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عەبدولقادر عەلی مەردان:عەبدولقادر عەلی مەردان:
یەکــەم فیلمــی بەڵگەنامەیــی کوردیــی کەرســتە یەکــەم فیلمــی بەڵگەنامەیــی کوردیــی کەرســتە 
ــوو..  ــن ب ــە و بیرۆکەکــەی هــی م ــوو.. مێژوویییەک ــن ب ــە و بیرۆکەکــەی هــی م مێژوویییەک
تابلۆیەکــی  دزینــی  لــە  بیــرم  بەغــداش  تابلۆیەکــی لــە  دزینــی  لــە  بیــرم  بەغــداش  لــە 

هونەرمەنــد اللــە عەبــدە کــردەوە.هونەرمەنــد اللــە عەبــدە کــردەوە.

هەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحیدهەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحید
))٤٤  -   - ٤٤((

** عەبدولقــادر عەلــی مــەردان كــە كــوڕی گــەورەی  عەبدولقــادر عەلــی مــەردان كــە كــوڕی گــەورەی 
ــات  ــورد، ئوســتادی مەقام ــی ك ــدی بەناوودەنگ ــات هونەرمەن ــورد، ئوســتادی مەقام ــی ك ــدی بەناوودەنگ هونەرمەن
)عەلــی مەردان(ـــە، هــەر لەگــەڵ فامــی كردووەتــەوە )عەلــی مەردان(ـــە، هــەر لەگــەڵ فامــی كردووەتــەوە 
لــە  بۆیــە  دیــوە،  ناســراوی  هونەرمەنــدی  لــە باوكێكــی  بۆیــە  دیــوە،  ناســراوی  هونەرمەنــدی  باوكێكــی 
ــە  ــە ب ــەو باوک ــەری ئ ــێتی و هون ــی كەس ــە كاریگەرییەكان ــە ب ــەو باوک ــەری ئ ــێتی و هون ــی كەس كاریگەرییەكان
دوور نەبــووە، منیــش لەوەتــەی لەنــاو دنیــای ئەدەبیــات دوور نەبــووە، منیــش لەوەتــەی لەنــاو دنیــای ئەدەبیــات 
و ڕۆشــنبیریدا چــاوم كردووەتــەوە، ئــەم پیــاوە مانــدووەم و ڕۆشــنبیریدا چــاوم كردووەتــەوە، ئــەم پیــاوە مانــدووەم 
و  ئەدەبیــات  و  هونــەر  و  ڕۆژنامەوانــی  ناوەنــدی  و لــە  ئەدەبیــات  و  هونــەر  و  ڕۆژنامەوانــی  ناوەنــدی  لــە 
ڕۆشــنبیریدا بینیــوە و ناســیوە. یەكــەم جــار لــە بەغــدا ڕۆشــنبیریدا بینیــوە و ناســیوە. یەكــەم جــار لــە بەغــدا 
ــەروەك خــۆی  ــوە، ئێســتاش ه ــم دی ــم، ئەوســا چۆن ــەروەك خــۆی دیت ــوە، ئێســتاش ه ــم دی ــم، ئەوســا چۆن دیت
ماوەتــەوە، پیاوێكــی هێمــن و لەســەرەخۆ، کەمــدوو، ماوەتــەوە، پیاوێكــی هێمــن و لەســەرەخۆ، کەمــدوو، 
ــددی  ــاک و دڵســۆز، عاشــق و جی ــن پ ــاك و داوێ ــددی دەم پ ــاک و دڵســۆز، عاشــق و جی ــن پ ــاك و داوێ دەم پ
ــچ خوێندنێكــی  ــەی، ئەگەرچــی دەرچــووی هی ــۆ كارەك ــچ خوێندنێكــی ب ــەی، ئەگەرچــی دەرچــووی هی ــۆ كارەك ب
ــە  ــەاڵم زۆر ب ــووە، ب ــەرز نەب ــد و ب ــە ئەکادیمیــی تایبەتمەن 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 ــدا جوان ــەکەی خۆی ــەر ئیش ــەری بەس ــە وردی س ــی و ب جوان
كاركــردن،  زۆری  ســااڵنێكی  دوای  و  كاركــردن، شــۆڕکردووەتەوە  زۆری  ســااڵنێكی  دوای  و  شــۆڕکردووەتەوە 
بووەتــە خاوەنــی ئەزموونێكــی كەڵەكەبــووی گــەورە. بووەتــە خاوەنــی ئەزموونێكــی كەڵەكەبــووی گــەورە. 
گەڕاوەتــەوە  یەکجــاری  بــە  كــە  ڕاپەڕینیــش  گەڕاوەتــەوە پــاش  یەکجــاری  بــە  كــە  ڕاپەڕینیــش  پــاش 
كوردســتان، خزمەتێكــی زۆری بــە بــواری ڕۆژنامەگەریــی كوردســتان، خزمەتێكــی زۆری بــە بــواری ڕۆژنامەگەریــی 
كــوردی كــردووە. لــە بــواری دیزاینــی كتێــب و گۆڤــار و كــوردی كــردووە. لــە بــواری دیزاینــی كتێــب و گۆڤــار و 
ــن  ــن و دوای ڕاپەڕی ــش ڕاپەڕی ــی پێ ــە كوردییەكان ــن ڕۆژنام ــن و دوای ڕاپەڕی ــش ڕاپەڕی ــی پێ ــە كوردییەكان ڕۆژنام
بــەردەوام ســەرقاڵی هونەركارییــە و جــێ پەنجەی بەســەر بــەردەوام ســەرقاڵی هونەركارییــە و جــێ پەنجەی بەســەر 
ــووە. ــار ب ــەوە دی ــەری و چاپەمەنییەكان ــی ڕۆژنامەگ ــووە.بزاڤ ــار ب ــەوە دی ــەری و چاپەمەنییەكان ــی ڕۆژنامەگ بزاڤ
** ئــەو كاتــەی لــە بەغــدا بــوو، لــە بەڕێوەبەرایەتیــی  ئــەو كاتــەی لــە بەغــدا بــوو، لــە بەڕێوەبەرایەتیــی 
و  ڕۆشــنبیریی  دەزگای  دواتــر  كــوردی،  و ڕۆشــنبیریی  ڕۆشــنبیریی  دەزگای  دواتــر  كــوردی،  ڕۆشــنبیریی 
ــەوەی  ــوو، دوای ئ ــەر ب ــوردی فەرمانب ــەوەی ك ــەوەی باڵوكردن ــوو، دوای ئ ــەر ب ــوردی فەرمانب ــەوەی ك باڵوكردن
ناســیم، هــەر جارێــک ســەردانی ئــەو دوو دەزگایــەم ناســیم، هــەر جارێــک ســەردانی ئــەو دوو دەزگایــەم 
کردبــێ، ســەرم لــێ داوە، دەمبینــی هەمیشــە ســەرقاڵی کردبــێ، ســەرم لــێ داوە، دەمبینــی هەمیشــە ســەرقاڵی 
ــەر  ــی لەس ــەك، گۆڤارێك ــی ڕۆژنامەی ــە، ئەنكێت ــەر كاركردن ــی لەس ــەك، گۆڤارێك ــی ڕۆژنامەی ــە، ئەنكێت كاركردن
مێزەكــەی بەردەمــی هەڵخســتووە و خەریكــی دیزایــن مێزەكــەی بەردەمــی هەڵخســتووە و خەریكــی دیزایــن 
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ــۆی  ــوو بەه ــڕۆ نەب ــەردەمە وەك ئەم ــەو س ــە، ئ ــۆی كردنیان ــوو بەه ــڕۆ نەب ــەردەمە وەك ئەم ــەو س ــە، ئ كردنیان
بەرنامــە پێشــكەوتووەكانی كۆمپیووتــەر و فۆتۆشــۆپەوە بەرنامــە پێشــكەوتووەكانی كۆمپیووتــەر و فۆتۆشــۆپەوە 
بــە ئاســانی ئــەو كارە بكــرێ، بەڵکــوو دوای ئــەوەی بــە ئاســانی ئــەو كارە بكــرێ، بەڵکــوو دوای ئــەوەی 
نووســینەكان تایــپ دەکــران و هەڵەبڕییــان تــەواو دەبوو، نووســینەكان تایــپ دەکــران و هەڵەبڕییــان تــەواو دەبوو، 
بەســتوونی باریــک ڕادەكێشــران و دەخرانــە ســەر كاغەز، بەســتوونی باریــک ڕادەكێشــران و دەخرانــە ســەر كاغەز، 
ــەو  ــەر ئ ــت بەس ــن و بەدەس ــت دەیبڕی ــە مەقەس ــەو ب ــەو ئ ــەر ئ ــت بەس ــن و بەدەس ــت دەیبڕی ــە مەقەس ــەو ب ئ
ــە  ــردن و ب ــی دەك ــۆی دابەش ــتی خ ــەی بەردەس ــە ئەنكێت ــردن و ب ــی دەك ــۆی دابەش ــتی خ ــەی بەردەس ئەنكێت
ــەی پــڕ  ــەو الپــەڕەی ئەنكێتان ــەی پــڕ ( ئ ــەو الپــەڕەی ئەنكێتان ــدن - لصــقلصــق( ئ ــدن - )پێوەلكان )پێوەلكان
دەكــردەوە، ئەمــەش كارێكــی زەحمــەت بــوو، بــە هەمــوو دەكــردەوە، ئەمــەش كارێكــی زەحمــەت بــوو، بــە هەمــوو 
کــەس نەدەکــرا، ئارامــی و پشــوودرێژی و ســەلیقە و کــەس نەدەکــرا، ئارامــی و پشــوودرێژی و ســەلیقە و 
هونــەر و وردەكاری دەویســت، بۆیــە لــەو قۆناغــەی كاری هونــەر و وردەكاری دەویســت، بۆیــە لــەو قۆناغــەی كاری 
ــەو  ــدا، ڕۆژنامەنووســیی كــوردی قــەرزاری ئ ــەو ڕۆژنامەگەری ــدا، ڕۆژنامەنووســیی كــوردی قــەرزاری ئ ڕۆژنامەگەری

ــە. ــە.پیاوەی پیاوەی
** ســەرەتا هــەر بەڕێكــەوت بەســەر كاری دیزاینــدا  ســەرەتا هــەر بەڕێكــەوت بەســەر كاری دیزاینــدا 
ــە  ــە ل ــە  ك ــە ل ــاڵی ١٩٥٥١٩٥٥ ك ــە س ــك ل ــەوەش كاتێ ــووە، ئ ــاڵی كەوت ــە س ــك ل ــەوەش كاتێ ــووە، ئ كەوت
ــەری  ــك بەڕێوەب ــووە، ڕۆژێ ــی شەشــی ســەرەتایی ب ــەری پۆل ــك بەڕێوەب ــووە، ڕۆژێ ــی شەشــی ســەرەتایی ب پۆل
باســی  و  گــەڕاوە  پۆلەكانــدا  بــە  باســی قوتابخانەكەیــان  و  گــەڕاوە  پۆلەكانــدا  بــە  قوتابخانەكەیــان 
دەركردنــی باڵوكراوەیەكــی بــۆ قوتابییــەكان كــردووە، لــە دەركردنــی باڵوكراوەیەكــی بــۆ قوتابییــەكان كــردووە، لــە 
پۆلەكــەی ئەوانــدا كــە داوای لــێ كردوون نــاوی خۆیان بۆ پۆلەكــەی ئەوانــدا كــە داوای لــێ كردوون نــاوی خۆیان بۆ 
دەرکردنــی باڵوکراوەیەکــی ســەر دیــوار بنووســن، بێجگــە دەرکردنــی باڵوکراوەیەکــی ســەر دیــوار بنووســن، بێجگــە 
لــە عەبدولقــادر عەلــی مــەردان و هــاوڕێ وێنەكێشــەكەی لــە عەبدولقــادر عەلــی مــەردان و هــاوڕێ وێنەكێشــەكەی 
تەنیشــتی و هاوپۆلێكــی دیكەیــان، كەســی دی نــاوی تەنیشــتی و هاوپۆلێكــی دیكەیــان، كەســی دی نــاوی 
خــۆی نەنووســیوە، هــەر لــەو یەكــەم هەنــگاوەوە هەوڵــی خــۆی نەنووســیوە، هــەر لــەو یەكــەم هەنــگاوەوە هەوڵــی 
داوە بیرۆكــەی نــوێ بخاتــە گــەڕ و ئیشــێكی نــوێ داوە بیرۆكــەی نــوێ بخاتــە گــەڕ و ئیشــێكی نــوێ 
ــە لەجیاتــی ئــەوەی باڵوكراوەكــە هــی ســەر  ــە لەجیاتــی ئــەوەی باڵوكراوەكــە هــی ســەر بــكات، بۆی بــكات، بۆی
دیــوار بــێ، كارەكــەی بــە جۆرێكــی دی، بــە ستێنســڵ و دیــوار بــێ، كارەكــەی بــە جۆرێكــی دی، بــە ستێنســڵ و 
قەڵەمەكــەی جێبەجــێ كــردووە، واتــە بەشــێوەی نامیلکە قەڵەمەكــەی جێبەجــێ كــردووە، واتــە بەشــێوەی نامیلکە 
ــەرنجی  ــەن، س ــەواو دەك ــان ت ــە باڵوكراوەكەی ــووە. ك ــەرنجی ب ــەن، س ــەواو دەك ــان ت ــە باڵوكراوەكەی ــووە. ك ب
بەڕێوەبەرەكەیــان ڕادەکێشــێ و ڕیکالمــی دەرچوونەکــەی بەڕێوەبەرەكەیــان ڕادەکێشــێ و ڕیکالمــی دەرچوونەکــەی 
بــۆ )بــۆ )33( ڕۆژنامــەی بەناوبانگــی ئــەو ســەردەمە دەنێــرێ ( ڕۆژنامــەی بەناوبانگــی ئــەو ســەردەمە دەنێــرێ 
ئەلعەمــەل(،  ئەلڕەئــی،  )ئەلزەمــان،  ناوەكانــی:  ئەلعەمــەل(، بــە  ئەلڕەئــی،  )ئەلزەمــان،  ناوەكانــی:  بــە 
دەکرێنــەوە،  بــاڵو  ناوەكانیــان  و  هەواڵەکــە  دەکرێنــەوە، كاتێــک  بــاڵو  ناوەكانیــان  و  هەواڵەکــە  كاتێــک 
ئەوەنــدەی دی عیشــقی كاری هونــەری دەبــێ و دەبێتــە ئەوەنــدەی دی عیشــقی كاری هونــەری دەبــێ و دەبێتــە 
هاندەرێكــی گــەورە بــۆی تــا لــە داهاتــوودا لەســەر ئــەو هاندەرێكــی گــەورە بــۆی تــا لــە داهاتــوودا لەســەر ئــەو 

ــێ. ــەردەوام ب ــە ب ــێ.حــەز و خولیای ــەردەوام ب ــە ب حــەز و خولیای
** عەبدولقــادر عەلــی مــەردان لــە تەمەنــی ) عەبدولقــادر عەلــی مــەردان لــە تەمەنــی )٧٧( ( 

لــە  ســەرەتا  خوێنــدن،  بــەر  خراوەتــە  لــە ســاڵییەوە  ســەرەتا  خوێنــدن،  بــەر  خراوەتــە  ســاڵییەوە 
ــەر خوێندنــی  ــەر خوێندنــی گەڕەكــی )گەهــوەت شــوكر( چووەتــە ب گەڕەكــی )گەهــوەت شــوكر( چووەتــە ب
ســەرەتایی و لــە قوتابخانــەی )ئەلتەســابیل( پۆلــی ســەرەتایی و لــە قوتابخانــەی )ئەلتەســابیل( پۆلــی 
یــەك و دوو دەخوێنــێ، باوكــی پاكەتــی جگــەرە و یــەك و دوو دەخوێنــێ، باوكــی پاكەتــی جگــەرە و 
ــە  ــا ل ــوە ت ــۆ پاســەوانی قوتابخانەكــە كڕی ــە شــقارتەی ب ــا ل ــوە ت ــۆ پاســەوانی قوتابخانەكــە كڕی شــقارتەی ب
ــەوە  ــەكات و بگەڕێت ــت، ڕان ــێ بێ ــاوی ل ــە چ ــەوە قوتابخان ــەكات و بگەڕێت ــت، ڕان ــێ بێ ــاوی ل ــە چ قوتابخان
ماڵــەوە، چونكــە زۆر لــە قوتابخانــە و قوتابییــەكان ماڵــەوە، چونكــە زۆر لــە قوتابخانــە و قوتابییــەكان 
ترســاوە، ئەوجــا بــۆ پۆلــی ســێ و چــوار چووەتــە ترســاوە، ئەوجــا بــۆ پۆلــی ســێ و چــوار چووەتــە 
قوتابخانــەی )ئەلموســتەقبەل(، دوایــی لــە قوتابخانەی قوتابخانــەی )ئەلموســتەقبەل(، دوایــی لــە قوتابخانەی 
))الرصافــةالرصافــة الثانیــة( پۆلــی پێنــج و شەشــی تــەواو  الثانیــة( پۆلــی پێنــج و شەشــی تــەواو 
كــردووە. بــۆ تەواوکردنــی خوێندنەکــەی كــۆڵ نــادات، كــردووە. بــۆ تەواوکردنــی خوێندنەکــەی كــۆڵ نــادات، 
ســاڵی ســاڵی ١٩٦٠١٩٦٠ بــە مەبەســتی خوێنــدن، لــە قۆناغــی  بــە مەبەســتی خوێنــدن، لــە قۆناغــی 
ناوەنــدی تێهەڵچووەتــەوە، دوای تەواوكردنــی ناوەندی، ناوەنــدی تێهەڵچووەتــەوە، دوای تەواوكردنــی ناوەندی، 
ســاڵی ســاڵی ١٩٦٧١٩٦٧ لەڕێــی خوێندنــی ئێوارانــەوە ئامادەییــش  لەڕێــی خوێندنــی ئێوارانــەوە ئامادەییــش 
زانكــۆی  لــە  زانكــۆی   لــە   ١٩٧١١٩٧١ -   -  ١٩٧٠١٩٧٠ دەكات. ســاڵی  دەكات. ســاڵی تــەواو  تــەواو 
مونتبلیــەی فەڕەنســا لــە كۆلێــژی یاســا و زانســتی مونتبلیــەی فەڕەنســا لــە كۆلێــژی یاســا و زانســتی 
ئابــووری وەرگیــراوە، وەلــێ بــۆی نەچــووە، دوایــی ئابــووری وەرگیــراوە، وەلــێ بــۆی نەچــووە، دوایــی 
ــۆی  ــی زانك ــووە، لقێك ــەر ب ــڵ فەرمانب ــە مووس ــە ل ــۆی ك ــی زانك ــووە، لقێك ــەر ب ــڵ فەرمانب ــە مووس ــە ل ك
موستەنســڕییە كراوەتــەوە و لــەوێ وەرگیــراوە، بــەاڵم موستەنســڕییە كراوەتــەوە و لــەوێ وەرگیــراوە، بــەاڵم 
ــێ. ــوە بخوێن ــدا نەیتوانی ــۆ بەغ ــەوەی ب ــەر گوێزان ــێ.لەب ــوە بخوێن ــدا نەیتوانی ــۆ بەغ ــەوەی ب ــەر گوێزان لەب

** ئــەو هونــەركارە دەســتڕەنگینە لەوەتــەی هەیــە بــۆ  ئــەو هونــەركارە دەســتڕەنگینە لەوەتــەی هەیــە بــۆ 
ــج  ــە و ڕەن ــی بژێــوی خــۆی خەریكــی كاركردن ــج دابینکردن ــە و ڕەن ــی بژێــوی خــۆی خەریكــی كاركردن دابینکردن
دەدا، یەكــەم جــار لــە تەمەنــی )دەدا، یەكــەم جــار لــە تەمەنــی )١٥١٥( ســاڵیدا، واتــە لــە ( ســاڵیدا، واتــە لــە 
ســاڵی ســاڵی ١٩٥8١٩٥8 وەك كرێــكار ڕۆژانــە بــە ) وەك كرێــكار ڕۆژانــە بــە )3٠٠3٠٠( فلــس لــە ( فلــس لــە 
بەڕێوەبەرایەتیــی پێداویســتیی پزیشــكی لــە بەغــدا كاری بەڕێوەبەرایەتیــی پێداویســتیی پزیشــكی لــە بەغــدا كاری 
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دیموكراتی كوردستان(ـــەوە دەســت بەســەر دەكرێ، لەبەر دیموكراتی كوردستان(ـــەوە دەســت بەســەر دەكرێ، لەبەر 
ــە  ــە  بەهــۆی پێشــمەرگایەتییەوە ل ــە ســاڵی ١٩٧٠١٩٧٠ بەهــۆی پێشــمەرگایەتییەوە ل ــەوەی ل ــە ســاڵی ئ ــەوەی ل ئ
ســەربازی تەســریح كــراوە، )ســەربازی تەســریح كــراوە، )٤3٤3( ڕۆژ لــە هەواڵگەریــی ( ڕۆژ لــە هەواڵگەریــی 
ســەربازی لــە بەعقووبــە تووشــی ئەشــكەنجە و ئازارێكــی ســەربازی لــە بەعقووبــە تووشــی ئەشــكەنجە و ئازارێكــی 
ــاوەی )22( (  ــۆ م ــوێنەدا ب ــەو ش ــەر ل ــر ه ــێ، دوات ــاوەی )زۆر دەب ــۆ م ــوێنەدا ب ــەو ش ــەر ل ــر ه ــێ، دوات زۆر دەب
ســاڵ زیندانیــی دەكــرێ، لــە مــاوەی ئــەو دوو ســاڵەدا )ســاڵ زیندانیــی دەكــرێ، لــە مــاوەی ئــەو دوو ســاڵەدا )٦٦( ( 
كــەڕەت لــە دادگای ســەربازیدا دادگایــی دەكــەن، دوای كــەڕەت لــە دادگای ســەربازیدا دادگایــی دەكــەن، دوای 
ئــەوەی دۆســیەكەی ڕەوانــەی دادگای بەنــاو )شــۆڕش( ئــەوەی دۆســیەكەی ڕەوانــەی دادگای بەنــاو )شــۆڕش( 
دەكــرێ، لــە دوای )دەكــرێ، لــە دوای )33( دانیشــتن، بــە )( دانیشــتن، بــە )22( ســاڵ زیندانــی ( ســاڵ زیندانــی 
حوكــم دەدرێ، بەهــۆی حســێوكردنی مــاوەی )حوكــم دەدرێ، بەهــۆی حســێوكردنی مــاوەی )22( ســاڵی ( ســاڵی 
زیندانــی بوونەكــەی، ئیــدی لــە زیندانــی بوونەكــەی، ئیــدی لــە 2٠2٠//١٠١٠//١٩٧٥١٩٧٥ ئازاد دەكرێ،  ئازاد دەكرێ، 
دوای )دوای )١2١2( ڕۆژ لــە خزمەتــی ســەربازی، تەســریح دەكــرێ، ( ڕۆژ لــە خزمەتــی ســەربازی، تەســریح دەكــرێ، 
ــە  ــەوە ســەر وەزیفەكــەی پێشــووی و ل ــە ئەوجــا دەیگەڕێنن ــەوە ســەر وەزیفەكــەی پێشــووی و ل ئەوجــا دەیگەڕێنن
ــوردی  ــنبیریی ك ــی ڕۆش ــە بەڕێوەبەرایەتی ــوردی  ل ــنبیریی ك ــی ڕۆش ــە بەڕێوەبەرایەتی 2٥2٥//١٠١٠//١٩٧٥١٩٧٥ ل

دەســتبەكار دەبــێ.دەســتبەكار دەبــێ.
** گوزەرانــی خانــەوادەی عەلــی مــەردان مــام ناوەنــدی  گوزەرانــی خانــەوادەی عەلــی مــەردان مــام ناوەنــدی 
بــووە، نــە هــەژار و نــە دەوڵەمەنــد بــوون، بــە خێزانێكــی بــووە، نــە هــەژار و نــە دەوڵەمەنــد بــوون، بــە خێزانێكــی 
))٥٥( كەســی جاجمێكــی كۆنــی خــوری و لێفە شــڕەیەكیان ( كەســی جاجمێكــی كۆنــی خــوری و لێفە شــڕەیەكیان 
هەبــووە و لەیــەك ژووردا ژیــاون، بــەاڵم خۆیــان بــە هــەژار هەبــووە و لەیــەك ژووردا ژیــاون، بــەاڵم خۆیــان بــە هــەژار 
نەزانیــوە و قەناعەتیــان بــە بەشــی خۆیــان هەبــووە، نەزانیــوە و قەناعەتیــان بــە بەشــی خۆیــان هەبــووە، 
ــە  ــەداوە ل ــی ن ــی منداڵەکان ــەت هان ــدە باوكــی ق ــە هەرچەن ــەداوە ل ــی ن ــی منداڵەکان ــەت هان ــدە باوكــی ق هەرچەن
هونــەر نزیــك ببنــەوە و توخنــی كاری هونەریــی بكــەون، هونــەر نزیــك ببنــەوە و توخنــی كاری هونەریــی بكــەون، 
بــۆ ئــەوەی بپەرژێنــە ســەر خوێنــدن و زیاتــر بــە تەنــگ بــۆ ئــەوەی بپەرژێنــە ســەر خوێنــدن و زیاتــر بــە تەنــگ 
داهاتــووی خۆیانــەوە بــن و بەهــۆی هونــەرەوە وەک خۆی داهاتــووی خۆیانــەوە بــن و بەهــۆی هونــەرەوە وەک خۆی 
ــرێ  ــی نەیانگ ــن، نەگبەت ــاو نەب ــە خەســار و دام ــج ب ــرێ ڕەن ــی نەیانگ ــن، نەگبەت ــاو نەب ــە خەســار و دام ــج ب ڕەن
و ژیــان و پاشــەڕۆژی خۆیــان نەفەوتێنــن. دیــارە بــۆ و ژیــان و پاشــەڕۆژی خۆیــان نەفەوتێنــن. دیــارە بــۆ 
ئــەو هەڵوێســتەی باوکیــان لەخۆیــەوە ســەیری هونــەری ئــەو هەڵوێســتەی باوکیــان لەخۆیــەوە ســەیری هونــەری 
ــە ســایەی هونــەرەوە هیچــی بەهیــچ  ــە ســایەی هونــەرەوە هیچــی بەهیــچ كــردووە كــە ئــەو ل كــردووە كــە ئــەو ل
نەكــردووە، هونــەری ڕەســەن و ڕاســتەقینە دەبــێ هەمــوو نەكــردووە، هونــەری ڕەســەن و ڕاســتەقینە دەبــێ هەمــوو 
ژیانتــی پــێ ببەخشــی، بــەاڵم مەمرەومــەژی ژیانێکــی ژیانتــی پــێ ببەخشــی، بــەاڵم مەمرەومــەژی ژیانێکــی 

کولەمەرگــی بەســەر ببــەی.کولەمەرگــی بەســەر ببــەی.
ــی  ــە ســەرەتاوە مەیل ــەردان ل ــی م ــادر عەل ــی  عەبدولق ــە ســەرەتاوە مەیل ــەردان ل ــی م ــادر عەل ** عەبدولق
وێنەكێشــانی هەبــووە، هەنــدێ جــار پۆرترێتــی دایــك و وێنەكێشــانی هەبــووە، هەنــدێ جــار پۆرترێتــی دایــك و 
باوكــی كێشــاوە، ئــەو دەڵــێ ئێســتاش )باوكــی كێشــاوە، ئــەو دەڵــێ ئێســتاش )22( لــەو كارانــەی ( لــەو كارانــەی 
لــەال مــاون، ئــەو مەیلــە هونەرییەشــی لــەو كاتــەوە لــەال مــاون، ئــەو مەیلــە هونەرییەشــی لــەو كاتــەوە 
لــە  یەكێــك  لــە پۆلەكەیــدا  كــە  لــە دەســتی پێكــردووە  یەكێــك  لــە پۆلەكەیــدا  كــە  دەســتی پێكــردووە 

ــە بەڕێوەبەرایەتیــی  ــە بەڕێوەبەرایەتیــی  ل ــە ســاڵی ١٩٦٤١٩٦٤ ل ــر ل ــە ســاڵی كــردووە، دوات ــر ل كــردووە، دوات
نانەواخانەكانــی بەغــدا كــە ســەر بــە )نانەواخانەكانــی بەغــدا كــە ســەر بــە )مصلحــةمصلحــة االعاشــة  االعاشــة 
العامــة( بــووە كاری كــردووە. لــە ســاڵی العامــة( بــووە كاری كــردووە. لــە ســاڵی ١٩٦8١٩٦8 لــە  لــە 
بەناوونیشــانی  الشــمال(  )إعمــار  بەناوونیشــانی بەڕێوەبەرایەتیــی  الشــمال(  )إعمــار  بەڕێوەبەرایەتیــی 
)كۆپیكــەری نەخشــەكان - ناســخ )كۆپیكــەری نەخشــەكان - ناســخ خرائــطخرائــط(، بــە ڕۆژانــەی (، بــە ڕۆژانــەی 
))٧٠٠٧٠٠( فلــس كاری كــردووە، پاشــان بۆ موتەســەڕیفیەتی ( فلــس كاری كــردووە، پاشــان بۆ موتەســەڕیفیەتی 
لیــوای )كەركــووك(ی دەنێــرن و لــەوێ تــا ســاڵی لیــوای )كەركــووك(ی دەنێــرن و لــەوێ تــا ســاڵی ١٩٦٩١٩٦٩  
دەمێنێتــەوە، لــەو شــوێنەش كاری نەخشەســازی بــۆ دەمێنێتــەوە، لــەو شــوێنەش كاری نەخشەســازی بــۆ 
ئــەو بەڕێوەبەرایەتییــە كــردووە، هــەر لێــرەش فێــری ئــەو بەڕێوەبەرایەتییــە كــردووە، هــەر لێــرەش فێــری 

ــووە. ــی قەڵەمــی )ڕۆترینــگ( ب ــووە.بەكارهێنان ــی قەڵەمــی )ڕۆترینــگ( ب بەكارهێنان
** لــە ژیانیــدا زۆر كار و ئەركــی كارگێــڕی بینیــوە  لــە ژیانیــدا زۆر كار و ئەركــی كارگێــڕی بینیــوە 
ــدا،  ــە بەغ ــی ل ــراوە، ئەركەكان ــێ ك ــی پ ــدا، و زۆر جێگۆڕكێ ــە بەغ ــی ل ــراوە، ئەركەكان ــێ ك ــی پ و زۆر جێگۆڕكێ
كەركــووك، مووســڵ جێبەجــێ كــردووە، بــۆ نموونــە كەركــووك، مووســڵ جێبەجــێ كــردووە، بــۆ نموونــە 
ــەیی  ــەری هەمیش ــە فەرمانب ــەیی  بووەت ــەری هەمیش ــە فەرمانب ــاڵی ١٩٧٠١٩٧٠ بووەت ــە س ــە ل ــاڵی ك ــە س ــە ل ك
ــة  ــة الثقاف ــكاری - مؤسس ــنبیریی كرێ ــە )دەزگای ڕۆش ــة ل ــة الثقاف ــكاری - مؤسس ــنبیریی كرێ ــە )دەزگای ڕۆش ل
العمالیــة( دەینێرنــە شــاری كەركــووك و مووســڵ كــە لقــی العمالیــة( دەینێرنــە شــاری كەركــووك و مووســڵ كــە لقــی 
ئــەو دەزگایــە لــەو دوو شــارەدا هەبــووە. ســاڵی ئــەو دەزگایــە لــەو دوو شــارەدا هەبــووە. ســاڵی ١٩٧2١٩٧2 بــۆ  بــۆ 
ــوە  ــەوە، لەوێ ــەر دەیگوێزن ــنبیریی و هون ــی ڕۆش ــوە وەزارەت ــەوە، لەوێ ــەر دەیگوێزن ــنبیریی و هون ــی ڕۆش وەزارەت
ــیبی  ــوردی( تەنس ــنبیریی ك ــی ڕۆش ــۆ )بەڕێوەبەرایەتی ــیبی ب ــوردی( تەنس ــنبیریی ك ــی ڕۆش ــۆ )بەڕێوەبەرایەتی ب
دەكــەن. دوای یەكگرتنــەوەی هــەردوو )بەڕێوەبەرایەتیــی دەكــەن. دوای یەكگرتنــەوەی هــەردوو )بەڕێوەبەرایەتیــی 
ڕۆشــنبیریی كــوردی( و خانــەی )هــاوكاری( ناوەكــەی ڕۆشــنبیریی كــوردی( و خانــەی )هــاوكاری( ناوەكــەی 
باڵوكردنــەوەی  و  ڕۆشــنبیریی  )دەزگای  باڵوكردنــەوەی دەكرێتــە:  و  ڕۆشــنبیریی  )دەزگای  دەكرێتــە: 
بەڕێوەبــەری  دەکرێتــە  فایــەق  عوســمان  و  بەڕێوەبــەری كــوردی(  دەکرێتــە  فایــەق  عوســمان  و  كــوردی( 
گشــتیی دەزگاكــە، ئەویــش یەكســەر )گشــتیی دەزگاكــە، ئەویــش یەكســەر )١3١3( كارمەنــدی ( كارمەنــدی 
ــادر  ــان )عەبدولق ــە یەكێكی ــەوە، ك ــە دوور دەخات ــادر دەزگاك ــان )عەبدولق ــە یەكێكی ــەوە، ك ــە دوور دەخات دەزگاك
عەلــی مــەردان( بــووە، بــەاڵم زۆر نابــات و دوای مانگێــك عەلــی مــەردان( بــووە، بــەاڵم زۆر نابــات و دوای مانگێــك 
دەیگەڕێنێتــەوە ســەر كارەكــەی خــۆی. جارێكــی دی دەیگەڕێنێتــەوە ســەر كارەكــەی خــۆی. جارێكــی دی 
دەیبەنــە ســەر میالكــی وەزارەتــی ڕاگەیانــدن، دواتــر دەیبەنــە ســەر میالكــی وەزارەتــی ڕاگەیانــدن، دواتــر 
دەزگای  دەگەڕێتــەوە  دەزگای   دەگەڕێتــەوە   ١٩٧٦١٩٧٦ ســاڵی  حوزەیرانــی  ســاڵی لــە  حوزەیرانــی  لــە 
ــدا  ــەو ماوەیەش ــوردی، ل ــەوەی ك ــنبیریی و باڵوكردن ــدا ڕۆش ــەو ماوەیەش ــوردی، ل ــەوەی ك ــنبیریی و باڵوكردن ڕۆش
ــان(  ــە ڕۆژنامــەی )هــاوكاری( و هــەردوو گۆڤــاری )بەی ــان( ل ــە ڕۆژنامــەی )هــاوكاری( و هــەردوو گۆڤــاری )بەی ل
و )ڕۆشــنبیری نــوێ(دا کار دەکات، هەروەهــا دەیــان و )ڕۆشــنبیری نــوێ(دا کار دەکات، هەروەهــا دەیــان 
كتێــب و نامیلكــەی كوردیــی دەزگاكــەی بــە دەســتیی كتێــب و نامیلكــەی كوردیــی دەزگاكــەی بــە دەســتیی 
دیزایــن كــردووە، ســەرەڕای ئــەوەش سەرپەرشــتیاری دیزایــن كــردووە، ســەرەڕای ئــەوەش سەرپەرشــتیاری 

چاپەمەنییەكانــی دەزگاكــەش بــووە.چاپەمەنییەكانــی دەزگاكــەش بــووە.
** لــە  لــە ١٩١٩//١2١2//١٩٧3١٩٧3، بــە تۆمەتــی پێوەنــدی بە )پارتی ، بــە تۆمەتــی پێوەنــدی بە )پارتی 
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منفــذ( كاری كــردووە. بێجگــە لــە دیزایــن، لــە كوردســتان منفــذ( كاری كــردووە. بێجگــە لــە دیزایــن، لــە كوردســتان 
سەرپەرشــتیی دەیــان كتێــب و بەرگــی كتێــب و پۆســتەر سەرپەرشــتیی دەیــان كتێــب و بەرگــی كتێــب و پۆســتەر 
و ڕۆژنامــە و گۆڤــاری كــردووە، لــە ســاڵی و ڕۆژنامــە و گۆڤــاری كــردووە، لــە ســاڵی ١٩٩3١٩٩3 تــا  تــا 2٠١٤2٠١٤  
ــە  ــووە، ك ــش ب ــاری )هەنگ(ی ــی گۆڤ ــراوی هونەری ــە لێپرس ــووە، ك ــش ب ــاری )هەنگ(ی ــی گۆڤ ــراوی هونەری لێپرس

ــووە. ــورد ب ــی ک ــە مندااڵن ــەت ب ــی تایب ــووە.گۆڤارێك ــورد ب ــی ک ــە مندااڵن ــەت ب ــی تایب گۆڤارێك
** ســاڵی  ســاڵی ١٩8٠١٩8٠ تــا  تــا ١٩8٦١٩8٦ كەوتووەتــە كۆكردنــەوە  كەوتووەتــە كۆكردنــەوە 
بەناوونیشــانی:  باوكــی  كتێبــی  دوو  چاپدانــی  لــە  بەناوونیشــانی: و  باوكــی  كتێبــی  دوو  چاپدانــی  لــە  و 
ــی  ــە یارمەت ــەم و دووەم، ب ــی یەك ــم( بەرگ ــی )گۆرانییەكان ــە یارمەت ــەم و دووەم، ب ــی یەك ــم( بەرگ )گۆرانییەكان
سەرپەرشــتیی  كــە  كــردوون  چاپــی  نەدیــم  سەرپەرشــتیی مەجیــد  كــە  كــردوون  چاپــی  نەدیــم  مەجیــد 
كوردییەكــەی بــۆ كــردووە. ســاڵی كوردییەكــەی بــۆ كــردووە. ســاڵی ١٩٩٠١٩٩٠ كتێبێكــی دیكــەی  كتێبێكــی دیكــەی 
بــە نــاوی )عەلــی مەردان و شــیعری هەڵبــژاردەی كوردی( بــە نــاوی )عەلــی مەردان و شــیعری هەڵبــژاردەی كوردی( 
ئامــادە كــردووە، ســاڵی ئامــادە كــردووە، ســاڵی 2٠١22٠١2 چاوپێکەوتنەكانــی باوكــی  چاوپێکەوتنەكانــی باوكــی 
ــرەوەری  ــاوی )بی ــە كتێبێكــدا بەن ــراو و بیســتراو( ل ــرەوەری )بین ــاوی )بی ــە كتێبێكــدا بەن ــراو و بیســتراو( ل )بین
گــەاڵی پاییــز(ی كۆكردووەتــەوە و بەهــاوكاری )ئەحمــەد گــەاڵی پاییــز(ی كۆكردووەتــەوە و بەهــاوكاری )ئەحمــەد 
ــی  ــردووە، دوو كتێب ــی ك ــی( چاپ ــی بەرزنج ــەیید عەل ــی س ــردووە، دوو كتێب ــی ك ــی( چاپ ــی بەرزنج ــەیید عەل س
و  نەخشەســازی(  و  )دیزایــن  بەناوەكانــی:  و خۆیشــی  نەخشەســازی(  و  )دیزایــن  بەناوەكانــی:  خۆیشــی 
)ســینەما و هونــەری ســینەمایی( دیســانەوە بــە یارمەتــی )ســینەما و هونــەری ســینەمایی( دیســانەوە بــە یارمەتــی 
)ئەحمــەد ســەیید عەلــی بەرزنجــی( بــە چــاپ گەیانــدووە.)ئەحمــەد ســەیید عەلــی بەرزنجــی( بــە چــاپ گەیانــدووە.
** بــۆ پێگەیاندنــی وەچەیەكــی نــوێ لــە ســەندیكای  بــۆ پێگەیاندنــی وەچەیەكــی نــوێ لــە ســەندیكای 
ــتانی  ــەی كوردس ــە ڕۆژنام ــتان و ل ــانی كوردس ــتانی ڕۆژنامەنووس ــەی كوردس ــە ڕۆژنام ــتان و ل ــانی كوردس ڕۆژنامەنووس
میدیــای  کۆنفراســی  و  بەدرخــان  فیســتیڤاڵی  و  میدیــای نــوێ  کۆنفراســی  و  بەدرخــان  فیســتیڤاڵی  و  نــوێ 
ــاری  ــە ش ــا ل ــی داوە، هەروەه ــلێمانی هەوڵ ــە س ــدااڵن ل ــاری من ــە ش ــا ل ــی داوە، هەروەه ــلێمانی هەوڵ ــە س ــدااڵن ل من
دهۆكیــش لەگــەڵ )محەمــەد زادە(ی دیزاینــەر و جواننــووس دهۆكیــش لەگــەڵ )محەمــەد زادە(ی دیزاینــەر و جواننــووس 
ــەوە و هەوڵــی  ــەی وتووەت ــووە، وان ــژ بەشــدار ب ــەوە و هەوڵــی وەك وانەبێ ــەی وتووەت ــووە، وان ــژ بەشــدار ب وەك وانەبێ
گەیاندنــی ئەزمــوون و زانیارییەكانــی خــۆی بەوانی دی داوە.گەیاندنــی ئەزمــوون و زانیارییەكانــی خــۆی بەوانی دی داوە.
** لــە ســاڵی  لــە ســاڵی ١٩٩١١٩٩١ لــە بەغــدا خــۆی خانەنشــین كــردووە  لــە بەغــدا خــۆی خانەنشــین كــردووە 
و ڕووی كردووەتــە هەولێــر، تــا ســاڵی و ڕووی كردووەتــە هەولێــر، تــا ســاڵی 2٠١٤2٠١٤ كاری زۆری  كاری زۆری 
ــا  ــووە ت ــدوو ب ــەوە مان ــار و ڕۆژنامەكان ــە گۆڤ ــردووە و ب ــا ك ــووە ت ــدوو ب ــەوە مان ــار و ڕۆژنامەكان ــە گۆڤ ــردووە و ب ك
بــەر  بیانخاتــە  ڕازاوە  بــەر بەشــێوە و تەكنیكێکــی جــوان و  بیانخاتــە  ڕازاوە  بەشــێوە و تەكنیكێکــی جــوان و 
ــەرمانە  ــی لەس ــە هەق ــوردەوە، بۆی ــی ك ــتی خوێنەران ــەرمانە دەس ــی لەس ــە هەق ــوردەوە، بۆی ــی ك ــتی خوێنەران دەس
بەســەری بكەینــەوە و لــەو ئەزموونــە دەوڵەمەنــدەی بدوێیــن بەســەری بكەینــەوە و لــەو ئەزموونــە دەوڵەمەنــدەی بدوێیــن 
ــەو  ــن.. ل ــنا بكەی ــووی ئاش ــڕۆ و داهات ــەی ئەم ــە وەچ ــەو و ب ــن.. ل ــنا بكەی ــووی ئاش ــڕۆ و داهات ــەی ئەم ــە وەچ و ب
هەڤپەیڤینــە بەرفراوانــەدا ســەرمان بەســەر هەمــوو ئــەو هەڤپەیڤینــە بەرفراوانــەدا ســەرمان بەســەر هەمــوو ئــەو 
پێــم  داگرتــووە،  وێســتگانەدا  و  دەوڵەمەنــد  پێــم ئەزموونــە  داگرتــووە،  وێســتگانەدا  و  دەوڵەمەنــد  ئەزموونــە 
ــەرەتاوە  ــە س ــن ل ــا بزانی ــەوە ت ــەوە بیخوێنین ــە پێک ــەرەتاوە خۆش ــە س ــن ل ــا بزانی ــەوە ت ــەوە بیخوێنین ــە پێک خۆش

ــاوە. ــی هێن ــاوە.چۆن ــی هێن چۆن

ــی  ــتووە مەندائ ــتییەوە دانیش ــە لەتەنیش ــەكان ك ــی قوتابیی ــتووە مەندائ ــتییەوە دانیش ــە لەتەنیش ــەكان ك قوتابیی
بــووە و براكــەی هونەرمەندێكــی بەناوبانگی ئەو ڕۆژگارەی بــووە و براكــەی هونەرمەندێكــی بەناوبانگی ئەو ڕۆژگارەی 
عێــراق بــووە، ئەویــش بــە كاریگــەری براكــەی بــەردەوام عێــراق بــووە، ئەویــش بــە كاریگــەری براكــەی بــەردەوام 
وێنــەی كێشــاوە، بۆیــە كوڕەكــەی عەلی مــەردان لەجیاتی وێنــەی كێشــاوە، بۆیــە كوڕەكــەی عەلی مــەردان لەجیاتی 
گۆرانــی و مەقامــات، خــوو دەداتــە وێنەكێشــان و ڕۆژ گۆرانــی و مەقامــات، خــوو دەداتــە وێنەكێشــان و ڕۆژ 
ــەوێ، کەچــی دەســت  ــەی پێــش دەك ــەوێ، کەچــی دەســت دوای ڕۆژ هونەرەك ــەی پێــش دەك دوای ڕۆژ هونەرەك
لــە هونــەری وێنەكێشــان هەڵدەگــرێ، هەرچەنــدە دواتــر لــە هونــەری وێنەكێشــان هەڵدەگــرێ، هەرچەنــدە دواتــر 
بــەردەوام ئیشــی پۆســتەری كــردووە، لەوانــە: ســاڵی بــەردەوام ئیشــی پۆســتەری كــردووە، لەوانــە: ســاڵی 
ــردووە  ــر(ی ک ــوار كۆت ــەك و چ ــتەری )گەاڵی ــردووە  پۆس ــر(ی ک ــوار كۆت ــەك و چ ــتەری )گەاڵی ١٩٧٠١٩٧٠ پۆس
ــەی  ــی ڕێككەوتننامەك ــۆ جێبەجێكردن ــەك ب ــەی وەك ئاماژەی ــی ڕێككەوتننامەك ــۆ جێبەجێكردن ــەك ب وەك ئاماژەی
ئــادار لــە مــاوەی )ئــادار لــە مــاوەی )٤٤( ســاڵدا، لــە پــاش ڕاپەڕینیــش ( ســاڵدا، لــە پــاش ڕاپەڕینیــش 
خەریکــی دروســتكردنی پۆســتەر بــووە و بــۆ هەمــوو خەریکــی دروســتكردنی پۆســتەر بــووە و بــۆ هەمــوو 
بۆنــەكان پۆســتەری کــردووە، کــە ئــەوەش درێژەپێدانــی بۆنــەكان پۆســتەری کــردووە، کــە ئــەوەش درێژەپێدانــی 

کاری هونــەری نیگارکێشــانیەتی.کاری هونــەری نیگارکێشــانیەتی.
نووســینی  بیرۆكــەی  نووســینی   بیرۆكــەی  ** ســەرەتای ســاڵی  ســەرەتای ســاڵی ١٩٧3١٩٧3 
ــەاڵی  ــارەی ق ــە ب ــاری ل ــی دۆكیومێنت ــیناریۆی فیلم ــەاڵی س ــارەی ق ــە ب ــاری ل ــی دۆكیومێنت ــیناریۆی فیلم س
هەولێــر دەداتــە هاوڕێكانــی. ســاڵی هەولێــر دەداتــە هاوڕێكانــی. ســاڵی 2٠٠٥2٠٠٥یــش دوو یــش دوو 
فیلمــی دۆكیومێنتــاری بــۆ )حوزنــی موكریانــی( و فیلمــی دۆكیومێنتــاری بــۆ )حوزنــی موكریانــی( و 
فیلمێــك لــە بــارەی تەكنیكــی چاپەمەنــی منــدااڵن بــۆ فیلمێــك لــە بــارەی تەكنیكــی چاپەمەنــی منــدااڵن بــۆ 

ســلێمانی ئامــادە دەكات.ســلێمانی ئامــادە دەكات.
لــە  ســوودیان  عەرەبەكانیــش  کــورد،  لــە  جگــە  لــە   ســوودیان  عەرەبەكانیــش  کــورد،  لــە  جگــە   **
ــی  ــووە و دیزاین ــەو وەرگرت ــی ئ ــی هونەری ــرە و توانای ــی بەه ــووە و دیزاین ــەو وەرگرت ــی ئ ــی هونەری ــرە و توانای بەه
)الپــەڕە  وەک:  كــردوون  بــۆ  ڕۆژنامەکانــی  و  )الپــەڕە گۆڤــار  وەک:  كــردوون  بــۆ  ڕۆژنامەکانــی  و  گۆڤــار 
ڕۆشــنبیرییەكەی ڕۆژنامــەی العــراق، پۆســتەری بــۆ دوا ڕۆشــنبیرییەكەی ڕۆژنامــەی العــراق، پۆســتەری بــۆ دوا 
الپــەڕەی ڕۆژنامــەی الجمهوریــة کــردووە، أخبــار االســبوع الپــەڕەی ڕۆژنامــەی الجمهوریــة کــردووە، أخبــار االســبوع 
القطریــةالقطریــة، المؤتمــر، ، المؤتمــر، المواطــنالمواطــن، العمــل األســالمیة(، ڕۆژنامــە ، العمــل األســالمیة(، ڕۆژنامــە 
کــردوون  تێــدا  کاری  کــە  كوردییەكانیــش  گۆڤــارە  کــردوون و  تێــدا  کاری  کــە  كوردییەكانیــش  گۆڤــارە  و 
ــوێ(، دوای  ــنبیری ن ــان، ڕۆش ــاوكاری، بەی ــەن: )ه ــوێ(، دوای ئەمان ــنبیری ن ــان، ڕۆش ــاوكاری، بەی ــەن: )ه ئەمان
ــەی  ــار و ڕۆژنامان ــەو گۆڤ ــەی  ئ ــار و ڕۆژنامان ــەو گۆڤ ــاڵی 2٠١٤2٠١٤ ئ ــا س ــش ت ــاڵی ڕاپەڕینی ــا س ــش ت ڕاپەڕینی
ــارزان،  ــوێ، ب ــتانی ن ــات، كوردس ــردووە: )خەب ــن ك ــارزان، دیزای ــوێ، ب ــتانی ن ــات، كوردس ــردووە: )خەب ــن ك دیزای
پزیشــكی، )دۆغــۆش(ی تورکمانــی، واڵت، پارێــزگاران، پزیشــكی، )دۆغــۆش(ی تورکمانــی، واڵت، پارێــزگاران، 
تریبیــۆن(  كوردســتان  دواڕۆژ،  تریبیــۆن( گــواڵن، شارســتانیەتی،  كوردســتان  دواڕۆژ،  گــواڵن، شارســتانیەتی، 
ــە  ــزی. ل ــی ئینگلی ــە و باڵوكراوەیەك ــد ڕۆژنام ــەڵ چەن ــە لەگ ــزی. ل ــی ئینگلی ــە و باڵوكراوەیەك ــد ڕۆژنام ــەڵ چەن لەگ
ــم خەریكــی  ــم خەریكــی بەغــدا لەگــەڵ بورهــان قانیــع و مەجیــد نەدی بەغــدا لەگــەڵ بورهــان قانیــع و مەجیــد نەدی
ــراف(  ــە )زەنگوغ ــە و ب ــینەكانی ڕۆژنام ــی نووس ــراف( تایپكردن ــە )زەنگوغ ــە و ب ــینەكانی ڕۆژنام ــی نووس تایپكردن
ــكار  -  ــاوە و وەك )جێبەجێ ــە و ناوونیشــانەکانی دان ــكار  - وێن ــاوە و وەك )جێبەجێ ــە و ناوونیشــانەکانی دان وێن
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ڕامــان:ڕامــان: یەکــەم جــارت بــوو بەنــد بکرێیــت و  یەکــەم جــارت بــوو بەنــد بکرێیــت و 
ببینیــت؟ ببینیــت؟بەندیخانــە  بەندیخانــە 

عەبدولقــادر عەلــی مەردان:عەبدولقــادر عەلــی مەردان: بەڵێ، لــەوێ ڕاڕەوێک  بەڵێ، لــەوێ ڕاڕەوێک 
هەبــوو، لــە ڕاڕەوەکــە نزیکــەی ســێ چــوار ســەعات هەبــوو، لــە ڕاڕەوەکــە نزیکــەی ســێ چــوار ســەعات 
دانیشــتم، وەرەقەیەکیــان دا پێــی کــەوا کارەکــە دانیشــتم، وەرەقەیەکیــان دا پێــی کــەوا کارەکــە 
ــراوە،  ــەوە وەرگی ــەن ئێم ــەو کەســە لەالی ــەواو، ئ ــراوە، ت ــەوە وەرگی ــەن ئێم ــەو کەســە لەالی ــەواو، ئ ت

ئیــدی ئــەو ڕۆیشــت.ئیــدی ئــەو ڕۆیشــت.
ــان  ــرای، تۆی ــەوەی وەرگی ــان  باشــە، دوای ئ ــرای، تۆی ــەوەی وەرگی ڕامــان:ڕامــان: باشــە، دوای ئ

بــۆ کــوێ بــرد؟بــۆ کــوێ بــرد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: جێگــری ئەفســەرێک جێگــری ئەفســەرێک 
هــات و منــی بــردە ژوورێــک، ئەفســەرێکی لــێ بــوو، هــات و منــی بــردە ژوورێــک، ئەفســەرێکی لــێ بــوو، 
ئەفســەرێکی یــەک ئەســتێرە بــوو، چوومــە ژوورەوە ئەفســەرێکی یــەک ئەســتێرە بــوو، چوومــە ژوورەوە 
دیــم نووســرابوو مــوالزم عەبــاس خەڵــەف، مــن لــە دیــم نووســرابوو مــوالزم عەبــاس خەڵــەف، مــن لــە 
قۆناغــی ناوەنــدی، برادەرێکــم هەبــوو نــاوی عەبــاس قۆناغــی ناوەنــدی، برادەرێکــم هەبــوو نــاوی عەبــاس 
ئــەو  بوویــن،  بــرادەر  بــوو، هــەر زۆر  ئــەو خەڵــەف  بوویــن،  بــرادەر  بــوو، هــەر زۆر  خەڵــەف 
ســااڵنەی کــە ســەددام حســێن هاتــە ســەر حوکــم ســااڵنەی کــە ســەددام حســێن هاتــە ســەر حوکــم 
پێشــەوە،  بێنێتــە  گەنــج  کۆمەڵێــک  دا  پێشــەوە، هەوڵــی  بێنێتــە  گەنــج  کۆمەڵێــک  دا  هەوڵــی 

ــووە ئەفســەر. ــش بووب ــە ئەوی ــووە ئەفســەر.ئەوکات ــش بووب ــە ئەوی ئەوکات
ڕامــان:ڕامــان: کــە ســاڵی  کــە ســاڵی ١٩٧٩١٩٧٩ ســەددام حســێن هــات  ســەددام حســێن هــات 

و بــووە فەرمانــڕەوای یەکەمــی عێــراق؟و بــووە فەرمانــڕەوای یەکەمــی عێــراق؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، نــا، پێــش ســاڵی  نــا، نــا، پێــش ســاڵی 
بەعســییەکان  تــازە  بەعســییەکان   تــازە   ١٩٦8١٩٦8 ســاڵی  کــە  ســاڵی ،  کــە   ،١٩٧٩١٩٧٩

ــەاڵت. ــەر دەس ــە س ــەاڵت.هاتبوون ــەر دەس ــە س هاتبوون
ڕامان:ڕامان: ئەو کاتە جێگری سەرۆکی عێراق بوو.  ئەو کاتە جێگری سەرۆکی عێراق بوو. 

ــی مــەردان: ئەگــەر بێتــە بیــرت  ئەگــەر بێتــە بیــرت  ــی مــەردان:عەبدولقــادر عەل عەبدولقــادر عەل
ئەوانــە ئەفســەری مووســیان پــێ دەوتــن، دوای ئەوانــە ئەفســەری مووســیان پــێ دەوتــن، دوای 
یــەک لیژنــە، مووســیان پێیــان دەدا. پــاش خولــی یــەک لیژنــە، مووســیان پێیــان دەدا. پــاش خولــی 
شــەش مانگــی دەکرانــە ئەفســەر، ئیتــر ئەوانــە شــەش مانگــی دەکرانــە ئەفســەر، ئیتــر ئەوانــە 
هەموویــان چوونــە نــاو دەزگای هەواڵگری و بەســەر هەموویــان چوونــە نــاو دەزگای هەواڵگری و بەســەر 
جێــگای هەســتیاردا دابــەش کــران، ئــەو ئەفســەرە جێــگای هەســتیاردا دابــەش کــران، ئــەو ئەفســەرە 
یەکێــک لەوانــە بــوو. وەســتابووم قســەیەکی کــرد، یەکێــک لەوانــە بــوو. وەســتابووم قســەیەکی کــرد، 
وتــی تــۆ بــۆ جوێــن بــە حکوومــەت دەدەیــت، بــۆ وتــی تــۆ بــۆ جوێــن بــە حکوومــەت دەدەیــت، بــۆ 

ــە ئەحمــەد حەســەن بەکــر دەدەی؟ ــە ئەحمــەد حەســەن بەکــر دەدەی؟جوێــن ب جوێــن ب

ــرۆڤ  ــران لەســەر م ــە زۆر گ ــەو تۆمەت ــرۆڤ  ئ ــران لەســەر م ــە زۆر گ ــەو تۆمەت ــان: ئ ــان:ڕام ڕام
ــدرێ. ــۆ ب ــوو باجــی قورســی ب ــەوت، دەب ــدرێ.دەک ــۆ ب ــوو باجــی قورســی ب ــەوت، دەب دەک

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: وتــم جوێنــم نــەداوە. وتــم جوێنــم نــەداوە. 
وتــی ئێســتا کەســەکە دەهێنمــە بەرچــاوت کــە وتــی ئێســتا کەســەکە دەهێنمــە بەرچــاوت کــە 
لــە پێــش ئــەو جوێنــت داوە. وتــم کوانــێ بیهێنــە لــە پێــش ئــەو جوێنــت داوە. وتــم کوانــێ بیهێنــە 
ــێ  ــرد، دەیویســت قســەم ل ــم. درۆی دەک ــا بیبین ــێ ب ــرد، دەیویســت قســەم ل ــم. درۆی دەک ــا بیبین ب
ــرد،  ــەرەکەی ک ــری ئەفس ــی جێگ ــێ. بانگ ــرد، دەربهێن ــەرەکەی ک ــری ئەفس ــی جێگ ــێ. بانگ دەربهێن
وتــی بیبــەن بــۆ وەرزش، مــن چ بزانــم وەرزش وتــی بیبــەن بــۆ وەرزش، مــن چ بزانــم وەرزش 

ــە. ــە.چیی چیی
ڕامــان:ڕامــان: بەڵــێ، لــەالی ئــەوان، وەرزش کــردن،  بەڵــێ، لــەالی ئــەوان، وەرزش کــردن، 

واتــە ئەشــکەنجەدان.واتــە ئەشــکەنجەدان.
ــە ژوورێــک،  ــە ژوورێــک،  بردمیان ــی مــەردان: بردمیان ــادر عەل ــی مــەردان:عەبدولق ــادر عەل عەبدولق
ــدا  ــی تێ ــوو، هیچ ــت ب ــی کۆنکری ــی بچووک ــدا ژوورێک ــی تێ ــوو، هیچ ــت ب ــی کۆنکری ــی بچووک ژوورێک
نەبــوو، عەموودێکــی ئاســن هەڵواســراوە، دووانیــش نەبــوو، عەموودێکــی ئاســن هەڵواســراوە، دووانیــش 
لــە ژوورەکــە بــوون، گەنجێــک و یەکێکــی بەتەمــەن لــە ژوورەکــە بــوون، گەنجێــک و یەکێکــی بەتەمــەن 
ــی کــە کــوردن،  ــوون. یەکــەم جــار نەمزان ــەوێ ب ــی کــە کــوردن، ل ــوون. یەکــەم جــار نەمزان ــەوێ ب ل
ــەش  ــەوازی و گەنجەک ــم ئەرک ــە کەری ــاوی پیرەک ــەش ن ــەوازی و گەنجەک ــم ئەرک ــە کەری ــاوی پیرەک ن
کەمــال ئەرکــەوازی بــوو کــە پۆڵۆنییەکیــان هەبــوو کەمــال ئەرکــەوازی بــوو کــە پۆڵۆنییەکیــان هەبــوو 
لەنێــوان گۆڕەپانــی )لەنێــوان گۆڕەپانــی )نهضــةنهضــة( و گۆڕەپانی )( و گۆڕەپانی )طیرانطیران((  

کاریــان دەکــرد.کاریــان دەکــرد.
ڕامــان:ڕامــان: هــەر بــە جلەکانــی خۆتــەوە تۆیــان بــردە  هــەر بــە جلەکانــی خۆتــەوە تۆیــان بــردە 

ژوورەوە؟ ژوورەوە؟ 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، هــەر بــەو بەڵــێ، هــەر بــەو 
جالنــەوە چــووم، کــە چوومــە ژوورەوە، قەیتانــی جالنــەوە چــووم، کــە چوومــە ژوورەوە، قەیتانــی 
لــە  قەیتانێــک  لەگــەڵ  دەرهێنــا،  لــە پێاڵوەکەمیــان  قەیتانێــک  لەگــەڵ  دەرهێنــا،  پێاڵوەکەمیــان 
بێرییەکەمــدا هەبــوو، ئەویشــیان ڕاکێشــا، لەگــەڵ بێرییەکەمــدا هەبــوو، ئەویشــیان ڕاکێشــا، لەگــەڵ 
پشــتێنە سەربازییەکەشــیان بــرد، منیــان خســتە پشــتێنە سەربازییەکەشــیان بــرد، منیــان خســتە 
ــرس و ســامێک  ــەک دانیشــتم، ت ــە پەنای ــرس و ســامێک ژوورەوە، ل ــەک دانیشــتم، ت ــە پەنای ژوورەوە، ل

هەبــوو.هەبــوو.
ڕامــان:ڕامــان: چەنــد ڕۆژ لــەو ژوورەدا مایتــەوە و ئەشــکەنجە  چەنــد ڕۆژ لــەو ژوورەدا مایتــەوە و ئەشــکەنجە 

درای؟درای؟
عەبدولقادر عەلی مەردان: عەبدولقادر عەلی مەردان: ٤3٤3 ڕۆژ و چەند سەعاتێک  ڕۆژ و چەند سەعاتێک 
لــەو ژوورە مامــەوە، ڕۆژێ لــەو ژوورە مامــەوە، ڕۆژێ 88 ســەعات بــە ئاســنەکەوە  ســەعات بــە ئاســنەکەوە 
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هەڵدەواســرام، شــەوێکیان دایــک و کوڕێکیــان هێنایــە هەڵدەواســرام، شــەوێکیان دایــک و کوڕێکیــان هێنایــە 
ــراون،  ــەوە گی ــە نارنجۆک ــە ب ــە بازگ ــە ل ــان، گوای ــراون، الم ــەوە گی ــە نارنجۆک ــە ب ــە بازگ ــە ل ــان، گوای الم
ــک  ــان تێ ــوون، دەموچاوی ــدە ئەشــکەنجەیان داب ــک ئەوەن ــان تێ ــوون، دەموچاوی ــدە ئەشــکەنجەیان داب ئەوەن
ــان  ــردن و گوللەبارانی ــان ب ــی هەردووکی ــوو، دوای ــردن و گوللەبارانیــان چووب ــان ب ــی هەردووکی ــوو، دوای چووب
بــەاڵم  بــوو،  چ  نــاوی  نازانــم  دایکەکــەی  بــەاڵم کــردن،  بــوو،  چ  نــاوی  نازانــم  دایکەکــەی  کــردن، 
دواتــر  بــوو،  ئەرکــەوازی  قــادی  نــاوی  دواتــر کوڕەکــەی  بــوو،  ئەرکــەوازی  قــادی  نــاوی  کوڕەکــەی 
ناوەکەیــم لەســەر دیــوار هەڵکۆڵــی. ڕۆژانــە دەســتم لــە ناوەکەیــم لەســەر دیــوار هەڵکۆڵــی. ڕۆژانــە دەســتم لــە 
پشــتەوە دەبەســترا و ئەشــکەنجەیان دەدام، ئێســتا پشــتەوە دەبەســترا و ئەشــکەنجەیان دەدام، ئێســتا 

ــە. ــەی شــوێنەکەی ببین ــەر حــەز دەک ــە.ئەگ ــەی شــوێنەکەی ببین ــەر حــەز دەک ئەگ
ڕامــان:ڕامــان: نــا، پێویســت نــاکات، بــێ قــەزا بــی خــۆ  نــا، پێویســت نــاکات، بــێ قــەزا بــی خــۆ 

مــن لیژنــەی قەرەبووکردنــەوە نیــم.مــن لیژنــەی قەرەبووکردنــەوە نیــم.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەوە پەنجــەم، ئەمە  ئــەوە پەنجــەم، ئەمە 
ســەرە پەنجەمــە، ئەمــە شــکاوە، ئەمیش شــکاوە. ســەرە پەنجەمــە، ئەمــە شــکاوە، ئەمیش شــکاوە. 

بــە  دیــارە  لێهاتــووە؟  وایــان  بۆچــی  بــە   دیــارە  لێهاتــووە؟  وایــان  بۆچــی  ڕامــان:ڕامــان: 
شــکاون؟ شــکاون؟ئەشــکەنجەدان  ئەشــکەنجەدان 

ســەیرکە،  ئەهــا  ســەیرکە،   ئەهــا  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
چونکــە هەمــوو قورســاییم لە بان پەنجــە گەورەکانم چونکــە هەمــوو قورســاییم لە بان پەنجــە گەورەکانم 
بــوو، دووجــار بــە کێبــڵ لێــدرام، دوای ئــەوە ڕۆژێک بــوو، دووجــار بــە کێبــڵ لێــدرام، دوای ئــەوە ڕۆژێک 
ــرابووم،  ــازە هەڵواس ــوو، ت ــەی ب ــن، بەیانییەک ــرابووم، هات ــازە هەڵواس ــوو، ت ــەی ب ــن، بەیانییەک هات
منیــان داگــرت و وتیــان دەچیــن بــۆ لێکۆڵینــەوە، منیــان داگــرت و وتیــان دەچیــن بــۆ لێکۆڵینــەوە، 
ــژ  ــم درێ ــەر، ڕیش ــان ئەفس ــردە الی هەم ــان ب ــژ منی ــم درێ ــەر، ڕیش ــان ئەفس ــردە الی هەم ــان ب منی
بووبــوو، لــە گیڤــارای شۆڕشــەکەی کووبــام دەکــرد، بووبــوو، لــە گیڤــارای شۆڕشــەکەی کووبــام دەکــرد، 
چوومــە ژوورەوە بــە دەمــی خــۆی وتــی بــووی بــە چوومــە ژوورەوە بــە دەمــی خــۆی وتــی بــووی بــە 

گیڤــارا، بارودۆخــم تــەواو تێــک چووبــوو. گیڤــارا، بارودۆخــم تــەواو تێــک چووبــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: هــەر ئــەو ئەفســەرە وای بــە تــۆ گــوت،  هــەر ئــەو ئەفســەرە وای بــە تــۆ گــوت، 

ــوو؟ ــاوی عەببــاس خەڵــەف ب ــوو؟ئــەوەی ن ــاوی عەببــاس خەڵــەف ب ئــەوەی ن
ئەفســەری  ئــا،  ئەفســەری   ئــا،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 

بــوو.  خەڵــەف  عەبــاس  بــوو. لێکۆڵینــەوە،  خەڵــەف  عەبــاس  لێکۆڵینــەوە، 
ڕامــان:ڕامــان: دواجــار دەرچــوو ئــەو نــاوە برادەرەکــەت  دواجــار دەرچــوو ئــەو نــاوە برادەرەکــەت 

نییــە؟نییــە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، نــا، ڕاســتە  نــا، نــا، ڕاســتە 
بــوو،  خەڵــەف  عەبــاس  نــاوی  بــوو، برادەرەکەیشــم  خەڵــەف  عەبــاس  نــاوی  برادەرەکەیشــم 
بــەاڵم ئــەو نەبــوو. مەســەلەی ســەربازییەکە کاری بــەاڵم ئــەو نەبــوو. مەســەلەی ســەربازییەکە کاری 

کــردە ســەر مــاڵ و مناڵــم، مناڵەکانــم هیــچ کــەس کــردە ســەر مــاڵ و مناڵــم، مناڵەکانــم هیــچ کــەس 
یارمەتیانــی نــەدەدا. یارمەتیانــی نــەدەدا. 

ــۆ  ــە ت ــوو ک ــەوە نەب ــان ل ــەوە ئاگای ــۆ  ماڵ ــە ت ــوو ک ــەوە نەب ــان ل ــەوە ئاگای ــان: ماڵ ــان:ڕام ڕام
گیــراوی؟گیــراوی؟

بەنــد  بــە  بــا،  بەنــد   بــە  بــا،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
زانیبــوو. زانیبــوو.کردنەیــان  کردنەیــان 
ڕامان:ڕامان: چۆن زانییان؟ چۆن زانییان؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەوانــەی لەگەڵــم  ئەوانــەی لەگەڵــم 
بــوو،  نــاو  خالیــدی  وەلیــد  یەکێکیــان  بــوو، بــوون،  نــاو  خالیــدی  وەلیــد  یەکێکیــان  بــوون، 
هاوســێمان بــوو، کــە نەچووبوومــەوە، ڕۆیشــتبوون هاوســێمان بــوو، کــە نەچووبوومــەوە، ڕۆیشــتبوون 

لێیــان پرســیبوو، وتبــووی بردیــان. لێیــان پرســیبوو، وتبــووی بردیــان. 
ڕامان:ڕامان: ئەمەی بە باوکت وتبوو؟ ئەمەی بە باوکت وتبوو؟

ــی  ــە ماڵ ــێ، ب ــی  بەڵ ــە ماڵ ــێ، ب ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ئێمــەی وتبــوو بردیــان، ئەوجــا دۆخــی ژیانــی ئێمــەی وتبــوو بردیــان، ئەوجــا دۆخــی ژیانــی 
ــی  ــم زۆر تێــک چــوو، چونکــە کــەس یارمەت ــی خێزان ــم زۆر تێــک چــوو، چونکــە کــەس یارمەت خێزان

نــەدەدان. نــەدەدان. 
ڕامــان:ڕامــان: وەکــوو خێزانــی خــۆت، ماڵەکــەی ئێــوە،  وەکــوو خێزانــی خــۆت، ماڵەکــەی ئێــوە، 

لــە ماڵــی باوکتــەوە دوور بــوو؟لــە ماڵــی باوکتــەوە دوور بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لێیــان جیــا بوویــن،  لێیــان جیــا بوویــن، 
خانــووم گرتبــوو، ئێمــە بەتەنیــا بوویــن، بــەاڵم خانــووم گرتبــوو، ئێمــە بەتەنیــا بوویــن، بــەاڵم 

هەولێــر، هۆڵــی هوتێــل ئەربیــل، ســاڵی هەولێــر، هۆڵــی هوتێــل ئەربیــل، ســاڵی ١٩٧٠١٩٧٠، بــە بۆنــەی ، بــە بۆنــەی 
میوانــی هونەرمەنــد )تایــەر  نــەورۆز،  و  ئــادار  میوانــی هونەرمەنــد )تایــەر جەژنەکانــی  نــەورۆز،  و  ئــادار  جەژنەکانــی 

تۆفیــق( بــوون.تۆفیــق( بــوون.
لــە ڕاســتەوە: تاریــق ئیبراهیــم شــەریف، هاشــم جەبــاری، عەلــی لــە ڕاســتەوە: تاریــق ئیبراهیــم شــەریف، هاشــم جەبــاری، عەلــی 
ــووری، عیســا  ــا، باک ــەد، تەحســین تەه ــاد ئەحم ــەردان، فوئ ــووری، عیســا م ــا، باک ــەد، تەحســین تەه ــاد ئەحم ــەردان، فوئ م

بــەرواری، تایــەر تۆفیــق.بــەرواری، تایــەر تۆفیــق.
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لێــک نزیــک بوویــن، هــەر لــە هەمــان گەڕەکــی لێــک نزیــک بوویــن، هــەر لــە هەمــان گەڕەکــی 
ــن. ــەوان بووی ــن.ئ ــەوان بووی ئ

ڕامان:ڕامان: لە ماڵی باوکت زۆر دوور نەبوون؟ لە ماڵی باوکت زۆر دوور نەبوون؟
عەبدولقــادر عەلی مــەردان:عەبدولقــادر عەلی مــەردان: نا، نا، دوور نەبووین،  نا، نا، دوور نەبووین، 
بــەاڵم دەترســان نــەک حکوومــەت بچێتــە ســەریان، بــەاڵم دەترســان نــەک حکوومــەت بچێتــە ســەریان، 
ئیتــر ئــەوە بــوو خێزانــم چــووە کەرکــووک،  ئــەو ئیتــر ئــەوە بــوو خێزانــم چــووە کەرکــووک،  ئــەو 
کاتــە خەڵکــی دەردەچــوون و دەچوونــە پێنجوێــن، کاتــە خەڵکــی دەردەچــوون و دەچوونــە پێنجوێــن، 
بــوو،  بــوو،    ١٩٧٤١٩٧٤ ســاڵی  ئێــران،  دەچوونــە  ســاڵی لەوێــوە  ئێــران،  دەچوونــە  لەوێــوە 
هاوژینەکــەم لــە کەرکــووک باوکــی و خوشــکەکانی هاوژینەکــەم لــە کەرکــووک باوکــی و خوشــکەکانی 
ــی  ــی باوک ــووە ماڵ ــا چ ــە تەنی ــەو ب ــوون، ئ ــی دەرچ ــی باوک ــووە ماڵ ــا چ ــە تەنی ــەو ب ــوون، ئ دەرچ
دانیشــت، ئەگــەر کــەس یارمەتیــت نــەدا، نەختێــک دانیشــت، ئەگــەر کــەس یارمەتیــت نــەدا، نەختێــک 

زەحمەتــە.زەحمەتــە.
ڕامــان:ڕامــان: زۆر زەحمەتــە.. هاوژینەکــەت لــە کەرکووک  زۆر زەحمەتــە.. هاوژینەکــەت لــە کەرکووک 

خزمێــک، کەســێکی نەبوو؟خزمێــک، کەســێکی نەبوو؟
ــەوێ  ــکێکی ل ــەوێ خوش ــکێکی ل ــەردان: خوش ــی م ــادر عەل ــەردان: عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ڕۆیشــتبوو  دانیشــتبوو،  نــاوە  لــەو  هــەر  ڕۆیشــتبوو بــوو،  دانیشــتبوو،  نــاوە  لــەو  هــەر  بــوو، 
ــرە چــی  ــا لێ ــە تەنی ــۆ ب ــوو ت ــی وتب ــۆ الی و پێ ــرە چــی ب ــا لێ ــە تەنی ــۆ ب ــوو ت ــی وتب ــۆ الی و پێ ب
دەکــەی، حکوومــەت دێــت دەتگــرێ، لێپرســینەوەت دەکــەی، حکوومــەت دێــت دەتگــرێ، لێپرســینەوەت 
لەگــەڵ دەکا. ئەویــش لــە ترســان دەرچووبــوو، لەگــەڵ دەکا. ئەویــش لــە ترســان دەرچووبــوو، 
ــی  ــر ماڵ ــووەوە بەغــدا، ئیت ــە کەرکووکــەوە گەڕاب ــی ل ــر ماڵ ــووەوە بەغــدا، ئیت ــە کەرکووکــەوە گەڕاب ل
باوکــی کــە چوونــە دەرەوە، حکوومــەت هەمــوو باوکــی کــە چوونــە دەرەوە، حکوومــەت هەمــوو 
و  هەیانبــوو  ئــەوەی  کــرد،  زەوت  و ماڵەکەیانــی  هەیانبــوو  ئــەوەی  کــرد،  زەوت  ماڵەکەیانــی 
نەیانبــوو ڕۆیــی و فەوتــا، ئــەوە الیەنــە خێزانییەکە.نەیانبــوو ڕۆیــی و فەوتــا، ئــەوە الیەنــە خێزانییەکە.
ڕامــان:ڕامــان: بگەڕێینــەوە ســەر مەســەلەکەی باســت  بگەڕێینــەوە ســەر مەســەلەکەی باســت 
دەکــرد، لێکۆڵینــەوە لەگەڵت لەالیەن ئەفســەرەکەوە دەکــرد، لێکۆڵینــەوە لەگەڵت لەالیەن ئەفســەرەکەوە 

گەیشــتە کــوێ؟گەیشــتە کــوێ؟
ــردو  ــەمان ک ــر قس ــردو  ئیت ــەمان ک ــر قس ــەردان: ئیت ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ئــەو پرســیاری دەکرد، من بەڕێکەوت )عەباس(ـــەکەی ئــەو پرســیاری دەکرد، من بەڕێکەوت )عەباس(ـــەکەی 
بــرادەرم هاتــەوە بیــر، پێیــم وت برادەرێکــم هەیــە ناوی بــرادەرم هاتــەوە بیــر، پێیــم وت برادەرێکــم هەیــە ناوی 
)عەبــاس خەڵــەف زوبێدی(یــە. وتــی ئــەوە چۆنــی )عەبــاس خەڵــەف زوبێدی(یــە. وتــی ئــەوە چۆنــی 
دەناســی؟ ئــەوە برادەرمــە، لــە یــەک خولــی ســەربازی دەناســی؟ ئــەوە برادەرمــە، لــە یــەک خولــی ســەربازی 
تەواومــان کــردووە. وتــم ئێمــە زۆر برادەریــن، نــە هــەر تەواومــان کــردووە. وتــم ئێمــە زۆر برادەریــن، نــە هــەر 
ئــەو، هاوسێکەشــمان ڕیــاز حســێن جبــووری هاوڕێمــە، ئــەو، هاوسێکەشــمان ڕیــاز حســێن جبــووری هاوڕێمــە، 

ئەویــش ئێســتا لــە فڕۆکەخانــەی ســەربازییە.ئەویــش ئێســتا لــە فڕۆکەخانــەی ســەربازییە.
ڕامــان:ڕامــان: ناوهێنانــی ئــەو دوو هاوڕێیــەت ســوودی  ناوهێنانــی ئــەو دوو هاوڕێیــەت ســوودی 

بــۆت هەبــوو؟بــۆت هەبــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، وتــی تــۆ بەڵــێ، وتــی تــۆ 
چــۆن لەســەر ئــەم مەســەلەیە گیراویــت و ئەمانــە چــۆن لەســەر ئــەم مەســەلەیە گیراویــت و ئەمانــە 
ئەوەنــدە  هــەر  نەبــووە،  هیــچ  وتــم  ئەوەنــدە دەناســی؟  هــەر  نەبــووە،  هیــچ  وتــم  دەناســی؟ 
ــۆ قســە دەکــەم، هــەر  ــاوا لەگــەڵ ت ــوو، چــۆن ئ ــۆ قســە دەکــەم، هــەر ب ــاوا لەگــەڵ ت ــوو، چــۆن ئ ب
ــم دانیشــە،  ــی وت ــۆرت. پێ ــە ڕاپ ــرا ب ــوو ک ــم دانیشــە، قســە ب ــی وت ــۆرت. پێ ــە ڕاپ ــرا ب ــوو ک قســە ب
ــوو، قســەکان  ــوەڕۆ ب ــی نی ــوو، قســەکان دانیشــتم. ڕێکــەوت کات ــوەڕۆ ب ــی نی دانیشــتم. ڕێکــەوت کات
ــاورد،  ــۆی ه ــان ب ــا، خواردنی ــوەڕۆی ڕاکێش ــا نی ــاورد، ت ــۆی ه ــان ب ــا، خواردنی ــوەڕۆی ڕاکێش ــا نی ت
ئێســتایش دێتــە بیــرم، مەنجەڵێــک برنــج و بامیــە ئێســتایش دێتــە بیــرم، مەنجەڵێــک برنــج و بامیــە 
ــا دانیشــێ لەگەڵــم  ــوو، وتــی کەوچکێــک بێنــن ب ــم ب ــا دانیشــێ لەگەڵ ــوو، وتــی کەوچکێــک بێنــن ب ب

ــرد. ــەو قســانەی ک ــوا، ئ ــان بخ ــرد.ن ــەو قســانەی ک ــوا، ئ ــان بخ ن
ڕامان:ڕامان: ئیتر پێکەوە نانتان خوارد؟ ئیتر پێکەوە نانتان خوارد؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: مــن نانــم نەخــوارد،  مــن نانــم نەخــوارد، 
هــەروا بــە دەم وتــی، نــان خواردنەکەی تــەواو کرد، هــەروا بــە دەم وتــی، نــان خواردنەکەی تــەواو کرد، 
ــتم،  ــووم دانیش ــە دەرەوە دانیشــە. چ ــڕۆ ل ــی ب ــتم، وت ــووم دانیش ــە دەرەوە دانیشــە. چ ــڕۆ ل ــی ب وت
بزانــم  وا  کــرد،  ئەفســەرەکەی  جێگــری  بزانــم بانگــی  وا  کــرد،  ئەفســەرەکەی  جێگــری  بانگــی 
قســەیەکی لەگــەڵ کــرد، کــە جێگــری ئەفســەرەکە قســەیەکی لەگــەڵ کــرد، کــە جێگــری ئەفســەرەکە 

ــی نووســی. ــر ئیفادەیەک ــی ت ــەوە، جارێک ــی نووســی.گەڕای ــر ئیفادەیەک ــی ت ــەوە، جارێک گەڕای
ڕامان:ڕامان: قسە و ئیفادەی نوێی لە تۆ وەرگرت؟ قسە و ئیفادەی نوێی لە تۆ وەرگرت؟

ئەمجــارە  ئــا،  ئەمجــارە   ئــا،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
شــتە  نووســیبوو،  باشــی  بــە  شــتە نووســینەکەی  نووســیبوو،  باشــی  بــە  نووســینەکەی 
خــراوەکان کــە بەهۆیانــەوە زۆر ئەزیەتمیــان دەدا، خــراوەکان کــە بەهۆیانــەوە زۆر ئەزیەتمیــان دەدا، 
ــەی  ــردم، ئەوان ــان دەب ــەرەو ئیعدامی ــن ب ــان بڵێی ــەی ی ــردم، ئەوان ــان دەب ــەرەو ئیعدامی ــن ب ــان بڵێی ی
ئەفســەرەکە  کردبــوو،  دەســتکاری  ئەفســەرەکە البردبــوو،  کردبــوو،  دەســتکاری  البردبــوو، 
ناردییــە شــوێنم، وتــی ئێســتا ئەگــەر بتگەڕێنمــەوە ناردییــە شــوێنم، وتــی ئێســتا ئەگــەر بتگەڕێنمــەوە 
کەتیبــە تــۆ بەتەنیــا دەڕۆی؟ کــەوای وت، دڵــم کەتیبــە تــۆ بەتەنیــا دەڕۆی؟ کــەوای وت، دڵــم 
ئــاوی خــواردەوە، وتــم وا دیــارە کێشــەکەم تــەواو ئــاوی خــواردەوە، وتــم وا دیــارە کێشــەکەم تــەواو 
بــوو. گوتــی دەزانــم پــارەت نییــە، ئێمــە دەتنێرین، بــوو. گوتــی دەزانــم پــارەت نییــە، ئێمــە دەتنێرین، 
جارێکــی تــر منیــان بــە مەئمــووردا بــۆ کەتیبەکــەم جارێکــی تــر منیــان بــە مەئمــووردا بــۆ کەتیبەکــەم 

نــاردەوە.نــاردەوە.
ڕامــان:ڕامــان: ئیتــر وەک ســەرباز لــە کەتیبەکــەی خــۆت  ئیتــر وەک ســەرباز لــە کەتیبەکــەی خــۆت 
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دەســتبەکار بوویتەوە؟دەســتبەکار بوویتەوە؟
ــی  ــاڵ، جارێک ــی  نەوەڵ ــاڵ، جارێک ــەردان: نەوەڵ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــاڵ  ــن دوو س ــردم، م ــان ب ــاو بەندیخانەی ــۆ ن ــر ب ــاڵ ت ــن دوو س ــردم، م ــان ب ــاو بەندیخانەی ــۆ ن ــر ب ت
لــە گۆشــەیەک، لەنــاو تەویلەیەکــدا بەنــد کرابــووم، لــە گۆشــەیەک، لەنــاو تەویلەیەکــدا بەنــد کرابــووم، 
دوای ئــەوە منیــان بــۆ دادگای ســەربازی نــارد، دوای ئــەوە منیــان بــۆ دادگای ســەربازی نــارد، 
ــاکا،  ــی سیاســەت ن ــای بابەت ــە تەماش ــەو دادگای ــاکا، ئ ــی سیاســەت ن ــای بابەت ــە تەماش ــەو دادگای ئ
تەنیــا ســەیری کێشــەی ســەربازی دەکا،  تەنیــا ســەیری کێشــەی ســەربازی دەکا، هــەر  هــەر 
بــۆ نموونــە ئەگــەر لــە ســەربازی ڕات کردبــێ، یــا بــۆ نموونــە ئەگــەر لــە ســەربازی ڕات کردبــێ، یــا 
بــۆ دەوام،  بــۆ دەوام، غیابــت هەبووبــێ و نەچووبێتییــەوە  غیابــت هەبووبــێ و نەچووبێتییــەوە 
ــەاڵم  ــرد، ب ــانەیان دەک ــەو کەس ــی ئ ــەوان دادگای ــەاڵم ئ ــرد، ب ــانەیان دەک ــەو کەس ــی ئ ــەوان دادگای ئ

ــن. ــەتەوە ناچ ــی سیاس ــەالی بابەت ــن.ب ــەتەوە ناچ ــی سیاس ــەالی بابەت ب
ڕامــان:ڕامــان: لــەو ماوەیــەدا چەنــد کــەڕەت تۆیــان بــۆ  لــەو ماوەیــەدا چەنــد کــەڕەت تۆیــان بــۆ 

دادگای ســەربازی بــرد؟دادگای ســەربازی بــرد؟
مــەردان:   عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
شــەش جار بۆ دادگای ســەربازییان شــەش جار بۆ دادگای ســەربازییان 
بــردم کــە لــە بەغــدا، لــە ئەعزەمییە بــردم کــە لــە بەغــدا، لــە ئەعزەمییە 
دادگایــەک، لــە بەعقووبــە دادگایەک دادگایــەک، لــە بەعقووبــە دادگایەک 
ــە  ــە دوای شــەش جارەک ــوو، ل ــە هەب ــە دوای شــەش جارەک ــوو، ل هەب
منیــان بــۆ کەتیبەکــەم گەڕانــدەوە، منیــان بــۆ کەتیبەکــەم گەڕانــدەوە، 
هــەر منیــان دەهــاورد و دەبــرد، هــەر منیــان دەهــاورد و دەبــرد، 
ــە دەســت کەلەبچەکــراوی. ــەاڵم ب ــە دەســت کەلەبچەکــراوی.ب ــەاڵم ب ب
شــێوەیە  بــەو  هــەر  شــێوەیە   بــەو  هــەر  ڕامــان:ڕامــان: 

دا؟ ڕووی  گۆڕانێــک  یــان  دا؟مایتــەوە،  ڕووی  گۆڕانێــک  یــان  مایتــەوە، 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، دواجــار ڕەوانــەی نــا، دواجــار ڕەوانــەی 
)دادگای شــۆڕش - محکمــة الثــورة( کــرام، یەکــەم )دادگای شــۆڕش - محکمــة الثــورة( کــرام، یەکــەم 
دانیشــتن دواخــرا، بــەاڵم دادگای چــی؟ یەکــەم جــار دانیشــتن دواخــرا، بــەاڵم دادگای چــی؟ یەکــەم جــار 
بــە پیکابێکــی داخــراو دەتبــەن، بیناکــە لــە کــەڕادە بــە پیکابێکــی داخــراو دەتبــەن، بیناکــە لــە کــەڕادە 
بــوو،  لێژایییــەک  بیناکــە  لەنــاو  بــوو،  بــوو، خاریــج  لێژایییــەک  بیناکــە  لەنــاو  بــوو،  خاریــج 
ــۆ  ــەوە، ت ــە دەکرای ــە خــوارەوە، قاپییەک ــۆ دادەبەزیت ــەوە، ت ــە دەکرای ــە خــوارەوە، قاپییەک دادەبەزیت
ــاو ژێرزەمینێــک خــۆت دەدۆزیتــەوە. ــاو ژێرزەمینێــک خــۆت دەدۆزیتــەوە.یەکســەر لەن یەکســەر لەن

ــە،  ــۆ بک ــان ب ــەو ژێرزەمینەم ــە،  باســێکی ئ ــۆ بک ــان ب ــەو ژێرزەمینەم ــان: باســێکی ئ ــان:ڕام ڕام
چــی ئەوێــت لەبیرمــاوە، یادگاریــت لەگەڵــی چییــە؟چــی ئەوێــت لەبیرمــاوە، یادگاریــت لەگەڵــی چییــە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ژێرزەمینــی ئــەو  ژێرزەمینــی ئــەو 

ــی  ــە زمان ــی ب ــوو دیوارەکان ــەر هەم ــە، لەس ــی دادگای ــە زمان ــی ب ــوو دیوارەکان ــەر هەم ــە، لەس دادگای
کــوردی نووســرابوو، نووســرابوو مــن فاڵنــە کەســم، کــوردی نووســرابوو، نووســرابوو مــن فاڵنــە کەســم، 
کــوردم، بــە لــە ســێدارەدان حوکــم دراوم، ئــەوەی کــوردم، بــە لــە ســێدارەدان حوکــم دراوم، ئــەوەی 
بداتــە  خەبــەر  دەخوێنێتــەوە  نووســینە  بداتــە ئــەو  خەبــەر  دەخوێنێتــەوە  نووســینە  ئــەو 
کــوردم،  کەســی  فاڵنــە  مــن  یــان  کــوردم، ماڵەوەمــان،  کەســی  فاڵنــە  مــن  یــان  ماڵەوەمــان، 
فاڵنــە ســاڵ حوکــم دراوم، زۆر لــەو جــۆرە شــتانە فاڵنــە ســاڵ حوکــم دراوم، زۆر لــەو جــۆرە شــتانە 

نووســرابوون.نووســرابوون.
ــیبوویان،  ــوردی نووس ــی ک ــە زمان ــە ب ــیبوویان،  ک ــوردی نووس ــی ک ــە زمان ــە ب ــان: ک ــان:ڕام ڕام

ــووە؟ ــێ ب ــوردی ل ــا ک ــە تەنی ــای وای ــووە؟مان ــێ ب ــوردی ل ــا ک ــە تەنی ــای وای مان
کاتــە  ئــەو  کاتــە نــا،  ئــەو  نــا،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان: عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
بووبــوون،  پەیــدا  ســووریاییەکان  بووبــوون، جیابــووەوە  پەیــدا  ســووریاییەکان  جیابــووەوە 
ئەوانــە ئینشــیقاقیان کردبــوو، ئەوانیــش گیرابــوون ئەوانــە ئینشــیقاقیان کردبــوو، ئەوانیــش گیرابــوون 
و نووســینیان لەســەر دیــوارەکان و نووســینیان لەســەر دیــوارەکان 

هەبــوو.هەبــوو.
ــە چەپــی بەعســیی  ــە چەپــی بەعســیی  ئەوان ڕامــان:ڕامــان: ئەوان
ســووری بــوون و لــە بەعســییەکانی ســووری بــوون و لــە بەعســییەکانی 

عێــراق جیــا بووبوونــەوە.عێــراق جیــا بووبوونــەوە.
عەبدولقــادر عەلی مــەردان:عەبدولقــادر عەلی مــەردان: لەبان  لەبان 
دیــوارەکان نــاوی هەنــدێ لەوانیــش دیــوارەکان نــاوی هەنــدێ لەوانیــش 
لــە  حوکمــی  ئــەوە  لــە نووســرابوو،  حوکمــی  ئــەوە  نووســرابوو، 
هەتــا  ئەوەیــان  هەتــا ســێدارەدانە،  ئەوەیــان  ســێدارەدانە، 
هەتایییــە، واتــە جــۆرە ترســێک هەتایییــە، واتــە جــۆرە ترســێک 
قادرمەکــە  لــە  کــە  دڵتــەوە، چونکــە  قادرمەکــە دەچــووە  لــە  کــە  دڵتــەوە، چونکــە  دەچــووە 
ــە، یەکســەر  ــی دادگاک ــاو هۆڵ ــۆ ن ــە، یەکســەر ســەردەکەوتی ب ــی دادگاک ــاو هۆڵ ــۆ ن ســەردەکەوتی ب
دەدۆزییــەوە،  خــۆت  دادگاکــە  قەفەســی  دەدۆزییــەوە، لەنــاو  خــۆت  دادگاکــە  قەفەســی  لەنــاو 
واتــە دەرفەتــی ئەمالوئــەوالی نەبــوو، هــەر لــە واتــە دەرفەتــی ئەمالوئــەوالی نەبــوو، هــەر لــە 
قادرمەکــەوە دادەبەزیتــە نــاو قەفەســەکەوە. لەنــاو قادرمەکــەوە دادەبەزیتــە نــاو قەفەســەکەوە. لەنــاو 
ژێرزەمینەکــەش هــەر هەنگاوێــک ئینزباتێــک بــە ژێرزەمینەکــەش هــەر هەنگاوێــک ئینزباتێــک بــە 
ڕەشاشــەوە وەســتاوە، ئــەم دیمەنانــە زۆر ترســناک ڕەشاشــەوە وەســتاوە، ئــەم دیمەنانــە زۆر ترســناک 
بــوون، ئــەوە تــۆ هێشــتا نەچوویتــە بــۆ نــاو هۆڵــی بــوون، ئــەوە تــۆ هێشــتا نەچوویتــە بــۆ نــاو هۆڵــی 

دادگا.دادگا.
ڕامــان:ڕامــان: وەاڵمــی ئــەو پرســیارەم دەســت نەکەوت،  وەاڵمــی ئــەو پرســیارەم دەســت نەکەوت، 

وتــم تــۆ هــەر ئــەو جــارە بەندیخانــەت دیــوە؟وتــم تــۆ هــەر ئــەو جــارە بەندیخانــەت دیــوە؟

هۆکاری داخستنی گۆڤاری 
)ئەستێرە(ی مندااڵن، 
وێنەی تاوەری نەوتی 

کەرکووک و باباگوڕگوڕ 
بوو، کە مندااڵن بە جلی 

کوردییەوە لە بان تاوەرەکە 
بوون.
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ــەو  ــەر ئ ــێ، ه ــەو  بەڵ ــەر ئ ــێ، ه ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
جــارە بــوو، مــاوەی گرتنەکــەم دوو ســاڵ پتــر جــارە بــوو، مــاوەی گرتنەکــەم دوو ســاڵ پتــر 
بــوو، ســێیەمین دانیشــتنی دادگایییەکــە بــوو. وەک بــوو، ســێیەمین دانیشــتنی دادگایییەکــە بــوو. وەک 
پێشــتر وتــم بەهــۆی ئــەوەی خوشــکم لــە بەدالــەی پێشــتر وتــم بەهــۆی ئــەوەی خوشــکم لــە بەدالــەی 
تەلەفوونــات بــوو، لــەو دایرەیــە کچــەکان دەهاتنــە تەلەفوونــات بــوو، لــەو دایرەیــە کچــەکان دەهاتنــە 
ــێ  ــۆ دەکا و دەڵ ــەو قســەیان ب ــێ الی دادەنیشــتن، ئ ــۆ دەکا و دەڵ ــەو قســەیان ب الی دادەنیشــتن، ئ
بــرام گیــراوە و لــە بەندیخانەیــە و ڕەوانــەی دادگای بــرام گیــراوە و لــە بەندیخانەیــە و ڕەوانــەی دادگای 
شــۆڕش کــراوە. یەکێــک لــە ئافرەتــەکان دەڵــێ شــۆڕش کــراوە. یەکێــک لــە ئافرەتــەکان دەڵــێ 
ئافرەتێــک هەیــە دەیناســم و برادەرمــە، سســتەری ئافرەتێــک هەیــە دەیناســم و برادەرمــە، سســتەری 
نەخۆشــخانەیە، برینپێچــە، بەتەمەنــە، ئــەو دەچــێ نەخۆشــخانەیە، برینپێچــە، بەتەمەنــە، ئــەو دەچــێ 
برینپێچیــی بــۆ دایکــی یەکێــک لــە ئەندامانــی ئــەو برینپێچیــی بــۆ دایکــی یەکێــک لــە ئەندامانــی ئــەو 
نــاوی  ئــەو ئەندامــی دادگایــە  نــاوی دادگایــە دەکات،  ئــەو ئەندامــی دادگایــە  دادگایــە دەکات، 

ــە.  ــب فەخری(ی ــد )ڕاغی ــە. عەقی ــب فەخری(ی ــد )ڕاغی عەقی
ڕامــان:ڕامــان: ڕێکەوتێکــی بــاش بــووە، دواتــر قســەکەی  ڕێکەوتێکــی بــاش بــووە، دواتــر قســەکەی 

بردەســەر و ڕاســت دەرچــوو؟بردەســەر و ڕاســت دەرچــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لــە دادگا دوو  بەڵــێ، لــە دادگا دوو 
ئەنــدام بــوون، ئوســامە و عەقیــد ڕاغیــب فەخــری، ئەنــدام بــوون، ئوســامە و عەقیــد ڕاغیــب فەخــری، 
هەردووکیــان  نازانــم،  باوکــی  نــاوی  هەردووکیــان ئوســامەکە  نازانــم،  باوکــی  نــاوی  ئوســامەکە 
فەخری(یــە  )ڕاغیــب  ئــەو  بــوون.  فەخری(یــە مووســاڵوی  )ڕاغیــب  ئــەو  بــوون.  مووســاڵوی 
دایکــی نەخــۆش دەبــێ، برینپێچێکــی بــۆ گرتــووە دایکــی نەخــۆش دەبــێ، برینپێچێکــی بــۆ گرتــووە 
و چارەســەری دەکا، ئــەو ئافرەتــە، ئــەو برینپێچــە و چارەســەری دەکا، ئــەو ئافرەتــە، ئــەو برینپێچــە 

ــێ. ــێ.دەناس دەناس
ڕامان:ڕامان: خوا دەرووی ڕەحمەتی لێت کردووەتەوە. خوا دەرووی ڕەحمەتی لێت کردووەتەوە.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بزانــە چ ڕێکەوتێکــە، بزانــە چ ڕێکەوتێکــە، 
ــتەرگەرییەکی  ــم نەش ــوو، باوک ــاكان ب ــاڵی پەنج ــتەرگەرییەکی س ــم نەش ــوو، باوک ــاكان ب ــاڵی پەنج س
بــۆ میزەاڵنــی کــرد، مــن لــە نەخۆشــخانە لەگەڵــی بــۆ میزەاڵنــی کــرد، مــن لــە نەخۆشــخانە لەگەڵــی 
بــووم، نەخۆشــخانەی )مەجیدییە(یــان پــێ دەوت، بــووم، نەخۆشــخانەی )مەجیدییە(یــان پــێ دەوت، 
ــە  ــم ل ــوو، باوک ــۆم ب ــەک نه ــەم نەخۆشــخانەیە ی ــە ئ ــم ل ــوو، باوک ــۆم ب ــەک نه ــەم نەخۆشــخانەیە ی ئ

ــووم. ــووم.قاوشــی دوازدە خەوتبــوو، مــن لەگەڵــی ب قاوشــی دوازدە خەوتبــوو، مــن لەگەڵــی ب
لــەو  برینپێچەکەتــان  ئافرەتــە  ناشــێ  لــەو   برینپێچەکەتــان  ئافرەتــە  ناشــێ  ڕامــان:ڕامــان: 

ناســیبێ؟ ناســیبێ؟نەخۆشــخانەیەدا  نەخۆشــخانەیەدا 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ڕێــک وابــوو،  بەڵــێ، ڕێــک وابــوو، 
ئافرەتێکــی برینپێــچ هەبــوو دەســتی کەمێــک گــۆج ئافرەتێکــی برینپێــچ هەبــوو دەســتی کەمێــک گــۆج 

بــوو، زۆر کــەم دەیتوانــی دەســتی بجووڵێنــێ، ئــەو بــوو، زۆر کــەم دەیتوانــی دەســتی بجووڵێنــێ، ئــەو 
گرفتــی لــە پلــە بەرزکردنــەوەدا هەبــوو، ئــەو کاتــە گرفتــی لــە پلــە بەرزکردنــەوەدا هەبــوو، ئــەو کاتــە 
هەنــدێ لێپرســراو کــە دەهاتــن لــە نەخۆشــخانە هەنــدێ لێپرســراو کــە دەهاتــن لــە نەخۆشــخانە 
لــە  هەندێکیــان  دەکــرد،  باوکمیــان  لــە ســەردانی  هەندێکیــان  دەکــرد،  باوکمیــان  ســەردانی 
کەرتــی تەندروســتی ئیشــیان دەکــرد، ئــەو ئافرەتــە کەرتــی تەندروســتی ئیشــیان دەکــرد، ئــەو ئافرەتــە 
ــتیدا  ــی تەندروس ــە کەرت ــە ل ــە ئەوان ــین ک ــتیدا دەیناس ــی تەندروس ــە کەرت ــە ل ــە ئەوان ــین ک دەیناس
لێپرســراون، کــە باوکــم نەختێک لە نەخۆشــییەکەی لێپرســراون، کــە باوکــم نەختێک لە نەخۆشــییەکەی 
بــاش بــوو، بــە باوکمــی وت بێزەحمــەت ئەگــەر بــاش بــوو، بــە باوکمــی وت بێزەحمــەت ئەگــەر 
ــە،  ــەوەم هەی ــن کێشــەی پلەبەرزکردن ــە، دەرچــووی م ــەوەم هەی ــن کێشــەی پلەبەرزکردن دەرچــووی م
ــۆ  ــەکەی ب ــم ئیش ــدەی. باوک ــم ب ــوو یارمەتی ــۆ بەڵک ــەکەی ب ــم ئیش ــدەی. باوک ــم ب ــوو یارمەتی بەڵک
کــرد، ئــەوە لــە ســااڵنی پەنجــاکان بــوو، ئیتــر کــرد، ئــەوە لــە ســااڵنی پەنجــاکان بــوو، ئیتــر 
ئــەو  ئــەو دا  ١٩٧٤١٩٧٤دا  ســاڵی  لــە  تــا  تێپەڕیــن  ســاڵی ســااڵن  لــە  تــا  تێپەڕیــن  ســااڵن 

ــەرداهات. ــی بەس ــی من ــەلەی گرتن ــەرداهات.مەس ــی بەس ــی من ــەلەی گرتن مەس
ــەدەم  ــدە ب ــە بی ــە بک ــێ چاک ــورد دەڵ ــەدەم  ک ــدە ب ــە بی ــە بک ــێ چاک ــورد دەڵ ــان: ک ــان:ڕام ڕام
ــان. ــەوە ڕێت ــت هات ــەی باوک ــەو چاکەی ــاوەوە، ئ ــان.ئ ــەوە ڕێت ــت هات ــەی باوک ــەو چاکەی ــاوەوە، ئ ئ
ــەو  ــر ئ ــێ، ئیت ــەو  بەڵ ــر ئ ــێ، ئیت ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــە خوشــکم دەڵــێ دایکــت بێنــە و بێــن  ــە ب ــە خوشــکم دەڵــێ دایکــت بێنــە و بێــن ئافرەت ــە ب ئافرەت
دادەنیشــن  برینپێچــە. دەچــن  ئــەو  دادەنیشــن بچینــە الی  برینپێچــە. دەچــن  ئــەو  بچینــە الی 
ــۆ  ــم ب ــێ ناوەکەی ــان دەڵ ــەن، پێی ــۆ دەک ــۆ قســەی ب ــم ب ــێ ناوەکەی ــان دەڵ ــەن، پێی ــۆ دەک قســەی ب
عەلــی  عەبدولقــادر  دەنووســن  بــۆی  عەلــی بنووســن،  عەبدولقــادر  دەنووســن  بــۆی  بنووســن، 
ــی  ــێ کام عەل ــان دەڵ ــەر پێی ــەو یەکس ــەردان، ئ ــی م ــێ کام عەل ــان دەڵ ــەر پێی ــەو یەکس ــەردان، ئ م

بەغدا، تەلەڤزیۆنی بەغدا، ساڵی بەغدا، تەلەڤزیۆنی بەغدا، ساڵی ١٩٧٠١٩٧٠
ــاد  ــەردان، فەره ــی م ــاالر، عەل ــەد س ــتەوە: ئەحم ــە ڕاس ــاد ل ــەردان، فەره ــی م ــاالر، عەل ــەد س ــتەوە: ئەحم ــە ڕاس ل
شــاخێک  کۆمەڵــە  گۆرانــی  ڕۆژەدا  لــەو  کــە  شــاخێک شــەریف،  کۆمەڵــە  گۆرانــی  ڕۆژەدا  لــەو  کــە  شــەریف، 

ســەخت و گــەردوون کەشــی تۆمــار کــردووە.ســەخت و گــەردوون کەشــی تۆمــار کــردووە.
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مــەردان؟ خوشــکم دەڵــێ ئــەوەی گۆرانیبێــژە. مــەردان؟ خوشــکم دەڵــێ ئــەوەی گۆرانیبێــژە. 
دەڵــێ ئۆهـــ، ئــەوە چاکــەی لەســەرم هەیــە، ئــەوە دەڵــێ ئۆهـــ، ئــەوە چاکــەی لەســەرم هەیــە، ئــەوە 
ئــاوا و ئــاوای بــۆ کــردووم، یەکســەر پێیانــی وتبــوو ئــاوا و ئــاوای بــۆ کــردووم، یەکســەر پێیانــی وتبــوو 
ــاوا  ــی ئ ــە ســەرچاو، ماڵ ــەم، ب ــۆ دەک ــەی ب ــاوا کارەک ــی ئ ــە ســەرچاو، ماڵ ــەم، ب ــۆ دەک ــەی ب کارەک

ــوو. ــەی وتب ــە عەقیدەک ــێ ب ــوو.ب ــەی وتب ــە عەقیدەک ــێ ب ب
ــەم  ــە یەک ــەو ل ــی برینپێچەک ــەم  دوای بەڵێن ــە یەک ــەو ل ــی برینپێچەک ــان: دوای بەڵێن ــان:ڕام ڕام
دانیشــتنی دادگایــی کردنەکــەت، هیــچ گۆڕانێــک تــۆ دانیشــتنی دادگایــی کردنەکــەت، هیــچ گۆڕانێــک تــۆ 

لــە بەرژەوەندیــی تــۆ ڕووی دا؟لــە بەرژەوەندیــی تــۆ ڕووی دا؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ســێیەمین دانیشــتن  ســێیەمین دانیشــتن 
ــگ  ــان بان ــەکەوە و ناومی ــاو قەفەس ــە ن ــە چووم ــگ ک ــان بان ــەکەوە و ناومی ــاو قەفەس ــە ن ــە چووم ک
ــە پێشــەوە، داواکاری گشــتی قســەی  ــرد، چووم ــە پێشــەوە، داواکاری گشــتی قســەی ک ــرد، چووم ک
کــرد، وتــی ئــەو تاوانبــارەی بەرانبەرتــان وەســتاوە، کــرد، وتــی ئــەو تاوانبــارەی بەرانبەرتــان وەســتاوە، 
ئــەوە موخەریبــە - تێکــدەرە، ئــەوە ســەر بــە ئــەوە موخەریبــە - تێکــدەرە، ئــەوە ســەر بــە 

یاخیبووەکانــە.یاخیبووەکانــە.
نــاو  کردووەتــە ســەرکردەیەکی  تــۆی  نــاو   کردووەتــە ســەرکردەیەکی  تــۆی  ڕامــان:ڕامــان: 

پێشــمەرگە. پێشــمەرگە.هێــزی  هێــزی 
ــەوەی  ــەر ئ ــەوەی هــەر لەب ــەر ئ ــی مــەردان: هــەر لەب ــادر عەل ــی مــەردان: عەبدولق ــادر عەل عەبدولق
ــوو. دوای  ــمەرگە کردب ــی و پێش ــە بارزان ــم ل ــوو. دوای دیفاع ــمەرگە کردب ــی و پێش ــە بارزان ــم ل دیفاع
ئــەوەی تــەواو بــوو، ئــەو )ڕاغیــب فەخری(یــە الی ئــەوەی تــەواو بــوو، ئــەو )ڕاغیــب فەخری(یــە الی 
ــە  ــە الی ســەرۆکی دادگاکــە و قســەی ب ــە کــردەوە ب ــە الی ســەرۆکی دادگاکــە و قســەی ب کــردەوە ب
ــم چــی پێــوت. ئەویــش  ــد، نازان ــدا چرپان ــم چــی پێــوت. ئەویــش گوێچکەی ــد، نازان ــدا چرپان گوێچکەی
کاغەزێکــی نووســی و دایــە دەســت ســەربازێک کــە کاغەزێکــی نووســی و دایــە دەســت ســەربازێک کــە 
لــەوێ وەســتابوو، وتــی بیــدە بــە داواکاری گشــتی لــەوێ وەســتابوو، وتــی بیــدە بــە داواکاری گشــتی 
و بزەیەکــی کــرد، ئیتــر دادوەرەکــە بانگــی دوو و بزەیەکــی کــرد، ئیتــر دادوەرەکــە بانگــی دوو 
شــاهێدەکەی کــرد، ئەوانــەی لــە ســەربازی لەگەڵــم شــاهێدەکەی کــرد، ئەوانــەی لــە ســەربازی لەگەڵــم 
بــوون، محەمــەد عەلــی جــاف لــە شــیوعییەکان بــوون، محەمــەد عەلــی جــاف لــە شــیوعییەکان 
بــوو، ئــەوەی کــە وا مــن لــە پێشــی ڕەخنــەم بــوو، ئــەوەی کــە وا مــن لــە پێشــی ڕەخنــەم 
گــرت و وتــم حیزبــی شــیوعی لەگــەڵ بەعســییەکان گــرت و وتــم حیزبــی شــیوعی لەگــەڵ بەعســییەکان 

ــی. ــی و وەتەن ــەی قەوم ــاو جەبه ــە ن ــی.چووەت ــی و وەتەن ــەی قەوم ــاو جەبه ــە ن چووەت
ڕامان:ڕامان: ئەوەشیان لەسەر تۆ کردبووە شاهێد؟ ئەوەشیان لەسەر تۆ کردبووە شاهێد؟

لەســەرم  بەڵــێ،  لەســەرم   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ئەویــش  مەڕووگــی،  حەمیــد  بــوون،  ئەویــش شــاهێد  مەڕووگــی،  حەمیــد  بــوون،  شــاهێد 
مەســیحییەکانی  لــە  بــوو،  شــیوعی  مەســیحییەکانی باکگراونــدی  لــە  بــوو،  شــیوعی  باکگراونــدی 

بەغــدا بــوو، ئەویــش لــە دژم بــوو بــە شــاهێد. بەغــدا بــوو، ئەویــش لــە دژم بــوو بــە شــاهێد. 
ــان  ــن؟ وتی ــەوە دەناس ــی ئ ــی پرس ــە هەردووکیان ــان ل ــن؟ وتی ــەوە دەناس ــی ئ ــی پرس ــە هەردووکیان ل
ــە و  ــرە لەگەڵمان ــە حەزی ــە و ل ــە کەتیب ــەوە ل ــا ئ ــە و ئ ــرە لەگەڵمان ــە حەزی ــە و ل ــە کەتیب ــەوە ل ــا ئ ئ

دەخــوارد. نانمــان  دەخــوارد.پێکــەوە  نانمــان  پێکــەوە 
ڕامان:ڕامان: دادوەرەکە هەر ئەوەندەی پێیان وت؟ دادوەرەکە هەر ئەوەندەی پێیان وت؟

دادوەرەکــە  دادوەرەکــە نــا،  نــا،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان: عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
قســەی ناشــیرینی پێیــان وت، وتــی ئەگــەر پێکەوە قســەی ناشــیرینی پێیــان وت، وتــی ئەگــەر پێکەوە 
ــی  ــن ڕاپۆڕت ــۆن دەچ ــەی چ ــواردووە، ئ ــان خ ــی نانت ــن ڕاپۆڕت ــۆن دەچ ــەی چ ــواردووە، ئ ــان خ نانت
خزمەتــی  هاتــووە  ئــەوە  دەنووســن؟  خزمەتــی لەســەر  هاتــووە  ئــەوە  دەنووســن؟  لەســەر 
نیشــتمان بــکا و داکۆکــی لــە عێــراق دەکات، لــەم نیشــتمان بــکا و داکۆکــی لــە عێــراق دەکات، لــەم 
ــە  ــوو ک ــۆش ب ــم خ ــرد، دڵ ــانەی زۆر ک ــۆرە قس ــە ج ــوو ک ــۆش ب ــم خ ــرد، دڵ ــانەی زۆر ک ــۆرە قس ج
دیتــم ئــەوە خەریکــە نەختێــک لــە بەرژەوەنــدی مــن دیتــم ئــەوە خەریکــە نەختێــک لــە بەرژەوەنــدی مــن 
ــردە دەرەوە. ــی ک ــوو دەریان ــەوە ب ــە دەکا، ئ ــردە دەرەوە.قس ــی ک ــوو دەریان ــەوە ب ــە دەکا، ئ قس

قســەیەکی  هیــچ  شــاهێدە  دوو  ئــەو  قســەیەکی   هیــچ  شــاهێدە  دوو  ئــەو  ڕامــان:ڕامــان: 
ــان نەکــرد؟ ــە خۆی ــان ل ــان نەکــرد، داکۆکیی ــان نەکــرد؟دیکەی ــە خۆی ــان ل ــان نەکــرد، داکۆکیی دیکەی
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: دووەمیــن کــەس کــە دووەمیــن کــەس کــە 
ــوو کــە قســەی دەکــرد  ــی( ب ــاوی )محەمــەد عەل ــوو کــە قســەی دەکــرد ن ــی( ب ــاوی )محەمــەد عەل ن
ــدەی  ــوو، ئەوەن ــووڕە دەب ــە ت ــرت، ک ــی دەیگ ــدەی زمان ــوو، ئەوەن ــووڕە دەب ــە ت ــرت، ک ــی دەیگ زمان
دی زمانــی تێــک دەئــااڵ، کــە بینــی دادوەر قســەی دی زمانــی تێــک دەئــااڵ، کــە بینــی دادوەر قســەی 
پــێ دەڵــێ، لــە ترســان زمانــی بــە یەکجــاری گیــرا، پــێ دەڵــێ، لــە ترســان زمانــی بــە یەکجــاری گیــرا، 

ئــەوە بــوو دەریانــی کــردە دەرەوە.ئــەوە بــوو دەریانــی کــردە دەرەوە.
ئــەی  دادوەرەکــە،  هەڵوێســتی  ئــەوە  ئــەی   دادوەرەکــە،  هەڵوێســتی  ئــەوە  ڕامــان:ڕامــان: 

بــوو؟ چــی  گشــتی  داواکاری  بــوو؟هەڵوێســتی  چــی  گشــتی  داواکاری  هەڵوێســتی 
زۆر  زۆر ئەویــش  ئەویــش  مــەردان:  عەلــی  مــەردان: عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــە داواکاری گشــتی وت، دەی  ــە ب ــۆڕا، دادوەرەک ــە داواکاری گشــتی وت، دەی گ ــە ب ــۆڕا، دادوەرەک گ
ــی  ــۆ خزمەت ــووە ب ــی هات ــە. وت ــەت بک ــی مورافەعەک ــۆ خزمەت ــووە ب ــی هات ــە. وت ــەت بک مورافەعەک
ــە سەداســەد قســەکەی گــۆڕی،  ــە ل ــە سەداســەد قســەکەی گــۆڕی، نیشــتمان، وات ــە ل نیشــتمان، وات
ــاری  ــی وتــی بڕی ــر مــن ئیســراحەتم کــرد. دوای ــاری ئیت ــی وتــی بڕی ــر مــن ئیســراحەتم کــرد. دوای ئیت
دوو ســاڵ بەندکردنــی دەدرێ، مــاوەی گیرانەکــەی دوو ســاڵ بەندکردنــی دەدرێ، مــاوەی گیرانەکــەی 

ــن.  ــاب دەکەی ــۆ حیس ــی ب ــا ئێستاش ــن. ت ــاب دەکەی ــۆ حیس ــی ب ــا ئێستاش ت
ــۆ  ــە خزمــەت ب ــە بەندبوونەکــەت ب ــۆ  کەوات ــە خزمــەت ب ــە بەندبوونەکــەت ب ڕامــان:ڕامــان: کەوات

حیســاب کــرا؟حیســاب کــرا؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بــە خزمــەت  بەڵــێ، بــە خزمــەت 
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ــەربازییەکەم  ــی س ــەوەش خزمەت ــوو، ب ــاب ب ــەربازییەکەم حیس ــی س ــەوەش خزمەت ــوو، ب ــاب ب حیس
کەتیبــە  گەڕانــدەوە  منیــان  ئیتــر  بــوو،  کەتیبــە تــەواو  گەڕانــدەوە  منیــان  ئیتــر  بــوو،  تــەواو 
ڕۆژ  دووەمیــن  تــا  مامــەوە،  لــەوێ  شــەوێک  ڕۆژ و  دووەمیــن  تــا  مامــەوە،  لــەوێ  شــەوێک  و 
نووســراوێکیان بــۆ تەســریح بوونەکــەم کــرد، ئــەوە نووســراوێکیان بــۆ تەســریح بوونەکــەم کــرد، ئــەوە 

ــووم.  ــریح ب ــوو تەس ــووم. ب ــریح ب ــوو تەس ب
ڕامــان:ڕامــان: کــە ســەربازیت لەســەر نەمــا، ئەوجــا  کــە ســەربازیت لەســەر نەمــا، ئەوجــا 

ڕۆشــنبیری؟ بەڕێوەبەرایەتیــی  ڕۆشــنبیری؟چوویتــەوە  بەڕێوەبەرایەتیــی  چوویتــەوە 
گەڕامــەوە  ئــا،  گەڕامــەوە   ئــا،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 

ڕۆشــنبیری. ڕۆشــنبیری. 
ڕامــان:ڕامــان: مەبەســتت )بەڕێوەبەرایەتیی ڕۆشــنبیریی  مەبەســتت )بەڕێوەبەرایەتیی ڕۆشــنبیریی 

کوردی(یــە لــە بەغدا؟کوردی(یــە لــە بەغدا؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بــەاڵم بــا  بەڵــێ، بــەاڵم بــا 

نەختێــک باســی بەندبوونەکەمــت نەختێــک باســی بەندبوونەکەمــت 
ناوچەیــە  ئــەو  بکــەم،  ناوچەیــە بــۆ  ئــەو  بکــەم،  بــۆ 
ــۆ  ــە، ت ــی خانەقین ــە، ڕێ ــۆ چۆڵەوانیی ــە، ت ــی خانەقین ــە، ڕێ چۆڵەوانیی
لــە بەندیخانەیــەک بیــت و هۆڵەکــە لــە بەندیخانەیــەک بیــت و هۆڵەکــە 
دڵۆپــە بــکا و ئــاوی لــێ بتکــێ، دڵۆپــە بــکا و ئــاوی لــێ بتکــێ، 
بــوو،  ناخــۆش  زۆر  بــوو، بەندیخانەکــە  ناخــۆش  زۆر  بەندیخانەکــە 
زەمانــی  چینکــۆی  زەمانــی بەنگەڵەکــەی  چینکــۆی  بەنگەڵەکــەی 
فەرمانڕەوایــی بەریتانیــا بــوو، دەبێ فەرمانڕەوایــی بەریتانیــا بــوو، دەبێ 
لــەو شــوێنەدا چۆنــی بگوزەرێنــی؟ لــەو شــوێنەدا چۆنــی بگوزەرێنــی؟ 

منیــش لــە گۆشــەیەک و دۆخێکــی زۆر خــراپ و منیــش لــە گۆشــەیەک و دۆخێکــی زۆر خــراپ و 
قــۆڕدا بــووم، دوو کــوڕ هەبــوون پاســەوان بــوون، قــۆڕدا بــووم، دوو کــوڕ هەبــوون پاســەوان بــوون، 
یەکێکیــان خەڵکــی تووێریــچ بــوو، نــاوی ســاتع یەکێکیــان خەڵکــی تووێریــچ بــوو، نــاوی ســاتع 

حســێن، ئــەوی تــر بەهجــەت ئەلبەیاتــی بــوو.حســێن، ئــەوی تــر بەهجــەت ئەلبەیاتــی بــوو.
ڕامــان:ڕامــان: تــۆ ئــەوەت باشــە ئــەو ناوانــەت لــە بیــر  تــۆ ئــەوەت باشــە ئــەو ناوانــەت لــە بیــر 

مــاون.مــاون.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەرێوەڵــاڵ، بەهجــەت  ئەرێوەڵــاڵ، بەهجــەت 
ئەلبەیاتــی لــە بەغــدا خەڵکــی گەڕەکــی فــەزڵ بــوو، ئەلبەیاتــی لــە بەغــدا خەڵکــی گەڕەکــی فــەزڵ بــوو، 
ســاتع حســێن ماڵیــان لــە گەڕەکــی ســاتع حســێن ماڵیــان لــە گەڕەکــی ١٤١٤ی ڕەمــەزان ی ڕەمــەزان 
بــوو، برایەکــی لە کشــتوکاڵ ئیشــی دەکرد، کوڕێکی بــوو، برایەکــی لە کشــتوکاڵ ئیشــی دەکرد، کوڕێکی 
زۆر بەڕێــز بــوو، ئەوانــە بــە چەکــەوە دەهاتن منیان زۆر بەڕێــز بــوو، ئەوانــە بــە چەکــەوە دەهاتن منیان 
بــۆ کاری پێویســت دەبــردە دەرەوەی بەندیخانەکــە، بــۆ کاری پێویســت دەبــردە دەرەوەی بەندیخانەکــە، 

ئیتــر جــۆرە برادەرییــەک لــە نێوانمــان دروســت ئیتــر جــۆرە برادەرییــەک لــە نێوانمــان دروســت 
بووبوو.بووبوو.

ڕامان:ڕامان: جۆری هاوڕێیەتییەکەتان چۆن بوو؟ جۆری هاوڕێیەتییەکەتان چۆن بوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: هەندێ جــار دەیانوت هەندێ جــار دەیانوت 
خــۆت نەخــۆش بکــە، منیــش خــۆم وا نیشــان خــۆت نەخــۆش بکــە، منیــش خــۆم وا نیشــان 
دەدا کــە نەخۆشــم، ئیتــر هــەر لــە کەتیبەکــەی دەدا کــە نەخۆشــم، ئیتــر هــەر لــە کەتیبەکــەی 
خــۆم نوســراویان بــۆ نەخۆشــخانەی ســەربازی بــۆ خــۆم نوســراویان بــۆ نەخۆشــخانەی ســەربازی بــۆ 
دەکــردم، ئــەوان دوو تفەنگــدار بــوون و مــن دەســتم دەکــردم، ئــەوان دوو تفەنگــدار بــوون و مــن دەســتم 
دەســتیان  دەڕۆیشــتین،  نەختێــک  دەســتیان بەســتراوە،  دەڕۆیشــتین،  نەختێــک  بەســتراوە، 

دەکردمــەوە و لەژێــر دارەکان دادەنیشــتین.دەکردمــەوە و لەژێــر دارەکان دادەنیشــتین.
دەکــرد،  چیتــان  دارانــە  بــن  لــەو  دەکــرد،   چیتــان  دارانــە  بــن  لــەو  ڕامــان:ڕامــان: 

بــوون؟ چ  بــوون؟باسوخواســتەکانتان  چ  باسوخواســتەکانتان 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بــە بــە 
کــە  دەبوویــن،  خەریــک  کــە قســەوە  دەبوویــن،  خەریــک  قســەوە 
حســێن  ســاتع  دەبــووم  حســێن برســی  ســاتع  دەبــووم  برســی 
دەچووینــە  دەهــاورد،  دەچووینــە قاپێکــی  دەهــاورد،  قاپێکــی 
لــەوێ  ســەربازی،  لــەوێ چێشــتخانەی  ســەربازی،  چێشــتخانەی 
نــاو  دەخســتە  برنجــی  نــاو بنکــڕی  دەخســتە  برنجــی  بنکــڕی 
لــە  کــوڕ  دوو  ئەوجــا  لــە قاپەکــەم،  کــوڕ  دوو  ئەوجــا  قاپەکــەم، 
حانووتەکــە بــوون، خانەقینــی بوون، حانووتەکــە بــوون، خانەقینــی بوون، 
یەکێکیــان بەعســی بــوو، ئــەو کاتــە یەکێکیــان بەعســی بــوو، ئــەو کاتــە 
ــوون، ســەددام حســێن  ــوون، ســەددام حســێن هەمــوو خەڵکــی بەعســی ب هەمــوو خەڵکــی بەعســی ب
ــان بەعســین،  ــە هەمووم ــوت ئێم ــار دەی ــوو ج ــان بەعســین، هەم ــە هەمووم ــوت ئێم ــار دەی ــوو ج هەم
بەعســییە،  هــەر  نەکردبــێ  ئینتیماشــی  بەعســییە، ئــەوەی  هــەر  نەکردبــێ  ئینتیماشــی  ئــەوەی 
بەڕێــز  زۆر  کوڕێکــی  جومعە(یــە  )ســەالح  بەڕێــز ئــەو  زۆر  کوڕێکــی  جومعە(یــە  )ســەالح  ئــەو 
ــوو،  ــەڵ ب ــی لەگ ــوو، کوڕێک ــەک ب ــوو، کورتەبااڵی ــوو، ب ــەڵ ب ــی لەگ ــوو، کوڕێک ــەک ب ــوو، کورتەبااڵی ب
کوڕەکــە لــە حیزبــی شۆڕشــگێڕ بــوو، دوایــی بــووە کوڕەکــە لــە حیزبــی شۆڕشــگێڕ بــوو، دوایــی بــووە 
ــوداداد  ــماعیل خ ــاوی ئیس ــتمانی، ن ــی نیش ــوداداد یەکێتی ــماعیل خ ــاوی ئیس ــتمانی، ن ــی نیش یەکێتی

بــوو، ئەویــش خانەقینــی بــوو. بــوو، ئەویــش خانەقینــی بــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: چــی )خــوداداد عەلــی(ی هونەرمەنــد  چــی )خــوداداد عەلــی(ی هونەرمەنــد 

ــوو؟ ــوو؟ب ب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نازانــم، بــاوەڕ ناکــەم  نازانــم، بــاوەڕ ناکــەم 
خــوداداد  ئیســماعیل  هەبــێ.  پێــوە  خــوداداد پێوەنــدی  ئیســماعیل  هەبــێ.  پێــوە  پێوەنــدی 

نەشتەرگەرییەکی
میزڵدانی عەلی مەردان

لە بەغدای سااڵنی 
پەنجاکان، کوڕەکەی

لە سزای قورسی دادگای
بە ناو )شۆڕش(ی 

بەعسییەکان ڕزگار دەکات.
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حســێن، کوڕێکــی زۆر بەڕێــز بــوو، خاڵۆیەکــی لــە حســێن، کوڕێکــی زۆر بەڕێــز بــوو، خاڵۆیەکــی لــە 
ســێدارە درابــوو، پێشــمەرگە بــوو گیرابــوو، بــەاڵم ســێدارە درابــوو، پێشــمەرگە بــوو گیرابــوو، بــەاڵم 
ئــەو بووبــوو بــە حیزبــی شۆڕشــگێڕی کوردســتان، ئــەو بووبــوو بــە حیزبــی شۆڕشــگێڕی کوردســتان، 
و  تاڵەبانــی  جــەالل  شەســتەکان  لــە  و ئــەوەی  تاڵەبانــی  جــەالل  شەســتەکان  لــە  ئــەوەی 

نەوشــیروان مســتەفا دایانمەزرانــد. نەوشــیروان مســتەفا دایانمەزرانــد. 
ــەدا شــێخ ســتار  ــەم دوایی ــە ل ــەم حزب ــەدا شــێخ ســتار  ئ ــەم دوایی ــە ل ــەم حزب ــان: ئ ــان:ڕام ڕام
)عەبدولســەتتار تاهیــر شــەریف( بەڕێــوەی دەبــرد. )عەبدولســەتتار تاهیــر شــەریف( بەڕێــوەی دەبــرد. 
ــە  ــەو کات ــە  ڕاســتە، ئ ــەو کات ــەردان: ڕاســتە، ئ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
کــە دامــەزرا ئــەو کۆمەڵــە کەســە بــوون، ئــەو لــەو کــە دامــەزرا ئــەو کۆمەڵــە کەســە بــوون، ئــەو لــەو 
حیزبــە بــوو، هاتبــوو بووبــووە ســەرباز، ئــەوان لــە حیزبــە بــوو، هاتبــوو بووبــووە ســەرباز، ئــەوان لــە 
ــی  ــووت باینجان ــتمە حان ــوون، دەڕۆیش ــووت ب ــی حان ــووت باینجان ــتمە حان ــوون، دەڕۆیش ــووت ب حان
بــان  دەخســتە  باینجانــی  دەکــرد،  بــان ســوورەوە  دەخســتە  باینجانــی  دەکــرد،  ســوورەوە 
ــرە  ــێ، فەقی ــینالکۆیان دەداین ــێ س ــەم، س ــرە برنجەک ــێ، فەقی ــینالکۆیان دەداین ــێ س ــەم، س برنجەک
پــارەی وەرنەدەگــرت، هاویــن بــوو کە لــە بەندیخانە پــارەی وەرنەدەگــرت، هاویــن بــوو کە لــە بەندیخانە 
بــووم، چارەکێــک قاڵبــە ســەهۆڵی بۆمــان دەهێنــا، بــووم، چارەکێــک قاڵبــە ســەهۆڵی بۆمــان دەهێنــا، 
ئــەو دووانــە زۆر کوردپــەروەر بــوون، چاکەیــان ئــەو دووانــە زۆر کوردپــەروەر بــوون، چاکەیــان 
لەســەرم هەیــە، ئێســتایش هەواڵیــان دەپرســم، لەســەرم هەیــە، ئێســتایش هەواڵیــان دەپرســم، 
ــەاڵم  ــرد، ب ــوای ک ــری خ ــوداداد ئەم ــماعیل خ ــەاڵم ئیس ــرد، ب ــوای ک ــری خ ــوداداد ئەم ــماعیل خ ئیس
ســەالح جومعــە مــاوە، دەڵێــن لــە ئەڵمانیایــە، بۆیــە ســەالح جومعــە مــاوە، دەڵێــن لــە ئەڵمانیایــە، بۆیــە 

ــم. ــەی کردیان ــەو خزمەت ــۆ ئ ــەم ب ــم.سپاســیان دەک ــەی کردیان ــەو خزمەت ــۆ ئ ــەم ب سپاســیان دەک
ڕامــان:ڕامــان: وتت گەڕایتــەوە بەڕێوەبەرایەتیی ڕۆشــنبیریی  وتت گەڕایتــەوە بەڕێوەبەرایەتیی ڕۆشــنبیریی 

کوردی؟کوردی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، کــە گەڕامەوە  بەڵــێ، کــە گەڕامەوە 

ڕۆشــنبیریی کــوردی فیلمەکەیــان کردبوو.ڕۆشــنبیریی کــوردی فیلمەکەیــان کردبوو.
ڕامــان:ڕامــان: دیــارە لەبــەر ئــەوە نــاوی تۆیــان نەبردووە،  دیــارە لەبــەر ئــەوە نــاوی تۆیــان نەبردووە، 

چونکــە تــۆ بەنــد کرابووی؟چونکــە تــۆ بەنــد کرابووی؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، هــەر لــە دایــرە  نــا، هــەر لــە دایــرە 
دوور کەوتبوومــەوە، فیلمەکەیــان کردبــوو، تەنانەت دوور کەوتبوومــەوە، فیلمەکەیــان کردبــوو، تەنانەت 
وێنەگرێــک هەبــوو، وجیــە ئەحمــەد تەهــا، ئەویــش وێنەگرێــک هەبــوو، وجیــە ئەحمــەد تەهــا، ئەویــش 

مووســاڵوی بــوو، وێنەگــر بــوو.مووســاڵوی بــوو، وێنەگــر بــوو.
ڕامان:ڕامان: لە تەلەڤزیۆنی بەغدا ئیشی دەکرد؟  لە تەلەڤزیۆنی بەغدا ئیشی دەکرد؟ 

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، وێنەگــری  بەڵــێ، وێنەگــری 
ســەرۆک کۆمــار بــوو، واتــە وێنەگرێکــی پشــت قایــم ســەرۆک کۆمــار بــوو، واتــە وێنەگرێکــی پشــت قایــم 

بــوو. بــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: دەبــێ وێنەگــری ئەحمــەد حەســەن بەکــر  دەبــێ وێنەگــری ئەحمــەد حەســەن بەکــر 

بووبێ؟بووبێ؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەڵــێ، ئــەو  بەڵــێ، بەڵــێ، ئــەو 
و ئیبراهیــم محەمەدئەمیــن حەوێــزی، کاکــە، پێیــان و ئیبراهیــم محەمەدئەمیــن حەوێــزی، کاکــە، پێیــان 

دەوت ئیبراهیــم کاکــە.دەوت ئیبراهیــم کاکــە.
ڕامان:ڕامان: ئەوە ئیشی چ بوو؟ ئەوە ئیشی چ بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەویــش وێنەگــر  ئەویــش وێنەگــر 
ــوو.  ــوو. ب ب

ڕامــان:ڕامــان: ئــەو وێنەگرانــە لــە بەڕێوەبەرایەتییەکــەی  ئــەو وێنەگرانــە لــە بەڕێوەبەرایەتییەکــەی 
ئێــوە بــوون؟ئێــوە بــوون؟

ــە تەلەڤزیــۆن  ــا، ل ــە تەلەڤزیــۆن  ن ــا، ل ــی مــەردان: ن ــی مــەردان:عەبدولقــادر عەل عەبدولقــادر عەل
وجیــە  کــرد،  ئیشــەکەیان  کــە  بــەاڵم  وجیــە بــوون،  کــرد،  ئیشــەکەیان  کــە  بــەاڵم  بــوون، 
کردبــوو،  وێنەگرییەکــەی  کاری  تەهــا  کردبــوو، ئەحمــەد  وێنەگرییەکــەی  کاری  تەهــا  ئەحمــەد 
تــری  ئیشــێکی  ئــەو  نەیکــرد،  کاکــە  تــری ئیبراهیــم  ئیشــێکی  ئــەو  نەیکــرد،  کاکــە  ئیبراهیــم 
کردبــوو، ئیتــر کــە فیلمەکــە تــەواو بووبــوو، ئەوانــە کردبــوو، ئیتــر کــە فیلمەکــە تــەواو بووبــوو، ئەوانــە 
ــن  ــدا م ــە کاتێک ــوو، ل ــیان وەرگرتب ــتی باش ــن پاداش ــدا م ــە کاتێک ــوو، ل ــیان وەرگرتب ــتی باش پاداش
ــک  ــار ڕوبعێ ــوار دین ــەربازی چ ــەی س ــە بەندیخان ــک ل ــار ڕوبعێ ــوار دین ــەربازی چ ــەی س ــە بەندیخان ل
کــەم مووچــەم وەردەگــرت، ئــەو چــوار دینــار ڕوبــع کــەم مووچــەم وەردەگــرت، ئــەو چــوار دینــار ڕوبــع 

ــووم.  ــد کراب ــە بەن ــوو، چونک ــەش نەب ــووم. کەم ــد کراب ــە بەن ــوو، چونک ــەش نەب کەم
ڕامــان:ڕامــان: لــەو کاتــەدا هیــچ ئــاگات لــە مــاڵ و  لــەو کاتــەدا هیــچ ئــاگات لــە مــاڵ و 

نەمابــوو؟ نەمابــوو؟منداڵــت  منداڵــت 
ــم  ــاڵ، هەواڵیان ــم  ناوەڵ ــاڵ، هەواڵیان ــی مــەردان: ناوەڵ ــادر عەل ــی مــەردان:عەبدولق ــادر عەل عەبدولق

ــی.  ــی. نەدەزان نەدەزان
ڕامــان:ڕامــان: مــاڵ و منــداڵ و کەســوکارت ســەردانیان  مــاڵ و منــداڵ و کەســوکارت ســەردانیان 

نەکــردی؟نەکــردی؟
جارێــک  تەنیــا  جارێــک   تەنیــا  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ســەریان لێــدام، ئەویــش دوایــی کــە گەڕامــەوە. ســەریان لێــدام، ئەویــش دوایــی کــە گەڕامــەوە. 

ڕامان:ڕامان: چەند جار باوکت هات بۆ الت؟ چەند جار باوکت هات بۆ الت؟
لەگــەڵ  جارێــک  لەگــەڵ   جارێــک  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 

دایکــم هــات.دایکــم هــات.
ڕامــان:ڕامــان: بۆچــی جارێــک؟ ئــەی باوکــت نییــە، تــۆ  بۆچــی جارێــک؟ ئــەی باوکــت نییــە، تــۆ 
کــوڕی گــەورەی ئــەو نەبــووی، پێویســت بــوو زوو کــوڕی گــەورەی ئــەو نەبــووی، پێویســت بــوو زوو 
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ــن  ــەوە م ــکا، ئ ــەردانیت ب ــۆ الت و س ــت ب ــن زوو بێ ــەوە م ــکا، ئ ــەردانیت ب ــۆ الت و س ــت ب زوو بێ
لەجیاتــی تــۆ بــۆ مێــژوو ئــەو گلەییــەی لــێ دەکــەم، لەجیاتــی تــۆ بــۆ مێــژوو ئــەو گلەییــەی لــێ دەکــەم، 
ــی الواز  ــۆ مناڵەکان ــت ســۆزی ب ــارە باوک ــەاڵم دی ــی الواز ب ــۆ مناڵەکان ــت ســۆزی ب ــارە باوک ــەاڵم دی ب

بــووە. بــووە. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، ئاخر ئەوە شــتی  نــا، ئاخر ئەوە شــتی 
تــر بــە دوای خۆیــدا ڕادەکێشــێ، خێزانــم فەقیرە لە تــر بــە دوای خۆیــدا ڕادەکێشــێ، خێزانــم فەقیرە لە 
کەرکووکــەوە دەهاتــە بەغــدا، لــە بەغــداوە دەهاتــە کەرکووکــەوە دەهاتــە بەغــدا، لــە بەغــداوە دەهاتــە 
ــەڵ دوو  ــن، لەگ ــێ دەڵێ ــی پ ــەڵ دوو مەنســوورییەی جەبەل ــن، لەگ ــێ دەڵێ ــی پ مەنســوورییەی جەبەل
منــاڵ، دایکــم لەگەڵــی دەهــات، دایکــم جارێــک منــاڵ، دایکــم لەگەڵــی دەهــات، دایکــم جارێــک 

هــات و ئــەو زەحمەتــەی کێشــا.هــات و ئــەو زەحمەتــەی کێشــا.
ــت  ــەی باس ــەو فیلم ــردن ل ــش ک ــۆ ئی ــت  ب ــەی باس ــەو فیلم ــردن ل ــش ک ــۆ ئی ــان: ب ــان:ڕام ڕام
بزانــی  وەک  هەبــووە،  پاداشــتی  وتــت  بزانــی کــرد،  وەک  هەبــووە،  پاداشــتی  وتــت  کــرد، 

وەرگرتبــوو؟ وەرگرتبــوو؟چەندیــان  چەندیــان 
چــۆن  بەڵــێ،  چــۆن   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
پاداشــتی نەبــووە، کــە گەڕامەوە فیلمەکەیــان تەواو پاداشــتی نەبــووە، کــە گەڕامەوە فیلمەکەیــان تەواو 
کردبــوو، ئــەوان پاداشــتی باشــیان وەرگرتبــوو، کردبــوو، ئــەوان پاداشــتی باشــیان وەرگرتبــوو، 
ســەعید زەنگەنــە شــەش ســەد دینــاری سویســری ســەعید زەنگەنــە شــەش ســەد دینــاری سویســری 
سویســری  دینــاری  ســەد  شــەش  سویســری وەرگرتبــوو.  دینــاری  ســەد  شــەش  وەرگرتبــوو. 
یەکجــار زۆر بــوو، ئەوانــی دی هــەر یەکــی لــە یەکجــار زۆر بــوو، ئەوانــی دی هــەر یەکــی لــە 
وەرگرتبــوو.  چوارســەدیان  چوارســەد،  وەرگرتبــوو. ســەروو  چوارســەدیان  چوارســەد،  ســەروو 

ڕامــان:ڕامــان: ئەوانــەی پاداشــتیان وەرگرتبــوو کێــی دی  ئەوانــەی پاداشــتیان وەرگرتبــوو کێــی دی 
بوون؟بوون؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: زامــدار، موختــار  زامــدار، موختــار 
فایــق، فــارووق ئامێدی، وێنەگرەکــەش وەریگرتبوو، فایــق، فــارووق ئامێدی، وێنەگرەکــەش وەریگرتبوو، 

فیلمەکــە، فیلمێکــی گــەورە بــوو. فیلمەکــە، فیلمێکــی گــەورە بــوو. 
ــە  ــەوە و دەبیســتم ک ــە  زۆر جــار دەخوێنم ــەوە و دەبیســتم ک ــان: زۆر جــار دەخوێنم ــان:ڕام ڕام

ــە؟ ــە، ئەمــە چۆن ــەوە یەکــەم فیلمــی کوردیی ــە؟ئ ــە، ئەمــە چۆن ــەوە یەکــەم فیلمــی کوردیی ئ
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، یەکــەم فیلمی  بەڵــێ، یەکــەم فیلمی 
بەڵگەنامەیــی کوردییــە کــە دەربــارەی مێــژووی بەڵگەنامەیــی کوردییــە کــە دەربــارەی مێــژووی 

قــەاڵی هەولێــر کــراوە.قــەاڵی هەولێــر کــراوە.
ڕامــان:ڕامــان: چەنــد جارێــک لــە تەلەڤزیــۆن گفتوگــۆم  چەنــد جارێــک لــە تەلەڤزیــۆن گفتوگــۆم 
بینیــوە، وەکــوو یەکــەم فیلــم باســی لێــوە کــراوە، بینیــوە، وەکــوو یەکــەم فیلــم باســی لێــوە کــراوە، 
وەک یەکــەم فیلمــی بەڵگەنامەیــی لەنــاو کــورد وەک یەکــەم فیلمــی بەڵگەنامەیــی لەنــاو کــورد 

ــژ  ــی فیلمێکــی درێ ــۆ دەڵێ ــراوە.. باشــە ت ــاس ک ــژ ب ــی فیلمێکــی درێ ــۆ دەڵێ ــراوە.. باشــە ت ــاس ک ب
ــوو؟ ــە ب ــد دەقق ــوو، ئەمــە چەن ــوو؟ب ــە ب ــد دەقق ــوو، ئەمــە چەن ب

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ماوەکــەی زۆر بــوو،  ماوەکــەی زۆر بــوو، 
نزیکــەی ســەعاتێک، ســەعات و نیوێــک دەبــوو. نزیکــەی ســەعاتێک، ســەعات و نیوێــک دەبــوو. 

ڕامــان:ڕامــان: ســەعات و نیوێــک زۆرە، کاتــی خــۆی مــن  ســەعات و نیوێــک زۆرە، کاتــی خــۆی مــن 
لــە تەلەڤزیــۆن بــە ڕەش و ســپی دیومــە، زامداریش لــە تەلەڤزیــۆن بــە ڕەش و ســپی دیومــە، زامداریش 
ــەی  ــەرخ لێدوانەک ــی ک ــە دەنگێک ــوردی و ب ــە ک ــەی ب ــەرخ لێدوانەک ــی ک ــە دەنگێک ــوردی و ب ــە ک ب
دەخوێنــدەوە، لــە بیرمــە لــە کۆمەڵــەی ڕۆشــنبیریی دەخوێنــدەوە، لــە بیرمــە لــە کۆمەڵــەی ڕۆشــنبیریی 
کــوردی لــە بەغــدا کــە لــە وەزیرییــە بــوو، لەوێــش کــوردی لــە بەغــدا کــە لــە وەزیرییــە بــوو، لەوێــش 

نمایــش کــرا. نمایــش کــرا. 
لــەوێ  بەڵــێ،  لــەوێ   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
نمایــش کــرا، لــە نمایشــەکە هەمــوو فەرمانبــەرەکان نمایــش کــرا، لــە نمایشــەکە هەمــوو فەرمانبــەرەکان 
دانیشــتبوون، قوتابییــە کوردەکانــی بەغــدا، بــە دانیشــتبوون، قوتابییــە کوردەکانــی بەغــدا، بــە 
تایبەتــی قوتابیانــی کوللیــەی ئــاداب، هەروەهــا تایبەتــی قوتابیانــی کوللیــەی ئــاداب، هەروەهــا 
ــی  ــۆ بینین ــدا ب ــەی بەغ ــی دیک ــوو کوللییەکان ــی هەم ــۆ بینین ــدا ب ــەی بەغ ــی دیک ــوو کوللییەکان هەم
ــارەی  ــە دەرب ــوون ک ــوردی هاتب ــی ک ــەم فیلم ــارەی یەک ــە دەرب ــوون ک ــوردی هاتب ــی ک ــەم فیلم یەک

ــوو. ــر ب ــەاڵی هەولێ ــژووی ق ــوو.مێ ــر ب ــەاڵی هەولێ ــژووی ق مێ
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوە بــۆ یەکــەم جــار ســاڵی چەنــد  ئــەوە بــۆ یەکــەم جــار ســاڵی چەنــد 

نمایــش کــرا؟نمایــش کــرا؟
ــەردان: دوای ســاڵی  دوای ســاڵی ١٩٧٥١٩٧٥   ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
نمایــش کــرا، مــن ســاڵی نمایــش کــرا، مــن ســاڵی ١٩٧٦١٩٧٦ لــە بەندیخانــە  لــە بەندیخانــە 

دەرچــووم.دەرچــووم.
ڕامــان:ڕامــان: دوایــی گلەییــت لــە برادەرەکانــت نەکــرد  دوایــی گلەییــت لــە برادەرەکانــت نەکــرد 

کــە بۆچــی ئەوەیــان لەگــەڵ کــردی؟کــە بۆچــی ئەوەیــان لەگــەڵ کــردی؟
عەبدولقادر عەلی مەردان:عەبدولقادر عەلی مەردان: ناوەڵاڵ.  ناوەڵاڵ. 

هیچیــان  ئەوانیــش  نەگــوت،  هیچــت  هیچیــان   ئەوانیــش  نەگــوت،  هیچــت  ڕامــان:ڕامــان: 
نەکــرد؟ قســەیان  بارەیــەوە  لــە  و  نەکــرد؟نەگــوت  قســەیان  بارەیــەوە  لــە  و  نەگــوت 

ــچ  ــە هی ــاڵ، ب ــچ  ناوەڵ ــە هی ــاڵ، ب ــەردان: ناوەڵ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
شــێوەیەک ئــەوان قســەیان نەکــرد، بــەاڵم ڕۆژێــک شــێوەیەک ئــەوان قســەیان نەکــرد، بــەاڵم ڕۆژێــک 
کــە لــە کۆمەڵــەی ڕۆشــنبیریی کــوردی نمایــش کرا، کــە لــە کۆمەڵــەی ڕۆشــنبیریی کــوردی نمایــش کرا، 
ئەحمــەد جــەزراوی هەبــوو، ئەوە ســەرەتای ســااڵنی ئەحمــەد جــەزراوی هەبــوو، ئەوە ســەرەتای ســااڵنی 
ــری  ــوردی، جێگ ــنبیریی ک ــە ڕۆش ــە هات ــا ک ــری حەفت ــوردی، جێگ ــنبیریی ک ــە ڕۆش ــە هات ــا ک حەفت
نەقیبــی ســەندیکای ڕۆژنامەنووســانی ســەردەمی نەقیبــی ســەندیکای ڕۆژنامەنووســانی ســەردەمی 
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ــە  ــوو پلەوپای ــەوان وەک ــوو، ئ ــوول ب ــە شۆڕشــی ئەیل ــوو پلەوپای ــەوان وەک ــوو، ئ ــوول ب شۆڕشــی ئەیل
ــەد  ــە ئەحم ــەم دواییی ــەاڵم ب ــە جێگــر، ب ــەد کردبوویان ــە ئەحم ــەم دواییی ــەاڵم ب ــە جێگــر، ب کردبوویان
ــوو، عوســمان  ــق ب ــی عوســمان فای ــوو، عوســمان جــزراوی هاوڕێ ــق ب ــی عوســمان فای جــزراوی هاوڕێ
فایــق کۆمەڵێــک گەنجــی لەنــاو ڕۆشــنبیریی کــوردی فایــق کۆمەڵێــک گەنجــی لەنــاو ڕۆشــنبیریی کــوردی 
کردبــووە بەعســی و بــۆ الی بەعــس ڕایکێشــابوون.کردبــووە بەعســی و بــۆ الی بەعــس ڕایکێشــابوون.
ڕامــان:ڕامــان: ئەوانــە هەموویــان کــورد بــوون، نووســەر  ئەوانــە هەموویــان کــورد بــوون، نووســەر 

و ئەدیبیــان تێــدا بــوو؟و ئەدیبیــان تێــدا بــوو؟
ــوون،  ــورد ب ــا، ک ــوون،  ئ ــورد ب ــا، ک ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ئەحمــەد جــزراوی یەکێــک لەوانــە بــوو کە پاڵپشــتی ئەحمــەد جــزراوی یەکێــک لەوانــە بــوو کە پاڵپشــتی 

لــە )عوســمان فایــق(ی دەکــرد. لــە )عوســمان فایــق(ی دەکــرد. 
ڕامان:ڕامان: ئەی ئەوانی دیکە کێ بوون؟ ئەی ئەوانی دیکە کێ بوون؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئێســتا نــاوی ئەوانــە  ئێســتا نــاوی ئەوانــە 
ناڵێــم، دەترســم ناوێــک بڵێم و دوایــی وا دەرنەچێ.ناڵێــم، دەترســم ناوێــک بڵێم و دوایــی وا دەرنەچێ.
ڕامــان:ڕامــان: بــەو بیانــووەوە خــۆت لە مێــژوو دزییەوە،  بــەو بیانــووەوە خــۆت لە مێــژوو دزییەوە، 

ئەوانــە نووســەر بوون؟ئەوانــە نووســەر بوون؟
ــەر  ــا، نووس ــا، ن ــەر  ن ــا، نووس ــا، ن ــەردان: ن ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
کاتــێ  ئیتــر  بــوون،  فەرمانبــەر  پتــر  کاتــێ نەبــوون،  ئیتــر  بــوون،  فەرمانبــەر  پتــر  نەبــوون، 
ــە  ــوردی، ل ــەی ڕۆشــنبیریی ک ــە کۆمەڵ ــە ل ــە فیلمەک ــوردی، ل ــەی ڕۆشــنبیریی ک ــە کۆمەڵ ــە ل فیلمەک
ــە  ــی لەســەر فیلمەک ــرا، دوای ــە نمایشــی ک ــە وەزیریی ــی لەســەر فیلمەک ــرا، دوای ــە نمایشــی ک وەزیریی
قســە و گفتوگــۆ کــرا، ئەحمــەد جــەزراوی هەڵســا قســە و گفتوگــۆ کــرا، ئەحمــەد جــەزراوی هەڵســا 
ڕەخنــەی لــە ســەعید زەنگەنــە گــرت کــە بــۆ نــاوی ڕەخنــەی لــە ســەعید زەنگەنــە گــرت کــە بــۆ نــاوی 
منــی تێــدا نییــە، بۆچــی حەقــی منــی تێــدا نەبــوو، منــی تێــدا نییــە، بۆچــی حەقــی منــی تێــدا نەبــوو، 
لــە کاتێکــدا مــن بابەتەکــەم بــۆ ســەعید زەنگەنــە لــە کاتێکــدا مــن بابەتەکــەم بــۆ ســەعید زەنگەنــە 

ــیبوو. ــیبوو.نووس نووس
ڕامــان:ڕامــان: ئەوکاتــە ئــەو پیــاوە )ئەحمەد جــەزراوی(  ئەوکاتــە ئــەو پیــاوە )ئەحمەد جــەزراوی( 

هــەر بــە عەرەبیــش قســەی دەکرد؟هــەر بــە عەرەبیــش قســەی دەکرد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بــە عەرەبــی قســەی  بــە عەرەبــی قســەی 
دەکــرد، پێــی وت بــۆ ئــەو شــتە نەکــرا؟ خەریــک دەکــرد، پێــی وت بــۆ ئــەو شــتە نەکــرا؟ خەریــک 
ــەو زۆر  ــە ئ ــان، چونک ــە نێوانی ــەڕ بکەوێت ــوو ش ــەو زۆر ب ــە ئ ــان، چونک ــە نێوانی ــەڕ بکەوێت ــوو ش ب

ــێ بگیرێــت.  ــوو ڕەخنــەی ل ــێ بگیرێــت. پێــی ناخــۆش ب ــوو ڕەخنــەی ل پێــی ناخــۆش ب
ڕامان:ڕامان: باشە بۆچی ددانی بەوەدا نەدەنا؟ باشە بۆچی ددانی بەوەدا نەدەنا؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نازانم بۆ؟ ئێســتایش  نازانم بۆ؟ ئێســتایش 
ــردووە و  ــەکەی ک ــۆی ئیش ــێ خ ــەر بڵ ــە ه ــردووە و لەوانەی ــەکەی ک ــۆی ئیش ــێ خ ــەر بڵ ــە ه لەوانەی

مــن هیــچ نازانــم، تێناگــەم نەزانینەکــەی مــن چــی مــن هیــچ نازانــم، تێناگــەم نەزانینەکــەی مــن چــی 
بــوو؟ مــن کەرســتە مێژووییەکــە، بیرۆکەکــەم دایــە بــوو؟ مــن کەرســتە مێژووییەکــە، بیرۆکەکــەم دایــە 

دەســت ســەعید زەنگەنــە.دەســت ســەعید زەنگەنــە.
ڕامــان:ڕامــان: هەتــا کەی لــە بەڕێوەبەرایەتیی ڕۆشــنبیریی  هەتــا کەی لــە بەڕێوەبەرایەتیی ڕۆشــنبیریی 
ــە نەمــا؟  ــەو دایرەی ــر چــۆن ئ ــەوە؟ دوات ــە نەمــا؟ کــوردی مان ــەو دایرەی ــر چــۆن ئ ــەوە؟ دوات کــوردی مان
حــەز دەکــەم لــە دەمــی تــۆ ئــەوە زانیاریانــە بزانیــن.حــەز دەکــەم لــە دەمــی تــۆ ئــەوە زانیاریانــە بزانیــن.
ــاد  ــاد  د. ئیحســان فوئ ــەردان: د. ئیحســان فوئ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
لــەوێ نەمــا، دوای ماوەیەکیــش جەمیــل شــەلەش، لــەوێ نەمــا، دوای ماوەیەکیــش جەمیــل شــەلەش، 
ســاڵی ١٩٧٦١٩٧٦   لــە  هــات،  عێراقییەکــە  ســاڵی شــاعیرە  لــە  هــات،  عێراقییەکــە  شــاعیرە 

ــا. ــان هێن ــمان فایق(ی ــا.)عوس ــان هێن ــمان فایق(ی )عوس
ڕامــان:ڕامــان: دەزانــم، بــەاڵم چــۆن لەگــەڵ خانــەی  دەزانــم، بــەاڵم چــۆن لەگــەڵ خانــەی 

بــوو؟ تێکــەڵ  بــوو؟(  تێکــەڵ  التضامــنالتضامــن(  هــاوکاری )دار هــاوکاری )دار 
ــک )عوســمان  ــک )عوســمان  ڕۆژێ ــەردان: ڕۆژێ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
فایق(یــان وەک بەڕێوەبــەری گشــتی هێنــا، ئــەو فایق(یــان وەک بەڕێوەبــەری گشــتی هێنــا، ئــەو 
بیرۆکــەی تێکەڵکردنەکــەی هێنایــە پێشــەوە، ئــەوە بیرۆکــەی تێکەڵکردنەکــەی هێنایــە پێشــەوە، ئــەوە 
بــوو بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیریی کــوردی، لەگــەڵ بــوو بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیریی کــوردی، لەگــەڵ 
ــەی هــاوکاری )دار التضامــنالتضامــن( تێکــەڵ کــران.( تێکــەڵ کــران. ــەی هــاوکاری )دار خان خان

و  ڕۆشــنبیریی  بــووە )خانــەی  ئیتــر  و   ڕۆشــنبیریی  بــووە )خانــەی  ئیتــر  ڕامــان:ڕامــان: 
والنشــر  الثقافــة  دار   – کــوردی  والنشــر باڵوکردنــەوەی  الثقافــة  دار   – کــوردی  باڵوکردنــەوەی 
ڕۆژییەکــەی  ڕۆژییەکــەی (   )١٠١٠( باڵوکــراوە  نــاوی  )الکردیــة(،  باڵوکــراوە  نــاوی  الکردیــة(، 
کــوردی،  ڕۆشــنبیریی  بەڕێوەبەرایەتیــی  کــوردی، جارانــی  ڕۆشــنبیریی  بەڕێوەبەرایەتیــی  جارانــی 
بــووە نــاوی گۆڤــارە نوێیەکــەی ئــەو دەزگایــە.بــووە نــاوی گۆڤــارە نوێیەکــەی ئــەو دەزگایــە.
بــوو  ئــەوە  بــوو   ئــەوە  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
هەردووکــی کــردە یــەک بەڕێوەبەرایەتــی، عوســمان هەردووکــی کــردە یــەک بەڕێوەبەرایەتــی، عوســمان 
ــد کتێبمــان  ــوو، چەن ــد کتێبمــان فایــق کۆمەڵــە کەســێکی هەب ــوو، چەن فایــق کۆمەڵــە کەســێکی هەب
چــاپ کردبــوو، ئــەو کاتــە ئــەو هــەر لــەوێ نەبــوو چــاپ کردبــوو، ئــەو کاتــە ئــەو هــەر لــەوێ نەبــوو 
کــە کتێبــەکان چــاپ کرابــوون، ئــەو کەســانەی کــە کتێبــەکان چــاپ کرابــوون، ئــەو کەســانەی 
ڕاســپارد چ کتێبێــک وشــەی کــورد و کوردســتانی ڕاســپارد چ کتێبێــک وشــەی کــورد و کوردســتانی 
تێــدا بــوو، هەموویــان بــۆ عوســمان فایــق کردبــووە تێــدا بــوو، هەموویــان بــۆ عوســمان فایــق کردبــووە 
ــتی  ــەری گش ــە ژووری بەڕێوەب ــا ل ــۆڕت، ئەوج ــتی ڕاپ ــەری گش ــە ژووری بەڕێوەب ــا ل ــۆڕت، ئەوج ڕاپ
کتێبانــە  ئــەو  بــوو،  هەمــووی دۆاڵب  کتێبانــە دیوارەکــە  ئــەو  بــوو،  هەمــووی دۆاڵب  دیوارەکــە 
ــاو  ــەوە، لەن ــەو دۆاڵبان ــاو ئ ــتبووە ن ــووی خس ــاو هەم ــەوە، لەن ــەو دۆاڵبان ــاو ئ ــتبووە ن ــووی خس هەم
ئــەو کتێبانــەدا بەرگــی دووی دەوڵەتــی دۆســتەکی ئــەو کتێبانــەدا بەرگــی دووی دەوڵەتــی دۆســتەکی 
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یووســف  عەبدولڕەقیــب  الدوســتکیة(ی  یووســف )الدولــة  عەبدولڕەقیــب  الدوســتکیة(ی  )الدولــة 
ــوو. ــوو.هەب هەب

ڕامــان:ڕامــان: ئــەو کتێبــە هــەر هەمــووی قەدەغــە کــرا،  ئــەو کتێبــە هــەر هەمــووی قەدەغــە کــرا، 
ناردیانــەوە بەســرا بــۆ ئــەوەی لــە کارگــەی کاغــەز ناردیانــەوە بەســرا بــۆ ئــەوەی لــە کارگــەی کاغــەز 

دروســتکردنی ئــەوێ بیکەنــەوە بــە هەویــر.دروســتکردنی ئــەوێ بیکەنــەوە بــە هەویــر.
ئــەوە  بەڵــێ،  ئــەوە   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
یەکــەم  بەرگــی  بــوو،  کتێبەکــە  دووی  یەکــەم بەرگــی  بەرگــی  بــوو،  کتێبەکــە  دووی  بەرگــی 
ــاپ  ــوو، چ ــەر دراب ــی لەس ــۆی ڕەزامەندی ــی خ ــاپ کات ــوو، چ ــەر دراب ــی لەس ــۆی ڕەزامەندی ــی خ کات
ــەو  ــەک، ئ ــە ی ــەی کردیی ــەو دایرەی ــی، ل ــراو ڕۆی ــەو ک ــەک، ئ ــە ی ــەی کردیی ــەو دایرەی ــی، ل ــراو ڕۆی ک
ــق  ــمان فای ــی عوس ــاو دۆاڵب ــووی لەن ــە هەم ــق کتێبان ــمان فای ــی عوس ــاو دۆاڵب ــووی لەن ــە هەم کتێبان
ــەی ســێزدە  ــرد نزیک ــوون، نووسراوێکیشــی دەرک ــەی ســێزدە ب ــرد نزیک ــوون، نووسراوێکیشــی دەرک ب
کــەس بوویــن، ئێمــەی لــە دایرەکــە دوور خســتەوە، کــەس بوویــن، ئێمــەی لــە دایرەکــە دوور خســتەوە، 
ــەوە نییــە، دەچنــە هــەر  ــەوە نییــە، دەچنــە هــەر گوتــی پێوەندیمــان پێتان گوتــی پێوەندیمــان پێتان

ــن.  ــەک بچ ــن. جێگای ــەک بچ جێگای
ڕامــان:ڕامــان: ئێــوەی سەرپشــک کــرد بــۆ کــوێ دەچــن،  ئێــوەی سەرپشــک کــرد بــۆ کــوێ دەچــن، 
بچــن، ئەوکاتــە بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیری وەکوو بچــن، ئەوکاتــە بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیری وەکوو 

هەیکەلێکــی کارگێــڕی مابوو؟هەیکەلێکــی کارگێــڕی مابوو؟
ــەی  ــا، بیناک ــا، ئ ــەی  ئ ــا، بیناک ــا، ئ ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــوو. ــەر ماب ــوو.ه ــەر ماب ه
ڕامــان:ڕامــان: باســی ئەوەمــان بــۆ بکــە، مەســەلەی  باســی ئەوەمــان بــۆ بکــە، مەســەلەی 
البردنــی دوکتــۆر ئیحســان فوئــاد چۆن بــوو؟ پێموایە البردنــی دوکتــۆر ئیحســان فوئــاد چۆن بــوو؟ پێموایە 
لەســەر گۆڤــاری )ئەســتێرە(ی منــدااڵن بــوو، بێجگــە لەســەر گۆڤــاری )ئەســتێرە(ی منــدااڵن بــوو، بێجگــە 
لــەوە هــۆکاری دیکەی دوور خســتنەوەی د. ئیحســان لــەوە هــۆکاری دیکەی دوور خســتنەوەی د. ئیحســان 

فوئــاد و داخســتنی دایرەکــە چــی بــوون؟فوئــاد و داخســتنی دایرەکــە چــی بــوون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: هــۆکاری داخســتنی  هــۆکاری داخســتنی 
گۆڤــاری  بەرگەکانــی  لــە  بەرگێــک  گۆڤــاری گۆڤارەکــە،  بەرگەکانــی  لــە  بەرگێــک  گۆڤارەکــە، 
ئەســتێرە بــوو، وێنــەی شــاری کەرکــووک، تــاوەری ئەســتێرە بــوو، وێنــەی شــاری کەرکــووک، تــاوەری 
ــوو کــە منــااڵن  ــوو کــە منــااڵن نەوتــی کەرکــووک و بابەگوڕگــوڕ ب نەوتــی کەرکــووک و بابەگوڕگــوڕ ب

ــوون.  ــە ب ــان تاوەرەک ــەوە لەب ــی کوردیی ــە جل ــوون. ب ــە ب ــان تاوەرەک ــەوە لەب ــی کوردیی ــە جل ب
ڕامان:ڕامان: وەک بزانی ئەو وێنەیە کێ کردبووی؟ وەک بزانی ئەو وێنەیە کێ کردبووی؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئێســتا نایەتــەوە  ئێســتا نایەتــەوە 
ــەش کــرا،  ــە، کــە داب ــەاڵم ژمارەکــەم هەی ــرم، ب ــەش کــرا، بی ــە، کــە داب ــەاڵم ژمارەکــەم هەی ــرم، ب بی
بــازاڕ  لــە  ژمارەکەیــان  هەمــوو  ئــەوە  بــازاڕ لەســەر  لــە  ژمارەکەیــان  هەمــوو  ئــەوە  لەســەر 

کێشــایەوە، زوو لــە بــازاڕ ســەحبیان کــردەوە، کێشــایەوە، زوو لــە بــازاڕ ســەحبیان کــردەوە، 
ئــەوە بــوو بــە هــۆکاری ئــەوەی د. ئیحســان فوئــاد ئــەوە بــوو بــە هــۆکاری ئــەوەی د. ئیحســان فوئــاد 
نەمێنــێ. دواتــر ئــەو لیســتە دەرچــوو کــە ســێزدە نەمێنــێ. دواتــر ئــەو لیســتە دەرچــوو کــە ســێزدە 
کــەس بوویــن، حســێن عــارف، ڕەئــووف حەســەن، کــەس بوویــن، حســێن عــارف، ڕەئــووف حەســەن، 
دوور  بوویــن  مــن  و  محەمەدئەمیــن  دوور موحــەڕەم  بوویــن  مــن  و  محەمەدئەمیــن  موحــەڕەم 

خراینــەوە.خراینــەوە.
ڕامــان:ڕامــان: موحەڕەم محەمەدئەمین چیڕۆکنووســێکی  موحەڕەم محەمەدئەمین چیڕۆکنووســێکی 
بەناوبانگــە، لەبیرمــە کــە ســاڵی بەناوبانگــە، لەبیرمــە کــە ســاڵی ١٩٧8١٩٧8 چوومــە  چوومــە 
ســلێمانی، ماڵــی لــە ســلێمانی بوو، بــەاڵم ماوەیەک ســلێمانی، ماڵــی لــە ســلێمانی بوو، بــەاڵم ماوەیەک 

لــە گۆڤــاری بەیــان، لــە بەغــدا کاری کــرد. لــە گۆڤــاری بەیــان، لــە بەغــدا کاری کــرد. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لــە ســێزدە کەســەکە  لــە ســێزدە کەســەکە 
)دڵشــاد محەمەدئەمین(ێکمــان هەبــوو، ئەویــش )دڵشــاد محەمەدئەمین(ێکمــان هەبــوو، ئەویــش 
نووســەر بــوو، ئــەو بــوو، لەگــەڵ حەمیــد عەزیــز لــە نووســەر بــوو، ئــەو بــوو، لەگــەڵ حەمیــد عەزیــز لــە 

لیســتەکەدا بــوون. لیســتەکەدا بــوون. 
ــی دەڵێــی، چونکــە ئەویــش  ــی دەڵێــی، چونکــە ئەویــش  دڵشــاد مەریوان ڕامــان:ڕامــان: دڵشــاد مەریوان
ماوەیــەک بــە نــاوی دڵشــاد محەمەدئەمین دەینووســی؟ ماوەیــەک بــە نــاوی دڵشــاد محەمەدئەمین دەینووســی؟ 
)دڵشــاد  نــا،  )دڵشــاد   نــا،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــوو،  ــا ب ــەوە جی ــوو، ئ ــوو، محەمەدئەمین(ێکــی دی هەب ــا ب ــەوە جی ــوو، ئ محەمەدئەمین(ێکــی دی هەب
وەکــوو دڵشــاد مەریوانــی، ئەویــش کەســێکی درێــژ وەکــوو دڵشــاد مەریوانــی، ئەویــش کەســێکی درێــژ 
بــوو، بــەاڵم زەعیفکەالنەیــەک بــوو، بەشــی کوردیــی بــوو، بــەاڵم زەعیفکەالنەیــەک بــوو، بەشــی کوردیــی 

ــوو. ــەواو کردب ــی ت ــژی ئاداب ــوو.کۆلێ ــەواو کردب ــی ت ــژی ئاداب کۆلێ
ڕامــان:ڕامــان: بۆچــی ئێــوە، ئەو ســێزدە کەســە پەســند  بۆچــی ئێــوە، ئەو ســێزدە کەســە پەســند 

کــراو نەبــوون و گوێزرانەوە؟کــراو نەبــوون و گوێزرانەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لەبــەر ئــەوەی بەعســی  لەبــەر ئــەوەی بەعســی 

نەبووین. نەبووین. 
ڕامان:ڕامان: تەنیا لەبەر ئەوە بوو؟ تەنیا لەبەر ئەوە بوو؟

عەبدولقادر عەلی مەردان:عەبدولقادر عەلی مەردان: ئەرێوەڵاڵ.  ئەرێوەڵاڵ. 
ڕامــان:ڕامــان: لەنــاو هەمــوو فەرمانبــەرەکان هــەر ئەوانەی  لەنــاو هەمــوو فەرمانبــەرەکان هــەر ئەوانەی 

لــێ جیــا کردنــەوە، واتــە هــەر ئێــوە بوون؟لــێ جیــا کردنــەوە، واتــە هــەر ئێــوە بوون؟
ڕۆژێــک  بەڵــێ،  ڕۆژێــک   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
هێشــتا ئــەو لیســتەیە دەرنەچووبــوو، عوســمان هێشــتا ئــەو لیســتەیە دەرنەچووبــوو، عوســمان 
فایــق ناردییــە شــوێنم، بــە عەرەبــی قســەی دەکرد، فایــق ناردییــە شــوێنم، بــە عەرەبــی قســەی دەکرد، 
ــەوەی بیویســتبا بــۆ الی خــۆی ڕایکێشــێ، پێــی  ــەوەی بیویســتبا بــۆ الی خــۆی ڕایکێشــێ، پێــی ئ ئ
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دەوت چــاوم لەســەرتە، تــۆ کوڕێکــی باشــی، وەرە دەوت چــاوم لەســەرتە، تــۆ کوڕێکــی باشــی، وەرە 
لەگەڵمــان ئیــش بکــە، ڕاســتەوخۆ نەیــدەوت ببــەرە لەگەڵمــان ئیــش بکــە، ڕاســتەوخۆ نەیــدەوت ببــەرە 
بەعســی، دەیــوت بــێ لەگەڵمــان ئیــش بکــە، مــن بەعســی، دەیــوت بــێ لەگەڵمــان ئیــش بکــە، مــن 
تێدەگەیشــتم مەســەلەکە چییــە، پێــم وت کاتــم تێدەگەیشــتم مەســەلەکە چییــە، پێــم وت کاتــم 
ــە و  ــەوە دەوام ــە و ئ ــە و وای ــەم وای ــە، دۆخەک ــە و نیی ــەوە دەوام ــە و ئ ــە و وای ــەم وای ــە، دۆخەک نیی
مــاڵ و مناڵــم هەیــە، واتــە بــە هــەر شــێوەیەک بێــت مــاڵ و مناڵــم هەیــە، واتــە بــە هــەر شــێوەیەک بێــت 
خــۆم دزییــەوە، ئیتــر کەوتمــە نــاو ئــەو لیســتەیەوە خــۆم دزییــەوە، ئیتــر کەوتمــە نــاو ئــەو لیســتەیەوە 

ــە دایرەکــە دوورخراینــەوە.  ــە دایرەکــە دوورخراینــەوە. کــە وا ل کــە وا ل
ڕامــان:ڕامــان: نــاوی ســێزدە کەســەکە هەمــووی دەزانی،  نــاوی ســێزدە کەســەکە هەمــووی دەزانی، 

لەبیرتــە کــێ و کــێ بــوون؟لەبیرتــە کــێ و کــێ بــوون؟
تەڵعــەت  بەڵــێ،  تەڵعــەت   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
نــادر، حســێن عــارف، حەمیــد عەزیــز، محــەڕەم نــادر، حســێن عــارف، حەمیــد عەزیــز، محــەڕەم 
ــە و  ــاد محەمەدئەمین(ـ ــەو )دڵش ــن، ئ ــە و محەمەدئەمی ــاد محەمەدئەمین(ـ ــەو )دڵش ــن، ئ محەمەدئەمی
ــی  ــەی وەزارەت ــک لەســەر بەدال ــووم، ئافرەتێ ــن ب ــی م ــەی وەزارەت ــک لەســەر بەدال ــووم، ئافرەتێ ــن ب م
ــی  ــی تەلەفوون ــرد، پێوەندی ــی دەک ــدن ئیش ــی ڕاگەیان ــی تەلەفوون ــرد، پێوەندی ــی دەک ــدن ئیش ڕاگەیان
نێــوان ســەددام حســێن و تاریق عەزیــزی پچڕاندبوو، نێــوان ســەددام حســێن و تاریق عەزیــزی پچڕاندبوو، 
ــوو،  ــە وەزارەت دەرکردب ــەوە ئەویشــیان ل ــوو، لەســەر ئ ــە وەزارەت دەرکردب ــەوە ئەویشــیان ل لەســەر ئ

ــتەکەوە. ــاو لیس ــتبووە ن ــیان خس ــتەکەوە.ئەویش ــاو لیس ــتبووە ن ــیان خس ئەویش
ڕامان:ڕامان: ناوی سێزدە کەسەکەت تەواو نەکرد؟ ناوی سێزدە کەسەکەت تەواو نەکرد؟

هەبــوو  یەکێــک  هەبــوو   یەکێــک  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ئەرمەنــی بــوو، ژمێریــاری ڕۆژنامــەی هــاوکاری بــوو، ئەرمەنــی بــوو، ژمێریــاری ڕۆژنامــەی هــاوکاری بــوو، 
هــی ئێمــە نەبــوو، زەالمێکــی درێــژ بــوو، ئیتــر ئــەو هــی ئێمــە نەبــوو، زەالمێکــی درێــژ بــوو، ئیتــر ئــەو 
ــن،  ــۆ کام ال دەچ ــی ب ــن، وت ــە بووی ــە کەس ــن، کۆمەڵ ــۆ کام ال دەچ ــی ب ــن، وت ــە بووی ــە کەس کۆمەڵ
بچــن، ئــەوە بــوو ئێمــە دەچوویــن لــە چایخانــە بچــن، ئــەوە بــوو ئێمــە دەچوویــن لــە چایخانــە 

دادەنیشــتین.دادەنیشــتین.
ڕامــان:ڕامــان: بیناکــەی ئەوالتــان بــە چۆڵــی مابوویــەوە  بیناکــەی ئەوالتــان بــە چۆڵــی مابوویــەوە 

و بــە یەکجــاری وازتــان لــێ هێنابــوو؟و بــە یەکجــاری وازتــان لــێ هێنابــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، دوایی دەســتمان  ئــا، دوایی دەســتمان 

لێــی بــەرداو نەمــا.لێــی بــەرداو نەمــا.
کەرکــووک  وێنەیــەی  لــەو  بێجگــە  کەرکــووک   وێنەیــەی  لــەو  بێجگــە  ڕامــان:ڕامــان: 
جلــی  بــە  منــداڵ  و  باباگوڕگــوڕ  ئاگرەکــەی  جلــی و  بــە  منــداڵ  و  باباگوڕگــوڕ  ئاگرەکــەی  و 
ــوون، بیســتم  ــە ب ــە لەســەر تاوەرەک ــەوە ک ــوون، بیســتم کوردیی ــە ب ــە لەســەر تاوەرەک ــەوە ک کوردیی
ــاد  ــان فوئ ــی د. ئیحس ــۆ البردن ــش ب ــۆکاری تری ــاد ه ــان فوئ ــی د. ئیحس ــۆ البردن ــش ب ــۆکاری تری ه

هەبــووە.هەبــووە.
کتێبــەی  ئــەو  کتێبــەی   ئــەو  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
دەوڵەتــی دۆســتەکی )الدولــة الدوســتکیة( و نامەی دەوڵەتــی دۆســتەکی )الدولــة الدوســتکیة( و نامەی 
قانیــع، کــە چاپکراوێکــی قانیــع بــوو، هــۆکار بوون.قانیــع، کــە چاپکراوێکــی قانیــع بــوو، هــۆکار بوون.
ڕامــان:ڕامــان: دیوانــە شــیعرییە چاپکراوەکــەی قانیــع و  دیوانــە شــیعرییە چاپکراوەکــەی قانیــع و 
ــی  ــەو ڕۆژگارە دوو کتێب ــۆ ئ ــی دۆســتەکی ب ــی دەڵەت ــەو ڕۆژگارە دوو کتێب ــۆ ئ ــی دۆســتەکی ب دەڵەت

گرنــگ بــوون.گرنــگ بــوون.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بــەڕای مــن ئــەو  بــەڕای مــن ئــەو 

هــۆکارەش بــوو. هــۆکارەش بــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی بــە هــۆکاری ئــەو چیڕۆکــەی منــدااڵن  ئــەی بــە هــۆکاری ئــەو چیڕۆکــەی منــدااڵن 
نەبــوو کــە منداڵەکە فڕۆکەکەی خۆی بە شەکرشــکێن نەبــوو کــە منداڵەکە فڕۆکەکەی خۆی بە شەکرشــکێن 
دەشــکێنێ، دایــک و باوکــی کــە پێیــان گوتــووە بــۆ دەشــکێنێ، دایــک و باوکــی کــە پێیــان گوتــووە بــۆ 
وا دەکــەی، بۆچــی فڕۆکەکــەت دەشــکێنی؟ گوتوویــە وا دەکــەی، بۆچــی فڕۆکەکــەت دەشــکێنی؟ گوتوویــە 

ئــەو فڕۆکانــە دەچــن گوندەکانمــان وێــران دەکــەن؟ئــەو فڕۆکانــە دەچــن گوندەکانمــان وێــران دەکــەن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەوە هی نــاو گۆڤارەکە  ئــەوە هی نــاو گۆڤارەکە 

بوو. بوو. 
ڕامــان:ڕامــان: بەڵــێ، لەنــاو گۆڤــاری ئەســتێرەی منــدااڵن  بەڵــێ، لەنــاو گۆڤــاری ئەســتێرەی منــدااڵن 

باڵوکرابووەوە.باڵوکرابووەوە.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو چیڕۆکێکــی  ئــەو چیڕۆکێکــی 
ــوون،  ــەک ب ــد هۆی ــە چەن ــوو، وات ــاو گۆڤارەکــە ب ــوون، ن ــەک ب ــد هۆی ــە چەن ــوو، وات ــاو گۆڤارەکــە ب ن
شــەڕی  بەهــۆی  ئەوەیــە  دیکەشــی  شــەڕی هۆیەکــی  بەهــۆی  ئەوەیــە  دیکەشــی  هۆیەکــی 
ــە  ــی ب ــەو بایەخــەی جاران ــە کــوردەوە، حکوومــەت ئ ــی ب ــەو بایەخــەی جاران کــوردەوە، حکوومــەت ئ
ــەو تێکــەڵ  ــر ئ ــەدەدا، ئیت ــورد ن ــی ک ــەو تێکــەڵ داوودەزگاکان ــر ئ ــەدەدا، ئیت ــورد ن ــی ک داوودەزگاکان
ــەوە، ئێمــە  ــەوە، ئێمــە کردنەکــەی ڕێــک خســت و دوور خراین کردنەکــەی ڕێــک خســت و دوور خراین
چیمــان دەکــرد، چایخانەیــەک لــە پشــت وەزارەتــی چیمــان دەکــرد، چایخانەیــەک لــە پشــت وەزارەتــی 
ڕاگەیانــدن هەبــوو، لــە گۆڕەپانــی تەحریــر، لــە ڕاگەیانــدن هەبــوو، لــە گۆڕەپانــی تەحریــر، لــە 
چایخانەکــە دادەنیشــتین، حەفتــەی یــەک دوو ڕۆژ چایخانەکــە دادەنیشــتین، حەفتــەی یــەک دوو ڕۆژ 

لــەوێ یەکتریمــان دەدی. لــەوێ یەکتریمــان دەدی. 
ــد  ــاڵی چەن ــن، س ــانەی دەیکەی ــەو قس ــد  ئ ــاڵی چەن ــن، س ــانەی دەیکەی ــەو قس ــان: ئ ــان:ڕام ڕام

ــوو؟ ــوو؟ب ب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ســاڵی  ســاڵی ١٩٧٦١٩٧٦ بــوو،  بــوو، 
ــر و  ــە نووســەرەکانی هەولێ ــک ل ــوو هەندێ ــەوە ب ــر و ئ ــە نووســەرەکانی هەولێ ــک ل ــوو هەندێ ــەوە ب ئ
ــاڵو  ــینیان ب ــەکردن و نووس ــە قس ــلێمانی کەوتن ــاڵو س ــینیان ب ــەکردن و نووس ــە قس ــلێمانی کەوتن س
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کــردەوە کــە بۆچــی ئــەو دەســتەبژێرە ئاوایــان کــردەوە کــە بۆچــی ئــەو دەســتەبژێرە ئاوایــان 
لــێ بەســەرهات؟ ئــەوە بــوو ســەمیر عەزیــز نەجــم لــێ بەســەرهات؟ ئــەوە بــوو ســەمیر عەزیــز نەجــم 
بەڕێوەبــەری گشــتیی دیوانــی وەزارەتــی ڕاگەیانــدن بەڕێوەبــەری گشــتیی دیوانــی وەزارەتــی ڕاگەیانــدن 
ــنبیریی  ــای ڕۆش ــەوە بین ــڕۆن بگەڕێن ــی ب ــوو، وت ــنبیریی ب ــای ڕۆش ــەوە بین ــڕۆن بگەڕێن ــی ب ــوو، وت ب
کــوردی، بــۆ لــە چایخانــە دادەنیشــن، بچــن لــەوێ کــوردی، بــۆ لــە چایخانــە دادەنیشــن، بچــن لــەوێ 
دانــا،  دەفتەرێکیــان  ئیتــر  بکــوژن،  دانــا، کاتەکەتــان  دەفتەرێکیــان  ئیتــر  بکــوژن،  کاتەکەتــان 
ئــەوەی  بــۆ  نووســرابوو،  لەســەر  ئــەوەی ناوەکانمانــی  بــۆ  نووســرابوو،  لەســەر  ناوەکانمانــی 
گشــت ڕۆژێــک بچیــن ئیمــزا بکەیــن تــا بزانــن لــەوێ گشــت ڕۆژێــک بچیــن ئیمــزا بکەیــن تــا بزانــن لــەوێ 

ئامادەبوویــن. ئامادەبوویــن. 
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوە بەڕێوەبــەری گشــتی خــۆی بــە  ئــەوە بەڕێوەبــەری گشــتی خــۆی بــە 

ئێــوەی گــوت بچنــەوە لــەوێ دەوام بکــەن؟ئێــوەی گــوت بچنــەوە لــەوێ دەوام بکــەن؟
ســەمیر  بەڵــێ،  ســەمیر   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــی  ــتیی دیوان ــەری گش ــە بەڕێوەب ــم ک ــز نەج ــی عەزی ــتیی دیوان ــەری گش ــە بەڕێوەب ــم ک ــز نەج عەزی

بــوو.  بــوو. وەزارەت  وەزارەت 
ڕامــان:ڕامــان: بــە ڕەســمیی پێتانــی گــوت بڕۆنــەوە بــۆ  بــە ڕەســمیی پێتانــی گــوت بڕۆنــەوە بــۆ 

دەوام؟دەوام؟
ئیتــر  بەڵــێ،  ئیتــر   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
دەڕۆیشــتین و لــەوێ دادەنیشــتین، لــەو ڕۆیشــتنەدا دەڕۆیشــتین و لــەوێ دادەنیشــتین، لــەو ڕۆیشــتنەدا 

نازانــم دەتوانــم نــاو بێنــم؟نازانــم دەتوانــم نــاو بێنــم؟
ڕامان:ڕامان: بەڵێ، ناو بێنە، بۆ مێژوو زۆر گرنگە.  بەڵێ، ناو بێنە، بۆ مێژوو زۆر گرنگە. 

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــەو کتێبانــەی لەنــاو  ئــەو کتێبانــەی لەنــاو 
ئــەو دۆاڵبانــە دانرابــوون.ئــەو دۆاڵبانــە دانرابــوون.

ــق(ت  ــەی )عوســمان فای ــەوەی ژوورەک ــق(ت  ئ ــەی )عوســمان فای ــەوەی ژوورەک ــان: ئ ــان:ڕام ڕام
مەبەســتە؟مەبەســتە؟

عەبدولقادر عەلی مەردان:عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ. بەڵێ.
ــەو  ــار ئ ــم دواج ــت بڵێ ــتم پێ ــەوە ویس ــەو  ئ ــار ئ ــم دواج ــت بڵێ ــتم پێ ــەوە ویس ــان: ئ ــان:ڕام ڕام

کتێبانەیــان چ لێکــرد؟کتێبانەیــان چ لێکــرد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: هەر لەنــاو دۆاڵبەکەدا  هەر لەنــاو دۆاڵبەکەدا 

مابوون. مابوون. 
ڕامان:ڕامان: لە پێش چاوی خۆی داینابوون؟ لە پێش چاوی خۆی داینابوون؟

ــە  ــەاڵم ک ــێ، ب ــە  بەڵ ــەاڵم ک ــێ، ب ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــن  ــنبیری، دەبینی ــەی ڕۆش ــەوە بیناک ــە گەڕاین ــن ئێم ــنبیری، دەبینی ــەی ڕۆش ــەوە بیناک ــە گەڕاین ئێم
ــووی  ــوو، هەم ــدا هەڵگیراب ــاو دۆاڵب ــەر شــتێ لەن ــووی ه ــوو، هەم ــدا هەڵگیراب ــاو دۆاڵب ــەر شــتێ لەن ه

ــتانەی  ــەو ش ــک ل ــوون، یەکێ ــڕێ دراب ــاوە ف ــەو ن ــتانەی ل ــەو ش ــک ل ــوون، یەکێ ــڕێ دراب ــاوە ف ــەو ن ل
فــڕێ درابــوو فیلمەکــەی هەولێــر بــوو، ئــەوەی فــڕێ درابــوو فیلمەکــەی هەولێــر بــوو، ئــەوەی 

ــرد. ــوە ک ــمان لێ ــتر باس ــرد.پێش ــوە ک ــمان لێ ــتر باس پێش
ڕامــان:ڕامــان: پــاش چوونتــان  بــۆ دایــرە کۆنەکەتــان،  پــاش چوونتــان  بــۆ دایــرە کۆنەکەتــان، 

ئــەو کەلوپەالنــە لــەوێ مابــوون؟ئــەو کەلوپەالنــە لــەوێ مابــوون؟
ــاو  ــەر لەن ــێ، ه ــاو  بەڵ ــەر لەن ــێ، ه ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیریی کــوردی کەلوپەلەکان بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیریی کــوردی کەلوپەلەکان 

فــڕێ درابــوون.فــڕێ درابــوون.
ڕامــان:ڕامــان: باشــە ئــەو کەلوپەالنەیــان بــۆ لەگــەڵ  باشــە ئــەو کەلوپەالنەیــان بــۆ لەگــەڵ 

خۆیــان نەبردبــوو؟خۆیــان نەبردبــوو؟
زۆربــەی  ئــەوان  زۆربــەی   ئــەوان  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
کەلوپەلەکانیــان بردبــوو، بــەاڵم ئــەو شــتانەی کــە کەلوپەلەکانیــان بردبــوو، بــەاڵم ئــەو شــتانەی کــە 
ــق وتبــووی فڕێیــان  ــق وتبــووی فڕێیــان نەیانویســتبوون، عوســمان فای نەیانویســتبوون، عوســمان فای

ــوون.  ــەر زەوی کەوتب ــەر لەس ــە ه ــدەن، بۆی ــوون. ب ــەر زەوی کەوتب ــەر لەس ــە ه ــدەن، بۆی ب
ڕامــان:ڕامــان: لەگــەڵ خۆیــان نەیانبردبــوون و هــەر  لەگــەڵ خۆیــان نەیانبردبــوون و هــەر 

لــەوێ بــە پەرشــوباڵوی فڕێیــان دابــوون؟لــەوێ بــە پەرشــوباڵوی فڕێیــان دابــوون؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، هــەر لــە  بەڵــێ، هــەر لــە 
بەڕێوەبەرایەتــی مابــوون، هەنــدێ وێنــە هــەن، بەڕێوەبەرایەتــی مابــوون، هەنــدێ وێنــە هــەن، 
ــر  ــلێمانی و هەولێ ــەی س ــی ناوچ ــەی فۆتۆگراف ــر وێن ــلێمانی و هەولێ ــەی س ــی ناوچ ــەی فۆتۆگراف وێن
و دەوروپشــتی، ئێســتاش ئەوانــەم هەڵگرتــووە، و دەوروپشــتی، ئێســتاش ئەوانــەم هەڵگرتــووە، 

ــوون.  ــاب ب ــەی نای ــوون. وێن ــاب ب ــەی نای وێن
ڕامان:ڕامان: کێ ئەو وێنانەی گرتبوو؟ کێ ئەو وێنانەی گرتبوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: وێنەگرەکانــی خۆمان  وێنەگرەکانــی خۆمان 
هونەرمەنــدان  بــۆ  ئەرشــیڤێکیان  هونەرمەنــدان گرتبوویانــن،  بــۆ  ئەرشــیڤێکیان  گرتبوویانــن، 
دروســت کردبــوو، هــەر هونەرمەندێــک چــی هەیــە، دروســت کردبــوو، هــەر هونەرمەندێــک چــی هەیــە، 
ئەرشــیڤی خــۆی دەهــاورد، تەنانەت لەنــاو ئەو وێنە ئەرشــیڤی خــۆی دەهــاورد، تەنانەت لەنــاو ئەو وێنە 
ئەرشــیڤ کراوانــە کــە لەســەر زەوی فــڕێ درابــوون ئەرشــیڤ کراوانــە کــە لەســەر زەوی فــڕێ درابــوون 
وێنــەی ئەحمــەد ســاالرم دۆزییــەوە، وێنەکــەی وێنــەی ئەحمــەد ســاالرم دۆزییــەوە، وێنەکــەی 
و مێــژووی ژیانــی، ئەوکاتــە فۆڕمێکیــان بەســەر و مێــژووی ژیانــی، ئەوکاتــە فۆڕمێکیــان بەســەر 
هونەرمەنــدان دابــەش دەکــرد، بــۆ ئەرشــیڤ پڕیــان هونەرمەنــدان دابــەش دەکــرد، بــۆ ئەرشــیڤ پڕیــان 

ــە و فیلمەکــەم هەڵگــرت. ــەو وێنان ــە و فیلمەکــەم هەڵگــرت.دەکــردەوە، ئ ــەو وێنان دەکــردەوە، ئ
ڕامــان:ڕامــان: ئیتــر لەگــەڵ البردنــی دوکتــۆر ئیحســان  ئیتــر لەگــەڵ البردنــی دوکتــۆر ئیحســان 
ــا و ڕایانگــرت،  ــە نەم ــەو دەزگای ــاد یەکســەر ئ ــا و ڕایانگــرت، فوئ ــە نەم ــەو دەزگای ــاد یەکســەر ئ فوئ
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هــەردوو دایــرەش تێکــەڵ بــوون و فەرمانبەرەکانیان هــەردوو دایــرەش تێکــەڵ بــوون و فەرمانبەرەکانیان 
لــەو دەزگا نوێیــەدا کۆکــردەوە؟لــەو دەزگا نوێیــەدا کۆکــردەوە؟

ــی  ــێ، هەردووک ــی  بەڵ ــێ، هەردووک ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
نەمــان، بــووە دەزگای ڕۆشــنبیریی و باڵوکردنــەوەی نەمــان، بــووە دەزگای ڕۆشــنبیریی و باڵوکردنــەوەی 

کــوردی. کــوردی. 
کــوردی  ڕۆشــنبیریی  بەڕێوەبەرایەتیــی  کــوردی   ڕۆشــنبیریی  بەڕێوەبەرایەتیــی  ڕامــان:ڕامــان: 
و خانــەی هــاوکاری )و خانــەی هــاوکاری )دار دار التضامــنالتضامــن(، ناوەکەیــان (، ناوەکەیــان 
کرایــە دەزگای ڕۆشــنبیریی و باڵوکردنــەوەی کــوردی. کرایــە دەزگای ڕۆشــنبیریی و باڵوکردنــەوەی کــوردی. 

عەبدولقادر عەلی مەردان:عەبدولقادر عەلی مەردان: ئا، بەڵێ.  ئا، بەڵێ. 
ڕامــان:ڕامــان: کــە تێکــەڵ بــوون، ئەوکاتــە ئــەو دەزگایە  کــە تێکــەڵ بــوون، ئەوکاتــە ئــەو دەزگایە 
ڕۆژنامــەی هــاوکاری و هــەردوو گۆڤــاری ڕۆشــنبیری ڕۆژنامــەی هــاوکاری و هــەردوو گۆڤــاری ڕۆشــنبیری 

نــوێ و )بەیــان(ی دەردەکــرد. نــوێ و )بەیــان(ی دەردەکــرد. 
گۆڤــاری  دوایــی  گۆڤــاری   دوایــی  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
)ڕەنگین(یشــی هاتــە ســەر، کۆمەڵێــک کتێبــی )ڕەنگین(یشــی هاتــە ســەر، کۆمەڵێــک کتێبــی 
باشــیش چــاپ کــران، ئێمــەش کەوتینــە شــکاندنی باشــیش چــاپ کــران، ئێمــەش کەوتینــە شــکاندنی 

ــە. ــان تێدای ــن چیی ــا بزانی ــە ت ــەو دۆاڵبان ــە.ئ ــان تێدای ــن چیی ــا بزانی ــە ت ــەو دۆاڵبان ئ
ــی وەزارەت،  ــەری گشــتیی دیوان ــی وەزارەت،  بەڕێوەب ــەری گشــتیی دیوان ــان: بەڕێوەب ــان:ڕام ڕام
)عوســمان فایــەق(ی ئــاگادار کــردەوە کــە ئــەو )عوســمان فایــەق(ی ئــاگادار کــردەوە کــە ئــەو 

ــاوە؟ ــگاوەی ن ــاوە؟هەن ــگاوەی ن هەن
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڕێوەبــەری گشــتی  بەڕێوەبــەری گشــتی 
پێــی وت بــا ئەوانــە بچــن بــۆ ئــەوێ، بیناکــە پێــی وت بــا ئەوانــە بچــن بــۆ ئــەوێ، بیناکــە 
چۆڵــە، لــە جیاتــی ئــەوەی لــە چایخانــە دانیشــن، چۆڵــە، لــە جیاتــی ئــەوەی لــە چایخانــە دانیشــن، 
ــەوێ دەوام بکــەن، تاکــوو بزانیــن چارەنووســیان  ــەوێ دەوام بکــەن، تاکــوو بزانیــن چارەنووســیان ل ل

چــی لێــدێ.چــی لێــدێ.
ڕامــان:ڕامــان: کەوابــێ عوســمان فایــق ئــاگای لــێ بــوو  کەوابــێ عوســمان فایــق ئــاگای لــێ بــوو 
کــە بــە ئێــوەی گوتــووە بــڕۆن لــەوێ دەوام بکــەن؟کــە بــە ئێــوەی گوتــووە بــڕۆن لــەوێ دەوام بکــەن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەڵــێ، بــەاڵم  بەڵــێ، بەڵــێ، بــەاڵم 
پێوەنــدی پێمانــەوە نەبــوو، ئێمــە بــە تــەواوی لەوێ پێوەنــدی پێمانــەوە نەبــوو، ئێمــە بــە تــەواوی لەوێ 

دەرچووبوویــن، کەوتینە ســەر میالکــی وەزارەت.دەرچووبوویــن، کەوتینە ســەر میالکــی وەزارەت.
ــەو ســێزدە کەســەی  ــەق ئ ــەو ســێزدە کەســەی  عوســمان فای ــەق ئ ــان: عوســمان فای ــان:ڕام ڕام
ــز  ــەری گشــتی ســەمیر عەزی ــەاڵم بەڕێوەب ــرد، ب ــز الب ــەری گشــتی ســەمیر عەزی ــەاڵم بەڕێوەب ــرد، ب الب

ــەن؟ ــەوێ دەوام بک ــەوە ل ــی بچن ــەن؟گوت ــەوێ دەوام بک ــەوە ل ــی بچن گوت
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بەڕێوەبــەری  بەڵــێ، بەڕێوەبــەری 

ــی  ــوو گوێ ــی وەزارەت، ئینســانێک ب ــی گشــتیی دیوان ــوو گوێ ــی وەزارەت، ئینســانێک ب گشــتیی دیوان
دەگــرت و تێگەیشــتنی هەبــوو. دەگــرت و تێگەیشــتنی هەبــوو. 

ڕامــان:ڕامــان: بەڕێوەبــەری گشــتی دیوانــی وەزارەت  بەڕێوەبــەری گشــتی دیوانــی وەزارەت 
دەستڕۆیشــتووی  کەســێکی  دیــارە  بــەاڵم  دەستڕۆیشــتووی بــوو،  کەســێکی  دیــارە  بــەاڵم  بــوو، 

بەهێــز بــووە؟بەهێــز بــووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئیتر ڕۆیشــتین  بەڵــێ، ئیتر ڕۆیشــتین 

لــەوێ ئــەو شــتانەمان کرد. لــەوێ ئــەو شــتانەمان کرد. 
ڕامان:ڕامان: ئەی زامدارتان لەگەڵ نەبوو؟ ئەی زامدارتان لەگەڵ نەبوو؟

لــە  زامــدار  نــا،  لــە   زامــدار  نــا،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــردی.  ــۆی ب ــەڵ خ ــوو، لەگ ــاوکاری ب ــەی ه ــردی. ڕۆژنام ــۆی ب ــەڵ خ ــوو، لەگ ــاوکاری ب ــەی ه ڕۆژنام
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو ســێزدە کەســەتان دەرکــران، ئــەوان  ئــەو ســێزدە کەســەتان دەرکــران، ئــەوان 

لــەوێ مانــەوە؟لــەوێ مانــەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئیتــر کــە  بەڵــێ، ئیتــر کــە 
دۆاڵبەکانمــان شــکاند، مــن دانەیەکــم لــە کتێبەکــەی دۆاڵبەکانمــان شــکاند، مــن دانەیەکــم لــە کتێبەکــەی 
ــەی  ــە کتێبەک ــم ل ــا دانەیەک ــع، هەروەه ــەی قان ــەی نام ــە کتێبەک ــم ل ــا دانەیەک ــع، هەروەه ــەی قان نام
دەوڵەتــی دۆســتەکی )الدولــة الدوســتکیة( بــۆ خــۆم دەوڵەتــی دۆســتەکی )الدولــة الدوســتکیة( بــۆ خــۆم 

ــرت.  ــرت. هەڵگ هەڵگ
ڕامان:ڕامان: مەبەستت بەرگی دووەمی ئەو کتێبەیە؟ مەبەستت بەرگی دووەمی ئەو کتێبەیە؟

وێنــە  بەڵــێ،  وێنــە   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــرت،  ــەم هەڵگ ــرت، فیلمەک ــم هەڵگ ــرت، فۆتۆگرافییەکان ــەم هەڵگ ــرت، فیلمەک ــم هەڵگ فۆتۆگرافییەکان
ــەم. ــم دا بیب ــوو، هەوڵ ــەورە هەب ــەم.تابلۆیەکــی زۆر گ ــم دا بیب ــوو، هەوڵ ــەورە هەب تابلۆیەکــی زۆر گ
ڕامــان:ڕامــان: ئێســتا ئــەو فیلمــە لــەالی تــۆ نەبــێ، الی  ئێســتا ئــەو فیلمــە لــەالی تــۆ نەبــێ، الی 

کەســی دی نییــە؟کەســی دی نییــە؟
عەبدولقادر عەلی مەردان:عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ، هەڵم گرتووە.  بەڵێ، هەڵم گرتووە. 

ڕامان:ڕامان: تەنیا تۆ هەتە؟ تەنیا تۆ هەتە؟
عەبدولقادر عەلی مەردان:عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ. بەڵێ.

ڕامــان:ڕامــان: دیــارە تــۆ قایمــکاری، زۆر بایــەخ بــە  دیــارە تــۆ قایمــکاری، زۆر بایــەخ بــە 
دەدەی؟  دەدەی؟ ئەرشــیڤ  ئەرشــیڤ 

و  فیلمــە  ئــەو  و   فیلمــە  ئــەو  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
فیلمێکــی تریــش کــە ســاڵی فیلمێکــی تریــش کــە ســاڵی ١٩٧٠١٩٧٠ تۆمــار کــرا، ئــەو  تۆمــار کــرا، ئــەو 
کاتە کاک مەســعوود و کاک ئیدریس بارزانی و دارا کاتە کاک مەســعوود و کاک ئیدریس بارزانی و دارا 
تۆفیــق و حەبیــب محەمــەد کەریــم و ســەرکردایەتی تۆفیــق و حەبیــب محەمــەد کەریــم و ســەرکردایەتی 

پارتــی لــە ئاهەنگەکــەی ســەلمان پــاک بــوون.پارتــی لــە ئاهەنگەکــەی ســەلمان پــاک بــوون.
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ڕامــان:ڕامــان: ســاڵح یووســفی و ئەوانــی دیــش بــوون..  ســاڵح یووســفی و ئەوانــی دیــش بــوون.. 
ئــەو فیلمــە بــە چ بۆنەیــەک گیــرا؟ئــەو فیلمــە بــە چ بۆنەیــەک گیــرا؟

ــاک  ــەلمان پ ــە س ــاک  ل ــەلمان پ ــە س ــەردان: ل ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــرد. ــان ک ــرد.ئاهەنگێکی ــان ک ئاهەنگێکی

ڕامان:ڕامان: دیارە ئاهەنگی نەورۆز بووە؟ دیارە ئاهەنگی نەورۆز بووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئەوجــا ئــەو  بەڵــێ، ئەوجــا ئــەو 
فیلمــە ئیبراهیــم محەمەدئەمیــن حەوێــزی، ئیبراهیــم فیلمــە ئیبراهیــم محەمەدئەمیــن حەوێــزی، ئیبراهیــم 
کاکــە گرتــی، بــەاڵم بــە ســی و شــەش ملیــم گرتــی، کاکــە گرتــی، بــەاڵم بــە ســی و شــەش ملیــم گرتــی، 

باریــک بــوو، فیلمەکــە بچکۆالنەیــەک بــوو. باریــک بــوو، فیلمەکــە بچکۆالنەیــەک بــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی فیلمەکــەی دی، ئــەوەی لــە بــارەی  ئــەی فیلمەکــەی دی، ئــەوەی لــە بــارەی 

قــەاڵی هەولێــر گیــرا، ئــەوە چەنــد ملیــم بــوو؟قــەاڵی هەولێــر گیــرا، ئــەوە چەنــد ملیــم بــوو؟
ــە  ــر ب ــەی ت ــە  فیلمەک ــر ب ــەی ت ــەردان: فیلمەک ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ســی و هەشــت ملیــم بــوو، ســینەمایییە، ئێســتاش ســی و هەشــت ملیــم بــوو، ســینەمایییە، ئێســتاش 
لــەالم مــاوە، قوتوویەکــم بــۆی ســەند، خســتمە نــاو لــەالم مــاوە، قوتوویەکــم بــۆی ســەند، خســتمە نــاو 

ئــەو قوتــووەوە. ئــەو قوتــووەوە. 
ڕامــان:ڕامــان: ئێســتا بــەو ئامێــرە نوێیانــە پەخــش  ئێســتا بــەو ئامێــرە نوێیانــە پەخــش 

دەکــرێ، یــان زەحمەتــە؟دەکــرێ، یــان زەحمەتــە؟
ــە  ــێ بخرێت ــا، دەب ــە  ن ــێ بخرێت ــا، دەب ــەردان: ن ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ســەر ســی دی، لەوانەیــە ئەگــەر ئامێری ســینەمایی ســەر ســی دی، لەوانەیــە ئەگــەر ئامێری ســینەمایی 

مابــێ، بــە ئامێــری ســینەمایی نمایــش بکــرێ. مابــێ، بــە ئامێــری ســینەمایی نمایــش بکــرێ. 
ڕامــان:ڕامــان: بــەاڵم هەتــا زووە بکــرێ باشــترە، نــەوەک  بــەاڵم هەتــا زووە بکــرێ باشــترە، نــەوەک 
ــە  ــی و ئەمان ــی و ڕووناک ــەوا و شــێ و گەرم ــە ئاووه ــی و ئەمان ــی و ڕووناک ــەوا و شــێ و گەرم ئاووه
ــێ  ــدات، زوو نوســخەی ل ــکات و تێکــی ب ــێ کاری تێب ــدات، زوو نوســخەی ل ــکات و تێکــی ب کاری تێب

زیــاد بکــە. زیــاد بکــە. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بــاش بــوو تــۆ ئــەو  بــاش بــوو تــۆ ئــەو 
باســەت کــردەوە، بــا باســێکت بــۆ بکــەم. لــە باســەت کــردەوە، بــا باســێکت بــۆ بکــەم. لــە 
مەکتەبــی ڕاگەیاندنــی پارتــی کــە لــەالی ڕۆژنامــەی مەکتەبــی ڕاگەیاندنــی پارتــی کــە لــەالی ڕۆژنامــەی 
خەبــات بــوو، بــە ســەرۆ قــادرم وت، ئەمــە بــۆ خەبــات بــوو، بــە ســەرۆ قــادرم وت، ئەمــە بــۆ 
مێــژوو دەڵێــم، وتــم ئــەو دوو فیلمــەم هەیــە، لێــم مێــژوو دەڵێــم، وتــم ئــەو دوو فیلمــەم هەیــە، لێــم 
بکــڕن، بــە ئەمانــەت دامــێ، عەیــب نییــە مــن بکــڕن، بــە ئەمانــەت دامــێ، عەیــب نییــە مــن 
ئەوکاتــە دەســتم کــورت بــوو، پێویســتم بــە پــارە ئەوکاتــە دەســتم کــورت بــوو، پێویســتم بــە پــارە 
بــوو. وتــم ئــەو شــتانەم هەیــە لێــم بکــڕن بــا تێــک بــوو. وتــم ئــەو شــتانەم هەیــە لێــم بکــڕن بــا تێــک 
نەچــن، ئێــوە لــە تەلەڤزیــۆن ســوودیان لــێ دەکەن، نەچــن، ئێــوە لــە تەلەڤزیــۆن ســوودیان لــێ دەکەن، 

دەتوانــن ئــەوەی کــە پۆزەتیڤــە بیکەنــە نێگەتیــڤ دەتوانــن ئــەوەی کــە پۆزەتیڤــە بیکەنــە نێگەتیــڤ 
و نمایشــی بکــەن، یەکێکیــان فیلمێکــی بەڵگەیییــە، و نمایشــی بکــەن، یەکێکیــان فیلمێکــی بەڵگەیییــە، 

ــە. ــەی مێژووییی ــە.بەڵگ ــەی مێژووییی بەڵگ
ــی  ــە چ ــی دوو فیلمەک ــۆ کڕین ــی ب ــی  وەاڵم ــە چ ــی دوو فیلمەک ــۆ کڕین ــی ب ــان: وەاڵم ــان:ڕام ڕام

ــوو؟ ــوو؟ب ب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: وتــی باشــە، فیلمەکانــم وتــی باشــە، فیلمەکانــم 
بــۆی بــرد، دوای دوو ســێ مانــگ ئاریــان فــەرەج بــۆی بــرد، دوای دوو ســێ مانــگ ئاریــان فــەرەج 
تەلەفۆنــی کــرد، وتی وەرە ســەرێکمان لێدە. ڕۆیشــتم تەلەفۆنــی کــرد، وتی وەرە ســەرێکمان لێدە. ڕۆیشــتم 
فیلمەکانــی دامــەوە، وتــی ڕەزامەندیــی کڕینــی نــەدرا، فیلمەکانــی دامــەوە، وتــی ڕەزامەندیــی کڕینــی نــەدرا، 
ئیشــەکە نەکــراوە و فیلمەکانــی پێــم دایــەوە، ئێســتا ئیشــەکە نەکــراوە و فیلمەکانــی پێــم دایــەوە، ئێســتا 

ئــەوە لــەالی خــۆم پاراســتوومن.ئــەوە لــەالی خــۆم پاراســتوومن.
ڕامــان:ڕامــان: لــە بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیری چــی  لــە بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیری چــی 

ــرد؟ ــەت ب ــرد؟دیک ــەت ب دیک
ــوو  ــەوێ ب ــەوەی ل ــوو  ئ ــەوێ ب ــەوەی ل ــی مــەردان: ئ ــادر عەل ــی مــەردان:عەبدولق ــادر عەل عەبدولق
هەڵمگــرت، تابلۆیەکــی زۆر گــەورە هەبــوو، نزیکــەی هەڵمگــرت، تابلۆیەکــی زۆر گــەورە هەبــوو، نزیکــەی 
دوو بــە ســێ مەتــر بــوو، هونەرمەنــد اللــە عەبــدە دوو بــە ســێ مەتــر بــوو، هونەرمەنــد اللــە عەبــدە 
کردبــووی، تابلۆکــە دەرەبەگێــک بــوو، تفەنــگ لــە کردبــووی، تابلۆکــە دەرەبەگێــک بــوو، تفەنــگ لــە 
ــی  ــی، خەڵکێک ــدار لەگەڵ ــی چەک ــانی و پیاوێک ــی ش ــی، خەڵکێک ــدار لەگەڵ ــی چەک ــانی و پیاوێک ش
زۆر وەســتاون، ژنێــک کــە مناڵێکــی بەدەســتەوەیە، زۆر وەســتاون، ژنێــک کــە مناڵێکــی بەدەســتەوەیە، 
لــە دواوەی وەســتاوە و دەگــری، یەکێــک کــوژراوە لــە دواوەی وەســتاوە و دەگــری، یەکێــک کــوژراوە 
و لەســەر زەوی کەوتــووە، ئێســتایش ئــەوە لــە و لەســەر زەوی کەوتــووە، ئێســتایش ئــەوە لــە 
مێشــکمە، تابلۆکــە زۆر جــوان بــوو، ئــەو تابلۆیــەش مێشــکمە، تابلۆکــە زۆر جــوان بــوو، ئــەو تابلۆیــەش 

فــڕێ درابــوو.فــڕێ درابــوو.
ڕامــان:ڕامــان: مــن لەبیرمــە لــە بەڕێوەبەرایەتییەکەتــان  مــن لەبیرمــە لــە بەڕێوەبەرایەتییەکەتــان 
تابلــۆی محەمــەد عــارف سیامەنســووریش هەبــوو. تابلــۆی محەمــەد عــارف سیامەنســووریش هەبــوو. 
بــردە  ئەوەیــان  بــردە   ئەوەیــان  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ئەوەیــان  بــەاڵم  گوێزایــەوە،  هەموویــان  ئەوەیــان ئــەوێ،  بــەاڵم  گوێزایــەوە،  هەموویــان  ئــەوێ، 
ــوو، لەگــەڵ تابلــۆی دوو ســێ هونەرمەنــدی  ــوو، لەگــەڵ تابلــۆی دوو ســێ هونەرمەنــدی نەبردب نەبردب

نەیانبردبــوون.  نەیانبردبــوون. فەقیــر  فەقیــر 
نیــن،  فەقیــر  هونەرمەندانــە  ئــەو  نیــن،   فەقیــر  هونەرمەندانــە  ئــەو  ڕامــان:ڕامــان: 
هەبــووە..  سیاســییان  ناوەرۆکــی  هەبــووە.. تابلۆکانیــان  سیاســییان  ناوەرۆکــی  تابلۆکانیــان 
بێجگــە لــە اللــە عەبــدە، ئــەو هونەرمەندانــەی بێجگــە لــە اللــە عەبــدە، ئــەو هونەرمەندانــەی 
ــش  ــم )ســمکۆ تۆفیق(ی ــوو؟ وابزان ــان چ ب ــش دی ناوی ــم )ســمکۆ تۆفیق(ی ــوو؟ وابزان ــان چ ب دی ناوی
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هەڵواســرابوو؟ لــەوێ  هەڵواســرابوو؟تابلــۆی  لــەوێ  تابلــۆی 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: کۆمەڵێــک هونەرمەند  کۆمەڵێــک هونەرمەند 

بوون. بوون. 
ڕامان:ڕامان: ناوەکانیانت لەبیر نییە؟ ناوەکانیانت لەبیر نییە؟

ــەوەی  ــان ئ ــەوەی  یەکێکی ــان ئ ــەردان: یەکێکی ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــەوز. ــەروەر س ــرد، س ــوای ک ــری خ ــەوز.زوو ئەم ــەروەر س ــرد، س ــوای ک ــری خ زوو ئەم

ــدە ســەر ســپییەکە، ســەروەت  ــدە ســەر ســپییەکە، ســەروەت  هونەرمەن ڕامــان:ڕامــان: هونەرمەن
ئەنــوەر ســەوز دەڵێــی؟ئەنــوەر ســەوز دەڵێــی؟

عەبدولقادر عەلی مەردان:عەبدولقادر عەلی مەردان: گەنجێک بوو.  گەنجێک بوو. 
ــش  ــەوە پێ ــی، ئ ــێ دەڵێ ــم ک ــێ دەزان ــش  ئ ــەوە پێ ــی، ئ ــێ دەڵێ ــم ک ــێ دەزان ــان: ئ ــان:ڕام ڕام
ــە ســلێمانی ئۆتۆمبێــل لێــی دا و  ــد ســاڵێک ل ــە ســلێمانی ئۆتۆمبێــل لێــی دا و چەن ــد ســاڵێک ل چەن

ــرد. ــی ک ــرد.کۆچــی دوای ــی ک کۆچــی دوای
ــری  ــەوە زوو ئەم ــری  ئ ــەوە زوو ئەم ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
خــوای کــرد، تابلۆیەکــی ئەویــش بــوو، لەگــەڵ خــوای کــرد، تابلۆیەکــی ئەویــش بــوو، لەگــەڵ 
کۆمەڵێــک تابلــۆی تــر بــوون، بــەاڵم بیــرم کــردەوە کۆمەڵێــک تابلــۆی تــر بــوون، بــەاڵم بیــرم کــردەوە 
ــەوە دەری  ــە دزیی ــدزم و ب ــدە ب ــە عەب ــەوەی الل ــەوە دەری ئ ــە دزیی ــدزم و ب ــدە ب ــە عەب ــەوەی الل ئ
بکەمــە دەرەوە. باشــە دەبــێ چــۆن بیــدزم، ئــەوە بکەمــە دەرەوە. باشــە دەبــێ چــۆن بیــدزم، ئــەوە 
قەبــارەی گەورەیــە، دەبــێ پیکابــی بــۆ بگــرم، قەبــارەی گەورەیــە، دەبــێ پیکابــی بــۆ بگــرم، 
ــکاب  ــە پی ــەی ب ــی ڕەســمی دەری بک ــە دایرەیەک ــکاب ل ــە پی ــەی ب ــی ڕەســمی دەری بک ــە دایرەیەک ل

ــە. ــە.زەحمەت زەحمەت
ڕامــان:ڕامــان: دواتــر هیــچ دەرفەتێــک بۆ بردنــە دەرەوەی  دواتــر هیــچ دەرفەتێــک بۆ بردنــە دەرەوەی 

ئــەو تابلۆیە نەڕەخســا؟ئــەو تابلۆیە نەڕەخســا؟
پاســەوانێکمان پاســەوانێکمان  مــەردان:  عەلــی  مــەردان: عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
هەبــوو، کــورد بــوو، نــاوی ڕەزا بــوو، خەڵکــی هەبــوو، کــورد بــوو، نــاوی ڕەزا بــوو، خەڵکــی 
ــڕێ  ــە ف ــەو تابلۆی ــم وت ئ ــوو، پێ ــوو ب ــڕێ دوزخورمات ــە ف ــەو تابلۆی ــم وت ئ ــوو، پێ ــوو ب دوزخورمات
ــم،  ــی نایەڵ ــەم. وت ــەوە دەرک ــەم ئ ــم، دراوە، حەزدەک ــی نایەڵ ــەم. وت ــەوە دەرک ــەم ئ دراوە، حەزدەک
چونکە من پاســەوانم، ئەوە لەســەر دەزگا حیســاب چونکە من پاســەوانم، ئەوە لەســەر دەزگا حیســاب 
ــن لێپێچینــەوەم لەگــەڵ دەکــەن  ــن لێپێچینــەوەم لەگــەڵ دەکــەن کــراوە، دوایــی دێ کــراوە، دوایــی دێ
و دەمگــرن، فەقیــرە خۆیشــی تــەواو نەبــوو، کــەم و دەمگــرن، فەقیــرە خۆیشــی تــەواو نەبــوو، کــەم 

ــوو. ــدام ب ــوو.ئەن ــدام ب ئەن
ڕامان:ڕامان: باوکی ڕەزا ناوی چ بوو؟ باوکی ڕەزا ناوی چ بوو؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: وەڵــاڵ نازانــم، تەنیــا  وەڵــاڵ نازانــم، تەنیــا 
نــاوی ڕەزا بــوو، خەڵکــی دوزخورماتــوو بــوو.  نــاوی ڕەزا بــوو، خەڵکــی دوزخورماتــوو بــوو.  

ڕامان:ڕامان: ئێستا لە ژیاندا ماوە؟ ئێستا لە ژیاندا ماوە؟
ــە،  ــی نیی ــاگام لێ ــە،  ئ ــی نیی ــاگام لێ ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
ــوو،  ــز ب ــانێکی بەڕێ ــوو، ئینس ــاکان ب ــەوە حەفت ــوو، ئ ــز ب ــانێکی بەڕێ ــوو، ئینس ــاکان ب ــەوە حەفت ئ
ــەم،  ــە دەربک ــوو تابلۆک ــکم ب ــە مێش ــەر ل ــەاڵم ه ــەم، ب ــە دەربک ــوو تابلۆک ــکم ب ــە مێش ــەر ل ــەاڵم ه ب
ــە  ــر ل ــی ت ــا جارێک ــەوە ت ــەوێ ماین ــوو ل ــەوە ب ــە ئ ــر ل ــی ت ــا جارێک ــەوە ت ــەوێ ماین ــوو ل ــەوە ب ئ
وەزارەت ناردیانــە شــوێنمان، وتیــان بگەڕێنــەوە وەزارەت ناردیانــە شــوێنمان، وتیــان بگەڕێنــەوە 
ــووە  ــد ب ــق ڕەزامەن ــمان فای ــەوە عوس ــاوکاری، ئ ــووە ه ــد ب ــق ڕەزامەن ــمان فای ــەوە عوس ــاوکاری، ئ ه
گەڕاینــەوە سەرپشــکی  کــە  بــەاڵم  گەڕاینــەوە سەرپشــکی بگەڕێنــەوە،  کــە  بــەاڵم  بگەڕێنــەوە، 
بمینــێ،  دەیــەوێ  ئــەوەی  گوتــی  و  بمینــێ، کردیــن  دەیــەوێ  ئــەوەی  گوتــی  و  کردیــن 
ــۆ شــوێنێکی دی  ــی ب ــەوەی گەرەکیەت ــێ، ئ ــۆ شــوێنێکی دی دەمێن ــی ب ــەوەی گەرەکیەت ــێ، ئ دەمێن
بگوێزرێتــەوە، بــا داواکاری پێشــکەش بــکات، ئێمــە بگوێزرێتــەوە، بــا داواکاری پێشــکەش بــکات، ئێمــە 
لەســەر گوێزانەوەکــەی ڕەزامەنــد دەبیــن، ئەوەبــوو لەســەر گوێزانەوەکــەی ڕەزامەنــد دەبیــن، ئەوەبــوو 
هاتنــە  یــان  ســلێمانی،  گوێزرانــەوە  هاتنــە کۆمەڵێــک  یــان  ســلێمانی،  گوێزرانــەوە  کۆمەڵێــک 
هەولێــر، بــۆ ئەمینداریتیــی گشــتیی ڕۆشــنبیریی و هەولێــر، بــۆ ئەمینداریتیــی گشــتیی ڕۆشــنبیریی و 

الوان.الوان.
ــم ئەوســا )ســەردار میران(یشــتان  ــم ئەوســا )ســەردار میران(یشــتان  وابزان ــان: وابزان ــان:ڕام ڕام

لەگــەڵ بــوو؟لەگــەڵ بــوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مەردان:عەبدولقــادر عەلــی مەردان: ســەردار میــران لەگەڵمان  ســەردار میــران لەگەڵمان 

فەرمانبــەر بــوو، ئــەو زوو خــۆی گوێزایــەوە هەولێر. فەرمانبــەر بــوو، ئــەو زوو خــۆی گوێزایــەوە هەولێر. 
لــە بەڕێوەبەرایەتیــی  لــە بەڕێوەبەرایەتیــی  ســەردار میــران  ڕامــان:ڕامــان: ســەردار میــران 
ــوت،  ــان گ ــتر ناوەکانم ــە پێش ــوو، ک ــنبیری ب ــوت، ڕۆش ــان گ ــتر ناوەکانم ــە پێش ــوو، ک ــنبیری ب ڕۆش

ــوو. ــر چ ــان لەبی ــوو.ئەوم ــر چ ــان لەبی ئەوم
ــەوێ  ــا، ڕاســتە، ل ــەوێ  ئ ــا، ڕاســتە، ل ــی مــەردان: ئ ــادر عەل ــی مــەردان:عەبدولق ــادر عەل عەبدولق
بــوو،  ئــەو  زوو گوێزرایــەوە،  ئــەو  ئاخــر  بــوو، بــوو،  ئــەو  زوو گوێزرایــەوە،  ئــەو  ئاخــر  بــوو، 
کوڕێکــی تــری هەولێــری نــاوی دڵشــاد دزەیــی، کوڕێکــی تــری هەولێــری نــاوی دڵشــاد دزەیــی، 
مــەردان،  شــامل  لەگــەڵ  بــوو،  مــەردان، کەشــخەیەک  شــامل  لەگــەڵ  بــوو،  کەشــخەیەک 

بــوو. گشــتی  بەڕێوەبــەری  بــوو.ســکرتێری  گشــتی  بەڕێوەبــەری  ســکرتێری 
ڕامــان:ڕامــان: ئــاگام لــێ بــوو ئەوانــە هەموویــان هاتنــە  ئــاگام لــێ بــوو ئەوانــە هەموویــان هاتنــە 

هەولێــر.هەولێــر.
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەشــێک لەوانــە ڕۆیشــتنە  بەشــێک لەوانــە ڕۆیشــتنە 

هاوکاری.هاوکاری.
ڕامــان:ڕامــان: لــە نــاوی ســێزدە کەســەکە، جەمــال  لــە نــاوی ســێزدە کەســەکە، جەمــال 

خەزنــەدار لــە لیســتی ئــەو ناوانــە بــوو؟خەزنــەدار لــە لیســتی ئــەو ناوانــە بــوو؟
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ئەوانــە  لەگــەڵ  ئەوانــە   لەگــەڵ  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
پێکــەوە گەڕاینــەوە ڕۆشــنبیریی کــوردی، مــن و پێکــەوە گەڕاینــەوە ڕۆشــنبیریی کــوردی، مــن و 

گەڕاینــەوە.   خەزنــەدار  گەڕاینــەوە.جەمــال  خەزنــەدار  جەمــال 
ڕامان:ڕامان: هەموو سێزدە کەسەکە گەڕانەوە؟ هەموو سێزدە کەسەکە گەڕانەوە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: نــا، ئەرمەنییەکــە و  نــا، ئەرمەنییەکــە و 
موحــەڕەم محەمەدئەمیــن خانەنشــین کــران.موحــەڕەم محەمەدئەمیــن خانەنشــین کــران.

ــن  ــە م. موحــەڕەم محەمەدئەمی ــەو کات ــن  ئ ــە م. موحــەڕەم محەمەدئەمی ــەو کات ــان: ئ ــان:ڕام ڕام
ــە بەغــدا بــوو؟ ــە بەغــدا بــوو؟ماڵیشــی ل ماڵیشــی ل

ــە شــاری  ــان ل ــە شــاری  ماڵی ــان ل ــەردان: ماڵی ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
هەولێــر بــوو، چونکــە مــن جارێــک چوومــە ماڵیــان، هەولێــر بــوو، چونکــە مــن جارێــک چوومــە ماڵیــان، 
لــە گەڕەکــی ئیســکان هــەن،  لــە گەڕەکــی ئیســکان هــەن، کۆمەڵــە ماڵێــک  کۆمەڵــە ماڵێــک 
ــە  ــەوە، دێیت ــچ دەکەیت ــۆڵ پێ ــەر تابلۆم ــە بەرانب ــە ک ــەوە، دێیت ــچ دەکەیت ــۆڵ پێ ــەر تابلۆم ــە بەرانب ک
دوایــی  هەبــوو،  خانوویــەک  کۆمەڵــە  دوایــی ئیســکان،  هەبــوو،  خانوویــەک  کۆمەڵــە  ئیســکان، 

ــوو. ــەوێ ب ــش ل ــب عەدل(ی ــوو.)کات ــەوێ ب ــش ل ــب عەدل(ی )کات
مەم(یــش  مەولــوود  ماڵــی )محەمــەد  مەم(یــش   مەولــوود  ماڵــی )محەمــەد  ڕامــان:ڕامــان: 
لــەو نــاوە بــوو.. پێموانییــە و نەمبیســتووە ماڵــی لــەو نــاوە بــوو.. پێموانییــە و نەمبیســتووە ماڵــی 

موحــەڕەم محەمەدئەمیــن لــە هەولێــر بووبــێ. موحــەڕەم محەمەدئەمیــن لــە هەولێــر بووبــێ. 
عەبدولقــادر عەلــی مەردان:عەبدولقــادر عەلــی مەردان: موحــەڕەم محەمەدئەمین،  موحــەڕەم محەمەدئەمین، 
یــان محەمــەد مەولــوود مــەم، نــاوی لــەالم هەیــە، یــان محەمــەد مەولــوود مــەم، نــاوی لــەالم هەیــە، 

ــێ.  ــێ. دەترســم تێکــەاڵوم کردب دەترســم تێکــەاڵوم کردب
ڕامــان:ڕامــان: ئاخــر مــن کــە لــە گۆڤــاری بەیــان کاری  ئاخــر مــن کــە لــە گۆڤــاری بەیــان کاری 
ــووم  ــک دەچ ــوو جارێ ــوو، هەم ــرادەرم ب ــرد ب ــووم دەک ــک دەچ ــوو جارێ ــوو، هەم ــرادەرم ب ــرد ب دەک
ــان  ــاری بەی ــە گۆڤ ــرد، ل ــەردانم دەک ــۆ الی و س ــان ب ــاری بەی ــە گۆڤ ــرد، ل ــەردانم دەک ــۆ الی و س ب
نووســەر  - موحەریــر بــوو، بــەاڵم گوێــی گــران نووســەر  - موحەریــر بــوو، بــەاڵم گوێــی گــران 
بــوو، زۆر بــە زەحمــەت لێــت حاڵــی دەبــوو، ئــەوە بــوو، زۆر بــە زەحمــەت لێــت حاڵــی دەبــوو، ئــەوە 

ــوو.  ــن ب ــەڕەم محەمەدئەمی ــوو. موح ــن ب ــەڕەم محەمەدئەمی موح
تــەواوم  ئەهــا،  تــەواوم   ئەهــا،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
کــە  بــوو  محەمەدئەمیــن  موحــەڕەم  کــە گوتــووە،  بــوو  محەمەدئەمیــن  موحــەڕەم  گوتــووە، 
ــەوە  ــەوەی گوێزرای ــی دی ئ ــوو، ئەوان ــەوە خانەنشــین ب ــەوەی گوێزرای ــی دی ئ ــوو، ئەوان خانەنشــین ب
الوان،  و  ڕۆشــنبیریی  گشــتیی  الوان، ئەمیندارێتیــی  و  ڕۆشــنبیریی  گشــتیی  ئەمیندارێتیــی 
ــۆ  ــی ت ــم، وت ــی وت ــم پێ ــز نەج ــەوە، عەزی ــۆ گوێزرای ــی ت ــم، وت ــی وت ــم پێ ــز نەج ــەوە، عەزی گوێزرای

بگەڕێــوە. چییــە،  بەوانــەوە  بگەڕێــوە.پێوەندیــت  چییــە،  بەوانــەوە  پێوەندیــت 
ڕامان:ڕامان: واتە خۆت حەزت کرد بگەڕێیتەوە؟ واتە خۆت حەزت کرد بگەڕێیتەوە؟

دەبــوو  هــەر  دەبــوو   هــەر  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــە  ــێ دەکا، وات ــان ل ــەت چیم ــەوە، حکووم ــە بگەڕێین ــێ دەکا، وات ــان ل ــەت چیم ــەوە، حکووم بگەڕێین
ــر  ــەوە، ئیت ــراوی بمێنین ــە هەڵواس ــەروا ب ــێ ه ــر ناب ــەوە، ئیت ــراوی بمێنین ــە هەڵواس ــەروا ب ــێ ه ناب

گەڕاینــەوە.گەڕاینــەوە.
ڕامان:ڕامان: ئەوانی دی بەجێیان هێشت؟ ئەوانی دی بەجێیان هێشت؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، ئــەوەی ڕۆییشــت  ئــا، ئــەوەی ڕۆییشــت 
جێیهێشــت، کۆمەڵــە کەســێک گوێزرانەوە ســلێمانی جێیهێشــت، کۆمەڵــە کەســێک گوێزرانەوە ســلێمانی 

و هەولێــر، مــن مامــەوە.و هەولێــر، مــن مامــەوە.
ڕامان:ڕامان: ئەی ئەمین شوان کەی هاتە ئەوێ؟ ئەی ئەمین شوان کەی هاتە ئەوێ؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەمیــن شــوان هــەر  ئەمیــن شــوان هــەر 
لــە ســەرەتاوە لــەوێ ســکرتێر بــوو. لــە ســەرەتاوە لــەوێ ســکرتێر بــوو. 

ڕامــان:ڕامــان: لەوێــوە بــووە هاوڕێــم و پێــی ئاشــنا  لەوێــوە بــووە هاوڕێــم و پێــی ئاشــنا 
بــووم، ئــەو ســەرەتا لــە کــوێ کاری دەکــرد؟بــووم، ئــەو ســەرەتا لــە کــوێ کاری دەکــرد؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: پێشــتر لــە هــاوکاری  پێشــتر لــە هــاوکاری 
. بوو.  بوو

ڕامان:ڕامان: لە کەرکووکەوە هاتبوو؟ لە کەرکووکەوە هاتبوو؟
لــە  لەوانەیــە  لــە   لەوانەیــە  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــدا  ــە بەغ ــەی ل ــێ، دامەزراندنەک ــەوە هاتب ــدا کەرکووک ــە بەغ ــەی ل ــێ، دامەزراندنەک ــەوە هاتب کەرکووک

ــوو.  ــوو. ب ب
ڕامــان:ڕامــان: بەڵــێ، دەبــێ وابــێ، چونکــە مــن ســەرەتا  بەڵــێ، دەبــێ وابــێ، چونکــە مــن ســەرەتا 
لەوێ بینیم و ناســیم، دوای ماوەیەک یاداشــتەکانی لەوێ بینیم و ناســیم، دوای ماوەیەک یاداشــتەکانی 
)چارلــی چاپلــن(ی لــە ئینگلیزییــەوە وەرگێــڕاو )چارلــی چاپلــن(ی لــە ئینگلیزییــەوە وەرگێــڕاو 
بــە زنجیــرە لــە ڕۆژنامــەی )هــاوکاری(دا بــاڵوی بــە زنجیــرە لــە ڕۆژنامــەی )هــاوکاری(دا بــاڵوی 

ــەوە.  ــەوە. دەکردن دەکردن
ــکرتێر  ــەو س ــا، ئ ــکرتێر  ئ ــەو س ــا، ئ ــەردان: ئ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق

ــوو.  ــتی ب ــەری گش ــکرتێری بەڕێوەب ــوو، س ــوو. ب ــتی ب ــەری گش ــکرتێری بەڕێوەب ــوو، س ب
ڕامان:ڕامان: )بورهان قانیع(یشم هەر لەوێ دەدی. )بورهان قانیع(یشم هەر لەوێ دەدی.

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، ئیتــر کــە  بەڵــێ، ئیتــر کــە 
ئــەوەی  بــە حوکمــی  شــوان  ئەمیــن  ئــەوەی ڕۆیشــتین  بــە حوکمــی  شــوان  ئەمیــن  ڕۆیشــتین 
ــەی  ــرەوە و دەوامەک ــی بگەڕێ ــوو، وت ــی ب ــەی کەرکووک ــرەوە و دەوامەک ــی بگەڕێ ــوو، وت ــی ب کەرکووک
بــەو  پێوەندییەکــت  چ  دانیشــە،  و  بکــە  بــەو خــۆت  پێوەندییەکــت  چ  دانیشــە،  و  بکــە  خــۆت 
ــەوە  ــۆت بەوان ــرەوە خ ــە، بگەڕێ ــەوە هەی ــەوە جەماعەت ــۆت بەوان ــرەوە خ ــە، بگەڕێ ــەوە هەی جەماعەت

مەفەوتێنــە. مەفەوتێنــە. 
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ڕامــان:ڕامــان: کــە گەڕایتــەوە هیــچ مەرجێکیــان نەبــوو،  کــە گەڕایتــەوە هیــچ مەرجێکیــان نەبــوو، 
بڵێــن وەرە لەگەڵمــان ئیــش بکــە؟بڵێــن وەرە لەگەڵمــان ئیــش بکــە؟

ئیــدی  نەخێــر،  ئیــدی   نەخێــر،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
گەڕامــەوە.  و  کــرد  گەڕامــەوە. بەگوێــی )ئەمیــن شــوان(م  و  کــرد  بەگوێــی )ئەمیــن شــوان(م 
ڕامــان:ڕامــان: دواتــر پێــت بــاش بــوو بــە قســەی ئــەوت  دواتــر پێــت بــاش بــوو بــە قســەی ئــەوت 

کرد؟کرد؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئــا، ئینســانێکی لــە  ئــا، ئینســانێکی لــە 
ڕووی تــۆ نەبــێ نەجیــب و بەڕێــز بــوو، ئــەوە بــوو ڕووی تــۆ نەبــێ نەجیــب و بەڕێــز بــوو، ئــەوە بــوو 
گەڕامــەوە، کــە منیــان گەڕانــدەوە یەکســەر وتیــان گەڕامــەوە، کــە منیــان گەڕانــدەوە یەکســەر وتیــان 
ــد  ــەڵ مەجی ــک لەگ ــە ژوورێ ــاوکاری، ل ــۆ ه ــڕۆ ب ــد ب ــەڵ مەجی ــک لەگ ــە ژوورێ ــاوکاری، ل ــۆ ه ــڕۆ ب ب
نەدیــم کــە ئەویــش شــاعیرە، لەگــەڵ بورهــان قانیــع نەدیــم کــە ئەویــش شــاعیرە، لەگــەڵ بورهــان قانیــع 

و مــن و محەمــەد ســەلیم بوویــن.و مــن و محەمــەد ســەلیم بوویــن.
ڕامان:ڕامان: محەمەد سەلیم کامەیانە؟ محەمەد سەلیم کامەیانە؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: محەمــەد ســەلیم  محەمــەد ســەلیم 
ســەعید درێژێــک بــوو، خەڵکــی ســلێمانییە، ئەویش ســەعید درێژێــک بــوو، خەڵکــی ســلێمانییە، ئەویش 

شــاعیرە.شــاعیرە.
ڕامــان:ڕامــان: ئەهــا، بەڵــێ، پیــاوە پیرەکــە، محەمــەد  ئەهــا، بەڵــێ، پیــاوە پیرەکــە، محەمــەد 
نزیکــەوە  لــە  ئەویشــم  نزیکــەوە ســەلیم ســەعید جــاف،  لــە  ئەویشــم  ســەلیم ســەعید جــاف، 
ــان  ــەو هاوڕێیەتییەم ــش ئ ــان دەناســی، دوای ڕاپەڕینی ــەو هاوڕێیەتییەم ــش ئ دەناســی، دوای ڕاپەڕینی
بــەردەوام بــوو، دوو نامــەی لــە ئەرشــیڤەکەم هەیە.بــەردەوام بــوو، دوو نامــەی لــە ئەرشــیڤەکەم هەیە.
ئەوجــا  بەڵــێ،  ئەوجــا   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
ــرد و  ــێ دەک ــی پ ــە گێچەڵ ــع هەمیش ــان قانی ــرد و بوره ــێ دەک ــی پ ــە گێچەڵ ــع هەمیش ــان قانی بوره

ڕەخنــەی لــێ دەگــرت.ڕەخنــەی لــێ دەگــرت.
ڕامان:ڕامان: شۆخی و سوعبەتی لەگەڵ دەکرد؟ شۆخی و سوعبەتی لەگەڵ دەکرد؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لەگەڵ مەجید  بەڵــێ، لەگەڵ مەجید 
نەدیــم کــە ڕۆیشــتین بــۆ ئــەو ژوورە، بورهــان قانیــع نەدیــم کــە ڕۆیشــتین بــۆ ئــەو ژوورە، بورهــان قانیــع 
پێــی ناخــۆش بــوو کەســێک بــڕوا لەگەڵــی ئیشــی پێــی ناخــۆش بــوو کەســێک بــڕوا لەگەڵــی ئیشــی 

ڕۆژنامــەی هــاوکاری بــکات. ڕۆژنامــەی هــاوکاری بــکات. 
ڕامــان:ڕامــان: پێــی ناخــۆش بــوو! بۆچــی پێــی ناخــۆش  پێــی ناخــۆش بــوو! بۆچــی پێــی ناخــۆش 

بوو؟بوو؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: حــەزی نەدەکــرد  حــەزی نەدەکــرد 
ــەت  ــە ئەمان ــەوە ب ــێ، ئ ــری ئیشــەکە بب ــەس فێ ــەت ک ــە ئەمان ــەوە ب ــێ، ئ ــری ئیشــەکە بب ــەس فێ ک

ــم.  ــژوو دەیڵێ ــۆ مێ ــم. ب ــژوو دەیڵێ ــۆ مێ ب

ڕامــان:ڕامــان: ســەیرە کــە حــەزی نەکــردووە، بــەاڵم بــۆ  ســەیرە کــە حــەزی نەکــردووە، بــەاڵم بــۆ 
مێــژوو دەبــێ بیڵێــی، نەیڵێــی خــوا دەتگــرێ. مێــژوو دەبــێ بیڵێــی، نەیڵێــی خــوا دەتگــرێ. 

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ڕۆژێــک چووینــە  ڕۆژێــک چووینــە 
چاپخانــە، ئــەو ماوەیــە کەنعــان موفتــی و هێــرش چاپخانــە، ئــەو ماوەیــە کەنعــان موفتــی و هێــرش 

دامەزرابــوون.  دامەزرابــوون. محەمەدئەمیــن  محەمەدئەمیــن 
ڕامان:ڕامان: ئەوانە لە هاوکاری دامەزرابوون؟ ئەوانە لە هاوکاری دامەزرابوون؟

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، لــە هــاوکاری  بەڵــێ، لــە هــاوکاری 
دامەزرابــوون، کــە دامــەزران هێشــتا قوتابــی بــوون. دامەزرابــوون، کــە دامــەزران هێشــتا قوتابــی بــوون. 
ــەو  ــۆ ئ ــوە ب ــە کوێ ــەت ل ــف هەڵم ــەو  لەتی ــۆ ئ ــوە ب ــە کوێ ــەت ل ــف هەڵم ــان: لەتی ــان:ڕام ڕام

دایرەیــە هــات؟دایرەیــە هــات؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: لەتیــف هەڵمــەت  لەتیــف هەڵمــەت 

ــوو.  ــاوکاری ب ــەی ه ــە ڕۆژنام ــن ل ــە م ــەر ل ــوو. ب ــاوکاری ب ــەی ه ــە ڕۆژنام ــن ل ــە م ــەر ل ب
ڕامــان:ڕامــان: ســاڵی چەنــد بــوو، لــە ســاڵی  ســاڵی چەنــد بــوو، لــە ســاڵی ١٩٧٦١٩٧٦ـــەوە ـــەوە 

هــەر لــەوێ بــوو؟هــەر لــەوێ بــوو؟
عەبدولقادر عەلی مەردان:عەبدولقادر عەلی مەردان: بەڵێ، بەڵێ. بەڵێ، بەڵێ.

ڕامان:ڕامان: بە ڕۆژ لەوێ بوو، ئێوارانیش لە پاشــکۆی  بە ڕۆژ لەوێ بوو، ئێوارانیش لە پاشــکۆی 
عێــراق ئیشــی دەکــرد، لــەالی ئێــوە جێبەجێــکار - عێــراق ئیشــی دەکــرد، لــەالی ئێــوە جێبەجێــکار - 
مونەفیــز بــوو، واتــە دەچــوو وتارەکانــی دەبــرد بــۆ مونەفیــز بــوو، واتــە دەچــوو وتارەکانــی دەبــرد بــۆ 
ــران،  ــپ دەک ــارەکان تای ــە وت ــش ک ــە، لەوێ ــران، چاپخان ــپ دەک ــارەکان تای ــە وت ــش ک ــە، لەوێ چاپخان

ئــەو دەیهێنانــەوە.ئــەو دەیهێنانــەوە.
لەتیــف  بەڵــێ،  لەتیــف   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
هەڵمــەت هــەر لــەوێ بــوو، فەرمانبــەری هــاوکاری هەڵمــەت هــەر لــەوێ بــوو، فەرمانبــەری هــاوکاری 
بــوو، چونکــە وەک دەزانــی کــە ســەرەتا هــاوکاری بــوو، چونکــە وەک دەزانــی کــە ســەرەتا هــاوکاری 
دامــەزرا، چەنــد کەســێکی بــاش ئیشــیان تێــدا دامــەزرا، چەنــد کەســێکی بــاش ئیشــیان تێــدا 

ــم.  ــرزا کەری ــی می ــە جەالل ــرد، لەوان ــم. ک ــرزا کەری ــی می ــە جەالل ــرد، لەوان ک
کەریــم  میــرزا  جــەالل  ڕاســتە،  ئــا،  کەریــم   میــرزا  جــەالل  ڕاســتە،  ئــا،  ڕامــان:ڕامــان: 
کەســێکی گرنگــە، ماوەیــەک ســکرتێری نووســینی کەســێکی گرنگــە، ماوەیــەک ســکرتێری نووســینی 

بــوو. بــوو.گۆڤــاری )بەیان(یــش  گۆڤــاری )بەیان(یــش 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: )سەربەســت بامەڕنی(یــش  )سەربەســت بامەڕنی(یــش 

لــە هــاوکاری ئیشــی دەکــرد.لــە هــاوکاری ئیشــی دەکــرد.  
ڕامــان:ڕامــان: لەبیرمــە شاســوار جــەالل )ئــارام(، ئەویــش  لەبیرمــە شاســوار جــەالل )ئــارام(، ئەویــش 
ــەڕەی )22(ی (ی  ــردو سەرپەرشــتیی الپ ــەوێ کاری دەک ــەڕەی )ل ــردو سەرپەرشــتیی الپ ــەوێ کاری دەک ل

دەکــرد کــە بــە نــاوی )خەباتــی گەالن(ـــەوە بــوو.دەکــرد کــە بــە نــاوی )خەباتــی گەالن(ـــەوە بــوو.
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ــی مــەردان: ڕاســتە )ئارام(یــش  ڕاســتە )ئارام(یــش  ــی مــەردان:عەبدولقــادر عەل عەبدولقــادر عەل
بــوو. بــوو. 

ــی شــەریف(یش  ــی عەل ــا )حیلم ــی شــەریف(یش  هەروەه ــی عەل ــا )حیلم ــان: هەروەه ــان:ڕام ڕام
بــوو. بــوو. 

عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەو هەر لــە هاوکاری  ئەو هەر لــە هاوکاری 
بــوو، چونکــە ئــەوان ســەر بــە خانــەی نیشــتمانیی بــوو، چونکــە ئــەوان ســەر بــە خانــەی نیشــتمانیی 
ــە  ــەوان ل ــوون، ئ ــردن ب ــەش ک ــەوە و داب ــە باڵوکردن ــەوان ل ــوون، ئ ــردن ب ــەش ک ــەوە و داب باڵوکردن
)هاوکاری(یــش ئیشــیان دەکــرد، محەمــەد زادەش )هاوکاری(یــش ئیشــیان دەکــرد، محەمــەد زادەش 

لــەوێ ئیشــی دەکــرد. لــەوێ ئیشــی دەکــرد. 
ڕامــان:ڕامــان: زادە لــە کوێــوە هــات بــۆ ئــەوێ؟ پێشــتر  زادە لــە کوێــوە هــات بــۆ ئــەوێ؟ پێشــتر 

لــە چ دایرەیــەک کاری دەکــرد؟لــە چ دایرەیــەک کاری دەکــرد؟
ــە  ــەد زادە ک ــە  محەم ــەد زادە ک ــەردان: محەم ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
لــە بەغــدا قوتابــی بــوو، لــە ڕاگەیانــدن دامەزرابــوو، لــە بەغــدا قوتابــی بــوو، لــە ڕاگەیانــدن دامەزرابــوو، 
و  عەببــاس  عەبدوڵــاڵ  دەکــرد،  دەوامــی  و لــەوێ  عەببــاس  عەبدوڵــاڵ  دەکــرد،  دەوامــی  لــەوێ 
عەبدولوەهــاب تاڵەبانــی و ئەوانــەش لــەوێ بــوون، عەبدولوەهــاب تاڵەبانــی و ئەوانــەش لــەوێ بــوون، 
سەربەســت بامەڕنــی و جــەالل میــرزا کەریــم و سەربەســت بامەڕنــی و جــەالل میــرزا کەریــم و 
ــاوکاری  ــە ه ــرد، ل ــان دەک ــەوێ دەوامی ــەش ل ــاوکاری ئەوان ــە ه ــرد، ل ــان دەک ــەوێ دەوامی ــەش ل ئەوان
کــۆن، دێتــە بیــرم کــە لــە شــاخ گەڕابوونــەوە کــۆن، دێتــە بیــرم کــە لــە شــاخ گەڕابوونــەوە 
ــە  ــک ل ــۆ ســەربازی، ڕۆژێ ــن بچــم ب ــەوەی م ــەر ل ــە ب ــک ل ــۆ ســەربازی، ڕۆژێ ــن بچــم ب ــەوەی م ــەر ل ب
ــم. ــی بینییان ــنبیریی کوردی ــی ڕۆش ــم.بەڕێوەبەرایەتی ــی بینییان ــنبیریی کوردی ــی ڕۆش بەڕێوەبەرایەتی
کــەی  ئــەوان  ئیشــکردنی  ســەرەتای  کــەی   ئــەوان  ئیشــکردنی  ســەرەتای  ڕامــان:ڕامــان: 
بــوو، وا بزانــم ســەرەتای ســااڵنی حەفتــا بــوو کــە بــوو، وا بزانــم ســەرەتای ســااڵنی حەفتــا بــوو کــە 
ــە  ــە هاتن ــرا، ئەوان ــۆر ک ــازار م ــەی ئ ــە ڕێککەوتننام ــە هاتن ــرا، ئەوان ــۆر ک ــازار م ــەی ئ ڕێککەوتننام

ــەوێ؟ ــەوێ؟ئ ئ
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: مــن ڕۆژێــک لــە  مــن ڕۆژێــک لــە 
بەڕێوەبەرایەتــی بــووم، کــە چــووم بینیــم کۆمەڵێک بەڕێوەبەرایەتــی بــووم، کــە چــووم بینیــم کۆمەڵێک 
ڕاگەیاندنــی  لــە  ئەوانــە  گەڕابوونــەوە،  ڕاگەیاندنــی نووســەر  لــە  ئەوانــە  گەڕابوونــەوە،  نووســەر 
عەبدوڵــاڵ  دەکــرد،  ئیشــیان  ئەیلــوول  عەبدوڵــاڵ شۆڕشــی  دەکــرد،  ئیشــیان  ئەیلــوول  شۆڕشــی 
ــرزا  ــی می ــی، جەالل ــاس، عەبدولوەهــاب تاڵەبان ــرزا عەب ــی می ــی، جەالل ــاس، عەبدولوەهــاب تاڵەبان عەب

ــوون. ــم ب ــوون.کەری ــم ب کەری
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی هەندێــک لەوانــە پێشــتر لــە ڕۆژنامەی  ئــەی هەندێــک لەوانــە پێشــتر لــە ڕۆژنامەی 

نــوور ئیشــیان نەدەکرد؟ نــوور ئیشــیان نەدەکرد؟ 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، دوایــی هاتنــە  بەڵــێ، دوایــی هاتنــە 

ــر  ــە، ئیت ــە ئەرشــیڤ هەی ــان ل ــاوکاری، ناوەکانی ــر ه ــە، ئیت ــە ئەرشــیڤ هەی ــان ل ــاوکاری، ناوەکانی ه
ئــەوە بــوو لەگــەڵ بورهــان قانیــع گەڕامــەوە، یەکەم ئــەوە بــوو لەگــەڵ بورهــان قانیــع گەڕامــەوە، یەکەم 
ڕۆژ کــە ڕۆیشــتین بــۆ چاپخانــە، ئــەو ئیشــەی کــە ڕۆژ کــە ڕۆیشــتین بــۆ چاپخانــە، ئــەو ئیشــەی کــە 
ــار  ــەی ئەخب ــە ڕۆژنام ــار  ل ــەی ئەخب ــە ڕۆژنام ــن ســاڵی ١٩٦٠١٩٦٠ -  - ١٩٦١١٩٦١ ل ــن ســاڵی م م
دەمکــرد، دەبینــم هەمــان ئــەو ئیشــە دەکــەن. دەمکــرد، دەبینــم هەمــان ئــەو ئیشــە دەکــەن. 
ــتر  ــۆ پێش ــوو، ت ــەرەب ب ــی ع ــوداور( کرێکارێک ــتر )م ــۆ پێش ــوو، ت ــەرەب ب ــی ع ــوداور( کرێکارێک )م
وتت بە پەت دەبەســترا و نوســخەیەک ڕادەکێشــرا، وتت بە پەت دەبەســترا و نوســخەیەک ڕادەکێشــرا، 
ئەگــەر هەڵــەی تێــدا بــوو ڕاســت دەکرایــەوە، دیــم ئەگــەر هەڵــەی تێــدا بــوو ڕاســت دەکرایــەوە، دیــم 
بورهــان قانیــع ئــەو ئیشــە دەکا، کــە پیتێــک، یــان بورهــان قانیــع ئــەو ئیشــە دەکا، کــە پیتێــک، یــان 
وشــەیەک هەڵــە بوایــە، ئــەو پیتەکــەی دەردەکــرد، وشــەیەک هەڵــە بوایــە، ئــەو پیتەکــەی دەردەکــرد، 
بــە مەقەســت پیتێکــی دەبــڕی، یــان پیتێکیــان لــێ بــە مەقەســت پیتێکــی دەبــڕی، یــان پیتێکیــان لــێ 

دەدا، پێیــەوەی دەنووســاند و دایدەگــرت.دەدا، پێیــەوەی دەنووســاند و دایدەگــرت.
ڕامــان:ڕامــان:  تــۆ بــە )بورهــان قانیــع(ت وت ئــەو کارە   تــۆ بــە )بورهــان قانیــع(ت وت ئــەو کارە 

دەزانیــت و پێشــتر کردووتە؟دەزانیــت و پێشــتر کردووتە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بەڵــێ، بــە یــەک بەڵــێ، بــە یــەک 
ــووم،  ــری ب ــرت و فێ ــەم وەرگ ــەو ئیش ــتن ئ ــووم، دانیش ــری ب ــرت و فێ ــەم وەرگ ــەو ئیش ــتن ئ دانیش
ئــەوە بــوو لەگــەڵ بورهــان قانیــع هــەر هاتوچۆمــان ئــەوە بــوو لەگــەڵ بورهــان قانیــع هــەر هاتوچۆمــان 
منیــش  دەدا،  پشــووی  نەختێــک  ئــەو  منیــش دەکــرد،  دەدا،  پشــووی  نەختێــک  ئــەو  دەکــرد، 
یارمەتیــم دەدا، ئیتــر پێکــەوە ئیشــمان دەکــرد. یارمەتیــم دەدا، ئیتــر پێکــەوە ئیشــمان دەکــرد. 
پێکــەوە  بڵێــی  ئەوەیــە  مەبەســتت  پێکــەوە   بڵێــی  ئەوەیــە  مەبەســتت  ڕامــان:ڕامــان: 

دەکــرد؟ چاپخانەتــان  دەکــرد؟هاتوچــۆی  چاپخانەتــان  هاتوچــۆی 
کەنعــان  بەڵــێ،  کەنعــان   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
موفتــی و هێــرش محەمەدئەمیــن دامــەزران، یەکــەم موفتــی و هێــرش محەمەدئەمیــن دامــەزران، یەکــەم 
ــرد  ــەزی نەدەک ــع ح ــان قانی ــن بوره ــە هات ــار ک ــرد ج ــەزی نەدەک ــع ح ــان قانی ــن بوره ــە هات ــار ک ج
بێنــە ژوورەکــەی و فێــری ئیشــەکە ببــن، بۆیــە بێنــە ژوورەکــەی و فێــری ئیشــەکە ببــن، بۆیــە 
ــس،  ــا فل ــەد و پەنج ــوو، دووس ــار هەب ــی دین ــس، ڕوبع ــا فل ــەد و پەنج ــوو، دووس ــار هەب ــی دین ڕوبع
ڕوبعــە دینارێکــی دەردەهێنــا و پێیانــی دەگــوت ڕوبعــە دینارێکــی دەردەهێنــا و پێیانــی دەگــوت 
ئــەوە )کاهــوو - خــاس(ی پــێ بســێنن و بیشــۆنەوە ئــەوە )کاهــوو - خــاس(ی پــێ بســێنن و بیشــۆنەوە 

ــۆن. ــن بیخ ــۆن.و دانیش ــن بیخ و دانیش
ڕامــان:ڕامــان: ئەگــەر ئەوانــە نەچنــە ژوورەکــەی، ئــەی  ئەگــەر ئەوانــە نەچنــە ژوورەکــەی، ئــەی 

لــە کــوێ دانیشــن و کاهــوو بخــۆن؟لــە کــوێ دانیشــن و کاهــوو بخــۆن؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: چایچییــەک هەبــوو، چایچییــەک هەبــوو، 
چاپخانــەی  پاســەوانی  هــەم  چایچــی،  چاپخانــەی هــەم  پاســەوانی  هــەم  چایچــی،  هــەم 
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لــە  هاوکاریمــان  ئیشــی  بــوو،  لــە دارولحوڕییــە  هاوکاریمــان  ئیشــی  بــوو،  دارولحوڕییــە 
چاپخانــەی دارولحوڕییــە دەکــرد، ئــەو کاتــە الینــۆ چاپخانــەی دارولحوڕییــە دەکــرد، ئــەو کاتــە الینــۆ 
بــوو، بەوانــی دەوت کاهــوو بســێنن و بیشــۆرنەوە و بــوو، بەوانــی دەوت کاهــوو بســێنن و بیشــۆرنەوە و 
الی فــازڵ، چایچییەکــە نــاوی فــازڵ بــوو، دانیشــن الی فــازڵ، چایچییەکــە نــاوی فــازڵ بــوو، دانیشــن 
بۆخۆتــان کاهــوو بخــۆن و چــای بخۆنــەوە تــا ئێمــە بۆخۆتــان کاهــوو بخــۆن و چــای بخۆنــەوە تــا ئێمــە 
دەردەچیــن، ئیتــر لەگــەڵ بورهــان قانیــع ماوەیــەک دەردەچیــن، ئیتــر لەگــەڵ بورهــان قانیــع ماوەیــەک 
ئیشــمان کــرد. بورهــان قانیــع کتێبێکــی لــە بــارەی ئیشــمان کــرد. بورهــان قانیــع کتێبێکــی لــە بــارەی 

ــا. ــادەوە دان ــا.م ــادەوە دان م
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوە کتێبــی ئــەو نەبــوو، وەرگێــڕان  ئــەوە کتێبــی ئــەو نەبــوو، وەرگێــڕان 
بــوو، دانەرەکــەی دیاکــۆ بــوو، ئــەو لــە فارســییەوە بــوو، دانەرەکــەی دیاکــۆ بــوو، ئــەو لــە فارســییەوە 
وەریگێــڕاو بــە زنجیــرە لــە ڕۆژنامــەی )هــاوکاری(دا وەریگێــڕاو بــە زنجیــرە لــە ڕۆژنامــەی )هــاوکاری(دا 

ــەوە. ــاڵوی دەکردن ــەوە.ب ــاڵوی دەکردن ب
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بورهــان قانیــع دەقــە  بورهــان قانیــع دەقــە 
ــییەکەوە  ــخە فارس ــە نوس ــوو، ل ــییەکەی هەب ــییەکەوە فارس ــخە فارس ــە نوس ــوو، ل ــییەکەی هەب فارس
وەری دەگێــڕا و لــە ڕۆژنامــەی هــاوکاری بــاڵوی وەری دەگێــڕا و لــە ڕۆژنامــەی هــاوکاری بــاڵوی 
دوایــی  دەینووســی،  خــۆی  هــەم  دوایــی دەکردنــەوە،  دەینووســی،  خــۆی  هــەم  دەکردنــەوە، 
نوســخە فارســییەکەی گــوم کــرد، زۆر هەوڵــی نوســخە فارســییەکەی گــوم کــرد، زۆر هەوڵــی 
ئــەو  دۆزییــەوە،  نووســخەیەکی عەرەبــی  تــا  ئــەو دا  دۆزییــەوە،  نووســخەیەکی عەرەبــی  تــا  دا 
ــەوێ  ــە ئ ــن کــە چووم ــوو، م ــەوێ عەرەبییەکــەی الواز ب ــە ئ ــن کــە چووم ــوو، م عەرەبییەکــەی الواز ب
عەرەبییەکــەم فوولــە، ئەوکاتــە مــن مێــزم نەبــوو، عەرەبییەکــەم فوولــە، ئەوکاتــە مــن مێــزم نەبــوو، 
ئــەو مێزێکــی هەبــوو لــە پشــت مێزەکە دادەنیشــت، ئــەو مێزێکــی هەبــوو لــە پشــت مێزەکە دادەنیشــت، 
ــەی  ــت مێزەک ــە تەنیش ــییەک ل ــەر کورس ــن لەس ــەی م ــت مێزەک ــە تەنیش ــییەک ل ــەر کورس ــن لەس م

ــتم. ــەو دادەنیش ــتم.ئ ــەو دادەنیش ئ
ــەو  ــە ژوور ئ ــۆ ل ــتوویەتی ت ــە هێش ــەو  چۆن ــە ژوور ئ ــۆ ل ــتوویەتی ت ــە هێش ــان: چۆن ــان:ڕام ڕام

بمێنیتــەوە؟بمێنیتــەوە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: بۆ ئــەوەی بوو دەیوت بۆ ئــەوەی بوو دەیوت 
تــۆ بیخوێنــەوە و بــە کوردییەکــەی خــۆت بۆمــی تــۆ بیخوێنــەوە و بــە کوردییەکــەی خــۆت بۆمــی 
ــەرواش  ــەوە، ه ــن ڕاســتی دەکەم ــەرواش ڕوون بکــەرەوە، م ــەوە، ه ــن ڕاســتی دەکەم ڕوون بکــەرەوە، م
بــوو، مــن کتێبەکــەی دیاکــۆم بــە عەرەبییەکــە بــۆی بــوو، مــن کتێبەکــەی دیاکــۆم بــە عەرەبییەکــە بــۆی 
ــە  ــەو کات ــەو کوردییــەی مــن کــە ئ ــە دەخوێنــدەوە، ب ــەو کات ــەو کوردییــەی مــن کــە ئ دەخوێنــدەوە، ب
کوردییەکــەم ئەوەنــدە بــاش نەبــوو، ئێســتا نەختێک کوردییەکــەم ئەوەنــدە بــاش نەبــوو، ئێســتا نەختێک 

باشــترە. باشــترە. 
ڕامــان:ڕامــان: ماشــەڵاڵ کــە بــاش نییــە، بەنگالدیشــی،  ماشــەڵاڵ کــە بــاش نییــە، بەنگالدیشــی، 

بــە  کــە  بینیــوە  عەرەبــم  تەنانــەت  بــە ســوماڵی،  کــە  بینیــوە  عەرەبــم  تەنانــەت  ســوماڵی، 
کــوردی قســەیان کــردووە نەمزانیــوە ئەوانــە کــورد کــوردی قســەیان کــردووە نەمزانیــوە ئەوانــە کــورد 
نیــن، شــەرواڵی پۆشــیبوو، گوتیــان دەزانــی ئــەوە نیــن، شــەرواڵی پۆشــیبوو، گوتیــان دەزانــی ئــەوە 
عەرەبــە، بــاوەڕت هەبــێ ئەوەنــدە فۆنەتیــک و عەرەبــە، بــاوەڕت هەبــێ ئەوەنــدە فۆنەتیــک و 
ــە،  ــورد نیی ــی ک ــوو نەتدەزان ــەی ڕەوان ب ــە، کوردییەک ــورد نیی ــی ک ــوو نەتدەزان ــەی ڕەوان ب کوردییەک
ــە دوای  ــێ ل ــچ نەب ــەر هی ــۆ ه ــت، ت ــاوا بێ ــت ئ ــە دوای ماڵ ــێ ل ــچ نەب ــەر هی ــۆ ه ــت، ت ــاوا بێ ــت ئ ماڵ
تۆزێــک  ژیــاوی،  کوردســتانە  لــەو  تۆزێــک ڕاپەڕینــەوە  ژیــاوی،  کوردســتانە  لــەو  ڕاپەڕینــەوە 

کوردییەکــەت چــاک بکردایــە. کوردییەکــەت چــاک بکردایــە. 
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئیتــر هــەر چۆنێــک  ئیتــر هــەر چۆنێــک 
بــێ بــۆم مانــا دەکــردەوە، ئــەو دەینووســی، بــەوە بــێ بــۆم مانــا دەکــردەوە، ئــەو دەینووســی، بــەوە 
کتێبەکــەی تــەواو کــرد و چاپــی کــرد، ئــەوە بــوو کتێبەکــەی تــەواو کــرد و چاپــی کــرد، ئــەوە بــوو 
بەرگەکەم بۆی کرد و وێنەی نەخشــەکانی ناوەوەی بەرگەکەم بۆی کرد و وێنەی نەخشــەکانی ناوەوەی 
ــەی  ــم لەوەک ــردووە، هەندێکیان ــم ک ــن بوێ ــر م ــەی زیات ــم لەوەک ــردووە، هەندێکیان ــم ک ــن بوێ ــر م زیات
ــتەوە،  ــە گواس ــاو کتێبەک ــۆ ن ــس ب ــە ترێ ــۆ ب ــتەوە، دیاک ــە گواس ــاو کتێبەک ــۆ ن ــس ب ــە ترێ ــۆ ب دیاک
دەمانکــردە کڵێشــە، دواتــر لــە چاپخانــەی ڕەشــاد دەمانکــردە کڵێشــە، دواتــر لــە چاپخانــەی ڕەشــاد 
ــوو،  ــی ب ــە شــەقامی ئەلموتەنەب ــوو، چاپــی کــرد کــە ل ــی ب ــە شــەقامی ئەلموتەنەب چاپــی کــرد کــە ل

ئــەوە بورهــان قانیــع و ئیشــەکانی.ئــەوە بورهــان قانیــع و ئیشــەکانی.
ــوور  ــااڵی س ــە ئ ــە ل ــر ک ــوالزم جوامێ ــوور  م ــااڵی س ــە ئ ــە ل ــر ک ــوالزم جوامێ ــان: م ــان:ڕام ڕام
ــۆ  ــت، ت ــق(ی کوش ــمان فای ــرد و )عوس ــۆ کاری دەک ــت، ت ــق(ی کوش ــمان فای ــرد و )عوس کاری دەک

ــووی؟ ــوێ ب ــە ک ــە ل ــەو کات ــووی؟ئ ــوێ ب ــە ک ــە ل ــەو کات ئ
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: مــن و مەجیــد نەدیــم مــن و مەجیــد نەدیــم 
و بورهــان قانیــع لــە نهۆمــی ســێیەم لــە یــەک ژوور و بورهــان قانیــع لــە نهۆمــی ســێیەم لــە یــەک ژوور 
گۆڕەپانــی  ســەر  دەیڕوانییــە  ژوورەکــە  گۆڕەپانــی بوویــن،  ســەر  دەیڕوانییــە  ژوورەکــە  بوویــن، 
لــەو پەنجەرەیــەوە ســەیری  لــەو پەنجەرەیــەوە ســەیری خواڵنــی، بەیانیــان  خواڵنــی، بەیانیــان 
ڕێکــەوت  بــە  بەیانییــە  ئــەو  دەکــرد،  ڕێکــەوت دەرەوەم  بــە  بەیانییــە  ئــەو  دەکــرد،  دەرەوەم 
زەالمێکــم دی لــە کۆاڵنەکــەی پشــت دایرەکەمانــەوە زەالمێکــم دی لــە کۆاڵنەکــەی پشــت دایرەکەمانــەوە 
دەرچــوو، ڕۆژنامەیەکــی بــە دەســتەوە گرتبــوو، دەرچــوو، ڕۆژنامەیەکــی بــە دەســتەوە گرتبــوو، 
هاتــە شــوێنی وەســتانی ئۆتۆمبێلــەکان، لــە پشــت هاتــە شــوێنی وەســتانی ئۆتۆمبێلــەکان، لــە پشــت 
ــوو،  ــزم هەب ــنی ن ــی ئاس ــەکان، پەرژینێک ــوو، ئۆتۆمبێل ــزم هەب ــنی ن ــی ئاس ــەکان، پەرژینێک ئۆتۆمبێل
کەسەکە وردە وردە بەرەو الی دەرگای دایرەکەمان کەسەکە وردە وردە بەرەو الی دەرگای دایرەکەمان 
دەهــات، کــە چــاوم گوێزایــەوە ســەر شــوێنێکی دەهــات، کــە چــاوم گوێزایــەوە ســەر شــوێنێکی 
دی، دەنگــی دوو فیشــەک هــات، یەکســەر دەنگــۆ دی، دەنگــی دوو فیشــەک هــات، یەکســەر دەنگــۆ 
ــەز  ــوژرا، توم ــەق ک ــمان فای ــە عوس ــووەوە ک ــەز باڵوب ــوژرا، توم ــەق ک ــمان فای ــە عوس ــووەوە ک باڵوب
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ــەق  ــی کــەی عوســمان فای ــر، دەیزان ــەق مــوالزم جوامێ ــی کــەی عوســمان فای ــر، دەیزان مــوالزم جوامێ
ــەی. ــوێنی کارەک ــە ش ــەی.دەگات ــوێنی کارەک ــە ش دەگات

ڕامان:ڕامان: دواتر زانیتان کوشتنەکەی چۆن بوو؟ دواتر زانیتان کوشتنەکەی چۆن بوو؟
نەگبەتــی  بــۆ  نەگبەتــی   بــۆ  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
عوســمان فایــەق، ئــەو ڕۆژە لەجیاتــی ئــەوەی الی عوســمان فایــەق، ئــەو ڕۆژە لەجیاتــی ئــەوەی الی 
دەرگای پشــت شــوفێرەکەوە دابــەزێ و بچێتــە نــاو دەرگای پشــت شــوفێرەکەوە دابــەزێ و بچێتــە نــاو 
ــە دەرگای ڕاســتەوە  ــە دەرگای ڕاســتەوە دەرگای دایــرەوە، ئــەو ڕۆژە ل دەرگای دایــرەوە، ئــەو ڕۆژە ل
دابەزیبــوو کــە نزیکــی دەرگای گەراجەکــە بــوو، دابەزیبــوو کــە نزیکــی دەرگای گەراجەکــە بــوو، 
ــە دەرەوە،  ــی بێنێت ــتبووی قاچ ــەڵ ویس ــر لەگ ــە دەرەوە، ئیت ــی بێنێت ــتبووی قاچ ــەڵ ویس ــر لەگ ئیت

ــوو. ــێ داب ــەکی ل ــوو.دوو فیش ــێ داب ــەکی ل دوو فیش
ــار ئەحــالم مەنســوور  ــەم ج ــن یەک ــار ئەحــالم مەنســوور  دەڵێ ــەم ج ــن یەک ــان: دەڵێ ــان:ڕام ڕام
گەیشــتبووە ســەری و دوا وشــەی بــە کــوردی گــۆ گەیشــتبووە ســەری و دوا وشــەی بــە کــوردی گــۆ 

ــوو؟ ــوو؟کردب کردب
ئەحــالم  بەڵــێ،  ئەحــالم   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــووە  ئەسانســۆرەکە  لەبــەردەم  کــە  بــووە مەنســوور  ئەسانســۆرەکە  لەبــەردەم  کــە  مەنســوور 
ــی  ــە گوێ ــۆی، ک ــەی خ ــوێنی کارەک ــە ش ــا بچێت ــی ت ــە گوێ ــۆی، ک ــەی خ ــوێنی کارەک ــە ش ــا بچێت ت
لــە فیشــەکەکان دەبــێ، یەکســەر دێتــە دەرەوە لــە فیشــەکەکان دەبــێ، یەکســەر دێتــە دەرەوە 
و عوســمان فایــەق بــەو حاڵــەوە دەبینــێ کــە و عوســمان فایــەق بــەو حاڵــەوە دەبینــێ کــە 
بــەرز  ســەری  ئیتــر  زەوی،  ســەر  بــەرز کەوتووەتــە  ســەری  ئیتــر  زەوی،  ســەر  کەوتووەتــە 
دەکاتــەوە، بــەاڵم کۆتایــی بــە ژیانــی دێ، مــوالزم دەکاتــەوە، بــەاڵم کۆتایــی بــە ژیانــی دێ، مــوالزم 
جوامێریــش بــە هەمــان کــۆاڵن کــە پێیــدا هاتبــوو، جوامێریــش بــە هەمــان کــۆاڵن کــە پێیــدا هاتبــوو، 

بــۆی دەردەچــێ. بــۆی دەردەچــێ.دەڕوات و  دەڕوات و 
ڕامــان:ڕامــان: ئەوانــەی لــە هــاوکاری ئیشــیان دەکــرد، لــە  ئەوانــەی لــە هــاوکاری ئیشــیان دەکــرد، لــە 
ــتوومە  ــوون، بیس ــەزرا ب ــەوێ دام ــەی ل ــدێ لەوان ــتوومە هەن ــوون، بیس ــەزرا ب ــەوێ دام ــەی ل ــدێ لەوان هەن
ــک  ــووە، یەکێ ــۆی هەب ــراوی خ ــک لێپراس ــەر نهۆمێ ــک ه ــووە، یەکێ ــۆی هەب ــراوی خ ــک لێپراس ــەر نهۆمێ ه
لێپرســراوی  یەکێــک  دارایــی،  نهۆمــی  لێپرســراوی لێپرســراوی  یەکێــک  دارایــی،  نهۆمــی  لێپرســراوی 
نهۆمــی کارمەنــدان و یەکێکــی دی بەرپرســی نهۆمێکی نهۆمــی کارمەنــدان و یەکێکــی دی بەرپرســی نهۆمێکی 

ــوو؟ ــۆم ب ــد نه ــان چەن ــووە، تەالرەکەت ــوو؟دیکــە ب ــۆم ب ــد نه ــان چەن ــووە، تەالرەکەت دیکــە ب
ــۆم  ــۆم  خــۆی چــوار نه ــەردان: خــۆی چــوار نه ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق

بــوو. بــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: چــوار نهــۆم بــوو، هــەر نهۆمێــک یەکێــک  چــوار نهــۆم بــوو، هــەر نهۆمێــک یەکێــک 

لێپرســراوی ئەمنــی بــووە؟لێپرســراوی ئەمنــی بــووە؟
عەبدولقــادر عەلــی مــەردان:عەبدولقــادر عەلــی مــەردان: ئەمنــی نــا، بەرپرســی  ئەمنــی نــا، بەرپرســی 

چاودێرییــان  بــوو  ئــەوە  ئیشــیان  بــوو،  چاودێرییــان حیزبــی  بــوو  ئــەوە  ئیشــیان  بــوو،  حیزبــی 
ــۆ دانیشــتووین، دەڕۆیشــتن  ــن و ت ــەوە م ــرد، ئ ــۆ دانیشــتووین، دەڕۆیشــتن دەک ــن و ت ــەوە م ــرد، ئ دەک
ــەوە  ــتییان دەوت ئ ــەری گش ــکرتێری بەڕێوەب ــە س ــەوە ب ــتییان دەوت ئ ــەری گش ــکرتێری بەڕێوەب ــە س ب
فــاڵن و فــاڵن، لــە فــاڵن جێگــە دانیشــتوون، دواتــر فــاڵن و فــاڵن، لــە فــاڵن جێگــە دانیشــتوون، دواتــر 
بــە بەڕێوەبەریــان دەوت، یــان تەلەفوونیــان بــۆی بــە بەڕێوەبەریــان دەوت، یــان تەلەفوونیــان بــۆی 
ــە  ــق ک ــمان فای ــتە عوس ــەر دەگەیش ــرد، یەکس ــە دەک ــق ک ــمان فای ــتە عوس ــەر دەگەیش ــرد، یەکس دەک
ئــەوە دوو کــەس پێکــەوە دانیشــتوون، دەهاتــن ئــەوە دوو کــەس پێکــەوە دانیشــتوون، دەهاتــن 
پێیــان دەوتــی هەڵســە، ئــەوە بــۆ لێــرە دانیشــتووی؟ پێیــان دەوتــی هەڵســە، ئــەوە بــۆ لێــرە دانیشــتووی؟ 
ــە بیانوویــەک دەری  ــان خزمەتگوزارەکــە دەهــات ب ــە بیانوویــەک دەری ی ــان خزمەتگوزارەکــە دەهــات ب ی
دەکــردی، ئیــدی دەچوویتــەوە جێگاکــەی خــۆت، دەکــردی، ئیــدی دەچوویتــەوە جێگاکــەی خــۆت، 
ــەک  ــردن، جــۆرە توندیی ــری ک ــۆرت و چاودێ ــە ڕاپ ــەک ب ــردن، جــۆرە توندیی ــری ک ــۆرت و چاودێ ــە ڕاپ ب
هەبــوو. کــە کــوژرا، ســتوونێکی لــە هــاوکاری هەبوو. هەبــوو. کــە کــوژرا، ســتوونێکی لــە هــاوکاری هەبوو. 
ڕامــان:ڕامــان: ســتوونەکەی نــاوی )بــە یارمەتــی ئێــوە(  ســتوونەکەی نــاوی )بــە یارمەتــی ئێــوە( 

. .بوو بوو
ــارە  ــێ، دوا ژم ــارە  بەڵ ــێ، دوا ژم ــەردان: بەڵ ــی م ــادر عەل ــەردان:عەبدولق ــی م ــادر عەل عەبدولق
کــە نووســینەکەی )عوســمان فایەق(مــان بــردە کــە نووســینەکەی )عوســمان فایەق(مــان بــردە 
چاپخانــە، مــن و بورهــان قانیــع بردمــان، دەبوو ئەو چاپخانــە، مــن و بورهــان قانیــع بردمــان، دەبوو ئەو 
ــەزێ،  ــەکە دابب ــت گۆش ــاوکاری دەردەچێ ــەزێ، ڕۆژەی ه ــەکە دابب ــت گۆش ــاوکاری دەردەچێ ڕۆژەی ه
شــەو بــوو، ئــەو کاتــە ســکرتێری نووســین ئەکــرەم شــەو بــوو، ئــەو کاتــە ســکرتێری نووســین ئەکــرەم 
بــوو، لەگــەڵ ئەحمــەد جــەزراوی هاتنــە چاپخانــە. بــوو، لەگــەڵ ئەحمــەد جــەزراوی هاتنــە چاپخانــە. 
ڕامــان:ڕامــان: ئەکــرەم مەحمــوود ســەمین کــە خانەقینی  ئەکــرەم مەحمــوود ســەمین کــە خانەقینی 
بــوو، ســکرتێری نووســینی ڕۆژنامــەی هــاوکاری بــوو، ســکرتێری نووســینی ڕۆژنامــەی هــاوکاری 

بــوو؟ بــوو؟ 
ئەکــرەم  بەڵــێ،  ئەکــرەم   بەڵــێ،  مــەردان:  عەلــی  مــەردان:عەبدولقــادر  عەلــی  عەبدولقــادر 
بــوو،  نووســین  ســکرتێری  ســەمین  بــوو، مەحمــوود  نووســین  ســکرتێری  ســەمین  مەحمــوود 
لەگــەڵ ئەحمــەد جــەزراوی و دیزاینــەری هــاوکاری لەگــەڵ ئەحمــەد جــەزراوی و دیزاینــەری هــاوکاری 
ــن،  ــوو هات ــەرەب ب ــوو، ع ــووری ب ــان جب ــە عەدن ــن، ک ــوو هات ــەرەب ب ــوو، ع ــووری ب ــان جب ــە عەدن ک
ڕۆژنامــەی جمهــووری و عێراقــی  دیزاینــی  ڕۆژنامــەی جمهــووری و عێراقــی ئــەو  دیزاینــی  ئــەو 
ــدا  ــە بەغ ــەر ل ــۆی دوو دیزاین ــرد، خ ــەی دەک ــدا دیک ــە بەغ ــەر ل ــۆی دوو دیزاین ــرد، خ ــەی دەک دیک
هەبــوون، عەدنــان جبــووری و زوهێــر ئەلنعێمــی لــە هەبــوون، عەدنــان جبــووری و زوهێــر ئەلنعێمــی لــە 
هــاوکاری کاریــان دەکــرد، زوهێــر ئەلنعێمــی پێــش هــاوکاری کاریــان دەکــرد، زوهێــر ئەلنعێمــی پێــش 
عەدنــان جبــووری لــە هــاوکاری بــوو، ئــەو یەکــەم عەدنــان جبــووری لــە هــاوکاری بــوو، ئــەو یەکــەم 

ــوو.  ــاوکاری ب ــەی ه ــەری ڕۆژنام ــوو. دیزاین ــاوکاری ب ــەی ه ــەری ڕۆژنام دیزاین


