرامیک، ل
ــەو  ــەو مەســەالنەم ب ــە و ذولجــەالل و ئ وشــەی الل

بەغــدا، 2٩/ ١2/ ١٩٧٧، یەکــەم ژمــارەی ڕۆژنامــەی هــاوکاری 
کــە ژمــارە ٤٠٦ بــوو، بــە ئۆفســێت چــاپ کــرا.
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کاشــیانە دەردەهێنــا، یــان هەندێــک پۆرترێــت، یــان 
ــەو  ــەک، بەلەمێــک و ئ وێنــەی ئاوێــک، دار خورمای

شــتانەم بــە ڕەنــگ دەردەکــرد.
بێــت،  نەبــوو هــاوکارت  ئــەی کــەس  ڕامــان: 
لــەو  هونەرمەندێــک،  کەســێک،  مامۆســتایەک، 
ــکات و تەوجیهاتــت بداتــێ؟ ــەدا ڕێنماییــت ب بواران
ناوەڵــاڵ، ئەگــەر  عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: 
کەســێک هەبووایــە، ئــەوە زۆر پێــش دەکەوتــم.
ڕامــان: کەواتە وێنەکێشــانەکەت تەنیــا ئارەزوویەکی 

تایبەتــی خــۆت بووە؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: ئەرێ وەڵاڵ. 

ڕامــان: دوای ئــەوەی وازت لــەوێ هێنــا، ئــەو 
وردە ئیشــانە چ بــوون دەتکــردن؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بــۆ نموونــە بۆیاغــی 
لەوانــەی  هەبــوو  وەســتایەک  ئەویــش  دیــوار، 
ــەی  ــە دوای ڕووداوەک ــدا، ل ــووە بەغ ــڵ هاتب مووس
١٩٥٩ی مووســڵ هاتبــووە بەغــدا، لــەوێ ئیشــی 
دەکــرد، بۆخــۆی مامۆســتای قوتابخانــە بــوو، بــەاڵم 
ــرد،  ــتایەتی نەدەک ــر مامۆس ــوو، ئیت ــە ڕای کردب ک
ئــەوە بــوو مــن و کوڕێکــی تــر بوویــن، کــە ئەویــش 
ئیشــانەمان  وردە  ئــەو  پێکــەوە  بــوو،  قوتابــی 
ــە  دەکــرد، یــان ماوەیــەک بــە شــێوەیەکی کاتــی ل

ــەزرام. ــە دام ئیعاش
ڕامــان: نــان و ســەموونی حکوومــی کــە هەرزانتــر 

بــوو لــە هــی بازرگانــی، وا نییــە؟
ــەموونی  ــێ، س ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق

حکوومــی. 
ڕامــان: ســەموونی حکوومــی، ئــەوە لەبــەر ئەوەی 
لەالیــەن حکوومەتــەوە پاڵپشــتی دەکــرا بــۆ خەڵــک 

هەرزانتر ڕادەوەســتا.
ــێ، بــە چــوار  عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵ

ــوو.  ــس ب فل
ڕامــان: بەڵــێ وابــوو، ئــەو نــان و ســەموونە بــە 

عانەیــەک بــوو، یــەک عانــە، چــوار فلــس بــوو. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ماوەیــەک لــەوێ 
بــووم، مەشــرووعەکە خــۆی دەهــات، مەشــرووعیان 
پــێ دەوت، کوشــکیان بــۆ سەموونفرۆشــتن دانابوو، 
قــەول بــوو ئێمــە لــەو کوشــکە دابمەزرێیــن، کۆمەڵە 
تەلەبەیــەک بوویــن، نزیکــەی دوازدە تــا پــازدە 

ــن. ــەک دەبووی تەلەبەی
ڕامان: مەشرووعەکە چی لێهات؟

عەبدولقــادر عەلــی مەردان: مەشــرووعەکە ســەری 
نەگــرت، دوای ئــەوە چییــان کــرد، تیپــی فوتبــۆڵ 
کــە هــی وەزارەتــی ئابــووری بــوو، منیــش ئەوکاتــە 
ماڵمــان  بــەردەم  لــە  دەکــرد،  فوتبۆڵــم  یــاری 
دەکــرد،  یاریمــان  لــەوێ  هەبــوو،  گۆڕەپانێــک 
نەختێــک لــە یــاری کــردن بــاش بــووم، تیپێکمــان 
لــەو کۆمەڵــە کەســەی کــە وا دامەزرابووین دروســت 
کــرد، ئیتــر ماوەیەکیشــم لــەوێ بــردە ســەر، بــەم 
ــرەی  ــا دای ــا، ت ــا ١٩٦٧ - ١٩٦8 ڕامکێش ــۆرە ت ج

ــد. ــیمال(یان دامەزران ــاری ش )ئیعم
ڕامان: ئەوە وەزارەت بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، یەکــەم جــار 
بــوو.  بەڕێوەبەرایەتــی 

ڕامان: بەڕێوەبەرایەتیی گشتی بوو. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لــە شــۆڕیجە 
ــی  ــش ه ــوو، نهۆمێکی ــی ســێ ب ــەک نهۆم ــە بینای ل

دایــرەی تاپــۆ بــوو.
ڕامــان: لــە بەغــدا، بەڕێوەبــەری تاپــۆی ئــەو 

کاتــە فایــەق هوشــیار بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەڕێوەبــەری 
گشــتیی تاپۆکــە فایــق هوشــیار بــوو، خەڵکــی 

ــوو. ــلێمانی ب س
پیرەمێــردی  نــەوەی  هوشــیار  فایــق  ڕامــان: 

شــاعیرە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بــااڵ کورتێکی 
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الواز بــوو، لــە ڕووی تــۆ نەبــێ ئینســانێکی بەڕێــز 
 . بوو

ــان  ــلێمانی هاوڕێم ــە س ــێ، ل ــێ، بەڵ ــان: بەڵ ڕام
ــوو. ب

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو لــە نهۆمــی یــەک 
بــوو، ئێمــە لــە نهۆمــی ســێ بوویــن، لــە ئیعمــاری 
شــیمال، کەریــم دەوڵــەت هەبــوو خەڵکــی ســلێمانی 

بــوو، لەگــەڵ ڕەفیــق چــاالک لــەوێ بــوون. 
ڕامان: ئەوانەش لەوێ فەرمانبەر بوون؟

عەبدولقــادر عەلــی مەردان: ئا، بەڵــێ، لە کارگێڕی 
و خۆیەتــی )ئیــدارە و زاتیــە( ئیشــیان دەکــرد، ئیتر 
لــە ڕێــی باوکمــەوە ڕۆژانــە بــە ٧٠٠ فلــس دامــەزرام، 

ئێســتاش نووســراوە ڕەســمییەکەی 
دامەزراندنــم لــەال هەیــە. 

ڕامــان: ڕۆژانــە بــە ٧٠٠ فلــس، 
پارەکەیــان بــە ڕۆژانــە دەدانــێ؟

ــا،  ــی مــەردان: ن ــادر عەل عەبدولق
ناوونیشــانی  بــە  بــوو،  مانگانــە 
نەخشــەکان.  فوتۆکۆپیکردنــی 
بینایــە،  نەخشــەی  مەبەســت 
ــازە مەســەلەی ئیعمــاری  چونکــە ت
ئەوکاتــە  بــوو،  دامــەزرا  شــیمال 
ئارابــوو،  لــە  وتووێژێــک  جــۆرە 

هەبــوو. ئاگربەســت  بــوو،  کــەم  شــەڕ 
ڕامــان: بەڵــێ، هــەر خــۆی ســاڵی ١٩٦8 - ١٩٦٩ 
نێــوان  نزیکبوونــەوەی  هەیــە،  نزیکبوونەوەیــەک 

ــوو.  ــەت و شــۆڕش هەب حکووم
باســی  منیــش  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــوو،  شــۆڕیجە  لــە  دایرەکــە  دەکــەم،   ١٩٦8
ــەو کاتــە وەک ئێســتا  ــەوێ دامــەزرام، ئ ڕۆیشــتم ل
ئامێــری فۆتۆکۆپــی نەبــوو، هــەر ڕۆنیۆیــەک لەگــەڵ 
ئامێرێکــی بچکۆالنــەی کۆپــی هەبــوو، بــەاڵم نــەک 
ــان  ــم، ئەوەی ــە دەڵێ ــی نەخش ــەز، کۆپ ــی کاغ کۆپ

جودایــە، چونکــە دەرمانەکــەی دەســووڕێ.
ــان  ــت کاری ــەو بەشــەدا لەگەڵ ــەی ل ــان: ئەوان ڕام

دەکــرد کــێ بــوون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: کــە نیوەڕۆیــان دەوام 
تــەواو دەبــوو، دەردەچــووم و دەگەڕامــەوە ماڵــەوە، 
ــز  ــاک و تەمی ــم ڕۆنیۆکــەم پ ــان کــە دەهات بەیانی
بەجــێ هێشــتبوو، ئیشــی نەکردبــوو، ئەوســا ئیــش 
ــدی  ــوو، دەم ــە دروســت بووب ــازە دایرەک ــوو، ت نەب
نەختێــک مەرەکەبــی ڕەشــی ڕۆنیــۆ کەوتووەتــە 
بــان مێزەکــە، یــان پارچــە کاغەزێــک دیــارە لەژێــر 
ڕۆنیۆکەدایــە، شــکم دەبــرد دەســتکاری کرابــێ، 
ــەو  ــەوا ئ ــەوت ک ــۆم دەرک ــاڵ ب ــێ س دوای دوو س
ــەر  ــوون، س ــەوێ ب ــەوانانەی ل پاس

ــوون. ــوول ب ــە شۆڕشــی ئەیل ب
ڕامان: کوردیش بوون؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، 
کــورد بــوون. 

ڕامان: فەیلی بوون؟
ــا،  ــی مــەردان: ن ــادر عەل عەبدولق

ــوون.  ــی نەب فەیل
کــوێ  خەڵكــی  ئــەدی  ڕامــان: 

بــوون؟
مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 

بــوو.  بەرزانــی  حەکیــم  کەریــم  یەکێکیــان 
ڕامان: )بەرزانی(ش بوو؟ 

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بــرای دوکتــۆر 
جــەالل حەکیــم بەرزانــی بــوو، ئەمــری خــوای کــرد، 
دوکتــۆر ســلێمان بــرا گەورەکەیــان، ئەویــش ئەمــری 

خــوای کــرد، )ســلێمان(یان هــەر لــەوێ ناشــت. 
و  بەیاننامــە  پاســەوانانە  ئــەو  دیــارە  ڕامــان: 

ڕاکێشــاوە؟ پــێ  باڵوکراوەیــان 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، کەریــم حەکیم 
کــە لــە دەرەوە مــرد، لــە ســوید ناشــتیان، تەلەبــە 

من زانیاریم لە بارەی 
فیلمەوە نەبوو، بەاڵم لە 

وێنەکێشان و خۆشنووسیدا 
باش بووم.. باوکیشم زۆر 
مەبەستی بوو خوێندن 

تەواو بکەین و ئاییندە و 
ژیانی خۆمان فەراهەم 

بکەین.
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بــوو کــە دەرچــووە دەرەوە، ئیتــر پێوەندیمــان 
هەبــوو، بووینــە بــرادەر، ئــەو باڵوکراوە و شــتانەیان 
ڕایــان  ڕۆنێویــە  ئامێــری  بــەو  و  دەکــرد  چــاپ 
ــەوە.  ــان دەکردن ــدادا باڵوی ــاو بەغ دەکێشــان و بەن
ــە ڕەشــەت  ــە مەرەکەب ــەو پەڵ ــە ئ ــۆ ک ــان: ت ڕام
لــەالی مێزەکــە و لەســەر کاغــەز دیــت، گومانێکــی 

لــەالت دروســت کــرد؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ، شکم دەکرد. 

ڕامان: سەرەتا نەتدەزانی کێیە؟
تەنیــا  ناوەڵــاڵ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
گومانــم دەکــرد، خوایــە ئــەوە مــن بــە پــاک و 
تەمیــزی بەجێــم هێشــتووە، بــۆ ئــەو مەرەکــەب 
و کاغــەز و ژوورە ئاوایــە، ئــەو شــەوەی هاتینــە 
وەزارەتــی ئیعمــاری شــیمال لە شــەقامی جمهووری، 
ــتوکاڵ  ــی کش ــتا وەزارەت ــی، ئێس ــی خواڵن گۆڕەپان
ڕۆشــنبیریی  دەزگای  بەرانبــەر  هــەر  لەوێیــە، 
کــوردی، هاتینــە ئــەوێ، وەزارەت لــە نهۆمــی یــەک 

ــن. ــێ بووی ــی دوو و س ــە نهۆم ــە ل ــوو، ئێم ب
ئــەو دایرەیــە یەکســەر  ڕامــان: کــە چوویتــە 

هونــەری؟ هۆبــەی  نــاردە  تۆیــان 
ــوو،  ــەک هەب ــەردان: هۆبەی ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــوو،  ــی نەخشــە و شــتی وا ب ئیشــەکەی کۆپیکردن
ــەری  ــەی هون ــەری، هۆب ــەی هون ــاردە هۆب ــان ن منی
بیناســازی،  ئەندازیــاری  بــوو،  لــێ  ئەندازیــاری 
کۆمەڵــە ئەندازیارێــک بــوون، لەگــەڵ چەنــد )کاتــب 
ــر دوو  ــووم، ئیت ــەوێ ب ــن ل ــوون، م ــەک ب تابیعە(ی
ژوور بــوو، ژوورێکیــان دا بــە کاتــب تابیعــەکان 
و ژوورێکیشــیان دا بــە ئەندازیــارەکان، ژوورەکــەی 
ــەی  ــە گشــتی هۆب ــووی ب ــەوە هەم ــان، ئ بەرانبەرم
هونەری بوو. دەزگای گشــتی بازرگانی - المٶسســة 
دەزگای  ئەفریقــی،  شــەریکەی  للتجــارة  العامــة 
بازرگانــی ئامێــری گــەورەی کۆپیکردنــی هێنابــوو، 
ــە  ــتم ب ــرد، ڕۆیش ــراویان ک ــەت نووس ــر حکووم ئیت

ــا. ــەورەم هێن ــی گ قســت ئامێرێک
ڕامان: ئامێرەکە چ بوو؟ بۆچی بەکار دەهات؟

ــەت  ــی تایب ــەردان: ئامێرێک ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــوو. ــی نەخشــە ب ــە کۆپیکردن ب

گــەورەی  ئامێرێکــی  ئیشــەکەتان  بــۆ  ڕامــان: 
کــڕی؟ نەخشــەکانتان  فۆتۆکۆپیکردنــی 

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، نەخشــەی 
ــرد،  ــە نەخشــەم دەک ــن ک ــە م ــۆ نموون ــاکان، ب بین
ــوو،  ــەم هەب ــی ڕۆژنامەوانییەک ــژی هونەری ــەر چێ ه
ــەوە،  ــۆ دەکردن ــانەم ک ــەو نەخش ــرد، ئ ــم دەک چی
قەبارەیــان گــەورە بوو، بەرگم دەکــردن، کارتۆنێکی 
تەختــم دەهانــی، لــە بــان کارتۆنەکــە ناوونیشــانی 
ــە  ــە ئەوان ــی ک ــەیەم دەنووس ــە نەخش ــەو کۆمەڵ ئ
نەخشــەی چیــن، خانــووی قوتابخانەکانــن، یــان 

نەخۆشــخانەن. 
ــەوە،  ــۆ کردووەت ــک نەخشــەت ک ــان: کۆمەڵێ ڕام
ــەوە  ــە یەک ــوون و ب ــێ گرت ــت ت ــۆن بەرگ ــە کارت ب
بەســتووتن بــۆ ئــەوەی ببــن بــە جزووبەنــد بــۆ 

ئەرشــیڤ.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، تــا ببــن 

بەغــدا، ١٩8٩، دەزگای چــاپ و باڵوکردنــەوەی کــوردی، 
لــە ڕاســتەوە: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان، محەمــەد ســەلیم 

ســواری، شــەعبان مــزووری.
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شــێوەی  دەکــرد،  چیــم  ئیتــر  جزووبەنــد،  بــە 
کارتۆنەکــە  ســەرەوەی  لــە  چوارگۆشــەییم 
هەڵدەکەنــد، ئەوجــا کاغــەزە شــەفافەکە، کاغــەزی 
ترێســیان پــێ دەوت، دەمخســتە قــەدی و لەژێــری 
مــۆرم دەکــرد، بــەم جــۆرە ئــەو موجەلەدانــەی بــۆ 
ــەکار  ــدا ب ــەو نەخشــانە دەمکــردن، هونەرێکــم تێ ئ

دەهێنــا زۆر جــوان بــوو. 
ڕامان: ئەوەت چۆن دەکرد؟ 

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەوە کارتۆنەکەیــە، 
بەرگــی یەکــەم، لــە ســەرەوەی ئەدرەســی ئــەو 
موجەلــەدە چییــە، ئــەو کۆمەڵــە نەخشــانە چیــن، 
دەمنووســین، بــا بڵێیــن خانــووی کارمەندێکــی 
نووســینەکە  قــەدەر  بــە  منیــش  تەندروســتییە، 
هەڵــم دەکۆڵــی، بــۆ جوانــی پارچــە ترێســێکم لەژێر 
هەڵکۆڵینەکــە بــە قەدییــەوە دەلکانــد، تــا ڕوون و 
تەنــک بــێ و بتوانــرێ بخوێنرێتــەوە، بــۆ جوانییــش 

ــی. ــەکەم دەنووس ــی ئەدرەس ــە خۆشنووس ب
ــەت چــی  ــی قوتابخانەک ــان: باشــە تەواوکردن ڕام

ــواران دەتخوێنــد؟ ــە ئێ ــێ هــات، هــەر ل ل
بــەردەوام  هــەر  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــەم  ــێی ناوەندییەک ــد، س ــواران دەمخوێن ــووم، ئێ ب
ــش. ــە ئامادەیی ــی چووم ــرد، دوای ــەواو ک ــەوێ ت ل
ڕامــان: ناوەندیــت کــە خوێنــد هــەر لــەو ناوەندییە 

مایتەوە؟ 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لــە ئەلئیخاء، 

لــەوێ تــا پۆلــی ســێ مامــەوە.
ئــەوەی  بــۆ  نەبــوو  هەلێــک  هیــچ  ڕامــان: 
ــۆ  ــک ب ــێ تۆزێ ــەوێ ب ــد ل مامۆســتایەکی هونەرمەن

بــدات؟ هانــت  هونــەری  کاری 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ناوەڵــاڵ، تــۆ بــە ڕۆژ 
خەریکــی ئیــش دەبــی، لــە ئیــش دەردەچــی دەچــی 

بــۆ مەکتــەب، لــە مەکتــەب ئێــوارە دەگەڕێیتــەوە.
ڕامــان: ئەوجــا چوویتــە ئامادەیــی، ئــەو ئامادەیییە 

نــاوی چــی بوو؟ 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئامادەیی تەفەیوض، 

لــە عیلویــە بوو. 
لــە  ماڵمــان  شەســتەکان  لــە  بەڵــێ،  ڕامــان: 
ــەوە  ــرە، ئ ــە بی ــەم ل ــەو قوتابخانەی ــوو، ئ ــة ب علوی

بــوو. ئەهلــی  قوتابخانەیەکــی 
ــش  ــە لەوێ ــر ک ــەردان: ئیت ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــرد. ــەر دەک ــم ه ــەردەوام ئیشەکەش ــووم، ب ب
ڕامان: ئەو کاتە ساڵی چەند بوو؟

ــوو  ــاڵی ١٩٦8 ب ــەردان: س ــی م ــادر عەل عەبدولق
ئامادەییــم تــەواو کــرد، کــە ئامادەییــم تــەواوم کرد، 
بەڕێکــەوت خوشــکم لــە دایرەیــەک ئیشــی دەکــرد، 
نــاوی دەزگای ڕۆشــنبیریی کرێــکاری )مؤسســة 

الثقافــة العمالیــة( بــوو.
ڕامــان: ئــەوە کام خوشــکت بــوو لــەوێ کاری 

دەکــرد؟
ــکە  ــدە، خوش ــەردان: مائی ــی م ــادر عەل عەبدولق
گەورەکەمــە، لــەوێ لەســەر بەدالــە ئیشــی دەکــرد، 
ڕێکــەوت بــۆ کاتیــب تابیعــە بــە دوو زمــان ئیعالنــی 
وەزیفەیــان کردبــوو، مــن کــە لــەو هۆبــە هونەرییــە 
بــووم لەســەر فۆتۆکۆپــی، هەمــوو ڕۆژ کارمــان 
نەبــوو بیکــەم. حەمــە وەفــا حەســەن، خەڵکــی 
ســلێمانی بــوو، دوکتــۆر هیــوا ســەیید ئەحمــەد 
ــەوە خزمــی نزیکــی  ــرە، ئ ــە لێ پزیشــکی چــاو هەی
ــەدی  ــەیید ئەحم ــوا س ــوو. هی ــە ب ــەو حەمەوەفای ئ
بــرای لــە ئاژانســی هەواڵــی عێراقــی کاری دەکــرد، 

ــوو.  ــەد ب ــاوی هوشــیار ســەیید ئەحم ن
ــتت  ــرە، مەبەس ــە هەولێ ــەوە ل ــێ، ئ ــان: بەڵ ڕام

هونەرمەندەکەیــە، ئــەوەی تەمســیلی دەکــرد؟
ئیتــر  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
حەمەوەفــا و یەکێکــی تــر هەبــوو نــاوی عەلــی 
 مســتەفا بــوو، هــەر لــەوێ بــوو، ئــەوە لەســەرەتای 
عەلــی  لەگــەڵ  بــوو،   ١٩٦8 ســاڵی  شــوباتی 
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مســتەفا، کــە ئەویــش خەڵکــی ســلێمانی بــوو، 
جەمیــل کــە کریســتیانی شــەقاڵوە بــوو، ئەویشــمان 

لەگــەڵ بــوو.
ڕامــان: بەالمەوە ســەیرە، لە ســااڵنی شەســتەکان 
کــورد  زۆربەیــان  بەغــدا  دامودەزگایانــەی  ئــەو 
بەڕێوەیــان بــردوون، یــان کارمەندانــی کــورد بــوون.
دایــرەی  ئاخــر  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 

بــوون. کــورد  هەمــووی  شــیمال  ئیعمــاری 
ــی  ــێ بەرپرس ــوون، ک ــورد ب ــووی ک ــان: هەم ڕام

ــوو؟ ــە ب ــەو دەزگای ــی ئ یەکەم
عەبدولقــادر عەلــی مەردان: ئەندازیــار محەمەدئەمین 

ــی بوو. عەل
بــووە،  وا  بۆیــە  ئــەوە  ڕامــان: 
ــە  ــەو بەڕێوەبەرەی ــی ئ ــە ه هونەرەک

کۆکردووەتــەوە.  کــوردی  کــە 
مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
گشــتی  بەڕێوەبــەری  ســکرتێری 

بــوو.  جــاف  محەمــەد 
ڕامان: ئەویش کوردە.

ئەویــش  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
کــوردە، کۆمەڵــە کەســێک بــوون، لەوانــە حەمیــدی 
ــەری کارگێــڕی  ــە کــە بەڕێوەب کاکــە زیاداغــای کۆی

ــوو. ــی ب و خۆیەت
ــان  ــر برادەرم ــە هەولێ ــش ل ــێ، ئەوی ــان: بەڵ ڕام

ــرد. ــی ک ــی دوای ــەوە کۆچ ــوو، بەداخ ب
ــەری  ــەوە بەڕێوەب ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل عەبدولق
گشــتی خۆیەتــی بــوو، کەریــم دەوڵــەت لــەوێ 
بــوو، بــەاڵم کــە ئیعمــاری شــیمال هاتــە گەڕەکــی 
خواڵنــی، ڕەفیــق چــاالک لەالمــان نەمــا. نازانــم 
نەقڵــی ســلێمانی بــوو، یــان خانەنشــین بــوو، ئــەوێ 

ــوو. ــێ ب ــوردی ل ــی زۆر ک کۆمەڵێک
ڕامــان: وتــت تــۆ بەهــۆی ئــەو خوشــکەتەوە 

چــووی بــۆ ئــەوێ؟

ــۆ  ــووم ب ــێ، چ ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــێ  ــان دەب ــەوە، وتی ــان کردین ــە، تاقیی ــەو دایرەی ئ
بیســت و هەشــت وشــە بــە یــەک دەقــە لــێ بــدەی، 

ــەوە کەمتــر نەبــێ. ل
ڕامــان: تــۆ دەبــوو )28( وشــە لەســەر ئامێــری 

تابیعــە لێبــدەی بــۆ ئــەوەی دەربچیــت؟
ــە  ــوو ب ــێ، دەب ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
دە پەنجــە ئیــش بکــەی، بــە زمانــی ئینگلیــزی 
و عەرەبــی، منیــش لــە تاقیکردنەوەکــە لێــم دا، 
نزیکــەی 2٩ وشــە دەرچــوو، ئــەوە بــوو مــن و 
ئافرەتێــک دەرچوویــن و دەمەزرایــن، کــە دامەزرایــن 
یەکســەر منیــان نــاردە کەرکــووک، چونکــە لقێکیان 

ــردەوە.  ــووک ک ــە کەرک ل
ڕامان: ئەوە ساڵی ١٩٦8 بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، 
تــا کۆتاییەکانــی ســاڵی ١٩٦٩ لــەوێ 
مامــەوە، لەوانەیــە مانگــی حوزەیــران 
کــەس  ســێ  منــەوە  بــە  بووبــێ، 
بــوو،  ســاردیش  چونکــە  بوویــن، 
ــش،  ــە هۆتێلی ــن، نەچووین ــۆ خەوت ــوو ب ــگا نەب جێ
ئــەوەی کــە لێپرســراوی دایرەکــە بــوو نــاوی عامــر 
ــم بــووە حاکــم، حقووقــی  ئەلعوبێــدی بــوو، وا بزان
تــەواو کــرد، ئەویــش دەرچــوو، لەگــەڵ یەکێــک 
ــاوی حســێن مووســەوی، ئێمــە دوو فەرمانبــەر  بەن

ــن.  ــراوێک بووی و لێپرس
ڕامــان: ئێــوە ئــەو ســێ کەســە لــە بەغــداوە هاتــن 

ــۆ کەرکووک؟ ب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لــە بەهــووی 
ــان و  ــان دا پێم ــووک ژوورێکی ــەی کەرک بەلەدییەک

ــەوێ دەخەوتیــن. ل
ڕامــان: بەهــووی بەلەدییــە چییــە؟ هۆڵی شــارەوانی 

بوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەوە خــۆی وەکــوو 

بە پێشنیاری دوکتۆر 
محەمەد ساڵح مەحموود، 

یەکەم وەزیری دوای ساڵی 
١٩٥٨ بە ڕۆژانەی )٣٠٠( 
فلس کەوتمە کارکردن.
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ــازار دوو  ــی ئ ــە دوای ڕێککەوتن ــوو، ل ــۆڵ ب دوو ه
ســێ شــانۆگەرییان تێــدا پێشــکەش کــرد، مەهــدی 
ــووی  ــە بەه ــووک ل ــە کەرک ــەت ل ــد و جەماع ئومێ
بەلەدییــە کردیــان، لــەوێ شــانۆیەک هەبــوو، شــانۆ 

بــوو. 
ڕامان: بەهوو مەبەستت شانۆیە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئا، بەڵێ، شــانۆ بوو، 
ــد  باغچەیەکــی گــەورە و چــوار هــۆڵ، لەگــەڵ چەن
ــوو مەتبەخــی  ــەورەی وەک ــک و شــوێنێکی گ ژوورێ
ــێ بــوو، پێیــان دەگــوت بەهــووی بەلەدییــە، بــۆ  ل
پێشــوازی میــوان دەچوونــە ئەو شــوێنە، ئەو شــوێنە 
میوانەکانــی  حەوانــەوەی  شــوێنی  دەوت  پێیــان 

ــوو.  ــزگا و شــوێنی چاالکیــی هەمەجــۆر ب پارێ
ڕامان: کەواتە ئەوە دارولزیافە بووە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئا، بەڵــێ، دارولزیافە 
بــوو، تــەواو دارولزیافــە، ئێســتایش مــاوە، باغێکــی 
زۆر گــەورە بــوو، ئــەو بینایــە لەنــاو باغەکــەدا بــوو. 
ڕامــان: گوتــت شــوێنی نووســتن و حەوانەوەتــان 

هــەر لەنــاو دایرەکــە بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەڵــێ، هــەر 
لەنــاو دایرەکــە بــوو، ئیتــر ژووری نووســتنەکە 
مەخزەنێکــی زۆر گــەورە بــوو، مەتبــەخ بــوو، هــەر 

ــن. ــەوێ دەخەوتی ل
ڕامــان: ئێــوە خــۆ بــە ئەســڵ خەڵکــی پارێــزگای 
کەرکووکــن، لــە لەیــالن و ئــەو نــاوە خزمتــان نەبــوو 

بچیتــە الیــان؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: خــزم هەبــوو، بــەاڵم 
حــەزم نەدەکــرد قورســایی خــۆم بخەمــە بــان خــزم.
بخەیتــە  ئەرکیــان  نەتدەویســت  یانــی  ڕامــان: 

ســەر.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەوە ســاڵی حەفتــا، 
کاتــی ڕێککەوتنــی ئــازار بــوو، مــن ئــەو ســاڵە ســی 
لەســەر ســی و یــەک هاوســەرگیریم کــرد، ژنــم هێنا. 

ڕامــان: دیــارە هــەر بــە بۆنــەی ڕێککەوتننامــەی 
ــردووە؟ ــازارەوە هاوســەرگیریت ک ئ

عەبدولقــادر عەلــی مەردان: پێــش ڕێککەوتنەکەی 
ســاڵی ١٩٧٠ ژنــم مارەکردبوو. 

ڕامان: ئەوەی هێنات خەڵکی کەرکووک بوو؟
خزمــی  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــەد  ــە، ئەحم ــۆی باوکم ــی خاڵ ــی کچ ــە. دایک خۆم

خاڵۆیەتــی. بێکــەس 
ڕامــان: بــە داخــەوە )ئەحمــەد بێکەس(یــش ئەمــری 

خــودای کــرد.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: هێشــتا نەمهاوردبوو، 
هاتــە  ئــازار  بەیانــی  بوویــن،  یەکتــری  خزمــی 

پێشــەوە، ئــەو کوردانــەی....
نییــە،  بەیــان  زانیاریــت  بــۆ  ئــەوە  ڕامــان: 
ڕێککەوتننامەیــە، بــەاڵم حکوومــەت بــۆ ئــەوەی 
خــۆی گــەورە بــکات و کــورد بچــووک نیشــان 
بــدات، وەکــوو بیــەوێ بڵــێ خێرمــان بــە کــورد 
کــردووە، پــاش ئــەو هەمــوو قوربانیــدان و خوێــن و 
فرمێســکەی نــۆ ســاڵ شۆڕشــی ئەیلــوول بەخشــی، 
دەڵــێ بەیــان، ئەمــەش تەنیــا بــۆ بچووککردنــەوەی 
ڕێککەوتنەکەیــە، بۆیــە دەبێ بوتــرێ ڕێککەوتننامە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو ڕێککەوتننامــەی 
ئــازارە چــی لــێ کەوتــەوە، ئــەو پێشــمەرگانەی 
گەڕانــەوە، لەبــەر ئــەوەی ئەوانــە عەســکەرییان 
نەکردبــوو، موعامەلــەی تەســریح کردنیــان بــۆ کــرا، 
ــێ،  ــرت ماب ــەر بی ــەی ســەالم، ئەگ ــوو لیژن ــەوە ب ئ
عوســمان فایــق ســەرۆکی لیژنــەی ســەالم بــوو، لــە 

ــوو.  ــی بەعــس دەســتڕۆییو ب حیزب
ڕامان: عوسمان فایق، ئەوەی کوشتیان؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئەو ســەرۆکی 
لیژنەکــە بــوو، خزمێکمان هەبوو لە عەســکەری بوو، 
بــەاڵم ژێــر بــە ژێــر لەگــەڵ ڕێکخســتنی پێشــمەرگە 
ــە  ــکەرییەکەت ل ــەو عەس ــەی ئ ــۆ نای ــی ب ــوو، وت ب
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ــەوە  ــۆ بکــەم، ئ کــۆڵ بێتــەوە، تــۆش عەفوێکــت ب
بــوو بــۆی کــردم.

ڕامان: تۆ تەجنیدت لە کەرکووکە، وانییە؟
تەجنیــدم  نــا،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
تەئیدەکــەم  کــردم  بــۆ  نووســراوێکی  بەغدایــە، 
لــە کەرکــووک وەرگــرت، پارتــی لــە کەرکــووک 
لــە  بارەگایــان  کــە  کــردم  بــۆ  نووســراوێکیان 

بــوو. ئەتڵــەس  شــەقامی 
ڕامان: چییان لە نووسراوەکەدا نووسیبوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نووســیبوویان کــەوا 
مــن لــە عەشــایری کــوردم و لە عەســکەری تەســریح 

بکرێم.
ــوو )عەشــایر( نووســراویان  ــە وەک ــان: کەوات ڕام

ــەک وەک پێشــمەرگە؟ ــردووە، ن ــۆت ک ب
عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵی.

ڕامــان: دیــارە ئــەو کاتــە تەنیــا عەشــایریان 
دەکــرد؟ تەســریح 

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نووســینەکە وابــوو، 
العشــائر  )مــن  دەیــوت  پێشــمەرگە،  نەیــدەوت 

الکردیــة( ئێســتایش نووســراوەکەم مــاوە. 
ــەو  ــڵ ل ــە فێ ــای هەی ــە لەوەت ــەو عەرەب ــان: ئ ڕام

ــاوە دەکات. ــوردە دام ک
بــوو  ئــەوە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــووم،  تەســریح  و  بەغــدا  بــردە  نووســراوەکەم 
لــە دایرەکــەم بەڕێوەبــەری گشــتی عەبدولجەبــار 
ــدا  ــرەی ئیشــم تێ ــەو دای ــاو ئ ــوو، لەن ئەلکەرخــی ب
دەکــرد ئــەو پیــاوە کــە مامۆســتای ســەرەتایی بوو، 
ــوو. ــس ب ــی بەع ــڕی حزب ــەر بــە قیــادەی قوت س

ڕامان: لە دایرەی ئیعماری شیمال دەرچووی؟
لــەوێ  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
دەرچــووم و بوومــە فەرمانبــەری هەمیشــەیی تەواو. 
ڕامــان: لێــرە بــە دواوە، ئیــدی تــۆ فەرمانبــەری 

هەمیشــەییت؟

ــاری  ــە ئیعم ــێ، ل ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
شــیمال کاتی بووم، ئێســتا فەرمانبەری هەمیشــەییم.
ڕامــان: چوویتــە ئــەو دایــرەی خوشــکەکەتی لــێ 

بــوو؟
ئەوانــە  ئــا،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بەڕێوەبــەری گشــتییان عەبدولجەبــار کەرخــی بــوو، 
ئــەوە بەرپرســی هەمــوو کەرتــی )کــەرخ(ی حیزبــی 
بەعســی عەرەبــی ئیشــتراکی بــوو، ئــەوە بەڕێوەبــەرە 
ــەری گشــتی  ــدەدەری بەڕێوەب ــوو، یاری گشــتییەکە ب
ویســام تەڵبــە، ئوردونــی بوو، ئەویش ســەرکردایەتی 
بــوو، ئەندامــی ســەرکردایەتی قیــادەی قەومــی بــوو، 

ــەر. ــری بەڕێوەب ــە جێگ ــان کردبوویان هاوردبووی
ڕامــان: کــە دەفتــەری خزمەتــی ســەربازییەکەت 

ــەوە چیــت کــردەوە؟ وەرگرت
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لەوێ ئیشــم کرد، من 
دەفتــەری خزمەتەکــەم بەهــۆی پێشــمەرگایەتییەوە 
وەرگــرت، چوومــە کەرکــووک، لــە کەرکــووک منیــان 
ــک  ــڵ یەکێ ــە مووس ــی ل ــڵ، دوای ــەوە مووس گوێزای
هەبــوو نــاوی نایەتــەوە بیــرم، ئــەو یەکە بەعســییە، 

دز و جەردەیــەک بــوو ژمــارە یــەک.
ڕامان: مەبەستت کێیە؟

ــی  ــەری لق ــی مــەردان: بەڕێوەب عەبدولقــادر عەل
ــۆ مووســڵ  ــە کەرکووکــەوە ب ــۆ ل مووســڵ، ئاخــر ب

گوێزرامــەوە.
ڕامــان: تۆیــان بــۆ مووســڵ گوێزایــەوە، ئەوکاتــە 

ژنیشــت هێنابــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئــەو دووانــەی 
ــەوە،  ــدا گوێزران ــۆ بەغ ــش ب ــوون ئەوانی ــم ب لەگەڵ
ئیتــر کەســیان لــەوێ نەمــان و چوونــە دایرەیەکــی 
تــر، ئــەو بەعســییە ڕاپۆرتێکــی نووســی، دوای 
ئــەوەی دیتــی مــن لەســەر مەســەلەی نــەوت دزیــن 

هەڵــم دەدایــێ.
ڕامــان: ئــەو دەســتی دەڕۆیشــت و نەوتــی دەدزی 
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و تــۆش ڕێگریــت لێــی دەکــرد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەرمیلــی 
ــری  ــارد و بەف ــڵ س ــوو، مووس ــران ب ــەوت زۆر گ ن
ــەو  ــم دەوت ئ ــوو، پێ ــەت ب ــەو ســااڵنە زۆر زەحم ئ
خولمــان  دەوێــت،  خولەکانمــان  بــۆ  نەوتەمــان 
هەبــوو، خولــی کرێــکار و شــتی وا، دەربــارەی 
یاســای کرێــکاران و سۆشــیالیزم و ئــەم مەســەالنە 
بــوو، ئــەوە بــوو بەهــۆی دزینــی بەرمیلــەکان، ئێمــە 
بێبــەش دەبوویــن، ئــەو دەیــدزی و دەیبــرد، ئــەوە 

ــووم. ــدا ب ــی بەغ ــوو نەقڵ ب
ڕامــان: ئــەی تــۆ مــاڵ و منداڵــت لەگــەڵ خــۆت 

ــوو؟ نەبردب
بــۆ  بردبوویانــم  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
مووســڵ، بــەاڵم کــە گەڕامــەوە بەغــدا ئەوانیشــم بــرد 
و هــەر لــە مەنتیقــەی تــەل محەمــەد خانوویەکــم بــە 
کــرێ گــرت و لــەوێ دادەنیشــتین. پۆرترێــت و شــتی 
وام بــۆ گۆڤــاری هۆشــیاریی کرێــکاری دەکــرد، چەنــد 
ــم  ــک پۆرترێت ــش نەختێ ــوون منی ــز ب کەســێکی بەڕێ
بۆیــان کــرد، ئــەوان قایــم بــوون، پەیمانــگای هونــەرە 

ــوو. جوانەکانیــان تــەواو کردب
ڕامان: واتە مۆتیڤیان دروست دەکرد؟

عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ.
ڕامان: بۆچی مۆتیڤیان دروست دەکرد؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: مۆتیــڤ بــۆ ئــەو 
ــۆ  ــەروا ب ــوون، ه ــەدا ب ــاو گۆڤارەک ــەی لەن بابەتان
جوانــی الپەڕەکــە، وەکــوو ئێســتای گۆڤــاری ڕامان.
و  دەبــرد  بەڕێــوە  گۆڤارەکەیــان  ئــەوان  ڕامــان: 

بــوو؟ گۆڤارەکــە  بــۆ  مۆتیڤەکانیــان 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، منیــش الیەنی 

دیزاینەکــەم دەزانی.
ــەت  ــەری ڕۆژنامەوانییەک ــی هون ــۆ الیەن ــان: ت ڕام

ــی؟ دەزان
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ڕۆژنامەیــەک 

هەبــوو بەنــاوی األخبــار، کە هــی محەمــەد بریفکانی 
بــوو، یــەک الپــەڕەی کــوردی بــوو، دەنگوبــاس بوو، 
ــتی  ــع سەرپەرش ــان قانی ــە بوره ــەڕە کوردییەک الپ

دەکــردە ســەر الیەنــی هەڵەچنــی و زمانەکــەی.
ڕامان: ماوەی چەند لەوێ ئیشت کرد؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: کــەم، زۆر کــەم بــوو، 
ئــەوە قۆناغــی شەشــی ســەرەتایی کاری مــن بــوو. 

ڕامان: مانگێ بە چەند کارت بۆیان دەکرد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ڕۆژانــە بــوو، ڕۆژانــە 

بــە 2٥٠ فلــس، شــتێکی ئاوابــوو.
ڕامان: ئەوە ساڵی چەند بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: قۆناغــی چوونــم بــوو 
بــۆ ناوەنــدی.

ــد  ــر ســاڵی چەن ــدی، ئاخ ــی ناوەن ــان: قۆناغ ڕام
ــوو؟ ب

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەوکاتــە ١٩٥٩، یــان 
١٩٦٠ بــوو.

ڕامان: ئیشەکەی تۆ لەوێ چی بوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: وەکــوو کرێــکار کارم 

دەکرد.
ڕامــان: واتــە ئامادەکردنــی ئــەو کەرســتانەی بــۆ 
دامەزراندنــی الپــەڕەی ڕۆژنامەکــە بــوو؟ باشــە یەک 
الپــەڕە پێویســتی بــە دوو کەســی وەک بورهــان 

قانــع و تــۆ هەبــوو؟
ــن  ــر م ــێ، ئاخ ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــی  ــرد، ئیش ــالد نەدەک ــەی ئەلبی ــە ڕۆژنام ــم ل ئیش

ــوو. ــالد ب ــەی ئەلبی ــە چاپخانەک ــن ل م
ڕامــان: کارکردنــت لــە ڕۆژنامــەی ئەلبیــالد ســاڵی 

چەندە؟
شۆڕشــی  دوای  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
تەممــووز بــە ســاڵێک، دوو ســاڵ ئەلئەخبــار و 

دەرچــوون. ئەلبیــالد 
ڕامــان: کۆنتــر ڕۆژنامــەی )بالد(ێــک هەبــوو، 
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ــە دوای  ــەوێ ب ــوە، ل ــم دی ــەی ژمارەکانی ــن زۆرب م
نووســینەکانی شــوکری فەزڵــی دا دەگــەڕام، ســاڵی 

ــراوە. ــەوە نووس ــە بارەی ١٩٣8 ل
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لــە ڕۆژنامــە 

کۆنەکانــی عێــراق بــوو.
ڕۆژنامــەکان )ئەلئەخبــار( و  تەمەنــی  ڕامــان: 

)ئەلبیــالد( درێــژ بــوون؟
ئەخبــار  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
و بیــالد کــۆن بــوون، شــوێنی چاپخانەکــە لــە 
کۆشــکی ســپی – قصــر االبیــض بــوو، شــوێنێکی 

زۆر هێمــن و خــۆش بــوو.
ــکی  ــش کۆش ــووس پێ ــی ئەندەل ــان: گۆڕەپان ڕام

ــوو؟ ســپی دروســت ب
ــەو،  ــەر ل ــا، ب ــا، ن ــی مــەردان: ن ــادر عەل عەبدولق
گۆڕەپانــە دروســت بــوو، ئەوجــا ســەرەکەی چینکــۆ 
بــوو، ئامێرەکانــی چاپخانــە لــەوێ بــوون، کــەم 

ــا.  ــێ هێن ــر وازم ل ــردووە، ئیت ــەوێ ئیشــم ک ل
ڕامــان: لــەوێ بیرۆکەیەکــت لــە بــارەی ڕۆژنامەوانی 

بــە دەســت هێنا؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ، بەڵێ.

ــارەی  ــە ب ــر ل ــوو، زیات ــە چــی ب ــان: بیرۆکەک ڕام
ــوو؟ ــازی ب ــن و نەخشەس دیزای

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بــەاڵم دیزایــن 
ئــەو دیزاینــە نەبــوو کــە ئێســتا دەکــرێ. 

ڕامــان: دەزانــم؟ دیزانەکــە ســەرەتایی بــوو، بــە 
دەســت جێبەجــێ دەکــرا.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو دیزانــە نەبوو کە 
وا ئێمــە دەمانکــرد، ئــەو کاتــە هــەر ڕۆژنامەگــەری 
ــە،  ــە کۆن ــی ڕۆژنامەک ــت دەڵێ ــتی، جەناب ــە گش ب
بــە گشــتی تــا ١٩٧٥ – ١٩٧٦ هــەر قوڕقوشــم 
بــوو، هەمــوو پیتــەکان قوڕقوشــم بــوون، الینۆتایــپ 
بــوو، الینۆتایــپ و هەڵەچنــی دەکــرا، ئیشــێکی 
ــەو  ــەر ئ ــی لەس ــەوەی ئیش ــوو، ئ ــەت ب زۆر زەحم

ــوون. ــە دەکــرد عــەرەب ب ئامێران
ڕامــان: لــە ئیشــی الینۆتایپــدا تــۆ دێــی دێــڕ 
بــە دێــڕ کــۆی دەکەیتــەوە، دوایــی بــە پەتێــک 
دەیبەســتی، پڕۆڤەیــەک بــۆ هەڵەچنــی ڕادەکێشــرا، 
ــە  ــوو، ئەگــەر وشــەیەک هەڵ ئەزیەتەکــەش لەوەداب
ــەو ڕســتەیە هەمــووی بێنێتــە  ــە ئ ــە، دەبووای بووای
ــت  ــۆ ڕاس ــەیەی ب ــەو وش ــوو ئ ــاری واب دەرەوە، ج
ــەاڵم  ــە، ب ــەو پیت ــن ئ ــا بڵێی ــان ب ــەوە، ی دەکردیت
ــەی  ــی دیک ــە هەڵەیەک ــوێنێکی دیک ــە ش ــوو ل دەچ
دەکــرد، چــاوت ســپی دەبــوو هەتــا بەڕاســتی و بــە 

ــات. ــەواوی دەردەه ت
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: دوایی بــە وردەکارییەوە 
دێمــە ســەر ئــەو باســە، بزانــە لەگــەڵ بورهــان قانیــع 

ــردووە.  چیمان ک
دیزاینیــان  ئیشــی  هەبــوون  خەڵــک  ڕامــان: 
کردبــێ؟ تــۆ لــەوێ فێــر بــووی و شــارەزاییت پەیــدا 

ــت؟ ــر بووی ــۆت فێ ــەر وا خ ــان ه ــرد، ی ک
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ناوەڵــاڵ، چونکــە 
گۆڤارەکــە کــە هاتــە بەردەســتمان، کۆکردنــەوە 
و ڕاکێشــانی بــە ڕۆنیــو، یەکێــک هەبــوو دەیکــرد، 
عەدنــان خەیــات، زۆر زوو ئەمــری خــوای کــرد، 
بــە  بــەردەوام جگەرەیــەک  بــوو.  ئــەوە ئیشــی 
دەمییــەوە بــوو، ئــەو ئیشــەی دەکــرد، ئیتــر لەویش 
ــەوەی  ــووم. ئ ــر ب ــەوە فێ نەختێکــم وەرگــرت و لێی
کــە وا وتــم جێگــری بەڕێوەبــەرە ئوردونییەکــە، کــە 
سەرپەرشــتیمانی دەکــرد، بــۆ دەرچوونــی گۆڤــاری 

ــال(. ــي العم )وع
ڕامــان: ئــەو گۆڤــارە، گۆڤارێکــی بەناوبانگ و باڵو 
ــی  ــەرەتای کاری ڕۆژنامەوان ــەوە س ــارە ئ ــوو، دی ب

تۆیــە؟
عەبدولقــادر عەلــی مەردان: هۆشــیاریی کرێکاران، 
بــە ئینگلیــزی بــوو، مــن هــەروا بــە مەزەنــدەی 
ــرد،  ــال ک ــي العم ــاری وع ــۆ گۆڤ ــم ب ــۆم بەرگێک خ
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بۆنــەی یەکــی ئایــار بــوو، شــتێکی وا بــوو، لــە بــان 
مێزەکــە دامنابــوو، ئــەو دیتــی، وتــی ئــەوە ئیشــی 
ــرت  ــی زۆر باشــە، وەری گ ــێ. وت ــم بەڵ ــە؟ وت تۆی
و بــۆ بەرگــی گۆڤارەکــە دایبەزانــد، ئیتــر دوو ســێ 
بەرگــم بــۆ هۆشــیاریی کرێــکاران بــە ئینگلیــزی 
کــرد، ئێســتا هەمــە وەکــوو ئەرشــیڤ نوســخەم 

ــووە. هەڵگرت
ڕامان: جگە لە دیزاین، کاری دیکەت دەکرد؟

لــەوە  بێجگــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
لێکۆڵینەوەیەکــم لــە بــارەی ئیســتەردروود نووســی،  
ــە ئیســرائیل،  ــکاران ل ــی ســەندیکاکانی کرێ یەکێتی
مەســەلەی  بــە  بایەخــی  دایرەکەمــان  چونکــە 
کرێــکار و یەکێتیــی کرێــکاران و ئــەو شــتانە دەدا، 
مــن بابەتێکــم نووســی، وتــم لەوانەیــە دایرەکــە 
ــوو  ــەوە ب ــکات، ئ ــی ب ــەک و چاپ ــە نامیلکەی بیکات
ــوو،  ــە ب ــەو ویســام تەڵبەی دامــە جێگرەکــە، کــە ئ
بەڵکــوو بیدینــێ و بزانــێ بــۆ باڵوکردنــەوە دەشــێ، 
یــان نــا؟ ڕۆژێ، دوو ڕۆژ، مانگێــک، دیــم خەبــەری 
ئــەو  نەچــووم،  دوایــدا  بــە  مــن  ئیتــر  نەبــوو، 
مەســەلەی تەســریح بوونــەم لــە ســەربازی بەنــاوی 

ــن. ــۆ م ــپێک ب ــووە کۆس ــمەرگایەتی ب پێش
ڕامان: تۆ ساڵی ١٩٧٥ چوویتە شاخ؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، ئــەوە هێشــتا 
ــدن،  ــە ڕاگەیان ــە ١٩٧١ ل ــر ل ــوو، ئیت ــەرەتاکەی ب س
یــان لــە ڕۆژنامــە و لە ئێزگە، باســی دەســتکەوتەکانی 
ڕێککەوتننامــەی ئــازار و دامەزراندنی بەڕێوەبەرایەتیی 
ــەوێ  ــەوەی دەی ــان ئ ــوو، وتی ــوردی ب ــنبیریی ک ڕۆش
نەقڵــی  بــۆ  دەدات  یارمەتــی  حکوومــەت  بێــت 

ــرد. ــم ک ــی خەدەماتێک ــش نەقڵ ــات، منی خەدەم
ڕامان: دەتویست لە کوێوە بچیتە کوێ؟ 

ڕۆشــنبیریی  لــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
العمالیــة(.  الثقافــة  )مؤسســة  کرێــکاری، 

ڕامان: لەوێوە بۆ کوێ چووی؟

عەبدولقادر عەلی مەردان: وەزارەتی ڕاگەیاندن.
ڕامان: بۆ چ بەشێک؟

لــە دیوانــی  عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: هــەر 
وەزارەت فەرمانبــەر بووم، دواتــر بۆ بەڕێوەبەرایەتیی 

ــرام. ــوردی تەنســیب ک ڕۆشــنبیریی ک
ــوول  ــدی مەجه ــەرووی جون ــەوەی لەس ــان: ئ ڕام

ــوو.  ب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، لــەالی مەســبەح 

بــوو. 
ڕامــان: ڕاســتە، لــە مەســبەح بــوو، لــە ســەرووی 
ڕێســتۆرانتی  تەنیشــت  لــە  جونــدی مەجهــوول، 

ــي. ــش الذهب الع
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ڕێســتۆرانتی قیــڕات، 

نــاوی قیــڕات بــوو.
ڕامــان: هــەر ئــەو ڕێســتۆرانتە بــوو کــە لــە 
تەنیشــتتانەوە بــوو، ئیتــر نیوەڕۆیــان لەگــەڵ مــام 
ــەوێ،  ــە ئ ــەت دەچووین ــدار و جەماع ــن و زام هێم
خواردنــی خۆشــی هەبــوو، خاوەنەکــەی کریســتیان 

ــە.  ــە بیرم ــتاش ل ــوو، ئێس ب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بــە باوکــم وت، باوکم 
تەکلیفــی )نــووری شــاوەیس(ی کــرد، بــۆ ئــەوەی 
ــا  ــووی ب ــووری شــاوەیس وتب ــەن. ن ــڵ بک ــن نەق م

بێــت بــۆ الم، ئــەوە بــوو مــن چــووم بــۆ الی.
ڕامــان: ئەوکاتــە نــووری شــاوەیس بەرپرســی 

کــوێ بــوو؟ یەکێــک لــە وەزیــرەکان بــوو؟
دایرەیــەک  نــا،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
هەبــوو، جــارێ ئــەو بەرپرســی ئــەو دایرەیــە بــوو، 

ــر.  ــە وەزی ــوو ب ــتا نەبووب هێش
ــازار،  ــازدەی ئ ــاش ڕێککەوتننامــەی ی ــە پ ــان: ل ڕام
چــوار وەزیــر لــە بەغــدا بــوون، نافیــز جــەالل حەوێزی، 
نووری شــاوەیس، ســامی عەبدولڕەحمان، د. ئیحســان 

شــێرزاد بــوون، دیــارە جــارێ وەزیــر نەبــووە؟
هێشــتا  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
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بــوو، ئێســتا  بــە وەزیــر، دایرەیــەک  نەبووبــوو 
دایرەیەکــە نازانــم مــاوە، یــان نــا، لەســەر ڕووبــاری 
دیجلــە بــوو، شــەقامی ئەبوونــەواس، دایرەکــە لەوێ 
بــوو، ئــەو لــە نهۆمــی دوو بــوو، ڕۆیشــتم بــۆ الی، 
ــوو  ــک ب ــازە خەری ــوردەکان ت ــراوە ک ــەاڵم لێپرس ب
ــەوە  ــازە هاتبوون ــە ت ــن، چونک ــم بب ــدا قای ــە بەغ ل
و کەوتبوونــە ئیشــکردن، کارتێکــی بــۆ مورتــەزا 

ــی.  ــەعید نووس س
ــی  ــەعید عەبدولباق ــەزا س ــە مورت ــان: ئەوکات ڕام

ــوو؟ ــری چ ب وەزی
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو کاتــە وەزیــری 
کارتەکــەی  ئیتــر  بــوو،  هونــەر  و  ڕۆشــنبیریی 
نووســی بیبــەم بــۆی، خســتییە نــاو زەرفێــک و دای 
پێــم، بــەاڵم گوێزرانەوەکــەم بەبــێ کارت و واســتە 

ــرد. ــەندیان ک ــەوان زوو پەس ــوو، ئ ــێ ب جێبەج
ڕامــان: واتــە نەگەیشــتە ئــەوەی کارتەکەیــان بــۆ 

ببەیــت، بــۆ ئــەو دایرەیــە گوێزرایتــەوە؟
ــتم  ــێ، نەگەیش ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
کارتەکــە بــۆ مورتــەزا ســەعید عەبدولباقــی ببــەم، 
ئێســتاش کارتەکــە لــە ماڵــێ لەالمــە، کارتێکــی 

بچکۆالنەیــە.
ڕامان: ساڵی چەند نەقڵی ئەوێ بووی؟

دواییەکانــی  دوا  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــوو.  ١٩٧١ ســەرەتای   ،١٩٧٠ ســاڵی 

بەڕێوەبەرایەتییــە ســاڵی چەنــد  ئــەو  ڕامــان: 
دروســت بــوو؟ مێژووەکــەی دەزانــی کــەی دروســت 

ــوو؟ ب
لــە دوای  مــەردان: خــۆی  عەبدولقــادر عەلــی 
ڕێککەوتنەکــە بــوو، بــەاڵم کــە کەوتــە ئیشــکردن، 

لــە دوای ١٩٧2 بــوو.
ئــەو  گشــتی  بەڕێوەبــەری  یەکــەم  ڕامــان: 
بەڕێوەبەرایەتییــە کــێ بــوو؟ هــەر دوکتــۆر ئیحســان 
فوئــاد بــوو، یــان پێــش ئــەو کەســێکی دیکــە بــوو؟

ــان  ــش ئیحس ــا، پێ ــەردان: ن ــی م ــادر عەل عەبدولق
فوئــاد بەڕێوەبەرەکــەی جەمیــل شــەلەش، شــاعیرێکی 
عــەرەب بــوو، تەڵعــەت نــادر بەڕێوەبــەری ڕاگەیانــدن 
ــەزاز  ــوو، ڕەمــزی ق ــەزاز ب ــەو ڕەمــزی ق ــوو، دوای ئ ب
ماوەیــەک لــە جێــگای بەڕێوەبەری گشــتی دادەنیشــت، 
جێــگای  لــە  نــادر  تەڵعــەت  جــار  هەنــدێ  یــان 
شــوێنەکەیان  و  دادەنیشــت  گشــتی  بەڕێوەبــەری 

ــرد. ــۆڕ دەک ئاڵوگ
ڕامــان: ئەوانــە بەڕێوەبــەری گشــتی تــەواو نەبوون، 

هەموویــان کاتــی بوون؟
هێشــتا  نــا،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بەڕێوەبــەری گشــتی نەبــوو، یەکێکــی عــەرەب بــوو 
ــاوی جەمیــل شــەلەش  ــوو، ن شــاعیرێکی ناســراو ب

بــوو، ماوەیــەک ئیشــی دەکــرد و دەڕۆیشــت.
ڕامــان: کارمەندەکانتــان کــێ بــوون؟ ناوەکانیانــت 

ــر دێتەوە؟ بەبی
چوومــە  کــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
)ڕۆشــنبیریی کوردی(یــەوە تــازە خەریکــی هەیکەلە 
کارگێڕییەکــەی بــوون، کــە ڕۆیشــتم حســێن عــارف، 
ڕەئــووف حەســەن، حەلیمــە بەرزانــی، جەمــال 
بامەڕنــی،  تەهــا  ئامێــدی،  فــارووق  خەزنــەدار، 
موختــار فایــەق، مەحمــوود زامــدار، ئــاواز زەنگەنە، 
ئەحمــەد جــەزراوی، خەرامــان فوئــاد مەســتی، 
بەهنــام ئەلبــازی و مــن و زۆری دیکــە لــەوێ بــوون.
مــن  حیلمــی،  ڕەفیــق  فــەوزی  ئــەی  ڕامــان: 

دەدی؟ لــەوێ  ئەویشــم 
عەبدولقادر عەلی مەردان: ئەو دوایی هات.

ڕامان: وردە وردە هەموو هاتن.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، وردە وردە 

ــن.  دەهات
ڕامان: )یاسمین بەرزنجی(ش لەوێ بوو.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: دوایــی هــات، مــن و 
ئــەو لــە یــەک ژوور کارمــان دەکــرد، زۆر بــوون ئــەو 
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بــرا و خوشــکانەی کــە هاتــن.
ڕامــان: ئەمانــە هەموویــان هــەر کارمەنــدی بەغــدا 
ــن،  ــوە دەهات ــەر لەوێ ــوون، ه ــەر ب ــوون؟ فەرمانب ب

یــان لــە شــارەکانی کوردستانیشــەوە دەهاتــن؟
ــە شــارەکانی  ــا، ل ــەردان: ن ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــن. ــەوە دەهات کوردستانیش
ــن،  ــتانەوە هات ــە کوردس ــە ل ــەی ک ــان: ئەوان ڕام

ــوون؟ ــێ ب ک
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەحمــەد ســەیید 
پــێ  خەدەماتیــان  ئیعــارەی  بەرزنجــی،  عەلــی 

بــە ئیعــارەی خەدەمــات هــات. دەگــوت، 
ڕامان: لە شاری سلێمانییەوە هات؟

لەوێــوە  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
هــات، بــەاڵم نــەک وەکــوو گوێزانــەوە، وەکــوو 
قــەرز، ئیعــارەی خەدەمــات، واتــە بــە شــێوەی 

کاتــی هــات.
ڕامان: ئەدی مەحموود زامدار چۆن هاتبوو؟

ــدار،  ــوود زام ــەردان: مەحم ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــوو. ــەزرا ب ــەو دام ــوو، ئ ــەر ب فەرمانب

ڕامــان: ئەویــش هاتــە التــان، کــە هاتــە ئــەوێ، 
پێشــتر لــە کــوێ بــوو؟

نازانــم،  ئــەوە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
هــات.  پــەروەردەوە  لــە  پێموایــە 

ــەروەردە  ــە پ ــوت ل ــۆی دەیگ ــێ، خ ــان: بەڵ ڕام
مامۆســتای زمانــی کــوردی بــووە، چونکــە دوای 
ڕێککەوتننامــەی ئــادار بڕیارێکــی وا هەیــە کــە لــەو 
قوتابخانانــەی لــە بەغــدا و لــە شــارەکانی باشــوور 
ــی  ــەی زمان ــە وان ــن، دەبووای ــی دەخوێن ــە عەرەب ب

ــن. ــوردی بخوێن ک
ــەر  ــا جەعف ــەردان: هەروەه ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــەعید  ــر، س ــووب(ی وێنەگ ــازی تەڵ ــی، )غ بەرزنج

ــوو. ــە ب زەنگەن
ڕامان: بەڵێ، وێنەگرە سەر سپییەکە. 

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەوەی لەگەڵــی 
ئیشــی دەکــرد شــاکر ڕەحــۆ بــوو، ئەویــش وێنەگــر 

ــوون.  ــورد ب ــان ک ــە هەمووی ــوو، ئەوان ب
ڕامــان: ئــەدی حەمەدەمیــن هەورامانــی کــەی 

هاتــە ئــەوێ؟
محەمەدئەمیــن  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
هەورامانــی دواتــر کــە هــەردوو بەڕێوەبەرایەتیــی 
ڕۆشــنبیریی کــوردی و دەزگای هــاوکاری بوونــە 

ــات. ــەو ه ــەک، ئ ی
ڕامــان: دەڵێــی دواتــر هــات، بــەاڵم ماوەیــەک 

جێگــری د. ئیحســان فوئــاد بــوو. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لــە خواڵنــی 
بوویــن ئــەو هــات، بــەاڵم وەکــوو مێــوان زۆر کــەس 
بــۆ المــان دەهاتــن، کــە مێوانــەکان دەهاتــن بــە ڕۆژ 
لــەو بەڕێوەبەرایەتییــە دادەنیشــتن، باســی ئــەدەب 

و ڕۆشــنبیری و هونــەر دەکــرا.
میوانەکانتــان  هەمــوو  ســەرووی  لــە  ڕامــان: 
مامۆســتا هێمــن بــوو، ئــەو بــەردەوام لــەوێ بــوو.
ــم  ــا، هێمــن، کەری ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل عەبدولق
حیســامی، د. عەبدولڕەحمــان قاســملوو، کەریــم 

ــن.  ــە دەهات ــوون، ئەوان ــد ب زەن
ڕامــان: شــوکور مســتەفاش وەک میــوان دەهاتــە 

ئــەوێ.
ــتەفا،  ــوکور مس ــەردان: ش ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــن. ــان دەهات ــتەفا نەریم مس
ڕامان: ئا، هەموو ئەوانەم لەوێ دیوە. 

بــۆر( )حەمــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ئــەو ڕۆژە ناومــان هــاورد.  بــوو  بــوو، وا  یــش 
ــان  ــان ڕووی ــتان هەمووی ــەرانەی کوردس ــەو نووس ئ
دەکــردە بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیریی کــوردی. 
ــە ڕۆژ،  ــەر ب ــدا، ئەگ ــە بەغ ــە دەهاتین ــان: ک ڕام
کاتــی دەوام بووایــە، هەموو ڕوومــان دەکردە ئەوێ، 
دەچووینــە بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیریی کــوردی، 
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ئێوارانیــش لــە گازینــۆ پەرلەمــان یەکترمــان دەدی، 
ــرەوە،  ــە هەولێ ــک ل ــن کاتێ ــا نەکەوتبای ــەر فری ئەگ
یــان لــە ســلێمانییەوە برادەرێــک بچووبــا، ئــەوە بــۆ 
ــان  ــەی پەرلەم ــە قاوەخان ــان ل ــەی هەمووی ئێوارەک
بــوون، هەمــوو ئــەو برادەرانەمــان لــەوێ دەدەیــت.. 

باشــە حەمیــد عەزیزیشــتان لەگــەڵ بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، حەمیــد عەزیزیش 

لەگەڵمــان بوو.
گرنگــە،  پەرلەمان(یــش  )گازینــۆی  ڕامــان: 
ئەوجــا حەمیــد عەزیــز کــە ئێســتا دوکتــۆرە لەگــەڵ 
ــەد  ــار، محەم ــڕەزاق بیم ــدار، عەبدول ــوود زام مەحم
ئەوانەمــان  و  تاقانــە  ئەحمــەد  وردی،  تۆفیــق 
ــە گۆشــەیەک دادەنیشــتن،  ــان ل دەدی کــە هەمووی
کــوردەکان هەمــوو لــە یــەک شــوێن کــۆ دەبوونەوە، 
ــەوالی دیکــە  ــەکان ل ــەوالوە، عەرەب ــەکان ل تورکمان
شــێوەکار  هونەرمەنــدی  ئەوانــەی  دادەنیشــتن. 
بــوون لــە کونجێــک هەڵدەترووشــکان و ســکێجیان 
دەکــرد، شــوێنێکی زۆر گونجــاو بــوو، گازینۆیەکــی 
کولتــووری بــوو، تەنیشــت شــەقامی موتەنەبــی، 

ــوو. ــدا ب ــی بەغ ــوێنی کتێبخانەکان ش
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئیتــر لــەو دایرەیــەدا 
ــن  ــی، م ــە چاالک ــدار کەوتین ــوود زام ــەڵ مەحم لەگ
کۆمەڵێــک کاغــەزی ڕەنگاوڕەنگــم ســەند، کارتۆنــی 
فایــق  موختــار  بــوو،  وێنەکێشــان  بــە  تایبــەت 
ــەوەی دا  ــوو، ئ ــام(ی هەب ــەر خەی شــیعرێکی )عوم

ــووە. ــم گرت ــم، ئێســتاش هەڵ پێ
ڕامان: شیعرەکە بە کوردی بوو؟

و  فارســی  بــە  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ئینگلیــزی بــوو، نامیلکەیەکــی بچکۆالنــە بــوو. لــە 
بەشــی ســەرەوەی ڕەســمی بچــووک بچــووک بــوو، 

مونەمنەماتــی پــێ دەڵێــن.
ڕامان: ئەوە میناتۆری پێ دەڵێن.

ــەم  ــەو وێنان ــر ئ ــی مــەردان: ئیت ــادر عەل عەبدولق

گــەورە دەکــردەوە و لەســەر ئــەو کارتۆنانــە دام 
ــەو  ــان، مەحمــوود زامــدار خەتــی پێــم دەدا، ئ دەن

ــییەوە. ــە دەنووس ــەو وێنان ــر ئ ــەم لەژێ خەت
ڕامان: واتە دەستی خەتخۆشیشت هەبوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، خۆشــنووس 
ــووم. ب

ڕامــان: بەپێــی یاســا و ڕێســاکان خۆشنووســیت 
دەکــرد، یــان هــەر لــە خۆتــەوە بــوو؟

ــی مــەردان: خەتــی مەســتەڕەی  ــادر عەل عەبدولق
پــێ دەڵێــن، ئێســتا محەمــەد زادە مامۆســتای ئــەو 
جــۆرە خەتەیــە، بــە شــێوەی مەســتەڕە خەتــم 

دەکێشــا.
ڕامان: زامدار ئەو خەتانەی بۆچی بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەوانەمــان لەنــاو 
دایرەکــە، لەنــاو ژوورەکان بــۆ جوانــی هەڵدەواســی. 
ئێســتایش دێتــەوە بیــرم شــیعرێکی دا پێــم، )ئــەز 
ــن  ــتی م ــە دەس ــە ل ــک پیاڵ ــەو تاری ــت و ش مەس

ــت(. ــت و شکس نەکەف
ڕامان: ئەو شیعرە زۆر بە هێز و جوانە.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەوەم نووســی کــە 
لــە شــیعری )ئەحمــەدی خانی(یــە.

ڕامــان: تــۆ دڵنیــای شــیعری )ئەحمــەدی خانــی( 
؟ بێ

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئا، چونکە شــیعرەکە 
کرمانجییە. 

ڕامــان: مــن گومانــم هەیــە شــیعری خانــی بــێ.. 
ــە  ــەو دایرەی ــان ل ــا ئێوەی ــارە تەنی ــە هەرحــاڵ دی ب
ڕۆشــنبیر  کۆمەڵێــک  وەکــوو  کردووەتــەوە،  کــۆ 
و هونەرمەنــد و نووســەری کــورد، بــەاڵم هیــچ 

ئیشــتان نەبــووە. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ناوەڵــاڵ، ســەرەتا 

ــوو. ــچ نەب ــش هی ئی
ڕامــان: دوایــی باڵوکراوەیەکتان بەناوی )ڕۆشــنبیری 
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نــوێ(وە دەرکــرد، بــە دە ڕۆژ جارێــک دەردەچوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، دوای ئــەوە ئیتــر 

لەســەر ئــەو باڵوکراوەیــە کەوتینــە ئیــش کــردن.
ــد دەرچــووە؟ چونکــە  ڕامــان: ئــەوە ســاڵی چەن

ــە. مــن هەمــوو ژمارەکانیــم هەی
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لەوانەیــە ئەوە ١٩٧٣ 

بــێ، مــن هەمــە یەکــەم ژمــارەم لــە ماڵــێ هەیــە.
ڕامــان: بــەاڵم )ڕۆشــنبیری نــوێ( ســاڵی ١٩٧٤ 

ــە ســاڵی ١٩٧٥ داخــرا.  دەرچــوو، ل
دوا  لــە  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
دواییەکانــی ســاڵی ١٩٧2، کتێبێــک لــە بــارەی 
مێــژووی هەولێــر کەوتــە بەردەســتم، نووســەرەکەی 

ــوو. ــماعیل ب ــالل ئیس ــر بی زوبێ
ڕامــان: ئــەوە مێژوونووســێکی گرنگــی شــاری 

هەولێــرە.
ــارەی  ــەردان: کتێبێکــی لەب ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــوو. ــر هەب ــژووی قــەاڵی هەولێ مێ
ــەاڵوە  ــارەی ق ــە ب ــا ل ــە تەنی ــەو کتێب ــان: ئ ڕام
نییــە، تــۆ کتێبــی )اربیــل فــي ادوارهــا التأریخیــة( 

ــی. دەڵێ
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: پێموایــە ئــەو کتێبــە 

. بێ
ڕامــان: بەڵــێ، ئــەو کتێبەیــە، ئــەو کتێبــەی 
زوبێــر بیــالل ئیســماعیل لــە بــارەی هەولێــرەوە زۆر 

ــە. ــگ و بەناوبانگ گرن
ئــەوەم  ئیتــر  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
خوێنــدەوە، بەهــۆی ئــەو کتێبــەوە بیرۆکەیــەک 
بەبیرمــدا هــات، فیلمێــک دەربــارەی قــەاڵی هەولێــر 
ــەوە  ــارەی فیلم ــم دەرب ــن زانیاری ــەم، م ــادە بک ئام
وێنەکێشــان و خۆشنووســی  لــە  بــەاڵم  نەبــوو، 
ــارەی ڕۆشــنبیریی  ــە ب ــەک ل ــووم، بەرنامەی ــاش ب ب
کــوردی لــە تەلەڤزیۆنــی بەغــدا تۆمــار دەکــرا و لــە 

تەلەڤزیۆنــی کەرکــووک پەخــش دەکــرا.

ڕامــان: بەڵــێ، ئــەو بەرنامەیــە ســەعید زەنگەنــە 
ئیشــی تێــدا دەکــرد.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ســەعید زەنگەنــە 
ــات. ــوو ه ــە ب ــەوەی دوای ئێم ن
ڕامان: بیرۆکەکە ئی کێ بوو؟

عەبدولقــادر عەلی مەردان: نــا، ئی بەڕێوەبەرایەتیی 
کردیــان،  ئــەوان  بــوو،  کــوردی  ڕۆشــنبیریی 
حکوومــەت  کــوردی،  ڕۆشــنبیریی  مەزووعەکــەی 
کــردی، تەلەڤزیۆنــی بەغــدا تۆمــاری دەکــرد، پاشــان 

دەیاننــارد لــە کەرکــووک بــاڵو دەکرایــەوە. 
ڕامــان: دوایــی ســەعید زەنگەنــەش هــات بــۆ 

التــان؟ 
عەبدولقادر عەلی مەردان: ئا، بەڵێ. 
ڕامان: ئەویش لەوێ فەرمانبەر بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، بەڵــێ، ســەعید 
ــە  ــن ل ــە م ــادم ک ــە ی ــەاڵم دێت ــات، ب ــە ه زەنگەن
بــارەی ئــەو قــەاڵی هەولێــرە دەمنووســی، تەعلیــق 

ــرد.  ــەکان دەردەک ــە کتێب ــتی وام ل و ش
بەڵگەنامەیییــە  فیلمــە  ئــەو  باشــە  ڕامــان: 
بچکۆلەیــەی لەســەر قــەاڵی هەولێــر کــراوە، بۆچــی 

نــاوی تــۆی تێــدا نەهاتــووە؟
ــی مــەردان: ئێســتا دێمــە ســەر  ــادر عەل عەبدولق

باســی ئــەوە.
ڕامــان: ئاخــر ئــەوە وەکــوو مێــژوو غــەدرە لێــت 

کــراوە. 
ــادە  ــەوەم ئام ــا ئ ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل عەبدولق
کردبــوو، بــە ڕێکــەوت ســەعید زەنگەنــە هــات، 
ســاڵی ١٩٧٠ ســەعید زەنگەنــەم لەســەر شــانۆ 
ــازار  ــازدەی ئ ــەی ی ــە ڕێککەوتنەک ــەر ل ــوو، ه دیب

ــرد.  ئاهەنگێکیــان لــە هۆڵــی خولــد ک
ڕامان: بە بۆنەی جەژنی نەورۆزەوە بوو؟

ــێ، شــانۆگەری  ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــرد. ــکەش ک ــنگەریان پێش کاوەی ئاس
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ڕامــان: ئــەوە ئاهەنگــی نەورۆزەکەیــە، دیــارە 
شــانۆگەرییەدا  لــەو  دەوری  زەنگەنــە  ســەعید 

هەبــووە؟
ــەوێ  عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئیتــر ل
وەکــوو ناســینی شەخســی نــا، چونکــە ســەعید 
بــوو،  بەرتەکیــە  لــە  هــەر  ماڵیــان  زەنگەنــە 
ــە  دایکیشــیم دیــوە، بــەاڵم لەگــەڵ ســەعید زەنگەن
ــە  ــەو ل ــوو، ئیتــر کــە هــات، دەمزانــی ئ بەینــم نەب
شــانۆ و ســینەما و شــتی وا کار دەکات، پێــم 
ــا  ــە ب ــی دە بیهێن ــە، وت ــی وام هەی وت بیرۆکەیەک
بیدینیــن، مــن ئــەو بیرۆکەیــەم خســتە پێشــی، 

جــاران گۆڤــاری ئەلمــەورد هەبــوو.
ــی  ــەورد، گۆڤارێک ــاری ئەلم ــێ، گۆڤ ــان: بەڵ ڕام

ــوو. ــەورە ب ــارە گ ــووری قەب کەلەپ
ئــەو  بەهــۆی  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
گۆڤــارەوە ئــەو بیرۆکەیــەی خــۆم دەربــارەی هەولێر 
و شــوێنەوارەکانی دەوروپشــتی هەولێــر دەوڵەمەنــد 

ــرد. ک
ڕامــان: هیــچ بابەتێــک لەســەر قــەاڵی هەولێــر لــە 
گۆڤــاری )المــورد( هەبــوو ســوودت لــێ وەرگرتبێ؟
ــەت  ــێ، زۆر باب ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــوون. هەب
ڕامــان: تــۆ زیاتــر ســوودت لــەو گۆڤــارە، یــان لــە 

ــە وەرگرت؟ کتێبەک
ــر ســوودم  ــەردان: مــن زیات ــی م ــادر عەل عەبدولق
لــە کتێبەکــەی زوبێــر بیــالل ئیســماعیل وەرگرتبوو.
ــە  ــەو کتێب ــۆ ئ ــەرەکی ت ــەرچاوەی س ــان: س ڕام
ــەورد -  ــاری )ئەلم ــە گۆڤ ــوودت ل ــەاڵم س ــوو، ب ب

ــرد؟ ــش ک المورد(ی
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، زانیاری باشــم 
ــا  ــم نووســی، ئەوج ــتێکی باش ــتهێنا و ش ــە دەس ب
پێــی وتــم دە شــتێک بــۆ بەڕێوەبــەر بنووســە، 
ئــەو کاتــە د. ئیحســان فوئــاد هاتــە المــان و بــووە 

ــەری گشــتی.  بەڕێوەب
ڕامــان: بــە ڕەســمی فەرمانــی بــۆ دەرچــوو و 

کرایــە بەڕێوەبــەری گشــتی ئێــوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مەردان: بەڵێ، بــووە بەڕێوەبەری 

گشــتی ئێمە.
ڕامان: یەکسەر وەزارەت ئەویان دانا؟

عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ.
ــە  ــان ب ــێ ئەوی ــنیاری ک ــە پێش ــەوە ب ــان: ئ ڕام

بەڕێوەبــەری گشــتی دانــا؟
ــۆڕش  ــان ش ــەردان: بێگوم ــی م ــادر عەل عەبدولق
لــە بەغــدا ئــەو کاتــە  داینــا، ســاڵح یووســفی 
زۆر قایــم بــوو، هــەر ئــەو لەنێــوان شــۆڕش و 
حکوومەتــی بەغــدا مەرکــەز ئیتیســاڵ بــوو، لــە 

دادەنیشــت. بەغــداش 
لەنێــوان  هاوئاهەنگیــی  ڕامــان: سەرپەرشــتیی 

شــۆڕش و حکوومەتــی بەغــدا دەکــرد؟
ــوو  ــەوە ب ــێ، ئ ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل عەبدولق
ئەلتەئاخی(یــان دەرکــرد  ڕۆژنامــەی )التآخــي - 
ــە عەلوازییــە بــوو، حەوشــێکیان  کــە بارەگاکــەی ل

ــوو.  هەب
ڕامــان: ئــەوە پێــش ئــەو جێگایــەی کــە دواتــر لــە 

شــەقامی ڕەشــید بوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لــە عەلوازیــە 

الی مزگەوتــی عادلــە خاتــوون بــوو.
ڕامان: عیوازییەیە، یان عەلوازییە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: خــۆی هەندێــک پێــی 
دەڵێــن عەلوازییــە، خــۆی وەزیرییــە و عیوازییەیــە.

ڕامــان: دەبــێ لەســەر یــەک وەزن بــێ و مــن پتــر 
عیوازییەم بیســتووە.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئیتــر ئەلــەوێ 
بوو. 

ڕامــان: تــۆ بابەتەکــەی خــۆت بــە زمانــی عەرەبــی 
نووسی؟
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عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، بەڵێ، ئــەو بابەتەم 
ــوو،  ــی ب ــی نووســی، هەمــووی عەرەب ــە عەرەب هــەر ب
ــە  ــەر ب ــماعیل(یش ه ــالل ئیس ــر بی ــەی )زوبێ کتێبەک

زمانــی عەرەبییــە.
ڕامــان: بەڵــێ، مــن ئــەو کتێبــەم خوێندووەتــەوە، 

کتێبــی چاکــە. 
ــۆ د.  ــتێکم ب ــەردان: یاداش ــی م ــادر عەل عەبدولق
ئیحســان فوئــاد نووســی و بــردم بــۆی و پێــم وت 
ــی زۆر باشــە، یاداشــتەکەی  ــە. وت شــتێکی وا هەی
منــی پەســند کــرد، ئەوجــا یاداشــتەکەم دایــە 
دەســت ســەعید زەنگەنــە، بــۆ ئــەوەی ئیشــی تێــدا 
ــم مەحمــوود  ــم، وت ــژوو دەڵێ ــۆ مێ ــەوەش ب ــکا، ئ ب
زامــدار لــە مەســەلەی دەنــگ، دەنگــی زۆر لەبــارە، 
ــق  ــار فای ــەوە، موخت ــەو بیخوێنێت ــە ئ ــا تەعلیقەک ب
ئیــدارەی ئــەو گرووپــە بــکات، فــارووق ئامێــدی 

ــێ. ــی ب بەرپرســی دارای
ڕامــان: ئــەو پێشــنیارانەت بــۆ ســەعید زەنگەنــە 

کــرد؟
هەمــوو  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــەرەو  ژیــان  ئێســتا  ئــەوە  وت،  پــێ  ئەوانــەم 
لێــژی دەڕوات، بــە ئەمانــەت هەمــوو ئــەو شــتانەم 
دەستنیشــان کــرد، دوای ئــەوە چوومــە بەرلیــن بــۆ 
بەشــداربوون لــە فیســتیڤاڵی الوان و قوتابیانــی 
ــەو  ــەوە ئ ــە هاتم ــوو ک ــەوە ب ــێیەم، ئ ــی س جیهان
گرفتــی پێشــمەرگایەتییە هاتــە پێشــەوە و دەبــوو 
ــەی ســەالم  ــی لیژن ــەوە و ڕەزامەندی ــی بکەم یەکالی

وەربگــرم.
ڕامــان: ئەوکاتــە کــێ بەرپرســی لیژنــەی ســەالم 

بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عوســمان فایــق بــوو، 
ئەگــەر لەبیــرت بــێ بــۆ لێخــۆش بــوون لــە خزمەتــی 
ــمەرگایەتییان  ــی پێش ــوون خزمەت ــەربازی، دەچ س
دەهێنــا، دواتــر دەبــوو ڕەزامەندیــی لیژنــەی ســەالم 

تــەواو  بهێنــی، مــن درەنــگ ڕۆیشــتم، ماوەکــە 
بووبــوو.

ڕامــان: ئــەی عوســمان محەمــەد فایــەق لــە ئێزگە 
چــی دەکــرد؟ بەرپرســیارێتییەکەی چــی بوو؟

ــە  ــە ئێزگ ــم، ل ــەردان: نازان ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــوو. ــالم ب ــە ئیع ــوو، ل ــەورە ب بەرپرســێکی گ

بەیانــی  یەکــەم   ١٩٦8 ســاڵی  دەڵێــن  ڕامــان: 
بەعســییەکان، ئەو لە ئێزگەی بەغدا خوێندوویەتییەوە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو ســەرۆکی لیژنــەی 

ــەالم(یش بوو. )س
کــوێ  لــە  بــوو،  لیژنەکــە  بەرپرســی  ڕامــان: 

دادەنیشــت؟
ــەی  ــەرۆکی لیژن ــەردان: س ــی م ــادر عەل عەبدولق
ئاشــتی بــوو، لــە کــەڕادەی مریــەم بوو، شــوێنەکەی 

نزیــک کۆشــکی کۆمــاری بــوو.
ڕامان: باشە ئەی خوێندنەکەت چی لێ هات؟

ــەر  ــەم ه ــەردان: خوێندنەک ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــرد و وەســتام.  ــەواو ک ــم ت ــوو ئامادەیی ــەوە ب ئ
ڕامان: هەر بە ئێواران ئامادەییت تەواو کرد؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، بەڵــێ، دوای 
ــەکان  ــگای زمان ــۆ پەیمان ــی ب ــی ئامادەی تەواوکردن
داواکاریــم پێشــکەش کــرد کــە ئەوکاتــە عەالئەددیــن 
ســەجادی ڕاگــری بەشــی کوردیــی ئــەو پەیمانگایــە 

بــوو.
پێوەندیــت  ئیتــر  بــووی  تــەواو  هــەر  ڕامــان: 

نەمــا؟ بەوێــوە 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ناوەڵــاڵ، کەوتمــە 
ســەر ئیــش و ژن و منــداڵ و نەقــڵ و نەقڵــکاری، 
ئــەوە بــوو ڕۆیشــتم بــۆ الی عوســمان فایــەق پێــم 
وت لەبــەر ئــەوە هاتــووم. وتــی نابــێ، تــۆ درەنــگ 

ــووە. ــەواو ب هاتــووی، ماوەکــە ت
ڕامان: هەر بە عەرەبی قسەی لەگەڵ کردی؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەرێوەڵــاڵ، هــەر بــە 
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زمانــی عەرەبــی لەگەڵــم دەدوا. 
ڕامــان: ســەیرە، وەرە تــۆ کــورد بیــت و زمانــی 
کــوردی بزانــی و لەگــەڵ کوردێــک بــە عەرەبــی 

ــەی. قســە بک
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەوە بــوو بــۆی 
ــوو بچــم ســەربازییەکە بکــەم،  ــە دەب ــردم، بۆی نەک
ــە  ــەو ئیشــانەی خــۆم تەســلیمی ســەعید زەنگەن ئ

ــتم.  ــەربازی ڕۆیش ــۆ س ــرد و ب ک
ڕامان: ئەوە کەی بوو بۆت نەکرا؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەوە ســەرەتای 
ســاڵی ١٩٧٣ بــوو.

ڕامــان: بــەاڵم مــن ســاڵی ١٩٧٤ گوێــم لــێ بــوو 
ــی  ــە تەلەڤزیۆن ــدار ل ــی زام ــە تەعلیق ــە ب ــەو فیلم ئ

ــرا.  کەرکــووک پەخــش ک
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئاخــر ئێســتا دێمــە 

ســەر باســی فیلمەکــە. 
ڕامــان: زۆر چاکــە، هەمــووی بــە وردی بــاس 

ــە.  بک
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: کە چوومە ســەربازی 
ئێمــە کۆمەڵێــک بوویــن پێیــان دەوتــن خەریجیــن، 
ــەواو  ــان ت ــان کوللیەی ــی، ی ــەی ئامادەی ــە ئەوان وات
ــەل  ــوورییەی جەب ــاردە مەنس ــان ن ــردووە، ئێمەی ک
ــێ  ــەی ســدووری پ ــە، ناوچ ــی خانەقین ــە ڕێ ــە ل ک
دەڵێــن، ســەدی ســدوور، ئــاوی لێیــە، ناوچەیەکــی 
لــێ  گــەورەی  ســەربازگەیەکی  گەشــتوگوزارییە، 

ــان دەوت )معســکر الصــدور(. ــوو، پێی ب
ڕامان: سەدی سدوور؟

عەبدولقادر عەلی مەردان: ئا، بەڵێ، سدوور.
ڕامان: دەبێ بە صاد گۆ بکرێ؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، چــووم بوومــە 
عەســکەر و منیــان نــاردە کەتیبــەی مەشــقی درووع 
و نزیکــەی پێنــج شــەش مانــگ لەســەر دەبابــە لــە 
مەشــق بوویــن. خولەکــە تــەواو بووبــوو، تــەواو 

نەبووبــوو، عەســران بــە پیــادە دەردەچوویــن، ئاخر 
لــە ســەربازی حەزیــرە، حەزیــرە بــوو، یانــی هــەر 
ــک،  ــەر گرووپێ ــوو، ه ــک ب ــێک گرووپێ ــج کەس پێن
ــان  ــەوە ن ــەوەی پێک ــۆ ئ ــوو ب ــان هەب قصعەیەکی
بخــۆن، ئیتــر مــن پێنجەمیــن کــەس بــووم، لەگــەڵ 
ئاوەکــە  الی  بــەرەو  عەســران  برادەرانــە  ئــەو 
پیاســەمان دەکــرد، ڕۆژێــک پیاســەمان دەکــرد، 
ــوو،  ــە ســەربازەکان کوڕێکــی نەجەفــی ب یەکێــک ل
نــاوی جەعفــەر ســادق بــوو، حەمیــد مەرووگــی 
مەســیحی بــوو، محەمــەد عەلــی جــاف کــورد بــوو، 
ــوو  ــەورە ب ــدا گ ــە بەغ ــی، ل ــوردی نەدەزان ــەاڵم ک ب

ــوو. ــد ب ــی حســێن و وەلی ــوو، عەل ــەو ب ــوو، ئ ب
ڕامان: ناوی باوکی وەلید چ بوو؟

خالیــد،  وەلیــد  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
دەکــرد،  پیاســەمان  ئیتــر  بــوو،  هاوســێمان 
یەکێــک لەوانــە مەوزووعێکــی کــردەوە و دەربــارەی 
پێشــمەرگە وتــی موخەریبــن، بــە خــراپ نــاوی 
بارزانــی هێنــا، تــازە وەزعەکــە خەریــک بــوو گــرژ 
دەبــوو، کــە مەوزووعەکــەی کــردەوە، حەقیقەتــەن 
مــن تەحەموولــم نەمــا، قســەم کــرد و لێــی هاتمــە 
جــواب، دەیــوت ئەوانــە چییــان دەوێ، خــۆ ئەوانــە 

ــە. ــان هەی وەزیری
بوویتــە  لێیــان  ئــەوان  نەگبەتــی  بــۆ  ڕامــان: 

سیاســەتمەدار.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: وتــی حیزبی شــیوعی 
لەگەڵمانــن، مــن وتــم حیزبــی شــیوعی هەڵەیەکــی 
زۆر گــەورەی کــرد لەگــەڵ ئێــوە هاتــە نــاو بــەرەی 
ــش  ــن، منی ــی پێشــمەرگە موخەریب ــتمانی، وت نیش
ــۆ  ــە ب ــم ئەمان ــرد و وت ــمەرگە ک ــە پێش ــم ل دیفاع

مافــی میللەتەکەیــان شــەڕ دەکــەن.
پێیــان  نەختێــک کوردایەتیــت  دیــارە  ڕامــان: 

فرۆشــتووە؟
ــۆ یەکێــک  ــی مــەردان: بەڵــێ، ب ــادر عەل عەبدولق
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ــەو پێنــج کەســە ناگەڕێتــەوە و قســەکان ناکاتــە  ل
ســەربازیی  هەواڵگــری  تەســلیمی  ڕاپــۆرت، 
تــەواو  دەورەکــە  لــە  ئێمــە  کــرد.  کەتیبەکــەی 
بوویــن، چوویــن بــۆ ئیجــازە، ئیجــازەی دە ڕۆژیــان 
دا پێمــان، کۆتایــی خولەکــە بــوو، گەڕاینــەوە ماڵــێ 
بــۆ ئــەوەی کــە هاتینــەوە نەقڵمــان بکــەن. ڕۆیشــتم 
ــەوە،  ــوو گەڕام ــەو ب ــرد، ش ــەواو ک ــەم ت دە ڕۆژەک
ــوو،  ــەر ب ــقمان لەب ــی مەش ــتاین، جل ــی هەس بەیان
ئەفســەرێک نــاوی عیــزەت بــوو، مووســاڵوی بــوو، 

ــوو. ــد ب ــوو، زۆر تون ــب ب نەقی
ڕامان: عیزەت کێ، ناوی باوکی چییە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نازانــم، خەڵکــی 
مووســڵ بــوو، عەریفێــک هــات کاغەزێکــی پــێ 
بــوو دایــە دەســت ئەفســەرەکە، ئەویــش ســەیرێکی 
ــە  ــدەوە، ل ــی خوێن ــە ناوم ــەو نەقیب ــر ئ ــرد، ئیت ک
ــە پێشــەوە،  ــش دەرچووم ــز وەســتابووین ، منی ڕی
عەریفەکــە نــاوی حمــوود بــوو، خەڵکــی حیللــە 
ــتم،  ــم، ڕۆیش ــێ لەگەڵ ــی ب ــم، وت ــی گرت ــوو، باڵ ب
لێــی دەخەوتیــن،  چووینــە الی ئــەو جێگایــەی 
کــە بەنگەڵەیەکــی گــەورە بــوو، وتــی یەتاغەکــەت 
ببەســتە و خــۆت بکــەرە قیافــە، منیــش یەتاغەکــەم 

ــات. ــم ه ــتا، تەعەجووب بەس
ڕامان: یەتاغ مەبەستت نوێنەکانتە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، دوو ســێ 
تاخمــی  و  ســەرینێک  لەگــەڵ  بــوو،  بەتانــی 
ڕێشتاشــین، بەســتامن و هێنامــن و هاتــم بۆ بەشــی 
ئیــدارە، تەســلیمی بەشــی ئیــدارەم کــردن و منــی 
ــوو،  ــۆن ب ــی ک ــردە ســجن، ســجنەکە جەمەلۆنێک ب
ــوو،  ــاژەڵ ب ــەی ئ ــوو، تەویل ــا ب ــی بریتانی ــی کات ئ
کردبوویانــە بەندیخانــە، دەرگای بەندیخانەکەیــان 
ــرە؟  ــم خێ ــتە ژوورەوە، گوت ــی خس ــردەوە و من ک

ــە. ــەر بک ــە لەب ــی قیاف گوت
ڕامان: لەبەرکردنی جلی قیافە چۆنە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: کــراس و پانتــۆڵ 
و بێرییــە بــوو، چونکــە ئــەو جالنــەی لەبــەرم 
بــوون هــی عــەرەزات بــوون، بەدلــەی مەشــق بــوو، 
ــرد  ــەم ک ــۆم قیاف ــوو، خ ــا ب ــە پ ــاڵوم ل ــش پێ منی
ــن  ــێ. دەرچووی ــم بەڵ ــازری؟ گوت ــی ح ــات وت و ه
کەلەبچەیەکــی خســتە دەســتم، کەلەبچــەی ئاســن، 
وتــم خێــر؟ وتــی وەڵــاڵ نازانــم، نووســراوی ڕەســمی 

پــێ بــوو. 
ڕامــان: ئــەوە مــاوەی ڕێککەوتنــی ئــادارە و چــوار 

ســاڵی ئاگربەســتەکە بوو؟ 
و  ئاخــر  بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــاڵی ١٩٧٣ بــوو، ســەرەتای ئەیلــوول  ــری س ئۆخ
بــوو، ئــەو کاتانــە بــوو، کەتیبەکــە لــە دەرگای 
ــگا وتــی  ــە ڕێ ــوو، ل ســەرەکی ســەربازگەکە دوور ب
لەگــەڵ  بەینمــان  بکەمــەوە،  دەســتت  ناتوانــم 
یەکتــر زۆر خــۆش بــوو، عەریفێکــی زۆر بەڕێــز 
بــوو، خەڵکــی حیللــە بــوو، وتــی ناتوانــم دەســتت 

بکەمــەوە، وتــم گرفــت نییــە قابیلــە ڕا بکــەم.
ڕامان: دواتر تۆیان بۆ کوێ برد؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: چووینــە بەعقووبــە، 
ســەربازییە،  هەواڵگــەری  شــوێنە  ئــەو  دەبینــم 
بردمیــە جێگەیــەک، جێگەکــە هــەر زۆر مەترســیدار 
بــوو، لەنــاو مەعەســکەر دوور بــوو، بینایــەک بــوو 
لەبــان  چوارگۆشــەیەک  داخرابــوو،  دەرگاکــەی 
چوارگۆشــەکە  قاپــی،  لــە  دای  بــوو،  دەرگاکــە 
ــوو؟  ــی فەرم ــەوت وت ــك دەرک ــەوە، دەموچاوێ کرای
دەرەوە  لــە  ئێمــە  پێــی،  دا  زەرفەکــەی  ئیتــر 
ــت  ــەی داخس ــەو دەرگا بچکۆالنەک ــتابووین. ئ وەس
و ڕۆیــی، کــە هاتــەوە کردییــەوە و وتــی بــا بێــت، 
منیــان بــردە ژوورەوە و دەســتمی کــردەوە و وتــی 

ــە. دانیش


