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قادر میرخان:قادر میرخان:
دەبــێ هونەرمەنــد کەســێکی جیــاواز بــێ.. دەبــێ هونەرمەنــد کەســێکی جیــاواز بــێ.. 
بکێشــم،  وێنــە  نــەدەدام  هانــی  بکێشــم، باوکیشــم  وێنــە  نــەدەدام  هانــی  باوکیشــم 

ــردم. ــێ نەدەک ــی ل ــەاڵم ڕێگریش ــردم.ب ــێ نەدەک ــی ل ــەاڵم ڕێگریش ب

هەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحیدهەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحید
))١١  -   - ٤٤((

** هونەرمەندی شــێوەكار، عەبدولقادر حەمەڕەشید  هونەرمەندی شــێوەكار، عەبدولقادر حەمەڕەشید 
ئەحمەد كە لە كوردســتان بە قادر میرخان ناســراوە، ئەحمەد كە لە كوردســتان بە قادر میرخان ناســراوە، 
نازنــاوی )میرخان(یــان لــە باپیــرە گەورەیانــەوە بــۆ نازنــاوی )میرخان(یــان لــە باپیــرە گەورەیانــەوە بــۆ 
ماوەتــەوە و لــە كۆنــەوە هەڵگــری ئــەو نازنــاوە بوون. ماوەتــەوە و لــە كۆنــەوە هەڵگــری ئــەو نازنــاوە بوون. 
ســاڵی ســاڵی ١952١952 لــە شــاری ســلێمانی لــە دایــك بــووە،  لــە شــاری ســلێمانی لــە دایــك بــووە، 
هونەرمەندێكــی تایبەتمەنــد و دەســتڕەنگینی داهێنە، هونەرمەندێكــی تایبەتمەنــد و دەســتڕەنگینی داهێنە، 
ســااڵنێكی زۆرە بــێ پســانەوە لەو بــوارەدا كار دەكات ســااڵنێكی زۆرە بــێ پســانەوە لەو بــوارەدا كار دەكات 
ــەك  ــووە، ن ــەکانی نەکەوت ــە بەخشش ــڕۆ ل ــا ئەم ــەك و ت ــووە، ن ــەکانی نەکەوت ــە بەخشش ــڕۆ ل ــا ئەم و ت
ــرە  ــووە، بگ ــوڕ ب ــی خــۆی مک ــەر لەســەر كارکردن ــرە ه ــووە، بگ ــوڕ ب ــی خــۆی مک ــەر لەســەر كارکردن ه
ســاڵ دوای ســاڵ پتــر بــرەوی بــە بەهــرە و تواناییــە ســاڵ دوای ســاڵ پتــر بــرەوی بــە بەهــرە و تواناییــە 
هونەرییەكانــی خــۆی داوە، لــە پــاڵ كاركردنــی زۆر و هونەرییەكانــی خــۆی داوە، لــە پــاڵ كاركردنــی زۆر و 
بەرهەمــی هونەریــی بــەردەوام، لــە ڕووی تیۆریشــەوە بەرهەمــی هونەریــی بــەردەوام، لــە ڕووی تیۆریشــەوە 
هەڵپــەی فێربوونــی هەبــووە و پــەرەی بە ڕۆشــنبیریی هەڵپــەی فێربوونــی هەبــووە و پــەرەی بە ڕۆشــنبیریی 

هونەریــی و بینینــی خــۆی داوە.هونەریــی و بینینــی خــۆی داوە.
** لــە تەمەنــی ) لــە تەمەنــی )55( ســاڵیدا باوكــی لــە كەشــتیی ( ســاڵیدا باوكــی لــە كەشــتیی 
بــەر  دەیخاتــە  مــەال  نەجمەددیــن  لــەالی  بــەر نــووح  دەیخاتــە  مــەال  نەجمەددیــن  لــەالی  نــووح 
خوێنــدن، نزیكــەی )خوێنــدن، نزیكــەی )88( مانــگ لــەالی دەمێنێتــەوە، ( مانــگ لــەالی دەمێنێتــەوە، 
ــم  ــی ئیبراهی ــی ئەلفوبێ ــی یەكەم ــەدا چاپ ــەو ماوەی ــم ل ــی ئیبراهی ــی ئەلفوبێ ــی یەكەم ــەدا چاپ ــەو ماوەی ل
ئەمیــن باڵــدار دەخوێنــێ و بــە هەموو پیتەكان ئاشــنا ئەمیــن باڵــدار دەخوێنــێ و بــە هەموو پیتەكان ئاشــنا 
دەبــێ، پاشــان لــە ســاڵی دەبــێ، پاشــان لــە ســاڵی ١958١958 قۆناغــی خوێندنــی  قۆناغــی خوێندنــی 
ــت  ــەاڵحەددین دەس ــەی س ــە قوتابخان ــەرەتایی، ل ــت س ــەاڵحەددین دەس ــەی س ــە قوتابخان ــەرەتایی، ل س
پــێ دەكات، لــەو قوتابخانەیــەدا کــە باوكــی دەیباتــە پــێ دەكات، لــەو قوتابخانەیــەدا کــە باوكــی دەیباتــە 
مامەڵــەی  و  هاوڕێیەکــەی  كۆنــە  بەڕێوەبــەرە  مامەڵــەی الی  و  هاوڕێیەکــەی  كۆنــە  بەڕێوەبــەرە  الی 
وەرگرتنەكــەی بــۆ ڕایــی دەكات، وەك خوێنــدەوار وەرگرتنەكــەی بــۆ ڕایــی دەكات، وەك خوێنــدەوار 
ــەری قوتابخانەكــەی دەناســێنێ و داوای  ــە بەڕێوەب ــەری قوتابخانەكــەی دەناســێنێ و داوای ب ــە بەڕێوەب ب
لــێ دەكات لــە پۆلــی دوو وەری بگــرن. ســاڵی لــێ دەكات لــە پۆلــی دوو وەری بگــرن. ســاڵی ١963١963  
ــە  ــر دەچێت ــەواو دەكات، دوات ــەرەتایی ت ــی س ــە قۆناغ ــر دەچێت ــەواو دەكات، دوات ــەرەتایی ت ــی س قۆناغ
ناوەندیــی شــۆڕش، ســاڵی ناوەندیــی شــۆڕش، ســاڵی ١969١969 قۆناغــی ناوەنــدی  قۆناغــی ناوەنــدی 
تــەواو دەكات. ســاڵی خوێندنــی تــەواو دەكات. ســاڵی خوێندنــی ١969١969 -  - ١970١970 هــەر  هــەر 
لــە ســلێمانی لــە خانــەی مامۆســتایان وەردەگیــرێ و لــە ســلێمانی لــە خانــەی مامۆســتایان وەردەگیــرێ و 
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ــێ. ــەی مامۆســتایەتی بەدەســت دەهێن ــێ.بڕوانام ــەی مامۆســتایەتی بەدەســت دەهێن بڕوانام
ــەزرێ،  ــە دادەم ــی مالووم ــە دێ ــەزرێ،  ل ــە دادەم ــی مالووم ــە دێ ــاڵی ١97٤١97٤ ل ــاڵی  س ** س
بــەاڵم لەبــەر حــەز و خولیــای هونەریــی خۆی، ســاڵی بــەاڵم لەبــەر حــەز و خولیــای هونەریــی خۆی، ســاڵی 
١975١975 بــۆ مــاوەی ) بــۆ مــاوەی )33( مانــگ لــە خولێكی ســیرامیك، ( مانــگ لــە خولێكی ســیرامیك، 
لــە )مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت - مركــز األشــغال لــە )مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت - مركــز األشــغال 
دەبێــت،  بەشــدار  مووســڵ  شــاری  لــە  دەبێــت، الیدویــة(  بەشــدار  مووســڵ  شــاری  لــە  الیدویــة( 
ــەواو  ــە ت ــەو خول ــە ســەرکەوتوویی ئ ــەوەی ب ــەواو دوای ئ ــە ت ــەو خول ــە ســەرکەوتوویی ئ ــەوەی ب دوای ئ
دەکات، کــە زۆر ســووودی لــێ بینیــوە، یەکســەر دەکات، کــە زۆر ســووودی لــێ بینیــوە، یەکســەر 
لــە مەڵبەنــدی ئیشــی دەســتیی شــاری ســلێمانی لــە مەڵبەنــدی ئیشــی دەســتیی شــاری ســلێمانی 
دەســت بــەكار دەبــێ و بــۆ ئــەو مەڵبەنــدە هونەرییــە دەســت بــەكار دەبــێ و بــۆ ئــەو مەڵبەنــدە هونەرییــە 
خزمەتــی خــۆی دەگوێزێتــەوە، چونکــە ســەر بــە خزمەتــی خــۆی دەگوێزێتــەوە، چونکــە ســەر بــە 
ــەر  ــش س ــە ئەوی ــتایانە ک ــی مامۆس ــەی ڕاهێنان ــەر یەک ــش س ــە ئەوی ــتایانە ک ــی مامۆس ــەی ڕاهێنان یەک
بــە بەرێوەبەرایەتیــی گشــتیی پــەروەردەی ســلێمانی بــە بەرێوەبەرایەتیــی گشــتیی پــەروەردەی ســلێمانی 
بــووە. بــە درێژایــی ســااڵنێكی زۆر لــەو مەڵبەنــدەدا بــووە. بــە درێژایــی ســااڵنێكی زۆر لــەو مەڵبەنــدەدا 
دەمێنێتــەوە، لــەوێ خزمەتێکــی زۆر بــە هونەرەکــەی دەمێنێتــەوە، لــەوێ خزمەتێکــی زۆر بــە هونەرەکــەی 
و بزاڤــی هونەریــی شــارەکەی دەکات، تــا ســاڵی و بزاڤــی هونەریــی شــارەکەی دەکات، تــا ســاڵی 
ــەو  ــووە، ل ــەردەوام ب ــی ب ــەر خزمەتەکان ــەو   لەس ــووە، ل ــەردەوام ب ــی ب ــەر خزمەتەکان 20072007  لەس
ــت. ــین دەكرێ ــۆی خانەنش ــەر داوای خ ــاڵەدا لەس ــت.س ــین دەكرێ ــۆی خانەنش ــەر داوای خ ــاڵەدا لەس س
لــە  دەســتی  بوونەكەشــی  خانەنشــین  دوای  لــە   دەســتی  بوونەكەشــی  خانەنشــین  دوای   **
کارکردن و خۆپێگەیاندن و بەدەستهێنانی باوەڕنامەی کارکردن و خۆپێگەیاندن و بەدەستهێنانی باوەڕنامەی 
خوێندنــی بــااڵ و فێربوونی زیاتــر هەڵنەگرتووە، ئەگەر خوێندنــی بــااڵ و فێربوونی زیاتــر هەڵنەگرتووە، ئەگەر 
جــاران لــە کوردســتان  تەنیــا زمانــی عارەبــی زانیبــێ، جــاران لــە کوردســتان  تەنیــا زمانــی عارەبــی زانیبــێ، 
ــی  ــە باشــی فێــری زمان ــدەران ب ــە هەن ــی كــە ڕوو دەكات ــە باشــی فێــری زمان ــدەران ب ــە هەن كــە ڕوو دەكات
ــی  ــە بەشــی هونەری ــێ، یەكــەم جــار ل ــی ئینگلیــزی دەب ــە بەشــی هونەری ــێ، یەكــەم جــار ل ئینگلیــزی دەب
لیڤەرپــووڵ کــە خــۆی  لیڤەرپــووڵ کــە خــۆی زانكــۆی جــۆن مۆریــس -  زانكــۆی جــۆن مۆریــس - 
نیشــتەجێی ئــەو شــارەیە، بەكالۆریۆس تــەواو دەكات، نیشــتەجێی ئــەو شــارەیە، بەكالۆریۆس تــەواو دەكات، 
دوای ئــەوە بــەو خوێندنــەش دڵــی ئــاو ناخواتــەوە، لــە دوای ئــەوە بــەو خوێندنــەش دڵــی ئــاو ناخواتــەوە، لــە 
ســاڵی ســاڵی 20١٤20١٤ هەمدیســان لــە بەشــی هونەریــی زانكــۆی  هەمدیســان لــە بەشــی هونەریــی زانكــۆی 
جــۆن مۆریــس  -  لیڤەرپــووڵ، تێــزی ماســتەرەکەی جــۆن مۆریــس  -  لیڤەرپــووڵ، تێــزی ماســتەرەکەی 
ــە  ــاداری کارە هونەریی ــەی مان ــە ناوونیشــانی: )وێن ــە ب ــاداری کارە هونەریی ــەی مان ــە ناوونیشــانی: )وێن ب
ــەرەب  ــی ع ــی هاوچەرخ ــتەکانی هونەرمەندان ــەرەب بەرجەس ــی ع ــی هاوچەرخ ــتەکانی هونەرمەندان بەرجەس
ــزی  ــی ئینگلی ــە زمان ــە ب ــەواو دەکات ک ــزی و ئیســام( ت ــی ئینگلی ــە زمان ــە ب ــەواو دەکات ک و ئیســام( ت
خوێندنــەش  ئــەم  تەواوکردنــی  بــە  خوێندنــەش نووســیویەتی،  ئــەم  تەواوکردنــی  بــە  نووســیویەتی، 
پاشــخانێكی ڕۆشــنبیریی - هونــەری زیاتــر بــۆ خــۆی پاشــخانێكی ڕۆشــنبیریی - هونــەری زیاتــر بــۆ خــۆی 

ــەم دەكات. ــەم دەكات.فەراه فەراه
** قــادر میرخــان هونەرمەندێكــی چاالكــە، قــەت لــە  قــادر میرخــان هونەرمەندێكــی چاالكــە، قــەت لــە 

كاركــردن نەوەســتاوە و هیــاک نابــێ، لە ســاڵی كاركــردن نەوەســتاوە و هیــاک نابــێ، لە ســاڵی ١972١972  
لــە پێشــانگەی پۆســتەر لــە هۆڵــی )خانــەی قوتابیــان لــە پێشــانگەی پۆســتەر لــە هۆڵــی )خانــەی قوتابیــان 
- دارولتەڵەبــە( بەشــدار بــووە، ســاڵی - دارولتەڵەبــە( بەشــدار بــووە، ســاڵی ١973١973یــش یــش 
جارێکــی دی لــە پێشــانگەی پۆستەرەشــیعر لــە هۆڵــی جارێکــی دی لــە پێشــانگەی پۆستەرەشــیعر لــە هۆڵــی 
)خانــەی قوتابیــان - دارولتەڵەبــە( بەشــداری دەکات. )خانــەی قوتابیــان - دارولتەڵەبــە( بەشــداری دەکات. 
ــتەری  ــانگەی پۆس ــە پێش ــەوە ل ــتەری (ـ ــانگەی پۆس ــە پێش ــەوە ل ــاڵی )١97٤١97٤(ـ ــە س ــاڵی )ل ــە س ل
هونــەری لــە مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت لــە ســلێمانی هونــەری لــە مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت لــە ســلێمانی 
هــاوكار و بەشــدارێکی کارا بــووە، ئــەوە جگــە لــە هــاوكار و بەشــدارێکی کارا بــووە، ئــەوە جگــە لــە 
ئیشــی  مەڵبەنــدی  پێشــانگەی  ســااڵنەی  ئیشــی نمایشــی  مەڵبەنــدی  پێشــانگەی  ســااڵنەی  نمایشــی 
ــاوی  ــدارێكی بەرچ ــووڕێنەر و بەش ــە هەڵس ــت ك ــاوی دەس ــدارێكی بەرچ ــووڕێنەر و بەش ــە هەڵس ــت ك دەس
ئــەو پێشــانگە ســااڵنەیە بــووە، بێجگــە لــە پێشــانگەی ئــەو پێشــانگە ســااڵنەیە بــووە، بێجگــە لــە پێشــانگەی 
پێشــانگەكانی هونەرمەندانــی  لــە هەمــوو  پێشــانگەكانی هونەرمەندانــی یەکــەم،  لــە هەمــوو  یەکــەم، 
لەوانــە  بــووە،  بەشــدار  تابلــۆ  بــە  لەوانــە ســلێمانی  بــووە،  بەشــدار  تابلــۆ  بــە  ســلێمانی 
پێشــانگەکانی دووەم )پێشــانگەکانی دووەم )١970١970( و ســێیەم )( و ســێیەم )١972١972( و ( و 
چــوارەم )چــوارەم )١973١973( و پێنجــەم )( و پێنجــەم )١979١979(، لــە پێشــانگەی (، لــە پێشــانگەی 
شەشــەمی هونەرمەنــدان لــە ســاڵی شەشــەمی هونەرمەنــدان لــە ســاڵی ١992١992 لــە مــوزەی  لــە مــوزەی 
ــردووە، ســاڵی  ــە ســیرامیك بەشــداریی ك ــردووە، ســاڵی ســلێمانی ب ــە ســیرامیك بەشــداریی ك ســلێمانی ب
ــە پێشــانگەی هاوبەشــی  ــە پێشــانگەی هاوبەشــی ، دیســان ل ــە ١993١993، دیســان ل ــر ل ــە دوات ــر ل دوات
تایبــەت بــە هونــەری ســیرامیك لــە مــوزەی ســلێمانی تایبــەت بــە هونــەری ســیرامیك لــە مــوزەی ســلێمانی 

ــەوە. ــەوە.بەشــدار بووەت بەشــدار بووەت
لــە  هونەرمەنــدە  ئــەم  خزمەتــی  مــاوەی  لــە   هونەرمەنــدە  ئــەم  خزمەتــی  مــاوەی   **
ــەی  ــەریەکەوە نزیك ــدی ئیشــی دەســت، بەس ــەی مەڵبەن ــەریەکەوە نزیك ــدی ئیشــی دەســت، بەس مەڵبەن
))3535( ســاڵە، کــە هەمــوو ســاڵێك پێشــانگەی گشــت ( ســاڵە، کــە هەمــوو ســاڵێك پێشــانگەی گشــت 
بەشــەكانیان هەبــووە، لــەم پێشــانگە سااڵنەییانەشــدا بەشــەكانیان هەبــووە، لــەم پێشــانگە سااڵنەییانەشــدا 
ــت،  ــی مەڵبەنــدی ئیشــی دەس ــت، هەمــوو كارمەندەكان ــی مەڵبەنــدی ئیشــی دەس هەمــوو كارمەندەكان
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هەریەكەیــان لــە بەشــەكەی خــۆی، هاوشــان لەگــەڵ  هەریەكەیــان لــە بەشــەكەی خــۆی، هاوشــان لەگــەڵ  
مامۆســتایانی بەشــداربووی خولــەكان بەشــدارییان مامۆســتایانی بەشــداربووی خولــەكان بەشــدارییان 
كــردووە، بەرهەمەكانیشــیان ســرنجڕاکێش بــوون و كــردووە، بەرهەمەكانیشــیان ســرنجڕاکێش بــوون و 
ــمانەوە،  ــەی دەش ــە هونەریان ــەو پارچ ــراون، ئ ــمانەوە، فرۆش ــەی دەش ــە هونەریان ــەو پارچ ــراون، ئ فرۆش
هەندێكیــان بــە دیــاری لــێ دەدران بــە کەســانی هەندێكیــان بــە دیــاری لــێ دەدران بــە کەســانی 
ئــەم  بەشــداربوونی  ســەرەڕای  ئــەم هونەردۆســت،  بەشــداربوونی  ســەرەڕای  هونەردۆســت، 
هونەرمەنــدە لــە هەمــوو پێشــانگە هونەرییەكانــی هونەرمەنــدە لــە هەمــوو پێشــانگە هونەرییەكانــی 
ئیشــی  مەڵبەنــدی  و  ســلێمانی  ئیشــی هونەرمەندانــی  مەڵبەنــدی  و  ســلێمانی  هونەرمەندانــی 
مەڵبەندەكانــی  گشــتیی  پێشــانگەی  لــە  مەڵبەندەكانــی دەســت،  گشــتیی  پێشــانگەی  لــە  دەســت، 
كــردووە  بەغــداش بەشــداری  لــە  كــردووە ئیشــی دەســت  بەغــداش بەشــداری  لــە  ئیشــی دەســت 
كــە بــۆ چەنــد ســاڵێك لەســەر ئاســتی هەمــوو كــە بــۆ چەنــد ســاڵێك لەســەر ئاســتی هەمــوو 
ــتیڤاڵە  ــەو فیس ــەوە و ئ ــراق دەکران ــی عێ ــتیڤاڵە پارێزگاكان ــەو فیس ــەوە و ئ ــراق دەکران ــی عێ پارێزگاكان
ــە پێشــانگەی  ــەوەش ل ــە پێشــانگەی ســااڵنە ســاز دەكــرا، جگــە ل ــەوەش ل ســااڵنە ســاز دەكــرا، جگــە ل
مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت لــە كەركــووك بــە ئیشــی مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت لــە كەركــووك بــە ئیشــی 

ڕاكــۆ بەشــداری کــردووە.ڕاكــۆ بەشــداری کــردووە.
ئەزموونــە جگــە  هونەرمەنــدە خــاوەن  ئــەم  ئەزموونــە جگــە   هونەرمەنــدە خــاوەن  ئــەم   **
لــەوەی ســااڵنێکی دوورودرێــژ لــە مەڵبەنــدی ئیشــی لــەوەی ســااڵنێکی دوورودرێــژ لــە مەڵبەنــدی ئیشــی 
لــە  هــەر  کــردووە،  کاری  لــە ســلێمانی  لــە دەســتی  هــەر  کــردووە،  کاری  لــە ســلێمانی  دەســتی 
ســەرەتای دامەزراندنیشــیانەوە هاوكاریــی پەیمانگەی ســەرەتای دامەزراندنیشــیانەوە هاوكاریــی پەیمانگەی 
هونەرەجوانەكانــی ســلێمانی و دواتــر كۆلێژی هونەری هونەرەجوانەكانــی ســلێمانی و دواتــر كۆلێژی هونەری 
كــردووە، ئەویــش بــە وتنــەوەی وانــەی ســیرامیك لەو كــردووە، ئەویــش بــە وتنــەوەی وانــەی ســیرامیك لەو 
ــتوویەتی  ــەش ویس ــەدا، بەم ــە گرنگان ــتوویەتی دەزگا هونەریی ــەش ویس ــەدا، بەم ــە گرنگان دەزگا هونەریی
ــەر  ــی هون ــی قوتابیان ــە پێگەیاندن ــەوە ل ــەو ڕێگەی ــەر ل ــی هون ــی قوتابیان ــە پێگەیاندن ــەوە ل ــەو ڕێگەی ل
بەشــدار بێــت و ڕۆڵــی خــۆی ببینــێ، بۆیــە ئــەم بەشــدار بێــت و ڕۆڵــی خــۆی ببینــێ، بۆیــە ئــەم 
هونەرمەنــدە دەورێكــی بەرچــاوی لــە بەرزكردنــەوەی هونەرمەنــدە دەورێكــی بەرچــاوی لــە بەرزكردنــەوەی 
ئاســتی هۆشــیاریی هونەریــی قوتابیــان و فێركــردن و ئاســتی هۆشــیاریی هونەریــی قوتابیــان و فێركــردن و 

ــڕاوە. ــدا گێ ــەری گۆزەگەری ــە هون ــان ل ــڕاوە.ڕاهێنانی ــدا گێ ــەری گۆزەگەری ــە هون ــان ل ڕاهێنانی
لــەوەی  بێجگــە  میرخــان  قــادر  هونەرمەنــد  لــەوەی   بێجگــە  میرخــان  قــادر  هونەرمەنــد   **
ــتڕەنگین  ــدا دەس ــیرامیک و پۆرترێت ــەری س ــە هون ــتڕەنگین ل ــدا دەس ــیرامیک و پۆرترێت ــەری س ــە هون ل
ــب  ــی كتێ ــی بەرگ ــن كردن ــەری دیزای ــە هون ــووە، ل ــب ب ــی كتێ ــی بەرگ ــن كردن ــەری دیزای ــە هون ــووە، ل ب
و گۆڤاریشــدا كەســێكی بەهــرەدار و بــە ســەلیقە و گۆڤاریشــدا كەســێكی بەهــرەدار و بــە ســەلیقە 
ــەزران  ــە ســەرەتای دام ــەر ل ــەوە ه ــەو هۆی ــووە، ب ــەزران ب ــە ســەرەتای دام ــەر ل ــەوە ه ــەو هۆی ــووە، ب ب
و کردنــەوەی دەزگای ســەردەم وەك دیزاینەرێــك و کردنــەوەی دەزگای ســەردەم وەك دیزاینەرێــك 
ــەی  ــەر كارەك ــەی  لەس ــەر كارەك ــاڵی 20082008 لەس ــا س ــردووە، ت ــاڵی كاری ك ــا س ــردووە، ت كاری ك
بــەردەوام بــووە، بۆیــە لــە ژیانــی هونەریــدا دیزاینــی بــەردەوام بــووە، بۆیــە لــە ژیانــی هونەریــدا دیزاینــی 

ــردووە. ــاری ك ــب و گۆڤ ــان كتێ ــردووە.دەی ــاری ك ــب و گۆڤ ــان كتێ دەی

ــەر خوشــک  ــەری بەس ــدە کاریگ ــەو هونەرمەن ــەر خوشــک  ئ ــەری بەس ــدە کاریگ ــەو هونەرمەن ** ئ
لەنــاو  خــۆی  دوای  لــە  هەبــووە،  براکانییــەوە  لەنــاو و  خــۆی  دوای  لــە  هەبــووە،  براکانییــەوە  و 
خانەوادەكەیــدا خوشــک و برایەکــی تێــدا هەڵكەوتووە خانەوادەكەیــدا خوشــک و برایەکــی تێــدا هەڵكەوتووە 
ــۆ خــۆی  ــەو ب ــەاڵم ئ ــردووە، ب ــان ك ــۆ خــۆی و كاری هونەریی ــەو ب ــەاڵم ئ ــردووە، ب ــان ك و كاری هونەریی
زۆر ســوودی لــە شــێوازی كاركردنــی باوكــی كــردووە زۆر ســوودی لــە شــێوازی كاركردنــی باوكــی كــردووە 
ــووە، خۆشــی كەســێكی  ــن ب ــووە، خۆشــی كەســێكی كــە پیشــەی بەرگدووری ــن ب كــە پیشــەی بەرگدووری
وردەکار و دەســتڕەنگین بووە و بە وردی ســرنجی لە وردەکار و دەســتڕەنگین بووە و بە وردی ســرنجی لە 
دەوروبــەری خــۆی داوە، ســوودی زۆری لــە مامۆســتا دەوروبــەری خــۆی داوە، ســوودی زۆری لــە مامۆســتا 
تایبەتمەنــد و ناســراوەكانی وەك: ئەحمــەد هــەردی، تایبەتمەنــد و ناســراوەكانی وەك: ئەحمــەد هــەردی، 
جەمــال بەختیــار، عومــەر عەلــی ئەمیــن، ئیســماعیل جەمــال بەختیــار، عومــەر عەلــی ئەمیــن، ئیســماعیل 
خەیــات، جەمــال عەبــدول، جەمــال فەتــاح، گۆرگیــس خەیــات، جەمــال عەبــدول، جەمــال فەتــاح، گۆرگیــس 
ــەد  ــادر(، محەم ــادر ســەعید)مەال ق ــل، عەبدولق ــەد نوئێ ــادر(، محەم ــادر ســەعید)مەال ق ــل، عەبدولق نوئێ
خالیــد  شــەوقی،  شــێرزاد  هەمەوەنــدی،  خالیــد تۆفیــق  شــەوقی،  شــێرزاد  هەمەوەنــدی،  تۆفیــق 
زامــدار و ئەوانــی دی وەرگرتــووە، تەنانــەت ســوودی زامــدار و ئەوانــی دی وەرگرتــووە، تەنانــەت ســوودی 
هاوڕێكانیشــی  قوتابییــە  كاركردنــی  شــێوەی  هاوڕێكانیشــی لــە  قوتابییــە  كاركردنــی  شــێوەی  لــە 
ــدە و  ــە عەب ــق و الل ــمكۆ تۆفی ــووە وەك: س ــدە و وەرگرت ــە عەب ــق و الل ــمكۆ تۆفی ــووە وەك: س وەرگرت

عومــەر دڵخــۆش.عومــەر دڵخــۆش.
** لــە حەفتاكانــەوە لــە نزیكــەوە ئــەم هونەرمەنــدە  لــە حەفتاكانــەوە لــە نزیكــەوە ئــەم هونەرمەنــدە 
كــردووە،  كاری  هێمنــی  بــە  هەمیشــە  كــردووە، دەناســم،  كاری  هێمنــی  بــە  هەمیشــە  دەناســم، 
یــان  پۆرترێتێــك،  كردنــی  دروســت  بــۆ  یــان زۆرجــار  پۆرترێتێــك،  كردنــی  دروســت  بــۆ  زۆرجــار 
ــاوە، هەرگیــز دەســتی  ــێ ن ــاوە، هەرگیــز دەســتی كارێكــی هونــەری ڕووم ل ــێ ن كارێكــی هونــەری ڕووم ل
بــە ڕوومــەوە نەنــاوە، بیرمــە ســااڵنی ســەرەتای بــە ڕوومــەوە نەنــاوە، بیرمــە ســااڵنی ســەرەتای 
پاوەنــد(ی  )ئیــزرا  پۆرترێتــی  داوای  پاوەنــد(ی هەشــتاكان  )ئیــزرا  پۆرترێتــی  داوای  هەشــتاكان 
شــاعیری گــەورەی ئەمریــكام لــێ كــرد و وێنەیەكــی شــاعیری گــەورەی ئەمریــكام لــێ كــرد و وێنەیەكــی 
پێشــنیار كــراوی خــۆم خســتە بەردەســتی، ئــەو بــە پێشــنیار كــراوی خــۆم خســتە بەردەســتی، ئــەو بــە 
زووتریــن كات و بــە شــێوەیەكی زۆر ورد و جــوان و زووتریــن كات و بــە شــێوەیەكی زۆر ورد و جــوان و 
پــاک، پۆرترێتەكــەی بۆ كێشــام و هێنایــەوە، ئەوەبوو پــاک، پۆرترێتەكــەی بۆ كێشــام و هێنایــەوە، ئەوەبوو 
ــەو شــاعیرە نووســرا  ــەو شــاعیرە نووســرا لەگــەڵ وتارەكــەی ســەبارەت ب لەگــەڵ وتارەكــەی ســەبارەت ب
بــوو، لــە گۆڤــاری )بەیــان(دا باڵوكرایــەوە.. زۆرم بــوو، لــە گۆڤــاری )بەیــان(دا باڵوكرایــەوە.. زۆرم 
پێخــۆش بــوو ئــەو گفتوگــۆ بەرفــراوان و دوورودرێژەم پێخــۆش بــوو ئــەو گفتوگــۆ بەرفــراوان و دوورودرێژەم 
لەگــەڵ ســازكرد تــا بــە پشــوویەكی درێــژەوە باســی لەگــەڵ ســازكرد تــا بــە پشــوویەكی درێــژەوە باســی 
ڕاكــۆ،  ســیرامیك،  تابلــۆ،  خــۆی:  ڕاكــۆ، هونەرەكــەی  ســیرامیك،  تابلــۆ،  خــۆی:  هونەرەكــەی 
پۆســتەر، دیزایــن بــکات، هەمــوو قۆناغەكانــی ژیــان پۆســتەر، دیزایــن بــکات، هەمــوو قۆناغەكانــی ژیــان 
ــەو  ــەوە ئ ــا پێك ــەوە، ب ــەر بکەین ــی بەس ــەو و ئەزموون ــەوە ئ ــا پێك ــەوە، ب ــەر بکەین ــی بەس و ئەزموون

گفتوگــۆ دەوڵەمەنــدە و بیروڕاکانــی بخوێنینــەوە.گفتوگــۆ دەوڵەمەنــدە و بیروڕاکانــی بخوێنینــەوە.
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  20202020//١0١0//99 ڕێکەوتــی  هەینــی،  ڕۆژی  ڕێکەوتــی   هەینــی،  ڕۆژی  ڕامــان:ڕامــان: 
لــە شــاری ســلێمانی بــۆ گفتوگۆیەکــی بەرفراوانــی لــە شــاری ســلێمانی بــۆ گفتوگۆیەکــی بەرفراوانــی 
هونــەری لەگــەڵ هونەرمەنــد قــادر میرخــان یەکمــان هونــەری لەگــەڵ هونەرمەنــد قــادر میرخــان یەکمــان 
ــن  ــەدا بتوانی ــۆ هەمەالیەن ــەو گفتوگ ــا ل ــەوە ت ــن گرت ــەدا بتوانی ــۆ هەمەالیەن ــەو گفتوگ ــا ل ــەوە ت گرت
ــی  ــەری و ژیان ــی وێســتگەکانی ئەزمــوون و کاری هون ــەری و ژیان وێســتگەکانی ئەزمــوون و کاری هون
بەســەر بکەینەوە و ســەبارەت بە کۆمەڵێک پرســی بەســەر بکەینەوە و ســەبارەت بە کۆمەڵێک پرســی 
جیــاواز لــە بــواری هونــەری شــێوەکاری بیدوێنیــن جیــاواز لــە بــواری هونــەری شــێوەکاری بیدوێنیــن 
ــەم  ــۆ ئ ــەرەتا ب ــن.. س ــێ وەربگری ــر و ڕای ل ــەم و بی ــۆ ئ ــەرەتا ب ــن.. س ــێ وەربگری ــر و ڕای ل و بی
ــااڵنێکی زۆر  ــن، س ــت دەکەی ــە بەخێرهاتن ــااڵنێکی زۆر گفتوگۆی ــن، س ــت دەکەی ــە بەخێرهاتن گفتوگۆی
بــوو بــە دیــدارت نەگەیشــتبووم، دوای ئــەوەی بــوو بــە دیــدارت نەگەیشــتبووم، دوای ئــەوەی 
گەڕایتــەوە ســلێمانی، بینینــت ڕێکەوتێکــی خــۆش گەڕایتــەوە ســلێمانی، بینینــت ڕێکەوتێکــی خــۆش 
بــوو، هەلێکــی باشــیش بــوو بــۆ ئــەوەی ئــەو بــوو، هەلێکــی باشــیش بــوو بــۆ ئــەوەی ئــەو 

ــن.  ــە ســاز بکەی ــن. گفتوگۆی ــە ســاز بکەی گفتوگۆی
قــادر میرخان:قــادر میرخان: زۆر سپاســتان دەکــەم، زەحمەتتان  زۆر سپاســتان دەکــەم، زەحمەتتان 

کێشــا، مەمنوونم. کێشــا، مەمنوونم. 
ڕامــان:ڕامــان: ســەرەتا دەمانــەوێ باســی ئەوەمــان بــۆ  ســەرەتا دەمانــەوێ باســی ئەوەمــان بــۆ 
بکــەی لــەو ژینگەیــەی تــۆ چــاوت تێــدا کــردەوە و بکــەی لــەو ژینگەیــەی تــۆ چــاوت تێــدا کــردەوە و 
ــدا  ــاو خێزانەکەتان ــێک لەن ــووی، کەس ــەروەردە ب ــدا پ ــاو خێزانەکەتان ــێک لەن ــووی، کەس ــەروەردە ب پ
لــە  مەبەســتم  بــکات،  هونەریــی  کاری  لــە هەبــووە  مەبەســتم  بــکات،  هونەریــی  کاری  هەبــووە 
هونــەر، هەمــوو لــق و جۆرەکانــی هونــەرە، گۆرانــی هونــەر، هەمــوو لــق و جۆرەکانــی هونــەرە، گۆرانــی 
شــانۆکار  کردبــێ،  شــێوەکاری  کاری  شــانۆکار گوتبــێ،  کردبــێ،  شــێوەکاری  کاری  گوتبــێ، 

ــێ؟ ــێ؟بووب بووب
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: پێش وەاڵمدانەوەی پرســیارەکەت  پێش وەاڵمدانەوەی پرســیارەکەت 
تــەواوم  نــاوی  بڵێــم:  دەزانــم  پێویســتی  تــەواوم بــە  نــاوی  بڵێــم:  دەزانــم  پێویســتی  بــە 
نازنــاوی  ئەحمــەدە،  حەمەڕەشــید  نازنــاوی عەبدولقــادر  ئەحمــەدە،  حەمەڕەشــید  عەبدولقــادر 
ــەوە  ــی باوکم ــە ڕێ ــە، ل ــی خێزانەکەمان ــان ئ ــەوە میرخ ــی باوکم ــە ڕێ ــە، ل ــی خێزانەکەمان ــان ئ میرخ

پێمــان گەیشــتووە.پێمــان گەیشــتووە.
ڕامان:ڕامان: نازانی ئەو نازناوە لە چییەوە هاتووە؟ نازانی ئەو نازناوە لە چییەوە هاتووە؟

ــادر میرخــان: کاتــی خــۆی باوکــم کەســێکیان  کاتــی خــۆی باوکــم کەســێکیان  ــادر میرخــان:ق ق
هەبــووە، ڕۆڵێکــی گــەورەی لــە خزمەتــی ئــەو هەبــووە، ڕۆڵێکــی گــەورەی لــە خزمەتــی ئــەو 
کۆمەڵگەیــەدا بینیــوە، ئــەوە زۆر کۆنــە، بــە بیــری کۆمەڵگەیــەدا بینیــوە، ئــەوە زۆر کۆنــە، بــە بیــری 

ــەت. ــن نای ــەت.م ــن نای م
بینیــوە و  لــە ســلێمانی ڕۆڵــی  بینیــوە و  هــەر  لــە ســلێمانی ڕۆڵــی  ڕامــان:ڕامــان: هــەر 

دەرکەوتــووە؟دەرکەوتــووە؟
ــاوەی هەبــووە،  ــاوەی هەبــووە،  بەڵــێ، ئــەو نازن قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، ئــەو نازن
بــەاڵم دواتــر باوکــم ئــەوەی زینــدوو کردووەتــەوە، بــەاڵم دواتــر باوکــم ئــەوەی زینــدوو کردووەتــەوە، 
لەبــەر ئــەوەی دووکانــی خەیاتــی هەبــوو، قوماشــی لەبــەر ئــەوەی دووکانــی خەیاتــی هەبــوو، قوماشــی 
ــی  ــی قوماش ــە بازرگانی ــت، وات ــڕی و دەفرۆش ــی دەک ــی قوماش ــە بازرگانی ــت، وات ــڕی و دەفرۆش دەک

ــی کوردیشــی دەدووری. ــرد و جل ــی کوردیشــی دەدووری.دەک ــرد و جل دەک
ڕامان:ڕامان: چۆن ئەو نازناوەی زیندوو کردەوە؟ چۆن ئەو نازناوەی زیندوو کردەوە؟

دەکــرد  بەغــدای  دەکــرد هاموشــۆی  بەغــدای  هاموشــۆی  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
و لەوێــوە قوماشــی دەهێنــا ســلێمانی، بــۆ ئــەو و لەوێــوە قوماشــی دەهێنــا ســلێمانی، بــۆ ئــەو 
لــە  کردبــووەوە،  بانکــی  حســابی  لــە مەبەســتە  کردبــووەوە،  بانکــی  حســابی  مەبەســتە 
ــە  ــار دەکات، ل ــۆی تۆم ــاوی خ ــە ن ــاباتەکە ک ــە حس ــار دەکات، ل ــۆی تۆم ــاوی خ ــە ن ــاباتەکە ک حس
ناوەکەیــان پرســیبوو، پێیــان گوتبــوو حەمەڕەشــید ناوەکەیــان پرســیبوو، پێیــان گوتبــوو حەمەڕەشــید 
ــەو  ــەڵ ئ ــەوەی لەگ ــۆ ئ ــان زۆرە، ب ــەد ناوم ــەو ئەحم ــەڵ ئ ــەوەی لەگ ــۆ ئ ــان زۆرە، ب ــەد ناوم ئەحم
ناوانــە تێکــەاڵو نەبــێ، نازناوێــک، شــتێکتان نییــە؟ ناوانــە تێکــەاڵو نەبــێ، نازناوێــک، شــتێکتان نییــە؟ 
ئەویــش گوتبــووی کاتــی خــۆی ئێمــە نازناوێکمــان ئەویــش گوتبــووی کاتــی خــۆی ئێمــە نازناوێکمــان 
هەبــووە، ئیتــر ئــەو نازنــاوەی زینــدوو کردووەتەوە.هەبــووە، ئیتــر ئــەو نازنــاوەی زینــدوو کردووەتەوە.
ڕامــان:ڕامــان: پێمباشــە ســەرەتا وەاڵمــی پرســیارەکەی  پێمباشــە ســەرەتا وەاڵمــی پرســیارەکەی 
ئێــوە  خانــەوادەی  لەنــاو  ئایــا  بدەیتــەوە،  ئێــوە مــن  خانــەوادەی  لەنــاو  ئایــا  بدەیتــەوە،  مــن 
کەســێک هەبــووە لــە بــواری هونــەردا کاری کردبێ؟کەســێک هەبــووە لــە بــواری هونــەردا کاری کردبێ؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نــا، لــە خانــەوادەی ئێمــەدا  نــا، لــە خانــەوادەی ئێمــەدا 
کەســی وا نەبــووە کاری هونــەری بــکات، بــەاڵم کەســی وا نەبــووە کاری هونــەری بــکات، بــەاڵم 
شــێوازی ئیشــەکەی باوکــم و ئــەو ژینگەیــەی کــەوا شــێوازی ئیشــەکەی باوکــم و ئــەو ژینگەیــەی کــەوا 
لــە بــازاڕ، لــە قەیســەری وەســمان پاشــا کــە منــی لــە بــازاڕ، لــە قەیســەری وەســمان پاشــا کــە منــی 

ــوو. ــگ ب ــۆ مــن گرن ــووم، ب ــدا ب ــوو.تێ ــگ ب ــۆ مــن گرن ــووم، ب ــدا ب تێ
بچیتــە  ئــەوەی  پێــش  خــۆی  کاتــی  بچیتــە   ئــەوەی  پێــش  خــۆی  کاتــی  ڕامــان:ڕامــان: 
قوتابخانــە، بــۆ مــاوەی چەنــد مانگێــک لــەالی مــەال قوتابخانــە، بــۆ مــاوەی چەنــد مانگێــک لــەالی مــەال 
نەجمەددیــن خوێندووتــە، ئــەو خوێندنــە چــۆن نەجمەددیــن خوێندووتــە، ئــەو خوێندنــە چــۆن 

ــووە؟ ــووە؟ب ب
کەمتــر،  ســاڵ  لــە  نزیکــەی  کەمتــر،   ســاڵ  لــە  نزیکــەی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ــەرەتای  ــردم، س ــەواو ک ــێ ت ــوردی پ ــی ک ــەرەتای ئەلفوبێ ــردم، س ــەواو ک ــێ ت ــوردی پ ــی ک ئەلفوبێ
ــم  ــی چاپــی یەکەمــی کتێبەکــەی ئیبراهی ــم پەیدابوون ــی چاپــی یەکەمــی کتێبەکــەی ئیبراهی پەیدابوون
ــەوەی پــێ دەگوتیــن، هــەر  ــوو، ئ ــدار ب ــەوەی پــێ دەگوتیــن، هــەر ئەمیــن باڵ ــوو، ئ ــدار ب ئەمیــن باڵ
ــە  ــەو شــوێنەی ک ــەی خــۆی، ئ ــە قەلەندەرخانەک ــە ل ــەو شــوێنەی ک ــەی خــۆی، ئ ــە قەلەندەرخانەک ل
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ــا.  ــدا دەژی ــابوونکەران تێی ــە س ــا. ل ــدا دەژی ــابوونکەران تێی ــە س ل
ڕامــان:ڕامــان: بۆچــی ماوەیەکــی کــەم لــەوێ مایتــەوە،  بۆچــی ماوەیەکــی کــەم لــەوێ مایتــەوە، 

بــۆ زیاتــر بــەردەوام نەبوویــت؟بــۆ زیاتــر بــەردەوام نەبوویــت؟
ــەو  ــەاڵم ل ــوو، ب ــر ب ــاڵ کەمت ــەو  س ــەاڵم ل ــوو، ب ــر ب ــاڵ کەمت ــان: س ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
ماوەیــەدا هەمــوو پیتەکانــی پــێ تــەواو کــردم، ماوەیــەدا هەمــوو پیتەکانــی پــێ تــەواو کــردم، 

ــە. ــی بــردە قوتابخان ــم من ــی باوک ــە.دوای ــی بــردە قوتابخان ــم من ــی باوک دوای
ڕامــان:ڕامــان: لــەو مــاوە کورتەدا ســوودت لــەو خوێندنە  لــەو مــاوە کورتەدا ســوودت لــەو خوێندنە 

وەرگرت؟وەرگرت؟
ــە  ــە چووین ــەت ک ــێ، تەنان ــە  بەڵ ــە چووین ــەت ک ــێ، تەنان ــان: بەڵ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
گــوت  بەڕێوەبەرەکــەی  بــە  باوکــم  گــوت قوتابخانــە،  بەڕێوەبەرەکــەی  بــە  باوکــم  قوتابخانــە، 
ئەمــە خوێنــدەواری هەیــە، دەزانــێ هەمــوو شــتێک ئەمــە خوێنــدەواری هەیــە، دەزانــێ هەمــوو شــتێک 
بخوێنێتــەوە، بــۆ نایخەیتــە پۆلــی دوو؟ گوتــی بخوێنێتــەوە، بــۆ نایخەیتــە پۆلــی دوو؟ گوتــی 

تەمەنەکــەی بــۆ پۆلــی دوو گونجــاو نییــە.تەمەنەکــەی بــۆ پۆلــی دوو گونجــاو نییــە.
ڕامــان:ڕامــان: ئیتــر لێــرە بــە دواوە چوویتــە بــەر خوێندنی  ئیتــر لێــرە بــە دواوە چوویتــە بــەر خوێندنی 

سەرەتایی؟سەرەتایی؟
قوتابخانــەی  لــە  بەڵــێ،  قوتابخانــەی   لــە  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ســەاڵحەددین دایاننــام، نزیــک مزگەوتی دوو دەرگا، ســەاڵحەددین دایاننــام، نزیــک مزگەوتی دوو دەرگا، 
الی ئەســحابە ســپی، قوتابخانەکــە لــە ماڵێکــدا الی ئەســحابە ســپی، قوتابخانەکــە لــە ماڵێکــدا 
بــوو. کاریگەریــی ئــەو کەشــوهەوا و ژینگەیــە، ئــەو بــوو. کاریگەریــی ئــەو کەشــوهەوا و ژینگەیــە، ئــەو 
ــێ  ــتا وای پ ــە ئێس ــەال ک ــن م ــوێنەی نەجمەددی ــێ ش ــتا وای پ ــە ئێس ــەال ک ــن م ــوێنەی نەجمەددی ش

ــوو. ــۆی ب ــن خ ــەال نەجمەددی ــن، م ــوو.دەڵێ ــۆی ب ــن خ ــەال نەجمەددی ــن، م دەڵێ
ــێ  ــان پ ــتیی نووح(ی ــەی )کەش ــێ  قوتابخان ــان پ ــتیی نووح(ی ــەی )کەش ــان: قوتابخان ــان:ڕام ڕام

ــوت. ــوت.دەگ دەگ
کەشــتیی  قوتابخانــەی  بەڵــێ،  کەشــتیی   قوتابخانــەی  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
نــووح، شــێوازی ڕێکخســتنی کتێبخانــە و مێزەکــەی، نــووح، شــێوازی ڕێکخســتنی کتێبخانــە و مێزەکــەی، 
شــێوەی  و  قســەکانی  الی،  دەهاتنــە  شــێوەی ئەوانــەی  و  قســەکانی  الی،  دەهاتنــە  ئەوانــەی 
ــوون،  ــەالم شــتێکی ســەیر ب ــوون، خــۆی و پشــیلەکانی، ل ــەالم شــتێکی ســەیر ب خــۆی و پشــیلەکانی، ل
تەنانــەت پاشــنیوەڕۆیان کــە خەڵکــی و ئەهلــی بــازاڕ تەنانــەت پاشــنیوەڕۆیان کــە خەڵکــی و ئەهلــی بــازاڕ 
بــۆ فێربوونــی نووســین و خوێندنــی کــوردی، یــان بــۆ بــۆ فێربوونــی نووســین و خوێندنــی کــوردی، یــان بــۆ 
فێربوونــی زمانــی فارســی دەهاتــن، ئەمانــە هەمــووی فێربوونــی زمانــی فارســی دەهاتــن، ئەمانــە هەمــووی 
جارێکیــان  وێنــە.  بــە  بووبــوون  خەیاڵمــدا  جارێکیــان لــە  وێنــە.  بــە  بووبــوون  خەیاڵمــدا  لــە 
ــی  ــم دەرس ــوت دەتوان ــوو دەیگ ــی ب ــم لێ ــۆم گوێ ــی خ ــم دەرس ــوت دەتوان ــوو دەیگ ــی ب ــم لێ ــۆم گوێ خ

ــووە. ــز ب ــاوم ک ــەاڵم چ ــەوە، ب ــش بڵێم ــووە.ئینگلیزی ــز ب ــاوم ک ــەاڵم چ ــەوە، ب ــش بڵێم ئینگلیزی

ڕامــان:ڕامــان: دواتــر قســەکەیت بــۆ ڕوون بــووەوە کــە  دواتــر قســەکەیت بــۆ ڕوون بــووەوە کــە 
ڕاســتە دەتوانــێ زمانــی ئینگلیــزی بڵێتــەوە؟ڕاســتە دەتوانــێ زمانــی ئینگلیــزی بڵێتــەوە؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئەوســا مــن منــداڵ بــووم، ئــەوە  ئەوســا مــن منــداڵ بــووم، ئــەوە 
نازانــم، بــەاڵم ئــەوەم لــە یــادە کــە ئەو پرســیارەیان نازانــم، بــەاڵم ئــەوەم لــە یــادە کــە ئەو پرســیارەیان 
لێکــرد، ئەویــش ئــەو وەاڵمــەی دانــەوە. گوتــی مــن لێکــرد، ئەویــش ئــەو وەاڵمــەی دانــەوە. گوتــی مــن 
چــاوم کــزە، بــەاڵم پاشــنیوەڕۆیان دەرســی فارســی چــاوم کــزە، بــەاڵم پاشــنیوەڕۆیان دەرســی فارســی 
ــم شــەویش خەریــک  ــم شــەویش خەریــک و حســابی دەگوتــەوە، وا بزان و حســابی دەگوتــەوە، وا بزان
بــوو، ئێمــە بەیانیــان تــا عەســرێکی درەنــگ لــەالی بــوو، ئێمــە بەیانیــان تــا عەســرێکی درەنــگ لــەالی 

دەماینەوە.دەماینەوە.
ــە  ــی ب ــاوی پێوەندی ــی چ ــەاڵم کزبوون ــە  ب ــی ب ــاوی پێوەندی ــی چ ــەاڵم کزبوون ــان: ب ــان:ڕام ڕام
نییــە، چونکــە  ئینگلیزییــەوە  وانــەی  نییــە، چونکــە وتنــەوەی  ئینگلیزییــەوە  وانــەی  وتنــەوەی 
چــاوی کــز بووبــێ، ئــەوە ناتوانــێ زمانــی فارســیش چــاوی کــز بووبــێ، ئــەوە ناتوانــێ زمانــی فارســیش 
ــەی  ــەو ماوەی ــارە ئ ــاڵ دی ــەر ح ــە ه ــەوە.. ب ــەی بڵێت ــەو ماوەی ــارە ئ ــاڵ دی ــەر ح ــە ه ــەوە.. ب بڵێت
لــەوێ ماویتــەوە، کــە هەشــت مانگێــک بــووە، لــەوێ ماویتــەوە، کــە هەشــت مانگێــک بــووە، 

ســوودت لــێ وەرگرتــووە؟ســوودت لــێ وەرگرتــووە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، ماوەکــەی لــەو دەورە  بەڵــێ، ماوەکــەی لــەو دەورە 
بــوو، چونکــە مــن بــۆ ســاڵی خوێندنــی دوای ئــەوە بــوو، چونکــە مــن بــۆ ســاڵی خوێندنــی دوای ئــەوە 

ــەوە. ــە قوتابخان ــەوە.خرام ــە قوتابخان خرام
ڕامــان:ڕامــان: هەشــت مانگێــک لــەوێ بــووی، ئەوانــەی  هەشــت مانگێــک لــەوێ بــووی، ئەوانــەی 
ــان و  ــدا خوێندبێتی ــاون و لەگەڵت ــرت م ــە بی ــە ل ــان و ک ــدا خوێندبێتی ــاون و لەگەڵت ــرت م ــە بی ــە ل ک
ــە کــێ  ــر کەســێکیان تێــدا هەڵکەوتبــێ، ئەوان ــە کــێ دوات ــر کەســێکیان تێــدا هەڵکەوتبــێ، ئەوان دوات

بــوون؟بــوون؟

ســلێمانی، ماڵــی خۆیــان، الی فلکــەی ســجن، ســاڵی ســلێمانی، ماڵــی خۆیــان، الی فلکــەی ســجن، ســاڵی ١993١993، لــە ، لــە 
ڕاســتەوە: ســەروەت ئەنــوەر ســەوز، قــادر میرخــان، فەرەیــدوون ڕاســتەوە: ســەروەت ئەنــوەر ســەوز، قــادر میرخــان، فەرەیــدوون 

قازی.قازی.
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بیرمــە،  لــە  وا  کــە  ئــەوەی  بیرمــە،   لــە  وا  کــە  ئــەوەی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
کوڕێكــی ئامــۆزای باوکــم بــوو، ئەویشــمان لەگــەڵ کوڕێكــی ئامــۆزای باوکــم بــوو، ئەویشــمان لەگــەڵ 
بــوو، نەختێــک الســار و بزێــو بــوو، زۆر جــار مــەال بــوو، نەختێــک الســار و بزێــو بــوو، زۆر جــار مــەال 
دەیویســت  ئــەو  دەکــرد،  قەڵــس  دەیویســت نەجمەددینــی  ئــەو  دەکــرد،  قەڵــس  نەجمەددینــی 
هەمــوو شــتەکان الی خــۆی بن، بــۆ نموونە قەڵەمی هەمــوو شــتەکان الی خــۆی بن، بــۆ نموونە قەڵەمی 
هەبــوو، دەیگــوت پــارە بێنــن قەڵەمتــان دەدەمــێ، هەبــوو، دەیگــوت پــارە بێنــن قەڵەمتــان دەدەمــێ، 
دەفتــەری هەبــوو، دەبوایــە ئــەو شــتانەمان لــەالی دەفتــەری هەبــوو، دەبوایــە ئــەو شــتانەمان لــەالی 
ــی  ــوو، نەیدەهێشــت لێ ــاوی هەب ــە، ئ ــی خــۆی بکڕیای ــوو، نەیدەهێشــت لێ ــاوی هەب ــە، ئ خــۆی بکڕیای

ــەوە. ــەوە.بخۆین بخۆین
ڕامان:ڕامان: نەیدەهێشت ئاوی بەللوعە بخۆنەوە؟ نەیدەهێشت ئاوی بەللوعە بخۆنەوە؟

تەختــە  ســەالجەی  تەختــە ئــاوی  ســەالجەی  ئــاوی  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
ــوڕەی  ــەو ک ــر ئ ــرد، ئیت ــێ دەک ــەهۆڵی ت ــوو، س ــوڕەی ب ــەو ک ــر ئ ــرد، ئیت ــێ دەک ــەهۆڵی ت ــوو، س ب
ئامــۆزای باوکــم کــە نــاوی جەمالــە، بەعــزە جارێــک ئامــۆزای باوکــم کــە نــاوی جەمالــە، بەعــزە جارێــک 
ــەوە  ــەوە بەلووعەکــەی دەکــردەوە و ئاوەکــەی بەردەدای بەلووعەکــەی دەکــردەوە و ئاوەکــەی بەردەدای
دەبوویــن  تینــوو  کــە  چونکــە  بــڕوا،  دەبوویــن لەبــەری  تینــوو  کــە  چونکــە  بــڕوا،  لەبــەری 
نەیدەهێشــت لێــی بخۆینــەوە، ئیتــر ئــەو بەزمانــەی نەیدەهێشــت لێــی بخۆینــەوە، ئیتــر ئــەو بەزمانــەی 
تووڕەیــان  جــار  هەندێــک  خەڵکیــش  تووڕەیــان هەبــوو،  جــار  هەندێــک  خەڵکیــش  هەبــوو، 

کــردووە.کــردووە.
ڕامــان:ڕامــان: جگــە لــەو خزمــەت، دەگێڕنــەوە خەڵکیــش  جگــە لــەو خزمــەت، دەگێڕنــەوە خەڵکیــش 

بــە گشــتی تووڕەیــان دەکــرد.بــە گشــتی تووڕەیــان دەکــرد.
قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: جــاری وا هەبــوو منداڵەوردکــە لــە جــاری وا هەبــوو منداڵەوردکــە لــە 
ــی  ــە حەمام ــەرەوە، ک ــەی ئەوب ــی ســەربانی حەمامەک ــە حەمام ــەرەوە، ک ــەی ئەوب ســەربانی حەمامەک
ــەوە  ــرت، ب ــێ دەگ ــان ت ــن بەردی ــە دەهات ــەوە )مفتی(ی ــرت، ب ــێ دەگ ــان ت ــن بەردی ــە دەهات )مفتی(ی

زۆر تــووڕە دەبــوو. زۆر تــووڕە دەبــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو جەمالــەی ئامــۆزای باوکــت، باوکــی  ئــەو جەمالــەی ئامــۆزای باوکــت، باوکــی 

نــاوی چــی بــوو؟نــاوی چــی بــوو؟
جەاللــی  وەســتا  جەمالــی  جەاللــی   وەســتا  جەمالــی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
چونکــە  میرخــان،  حەســەن  جــەالل  چونکــە دارتــاش،  میرخــان،  حەســەن  جــەالل  دارتــاش، 
باوکــی جــەالل، مامــی باوکــم بــوو. ئێمــە کەفیلمــان باوکــی جــەالل، مامــی باوکــم بــوو. ئێمــە کەفیلمــان 
ــەوێ  ــا و ل ــی دەهێن ــک منداڵێک ــە یەکێ ــوو، ک ــەوێ هەب ــا و ل ــی دەهێن ــک منداڵێک ــە یەکێ ــوو، ک هەب
ــی،  ــە قوتاب ــێ ب ــەوەی بب ــۆ ئ ــرد ب ــی، ناونووســی دەک ــە قوتاب ــێ ب ــەوەی بب ــۆ ئ ــرد ب ناونووســی دەک
دەبوایــە کەســێک کەفیلــی بوایــە، تــا ئــاگای لێــی دەبوایــە کەســێک کەفیلــی بوایــە، تــا ئــاگای لێــی 

بــێ، ئەگــەر شــتێک ڕووی دا بــەوی بڵــێ.بــێ، ئەگــەر شــتێک ڕووی دا بــەوی بڵــێ.

ڕامان: ڕامان: کەفیلی تۆ کێ بوو؟کەفیلی تۆ کێ بوو؟
قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: کەفیلــی من محێدینــی بەقاڵ بوو، کەفیلــی من محێدینــی بەقاڵ بوو، 
ــوو، ســەوزەی  ــەو ب ــەر دووکانەکــەی ئ ــک بەرانب ــوو، ســەوزەی ڕێ ــەو ب ــەر دووکانەکــەی ئ ــک بەرانب ڕێ
ــزی گومــەزی حەمامەکــە، هــەر  ــە ڕی ــزی گومــەزی حەمامەکــە، هــەر دەفرۆشــت، ل ــە ڕی دەفرۆشــت، ل
ــی  ــەو کەفیل ــوو، ئ ــێ ب ــی ل ــد بەقاڵێک ــدا چەن ــی لەوێ ــەو کەفیل ــوو، ئ ــێ ب ــی ل ــد بەقاڵێک ــدا چەن لەوێ
باوکــم،  ئامۆزاکــەی  و  مــن  بــوو،  باوکــم، هەردووکمــان  ئامۆزاکــەی  و  مــن  بــوو،  هەردووکمــان 
ــەال  ــرد، م ــەی دەک ــەو کاران ــال ئ ــە جەم ــا ک ــەال ئەوج ــرد، م ــەی دەک ــەو کاران ــال ئ ــە جەم ــا ک ئەوج
ــردە  ــال ڕای دەک ــوو، جەم ــووڕە دەب ــن ت ــردە نەجمەددی ــال ڕای دەک ــوو، جەم ــووڕە دەب ــن ت نەجمەددی
دەرەوە، ئەمیــش ڕاوی دەنــا، هــاواری دەکــرد و دەرەوە، ئەمیــش ڕاوی دەنــا، هــاواری دەکــرد و 
ــوەوە  ــەم هەتی ــە دەســت ئ ــە ب ــە مح ــوت مح ــوەوە دەیگ ــەم هەتی ــە دەســت ئ ــە ب ــە مح ــوت مح دەیگ

ــوو.  ــی ب ــی ئاوای ــاو، تەبیعات ــە ئ ــوو ب ــم ب ــوو. خوێن ــی ب ــی ئاوای ــاو، تەبیعات ــە ئ ــوو ب ــم ب خوێن
ڕامــان:ڕامــان: دوای ئــەوەی چوویتــە بــەر خوێندنــی  دوای ئــەوەی چوویتــە بــەر خوێندنــی 
ســەرەتایی و لە قوتابخانەی ســەاڵحەددین دەســتت ســەرەتایی و لە قوتابخانەی ســەاڵحەددین دەســتت 
پێکــرد، باســێکی ئــەوەم بــۆ بکــە، لــەوێ ئــەو پێکــرد، باســێکی ئــەوەم بــۆ بکــە، لــەوێ ئــەو 
مامۆســتایەی هونــەری بــە ئێــوە دەگــوت کــێ بــوو؟ مامۆســتایەی هونــەری بــە ئێــوە دەگــوت کــێ بــوو؟ 

ــرت؟ ــێ وەرگ ــد ســوودت ل ــرت؟چەن ــێ وەرگ ــد ســوودت ل چەن
منــی  باوکــم  کــە  ســەرەتا  منــی   باوکــم  کــە  ســەرەتا  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
بــردە قوتابخانــەی ســەاڵحەددین، دەرگای ژووری بــردە قوتابخانــەی ســەاڵحەددین، دەرگای ژووری 
بەڕێوەبــەر بەرانبەر دەرگای حەوشــەی قوتابخانەکە بەڕێوەبــەر بەرانبەر دەرگای حەوشــەی قوتابخانەکە 
ــەرەو دەرگای ژووری  ــک ب ــووی ڕێ ــە دەچ ــوو، ک ــەرەو دەرگای ژووری ب ــک ب ــووی ڕێ ــە دەچ ــوو، ک ب
هاوڕێــی  بەڕێوەبەرەکــە  دەڕۆیشــتی،  هاوڕێــی بەڕێوەبــەر  بەڕێوەبەرەکــە  دەڕۆیشــتی،  بەڕێوەبــەر 
ــەب  ــە مەکت ــۆی ل ــی خ ــوو، کات ــم ب ــی باوک ــەب منداڵی ــە مەکت ــۆی ل ــی خ ــوو، کات ــم ب ــی باوک منداڵی
ــدی  ــق هەمەوەن ــەد تۆفی ــوون، م. محەم ــەوە ب ــدی پێک ــق هەمەوەن ــەد تۆفی ــوون، م. محەم ــەوە ب پێک
ــزار  ــۆر ن ــی دوکت ــەالو، باوک ــە ح ــە حەم ــراو ب ــزار ناس ــۆر ن ــی دوکت ــەالو، باوک ــە ح ــە حەم ــراو ب ناس
هەمەوەنــدی، نزاریــش هــەر لــە دوای مــن هاتــە هەمەوەنــدی، نزاریــش هــەر لــە دوای مــن هاتــە 
ــوار  ــی ســێ و چ ــە پۆل ــە ل ــە ئێم ــەوە، ک ــوار قوتابخان ــی ســێ و چ ــە پۆل ــە ل ــە ئێم ــەوە، ک قوتابخان
ــە  ــی قوتابخان ــەک، داخڵ ــی ی ــۆ پۆل ــەو ب ــن، ئ ــە بووی ــی قوتابخان ــەک، داخڵ ــی ی ــۆ پۆل ــەو ب ــن، ئ بووی

ــوو. ــوو.ب ب
بــۆ  چوونــت  جــارەی  یەکــەم  لــەم  بــۆ   چوونــت  جــارەی  یەکــەم  لــەم  ڕامــان:ڕامــان: 
قوتابخانــە، ئــەوەی زۆر ســرنجی تــۆی ڕاکێشــا چــی قوتابخانــە، ئــەوەی زۆر ســرنجی تــۆی ڕاکێشــا چــی 

ــوو؟ ــوو؟ب ب
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: لــە ژوور ســەری بەڕێوەبــەر،  لــە ژوور ســەری بەڕێوەبــەر، 
تابلۆیــەک  هەمەوەنــدی  تۆفیــق  محەمــەد  تابلۆیــەک م.  هەمەوەنــدی  تۆفیــق  محەمــەد  م. 
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هەبــوو، وێنــەی ســەاڵحەددینی ئەیووبــی بــوو، بــە هەبــوو، وێنــەی ســەاڵحەددینی ئەیووبــی بــوو، بــە 
ــەوە زۆر ســرنجی  ــوو، ئ ــەوە زۆر ســرنجی ڕەنگاوڕەنــگ دروســت کراب ــوو، ئ ڕەنگاوڕەنــگ دروســت کراب
ڕاکێشــام، مــن ســەیری ئــەو تابلۆیــەم دەکــرد، ڕاکێشــام، مــن ســەیری ئــەو تابلۆیــەم دەکــرد، 
باوکــم لەگــەڵ ئــەو قســەی دەکــرد و کارەکانــی باوکــم لەگــەڵ ئــەو قســەی دەکــرد و کارەکانــی 
ــە،  ــی دەدای ــرد، تەســکەرە و فایل ــی دەک ــی ڕای ــە، من ــی دەدای ــرد، تەســکەرە و فایل ــی دەک ــی ڕای من
ــتاش  ــوو، ئێس ــە بڕیب ــەو تابلۆی ــاوم ل ــەر چ ــن ه ــتاش م ــوو، ئێس ــە بڕیب ــەو تابلۆی ــاوم ل ــەر چ ــن ه م

ــێ. ــم دەرناچ ــە خەیاڵ ــەوە ل ــێ.ئ ــم دەرناچ ــە خەیاڵ ــەوە ل ئ
ڕامــان:ڕامــان: دوایــی کــە چوونــە قوتابخانە و دەســتتان  دوایــی کــە چوونــە قوتابخانە و دەســتتان 

بــە دەوام کــرد، مامۆســتای وێنەتــان هەبوو؟بــە دەوام کــرد، مامۆســتای وێنەتــان هەبوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: لە پۆلی یەک و دوو مامۆســتایەک  لە پۆلی یەک و دوو مامۆســتایەک 
هەبــوو نــاوی مامۆســتا نــەژاد بوو، ئەمــە زۆر کۆنە، هەبــوو نــاوی مامۆســتا نــەژاد بوو، ئەمــە زۆر کۆنە، 
نــاوی باوکیــم بیــر نایەتــەوە، نزیکــەی ســاڵێک لــەم نــاوی باوکیــم بیــر نایەتــەوە، نزیکــەی ســاڵێک لــەم 

قوتابخانەیــە بــوو، شــێوەی لــە ماڵــی قوتابخانەیــە بــوو، شــێوەی لــە ماڵــی 
مەحمــوود شــەوقی و ئــەوان دەچــوو، مەحمــوود شــەوقی و ئــەوان دەچــوو، 
هەرچەنــدە باوەڕیــش ناکــەم ســەر هەرچەنــدە باوەڕیــش ناکــەم ســەر 
ــەاڵم  ــێ، ب ــی ئــەوان بووب ــە خێزان ــەاڵم ب ــێ، ب ــی ئــەوان بووب ــە خێزان ب
پیاوێکــی زۆر جــوان بــوو، ســوور پیاوێکــی زۆر جــوان بــوو، ســوور 
و ســپییەک، قــژی نەختێــک لــوول و ســپییەک، قــژی نەختێــک لــوول 

بــوو.بــوو.
ڕامان:ڕامان: شتێکی تایبەت بە هونەر هەبوو؟ شتێکی تایبەت بە هونەر هەبوو؟

قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: شــتێک بــە نــاوی وانــەی هونــەر شــتێک بــە نــاوی وانــەی هونــەر 
نەبــوو، بابەتەکــە وێنــە و ئیشــی دەســت بــوو، بــە نەبــوو، بابەتەکــە وێنــە و ئیشــی دەســت بــوو، بــە 
مەقەبــا هەندێــک شــتی فێــر دەکردیــن، کــە بەبــێ مەقەبــا هەندێــک شــتی فێــر دەکردیــن، کــە بەبــێ 
ئــەوەی کەتیــرە - ســەمغ بــەکار بێنیــن، کەلوپــەل ئــەوەی کەتیــرە - ســەمغ بــەکار بێنیــن، کەلوپــەل 
ــە چــۆن کورســییەک،  ــۆ نموون ــن، ب ــە چــۆن کورســییەک، دروســت بکەی ــۆ نموون ــن، ب دروســت بکەی

مێزێــک لــە مقەبــا دروســت دەکــەی.مێزێــک لــە مقەبــا دروســت دەکــەی.
ڕامان:ڕامان: ئەوە کاری دەستیتان بوو؟ ئەوە کاری دەستیتان بوو؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، ئەوانــەم لــە یــادن و زۆر  بەڵــێ، ئەوانــەم لــە یــادن و زۆر 
ــەی  ــەو کاردانەوەی ــش ئ ــەی ســرنجیان ڕاکێشــام، دوایی ــەو کاردانەوەی ــش ئ ســرنجیان ڕاکێشــام، دوایی
لــەالی مــن هەبــوو، حــەزم دەکــرد بــە مەقەبــا لــەالی مــن هەبــوو، حــەزم دەکــرد بــە مەقەبــا 
هەندێــک شــت دروســت بکــەم. لێــرەدا حــەز دەکــەم هەندێــک شــت دروســت بکــەم. لێــرەدا حــەز دەکــەم 
ئــەو قســانەم بــۆ شــوێنێکی دیکــە بگوێزمــەوە، ئــەو قســانەم بــۆ شــوێنێکی دیکــە بگوێزمــەوە، 
چونکــە ئەویــش پێوەندیــی بــەوەوە هەیــە، مــن چونکــە ئەویــش پێوەندیــی بــەوەوە هەیــە، مــن 

لــە دووکانــی باوکــم لــە قەیســەری وەســمان پاشــا لــە دووکانــی باوکــم لــە قەیســەری وەســمان پاشــا 
بــووم، ئــەو قەیســەرییە، مەبەســتم قەیســەرییە بــووم، ئــەو قەیســەرییە، مەبەســتم قەیســەرییە 

ــووتا. ــە س ــووتا.کۆنەکەی ــە س کۆنەکەی
ڕامــان:ڕامــان: وەک لەبیــرت بــێ، ســاڵی چەنــد ئــەو  وەک لەبیــرت بــێ، ســاڵی چەنــد ئــەو 

قەیســەرییە ســووتا؟قەیســەرییە ســووتا؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: وا بزانــم  وا بزانــم ١973١973 بــوو، ئەگــەر  بــوو، ئەگــەر 
ســووتانەکە  بــوو،  ســووتانەکە   بــوو،   ١973١973 ســاڵی  نەبــم  ســاڵی هەڵــە  نەبــم  هەڵــە 
دەســتی حکوومەتــی تێــدا بــوو، حکوومــەت خــۆی دەســتی حکوومەتــی تێــدا بــوو، حکوومــەت خــۆی 
ــۆی  ــۆ خ ــەرییە ب ــەو قەیس ــە ئ ــووتاندی، چونک ــۆی س ــۆ خ ــەرییە ب ــەو قەیس ــە ئ ــووتاندی، چونک س
شــتێک بــوو، زۆر تایبــەت بــوو، خەڵکــی زۆریشــی شــتێک بــوو، زۆر تایبــەت بــوو، خەڵکــی زۆریشــی 
تێــدا بــوو کــە وا ســەر بــە حیزبــەکان بــوون، تێــدا بــوو کــە وا ســەر بــە حیزبــەکان بــوون، 
ئەوســا پارتــی و شــیوعی هەبــوون، بــاوەڕت هەبــێ ئەوســا پارتــی و شــیوعی هەبــوون، بــاوەڕت هەبــێ 
لەنــاو یەکــدا ئەوەنــدە تەبــا و لەنــاو یەکــدا ئەوەنــدە تەبــا و 
هەمــوو  بــوون،  هەمــوو هاوهەڵوێســت  بــوون،  هاوهەڵوێســت 
شــتێکیان یــەک بــوو، بۆیــەش شــتێکیان یــەک بــوو، بۆیــەش 
ــەوە  ــۆ ئ ــەت ســرنجێکی ب ــەوە حکووم ــۆ ئ ــەت ســرنجێکی ب حکووم

هەبــوو.هەبــوو.
ڕامــان:ڕامــان: دیــارە لــە نــاو ئــەو  دیــارە لــە نــاو ئــەو 
قەیســەرییەدا جموجووڵێکی سیاســی بەڕێوەچووە؟قەیســەرییەدا جموجووڵێکی سیاســی بەڕێوەچووە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، ئەوجــا قەیســەرییەکە  بەڵــێ، ئەوجــا قەیســەرییەکە 
ــازاڕ  ــاو ب ــک جــار کــە لەن ــوو، هەندێ ــازاڕ دەرگای زۆر ب ــاو ب ــک جــار کــە لەن ــوو، هەندێ دەرگای زۆر ب
شــتێک ڕووی دەدا، ئــەو ســەردەمە قڵیشــانەوە شــتێک ڕووی دەدا، ئــەو ســەردەمە قڵیشــانەوە 
 - شــەش  نزیکــەی  قەیســەرییەکە  بــوو،  - بــاوی  شــەش  نزیکــەی  قەیســەرییەکە  بــوو،  بــاوی 
ــە هــەر الیەکــەوە خــۆت  ــە هــەر الیەکــەوە خــۆت حــەوت دەرگای هەبــوو، ل حــەوت دەرگای هەبــوو، ل
ــی  ــت، دەتتوان ــدا ون دەبووی ــە ناوی ــا، ل ــدا کردب ــی پێ ــت، دەتتوان ــدا ون دەبووی ــە ناوی ــا، ل ــدا کردب پێ

ــت. ــاز بی ــەوە دەرب ــی دیک ــە دەرگاکان ــت.ل ــاز بی ــەوە دەرب ــی دیک ــە دەرگاکان ل
ڕامــان:ڕامــان: دەرگاکانــی ئــەو قەیســەرییەت لەبیــر  دەرگاکانــی ئــەو قەیســەرییەت لەبیــر 

مــاوە؟مــاوە؟
ئاســنگەرەکان  دیــوی  ئاســنگەرەکان بیرمــە  دیــوی  بیرمــە  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
دوو  مەیدانەکــە،  بەرانبــەر  هەبــوو،  دەرگای  دوو دوو  مەیدانەکــە،  بەرانبــەر  هەبــوو،  دەرگای  دوو 
دەرگای هەبــوو، لــە شــانی قەیســەری نەقیــب، دوو دەرگای هەبــوو، لــە شــانی قەیســەری نەقیــب، دوو 
دەرگای هەبــوو، لــە پشــتەوە دەرگایەکــی هەبــوو، دەرگای هەبــوو، لــە پشــتەوە دەرگایەکــی هەبــوو، 
ــی ئاســنگەرەکان  ــوو، پشــتی دووکان ــەک ب ــی ئاســنگەرەکان کەالوەی ــوو، پشــتی دووکان ــەک ب کەالوەی

فەزا کاریگەریی دەروونی 
زۆری بۆ سەر ئادەمیزاد 
هەیە.. وێناکردنیش لە 

کاری هونەریدا زۆر گرنگە.
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بــوو، ئیتــر ئەمانــە هەمــووی خەڵکــی لێیانــەوە بــوو، ئیتــر ئەمانــە هەمــووی خەڵکــی لێیانــەوە 
ــوون. ــاز دەب ــوون.دەرب ــاز دەب دەرب

ــرا حکوومــەت قەیســەرییەکەی  ــرا حکوومــەت قەیســەرییەکەی  چــۆن زان ــان: چــۆن زان ــان:ڕام ڕام
ــووتاندووە؟ ــووتاندووە؟س س

ــەوە دەچــوو ســووتانەکە هــەر  ــەوە دەچــوو ســووتانەکە هــەر ل ــادر میرخــان: ل ــادر میرخــان: ق ق
کاری حکوومــەت خــۆی بێ، خەڵک هەمووی ئەوەی کاری حکوومــەت خــۆی بێ، خەڵک هەمووی ئەوەی 
ــووتاندنێکی  ــووتاندنەکەی، س ــە س ــی، چونک ــووتاندنێکی دەزان ــووتاندنەکەی، س ــە س ــی، چونک دەزان
ــرێ،  ــڕ بگ ــەوە گ ــە الیەک ــی ل ــوو، بڵێ ــایی نەب ــرێ، ئاس ــڕ بگ ــەوە گ ــە الیەک ــی ل ــوو، بڵێ ــایی نەب ئاس
دووکانێــک بســووتێ و کۆتایــی بێــت، بــە یەکجــار دووکانێــک بســووتێ و کۆتایــی بێــت، بــە یەکجــار 

هــەر هەمــووی ســووتا.هــەر هەمــووی ســووتا.
ڕامان:ڕامان: تۆ لەو قەیسەرییەدا چیت دەکرد؟ تۆ لەو قەیسەرییەدا چیت دەکرد؟

شــتێکم  هەمــوو  و  منداڵیــم  شــتێکم   هەمــوو  و  منداڵیــم  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ــە  ــە قوتابخان ــەردەوام ل ــوو، ب ــەو قەیســەرییەدا ب ــە ل ــە قوتابخان ــەردەوام ل ــوو، ب ــەو قەیســەرییەدا ب ل
هاتوومەتــەوە و چــووم بــۆ ئــەوێ، ئیتــر لەگــەڵ ئەو هاتوومەتــەوە و چــووم بــۆ ئــەوێ، ئیتــر لەگــەڵ ئەو 
خەڵکــەی ئــەو کاتــە، بــەو ژیانــەی ئــەو ســەردەمە خەڵکــەی ئــەو کاتــە، بــەو ژیانــەی ئــەو ســەردەمە 

ــرد. ــەڕێ دەک ــان ب ــوو، ڕۆژگارم ــرد.هەب ــەڕێ دەک ــان ب ــوو، ڕۆژگارم هەب
ڕامــان:ڕامــان: لەبیــرت مابــێ، لــەو قەیســەرییەدا کەســی  لەبیــرت مابــێ، لــەو قەیســەرییەدا کەســی 

لــێ بــوو دواتــر بووبێتــە هونەرمەنــد؟لــێ بــوو دواتــر بووبێتــە هونەرمەنــد؟
باوکــم  دووکانــی  باوکــم بەرانبــەر  دووکانــی  بەرانبــەر  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
ــید  ــتا ڕەش ــی وەس ــرەوە دووکان ــک لەمات ــید دووکانێ ــتا ڕەش ــی وەس ــرەوە دووکان ــک لەمات دووکانێ
ــوو،  ــەو ب ــەالی ئ ــەر ل ــی ه ــوو، زاواکەش ــی ب ــوو، بانەی ــەو ب ــەالی ئ ــەر ل ــی ه ــوو، زاواکەش ــی ب بانەی
کــە  بانەیــی  ئەحمــەد  خەلفــە  دەگــوت  کــە پێیــان  بانەیــی  ئەحمــەد  خەلفــە  دەگــوت  پێیــان 
هەمــوو بەرگــدرووەکان بــەو نــاوەوە دەیناســن، هەمــوو بەرگــدرووەکان بــەو نــاوەوە دەیناســن، 
زاوای وەســتا ڕەشــید بانەیــی بــوو، لــە دووکانەکــە زاوای وەســتا ڕەشــید بانەیــی بــوو، لــە دووکانەکــە 
پێکــەوە بــوون، وەســتا ڕەشــید بانەیــی زوو مــرد، پێکــەوە بــوون، وەســتا ڕەشــید بانەیــی زوو مــرد، 
)عوســمان عەلــی(ی گۆرانیبێــژ شــاگردی بــوو، )عوســمان عەلــی(ی گۆرانیبێــژ شــاگردی بــوو، 
ــر  ــن گەورەت ــە م ــی ل ــک تەمەن ــوو، نەختێ ــج ب ــر گەن ــن گەورەت ــە م ــی ل ــک تەمەن ــوو، نەختێ ــج ب گەن
ــە ئیشــی دەســت و شــتی  ــوو، ئەویــش حــەزی ل ــە ئیشــی دەســت و شــتی ب ــوو، ئەویــش حــەزی ل ب

وا دەکــرد.وا دەکــرد.
ڕامان:ڕامان: بەدەم ئیشکردنەوە گۆرانی نەدەگوت؟ بەدەم ئیشکردنەوە گۆرانی نەدەگوت؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بــا، بــە دەم ئیــش کردنــەوە  بــا، بــە دەم ئیــش کردنــەوە 
گۆرانــی دەگــوت، ئــەم ئیشــی تەریبــی دەکــرد، گۆرانــی دەگــوت، ئــەم ئیشــی تەریبــی دەکــرد، 
ــاودار،  ــی ن ــوو، مرادخان ــاودار هەب ــی ن ــا جل ــاودار، ئەوس ــی ن ــوو، مرادخان ــاودار هەب ــی ن ــا جل ئەوس

ناوەکــەی لۆکــەی تــێ دەکــرا، تەریبیــان دەدا و ناوەکــەی لۆکــەی تــێ دەکــرا، تەریبیــان دەدا و 
ــدووری  ــەڵ دەیان ــە تەق ــت، ب ــدووری، بەدەس ــدووری دەیان ــەڵ دەیان ــە تەق ــت، ب ــدووری، بەدەس دەیان
ــەک  ــتێ، کورت ــدا بوەس ــەی تێ ــۆ ئــەوەی لۆکەک ــەک ب ــتێ، کورت ــدا بوەس ــەی تێ ــۆ ئــەوەی لۆکەک ب
ــژ  ــی درێ ــژ، وەک چاکەتێک ــی درێ ــوو، کورتەک ــژ هەب ــی درێ ــژ، وەک چاکەتێک ــی درێ ــوو، کورتەک هەب
ــی  ــی کوردی ــوو، بەســەر دەرپێ ــوو، قۆپچــەی نەب ــی ب ــی کوردی ــوو، بەســەر دەرپێ ــوو، قۆپچــەی نەب ب
خامــدا، وەک شــەرواڵ، کورتەکێکیــان بەســەردا خامــدا، وەک شــەرواڵ، کورتەکێکیــان بەســەردا 
دەکــرد، ئەوانــەی دەدووری، جگــە لــە جلــی کوردی دەکــرد، ئەوانــەی دەدووری، جگــە لــە جلــی کوردی 
و شــەرواڵ و مرادخانــی، ئیشــی لۆکەشــی دەکــرد.و شــەرواڵ و مرادخانــی، ئیشــی لۆکەشــی دەکــرد.
دووکانــی  شــاگردی  عەلــی  عوســمان  دووکانــی   شــاگردی  عەلــی  عوســمان  ڕامــان:ڕامــان: 

بــوو؟ بــوو؟بەرگــدروون  بەرگــدروون 
ــەوێ  ــی ل ــمان عەل ــێ، عوس ــەوێ  بەڵ ــی ل ــمان عەل ــێ، عوس ــان: بەڵ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
دەکــرد،  تەریبــی  ئیشــی  زیاتــر  بــوو،  دەکــرد، شــاگرد  تەریبــی  ئیشــی  زیاتــر  بــوو،  شــاگرد 
تەریبــی دەدا، ئیشــی تەریــب زۆرە، وەرە دانیشــە تەریبــی دەدا، ئیشــی تەریــب زۆرە، وەرە دانیشــە 
ئــەم هەمــوو خەتــە بــە تەقــەڵ بــدوورە، بــە دەســت ئــەم هەمــوو خەتــە بــە تەقــەڵ بــدوورە، بــە دەســت 
ئــەوەدا زۆر جــار  لەپــاڵ  بــە دەرزی دەکــرا،  ئــەوەدا زۆر جــار و  لەپــاڵ  بــە دەرزی دەکــرا،  و 
شــتەکانی لــە تەنیشــت دەزگاکــەوە دادەنــا، ئــەوان شــتەکانی لــە تەنیشــت دەزگاکــەوە دادەنــا، ئــەوان 
ــش  ــوو، منی ــێ نەب ــان ل ــوون، چاوی ــوەوە ب ــەو دی ــش ل ــوو، منی ــێ نەب ــان ل ــوون، چاوی ــوەوە ب ــەو دی ل
ئیشــم دەکــرد،  تەنیشــتی، هەندێــک  ئیشــم دەکــرد، دەچوومــە  تەنیشــتی، هەندێــک  دەچوومــە 
وا  ئــەوە  دەیگــوت  و  دەدام  یارمەتــی  وا ئەویــش  ئــەوە  دەیگــوت  و  دەدام  یارمەتــی  ئەویــش 
ناکــرێ، وەهــای لــێ بکــە، ئەمــە وا نابــێ، وەهــای ناکــرێ، وەهــای لــێ بکــە، ئەمــە وا نابــێ، وەهــای 

ســلێمانی، هۆڵــی مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت، ســاڵی ســلێمانی، هۆڵــی مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت، ســاڵی ١990١990، ، 
لــە ڕاســتەوە: قــادر میرخــان، ســوبحی پەتــرۆس.لــە ڕاســتەوە: قــادر میرخــان، ســوبحی پەتــرۆس.
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ــێ بکــە. ــێ بکــە.ل ل
ڕامــان:ڕامــان: لەگــەڵ عوســمان عەلــی باســی هونەرتــان  لەگــەڵ عوســمان عەلــی باســی هونەرتــان 

نەدەکرد؟نەدەکرد؟
بــۆ بگێڕمــەوە،  بــا شــتێکت  بــۆ بگێڕمــەوە،   بــا شــتێکت  قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: 
ــوو،  ــوو، ئەوکاتــە ئۆتۆمۆبیلــی دووکەڵــی مێشــەکە هەب ئەوکاتــە ئۆتۆمۆبیلــی دووکەڵــی مێشــەکە هەب
کــرد  بــۆی  پێشــنیارم  یادمــە  لــە  کــرد ئێســتاش  بــۆی  پێشــنیارم  یادمــە  لــە  ئێســتاش 
ــن.  ــی دووكەڵــی مێشــەکە دروســت بکەی ــن. ئۆتۆمۆبیل ــی دووكەڵــی مێشــەکە دروســت بکەی ئۆتۆمۆبیل
پێــم گــوت چــۆن ئــەو ئاگــرە ڕێــک بخەیــن دووکەڵی پێــم گــوت چــۆن ئــەو ئاگــرە ڕێــک بخەیــن دووکەڵی 
ــۆ  ــەو کاغــەزەم ب ــڕۆ ئ ــێ بێتــە دەرەوە؟ گوتــی ب ــۆ ل ــەو کاغــەزەم ب ــڕۆ ئ ــێ بێتــە دەرەوە؟ گوتــی ب ل
ــر شــکڵێکی  ــەم، ئیت ــک دەخ ــی ڕێ ــن بۆت ــە، م ــر شــکڵێکی بێن ــەم، ئیت ــک دەخ ــی ڕێ ــن بۆت ــە، م بێن
ــەز  ــە کاغ ــە، ب ــوو، ئێســتاش لەبیرم ــەز دروســت کردب ــە کاغ ــە، ب ــوو، ئێســتاش لەبیرم دروســت کردب
ــرد، الی  ــێ دەک ــان ت ــوو، کاغەزم ــۆ کردب ــۆری ب ــرد، الی ب ــێ دەک ــان ت ــوو، کاغەزم ــۆ کردب ــۆری ب ب
ئاســنگەرەکان کابرایــەک هەبــوو هێڵەکــی دروســت ئاســنگەرەکان کابرایــەک هەبــوو هێڵەکــی دروســت 
دەکــرد، بــۆ پشتەکەشــی پارچــە تەلــی هێڵەکمــان دەکــرد، بــۆ پشتەکەشــی پارچــە تەلــی هێڵەکمــان 

دەهێنــا، دەیبــڕی و دەیخســتە ژێرەکــەی.دەهێنــا، دەیبــڕی و دەیخســتە ژێرەکــەی.
ــۆی دروســت  ــان ب ــەی چــۆن ئاگرەکەت ــۆی دروســت  ئ ــان ب ــەی چــۆن ئاگرەکەت ــان: ئ ــان:ڕام ڕام

ــوو؟ ــوو؟کردب کردب
قــادر میرخان:قــادر میرخان: پشــکۆی ئاگــری الی چایچییەکەی  پشــکۆی ئاگــری الی چایچییەکەی 
خۆمــان، شــێخ تەیــب قەرەداغــی دەهێنــا )بــە خۆمــان، شــێخ تەیــب قەرەداغــی دەهێنــا )بــە 
داخــەوە ئێســتا نەمــاوە(، دەیخســتە ناویــەوە و داخــەوە ئێســتا نەمــاوە(، دەیخســتە ناویــەوە و 
ــەی  ــی هێڵکەک ــرد و تەل ــێ دەک ــەڕۆی ت ــەڕۆ و م ــەی پ ــی هێڵکەک ــرد و تەل ــێ دەک ــەڕۆی ت ــەڕۆ و م پ
دەخســتە ســەری و هەڵیدەگێڕایــەوە، ئیتــر بــە دەخســتە ســەری و هەڵیدەگێڕایــەوە، ئیتــر بــە 
مەقەبــا دروســتمان کردبــوو، عەینــی مەکینــەی مەقەبــا دروســتمان کردبــوو، عەینــی مەکینــەی 
جێبێکــی  مقەبــاش  بــە  هــەر  جێبێکــی ئۆتۆمۆبیلەکــە،  مقەبــاش  بــە  هــەر  ئۆتۆمۆبیلەکــە، 
الندرۆڤەرمــان بــۆ دروســت کردبــوو، ڕای دەکێشــا و الندرۆڤەرمــان بــۆ دروســت کردبــوو، ڕای دەکێشــا و 
لــە دووکەڵکێشــەکەیەوە دووکــەڵ دەهاتــە دەرەوە، لــە دووکەڵکێشــەکەیەوە دووکــەڵ دەهاتــە دەرەوە، 
هونەرمەنــد  لەگــەڵ  یادەوەرییانەیــە  ئــەو  هونەرمەنــد ئــەوە  لەگــەڵ  یادەوەرییانەیــە  ئــەو  ئــەوە 
عوســمان عەلــی لــە بیــرم مــاون، ئەمانــە هەمــووی عوســمان عەلــی لــە بیــرم مــاون، ئەمانــە هەمــووی 

ــوون. ــن شــت ب ــەالی م ــوون.ل ــن شــت ب ــەالی م ل
ڕامان:ڕامان: لەو قەیسەرییەدا چیترت لەبیر ماوە؟ لەو قەیسەرییەدا چیترت لەبیر ماوە؟

ــی وەســتا جــەالل حەســەن  ــی وەســتا جــەالل حەســەن  ماڵ ــان: ماڵ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
ئەمیــن میرخــان ئامــۆزای باوکــم، لەگــەڵ ماڵــی ئەمیــن میرخــان ئامــۆزای باوکــم، لەگــەڵ ماڵــی 
لــە  لــە گەڕەکــی حاجــی حــان، هــەر  لــە خۆمــان  لــە گەڕەکــی حاجــی حــان، هــەر  خۆمــان 

تەنیشــت یــەک بوویــن، دیوارێکیشــمان بــە یەکــەوە تەنیشــت یــەک بوویــن، دیوارێکیشــمان بــە یەکــەوە 
ــوو، دایکــی  ــر ب ــە دەنگــی یەکت ــان ل ــوو، گوێم ــوو، دایکــی هەب ــر ب ــە دەنگــی یەکت ــان ل ــوو، گوێم هەب
کانــی  عەلــی  باجــی شەمســەی  کانــی ئــەو جەمالــە،  عەلــی  باجــی شەمســەی  ئــەو جەمالــە، 
دڕکەیــی نــاو بــوو، ئێســتاش دەموچاویــم لــە یــادە، دڕکەیــی نــاو بــوو، ئێســتاش دەموچاویــم لــە یــادە، 
باوکــم لەســەر دیــواری تەنیشــتی ئەمــا و ئــەوالی باوکــم لەســەر دیــواری تەنیشــتی ئەمــا و ئــەوالی 
دووکانەکــەی کــە گەچــکاری بــوو، قەیســەرییەکەش دووکانەکــەی کــە گەچــکاری بــوو، قەیســەرییەکەش 
ــەم  ــە قەڵ ــرم دێ ب ــە خشــت دروســتکرابوو، بەبی ــەم ب ــە قەڵ ــرم دێ ب ــە خشــت دروســتکرابوو، بەبی ب
شــتێکم کردبــوو، هەمــوو جــارێ کــە ســەیرم دەکــرد شــتێکم کردبــوو، هەمــوو جــارێ کــە ســەیرم دەکــرد 
هەســتێکم  یــاد،  دەهاتــەوە  ئــەوم  هەســتێکم دەموچــاوی  یــاد،  دەهاتــەوە  ئــەوم  دەموچــاوی 
ــای  ــن وێن ــۆن دەڵێ ــوو، وەک چ ــەال دروســت دەب ــای ل ــن وێن ــۆن دەڵێ ــوو، وەک چ ــەال دروســت دەب ل
شــتێک، لــە شــتێکدا دەبینیــت، ئێســتاش هەمیشــە شــتێک، لــە شــتێکدا دەبینیــت، ئێســتاش هەمیشــە 
ــانا  ــتێکی زۆر س ــە، ش ــە خەیاڵمدای ــە ل ــەو وێنەی ــانا ئ ــتێکی زۆر س ــە، ش ــە خەیاڵمدای ــە ل ــەو وێنەی ئ
بــوو، ئــەوە نەبــوو بڵێــی دەموچاوێکــە، بــەاڵم بــوو، ئــەوە نەبــوو بڵێــی دەموچاوێکــە، بــەاڵم 
جووڵەیــەک بــوو بــە قەڵــەم کردبــووم، ئەمــەم تــا جووڵەیــەک بــوو بــە قەڵــەم کردبــووم، ئەمــەم تــا 

ــەوە. ــرم ناچێت ــە بی ــادە و ل ــە ی ــەوە.ئێســتاش ل ــرم ناچێت ــە بی ــادە و ل ــە ی ئێســتاش ل
ئــەم  نیگارکێشــاندا  کاری  لــە  دیــارە  ئــەم   نیگارکێشــاندا  کاری  لــە  دیــارە  ڕامــان:ڕامــان: 
ــی شــتەکان،  ــان وێناکردن ــا، ی ــە وێن ــی شــتەکان، هەســتکردن ب ــان وێناکردن ــا، ی ــە وێن هەســتکردن ب

بــە دیمەنــی کەســێکەوە دەتبەســتێتەوە؟بــە دیمەنــی کەســێکەوە دەتبەســتێتەوە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: وێناکردنــی شــتێک بــە شــتێکیتر  وێناکردنــی شــتێک بــە شــتێکیتر 
لــە کاری هونەریــدا گرنگــی خــۆی هەیــە، ئــەوە لــە کاری هونەریــدا گرنگــی خــۆی هەیــە، ئــەوە 
کارکردنــە لەســەر خەیــاڵ و یــادەوەری. لــە پۆلــی کارکردنــە لەســەر خەیــاڵ و یــادەوەری. لــە پۆلــی 
ســێدا  پۆلــی  لــە  بەتایبەتــی  چــواردا،  و  ســێدا ســێ  پۆلــی  لــە  بەتایبەتــی  چــواردا،  و  ســێ 

مامۆســتا )فەرەج(ێکمــان هەبــوو.مامۆســتا )فەرەج(ێکمــان هەبــوو.
ڕامان:ڕامان: ناوی باوکی م. فەرەج چ بوو؟ ناوی باوکی م. فەرەج چ بوو؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: فــەرەج ئەحمــەد، لــە ســەرەتایی  فــەرەج ئەحمــەد، لــە ســەرەتایی 
مامۆســتا بــوو، فــەرەج ئەحمــەدی نــۆ دەمانچەیــان مامۆســتا بــوو، فــەرەج ئەحمــەدی نــۆ دەمانچەیــان 
لــە  بەغــدا  لــە  خــۆی  کاتــی  دەگــوت،  لــە پــێ  بەغــدا  لــە  خــۆی  کاتــی  دەگــوت،  پــێ 
ــۆی،  ــم خ ــوو، نازان ــەی کردب ــاندانێکدا تەق ــۆی، خۆپیش ــم خ ــوو، نازان ــەی کردب ــاندانێکدا تەق خۆپیش
یــان باوکــی بــووە، بەڕاســتی ئــەو شــتە نازانــم یــان باوکــی بــووە، بەڕاســتی ئــەو شــتە نازانــم 
چۆنــە، بــەاڵم ئێمــە ناوەکەیمــان وا بیســتبووە، چۆنــە، بــەاڵم ئێمــە ناوەکەیمــان وا بیســتبووە، 
پێیــان دەگــوت فــەرەج تەمــەڕوود، شــیوعی بــوو، پێیــان دەگــوت فــەرەج تەمــەڕوود، شــیوعی بــوو، 
ــە  ــەی وێن ــوو، وان ــتڕەنگین ب ــی زۆر دەس ــە کابرایەک ــەی وێن ــوو، وان ــتڕەنگین ب ــی زۆر دەس کابرایەک
تەنیــا  ئــەو  پــێ دەگوتیــن،  ئیشــی دەســتی  تەنیــا و  ئــەو  پــێ دەگوتیــن،  ئیشــی دەســتی  و 
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چنــگ  یــەک  و  خــۆی  بــە  دەکــرد،  چنــگ وێنەکــەی  یــەک  و  خــۆی  بــە  دەکــرد،  وێنەکــەی 
دەباشــیری ڕەنگاوڕەنــگ دەهــات، لەســەر تەختەکــە دەباشــیری ڕەنگاوڕەنــگ دەهــات، لەســەر تەختەکــە 
دەســتی بــە وێنەکێشــان دەکــرد، دەیگــوت ئێــوەش دەســتی بــە وێنەکێشــان دەکــرد، دەیگــوت ئێــوەش 
وێنــەی  ئــەو خۆیشــی  بکــەن،  وێنــە  وێنــەی بۆخۆتــان  ئــەو خۆیشــی  بکــەن،  وێنــە  بۆخۆتــان 

ــرد. ــرد.دەک دەک
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوە لــە پۆلــی ســێ و چواری ســەرەتایی  ئــەوە لــە پۆلــی ســێ و چواری ســەرەتایی 

بوو؟بوو؟
ــی ســێ و چــوار  ــە پۆل ــی ســێ و چــوار  بەڵــێ، ل ــە پۆل ــادر میرخــان: بەڵــێ، ل ــادر میرخــان:ق ق

بــوو. بــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: وتــت لــە پۆلــی یــەک و دوو، وانــەی  وتــت لــە پۆلــی یــەک و دوو، وانــەی 

نەبــوو؟ نەبــوو؟وێنەکێشــانتان  وێنەکێشــانتان 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نەخێــر، ئــەو وانەیەمــان نەبــوو،  نەخێــر، ئــەو وانەیەمــان نەبــوو، 

هەبــوو،  هونەرمــان  هەبــوو، مامۆســتای  هونەرمــان  مامۆســتای 
دەیگــوت  و  ژوورەوە  دەیگــوت دەهاتــە  و  ژوورەوە  دەهاتــە 

بکــەن.  وێنــە  بکــەن. بۆخۆتــان  وێنــە  بۆخۆتــان 
ڕامــان:ڕامــان: ڕەنگــە ئەوکاتــە زیاتــر  ڕەنگــە ئەوکاتــە زیاتــر 
بایــەخ بــە وانــەی ســروود درابــێ؟بایــەخ بــە وانــەی ســروود درابــێ؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: وانــەی ســروود  وانــەی ســروود 
ــە و ئیشــی  ــەی وێن ــوو، وان ــا ب ــە و ئیشــی جی ــەی وێن ــوو، وان ــا ب جی
نــاوی  هــەر  بــوو،  جیــا  نــاوی دەســت  هــەر  بــوو،  جیــا  دەســت 

وێنــە و ئیشــی دەســت بــوو، کــە مامۆســتا دەهاتــە وێنــە و ئیشــی دەســت بــوو، کــە مامۆســتا دەهاتــە 
ژوورەوە دەیگــوت بــۆ خۆتــان وێنــە بکێشــن، ئیتــر ژوورەوە دەیگــوت بــۆ خۆتــان وێنــە بکێشــن، ئیتــر 
خۆیشــی خــۆی بــە شــتێکەوە خەریــک دەکــرد، خۆیشــی خــۆی بــە شــتێکەوە خەریــک دەکــرد، 
هەنــدێ جــار خــۆی بــە خوێندنــەوە و شــتێکی واوە هەنــدێ جــار خــۆی بــە خوێندنــەوە و شــتێکی واوە 

ــرد. ــک دەک ــرد.خەری ــک دەک خەری
ڕامان:ڕامان: کێ سروودی پێ دەگوتن؟ کێ سروودی پێ دەگوتن؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: وانــەی ســروود، م. نــەزەر عیســا  وانــەی ســروود، م. نــەزەر عیســا 
ئامێــری  دەگوتیــن،  پــێ  ســروودی  ئامێــری ســەڕافیان  دەگوتیــن،  پــێ  ســروودی  ســەڕافیان 
ــوو ڕۆژێــک وانــەی  ــوو ڕۆژێــک وانــەی عــوودی دەهێنــا، خــوا خــوام ب عــوودی دەهێنــا، خــوا خــوام ب
ســروودمان هەبــێ، ئەوجــا )پەڕەمووچــە - ڕیشــە(ســروودمان هەبــێ، ئەوجــا )پەڕەمووچــە - ڕیشــە(
ــە  ــوو، ک ــەڕ واب ــێ دەدا، وەک پ ــی ل ــە پێ ــەی ک ــە ک ــوو، ک ــەڕ واب ــێ دەدا، وەک پ ــی ل ــە پێ ــەی ک ک
ــوو،  ــی خــوار ب ــرد، الیەک ــن دەک ــە ژەنی ــوو، دەســتی ب ــی خــوار ب ــرد، الیەک ــن دەک ــە ژەنی دەســتی ب

ــوو. ــرت عیســا ب ــرای ئەلبێ ــوو.ب ــرت عیســا ب ــرای ئەلبێ ب

ڕامــان:ڕامــان: ســروودەکانت لــە بیــر مــاوە کــە چــی و  ســروودەکانت لــە بیــر مــاوە کــە چــی و 
چــی بــوون؟چــی بــوون؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: کتێبێــک بــە ناوی ســروود هەبوو،  کتێبێــک بــە ناوی ســروود هەبوو، 
هونەرمەنــد جەمــال  بەرگەکــەی  بــوو،  هونەرمەنــد جەمــال کتێبێــک  بەرگەکــەی  بــوو،  کتێبێــک 
ــل و  ــاخ و بلب ــوو، ش ــدا کردب ــەی تێ ــار وێن ــل و بەختی ــاخ و بلب ــوو، ش ــدا کردب ــەی تێ ــار وێن بەختی
ــتانە،  ــن کوردس ــی م ــوون. وەتەن ــتێک ب ــد ش ــتانە، چەن ــن کوردس ــی م ــوون. وەتەن ــتێک ب ــد ش چەن
ســروودانە  لــەو  یەکێــک  ئەژدادمانــە،  ســروودانە یــادگاری  لــەو  یەکێــک  ئەژدادمانــە،  یــادگاری 
بــوو، هەموویانــم لەبیــر نەمــاوە. بەیانیــان کــە بــوو، هەموویانــم لەبیــر نەمــاوە. بەیانیــان کــە 
ڕیزیــان دەکردیــن، ئــەو ڕیزکردنــە دوای پشــکنینی ڕیزیــان دەکردیــن، ئــەو ڕیزکردنــە دوای پشــکنینی 

ــوو. ــە ب ــی ڕۆژان ــوو.پاکوخاوێنی ــە ب ــی ڕۆژان پاکوخاوێنی
شــیعر  بەیانیانتانــدا  ڕیزکردنــی  لــە  شــیعر   بەیانیانتانــدا  ڕیزکردنــی  لــە  ڕامــان:ڕامــان: 

بــوو؟ تێــدا  بــوو؟خوێندنــەوەی  تێــدا  خوێندنــەوەی 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: شــیعر خوێندنــەوە  شــیعر خوێندنــەوە 
ســروودیش  گشــتی  بــە  ســروودیش هەبــوو،  گشــتی  بــە  هەبــوو، 
دوو  یــەک  دەبوایــە  دوو دەگوتــرا،  یــەک  دەبوایــە  دەگوتــرا، 
ــیعر  ــش ش ــا، دوایی ــروود بخوێنراب ــیعر س ــش ش ــا، دوایی ــروود بخوێنراب س
دەهــات،  داوادا  بــە  دەهــات، خوێندنــەوەی  داوادا  بــە  خوێندنــەوەی 
شــیعرێکی  کەســێک  شــیعرێکی بیانزانیبــا  کەســێک  بیانزانیبــا 
ــە دەرەوە شــیعری  ــە، دەیانهێنای ــە دەرەوە شــیعری پێی ــە، دەیانهێنای پێی
دەخوێنــدەوە، ئــەو شــتانە هەبــوون، دەخوێنــدەوە، ئــەو شــتانە هەبــوون، 
ئەوانــە هەمــووی لــە یــادەوەری منــدا کۆبوونەتــەوە، ئەوانــە هەمــووی لــە یــادەوەری منــدا کۆبوونەتــەوە، 

قوتابخانــەی ســەرەتایی بــەوە کۆتایــی هــات.قوتابخانــەی ســەرەتایی بــەوە کۆتایــی هــات.
ڕامــان:ڕامــان: لــە پۆلــی پێنــج و شــەش هــەر ئــەو  لــە پۆلــی پێنــج و شــەش هــەر ئــەو 

گوتــەوە؟ پێتــان  ســروودی  گوتــەوە؟مامۆســتایە  پێتــان  ســروودی  مامۆســتایە 
ــان  ــەو لەالم ــج، ئ ــی پێن ــە پۆل ــان  ل ــەو لەالم ــج، ئ ــی پێن ــە پۆل ــادر میرخــان: ل ــادر میرخــان:ق ق
تــا  ئــەوەش  نەمــا،  ســروودیش  وانــەی  تــا نەمــا،  ئــەوەش  نەمــا،  ســروودیش  وانــەی  نەمــا، 
قۆناغێــک هەبــوو، ڕێــک لــە یــادم نییــە تــا پۆلــی قۆناغێــک هەبــوو، ڕێــک لــە یــادم نییــە تــا پۆلــی 

ــوو.  ــد ب ــوو. چەن ــد ب چەن
ڕامان:ڕامان: ئەی وێنە و ئیشی دەست مانەوە؟ ئەی وێنە و ئیشی دەست مانەوە؟

هــەر  ئەوانــە  بەڵــێ،  بەڵــێ،  هــەر   ئەوانــە  بەڵــێ،  بەڵــێ،  قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: 
هەبــوون، بــەاڵم مامۆســتاکەم لەبیــر نییــە، چونکــە هەبــوون، بــەاڵم مامۆســتاکەم لەبیــر نییــە، چونکــە 
ــە  ــوون ک ــە ب ــر ئەوان ــە ســرنجیان ڕانەکێشــاوم، زۆرت ــوون ک ــە ب ــر ئەوان ســرنجیان ڕانەکێشــاوم، زۆرت
دەیانگــوت بۆخۆتــان وێنــە بکــەن، وانەکــە ئاواهــی دەیانگــوت بۆخۆتــان وێنــە بکــەن، وانەکــە ئاواهــی 

ئەو چیڕۆکانەی
م. ئەحمەد هەردی بۆی 

دەگێڕاینەوە، خەیاڵی زۆر 
فراوان کردم.. وێناکردنیش 
کارکردنە لەسەر خەیاڵ و 

یادەوەری.
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ئــەوەش  یــەک شــت زۆر گرنگــە،  بــەاڵم  ئــەوەش بــوو،  یــەک شــت زۆر گرنگــە،  بــەاڵم  بــوو، 
ــردم،  ــەال دروســت ک ــی ل ــا و خەیاڵ ــک وێن ــردم، کۆمەڵێ ــەال دروســت ک ــی ل ــا و خەیاڵ ــک وێن کۆمەڵێ
هــەردی،  ئەحمــەد  مامۆســتا  ســێدا  پۆلــی  هــەردی، لــە  ئەحمــەد  مامۆســتا  ســێدا  پۆلــی  لــە 
مامۆســتای زمانــی کوردیمــان بــوو، وانــەی کوردیــی مامۆســتای زمانــی کوردیمــان بــوو، وانــەی کوردیــی 

ــن. ــێ دەگوتی ــن.پ ــێ دەگوتی پ
هــەردی(ت  ئەحمــەد  )م.  شــتێکی  چ  هــەردی(ت   ئەحمــەد  )م.  شــتێکی  چ  ڕامــان:ڕامــان: 

لەبیــر مــاوە؟لەبیــر مــاوە؟
ــی  ــە زۆر جــار حەقایەت ــە بیرم ــی  ل ــە زۆر جــار حەقایەت ــە بیرم ــادر میرخــان: ل ــادر میرخــان:ق ق
بــۆ دەکردیــن، حەقایەتەکانــی لــە شــوێنێک بەجــێ بــۆ دەکردیــن، حەقایەتەکانــی لــە شــوێنێک بەجــێ 
کاتــی  )کرماشــان(ی  ئێزگــەی  وەک  کاتــی دەهێشــت،  )کرماشــان(ی  ئێزگــەی  وەک  دەهێشــت، 
خــۆی بــوو، کــە چیڕۆکــی شــەوی تێــدا پێشــکەش خــۆی بــوو، کــە چیڕۆکــی شــەوی تێــدا پێشــکەش 
ئەویــش  لــە شــوێنێکدا دەیوەســتاند،  و  ئەویــش دەکــرا  لــە شــوێنێکدا دەیوەســتاند،  و  دەکــرا 
ڕێــک بــەو شــێوەیە حەقایەتــی بــۆ دەکردیــن و لــە ڕێــک بــەو شــێوەیە حەقایەتــی بــۆ دەکردیــن و لــە 
ــی دەهێشــت، زۆر  ــی دەهێشــت، زۆر شــوێنێکدا دەیوەســتاند و بەجێ شــوێنێکدا دەیوەســتاند و بەجێ

ــەوە. ــۆ دەگێڕاین ــەی ب ــەو چیڕۆک ــە خۆشــیی ئ ــەوە.ب ــۆ دەگێڕاین ــەی ب ــەو چیڕۆک ــە خۆشــیی ئ ب
ڕامــان:ڕامــان: بیســتوومە لەگــەڵ کــوڕە گەورەکــەی  بیســتوومە لەگــەڵ کــوڕە گەورەکــەی 

هــەردی لــە یــەک پــۆل بــوون؟هــەردی لــە یــەک پــۆل بــوون؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، کــوڕە گەورەکــەی م.  بەڵــێ، کــوڕە گەورەکــەی م. 
هــەردی لەگــەڵ ئێمــە لــە پۆلــی ســێ بوویــن، هــەردی لەگــەڵ ئێمــە لــە پۆلــی ســێ بوویــن، 
بەڕێوەبەرەکەمــان  کــوڕی  نــزاری  لەگــەڵ  بەڕێوەبەرەکەمــان ئــەو  کــوڕی  نــزاری  لەگــەڵ  ئــەو 
داخــڵ کرابــوو، بەداخــەوە ئــەو کــوڕەی کارەبــا داخــڵ کرابــوو، بەداخــەوە ئــەو کــوڕەی کارەبــا 
ــاوی دارا بــوو، کــە بەیانــی  ــاوی دارا بــوو، کــە بەیانــی گرتــی، ئــەو کــوڕەی ن گرتــی، ئــەو کــوڕەی ن
هاتبــووە قوتابخانــە، عەموودێــک کارەبــای لەســەر هاتبــووە قوتابخانــە، عەموودێــک کارەبــای لەســەر 
ــان  ــوو، یەکــێ دەیگــوت پاڵی ــم چــۆن ب ــوو، نازان ــان ب ــوو، یەکــێ دەیگــوت پاڵی ــم چــۆن ب ــوو، نازان ب
ــرد، زۆر  ــەیەکی دەک ــە و قس ــاوە، هەریەک ــوە ن ــرد، زۆر پێ ــەیەکی دەک ــە و قس ــاوە، هەریەک ــوە ن پێ
ــاوەڕ  ــرد، ب ــەردی ک ــەد ه ــە م. ئەحم ــیری ل ــاوەڕ تەئس ــرد، ب ــەردی ک ــەد ه ــە م. ئەحم ــیری ل تەئس

بکــە قوتابخانەکــە هەمــووی بــۆی دەگریــان.بکــە قوتابخانەکــە هەمــووی بــۆی دەگریــان.
ئەحمــەد  )م.  قوتابییــەکان  دیــارە  ئەحمــەد   )م.  قوتابییــەکان  دیــارە  ڕامــان:ڕامــان: 

ویســتووە؟ خــۆش  ویســتووە؟هەردی(یــان  خــۆش  هەردی(یــان 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: )م. هەردی(مــان زۆر خــۆش  )م. هەردی(مــان زۆر خــۆش 
دەویســت، چونکــە مامۆســتایەک بــوو هــەر لــە دەویســت، چونکــە مامۆســتایەک بــوو هــەر لــە 

خۆتــەوە خۆشــت دەویســت.خۆتــەوە خۆشــت دەویســت.
ڕامان:ڕامان: هۆی ئەو خۆشەویستییە چی بوو؟ هۆی ئەو خۆشەویستییە چی بوو؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئەو لــە ڕادەبەدەر خۆشەویســتیی  ئەو لــە ڕادەبەدەر خۆشەویســتیی 
و ســۆزی بەرانبــەر تەلەبــە هەبــوو، بــە حەیاتــی نــە و ســۆزی بەرانبــەر تەلەبــە هەبــوو، بــە حەیاتــی نــە 
ــەی  ــەی داوە، مامەڵ ــە تەلەب ــە ل ــوو، ن ــەی داری پــێ ب ــەی داوە، مامەڵ ــە تەلەب ــە ل ــوو، ن داری پــێ ب
ــەر  ــوو، ه ــە ب ــەرم و پەروەردەییان ــان زۆر ن ــەر لەگەڵی ــوو، ه ــە ب ــەرم و پەروەردەییان ــان زۆر ن لەگەڵی
بــەو چیڕۆکانــە، ســرنجی ئێمــەی بــۆ الی خوێنــدن بــەو چیڕۆکانــە، ســرنجی ئێمــەی بــۆ الی خوێنــدن 

ڕادەکێشــا.ڕادەکێشــا.
ڕامــان:ڕامــان: لــە قوتابخانــە کێــی دیکەتــان لەگــەڵ  لــە قوتابخانــە کێــی دیکەتــان لەگــەڵ 

ــوو؟ ــوو؟ب ب
)حەمــە  ڕەســووڵ  محەمــەد  )حەمــە   ڕەســووڵ  محەمــەد  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
شــوان(، بــرای دوکتــۆر شــوکریە ڕەســووڵ، لــە شــوان(، بــرای دوکتــۆر شــوکریە ڕەســووڵ، لــە 
پۆلــی ســێ لەگەڵمــان بــوو، حەمــە شــوان، دەنگــی پۆلــی ســێ لەگەڵمــان بــوو، حەمــە شــوان، دەنگــی 
زۆر خــۆش بــوو، م. هــەردی داوای لــێ دەکــرد زۆر خــۆش بــوو، م. هــەردی داوای لــێ دەکــرد 
عەبدولباســیت  وەک  ئــەو  بخوێنێــت،  عەبدولباســیت قورئــان  وەک  ئــەو  بخوێنێــت،  قورئــان 
دەیخوێنــد، زۆر جــار پێــی دەگــوت حەمــە، ئەوجــا دەیخوێنــد، زۆر جــار پێــی دەگــوت حەمــە، ئەوجــا 
ــە  ــوت حەم ــی دەگ ــتییەوە پێ ــە خۆشەویس ــەو ل ــە ئ ــوت حەم ــی دەگ ــتییەوە پێ ــە خۆشەویس ــەو ل ئ
کەچــەڵ، وەرە عەبدولباســیتەکە بخوێنــە. بــاوەڕ کەچــەڵ، وەرە عەبدولباســیتەکە بخوێنــە. بــاوەڕ 
دەکــەی وەک عەبدولباســیت دەیچریکانــد، زۆر جێی دەکــەی وەک عەبدولباســیت دەیچریکانــد، زۆر جێی 
ســرنجمان بــوو، م. هــەردی زۆر خۆشــی دەویســت.ســرنجمان بــوو، م. هــەردی زۆر خۆشــی دەویســت.
ڕامــان:ڕامــان: بــە قســەکانتڕا دیــارە م. هــەردی زۆر  بــە قســەکانتڕا دیــارە م. هــەردی زۆر 
ــی بەســەرتانەوە  ــی بەســەرتانەوە ســرنجتانی ڕاکێشــاوە و کاریگەری ســرنجتانی ڕاکێشــاوە و کاریگەری

ــووە؟ ــووە؟هەب هەب
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئێمــەی قوتابیــان بــە گشــتی  ئێمــەی قوتابیــان بــە گشــتی 
)م. هەردی(مــان خــۆش دەویســت، بۆیــە هــەر )م. هەردی(مــان خــۆش دەویســت، بۆیــە هــەر 
ــرنج و  ــی س ــی جێ ــەی قوتاب ــۆ ئێم ــی ب ــرنج و جووڵەیەک ــی س ــی جێ ــەی قوتاب ــۆ ئێم ــی ب جووڵەیەک
سەرســامی بــوو، هەندێــک جار م. هــەردی خەریکی سەرســامی بــوو، هەندێــک جار م. هــەردی خەریکی 
بــە  پاژنەهەڵکێشــەکەی  یــان  دەبــوو،  بــە پەنجــەی  پاژنەهەڵکێشــەکەی  یــان  دەبــوو،  پەنجــەی 
دەســتەوە بــوو، یــان بــە پــەڕە ســیغار شووشــەی دەســتەوە بــوو، یــان بــە پــەڕە ســیغار شووشــەی 
عەینەکەکــەی پــاک دەکردەوە، هەمــوو ئەمانە جێی عەینەکەکــەی پــاک دەکردەوە، هەمــوو ئەمانە جێی 
ســرنجمان بــوون. حەمــە شــوان کــە لــە خوێندنــی ســرنجمان بــوون. حەمــە شــوان کــە لــە خوێندنــی 
قورئانەکــە دەبــووەوە، مامۆســتا بــۆ ســوعبەت قورئانەکــە دەبــووەوە، مامۆســتا بــۆ ســوعبەت 
پێــی دەگــوت حەمــە کەچــەڵ، لــە باوەشــی دەکــرد پێــی دەگــوت حەمــە کەچــەڵ، لــە باوەشــی دەکــرد 
و پاژنەهەڵکێشــەکەی لــە ســنگی توونــد دەکــرد و و پاژنەهەڵکێشــەکەی لــە ســنگی توونــد دەکــرد و 
ــە م.  ــەی ک ــەو چیڕۆکان ــرد. ئ ــدا دەک ــی پێ ــە م. باوەش ــەی ک ــەو چیڕۆکان ــرد. ئ ــدا دەک ــی پێ باوەش
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هــەردی بــۆی دەگێڕاینــەوە خەیاڵــی زۆر فــراوان هــەردی بــۆی دەگێڕاینــەوە خەیاڵــی زۆر فــراوان 
ــردم. ــردم.ک ک

ڕامــان:ڕامــان: لــە بیــرت مــاوە ئــەو چیڕۆکانــە چــی  لــە بیــرت مــاوە ئــەو چیڕۆکانــە چــی 
بــوون؟ ناویــان چــی بــوو؟بــوون؟ ناویــان چــی بــوو؟

کــوردی  بابەتــی  زۆربەیــان  کــوردی   بابەتــی  زۆربەیــان  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
بــوون، ئــەو حەقایەتانــە زۆربەیــان باســیان لــە بــوون، ئــەو حەقایەتانــە زۆربەیــان باســیان لــە 
ــدا  ــە تاریکایی ــە ل ــە پاڵەوانەک ــرد، ک ــی دەک ــدا ئازایەت ــە تاریکایی ــە ل ــە پاڵەوانەک ــرد، ک ــی دەک ئازایەت
ــە  ــرد، گێڕانەوەکەشــی ب ــە دەچــوو چــی و چــی دەک ــرد، گێڕانەوەکەشــی ب دەچــوو چــی و چــی دەک
جوواڵنــەوە و تەمســیلەوە دەکــرد، کــە دەیگێڕایــەوە جوواڵنــەوە و تەمســیلەوە دەکــرد، کــە دەیگێڕایــەوە 
تــەواو بابەتەکەمــان لــەال بەرجەســتە دەبــوو، خــوا تــەواو بابەتەکەمــان لــەال بەرجەســتە دەبــوو، خــوا 
خوامــان بــوو هەمــوو ڕۆژ دەرســی کوردیمــان هەبێ.خوامــان بــوو هەمــوو ڕۆژ دەرســی کوردیمــان هەبێ.
ڕامــان:ڕامــان: تــۆ لــە وانــەی کــوردی چــۆن بــووی؟ م.  تــۆ لــە وانــەی کــوردی چــۆن بــووی؟ م. 

هــەردی لێــت ڕازی بــوو؟هــەردی لێــت ڕازی بــوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: لــە کۆتایــی ســاڵدا تاقیکردنەوەی  لــە کۆتایــی ســاڵدا تاقیکردنەوەی 
وانــەی خوێندنەوەمــان هەبوو، پێــی دەخوێندینەوە، وانــەی خوێندنەوەمــان هەبوو، پێــی دەخوێندینەوە، 
ــە  ــە چووم ــن ک ــن، م ــێ دەکردی ــای پ ــی ئیم ــە دوای ــە چووم ــن ک ــن، م ــێ دەکردی ــای پ ــی ئیم دوای
قوتابخانــە، زیــرەک بــووم، پۆلــی یــەک و دووم قوتابخانــە، زیــرەک بــووم، پۆلــی یــەک و دووم 
ــوو،  ــی بڕیب ــە یەکەم ــەوە ب ــوو بابەتەکانیی ــە هەم ــوو، ب ــی بڕیب ــە یەکەم ــەوە ب ــوو بابەتەکانیی ــە هەم ب
م. هــەردی ڕابــەری پــۆل و مامۆســتای وانــەی م. هــەردی ڕابــەری پــۆل و مامۆســتای وانــەی 
ــوردی  ــەی ک ــەوەی وان ــە تاقیکردن ــوو، ل ــوردی ب ــوردی ک ــەی ک ــەوەی وان ــە تاقیکردن ــوو، ل ــوردی ب ک
ســەری ســاڵدا، لــە پۆلــی ســێ بــووم، کتێبــە ســەری ســاڵدا، لــە پۆلــی ســێ بــووم، کتێبــە 
هــەر  نەخوێندبــوو،  هەمــووی  هــەر کوردییەکەمــان  نەخوێندبــوو،  هەمــووی  کوردییەکەمــان 
ــی دواوە،  ــووە الپەڕەکان ــەوە چ ــەی هەڵدای ــی دواوە، کتێبەک ــووە الپەڕەکان ــەوە چ ــەی هەڵدای کتێبەک
ــاوی  ــوو ن ــدا ب ــی تێ ــردەوە، بابەتێک ــی ک ــە لێک ــاوی ک ــوو ن ــدا ب ــی تێ ــردەوە، بابەتێک ــی ک ــە لێک ک
)ئەشــعەب و ماســی(، کــە نەمــان خوێندبــوو، هــەر )ئەشــعەب و ماســی(، کــە نەمــان خوێندبــوو، هــەر 
ــە،  ــەوەش چیڕۆکێک ــوو، ئ ــاوا ب ــە ئ ــاوی بابەتەک ــە، ن ــەوەش چیڕۆکێک ــوو، ئ ــاوا ب ــە ئ ــاوی بابەتەک ن

ــاوە. ــە ئێســتا نەم ــەو کتێب ــاوە.ئ ــە ئێســتا نەم ــەو کتێب ئ
ــۆی دەستنیشــان  ــۆی دەستنیشــان  دوا جــار بابەتەکــەی ب ــان:ڕامــان: دوا جــار بابەتەکــەی ب ڕام

ــەوە؟ ــەوە؟کــردی توانیــت بیخوێنیت کــردی توانیــت بیخوێنیت
ئــەوە  گوتــی  کــە  ئــەوە بەڵــێ،  گوتــی  کــە  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
بخوێنــەرەوە، بێگومــان زۆر لــەالم قــورس بــوو. بخوێنــەرەوە، بێگومــان زۆر لــەالم قــورس بــوو. 
منداڵــی پۆلــی ســێی ســەرەتایی ئەشــعەب و ماســی منداڵــی پۆلــی ســێی ســەرەتایی ئەشــعەب و ماســی 
ــرد  ــام ک ــە تەماش ــش ک ــە، منی ــەوە قورس ــرد بخوێنێت ــام ک ــە تەماش ــش ک ــە، منی ــەوە قورس بخوێنێت

ــا  ــوت ت ــم نەگ ــەرەتا هیچ ــوو، س ــۆ ب ــم نام ــا زۆر پێ ــوت ت ــم نەگ ــەرەتا هیچ ــوو، س ــۆ ب ــم نام زۆر پێ
لــە دڵــی خۆمــدا یــەک دوو جــار گوتمــەوە، دوایــی لــە دڵــی خۆمــدا یــەک دوو جــار گوتمــەوە، دوایــی 
ــت  ــوو دەس ــک ب ــی، خەری ــعەب و ماس ــم ئەش ــت گوت ــوو دەس ــک ب ــی، خەری ــعەب و ماس ــم ئەش گوت
ــە،  ــدە بەس ــەر ئەوەن ــەواو، ه ــی ت ــەم گوت ــێ بک ــە، پ ــدە بەس ــەر ئەوەن ــەواو، ه ــی ت ــەم گوت ــێ بک پ
بــڕۆ دانیشــە، ئیــدی نــە ئیمــای پــێ کــردم و نــە بــڕۆ دانیشــە، ئیــدی نــە ئیمــای پــێ کــردم و نــە 

ــووم. ــۆ داناب ــچ، دەی ب ــووم.هی ــۆ داناب ــچ، دەی ب هی
ــان: هــەر م. هــەردی ســرنجی ڕاکێشــابووی،  هــەر م. هــەردی ســرنجی ڕاکێشــابووی،  ــان:ڕام ڕام
یــان لــە قوتابخانەکەتانــدا مامۆســتای دیکــەش یــان لــە قوتابخانەکەتانــدا مامۆســتای دیکــەش 

ــن؟ ــرنجت بووب ــەی س ــوون جێگ ــن؟هەب ــرنجت بووب ــەی س ــوون جێگ هەب
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: پێنــج و شــەش مامۆســتای وای  پێنــج و شــەش مامۆســتای وای 
تێــدا نەبــوو ســرنجم ڕابکێشــن، بــەاڵم ئەوانــەی تێــدا نەبــوو ســرنجم ڕابکێشــن، بــەاڵم ئەوانــەی 
لەنــاو تەلەبــەکان زیاتــر ســرنجیان ڕادەکێشــام، لــە لەنــاو تەلەبــەکان زیاتــر ســرنجیان ڕادەکێشــام، لــە 
ــوون،  ــوارە هەب ــۆران و س ــەک و دوودا س ــی ی ــوون، پۆل ــوارە هەب ــۆران و س ــەک و دوودا س ــی ی پۆل
ســۆران ســەڵتە و ســوارە ســەڵتە، ئەوانــە دوو بــرا ســۆران ســەڵتە و ســوارە ســەڵتە، ئەوانــە دوو بــرا 
بــوون، ســوارە لــە بۆردومانەکــەی قــەاڵدزێ شــەهید بــوون، ســوارە لــە بۆردومانەکــەی قــەاڵدزێ شــەهید 
ــری خــوای  ــوو، ســۆرانیش، دوو ســێ ســاڵە ئەم ــری خــوای ب ــوو، ســۆرانیش، دوو ســێ ســاڵە ئەم ب

کــردووە.کــردووە.
ــەوە،  ــە ڕووی هونەریی ــە ل ــەو دوو برای ــەوە،  ئ ــە ڕووی هونەریی ــە ل ــەو دوو برای ــان: ئ ــان:ڕام ڕام

ــن؟ ــرنجت ڕابکێش ــوو س ــان کردب ــن؟چیی ــرنجت ڕابکێش ــوو س ــان کردب چیی
پەیکەرێکــی  ئەمــان  پەیکەرێکــی بیرمــە  ئەمــان  بیرمــە  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
بچووکــی باڵندەیەکیــان هێنابــوو کــە لــە بــۆرەک بــە بچووکــی باڵندەیەکیــان هێنابــوو کــە لــە بــۆرەک بــە 
قاڵــب داڕێژرابــوو تاکــوو لــە پێشــانگەی قوتابخانــە قاڵــب داڕێژرابــوو تاکــوو لــە پێشــانگەی قوتابخانــە 
ــوب(  ــری ح ــە وەک )تەی ــە بۆی ــدەن، ب ــانی ب ــوب( پیش ــری ح ــە وەک )تەی ــە بۆی ــدەن، ب ــانی ب پیش
ڕەنگاوڕەنــگ کرابــوو، کــە تەماشــام کــرد، زۆرم ڕەنگاوڕەنــگ کرابــوو، کــە تەماشــام کــرد، زۆرم 
پــێ جــوان بــوو، هــەر زۆر لــە باڵندەکــە دەچــوو، پــێ جــوان بــوو، هــەر زۆر لــە باڵندەکــە دەچــوو، 
ڕەنگەکانی زۆر ســرنجیان ڕاکێشــام، چونکە ئەوســا ڕەنگەکانی زۆر ســرنجیان ڕاکێشــام، چونکە ئەوســا 
ئێمــە بــە قەڵەمــی ڕەنگاوڕەنــگ ئیشــمان دەکــرد، ئێمــە بــە قەڵەمــی ڕەنگاوڕەنــگ ئیشــمان دەکــرد، 
ــتبوو.  ــوو و نەبیس ــەم نەدیب ــاددەی دیک ــتا م ــتبوو. هێش ــوو و نەبیس ــەم نەدیب ــاددەی دیک ــتا م هێش
گوتــم ئــەوە چییــە؟ گوتــی ئــەوە بۆیــەی زەیتییــە. گوتــم ئــەوە چییــە؟ گوتــی ئــەوە بۆیــەی زەیتییــە. 
گوتــم بۆیــەی زەیتــی چییــە؟ گوتــی وای پــێ گوتــم بۆیــەی زەیتــی چییــە؟ گوتــی وای پــێ 
دەڵێــن، ئــەوە بــە بۆیــەی زەیتــی بۆمانیــان ڕەنــگ دەڵێــن، ئــەوە بــە بۆیــەی زەیتــی بۆمانیــان ڕەنــگ 

ــردووە. ــردووە.ک ک
ــی  ــەکان کێ ــە قوتابیی ــە، ل ــە لەوان ــی  بێجگ ــەکان کێ ــە قوتابیی ــە، ل ــە لەوان ــان: بێجگ ــان:ڕام ڕام
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ــوو؟ ــەڵ ب ــان لەگ ــوو؟دیکەت ــەڵ ب ــان لەگ دیکەت
ــەر مەحوی(مــان لەگــەڵ  ــەر مەحوی(مــان لەگــەڵ  )عوم قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: )عوم
ــەر  ــێخ عوم ــوو، ش ــن نەب ــی م ــە پۆل ــەو ل ــوو، ئ ــەر ب ــێخ عوم ــوو، ش ــن نەب ــی م ــە پۆل ــەو ل ــوو، ئ ب
ــەوە  ــازییە، ئ ــاری تەالرس ــەوەی ئەندازی ــوی ئ ــەوە مەح ــازییە، ئ ــاری تەالرس ــەوەی ئەندازی ــوی ئ مەح

ــتبێ. ــت بیس ــە ناوی ــە، ڕەنگ ــتبێ.لێرەی ــت بیس ــە ناوی ــە، ڕەنگ لێرەی
ڕامــان:ڕامــان: ماوەیــەک ســەرۆکی شــارەوانی ســلێمانی  ماوەیــەک ســەرۆکی شــارەوانی ســلێمانی 

بــوو.بــوو.
شــێخ  ئــەو،  براکــەی  بەڵــێ،  شــێخ   ئــەو،  براکــەی  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
دەســتی  ئەویــش  مەحــوی،  محەمــەد  دەســتی عوســمان  ئەویــش  مەحــوی،  محەمــەد  عوســمان 
وێنەکێشــان و ئیشــی دەســتی هەبــوو، لــە پۆلەکــەی وێنەکێشــان و ئیشــی دەســتی هەبــوو، لــە پۆلەکــەی 
خۆمــان بــوو، چــۆن دەڵێــن مونافیســی یــەک بووین، خۆمــان بــوو، چــۆن دەڵێــن مونافیســی یــەک بووین، 
ئەویــش وێنــەی دەکــرد، چەنــدی وەردەگــرت، منیش ئەویــش وێنــەی دەکــرد، چەنــدی وەردەگــرت، منیش 
ــەو  ــەاڵم ئ ــەو دە وەربگــرم، ب ــرد وەک ئ ــەو حــەزم دەک ــەاڵم ئ ــەو دە وەربگــرم، ب ــرد وەک ئ حــەزم دەک

ــرد. ــەک کاری ک ــەر ماوەی ــا، ه ــرد.زوو وازی هێن ــەک کاری ک ــەر ماوەی ــا، ه زوو وازی هێن
ڕامان:ڕامان: قوتابخانەکەتان کێی دیکەی لێ بوو؟ قوتابخانەکەتان کێی دیکەی لێ بوو؟

ــەوە  ــش من ــق لەپێ ــەوە  ســمکۆ تۆفی ــش من ــق لەپێ ــان: ســمکۆ تۆفی ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
بــوو. عومــەر دڵخــۆش، ئەویــش هــەر لەپێــش بــوو. عومــەر دڵخــۆش، ئەویــش هــەر لەپێــش 
منــەوە بــوو، ئەوانــەی لێ بــوون، هەمیشــە دەچووم منــەوە بــوو، ئەوانــەی لێ بــوون، هەمیشــە دەچووم 
ســەیری وێنــە و دەفتەرەکانیانــم دەکــرد، ئەوانیــش ســەیری وێنــە و دەفتەرەکانیانــم دەکــرد، ئەوانیــش 
دەهاتــن لــە وێنەکانــی منیــان دەڕوانــی، ئەمانــەش دەهاتــن لــە وێنەکانــی منیــان دەڕوانــی، ئەمانــەش 
هۆکارێــک بــوون بــۆ لــە یەکتــری نزیــک بوونــەوە و هۆکارێــک بــوون بــۆ لــە یەکتــری نزیــک بوونــەوە و 
گفتوگۆکــردن لــە بــارەی هونــەری وێنەکێشــانەوە .گفتوگۆکــردن لــە بــارەی هونــەری وێنەکێشــانەوە .
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو کاتــە لــە قوتابخانەکەتــان نیگارخانــە  -  ئــەو کاتــە لــە قوتابخانەکەتــان نیگارخانــە  - 

مەرســەم هەبوو؟مەرســەم هەبوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەو دەمــە نیگارخانە  - مەرســەم  ئــەو دەمــە نیگارخانە  - مەرســەم 

لــە قوتابخانەی ســەرەتایی نەبوو.لــە قوتابخانەی ســەرەتایی نەبوو.
ڕامان:ڕامان: ئەی ئەوانە لە کوێ وێنەیان دەکێشا؟ ئەی ئەوانە لە کوێ وێنەیان دەکێشا؟

ئیشــی  و  وێنــە  وانــەی  لــە  ئیشــی   و  وێنــە  وانــەی  لــە  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
دەســت، لــە پۆلــدا وێنــە دەکێشــرا، لە پشــووەکاندا دەســت، لــە پۆلــدا وێنــە دەکێشــرا، لە پشــووەکاندا 
ــۆ  ــووم ب ــە دەچ ــوو ک ــاری واب ــرد، ج ــان دەک ــۆ کارم ــووم ب ــە دەچ ــوو ک ــاری واب ــرد، ج ــان دەک کارم
الیــان، ئیشــەکانیان بــە دەســتەوە بــوو، لــە کاتــی الیــان، ئیشــەکانیان بــە دەســتەوە بــوو، لــە کاتــی 
پشــووەکاندا دادەنیشــتن وێنەیــان دەکــرد، واتــە پشــووەکاندا دادەنیشــتن وێنەیــان دەکــرد، واتــە 
ڕاکــردن و بزێوییــان نەدەکــرد، منیــش دەچــووم ڕاکــردن و بزێوییــان نەدەکــرد، منیــش دەچــووم 

ــن  ــۆ م ــەوە ب ــرد، ئ ــم دەک ــتی ئەوان ــەیری دەس ــن س ــۆ م ــەوە ب ــرد، ئ ــم دەک ــتی ئەوان ــەیری دەس س
ــوو.  ــۆش ب ــتێکی خ ــوو. ش ــۆش ب ــتێکی خ ش

ڕامان:ڕامان: ئەی خۆت ئیشت نەدەکرد؟ ئەی خۆت ئیشت نەدەکرد؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نــا، لەوێــدا نــا، بــەاڵم زیاتــر  نــا، لەوێــدا نــا، بــەاڵم زیاتــر 
ســەیرم  خــۆم  زیاتــر  مــن  دەکــردن،  ســەیرم ســەیرم  خــۆم  زیاتــر  مــن  دەکــردن،  ســەیرم 
ــر  ــن، ئیت ــەش بووی ــی ش ــە پۆل ــە ل ــردن، ئێم ــر دەک ــن، ئیت ــەش بووی ــی ش ــە پۆل ــە ل ــردن، ئێم دەک
ئــەوە کۆتایــی قۆناغێکــە. لەگــەڵ عومــەر دڵخــۆش، ئــەوە کۆتایــی قۆناغێکــە. لەگــەڵ عومــەر دڵخــۆش، 
ــق( ــمکۆ تۆفی ــەڵ )س ــا، لەگ ــان م ــەر پێوەندیم ــق(ه ــمکۆ تۆفی ــەڵ )س ــا، لەگ ــان م ــەر پێوەندیم ه
یشــدا هاوڕێیەتیمــان پەیــدا کــرد، ســەرەتاکانی ئــەو یشــدا هاوڕێیەتیمــان پەیــدا کــرد، ســەرەتاکانی ئــەو 
پێکــرد، چونکــە  لەوێــوە دەســتی  پێکــرد، چونکــە هاوڕێیەتییــە  لەوێــوە دەســتی  هاوڕێیەتییــە 

ــوو. ــدروو ب ــەر بەرگ ــش ه ــی ئەوی ــوو.باوک ــدروو ب ــەر بەرگ ــش ه ــی ئەوی باوک
زۆربــەی  باوکــی  بۆچــی  تــۆ  بــەڕای  زۆربــەی   باوکــی  بۆچــی  تــۆ  بــەڕای  ڕامــان:ڕامــان: 
ــوون؟ ــدروو ب ــان بەرگ ــان خۆی ــدەکان، ی ــوون؟هونەرمەن ــدروو ب ــان بەرگ ــان خۆی ــدەکان، ی هونەرمەن
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەوە جێــی ســرنجە، ئەگــەر  ئــەوە جێــی ســرنجە، ئەگــەر 
ــان  ــدەکان باوکی ــە هونەرمەن ــرێ زۆر ل ــی بک ــان تێبین ــدەکان باوکی ــە هونەرمەن ــرێ زۆر ل ــی بک تێبین
ــە  ــتم ل ــەکە، مەبەس ــارە پیش ــووە، دی ــدروو ب ــە بەرگ ــتم ل ــەکە، مەبەس ــارە پیش ــووە، دی ــدروو ب بەرگ
ــە  ــک لەوان ــە، یەکێ ــە، زۆر سرنجڕاکێش ــە بەرگدوورین ــک لەوان ــە، یەکێ ــە، زۆر سرنجڕاکێش بەرگدوورین
ــی  ــە پێیەت ــەو دەباشــیرەی ک ــڕێ، ئ ــە جــل دەب ــی ک ــە پێیەت ــەو دەباشــیرەی ک ــڕێ، ئ ــە جــل دەب ک
وەک قاڵبــی ســابوون وایــە، هــەر قاڵبی ســابوونیان وەک قاڵبــی ســابوون وایــە، هــەر قاڵبی ســابوونیان 
پــێ دەگــوت، ســابوونی ڕەنگکــردن، کــە هێڵــکاری پــێ دەگــوت، ســابوونی ڕەنگکــردن، کــە هێڵــکاری 
ــەو  ــی ئ ــە شــێوەیەکی ئەندازەی ــان کــە ب ــەو دەکات، ی ــی ئ ــە شــێوەیەکی ئەندازەی ــان کــە ب دەکات، ی
شــکڵ و شــێوازانەی دروســتی دەکــردن، دوایــی بــە شــکڵ و شــێوازانەی دروســتی دەکــردن، دوایــی بــە 
ــی ســرنجن. ــە زۆر جێ ــن، ئەوان ــی ســرنجن.مەقەســت دەیانبڕی ــە زۆر جێ ــن، ئەوان مەقەســت دەیانبڕی
ڕامــان:ڕامــان: باوکــت چەنــد بــۆ بــەردەوام بــوون لەســەر  باوکــت چەنــد بــۆ بــەردەوام بــوون لەســەر 

کاری هونەریــی هانــدەرت بووە؟کاری هونەریــی هانــدەرت بووە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: باوکــم هانــی نــەدەدام وێنــە  باوکــم هانــی نــەدەدام وێنــە 
لــێ  ڕێگریشــی  تەمەنــەدا  لــەو  بــەاڵم  لــێ بکێشــم،  ڕێگریشــی  تەمەنــەدا  لــەو  بــەاڵم  بکێشــم، 
نەدەکــردم، زۆریشــی لــێ نەدەکــردم واز لــە هونــەر نەدەکــردم، زۆریشــی لــێ نەدەکــردم واز لــە هونــەر 
دوا  قوتابخانــە  لــە  دەگوتــم  پێــی  ئــەو  دوا بێنــم،  قوتابخانــە  لــە  دەگوتــم  پێــی  ئــەو  بێنــم، 
دەکــەوی، یــان دەیگــوت ئــەو ســوودەی لــێ ناکەی، دەکــەوی، یــان دەیگــوت ئــەو ســوودەی لــێ ناکەی، 
بــەو شــێوەیە دەدوا، هەرگیــز زۆری لــێ نەکــردووم بــەو شــێوەیە دەدوا، هەرگیــز زۆری لــێ نەکــردووم 
ــە  ــک ل ــە جۆرێ ــم، بگــرە ب ــەر ب ــە دەســتبەرداری هون ــک ل ــە جۆرێ ــم، بگــرە ب ــەر ب دەســتبەرداری هون
جــۆرەکان ڕۆڵــی هەبــووە، لــەوەی چاوپۆشــی لــێ جــۆرەکان ڕۆڵــی هەبــووە، لــەوەی چاوپۆشــی لــێ 
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ــە دوای قوتابخانــەی ناوەنــدی ورد ورد  ــە دوای قوتابخانــەی ناوەنــدی ورد ورد دەکــردم، ل دەکــردم، ل
چوومــە بوارەکــەوە، ئیتــر ئــەوەی پــێ خــۆش بــوو.چوومــە بوارەکــەوە، ئیتــر ئــەوەی پــێ خــۆش بــوو.
و  بــرا  خێزانەکەتــان،  لەنــاو  ئــەی  و   بــرا  خێزانەکەتــان،  لەنــاو  ئــەی  ڕامــان:ڕامــان: 
خوشــکەکانت کەســیان تێــدا بــوو خولیــای هونەریان خوشــکەکانت کەســیان تێــدا بــوو خولیــای هونەریان 

هەبــێ؟هەبــێ؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: مــن منداڵــی نۆبــەرەم، ئەوانــەی  مــن منداڵــی نۆبــەرەم، ئەوانــەی 
لــەدوای منــەوە هاتــوون، یەکێکیــان عەبدولعەزیــزە، لــەدوای منــەوە هاتــوون، یەکێکیــان عەبدولعەزیــزە، 
ــەری  ــی هون ــردووە، مەیل ــەواو ک ــەرەی ت ــەو بەیت ــەری ئ ــی هون ــردووە، مەیل ــەواو ک ــەرەی ت ــەو بەیت ئ
نییــە، لــەم دواییانــەدا )ســەالح(ی بــرام نەختێــک نییــە، لــەم دواییانــەدا )ســەالح(ی بــرام نەختێــک 
خەریکــی ئیشــی دیجیتاڵــە، فەزیڵــەی خوشــکم خەریکــی ئیشــی دیجیتاڵــە، فەزیڵــەی خوشــکم 
تەواوکــردووە،  هونەرەجوانەکانــی  تەواوکــردووە، پەیمانگــەی  هونەرەجوانەکانــی  پەیمانگــەی 
فەرەیــدوون بــە پلەیەکــی زۆر بــاش پەیمانگــەی فەرەیــدوون بــە پلەیەکــی زۆر بــاش پەیمانگــەی 
لــە  دوایــی  کــرد،  تــەواو  جوانەکانــی  لــە هونــەرە  دوایــی  کــرد،  تــەواو  جوانەکانــی  هونــەرە 
لــە  چونکــە  خوێنــدی،  بەغــدا  لــە ئەکادیمیــای  چونکــە  خوێنــدی،  بەغــدا  ئەکادیمیــای 
ــازی  ــی پەیکەرس ــان بەش ــوو، ئەوەی ــەکان ب ــازی یەکەم ــی پەیکەرس ــان بەش ــوو، ئەوەی ــەکان ب یەکەم

تــەواو کــردووە، ئێســتا لــە ئەڵمانیایــە.تــەواو کــردووە، ئێســتا لــە ئەڵمانیایــە.
ڕامــان:ڕامــان: لــە واڵتــی ئەڵمانیــا لەســەر کاری هونەری  لــە واڵتــی ئەڵمانیــا لەســەر کاری هونەری 

بــەردەوام بــوو، یــان وازی لــێ هێناوە؟بــەردەوام بــوو، یــان وازی لــێ هێناوە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: کــە چــوو بــۆ ئەڵمانیــا، لــەوێ لــە  کــە چــوو بــۆ ئەڵمانیــا، لــەوێ لــە 
ــە  ــاڵێک ل ــد س ــۆ چەن ــت، ب ــوێنێکی ئیشــی دەس ــە ش ــاڵێک ل ــد س ــۆ چەن ــت، ب ــوێنێکی ئیشــی دەس ش
کارگەیەکــدا ئیشــی داڕشــتنی کانــزای دەکــرد، پارچە کارگەیەکــدا ئیشــی داڕشــتنی کانــزای دەکــرد، پارچە 
و پێداویســتییەکانی چاککردنــەوەی شــەمەندەفەریان و پێداویســتییەکانی چاککردنــەوەی شــەمەندەفەریان 
دروســت دەکــرد، واتــە ئامێری توانەوە و کەرەســتەی دروســت دەکــرد، واتــە ئامێری توانەوە و کەرەســتەی 
تواندنــەوە و داڕشــتنی کانــزا، تواندنــەوەی ئاســن و تواندنــەوە و داڕشــتنی کانــزا، تواندنــەوەی ئاســن و 
ــە  ــش دەکات،  ل ــان ئی ــوو، زانیبووی ــان هەب ــە ئەمانەی ــش دەکات،  ل ــان ئی ــوو، زانیبووی ــان هەب ئەمانەی
ــش  ــە، ئەوی ــان دابووی ــی بچووکی ــە ڕووبەرێک ــش کارگەک ــە، ئەوی ــان دابووی ــی بچووکی ــە ڕووبەرێک کارگەک
وای  شــتی  و  بڕۆنــز  ئیشــی  هێنابــوو،  وای دەرفەتــی  شــتی  و  بڕۆنــز  ئیشــی  هێنابــوو،  دەرفەتــی 
ــک ئیشــی خــۆت  ــەر هەندێ ــان ئەگ ــرد، گوتبووی ــک ئیشــی خــۆت دەک ــەر هەندێ ــان ئەگ ــرد، گوتبووی دەک
هەبــوو، دەتوانــی لێــرە بیکــەی، لەگــەڵ خاوەنەکــەی هەبــوو، دەتوانــی لێــرە بیکــەی، لەگــەڵ خاوەنەکــەی 

وا ڕێککەوتبــوون.وا ڕێککەوتبــوون.
ڕامــان:ڕامــان: بۆچــی بەرهەمەکانــی دیــار نیــن، بــۆ لــە  بۆچــی بەرهەمەکانــی دیــار نیــن، بــۆ لــە 

پێشــانگەیەکدا نمایشــیان نــاکات؟پێشــانگەیەکدا نمایشــیان نــاکات؟
زۆر  قابلیەتــی  برایــەم  ئــەو  زۆر   قابلیەتــی  برایــەم  ئــەو  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 

باشــە بــۆ ڕێککەوتــن لەگــەڵ هــەر کەســێکدا، ئــەو باشــە بــۆ ڕێککەوتــن لەگــەڵ هــەر کەســێکدا، ئــەو 
کەســێکی کۆمەاڵیەتییــە، شــوێنێکیان بــۆ تەرخــان کەســێکی کۆمەاڵیەتییــە، شــوێنێکیان بــۆ تەرخــان 
کردبــوو، گوتبوویــان ئەگەر ئیشــت نەبــوو، دەتوانی کردبــوو، گوتبوویــان ئەگەر ئیشــت نەبــوو، دەتوانی 
جــار جــار بۆخــۆت ئێــرە بــەکار بێنــی، هــەر لــەوێ جــار جــار بۆخــۆت ئێــرە بــەکار بێنــی، هــەر لــەوێ 
هەندێــک ئیشــی بڕۆنــز و ئەوانــەی کردبــوو، ئێســتا هەندێــک ئیشــی بڕۆنــز و ئەوانــەی کردبــوو، ئێســتا 

لــە هونــەر دابــڕاوە.لــە هونــەر دابــڕاوە.
ڕامــان:ڕامــان: بەهرەیەکــی وا باشــی هەیە و لە هونەرەکەی  بەهرەیەکــی وا باشــی هەیە و لە هونەرەکەی 

دابڕاوە؟دابڕاوە؟
ــی  ــی زۆر باش ــێ، بەهرەیەک ــی بەڵ ــی زۆر باش ــێ، بەهرەیەک ــان: بەڵ ــادر میرخ ــان: ق ــادر میرخ ق
هەیــە، مامۆســتاکانی بەغــدای، زۆر بەدڵیــان بــوو، هەیــە، مامۆســتاکانی بەغــدای، زۆر بەدڵیــان بــوو، 
کوردســتانیش،  دەهاتنــە  کــە  ئەوانــە  کوردســتانیش، تەنانــەت  دەهاتنــە  کــە  ئەوانــە  تەنانــەت 
ــی  ــی، هەواڵ ــان دەپرس ــە هەواڵی ــەس ک ــەم ک ــی یەک ــی، هەواڵ ــان دەپرس ــە هەواڵی ــەس ک ــەم ک یەک

ــە. ــرای من ــەوە ب ــن ئ ــم دەگوت ــوو. پێ ــەو ب ــە.ئ ــرای من ــەوە ب ــن ئ ــم دەگوت ــوو. پێ ــەو ب ئ
ڕامــان: ڕامــان: چــۆن ئــەو مامۆســتایانەی بەغــدات ناســی چــۆن ئــەو مامۆســتایانەی بەغــدات ناســی 

تــا هەواڵــی براکــەت لــێ بپرســن؟تــا هەواڵــی براکــەت لــێ بپرســن؟
لێــم  هەواڵیــان  کاتــە  لێــم ئــەو  هەواڵیــان  کاتــە  ئــەو  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
ــۆ کوللیــەی خۆمــان هاتــن و وەک  ــۆ کوللیــەی خۆمــان هاتــن و وەک دەپرســی کــە ب دەپرســی کــە ب
وانەبێــژ بــۆ خوێندکارانــی ماســتەر و دوکتــۆرای وانەبێــژ بــۆ خوێندکارانــی ماســتەر و دوکتــۆرای 
ــەوە.  ــان دەگوت ــلێمانی وانەی ــەری س ــی هون ــەوە. کۆلێج ــان دەگوت ــلێمانی وانەی ــەری س ــی هون کۆلێج
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی لەنــاو خێزانەکەتــان، خاڵــت، مامت،  ئــەی لەنــاو خێزانەکەتــان، خاڵــت، مامت، 
ئامــۆزات، خاڵــۆزات کــەس نەبــوو مەیلــی هونەریــان ئامــۆزات، خاڵــۆزات کــەس نەبــوو مەیلــی هونەریــان 

هەبێت؟هەبێت؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: لــە ماڵــی باپیــرم، باوکــی دایکــم،  لــە ماڵــی باپیــرم، باوکــی دایکــم، 
بەهــۆی دایکمــەوە مــن هاموشــۆی ئەوانــم دەکــرد، بەهــۆی دایکمــەوە مــن هاموشــۆی ئەوانــم دەکــرد، 
ــتانەی  ــەو ش ــک ل ــەوێ، یەکێ ــۆ ئ ــن ب ــە دەچووی ــتانەی ک ــەو ش ــک ل ــەوێ، یەکێ ــۆ ئ ــن ب ــە دەچووی ک
بــوو،  سروشــتی  دیمەنێکــی  دەمبینــی،  بــوو، لــەوێ  سروشــتی  دیمەنێکــی  دەمبینــی،  لــەوێ 
لەســەر دار دروســت کرابــوو، کارەکــە ئەوروپــی لەســەر دار دروســت کرابــوو، کارەکــە ئەوروپــی 
بــوو، زۆر بــە وردی و واقیعــی دروســت کرابــوو، بــوو، زۆر بــە وردی و واقیعــی دروســت کرابــوو، 
پشتەکەشــی کۆمەڵێــک هێڵــکاری بــوو کــە بــە پشتەکەشــی کۆمەڵێــک هێڵــکاری بــوو کــە بــە 
دیقــەت دەموچــاوی تێــدا کرابــوو، هەمــوو جارێــک دیقــەت دەموچــاوی تێــدا کرابــوو، هەمــوو جارێــک 
کــە دەچــووم بــۆ ئــەوێ دامدەگــرت و ســەیرم کــە دەچــووم بــۆ ئــەوێ دامدەگــرت و ســەیرم 
داگــرت،  ئــەوەت  دەیانگــوت هەمدیــس  داگــرت، دەکــرد،  ئــەوەت  دەیانگــوت هەمدیــس  دەکــرد، 

ــەم.  ــەیری بک ــەم س ــەز دەک ــوت ح ــەم. دەمگ ــەیری بک ــەم س ــەز دەک ــوت ح دەمگ
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ڕامــان:ڕامــان: ئــەو دیمەنــە سروشــتییە دەگمەنەیــان لــە  ئــەو دیمەنــە سروشــتییە دەگمەنەیــان لــە 
کــوێ پەیــدا کردبــوو؟کــوێ پەیــدا کردبــوو؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نازانــم چــۆن دەســتیان کەوتبــوو،  نازانــم چــۆن دەســتیان کەوتبــوو، 
کڕیبوویــان، یــان بۆیــان هێنابــوون، لــە یــادم نییــە کڕیبوویــان، یــان بۆیــان هێنابــوون، لــە یــادم نییــە 

ئــەوە چــۆن لــەوێ بــوو. ئــەوە چــۆن لــەوێ بــوو. 
ڕامان:ڕامان: دڵنیایت دەستکردی خۆماڵی نەبوو؟ دڵنیایت دەستکردی خۆماڵی نەبوو؟

نەبــوو،  خۆماڵــی  نــا،  نــا،  نەبــوو،   خۆماڵــی  نــا،  نــا،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ئەوروپــی بــوو، چونکــە خــۆی دیــار بــوو، لــە ئەوروپــی بــوو، چونکــە خــۆی دیــار بــوو، لــە 
ــە قۆناغــی  ــوو. ل ــر ب ــی بەرزت ــە قۆناغــی ئاســتی کاری خۆماڵ ــوو. ل ــر ب ــی بەرزت ئاســتی کاری خۆماڵ
منداڵــی هەســتم بــە کۆمەڵێــک شــت کــردووە، منداڵــی هەســتم بــە کۆمەڵێــک شــت کــردووە، 
یەکێــک لــەو شــتانە ســینەماکان و شــیتی ســینەما یەکێــک لــەو شــتانە ســینەماکان و شــیتی ســینەما 
ــە شــەقامەکان هەڵدەواســران،  ــەوەی کــە ل ــوو، ئ ــە شــەقامەکان هەڵدەواســران، ب ــەوەی کــە ل ــوو، ئ ب
ئەوکاتــە زۆربــەی ئەوانــە بــە دەســت دروســت ئەوکاتــە زۆربــەی ئەوانــە بــە دەســت دروســت 
ــۆی  ــی خ ــات، کات ــراف ه ــی فۆتۆگ ــران، دوای ــۆی دەک ــی خ ــات، کات ــراف ه ــی فۆتۆگ ــران، دوای دەک
زۆربەیــان بــە بۆیــەی ئــاو دروســت دەکــران، گــەورە زۆربەیــان بــە بۆیــەی ئــاو دروســت دەکــران، گــەورە 

دەکــران و چــاپ دەبــوون.دەکــران و چــاپ دەبــوون.
ڕامان:ڕامان: نازانی کێ ئەمانەی دروست دەکرد؟ نازانی کێ ئەمانەی دروست دەکرد؟

ــە  ــە زۆری ل ــە ب ــەو چاپکراوان ــە  ئ ــە زۆری ل ــە ب ــەو چاپکراوان ــان: ئ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
بــەاڵم  نەبــوون،  عێــراق  ئــی  دەهاتــن،  بــەاڵم دەرەوە  نەبــوون،  عێــراق  ئــی  دەهاتــن،  دەرەوە 
دوایــی هەندێــک کەســی وەک عەزیــز ئەلڕەســام دوایــی هەندێــک کەســی وەک عەزیــز ئەلڕەســام 
ــەری قوماشــی  ــە ڕووب ــێ، ب ــێ و ک ــدا و ک ــە بەغ ــەری قوماشــی ل ــە ڕووب ــێ، ب ــێ و ک ــدا و ک ــە بەغ ل
گــەورە دروســتیان دەکــردن، ئــەوان بــە بۆیــەی گــەورە دروســتیان دەکــردن، ئــەوان بــە بۆیــەی 
ــز  ــە عەزی ــەو ناوان ــک ل ــرد، یەکێ ــز ڕۆن ئیشــیان دەک ــە عەزی ــەو ناوان ــک ل ــرد، یەکێ ڕۆن ئیشــیان دەک
ئەلڕەســام بــوو، ئــەوەم لــە یــادە، بــەاڵم مــن ئەوانە ئەلڕەســام بــوو، ئــەوەم لــە یــادە، بــەاڵم مــن ئەوانە 

ســرنجیان ڕانەدەکێشــام.ســرنجیان ڕانەدەکێشــام.
ــی  ــە بینین ــەزت ب ــاگادارم زۆر ح ــی  وەک ئ ــە بینین ــەزت ب ــاگادارم زۆر ح ــان: وەک ئ ــان:ڕام ڕام

ــینەمایە. ــی س ــینەمایە.فیلم ــی س فیلم
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بــەردەوام حــەزم بــە فیلمــە  بــەردەوام حــەزم بــە فیلمــە 
ئەوروپییــەکان بــوو، هەروەهــا زۆر تەماشــای فیلمی ئەوروپییــەکان بــوو، هەروەهــا زۆر تەماشــای فیلمی 
ــی  ــی ئەمریک ــە فلیم ــن زۆر ب ــرد، م ــم دەک ــی ئەمریکی ــی ئەمریک ــە فلیم ــن زۆر ب ــرد، م ــم دەک ئەمریکی
سەرســام بــووم، هەرقــل، کۆلیــاس، ماشســتی، سەرســام بــووم، هەرقــل، کۆلیــاس، ماشســتی، 
و  دیــار  لەشــیان  ماســوولکەی  ئەوانــە  و چونکــە  دیــار  لەشــیان  ماســوولکەی  ئەوانــە  چونکــە 
ــکاری  ــکاری بەرجەســتە بــوو، توێکارییەکەیــان بــۆ هێڵ بەرجەســتە بــوو، توێکارییەکەیــان بــۆ هێڵ

گونجــاو بــوون و زۆر مەبەســتم بــوون، بــە تایبەتــی گونجــاو بــوون و زۆر مەبەســتم بــوون، بــە تایبەتــی 
ئەگــەر بتوانــی لەگەڵیــان دەســتت ڕابــێ. زۆر جــار ئەگــەر بتوانــی لەگەڵیــان دەســتت ڕابــێ. زۆر جــار 
دەچووینــە دووکانــی مامــم، ئــەو دارتــاش بــوو، دەچووینــە دووکانــی مامــم، ئــەو دارتــاش بــوو، 
چلییەکــەی  دەرگای  تەنیشــت  لــە  چلییەکــەی دووکانەکــەی  دەرگای  تەنیشــت  لــە  دووکانەکــەی 

ــوو. ــەوە ب ــینەما )سیروان(ـ ــوو.س ــەوە ب ــینەما )سیروان(ـ س
ڕامــان:ڕامــان: پێموایــە ســینەما ســیروان تــا ئێســتاش  پێموایــە ســینەما ســیروان تــا ئێســتاش 

مــاوە؟مــاوە؟
ســەروو  دووکان  دوو  بەڵــێ،  ســەروو   دووکان  دوو  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
لــەوێ  ئیتــر  بــوو،  مامــم  دووکانــی  لــەوێ ئــەوەوە  ئیتــر  بــوو،  مامــم  دووکانــی  ئــەوەوە 
دادەنیشــتم، لەوبــەرەوە دەمبینــی شــیتی ســینەما دادەنیشــتم، لەوبــەرەوە دەمبینــی شــیتی ســینەما 
ــوو،  ــەرەوە ب ــان لەوب ــا، چلییەکەی ــوو، ڕەشــیدیان دادەن ــەرەوە ب ــان لەوب ــا، چلییەکەی ڕەشــیدیان دادەن
ــک جــار  ــەرەوە، هەندێ ــک جــار ســینەمای ســیروانیش لەمب ــەرەوە، هەندێ ســینەمای ســیروانیش لەمب
شــیتی ســینەما دادەنــرا، هەمــوو جارێــک دەمبینی، شــیتی ســینەما دادەنــرا، هەمــوو جارێــک دەمبینی، 
منیــش زۆر بــۆ الی مامــم دەچــووم، ئەویــش لەگــەڵ منیــش زۆر بــۆ الی مامــم دەچــووم، ئەویــش لەگــەڵ 
ــرنجیان  ــە س ــینەما، ئەوان ــۆ س ــردم ب ــدا دەیب ــرنجیان خۆی ــە س ــینەما، ئەوان ــۆ س ــردم ب ــدا دەیب خۆی

ڕادەکێشــام.ڕادەکێشــام.
ڕامــان:ڕامــان: بێجگــە لــەو شــتانەی باســت کــردن،  بێجگــە لــەو شــتانەی باســت کــردن، 
ــت  ــووە ســەرچاوەی ڕۆشــنبیریی بینین ــووە ســەرچاوەی ڕۆشــنبیریی بینینــت شــتیتر هەب شــتیتر هەب

ــێ؟ ــێ؟بووب بووب
دیمەنــی  وێنــەی  ئەوکاتــە  دیمەنــی   وێنــەی  ئەوکاتــە  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ــرا،  ــازاڕ دەفرۆش ــە ب ــوو، ل ــادە هەب ــتی ئام ــرا، سروش ــازاڕ دەفرۆش ــە ب ــوو، ل ــادە هەب ــتی ئام سروش
لەمــای  هــەر  بــەر ســەرا،  بۆیاغچییەکانــی  لەمــای الی  هــەر  بــەر ســەرا،  بۆیاغچییەکانــی  الی 
ئــەوەوە نەختێــک بێــی بــەرەو دەبــۆکان، ناگەیتــە ئــەوەوە نەختێــک بێــی بــەرەو دەبــۆکان، ناگەیتــە 
دەبۆکــە. هەبــوون وێنــەی دیمەنــی سروشــتییان دەبۆکــە. هەبــوون وێنــەی دیمەنــی سروشــتییان 
دادەنــا، ئیشــەکان چــاپ کرابــوون، ئیتاڵــی بــوون، دادەنــا، ئیشــەکان چــاپ کرابــوون، ئیتاڵــی بــوون، 
ــن،  ــیان دەگرت ــە چوارچێوەش ــن، ل ــک دەیکڕی ــن، خەڵ ــیان دەگرت ــە چوارچێوەش ــن، ل ــک دەیکڕی خەڵ
هەندێــک جــار وێنــەکان شووشــەیان تــێ دەگیــرا، هەندێــک جــار وێنــەکان شووشــەیان تــێ دەگیــرا، 
بــەاڵم ئەوســا  کەتیــرە - ســەمغی بریقەداری شــێوە بــەاڵم ئەوســا  کەتیــرە - ســەمغی بریقەداری شــێوە 
کانزایــی هەبــوو ، ڕەنگەکانــی بریســکەی دەدایــەوە، کانزایــی هەبــوو ، ڕەنگەکانــی بریســکەی دەدایــەوە، 
ئاڵتوونــی و زیــوی هەبــوو، بەوانــە دەیــان کــردن، ئاڵتوونــی و زیــوی هەبــوو، بەوانــە دەیــان کــردن، 
گۆشەکانیشــیان بــە ســەمغی ڕەنگاوڕەنــگ، ڕەنــگ گۆشەکانیشــیان بــە ســەمغی ڕەنگاوڕەنــگ، ڕەنــگ 
دەکــرد، باوکــم یــەک دوانێکــی کڕیبــوو، ئێســتاش دەکــرد، باوکــم یــەک دوانێکــی کڕیبــوو، ئێســتاش 
ــوو،  ــان ب ــە باوی ــە، ئەوان ــم ماویان ــی باوک ــە ماڵ ــوو، ل ــان ب ــە باوی ــە، ئەوان ــم ماویان ــی باوک ــە ماڵ ل
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ــین. ــن و هەڵیاندەواس ــک دەیکڕی ــین.خەڵ ــن و هەڵیاندەواس ــک دەیکڕی خەڵ
ڕامان:ڕامان: لەبەر نەبوونی پێشــانگە و کاری هونەریی  لەبەر نەبوونی پێشــانگە و کاری هونەریی 
بازرگانیانــەش  هونــەرە  جــۆرە  ئــەو  بازرگانیانــەش خۆمانــە،  هونــەرە  جــۆرە  ئــەو  خۆمانــە، 

ــراوە؟ ــێ وەرگی ــوودیان ل ــراوە؟س ــێ وەرگی ــوودیان ل س
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، کاتــی خۆیشــی شــتێکی  بەڵــێ، کاتــی خۆیشــی شــتێکی 
ــک  ــەوە هەندێ ــوارووی عێراق ــە خ ــوو، ل ــەیر هەب ــک س ــەوە هەندێ ــوارووی عێراق ــە خ ــوو، ل ــەیر هەب س
عــەرەب دەهاتــن وێنەیــان دەهێنــا کــە لەســەر عــەرەب دەهاتــن وێنەیــان دەهێنــا کــە لەســەر 
تەبەقــی کارتۆنــی گــەورە بــە بۆیــەی ڕۆن دروســت تەبەقــی کارتۆنــی گــەورە بــە بۆیــەی ڕۆن دروســت 

ــوون. ــوون.کراب کراب
ڕامان:ڕامان: ئەوانە کێ دروستی کردبوون؟ ئەوانە کێ دروستی کردبوون؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەو وێنانــە لــە باشــوورەوە  ئــەو وێنانــە لــە باشــوورەوە 
دەهاتــن، خەڵــک دروســتی کردبــوون، ئاســتیان دەهاتــن، خەڵــک دروســتی کردبــوون، ئاســتیان 
بــاش نەبوو، بەاڵم ئەوانەش ســرنجیان ڕادەکێشــام، بــاش نەبوو، بەاڵم ئەوانەش ســرنجیان ڕادەکێشــام، 
ــد  ــک چەن ــە جارێ ــەڕا، ب ــازاڕدا دەگ ــاو ب ــرا بەن ــد کاب ــک چەن ــە جارێ ــەڕا، ب ــازاڕدا دەگ ــاو ب ــرا بەن کاب
تەبەقەکانیــان  قەبــارەی  بــوو،  پــێ  تەبەقەکانیــان تەبەقێکــی  قەبــارەی  بــوو،  پــێ  تەبەقێکــی 

ــوو. ــانتیم ب ــا س ــە حەفت ــک ب ــوو.مەترێ ــانتیم ب ــا س ــە حەفت ــک ب مەترێ
ڕامــان:ڕامــان: خەڵــک ئەوانــەی لێیــان دەکــڕی، بــۆ  خەڵــک ئەوانــەی لێیــان دەکــڕی، بــۆ 

هەڵیانبواســن؟ ماڵەکانیــان  لــە  هەڵیانبواســن؟ئــەوەی  ماڵەکانیــان  لــە  ئــەوەی 
ــدارەکان  ــر دووکان ــر، زیات ــدارەکان  نەخێ ــر دووکان ــر، زیات ــان: نەخێ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
ناڕێکەکانیــان  بەتــاڵ و  دیــوارە  ناڕێکەکانیــان بــۆ داپۆشــینی  بەتــاڵ و  دیــوارە  بــۆ داپۆشــینی 
ئەوانەیــان دەکــڕی، هەروەهــا فەرشــیش هەبــوو ئەوانەیــان دەکــڕی، هەروەهــا فەرشــیش هەبــوو 
وێنــەی تێــدا بــوو، وێنــەی پڵنــگ و شــێر و ئــاژەڵ، وێنــەی تێــدا بــوو، وێنــەی پڵنــگ و شــێر و ئــاژەڵ، 
ــی  ــوو، فەرش ــدا ب ــی تێ ــەی زەالمیش ــەت وێن ــی تەنان ــوو، فەرش ــدا ب ــی تێ ــەی زەالمیش ــەت وێن تەنان
ــەرم  ــوار، ن ــە دی ــوون ب ــەت ب ــوون، تایب ــە ب ــەرم کارخان ــوار، ن ــە دی ــوون ب ــەت ب ــوون، تایب ــە ب کارخان

ــوون. ــدا زۆر ب ــە گەرماوەکان ــە ل ــوون، ئەوان ــوون.ب ــدا زۆر ب ــە گەرماوەکان ــە ل ــوون، ئەوان ب
بووبوونــە  کۆنەکانیــش  گەرمــاوە  بووبوونــە   کۆنەکانیــش  گەرمــاوە  ڕامــان:ڕامــان: 
وێنــەی  ئەوانیــش  هونــەر،  بــۆ  وێنــەی ســەرچاوەیەک  ئەوانیــش  هونــەر،  بــۆ  ســەرچاوەیەک 
سروشــتیی و نەخشــونیگاری دینگە و دیوارەکانیان سروشــتیی و نەخشــونیگاری دینگە و دیوارەکانیان 

بــوون. بــوون.ســرنجڕاکێش  ســرنجڕاکێش 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: زەمانــی زوو گەرمــاوی دەرەوە  زەمانــی زوو گەرمــاوی دەرەوە 
ــەوە  ــە ماڵ ــۆی دەچــوون، ل ــوو، خەڵکــی ب ــاوی ب ــەوە ب ــە ماڵ ــۆی دەچــوون، ل ــوو، خەڵکــی ب ــاوی ب ب
خەڵــک  زۆربــەی  نەبــوو،  گەرماومــان  خەڵــک خۆمــان  زۆربــەی  نەبــوو،  گەرماومــان  خۆمــان 
ــی  ــە گەڕەک ــە ل ــاوی دەرەوە، ئێم ــە گەرم ــی دەچوون ــە گەڕەک ــە ل ــاوی دەرەوە، ئێم ــە گەرم دەچوون

بــۆ  دەچوویــن  ئەوکاتــە  بوویــن،  حــان  بــۆ حاجــی  دەچوویــن  ئەوکاتــە  بوویــن،  حــان  حاجــی 
گەرمــاوی بەرخــی نزیــک مزگەوتــی حاجــی حــان، گەرمــاوی بەرخــی نزیــک مزگەوتــی حاجــی حــان، 
بــازاڕ بــۆ گەرمــاوی  لــە  یــان  بــازاڕ بــۆ گەرمــاوی ئێســتا نەمــاوە،  لــە  یــان  ئێســتا نەمــاوە، 
ســوورەت دەچوویــن کــە لــە شــوێنی کارەکــەی ســوورەت دەچوویــن کــە لــە شــوێنی کارەکــەی 
باوکمــەوە نزیــک بــوو، دەچوویــن بــۆ ئــەوێ و باوکمــەوە نزیــک بــوو، دەچوویــن بــۆ ئــەوێ و 
ــە  ــی گەرماوەک ــەوە دووکان، بنمیچ ــی دەهاتین ــە دوای ــی گەرماوەک ــەوە دووکان، بنمیچ ــی دەهاتین دوای
ــی ئەفســانەیی و  ــەی بابەت ــوو، وێن ــدا ب ــەی تێ ــی ئەفســانەیی و وێن ــەی بابەت ــوو، وێن ــدا ب ــەی تێ وێن
ڕووەکــی خەیاڵــی و لــەو بابەتانــەی تێــدا بــوو.ڕووەکــی خەیاڵــی و لــەو بابەتانــەی تێــدا بــوو.

ڕامان:ڕامان: نازانی ئەوانە کێ دروستی کردبوون؟ نازانی ئەوانە کێ دروستی کردبوون؟
ــتان  ــتکردی کوردس ــە دەس ــتان  ئەوان ــتکردی کوردس ــە دەس ــان: ئەوان ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
نەبــوون، وەک بیســتوومە وەســتای ئێرانــی دروســتی نەبــوون، وەک بیســتوومە وەســتای ئێرانــی دروســتی 
ــە ناوەکانیــان کــردووە،  ــە ناوەکانیــان کــردووە، کــردوون، پرســیاری زۆرم ل کــردوون، پرســیاری زۆرم ل

بــەاڵم بــێ وەاڵم بــوون. بــەاڵم بــێ وەاڵم بــوون. 
ــی خــۆی زۆر  ــش کات ــی خــۆی زۆر  )حەســەن فەالح(ی ــش کات ــان: )حەســەن فەالح(ی ــان:ڕام ڕام

ــردووە.  ــەی دروســت ک ــەو دیواربەندان ــردووە. ل ــەی دروســت ک ــەو دیواربەندان ل
ــن، زۆر  ــەو نی ــی ئ ــە ئیش ــن، زۆر  ئەوان ــەو نی ــی ئ ــە ئیش ــان: ئەوان ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
کۆنتــرن، ئــەوەی چایخانــەی ئەحــە عەلــی مێشــاوی کۆنتــرن، ئــەوەی چایخانــەی ئەحــە عەلــی مێشــاوی 
بینیــوە،  ئــەوەم  مــن  مەولــەوی،  شــەقامی  بینیــوە، لــە  ئــەوەم  مــن  مەولــەوی،  شــەقامی  لــە 
کارێکــی خۆڕســکی، خەیاڵێکــی جــوان بــوو، بــەاڵم کارێکــی خۆڕســکی، خەیاڵێکــی جــوان بــوو، بــەاڵم 
ئــەوەی گەرمــاوی ســوورەت مێــژووی کۆنتــرە و ئــەوەی گەرمــاوی ســوورەت مێــژووی کۆنتــرە و 

ــن. ــار نی ــان دی ــن.خاوەنەکانی ــار نی ــان دی خاوەنەکانی
ســنەیی  وەســتای  کارانــە  لــەو  زۆر  ســنەیی   وەســتای  کارانــە  لــەو  زۆر  ڕامــان:ڕامــان: 
ــەقامی  ــەی ش ــەوەی چایخانەک ــۆ ئ ــن.. ت ــەقامی کردوویان ــەی ش ــەوەی چایخانەک ــۆ ئ ــن.. ت کردوویان

دەڵێــی؟ دەڵێــی؟مەولــەوی  مەولــەوی 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، ئــەوەی شــەقامی مەولەوی،  بەڵــێ، ئــەوەی شــەقامی مەولەوی، 

خۆیشــت ڕەنگــە بینیبێتت. خۆیشــت ڕەنگــە بینیبێتت. 
ڕامــان:ڕامــان: بینیومــە، کاتــی خــۆی بــۆ بینینــی ئــەو  بینیومــە، کاتــی خــۆی بــۆ بینینــی ئــەو 
وێنەیــە چەنــدان جــار ســەردانی ئــەو چایخانەیــەم وێنەیــە چەنــدان جــار ســەردانی ئــەو چایخانەیــەم 
کــردووە، جارێکیــش لەگــەڵ هونەرمەنــد کەمــال کــردووە، جارێکیــش لەگــەڵ هونەرمەنــد کەمــال 
کارە  ئــەو  بینینــی  بــۆ  تایبەتــی  بــە  کارە ســابیر  ئــەو  بینینــی  بــۆ  تایبەتــی  بــە  ســابیر 

هونەرییانــەی حەســەن فــەالح چوویــن.هونەرییانــەی حەســەن فــەالح چوویــن.
ــوون،  ــەک ب ــد وێنەی ــەوە چەن ــوون،  ئ ــەک ب ــد وێنەی ــەوە چەن ــان: ئ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
چەنــد دیواربەندێــک بــوون، الی وەجاخەکــەش، چەنــد دیواربەندێــک بــوون، الی وەجاخەکــەش، 
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ــوو. ــێ ب ــەی ل ــی دیک ــەم الوە کارێک ــوو.ل ــێ ب ــەی ل ــی دیک ــەم الوە کارێک ل
ڕامــان:ڕامــان: ڕاســتە، ســاڵی چەنــد هاتوچــۆی )حەمامی  ڕاســتە، ســاڵی چەنــد هاتوچــۆی )حەمامی 

ســوورەت(تان دەکرد؟ســوورەت(تان دەکرد؟
ســەرەتایی  قوتابخانــەی  لــە  ســەرەتایی   قوتابخانــەی  لــە  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
بــوو. بــوو.  لــە ســاڵی ١958١958 –  – ١959١959  لــە ســاڵی بــووم، واتــە  بــووم، واتــە 
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو کاتــە ئەحــەی خولــە ســنەیی لــەوێ  ئــەو کاتــە ئەحــەی خولــە ســنەیی لــەوێ 

بــوو ؟ بــوو ؟ 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نــا، مــن ئــەوم بیــر نایــەت، ئەگەر  نــا، مــن ئــەوم بیــر نایــەت، ئەگەر 
ــەدا  ــە توونەک ــە ل ــت لەوانەی ــەوێ بووبێ ــە ل ــەدا ئەوکات ــە توونەک ــە ل ــت لەوانەی ــەوێ بووبێ ــە ل ئەوکات

ئیشــی کردبــێ.ئیشــی کردبــێ.
لــەوێ  هەشــتاکاندا  لــە  مــن  بەڵــێ،  لــەوێ   هەشــتاکاندا  لــە  مــن  بەڵــێ،  ڕامــان:ڕامــان: 
دەمبینــی و لــە توونــی حەمامەکــەدا کاری دەکــرد.دەمبینــی و لــە توونــی حەمامەکــەدا کاری دەکــرد.
ســوورەت  حەمامــی  ئــەوەی  ســوورەت   حەمامــی  ئــەوەی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
و  بیناکــە  شــێوەی  ڕادەکێشــام،  ســرنجی  و زۆر  بیناکــە  شــێوەی  ڕادەکێشــام،  ســرنجی  زۆر 
دەرەوە  دەهاتیتــە  کــە  بەتایبەتــی  دەرەوە حەوزەکــەی،  دەهاتیتــە  کــە  بەتایبەتــی  حەوزەکــەی، 
یــەک ســەتڵ ئاویــان بــە قاچتــدا دەکــرد، ئاوێکــی یــەک ســەتڵ ئاویــان بــە قاچتــدا دەکــرد، ئاوێکــی 
ــووە  ــات و دەچ ــەدا دەه ــاو دیوارەک ــوو بەن ــدا ب ــووە تێ ــات و دەچ ــەدا دەه ــاو دیوارەک ــوو بەن ــدا ب تێ

حەمامەکــەوە. ســەرەکیی  حــەوزی  حەمامەکــەوە.نــاو  ســەرەکیی  حــەوزی  نــاو 
ــی  ــوزەی ئیتنۆگرافی ــە م ــەی ل ــەو کات ــی  ئ ــوزەی ئیتنۆگرافی ــە م ــەی ل ــەو کات ــان: ئ ــان:ڕام ڕام
فۆلکلۆریــی ســلێمانی، لەگــەڵ م. عەبدولڕەقیــب فۆلکلۆریــی ســلێمانی، لەگــەڵ م. عەبدولڕەقیــب 
ــەی  ــەو دینگان ــن، دوو ل ــەر بووی ــف فەرمانب ــەی یووس ــەو دینگان ــن، دوو ل ــەر بووی ــف فەرمانب یووس
هێنایــە الی خۆمــان،  هێنایــە الی خۆمــان، حەمامــی )ســوورەت(مان  حەمامــی )ســوورەت(مان 
ســتوونەکە هەمــووی نەخشــونیگار بــوو، لەگــەڵ ســتوونەکە هەمــووی نەخشــونیگار بــوو، لەگــەڵ 
)قەپاغەکەیــان(،  ســەریان  پانەکــەی  )قەپاغەکەیــان(، بــەردە  ســەریان  پانەکــەی  بــەردە 
ــە  ــە ئەوانەمــان وەک دوو نموونــە هێنــا تــا بزانــرێ ل ئەوانەمــان وەک دوو نموونــە هێنــا تــا بزانــرێ ل

کۆنــدا ئــەو جــۆرە نەخشــونیگارانە هەبــوون. کۆنــدا ئــەو جــۆرە نەخشــونیگارانە هەبــوون. 
ــوێن  ــەوە ش ــە ڕووی ئەندازەیی ــوێن  ل ــەوە ش ــە ڕووی ئەندازەیی ــان: ل ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
تەئسیرێکی نەفسی زۆری هەیە، فەزا خۆی گرنگە، تەئسیرێکی نەفسی زۆری هەیە، فەزا خۆی گرنگە، 
فــەزا کاریگەریــی دەروونــی بۆ ســەر ئینســان هەیە، فــەزا کاریگەریــی دەروونــی بۆ ســەر ئینســان هەیە، 
واتــە کــە دەچیتــە شــوێنێکی کــراوە، هەســتەکانت واتــە کــە دەچیتــە شــوێنێکی کــراوە، هەســتەکانت 
بەرانبــەر بــەو شــوێنە دەگــۆڕێ، ئەگــەر خەیاڵیشــی بەرانبــەر بــەو شــوێنە دەگــۆڕێ، ئەگــەر خەیاڵیشــی 
بدەیتــێ، بڵێــی ئــەو شــوێنە ئاوایــە و ئاوایــە، بدەیتــێ، بڵێــی ئــەو شــوێنە ئاوایــە و ئاوایــە، 

ڕەنگــە ئاســەواری دیکەشــی هەبــێ.ڕەنگــە ئاســەواری دیکەشــی هەبــێ.

ڕامــان:ڕامــان: بێجگــە لــەوەی ئــەم وێنانەتــان بینیــوە،  بێجگــە لــەوەی ئــەم وێنانەتــان بینیــوە، 
شــوێنی  و  باشــوور  میللــی  هونەرمەنــدی  شــوێنی کــە  و  باشــوور  میللــی  هونەرمەنــدی  کــە 
هونەرمەنــدە  ئایــا  کــردوون،  دروســتیان  هونەرمەنــدە دی  ئایــا  کــردوون،  دروســتیان  دی 
پێشــەنگەکانی ناو شــاری ســلێمانی، تەئســیرێکیان پێشــەنگەکانی ناو شــاری ســلێمانی، تەئســیرێکیان 

لەســەرت هەبــووە، کاری ئەوانــت دەبینــی؟لەســەرت هەبــووە، کاری ئەوانــت دەبینــی؟
نەبــووە،  تەئســیریان  چــۆن  نەبــووە،   تەئســیریان  چــۆن  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ــد  ــە هونەرمەن ــک لەوان ــوو، یەکێ ــد تەئســیریان زۆر ب ــە هونەرمەن ــک لەوان ــوو، یەکێ تەئســیریان زۆر ب
جەمــال بەختیــار بــوو، لــە جــادەی کاوە دووکانێــک جەمــال بەختیــار بــوو، لــە جــادەی کاوە دووکانێــک 
ــت  ــت، تەنیش ــی دەفرۆش ــی کارەبای ــوو، بابەت ــت هەب ــت، تەنیش ــی دەفرۆش ــی کارەبای ــوو، بابەت هەب
ــی  ــەدا تابلۆیەک ــەو دووکان ــازە، ل ــی ت ــی دەرگای خان ــەدا تابلۆیەک ــەو دووکان ــازە، ل ــی ت دەرگای خان
دیمەنــی سروشــتیی جەمــال بەختیار هەڵواســرابوو، دیمەنــی سروشــتیی جەمــال بەختیار هەڵواســرابوو، 
دووبــارەی  جارێــک  لــە  زیاتــر  دیمەنــەی  دووبــارەی ئــەو  جارێــک  لــە  زیاتــر  دیمەنــەی  ئــەو 

کردووەتــەوە.کردووەتــەوە.
ڕامان:ڕامان: لەبیرت مابێ دیمەنەکە چی بوو؟ لەبیرت مابێ دیمەنەکە چی بوو؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: دیمەنەکــە مانگەشــەوێکە وەک  دیمەنەکــە مانگەشــەوێکە وەک 
درەختێکــی ســنەوبەرە و تاریکایییــەک. تابلۆیەکــی درەختێکــی ســنەوبەرە و تاریکایییــەک. تابلۆیەکــی 
تــری ئــەم وێنەکێشــە لــە ماڵــی هونەرمەنــد تەهــا تــری ئــەم وێنەکێشــە لــە ماڵــی هونەرمەنــد تەهــا 
ــە  ــاری بەخشــیویەتی ب ــە دی ــان بینیومــە کــە ب ــە باب ــاری بەخشــیویەتی ب ــە دی ــان بینیومــە کــە ب باب
کڕیــوە،  لێــی  پەنجــاکان  ژیــن، ســاڵی  کڕیــوە، بنکــەی  لێــی  پەنجــاکان  ژیــن، ســاڵی  بنکــەی 
جارێکیــان تەهــا بابــان خــۆی بــۆی باســکردم جارێکیــان تەهــا بابــان خــۆی بــۆی باســکردم 
ئــەو کاتــەی داوەتــێ،  ئــەو کاتــەی داوەتــێ، کــە مەبلەغێکــی باشــی  کــە مەبلەغێکــی باشــی 
لەیل«ـــە،  تــازەی  »گڵکــۆی  تابلۆکــە  لەیل«ـــە، نــاوی  تــازەی  »گڵکــۆی  تابلۆکــە  نــاوی 
ــەی دیمەنێکــی سروشــت و گۆڕێکــە، کەســێک  ــەی دیمەنێکــی سروشــت و گۆڕێکــە، کەســێک وێن وێن
لەپــاڵ گۆڕەکەیــە و دەســتی بــۆ ئاســمان بــەرز لەپــاڵ گۆڕەکەیــە و دەســتی بــۆ ئاســمان بــەرز 
ــە  ــێکی زۆر ب ــە، ئیش ــتێکی ئاوای ــەوە، ش ــە کردووەت ــێکی زۆر ب ــە، ئیش ــتێکی ئاوای ــەوە، ش کردووەت
دیقــەت و جــوان و پاکــی جەمــال بەختیــارە، ئــەوە دیقــەت و جــوان و پاکــی جەمــال بەختیــارە، ئــەوە 

ــاوە. ــی م ــە پاک ــاوە.زۆر ب ــی م ــە پاک زۆر ب
ڕامان:ڕامان: ئیشی دیکەی ئەو هونەرمەندەت دیوە؟ ئیشی دیکەی ئەو هونەرمەندەت دیوە؟

ــی  ــەوی ئیش ــەقامی مەول ــە ش ــی  ل ــەوی ئیش ــەقامی مەول ــە ش ــان: ل ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
ــاوی  ــە ن ــوو ب ــێ ب ــی ل ــوە، دووکانێک ــم بینی ــاوی دیکەی ــە ن ــوو ب ــێ ب ــی ل ــوە، دووکانێک ــم بینی دیکەی
ــی  ــە وێنەیەکــی کۆپی ــۆی دووکانەک ــەوی، تابل ــی مەول ــە وێنەیەکــی کۆپی ــۆی دووکانەک ــەوی، تابل مەول
لــە  کــە  بــوو  باباجــان  بەدیــع  لــە هێڵکارییەکــەی  کــە  بــوو  باباجــان  بەدیــع  هێڵکارییەکــەی 
نــاو کتێبــی )مێــژووی ئەدەبــی کــوردی(دا بــۆ نــاو کتێبــی )مێــژووی ئەدەبــی کــوردی(دا بــۆ 
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شــاعیرەکانی کێشــاوە، وێنەکــەی مەولــەوی بــە شــاعیرەکانی کێشــاوە، وێنەکــەی مەولــەوی بــە 
شــێوەی گرافیــک، تــاک ڕەنــگ کــراوە، تەختــی شــێوەی گرافیــک، تــاک ڕەنــگ کــراوە، تەختــی 
ــوو،  ــە ڕەش کراب ــەش ب ــوو، وێنەک ــە زەرد ب ــوو، تابلۆک ــە ڕەش کراب ــەش ب ــوو، وێنەک ــە زەرد ب تابلۆک
لــە دووکانــی حەمــەی حاجــی تاهیــر بــوو، بــە لــە دووکانــی حەمــەی حاجــی تاهیــر بــوو، بــە 

ڕیــزی شــەقامی دەبۆکــەوە بــوو. ڕیــزی شــەقامی دەبۆکــەوە بــوو. 
ڕامان:ڕامان: مەبەستت کام وێنەی )مەولەوی(یە؟ مەبەستت کام وێنەی )مەولەوی(یە؟

ــەی  ــەی پەڕەمووچەک ــەو وێنەی ــەی  ئ ــەی پەڕەمووچەک ــەو وێنەی ــان: ئ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
پێیــە و ئــاوڕی داوەتــەوە و زەنگێک لە پشــتەوەیەتی پێیــە و ئــاوڕی داوەتــەوە و زەنگێک لە پشــتەوەیەتی 

و پەپوولەیــەک بەرانبــەر مۆمێکــە.و پەپوولەیــەک بەرانبــەر مۆمێکــە.  
ڕامان:ڕامان: ئەوە تا ئەو سااڵنەی دواییش مابوو. ئەوە تا ئەو سااڵنەی دواییش مابوو.

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بــاوەڕ بکــە ئەوەندە ئــەو وێنەیەم  بــاوەڕ بکــە ئەوەندە ئــەو وێنەیەم 
کــردووە، لەبــەرم کردبــوو، یەکــەم جــار چــووم لــە کــردووە، لەبــەرم کردبــوو، یەکــەم جــار چــووم لــە 
بەردەمــی دووکانەکــە وەســتام، بەتایبەتــی کاغــەزم بەردەمــی دووکانەکــە وەســتام، بەتایبەتــی کاغــەزم 
ــال  ــەر جەم ــی ه ــرد، وام دەزان ــم دەک ــوو نەقڵ ــال بردب ــەر جەم ــی ه ــرد، وام دەزان ــم دەک ــوو نەقڵ بردب
بەختیــار خــۆی ئــەوەی دروســت کــردووە، تــا بەختیــار خــۆی ئــەوەی دروســت کــردووە، تــا 
درەنگانێــک هــەر وای تێگەیشــتبووم، کــە مێــژووی درەنگانێــک هــەر وای تێگەیشــتبووم، کــە مێــژووی 
ئەدەبــی کوردیــی ســەجادی و دیوانەکــەی شــاعیرم ئەدەبــی کوردیــی ســەجادی و دیوانەکــەی شــاعیرم 
بینــی، ئەوجــا زانیــم ئەمــەی لەوێــوە وەرگرتــووە.بینــی، ئەوجــا زانیــم ئەمــەی لەوێــوە وەرگرتــووە.
ــی  ــان خاوەن ــع باباج ــت بەدی ــر زانی ــی  دوات ــان خاوەن ــع باباج ــت بەدی ــر زانی ــان: دوات ــان:ڕام ڕام

ــە؟ ــەو کارەی ــە؟ئ ــەو کارەی ئ
ــەوەی  ــەر ئ ــێ، دەچــووم لەب ــەوەی  بەڵ ــەر ئ ــێ، دەچــووم لەب ــادر میرخــان: بەڵ ــادر میرخــان:ق ق
ئــەوێ، ئــەو وێنەیــەم دەکێشــا، تــا چەنــد جارێــک ئــەوێ، ئــەو وێنەیــەم دەکێشــا، تــا چەنــد جارێــک 

ئــەوەم کــرد، ئیتــر لەبــەرم کــرد.ئــەوەم کــرد، ئیتــر لەبــەرم کــرد.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی دووکانێــک هەبــوو، ئــەوەی کــە  ئــەی دووکانێــک هەبــوو، ئــەوەی کــە 
دیــاری چکۆلــەی تێــدا دەفرۆشــرا، دووکانــی دیاری، دیــاری چکۆلــەی تێــدا دەفرۆشــرا، دووکانــی دیاری، 

ــدا کێشــرابوو؟ ــی تێ ــش تابلۆیەکــی جوان ــدا کێشــرابوو؟ئەلەوێ ــی تێ ــش تابلۆیەکــی جوان ئەلەوێ
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەوە ئیشــی خالیــد زامــدار  ئــەوە ئیشــی خالیــد زامــدار 
ــا  ــەوە، عەت ــە جارێــک چــاک کرای ــەو وێنەی ــوو، ئ ــا ب ــەوە، عەت ــە جارێــک چــاک کرای ــەو وێنەی ــوو، ئ ب
قــەزاز چاکــی کــرد، بــە باشــی دەســکاری کردبــوو، قــەزاز چاکــی کــرد، بــە باشــی دەســکاری کردبــوو، 
ئــی  دەگــوت،  پــێ  دیاری‹‹یــان  ئــی »دووکانــی  دەگــوت،  پــێ  دیاری‹‹یــان  »دووکانــی 

ئەحمــەدی دیــاری بــوو.ئەحمــەدی دیــاری بــوو.
ــوو،  ــاری ب ــەدی دی ــی ئەحم ــان ئ ــوو،  ئەوەی ــاری ب ــەدی دی ــی ئەحم ــان ئ ــان: ئەوەی ــان:ڕام ڕام
تابلــۆی  لەســەر  شیعرێکیشــی  دێــڕە  تابلــۆی تەنانــەت  لەســەر  شیعرێکیشــی  دێــڕە  تەنانــەت 

نووســیبوو.  دووکانەکــەی  نووســیبوو. بەردەمــی  دووکانەکــەی  بەردەمــی 
ــڕە شــیعرەکە دەڵــێ:  ــێ، دێ ــڕە شــیعرەکە دەڵــێ:  بەڵ ــێ، دێ ــادر میرخــان: بەڵ ــادر میرخــان:ق ق
بــە دەســتی بەتــاڵ مــەڕۆ بــێ دیــاری، دیــاری بــە دەســتی بەتــاڵ مــەڕۆ بــێ دیــاری، دیــاری 
ــر باســی خالیــد  ــادگاری. مــن دوات ــۆ ی ــر باســی خالیــد پێویســتە ب ــادگاری. مــن دوات ــۆ ی پێویســتە ب
زامــدار دەکــەم، چونکــە خالیــد زامــدار دوایــی هاتــە زامــدار دەکــەم، چونکــە خالیــد زامــدار دوایــی هاتــە 
تەنیشــت ماڵــی ئێمــەوە، خانووەکــەی ســەرەوەمان تەنیشــت ماڵــی ئێمــەوە، خانووەکــەی ســەرەوەمان 
ــە  ــە کۆنەک ــەر گەراجــی مەســڵەحە و حەریق ــە بەرانب ــە کۆنەک ــەر گەراجــی مەســڵەحە و حەریق بەرانب
بــوو، لەوێــوە مــن هەمــوو ڕۆژێــک دەمبینــی و بــوو، لەوێــوە مــن هەمــوو ڕۆژێــک دەمبینــی و 
کردبــوو،  پەیــدا  یەکــدی  لەگــەڵ  کردبــوو، ناسیاویشــمان  پەیــدا  یەکــدی  لەگــەڵ  ناسیاویشــمان 
ــی  ــتا باس ــن، ئێس ــی دەکەی ــا باس ــە جی ــی ب ــی دوای ــتا باس ــن، ئێس ــی دەکەی ــا باس ــە جی ــی ب دوای

ــن. ــاڵ دەکەی ــن.فەتحوڵ ــاڵ دەکەی فەتحوڵ
ــاڵ  ــن.. فەتحوڵ ــاڵ  پێمخۆشــە باســێکی بکەی ــن.. فەتحوڵ ڕامــان:ڕامــان: پێمخۆشــە باســێکی بکەی

کــێ؟ نــاوی باوکــی چییــە، نازنــاوی هەیــە؟کــێ؟ نــاوی باوکــی چییــە، نازنــاوی هەیــە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نــاوی فەتحوڵاڵیــە، نــاوی باوکــی  نــاوی فەتحوڵاڵیــە، نــاوی باوکــی 
نازانــم، هــەر فەتحوڵــاڵ بەناوبانگ بــوو، پەیکەرتاش نازانــم، هــەر فەتحوڵــاڵ بەناوبانگ بــوو، پەیکەرتاش 
بــوو، الی کەســێک بــە نــاوی محەمــەد ئیســماعیل بــوو، الی کەســێک بــە نــاوی محەمــەد ئیســماعیل 
ئیسماعیل(ـــە  )محەمــەد  ئــەو  دەکــرد،  ئیسماعیل(ـــە ئیشــی  )محەمــەد  ئــەو  دەکــرد،  ئیشــی 
هاوڕێــی باوکــم بــوو، مشــتەری باوکیشــم بــوو، هاوڕێــی باوکــم بــوو، مشــتەری باوکیشــم بــوو، 
باوکــم جلــی بــۆ دەدووری، دووکانــی کارەبایــی باوکــم جلــی بــۆ دەدووری، دووکانــی کارەبایــی 
هەبــوو، ئەوســا ئیشــی ئــاو و کارەبــا بــە یەکــەوە هەبــوو، ئەوســا ئیشــی ئــاو و کارەبــا بــە یەکــەوە 
دەکــران، بەلووعــە بەســتن و چاککردنــی ســەعاتی دەکــران، بەلووعــە بەســتن و چاککردنــی ســەعاتی 
ــەوەی کــەوا  ــا، ئ ــی کارەب ــان و دامەزراندن ــاو، دان ــەوەی کــەوا ئ ــا، ئ ــی کارەب ــان و دامەزراندن ــاو، دان ئ
بــە وایــەر ڕادەکێشــرا، زەمانــی دوو کلیپــس و وایــەر بــە وایــەر ڕادەکێشــرا، زەمانــی دوو کلیپــس و وایــەر 

ــوو. ــە ب ــوو.و ئەمان ــە ب و ئەمان
ڕامان:ڕامان: دووکانەکەی لە کوێ بوو؟ دووکانەکەی لە کوێ بوو؟

ــە  ــە، ل ــە کوێی ــەرا ل ــە دەرگای س ــە، ل ــە کوێی ــەرا ل ــان: دەرگای س ــادر میرخ ــان: ق ــادر میرخ ق
ــەوەی ماوەیــەک  ــوو، ئ ــەوەی ماوەیــەک تەنیشــتییەوە بینایــەک هەب ــوو، ئ تەنیشــتییەوە بینایــەک هەب
دایــرەی خەزێنــە و ئەوانــەی تێــدا بوو، ئــەوە دوایی دایــرەی خەزێنــە و ئەوانــەی تێــدا بوو، ئــەوە دوایی 
کرابــوو بــەوە، پێــش ئــەوەی بگەیتــە چێشــخانەی کرابــوو بــەوە، پێــش ئــەوەی بگەیتــە چێشــخانەی 

عەلــی ســوور.عەلــی ســوور.
ڕامان:ڕامان: بەڵێ، دایرەی ئاویش لەو ناوە بوو.  بەڵێ، دایرەی ئاویش لەو ناوە بوو. 

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئەلەوێــدا دووکانێکــی بچکۆلــە  ئەلەوێــدا دووکانێکــی بچکۆلــە 
ــدن  ــی دامەزران ــماعیل، دووکان ــەد ئیس ــوو، محەم ــدن ب ــی دامەزران ــماعیل، دووکان ــەد ئیس ــوو، محەم ب
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ــاڵش  ــوو، فەتحوڵ ــای هەب ــاو و کارەب ــتنی ئ ــاڵش و بەس ــوو، فەتحوڵ ــای هەب ــاو و کارەب ــتنی ئ و بەس
دەکــرد،  ئیشــی  ئــەو  لــەالی  شــاگرد  دەکــرد، وەک  ئیشــی  ئــەو  لــەالی  شــاگرد  وەک 
ــە، زۆر  ــرەک و زیتەڵ ــێکی زۆر زی ــاڵ، کەس ــە، زۆر فەتحوڵ ــرەک و زیتەڵ ــێکی زۆر زی ــاڵ، کەس فەتحوڵ
دەســتڕەنگین بــوو، پەیکــەری لــە دار دروســت دەســتڕەنگین بــوو، پەیکــەری لــە دار دروســت 
ــاو  ــردن، لەن ــتی دەک ــی دروس ــرد، پەیکەرەکان ــاو دەک ــردن، لەن ــتی دەک ــی دروس ــرد، پەیکەرەکان دەک
جامخانــەی دووکانەکەیانــدا دایدەنــان، ئێــواران کــە جامخانــەی دووکانەکەیانــدا دایدەنــان، ئێــواران کــە 
دەڕۆیشــتینەوە، دەبوایــە باوکم ســەرێک لە محەمەد دەڕۆیشــتینەوە، دەبوایــە باوکم ســەرێک لە محەمەد 
ــت،  ــت، ئیســماعیل بــدا و لەوێــش نەختێــک دادەنیش ئیســماعیل بــدا و لەوێــش نەختێــک دادەنیش
ــش  ــن، منی ــگ دەکردی ــۆ بان ــای ب ــوو چ ــاری واب ــش ج ــن، منی ــگ دەکردی ــۆ بان ــای ب ــوو چ ــاری واب ج
خــوا خــوام بــوو ئێــوارە بێــت و زوو بڕۆینــەوە خــوا خــوام بــوو ئێــوارە بێــت و زوو بڕۆینــەوە 

ســەیری پەیکەرەکانــی بکــەم.ســەیری پەیکەرەکانــی بکــەم.
ڕامان:ڕامان: باشــە کە ئەوەندە حەزت بەو پەیکەرانەی  باشــە کە ئەوەندە حەزت بەو پەیکەرانەی 
کردبــوو و هۆگریــان بووبــووی، نەدەکــرا لــە ڕێگــەی کردبــوو و هۆگریــان بووبــووی، نەدەکــرا لــە ڕێگــەی 
باوکتــەوە بــە کڕیــن، یــان بــە داوا کــردن، وەک باوکتــەوە بــە کڕیــن، یــان بــە داوا کــردن، وەک 
دەڵێــن بەهیمــەت، یــان بــە قیمــەت داوای دانەیەکی دەڵێــن بەهیمــەت، یــان بــە قیمــەت داوای دانەیەکی 

لــێ بکــەن؟لــێ بکــەن؟
پەیکەرانــەی  لــەو  یەکێــک  پەیکەرانــەی   لــەو  یەکێــک  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
بــە دیــاری دایــە باوکــم، ســوارێک بــوو لــە دار بــە دیــاری دایــە باوکــم، ســوارێک بــوو لــە دار 
هەڵیکۆڵیبــوو، درێژییەکــەی دەوری هەڵیکۆڵیبــوو، درێژییەکــەی دەوری 2525 ســم دەبوو،  ســم دەبوو، 
کوردێــک بــە ســواری ئەســپێکەوە، تفەنگێکــی بــە کوردێــک بــە ســواری ئەســپێکەوە، تفەنگێکــی بــە 
شــانەوە بــوو، بــە خەیاڵــی منداڵیــم وا دێتــە بــەر شــانەوە بــوو، بــە خەیاڵــی منداڵیــم وا دێتــە بــەر 
ــی  ــەاڵم خەیاڵ ــێ، ب ــر بووب ــە بچووکت ــاوم، ڕەنگ ــی چ ــەاڵم خەیاڵ ــێ، ب ــر بووب ــە بچووکت ــاوم، ڕەنگ چ

ــوو. ــدە دەب ــتمە، ئەوەن ــەر دەس ــم لەب ــوو.منداڵی ــدە دەب ــتمە، ئەوەن ــەر دەس ــم لەب منداڵی
ڕامان:ڕامان: دیارە زۆر بەالتەوە جوان بووە؟ دیارە زۆر بەالتەوە جوان بووە؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: زۆر بــە دیقەت کرابــوو، ئەوکاتەی  زۆر بــە دیقەت کرابــوو، ئەوکاتەی 
مــن باســی دەکــەم، ســاڵی مــن باســی دەکــەم، ســاڵی ١959١959، یــان ، یــان ١960١960  
ــەو  ــە ئ ــۆم، ڕەنگ ــتای خ ــارەی ئێس ــە قەب ــوو، ب ــەو ب ــە ئ ــۆم، ڕەنگ ــتای خ ــارەی ئێس ــە قەب ــوو، ب ب
قەبارەیــەی ئێســتام جیــاواز بــێ،  چونکــە کــە تــۆ قەبارەیــەی ئێســتام جیــاواز بــێ،  چونکــە کــە تــۆ 
گــەورە دەبــی، ڕەهەنــدی شــتەکانت لــەال دەگۆڕێــن. گــەورە دەبــی، ڕەهەنــدی شــتەکانت لــەال دەگۆڕێــن. 
لــەم نزیکانــە لــە ســلێمانی بــە کۆاڵنێکــدا ڕۆیشــتم، لــەم نزیکانــە لــە ســلێمانی بــە کۆاڵنێکــدا ڕۆیشــتم، 
لــە مناڵییــەوە ڕێــگام تێــی نەکەوتبــوو، کۆاڵنەکــە لــە مناڵییــەوە ڕێــگام تێــی نەکەوتبــوو، کۆاڵنەکــە 
لەبــەر چــاوم زۆر تەســک بووبــووەوە، ئــەوەم لــەال لەبــەر چــاوم زۆر تەســک بووبــووەوە، ئــەوەم لــەال 
ســەیر بــوو، ئــەو دەمــەی مــن دەمبینــی زۆر گــەورە ســەیر بــوو، ئــەو دەمــەی مــن دەمبینــی زۆر گــەورە 

بــوو.بــوو.
ــاری  ــە دی ــاڵ ب ــەرەی فەتحوڵ ــەو پەیک ــاری  ئ ــە دی ــاڵ ب ــەرەی فەتحوڵ ــەو پەیک ــان: ئ ــان:ڕام ڕام

ــات؟ ــێ ه ــی ل ــت چ ــە باوک ــات؟دای ــێ ه ــی ل ــت چ ــە باوک دای
پەیکــەری  ئــەو  پەیکــەری فەتحوڵــاڵ،  ئــەو  فەتحوڵــاڵ،  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
ســوارەی بــە دیــاری دایــە باوکــم، بــەاڵم پــاش ســوارەی بــە دیــاری دایــە باوکــم، بــەاڵم پــاش 
ــە باوکــم  ــە باوکــم ماوەیــەک، وا بزانــم ســاڵ کەمتــر بــوو، ل ماوەیــەک، وا بزانــم ســاڵ کەمتــر بــوو، ل
داوای کــردەوە، گوتــی دەیبەیــن بــۆ ئەڵمانیا، لەوێ داوای کــردەوە، گوتــی دەیبەیــن بــۆ ئەڵمانیا، لەوێ 
میهرەجانــی الوانــی جیهــان ســاز دەکرێــت، شــتێک میهرەجانــی الوانــی جیهــان ســاز دەکرێــت، شــتێک 
لــەوێ هەبــوو، ئەمــان شــیوعی بــوون، ئــەو زەمانــە لــەوێ هەبــوو، ئەمــان شــیوعی بــوون، ئــەو زەمانــە 
خەڵــک زۆربەیــان پارتــی، یــان شــیوعی بــوون، ئــەو خەڵــک زۆربەیــان پارتــی، یــان شــیوعی بــوون، ئــەو 
کاتــە ژمــارەی شــیوعییەکان، لــە پارتــی زۆرتــر کاتــە ژمــارەی شــیوعییەکان، لــە پارتــی زۆرتــر 

بــوو. بــوو. 
ڕامان:ڕامان: ئەوە ساڵی  ئەوە ساڵی ١955١955 بووە؟ بووە؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، ئەوکاتــە دەڵێــم، حاجی و  بەڵــێ، ئەوکاتــە دەڵێــم، حاجی و 
کەســانی وا هەبــوون نەیاندەزانــی مەســەلە چییــە، کەســانی وا هەبــوون نەیاندەزانــی مەســەلە چییــە، 
هــەر شــیوعی بــوون، حاجــی بــوو، نوێــژی دەکــرد، هــەر شــیوعی بــوون، حاجــی بــوو، نوێــژی دەکــرد، 
شــێخ بــوو، شــیوعی بــوو، ئەویــش ئــەو پەیکــەرەی شــێخ بــوو، شــیوعی بــوو، ئەویــش ئــەو پەیکــەرەی 
بــۆ میهرەجانــی الوان بــرد، گوتــی بــۆ ئەوێــی بــۆ میهرەجانــی الوان بــرد، گوتــی بــۆ ئەوێــی 
دەنێــرم، باوکــم گوتــی پێمانخۆشــە بیبــە. زۆر دەنێــرم، باوکــم گوتــی پێمانخۆشــە بیبــە. زۆر 
کــەس بــۆ بەشــدار بــوون لــەو میهرەجانــە چــووە، کــەس بــۆ بەشــدار بــوون لــەو میهرەجانــە چــووە، 

ــرد. ــی ســەروکاری ک ــرد.چونکــە پارت ــی ســەروکاری ک چونکــە پارت
ڕامــان:ڕامــان: ســااڵنی پەنجــاکان، شــوکور مســتەفا،  ســااڵنی پەنجــاکان، شــوکور مســتەفا، 
مــام جــەالل و کۆمەڵێــک کــەس بــۆ ئــەو میهرەجانە مــام جــەالل و کۆمەڵێــک کــەس بــۆ ئــەو میهرەجانە 
تــەواو  میهرەجانەکــە  ئــەوەی  دوای  تــەواو چووبــوون،  میهرەجانەکــە  ئــەوەی  دوای  چووبــوون، 
ــۆ  ــووە ب ــەالل چ ــام ج ــەوە م ــەر لەوێش ــێ، ه ــۆ دەب ــووە ب ــەالل چ ــام ج ــەوە م ــەر لەوێش ــێ، ه دەب
ســۆڤیەتی جــاران و چــاوی بــە بارزانــی کەوتــووە.ســۆڤیەتی جــاران و چــاوی بــە بارزانــی کەوتــووە.
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئەهــا، دەبــێ ئــەوە بووبــێ،  ئەهــا، دەبــێ ئــەوە بووبــێ، 
ــر  ــارد، ئیت ــەی خــۆی ن ــەو پەیکەرەک ــاڵ ئ ــر بەهەرح ــارد، ئیت ــەی خــۆی ن ــەو پەیکەرەک ــاڵ ئ بەهەرح
نەماندییــەوە، گوتــی بــۆم نەهاتووەتــەوە، ئەوەمــان نەماندییــەوە، گوتــی بــۆم نەهاتووەتــەوە، ئەوەمــان 

ــوو.  ــێ ناخــۆش ب ــن زۆرم پ ــوو، م ــس چ ــوو. لەکی ــێ ناخــۆش ب ــن زۆرم پ ــوو، م ــس چ لەکی
نــاوی  کــە  هونەرمەنــدە  ئــەم  باشــە  نــاوی   کــە  هونەرمەنــدە  ئــەم  باشــە  ڕامــان:ڕامــان: 
فەتحوڵاڵیــە و خەریکــی کاری پەیکەرســازی بــووە، فەتحوڵاڵیــە و خەریکــی کاری پەیکەرســازی بــووە، 
بۆچــی تــا ئێســتا بایەخــی پــێ نــەدراوە و لەســەری بۆچــی تــا ئێســتا بایەخــی پــێ نــەدراوە و لەســەری 



56 ژ )٣٠١/ ٣٠٢( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢٢

کــۆ  شــوێنێک  لــە  بەرهەمەکانــی  کــۆ نەنووســراوە؟  شــوێنێک  لــە  بەرهەمەکانــی  نەنووســراوە؟ 
ــە پێشــانگەکاندا  ــک ل ــە یەکێ ــان ل ــەوە، ی ــە پێشــانگەکاندا نەکراوەت ــک ل ــە یەکێ ــان ل ــەوە، ی نەکراوەت
ســووچێکی بــۆ دابنێــن، چونکــە بەپێــی پێویســت ســووچێکی بــۆ دابنێــن، چونکــە بەپێــی پێویســت 

ــن. ــت نایناس ــی هونەردۆس ــن.خەڵک ــت نایناس ــی هونەردۆس خەڵک
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، زۆر جــار ئێمــە لەنــاو  بەڵــێ، زۆر جــار ئێمــە لەنــاو 
هونەرمەندێکــی  کــە  کــردووە  باســمان  هونەرمەندێکــی خۆمــان  کــە  کــردووە  باســمان  خۆمــان 
هونەرمەنــدە  لــە  یەکێکــە  چونکــە  هونەرمەنــدە مەغــدوورە،  لــە  یەکێکــە  چونکــە  مەغــدوورە، 

لەبیرکــراوەکان.  لەبیرکــراوەکان. خۆڕســکە  خۆڕســکە 
ــن،  ــاڵ بزان ــەواوی فەتحوڵ ــاوی ت ــوو ن ــن،  دەب ــاڵ بزان ــەواوی فەتحوڵ ــاوی ت ــوو ن ڕامــان:ڕامــان: دەب

ــەوە بنووســیبایە؟ ــە بارەی ــان وتارێکــت ل ــەوە بنووســیبایە؟ی ــە بارەی ــان وتارێکــت ل ی
ــادم،  ــەوە ی ــی نایەت ــاوی باوک ــادم،  ن ــەوە ی ــی نایەت ــاوی باوک ــان: ن ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
هــەر  هونەرمەنــدە شــێوەکارەکان  لــەالی  هــەر بــەاڵم  هونەرمەنــدە شــێوەکارەکان  لــەالی  بــەاڵم 
بڵێــی فەتحوڵــاڵی نەحــات، یەکســەر دەیناســن، بڵێــی فەتحوڵــاڵی نەحــات، یەکســەر دەیناســن، 
ئــەو کچێکــی هەبــوو، کاتــی خــۆی لــە پەیمانگــەی ئــەو کچێکــی هەبــوو، کاتــی خــۆی لــە پەیمانگــەی 
هونەرەجوانەکانــی ســلێمانی دەیخوێنــد، ئێســتا هونەرەجوانەکانــی ســلێمانی دەیخوێنــد، ئێســتا 
لــە دەرەوەی کوردســتانە، بەشــی وێنەکێشــانی لــە دەرەوەی کوردســتانە، بەشــی وێنەکێشــانی 
تــەواو کــرد، ئەوســا پشــتم بــەو دەبەســت، هەواڵــی تــەواو کــرد، ئەوســا پشــتم بــەو دەبەســت، هەواڵــی 
باوکیــم لــێ دەپرســی، لێــم دەپرســی بەرهەمەکانــی باوکیــم لــێ دەپرســی، لێــم دەپرســی بەرهەمەکانــی 

ــن؟ ــە کوێ ــوێ و ل ــە ک ــن؟کەوتن ــە کوێ ــوێ و ل ــە ک کەوتن
ڕامــان:ڕامــان: لــە ســلێمانی خزمەکانــی، هاوڕێکانــی  لــە ســلێمانی خزمەکانــی، هاوڕێکانــی 

مــاون؟مــاون؟
و  ئەکتــەر  مەجیــدی  و نــەوزاد  ئەکتــەر  مەجیــدی  نــەوزاد  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
فەتحوڵــاڵ  چونکــە  بــوو،  هاوڕێــی  فەتحوڵــاڵ فۆتۆگرافــەر  چونکــە  بــوو،  هاوڕێــی  فۆتۆگرافــەر 
دوایــی وازی لــە کاری ئــاو و کارەبــا هێنــا و لــەالی دوایــی وازی لــە کاری ئــاو و کارەبــا هێنــا و لــەالی 
شــێخ مســتەفا ســەعیدی وێنەگــر ئیشــی ڕتووشــی شــێخ مســتەفا ســەعیدی وێنەگــر ئیشــی ڕتووشــی 

وێنــەی فۆتۆگرافــی دەکــرد.وێنــەی فۆتۆگرافــی دەکــرد.
ــەوزاد مەجیــد  ــد ن ــەوزاد مەجیــد  تــۆ دڵنیــای هونەرمەن ــد ن ڕامــان:ڕامــان: تــۆ دڵنیــای هونەرمەن
ــە؟ ــەو پەیکەرســازەوە لەالی ــارەی ئ ــە ب ــە؟زانیــاری ل ــەو پەیکەرســازەوە لەالی ــارەی ئ ــە ب زانیــاری ل

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، ئــەو ئاشــنایەتی لەگەڵیــدا  بەڵــێ، ئــەو ئاشــنایەتی لەگەڵیــدا 
ــەاڵم دەکــرێ  ــووە، کەســانی دیکــەش هــەن، ب ــەاڵم دەکــرێ هەب ــووە، کەســانی دیکــەش هــەن، ب هەب

پرســیاری فەتحوڵــاڵ لــەو بکــرێ.پرســیاری فەتحوڵــاڵ لــەو بکــرێ.
نــەوزاد  هونەرمەنــد  بــە  )پێوەندیــم  نــەوزاد ڕامــان:  هونەرمەنــد  بــە  )پێوەندیــم  ڕامــان: 
مەجیــدەوە کــرد وتــی نــاوی تــەواوی فەتحوڵــاڵ مەجیــدەوە کــرد وتــی نــاوی تــەواوی فەتحوڵــاڵ 

کەریــم بــوو، پەیکەرەکانــی لــە داری گوێــز و بــەڕوو کەریــم بــوو، پەیکەرەکانــی لــە داری گوێــز و بــەڕوو 
دروســت دەکــرد، جگــە لــە کاری پەیکەرســازی، دروســت دەکــرد، جگــە لــە کاری پەیکەرســازی، 
ئــەی  ئــەی باشــە  باشــە  بــوو(..  باشــیش  بــوو(.. وێنەکێشــێکی  باشــیش  وێنەکێشــێکی 
منداڵەکانــی، بۆچــی بایەخیــان بــە هونەرەکــەی منداڵەکانــی، بۆچــی بایەخیــان بــە هونەرەکــەی 

باوکیــان نــەداوە؟باوکیــان نــەداوە؟
قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: گوتیــان ئێســتا کوڕێکــی لــە گوتیــان ئێســتا کوڕێکــی لــە 
دووکانێکــی فۆتۆگرافــی، کــە بەرانبــەر لقــی چــوارە، دووکانێکــی فۆتۆگرافــی، کــە بەرانبــەر لقــی چــوارە، 
ڕیزێــک  ئەهــا  فۆتۆگرافییــە،  ئیشــی  ڕیزێــک خەریکــی  ئەهــا  فۆتۆگرافییــە،  ئیشــی  خەریکــی 
ــە،  ــی فۆتۆگراف ــان دووکان ــە، یەکێکی ــی لێی ــە، دووکان ــی فۆتۆگراف ــان دووکان ــە، یەکێکی ــی لێی دووکان
یەکێــک لــە کوڕەکانــی لــەوێ ئیــش دەکات، وا یەکێــک لــە کوڕەکانــی لــەوێ ئیــش دەکات، وا 
بزانــم دووکانەکــە ئــی خۆیەتــی، یــان لــەوێ ئیــش بزانــم دووکانەکــە ئــی خۆیەتــی، یــان لــەوێ ئیــش 
دەکات، ڕەنگــە ئــەو کــوڕەی هەندێــک زانیــاری لــەال دەکات، ڕەنگــە ئــەو کــوڕەی هەندێــک زانیــاری لــەال 
بــێ، یــان بزانــێ بەرهەمەکانــی باوکــی کەوتوونەتــە بــێ، یــان بزانــێ بەرهەمەکانــی باوکــی کەوتوونەتــە 
کوێــوە، مــن پێــش ڕاپەڕیــن چاوپێکەوتنێکــی ئــاوا کوێــوە، مــن پێــش ڕاپەڕیــن چاوپێکەوتنێکــی ئــاوا 

ــرد. ــدا ک ــۆم لەگەڵ ــەوەی ت ــرد.وەک ئ ــدا ک ــۆم لەگەڵ ــەوەی ت وەک ئ
ڕامــان:ڕامــان: کارێکــی باشــت کــردووە، چاوپێکەوتنەکە  کارێکــی باشــت کــردووە، چاوپێکەوتنەکە 

چــی لــێ هــات، لــەالت مــاوە؟چــی لــێ هــات، لــەالت مــاوە؟
ــاڵێک  ــد س ــوو، چەن ــا ماب ــاڵێک  ئەوس ــد س ــوو، چەن ــا ماب ــان: ئەوس ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
ــرد،  ــی ک ــەم لەگەڵ ــن چاوپێکەوتنەک ــش ڕاپەڕی ــرد، پێ ــی ک ــەم لەگەڵ ــن چاوپێکەوتنەک ــش ڕاپەڕی پێ
ــوو، ئەوکاتــە بیــری ئەوەمــان  ــە الم گرنــگ ب ــوو، ئەوکاتــە بیــری ئەوەمــان زۆر ل ــە الم گرنــگ ب زۆر ل
لــە خەیاڵــدا بــوو، ئەرشــیڤێک، شــتێکی وەهــا لــە خەیاڵــدا بــوو، ئەرشــیڤێک، شــتێکی وەهــا 

ــن. ــت بکەی ــن.دروس ــت بکەی دروس
ڕامان:ڕامان: دواجار چاوپێکەوتنەکەت باڵوکردەوە؟ دواجار چاوپێکەوتنەکەت باڵوکردەوە؟

بــاڵوی  ئــەوەی  نەگەیشــتە  بــاڵوی   ئــەوەی  نەگەیشــتە  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
بکەمــەوە.بکەمــەوە.

ڕامان:ڕامان: ئەو ئەرشیڤەتان بۆ کوێ بوو؟ ئەو ئەرشیڤەتان بۆ کوێ بوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئەوســا ســەندیکای هونەرمەنــدان،  ئەوســا ســەندیکای هونەرمەنــدان، 
ســلێمانی  لــە  هونەرمەنــدان  ســەندیکای  ســلێمانی لقــی  لــە  هونەرمەنــدان  ســەندیکای  لقــی 
ــرزا بەرپرســی بەشــی  ــەد می ــوو، کاوەی ئەحم ــرزا بەرپرســی بەشــی هەب ــەد می ــوو، کاوەی ئەحم هەب

ئەرشــیڤەکەی بــوو.ئەرشــیڤەکەی بــوو.
داخــەوە  بــە  بــەاڵم  لەوەیــە،  ئــاگام  داخــەوە   بــە  بــەاڵم  لەوەیــە،  ئــاگام  ڕامــان:ڕامــان: 
ئەرشــیڤە  ئــەو  هەمــوو  ڕاپەڕینەکــە  کاتــی  ئەرشــیڤە لــە  ئــەو  هەمــوو  ڕاپەڕینەکــە  کاتــی  لــە 

کــرا. تــااڵن  کــرا.دەوڵەمەنــدە  تــااڵن  دەوڵەمەنــدە 
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قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: مــن کۆمەڵێکــی زۆر گۆڤــار و  مــن کۆمەڵێکــی زۆر گۆڤــار و 
کتێــب، ئەوانــەی لــەالی خــۆم بــە زیــادم دەزانیــن، کتێــب، ئەوانــەی لــەالی خــۆم بــە زیــادم دەزانیــن، 
دانــێ، چونکــە  زۆر شــتم  بــەوان،  دا  دانــێ، چونکــە هەموویــم  زۆر شــتم  بــەوان،  دا  هەموویــم 
ســەندیکای  دەســتەی  لــە  خۆیشــم  کاتــە  ســەندیکای ئــەو  دەســتەی  لــە  خۆیشــم  کاتــە  ئــەو 
هونەرمەنــدان بــووم، لــە ســەندیکای هونەرمەندانــی هونەرمەنــدان بــووم، لــە ســەندیکای هونەرمەندانــی 
ــردە  ــەی شــتەکانم ب ــووم، زۆرب ــدام ب ــدا ئەن ــردە عێراقی ــەی شــتەکانم ب ــووم، زۆرب ــدام ب ــدا ئەن عێراقی
ئــەوێ، بەشــی ئەرشــیڤەکە کاوەی ئەحمــەد میــرزا ئــەوێ، بەشــی ئەرشــیڤەکە کاوەی ئەحمــەد میــرزا 
ڕاپەڕینەکــەدا  لــە  ڕێکــی خســتبوو،  ڕاپەڕینەکــەدا زۆر جــوان  لــە  ڕێکــی خســتبوو،  زۆر جــوان 
لەنــاو چــوو، لــە ناویانــدا یــەک کۆمــەڵ شــریت لەنــاو چــوو، لــە ناویانــدا یــەک کۆمــەڵ شــریت 
ــی  ــووم، برادەران ــن نەب ــەر م ــوون، ه ــێت ب ــی و کاس ــووم، برادەران ــن نەب ــەر م ــوون، ه ــێت ب و کاس
دیکــەش چاوپێکەوتنیــان تۆمــار کردبــوو، کارەکانی دیکــەش چاوپێکەوتنیــان تۆمــار کردبــوو، کارەکانی 
هەموویــان لــەوێ پارێــزرا بــوون، ئەمانــە هەمــووی هەموویــان لــەوێ پارێــزرا بــوون، ئەمانــە هەمــووی 

ــان. ــان.فەوت فەوت
ڕامــان:ڕامــان: لــەو چاوپێکەوتنەتــدا، هیــچ بیــروڕا و  لــەو چاوپێکەوتنەتــدا، هیــچ بیــروڕا و 
قســەیەکی )فەتحوڵــاڵ کەریــم(ت لەبیــر مــاوە؟قســەیەکی )فەتحوڵــاڵ کەریــم(ت لەبیــر مــاوە؟

ــەو  ــیارانەی ل ــەو پرس ــک ل ــەو  یەکێ ــیارانەی ل ــەو پرس ــک ل ــان: یەکێ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
)حەســەن  لەبــارەی  کــرد  لێــم  )حەســەن چاوپێکەوتنــەدا  لەبــارەی  کــرد  لێــم  چاوپێکەوتنــەدا 

فەالح(ـــەوە بــوو، زۆر جــوان باســی دەکــرد.فەالح(ـــەوە بــوو، زۆر جــوان باســی دەکــرد.
ڕامان:ڕامان: وەک بیرت بێ، چی لە بارەوە دەگوت؟ وەک بیرت بێ، چی لە بارەوە دەگوت؟

وەک  یادمــە،  لــە  وەک ئێســتاش  یادمــە،  لــە  ئێســتاش  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
نانەواخانەیــەک،  چوومــە  دەیــوت  دەکــرد  نانەواخانەیــەک، باســی  چوومــە  دەیــوت  دەکــرد  باســی 
ــە  ــە، ل ــەو نزیکان ــەر ل ــە، ه ــە کوێی ــە ل ــە نانەواخانەک ــە، ل ــەو نزیکان ــەر ل ــە، ه ــە کوێی ــە ل نانەواخانەک
گەڕەکــی چوارباخــە، دەڵــێ چوومــە نانەواخانەیــەک گەڕەکــی چوارباخــە، دەڵــێ چوومــە نانەواخانەیــەک 
تابلۆیەکــم بینــی هەڵواســرابوو، لــە بــارەی وێنەکــەوە تابلۆیەکــم بینــی هەڵواســرابوو، لــە بــارەی وێنەکــەوە 
ئەمــە  پرســی، گوتوویەتــی  نانــەوام  کابــرای  ئەمــە لــە  پرســی، گوتوویەتــی  نانــەوام  کابــرای  لــە 
ئــەوە  دوای  دەڵــێ  فەالح(ـــە،  )حەســەن  ئــەوە هــی  دوای  دەڵــێ  فەالح(ـــە،  )حەســەن  هــی 
ــا  ــام، هەت ــە خولی ــوو ب ــەالح ب ــەن ف ــی حەس ــا بینین ــام، هەت ــە خولی ــوو ب ــەالح ب ــەن ف ــی حەس بینین
ڕۆژێــک دۆزیمــەوە و ناســیاویم لەگەڵــدا پەیــدا کــرد، ڕۆژێــک دۆزیمــەوە و ناســیاویم لەگەڵــدا پەیــدا کــرد، 
بــەو شــێوەیە زۆر جــوان باســی دەکات، وەســفی بــەو شــێوەیە زۆر جــوان باســی دەکات، وەســفی 
ئیشەکانیشــی دەکــرد، کــە ئــەو )حەســەن فەالح(ـــە ئیشەکانیشــی دەکــرد، کــە ئــەو )حەســەن فەالح(ـــە 

هەبــووە. پیشــکەوتووخوازانەی  زۆر  هەبــووە.ڕوانینێکــی  پیشــکەوتووخوازانەی  زۆر  ڕوانینێکــی 
ڕامــان:ڕامــان: )حەســەن فەالح(یــش هونەرمەندێکــی  )حەســەن فەالح(یــش هونەرمەندێکــی 
هونــەری  مێــژووی  لــە  خۆڕســکە،  هونــەری پێشــەنگی  مێــژووی  لــە  خۆڕســکە،  پێشــەنگی 

گرنگــە. کەســێکی  کوردیــدا  گرنگــە.شــێوەکاریی  کەســێکی  کوردیــدا  شــێوەکاریی 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، بــۆ نموونــە دەڵــێ هیــوای  بەڵــێ، بــۆ نموونــە دەڵــێ هیــوای 
هەبــێ،  تراکتۆریــان  هەمــوو  الدێیــەکان  هەبــێ، وابــووە  تراکتۆریــان  هەمــوو  الدێیــەکان  وابــووە 
ــۆری  ــاون تراکت ــەی کێش ــە وێن ــدا ک ــە دیمەنەکان ــۆری ل ــاون تراکت ــەی کێش ــە وێن ــدا ک ــە دیمەنەکان ل
ئیشــەکانی  باســی  جــوان  زۆر  ئیتــر  ئیشــەکانی کــردووە،  باســی  جــوان  زۆر  ئیتــر  کــردووە، 
دیمەنەکانیــدا  لــە  تەنزیــم  دەیگــوت  دیمەنەکانیــدا دەکات،  لــە  تەنزیــم  دەیگــوت  دەکات، 
ــتی کــردوون،  ــی دروس ــتی کــردوون، هەیــە، لــە نــاو دیمەنەکان ــی دروس هەیــە، لــە نــاو دیمەنەکان
ــە،  ــان تێدای ــە، تراکتۆری ــان جــادە هەی ــە هەمووی ــە، ل ــان تێدای ــە، تراکتۆری ــان جــادە هەی ــە هەمووی ل
ــدا  ــۆری تێ ــادە و تراکت ــەکان ج ــدا دێهات ــە کاتێک ــدا ل ــۆری تێ ــادە و تراکت ــەکان ج ــدا دێهات ــە کاتێک ل
نییــە، بەداخــەوە ئــەو کاســێتە لــە ســەندیکای نییــە، بەداخــەوە ئــەو کاســێتە لــە ســەندیکای 

فەوتــا. فەوتــا.هونەرمەنــدان  هونەرمەنــدان 
ڕامــان:ڕامــان: لــە کاتــی ڕاپەڕیــن زۆر شــتی گرنــگ  لــە کاتــی ڕاپەڕیــن زۆر شــتی گرنــگ 
ــدا  ــە گفتوگۆکەی ــرزا ل ــان، کاوەی ئەحمــەد می ــدا فەوت ــە گفتوگۆکەی ــرزا ل ــان، کاوەی ئەحمــەد می فەوت

ــردووم. ــاس ک ــۆی ب ــردووە ب ــم ک ــە لەگەڵی ــردووم.ک ــاس ک ــۆی ب ــردووە ب ــم ک ــە لەگەڵی ک
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئەوســا ســەندیکای هونەرمەنــدان،  ئەوســا ســەندیکای هونەرمەنــدان، 

هــەر لــە بیناکــەی ئەوانــدا بــوو. هــەر لــە بیناکــەی ئەوانــدا بــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: مەبەســتت بیناکــەی تۆفیــق قــەزازە کــە  مەبەســتت بیناکــەی تۆفیــق قــەزازە کــە 

تیپــی نواندنــی ســلێمانی لــێ بــوو؟تیپــی نواندنــی ســلێمانی لــێ بــوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، لــە بیناکــەی تۆفیــق  بەڵــێ، لــە بیناکــەی تۆفیــق 

قــەزاز بــوو. قــەزاز بــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: ئێمــە تــا ئێســتا هــەر لــە ســەرەتای  ئێمــە تــا ئێســتا هــەر لــە ســەرەتای 
قســەکانمان دایــن، جــارێ نەچووینەتــە قۆناغــی قســەکانمان دایــن، جــارێ نەچووینەتــە قۆناغــی 
ــە  ــەو ڕۆژەی کــە تــۆ دەســتت داوەت ــدی، ئ ــە ناوەن ــەو ڕۆژەی کــە تــۆ دەســتت داوەت ــدی، ئ ناوەن
فڵچــە، یــان دەســتت داوەتــە کەرســتەیەک وێنــەی فڵچــە، یــان دەســتت داوەتــە کەرســتەیەک وێنــەی 

ــوو؟ ــک ب ــی، چ کاتێ ــێ بکێش ــوو؟پ ــک ب ــی، چ کاتێ ــێ بکێش پ
ــردووە،  ــەم ک ــەردەوام وێن ــن ب ــردووە،  م ــەم ک ــەردەوام وێن ــن ب ــادر میرخــان: م ــادر میرخــان:ق ق
هەرچیــم دەســت کەوتبێــت، وێنــەم لەســەر کردووە.هەرچیــم دەســت کەوتبێــت، وێنــەم لەســەر کردووە.
ســەرەتاییەوە  چــواری  لــە  بزانــم  وا  ســەرەتاییەوە   چــواری  لــە  بزانــم  وا  ڕامــان:ڕامــان: 

بوویــت؟ وێنەکێشــان  بوویــت؟خەریکــی  وێنەکێشــان  خەریکــی 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، دەفتــەری وێنەکێشــان  بەڵــێ، دەفتــەری وێنەکێشــان 
ــە  ــە تۆپ ــەز ب ــە دووکان کاغ ــردم، ل ــی نەدەک ــە بەش ــە تۆپ ــەز ب ــە دووکان کاغ ــردم، ل ــی نەدەک بەش
قوماشــەوە بــوو، باوکــم کــە قوماشــی دەکــڕی، ئــەو قوماشــەوە بــوو، باوکــم کــە قوماشــی دەکــڕی، ئــەو 
کاغــەزەی تێــوەی پێچرابــوو، دەمبــڕی و وێنــەم کاغــەزەی تێــوەی پێچرابــوو، دەمبــڕی و وێنــەم 
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ــە وێنــەکان هــەر فــڕێ  ــە وێنــەکان هــەر فــڕێ لەســەر دەکــرد، زۆریشــم ل لەســەر دەکــرد، زۆریشــم ل
دەدان. دەدان. 

ڕامان:ڕامان: وێنەکانت بە قەڵەم بوون؟ وێنەکانت بە قەڵەم بوون؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بــە قەڵەمــی ڕەنگاوڕەنــگ، یــان  بــە قەڵەمــی ڕەنگاوڕەنــگ، یــان 

زیاتــر بــە قەڵەمــی ئاســایی بــوون.زیاتــر بــە قەڵەمــی ئاســایی بــوون.
ڕامان:ڕامان: ئیشی پۆرترێتت دەکرد؟ ئیشی پۆرترێتت دەکرد؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: زۆربــەی ئیشــەکانم پۆرترێتــی  زۆربــەی ئیشــەکانم پۆرترێتــی 
کەســایەتی، یــان وێنــەی ئاژەڵــەکان بــوون، بەشــی کەســایەتی، یــان وێنــەی ئاژەڵــەکان بــوون، بەشــی 
زۆریــان لــەو بابەتانــە بــوون، تێکــەڵ بــوون، بــەاڵم زۆریــان لــەو بابەتانــە بــوون، تێکــەڵ بــوون، بــەاڵم 
ــرد،  ــتم پێک ــەوە دەس ــەم کات ــم ل ــە بڵێ ــەوە نیی ــرد، ئ ــتم پێک ــەوە دەس ــەم کات ــم ل ــە بڵێ ــەوە نیی ئ
دەســتمەوە  بــە  وردە  وردە  خــۆی  دەســتمەوە هونەرەکــە  بــە  وردە  وردە  خــۆی  هونەرەکــە 

ــووە. ــووە.هات هات
ســەرەتایی،  شەشــی  گەیشــتیتە  تــا  ســەرەتایی،   شەشــی  گەیشــتیتە  تــا  ڕامــان:ڕامــان: 
ســەرەتایەکت لــە کاری هونەریــدا پێکــەوە نــا؟ســەرەتایەکت لــە کاری هونەریــدا پێکــەوە نــا؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: هاوڕێکانم منیان وەک وێنەکێشــێک  هاوڕێکانم منیان وەک وێنەکێشــێک 

دەناسی. دەناسی. 
نــاو  لــە  وێنەکێشــێک  وەک  ئەوکاتــە  نــاو   لــە  وێنەکێشــێک  وەک  ئەوکاتــە  ڕامــان:ڕامــان: 
ــات و  ــاوت دەه ــدا ن ــەالی هاوڕێکانت ــەر و ل ــات و دەوروب ــاوت دەه ــدا ن ــەالی هاوڕێکانت ــەر و ل دەوروب

بوونــت هەبــوو؟بوونــت هەبــوو؟
منیــان  تەماشــای  وا  زیاتــر  منیــان   تەماشــای  وا  زیاتــر  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ئەگــەر  وێنەکێشــە،  ئــەوە  بڵێــن  کــە  ئەگــەر دەکــرد،  وێنەکێشــە،  ئــەوە  بڵێــن  کــە  دەکــرد، 
مامۆســتا بیگوتبایــە کــێ وێنــە دەزانــێ؟ یەکســەر مامۆســتا بیگوتبایــە کــێ وێنــە دەزانــێ؟ یەکســەر 
دوای  بــوو.  شــێوەیە  بــەم  ئەوەتــا،  دوای دەیانگــوت  بــوو.  شــێوەیە  بــەم  ئەوەتــا،  دەیانگــوت 
ئــەوەی ســەرەتاییم تــەواو کــرد، لەســەر خواســتی ئــەوەی ســەرەتاییم تــەواو کــرد، لەســەر خواســتی 

باوکــم چوومــە ناوەندیــی شــۆڕش.باوکــم چوومــە ناوەندیــی شــۆڕش.
ڕامــان:ڕامــان: لــە قۆناغــی ناوەندیــدا گۆڕانکارییــەک لــە  لــە قۆناغــی ناوەندیــدا گۆڕانکارییــەک لــە 

ژیانــی هونەریتــدا ڕووی دا؟ژیانــی هونەریتــدا ڕووی دا؟
ــتامان  ــەک دوو مامۆس ــێ، ی ــتامان  بەڵ ــەک دوو مامۆس ــێ، ی ــان: بەڵ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
هەبــوو، ئەوانــە کاریگەرییــان لەســەرم هەبــوو. هەبــوو، ئەوانــە کاریگەرییــان لەســەرم هەبــوو. 
یەکــەم جــار لــە ناوەنــدی لــە پۆلــی یەکــدا م. یەکــەم جــار لــە ناوەنــدی لــە پۆلــی یەکــدا م. 

جەمــال عەبــدول وانــەی چــی دەگوتیــن؟جەمــال عەبــدول وانــەی چــی دەگوتیــن؟
ڕامان:ڕامان: وانەی زانست نەبوو؟ وانەی زانست نەبوو؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: پێموایــە وانــەی زانســت بــوو، لــە  پێموایــە وانــەی زانســت بــوو، لــە 

پۆلــی دوودا، کیمیــای پــێ دەگوتیــن، دەســتوخەتی پۆلــی دوودا، کیمیــای پــێ دەگوتیــن، دەســتوخەتی 
زۆر ســرنجی ڕاکێشــام، دەســتوخەت و شــێوەی زۆر ســرنجی ڕاکێشــام، دەســتوخەت و شــێوەی 
گرتنــی دەباشــیرەکەی، کــە بــە ســاغی دەیگــرت و گرتنــی دەباشــیرەکەی، کــە بــە ســاغی دەیگــرت و 

پەنجــەی دەخســتە ســەری و دەینووســی. پەنجــەی دەخســتە ســەری و دەینووســی. 
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوە بــۆ ئــەوەی دەباشــیرەکە لــەت  ئــەوە بــۆ ئــەوەی دەباشــیرەکە لــەت 

نەبــێ و نەشــکێ.نەبــێ و نەشــکێ.
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵێ، نەختێک کاڵیش دەینووســی،  بەڵێ، نەختێک کاڵیش دەینووســی، 
دەســتی لەســەر دەباشــیرەکە دانەدەگــرت، ئــەوە زۆر دەســتی لەســەر دەباشــیرەکە دانەدەگــرت، ئــەوە زۆر 
ســرنجی ڕاکێشــام، پێشــتر دەســتوخەتی وام نەدیبوو. ســرنجی ڕاکێشــام، پێشــتر دەســتوخەتی وام نەدیبوو. 
ــی ئێســتا،  ــژەی کوردی ــەر و وێ ــی ئێســتا، شــوێنی کۆمەڵــی هون ــژەی کوردی ــەر و وێ شــوێنی کۆمەڵــی هون
هــەر قوتابخانــە کۆنەکــەی ســانەوی ســلێمانی کــۆن، هــەر قوتابخانــە کۆنەکــەی ســانەوی ســلێمانی کــۆن، 
کــە دەڵێــن ســانەوی بــووە، کاتــی خــۆی ئــەو بینایــە کــە دەڵێــن ســانەوی بــووە، کاتــی خــۆی ئــەو بینایــە 
ــە  ــوو، ب ــە ب ــتەکەی بەنگەڵ ــووە، ناوەڕاس ــدی ب ــە ناوەن ــوو، ب ــە ب ــتەکەی بەنگەڵ ــووە، ناوەڕاس ــدی ب ناوەن
چواردەوریــدا ژوور بــوو، ئــەوە ناوەندیــی ســلێمانی چواردەوریــدا ژوور بــوو، ئــەوە ناوەندیــی ســلێمانی 

بــوو.بــوو.
ڕامــان:ڕامــان: پێنــج ســاڵەکەی خوێنــدن هەمــووی لەوێ  پێنــج ســاڵەکەی خوێنــدن هەمــووی لەوێ 
بــووە؟ ئاخــر جــاران خوێندنــی ســانەوی )بــووە؟ ئاخــر جــاران خوێندنــی ســانەوی )55( ســاڵ ( ســاڵ 

بوو؟بوو؟
زوو  زۆر  باســی  مــن  نازانــم،  زوو   زۆر  باســی  مــن  نازانــم،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 

دەکــەم.دەکــەم.
ڕامــان:ڕامــان: زوو ســانەوی بــە پێنــج ســاڵ تــەواو  زوو ســانەوی بــە پێنــج ســاڵ تــەواو 
ــەوە  ــم ئ ــوو، وا بزان ــی نەب ــەوە دەکــرا، شەشــی ئامادەی ــم ئ ــوو، وا بزان ــی نەب دەکــرا، شەشــی ئامادەی
ــەن؟  ــی دەک ــی شانۆکەیش ــی هۆڵ ــە باس ــە ک ــەن؟ نیی ــی دەک ــی شانۆکەیش ــی هۆڵ ــە باس ــە ک نیی
)ســانەوی  دەیڵێــی  ئــەوەی  )ســانەوی   دەیڵێــی  ئــەوەی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ســلێمانی(یە، ئــەوە ئێســتاش مــاوە و هەر ســانەوی ســلێمانی(یە، ئــەوە ئێســتاش مــاوە و هەر ســانەوی 
ســلێمانییە، ئێســتا ناوەکــەی بووەتــە ئامادەیــی ســلێمانییە، ئێســتا ناوەکــەی بووەتــە ئامادەیــی 

ــلێمانی. ــلێمانی.س س
ڕامــان:ڕامــان: کەواتــە ئــەو )ســانەوی ســلێمانی(یە  کەواتــە ئــەو )ســانەوی ســلێمانی(یە 

نییــە کــە تــۆ باســی دەکــەی؟نییــە کــە تــۆ باســی دەکــەی؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نەخێــر، ئــەوە بینایەکــی دیکەیە،  نەخێــر، ئــەوە بینایەکــی دیکەیە، 
ئــەو بینایــەی مــن دەیڵێــم ئەوەیــە کــە الی کۆمەڵــی ئــەو بینایــەی مــن دەیڵێــم ئەوەیــە کــە الی کۆمەڵــی 
هونــەرە جوانەکانــە، دەزانــی لــە کوێیــە؟ لە جادەی هونــەرە جوانەکانــە، دەزانــی لــە کوێیــە؟ لە جادەی 
ــاو  ــە ن ــە دەچێت ــەردەکەوی، کۆاڵنێک ــرد س ــاو پیرەمێ ــە ن ــە دەچێت ــەردەکەوی، کۆاڵنێک ــرد س پیرەمێ
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ــراوە  ــم، ئێســتا ک ــە دەڵێ ــەو بینای ــن ئ ــەوەوە، م ــراوە ئ ــم، ئێســتا ک ــە دەڵێ ــەو بینای ــن ئ ــەوەوە، م ئ
بــە کۆمەڵــی هونــەرە جوانــەکان و قوتابخانەیــەک و بــە کۆمەڵــی هونــەرە جوانــەکان و قوتابخانەیــەک و 
چــی و چــی لێیــە، ئەوســا ئەوانــە هەمــووی یــەک چــی و چــی لێیــە، ئەوســا ئەوانــە هەمــووی یــەک 

مەکتــەب بــوو.مەکتــەب بــوو.
ــان  ــووە پێی ــێ ب ــی ل ــاوە بینایەک ــەو ن ــان  ئ ــووە پێی ــێ ب ــی ل ــاوە بینایەک ــەو ن ــان: ئ ــان:ڕام ڕام

گوتــووە تەمبەڵخانــە؟گوتــووە تەمبەڵخانــە؟
تەنیشــتییەوە  بــە  تەنیشــتییەوە بەڵــێ،  بــە  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
ــە،  ــوت تەمبەڵخانەک ــان دەگ ــوو پێی ــوێنێک هەب ــە، ش ــوت تەمبەڵخانەک ــان دەگ ــوو پێی ــوێنێک هەب ش
وا  دەهــات،  بــەکار  بۆچــی  تەمبەڵخانــە  وا نازانــم  دەهــات،  بــەکار  بۆچــی  تەمبەڵخانــە  نازانــم 
بزانــم خەڵكــی بــێ ئیــش و نەخۆشــی تێــدا بــووە، بزانــم خەڵكــی بــێ ئیــش و نەخۆشــی تێــدا بــووە، 
ــانێک  ــان کەس ــوت، ی ــێ دەگ ــان پ ــە وای ــەو کات ــانێک ئ ــان کەس ــوت، ی ــێ دەگ ــان پ ــە وای ــەو کات ئ
کێشــەی ئەقڵییــان هەبووبــێ لــەوێ کۆدەکرانــەوە، کێشــەی ئەقڵییــان هەبووبــێ لــەوێ کۆدەکرانــەوە، 
ــە  ــەوەی دیک ــووە، ئ ــە تەنیشــت ب ــەی ل ــەو بینای ــە ئ ــەوەی دیک ــووە، ئ ــە تەنیشــت ب ــەی ل ــەو بینای ئ
هەمــووی، لــەم ســەر بــۆ ئــەو ســەرەوە یــەک هەمــووی، لــەم ســەر بــۆ ئــەو ســەرەوە یــەک 
ــی  ــی ناوەندی ــە مەکتەب ــەو بینای ــوو، ئ ــان ب ــی گۆڕەپ ــی ناوەندی ــە مەکتەب ــەو بینای ــوو، ئ ــان ب گۆڕەپ

ــوو. ــۆڕش ب ــوو.ش ــۆڕش ب ش
ڕامــان:ڕامــان: ئاســتی خوێنــدن لــەو ناوەندییــەدا بــەرز  ئاســتی خوێنــدن لــەو ناوەندییــەدا بــەرز 

بــوو، مامۆســتاکانی بــاش بــوون؟بــوو، مامۆســتاکانی بــاش بــوون؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەو کاتــەی کــە مــن بــۆی  ئــەو کاتــەی کــە مــن بــۆی 
باوکمیــان  بــە  کــەس  هەندێــک  دوایــی  باوکمیــان چــووم،  بــە  کــەس  هەندێــک  دوایــی  چــووم، 
دەگــوت باشــە بــۆ ناردووتــە بــۆ ئــەوێ، کــوڕە دەگــوت باشــە بــۆ ناردووتــە بــۆ ئــەوێ، کــوڕە 
کــەی ئــەوە مەکتەبــە؟ بــە جۆرێکــی خــراپ باســی کــەی ئــەوە مەکتەبــە؟ بــە جۆرێکــی خــراپ باســی 
ناوەندیــی شــۆڕش دەکــرا، لەبــەر ئــەوەی هــەر ناوەندیــی شــۆڕش دەکــرا، لەبــەر ئــەوەی هــەر 
تەلەبەیــەک خــراپ بوایــە لــە مەکتەبەکانــی دیکــەوە تەلەبەیــەک خــراپ بوایــە لــە مەکتەبەکانــی دیکــەوە 
ڕێــک بــۆ ئەوێیــان دەنــارد، شــوێنێکی زۆر غەریــب ڕێــک بــۆ ئەوێیــان دەنــارد، شــوێنێکی زۆر غەریــب 
و ســەیر بــوو، تەســەور بکــە ئەوانــەی دەهاتــن و ســەیر بــوو، تەســەور بکــە ئەوانــەی دەهاتــن 
تێیانــدا هەبــوو دەمانچــەی ڕاســتیی پــێ بــوو، تێیانــدا هەبــوو دەمانچــەی ڕاســتیی پــێ بــوو، 
ــان بەدەســتەوە  ــە دەمانچەی ــە پشــووەکاندا دیوم ــان بەدەســتەوە ل ــە دەمانچەی ــە پشــووەکاندا دیوم ل
و  ڕیــش  بــوو،  گــەورە  تەمەنیــان  ئیتــر  و بــووە،  ڕیــش  بــوو،  گــەورە  تەمەنیــان  ئیتــر  بــووە، 
ســمێڵیان هاتبــوو، قوتابــی گــەورە لــە پۆلــی دووی ســمێڵیان هاتبــوو، قوتابــی گــەورە لــە پۆلــی دووی 
ــد  ــم چەن ــوو، نازان ــدی ب ــە ســێی ناوەن ــدی، ل ــد ناوەن ــم چەن ــوو، نازان ــدی ب ــە ســێی ناوەن ــدی، ل ناوەن

ــەوە. ــەک مابوون ــەر ی ــاڵ لەس ــەوە.س ــەک مابوون ــەر ی ــاڵ لەس س
ــەتیش  ــی سیاس ــە خەریک ــەی ئەمان ــەتیش  زۆرب ــی سیاس ــە خەریک ــەی ئەمان ــان: زۆرب ــان:ڕام ڕام

ــوون؟ ــوون؟ب ب
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، خەریکــی سیاســەت بوون،  بەڵــێ، خەریکــی سیاســەت بوون، 
عەلــی حاجــی ســەعە ڕەش و شــێخ جەعفــەر شــێخ عەلــی حاجــی ســەعە ڕەش و شــێخ جەعفــەر شــێخ 
مســتەفای ئێــرە، ئەمانــە هەموویــان لــەوێ بــوون، مســتەفای ئێــرە، ئەمانــە هەموویــان لــەوێ بــوون، 
لەگــەڵ ئەوەشــدا کۆمەڵێــک خەڵکــی لــێ بــوو زۆر لەگــەڵ ئەوەشــدا کۆمەڵێــک خەڵکــی لــێ بــوو زۆر 
جیــددی و بــاش بــوون، زانکۆیــان تــەواو کــرد، جیــددی و بــاش بــوون، زانکۆیــان تــەواو کــرد، 
واتــە تێکــەڵ بــوو، زۆر لەوانــەی تێــدا بــوو، لەبــەر واتــە تێکــەڵ بــوو، زۆر لەوانــەی تێــدا بــوو، لەبــەر 
ئــەوە خەڵــک بــە هەســتیارییەوە لــە ناوەندیــی ئــەوە خەڵــک بــە هەســتیارییەوە لــە ناوەندیــی 
شۆڕشــیان دەڕوانــی، بــە باوکمیــان دەگــوت ئــەوە شۆڕشــیان دەڕوانــی، بــە باوکمیــان دەگــوت ئــەوە 
ــە؟ بەهەرحــاڵ مــن  ــەو مەکتەب ــۆ ئ ــە ب ــۆ ناردووت ــە؟ بەهەرحــاڵ مــن ب ــەو مەکتەب ــۆ ئ ــە ب ــۆ ناردووت ب

چارەنووســم ئــەوێ بــوو.چارەنووســم ئــەوێ بــوو.
ــال  ــەم )م. جەم ــی یەک ــە پۆل ــت ل ــال  گوت ــەم )م. جەم ــی یەک ــە پۆل ــت ل ــان: گوت ــان:ڕام ڕام

عەبــدول(ت بینــی؟عەبــدول(ت بینــی؟
بــووم )م.  یــەک  پۆلــی  بــووم )م. لــە  یــەک  پۆلــی  لــە  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
جەمــال عەبــدول(م بینــی، زۆربــەی دەرســەکان جەمــال عەبــدول(م بینــی، زۆربــەی دەرســەکان 
دەنگــە دەنــگ و قســە و ژاوەژاوی تێــدا بــوو، لەبــەر دەنگــە دەنــگ و قســە و ژاوەژاوی تێــدا بــوو، لەبــەر 
ــەاڵم  ــوو، ب ــەی تێــدا ب ــە خراپان ــەو تەلەب ــەوەی ئ ــەاڵم ئ ــوو، ب ــەی تێــدا ب ــە خراپان ــەو تەلەب ــەوەی ئ ئ
دەرســی م. جەمــال عەبــدول دەرزیت هەڵباویشــتایە دەرســی م. جەمــال عەبــدول دەرزیت هەڵباویشــتایە 
گوێــت لــە دەنگەکــەی دەبــوو، بەبــێ ئــەوەی یــەک گوێــت لــە دەنگەکــەی دەبــوو، بەبــێ ئــەوەی یــەک 
ــووڕە  ــەک ت ــە تەلەبەی ــەوەی ل ــێ ئ ــووڕە وشــە بڵــێ، بەب ــەک ت ــە تەلەبەی ــەوەی ل ــێ ئ وشــە بڵــێ، بەب
ــەوە،  ــان ســوور بکات ــەوەی خــۆی لێی ــێ ئ ــێ، ب ــەوە، بب ــان ســوور بکات ــەوەی خــۆی لێی ــێ ئ ــێ، ب بب
بــێ ئــەوەی داری پــێ بــێ، بــێ هیــچ شــتێک، بــێ ئــەوەی داری پــێ بــێ، بــێ هیــچ شــتێک، 
هــەر لەگــەڵ دەهاتــە پۆلــەوە، بــە بێدەنگییەکــەی هــەر لەگــەڵ دەهاتــە پۆلــەوە، بــە بێدەنگییەکــەی 
خــۆی، پۆلەکــە کشــومات و کــپ دەبــوون، تەلەبــە خــۆی، پۆلەکــە کشــومات و کــپ دەبــوون، تەلەبــە 
ــرد  ــەزم دەک ــرت، زۆر ح ــۆ دەگ ــی ب ــووی گوێ ــرد هەم ــەزم دەک ــرت، زۆر ح ــۆ دەگ ــی ب ــووی گوێ هەم

ــێ. ــان هەب ــەردەوام دەرســی ئەوم ــێ.ب ــان هەب ــەردەوام دەرســی ئەوم ب
ئــەو  وەک  دی  مامۆســتاکانی  دیــارە  ئــەو   وەک  دی  مامۆســتاکانی  دیــارە  ڕامــان:ڕامــان: 

نەبــوون؟نەبــوون؟
ــوو  ــرد هەم ــەزم دەک ــر، ح ــوو  نەخێ ــرد هەم ــەزم دەک ــر، ح ــان: نەخێ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
مامۆســتایەک وەک ئــەو بــێ، بــە دەنگێکــی نزمیــش مامۆســتایەک وەک ئــەو بــێ، بــە دەنگێکــی نزمیــش 
ــم  ــم دەرســی شــرۆڤە دەکــرد، مــن هەمیشــە تەبیعەت دەرســی شــرۆڤە دەکــرد، مــن هەمیشــە تەبیعەت
وابــووە، حــەزم دەکــرد بچمــە پێشــی پێشــەوە، لــە وابــووە، حــەزم دەکــرد بچمــە پێشــی پێشــەوە، لــە 
ــەک بگــرم، زوو بەشــداری بکــەم،  ــەک بگــرم، زوو بەشــداری بکــەم، پێشــەوە جێگەی پێشــەوە جێگەی
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ــتەکان  ــە ش ــە باشــی ل ــێ و ب ــە ب ــە وانەک ــم ل ــتەکان گوێ ــە ش ــە باشــی ل ــێ و ب ــە ب ــە وانەک ــم ل گوێ
ــدول و دەســتوخەتەکەی  ــال عەب ــەم. م. جەم ــدول و دەســتوخەتەکەی تێبگ ــال عەب ــەم. م. جەم تێبگ
زۆر کاریگــەر بــوون، کــە تاقیشــی دەکردینــەوە، بــە زۆر کاریگــەر بــوون، کــە تاقیشــی دەکردینــەوە، بــە 
دەســتوخەتی خــۆی پرســیارەکانی دەنووســییەوە، دەســتوخەتی خــۆی پرســیارەکانی دەنووســییەوە، 
بــە ڕۆنیــۆ چاپــی دەکــردن، بــەو دەســتوخەتە بــە ڕۆنیــۆ چاپــی دەکــردن، بــەو دەســتوخەتە 
ماوەیــەک  تــا  نەبــوو،  ئەوســا چــاپ  ماوەیــەک جوانــەی،  تــا  نەبــوو،  ئەوســا چــاپ  جوانــەی، 
ــم ئێســتا  ــوون، نازان ــە دەســتوخەتەکانیم ماب ــم ئێســتا زۆر ل ــوون، نازان ــە دەســتوخەتەکانیم ماب زۆر ل
لــەالم مــاون، یــان نــا، هەمــوو پرســیارەکانی ئــەوم لــەالم مــاون، یــان نــا، هەمــوو پرســیارەکانی ئــەوم 

ــوو. ــوو.هەڵگرتب هەڵگرتب
ڕامــان:ڕامــان: لــەو ناوەندییــەدا شــوێنی نیگارکێشــانتان  لــەو ناوەندییــەدا شــوێنی نیگارکێشــانتان 

هەبوو؟هەبوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: شــوێنی نیگارکێشــانمان نەبــوو،  شــوێنی نیگارکێشــانمان نەبــوو، 
ــەم  ــاڵی یەک ــان، س ــە الم ــە دەهات ــتای وێن ــەم مامۆس ــاڵی یەک ــان، س ــە الم ــە دەهات ــتای وێن مامۆس
مامۆســتا مەجیدێکمــان هەبــوو، هیــچ ســوودێکم لــێ مامۆســتا مەجیدێکمــان هەبــوو، هیــچ ســوودێکم لــێ 

نەبینــی.نەبینــی.
ڕامان:ڕامان: مەجید کێ، باوکی ناوی چ بوو؟ مەجید کێ، باوکی ناوی چ بوو؟

پــێ  وێنــەی  هــات  ســاڵێک  پــێ   وێنــەی  هــات  ســاڵێک  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
وتیــن، نــاوی باوکــی نازانــم، دەمێکــە مــردووە، وتیــن، نــاوی باوکــی نازانــم، دەمێکــە مــردووە، 
دووکانێکیشــیان  بــوو،  بااڵبــەرز  دووکانێکیشــیان مامۆســتایەکی  بــوو،  بااڵبــەرز  مامۆســتایەکی 
ــوو،  ــەر ب ــەی لەس ــوو، براک ــادەی کاوە هەب ــە ج ــوو، ل ــەر ب ــەی لەس ــوو، براک ــادەی کاوە هەب ــە ج ل
قەنەفــە و کورســی فافۆنیــان دەفرۆشــت، ئەهــا قەنەفــە و کورســی فافۆنیــان دەفرۆشــت، ئەهــا 
کورســی هەبــوو نایلۆنــی پێــوە بــوو، وا بزانــم کورســی هەبــوو نایلۆنــی پێــوە بــوو، وا بزانــم 

کورســی نایلۆنیــان پــێ دەگــوت.کورســی نایلۆنیــان پــێ دەگــوت.
ڕامان:ڕامان: بەڵێ، ئەوە کورسی نایلۆن بوو. بەڵێ، ئەوە کورسی نایلۆن بوو.

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئەلــەم بابەتانــە و دۆاڵبــی ئیــدارە  ئەلــەم بابەتانــە و دۆاڵبــی ئیــدارە 
و شــتی وەهــای دەفرۆشــت، دۆاڵبــە ڕەساســییە و شــتی وەهــای دەفرۆشــت، دۆاڵبــە ڕەساســییە 
هەبــوو،  شــتانەیان  جــۆرە  ئــەو  هەبــوو، تەنەکــەکان،  شــتانەیان  جــۆرە  ئــەو  تەنەکــەکان، 
مامۆســتا مەجیــد، هونەرمەنــد نەبــوو، نازانــم چــۆن مامۆســتا مەجیــد، هونەرمەنــد نەبــوو، نازانــم چــۆن 
ئەویــان هەڵبژاردبــوو مامۆســتای وێنەمــان بــێ، ئەویــان هەڵبژاردبــوو مامۆســتای وێنەمــان بــێ، 
ــە  ــان وێن ــۆ خۆت ــات و دەیگــوت ب ــا دەه ــەو تەنی ــە ئ ــان وێن ــۆ خۆت ــات و دەیگــوت ب ــا دەه ــەو تەنی ئ

ــەن. ــەن.بک بک
ڕامان:ڕامان: هیچ سوودێکتان لێ وەرنەگرت؟ هیچ سوودێکتان لێ وەرنەگرت؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: تەئســیری بەســەرمانەوە نەبــوو،  تەئســیری بەســەرمانەوە نەبــوو، 

بارودۆخــی  وەرنەگــرت،  لــێ  ســوودمان  بارودۆخــی هیــچ  وەرنەگــرت،  لــێ  ســوودمان  هیــچ 
ــوو، بــەاڵم هەندێــک  ــدەر نەب ــەر هان ــۆ هون ــوو، بــەاڵم هەندێــک ئــەوێ ب ــدەر نەب ــەر هان ــۆ هون ئــەوێ ب
دەموچــاو و شــتی وای تێــدا بــوو، مــن خــۆم بیــرم دەموچــاو و شــتی وای تێــدا بــوو، مــن خــۆم بیــرم 
ئــەم دەموچــاوە  ئــەم دەموچــاوە لێیــان دەکــردەوە و دەمگــوت  لێیــان دەکــردەوە و دەمگــوت 
ــەو شــتانە دەدا،  ــە، ســرنجم ل ــۆ ئیشــکردن جوان ــەو شــتانە دەدا، ب ــە، ســرنجم ل ــۆ ئیشــکردن جوان ب
بــوو، چونکــە  لــێ  بــوو، چونکــە دەموچــاوی ســەیر ســەیری  لــێ  دەموچــاوی ســەیر ســەیری 
گــەورە بــوون، ئینســان هەســتی بــە جیــاوازی گــەورە بــوون، ئینســان هەســتی بــە جیــاوازی 
دەموچاوەکانیــان دەکــرد، لــە خــۆم دەپرســی چــۆن دەموچاوەکانیــان دەکــرد، لــە خــۆم دەپرســی چــۆن 
الســایی بکەمــەوە و ســیما و ئــەدگاری ئەمــە چــۆن الســایی بکەمــەوە و ســیما و ئــەدگاری ئەمــە چــۆن 

ــەم؟ ــت بک ــەم؟دروس ــت بک دروس
ڕامــان:ڕامــان: لــە پۆلــی دوو م. جەمــال عەبــدول وەک  لــە پۆلــی دوو م. جەمــال عەبــدول وەک 

مامۆســتا لــە التــان مایــەوە؟مامۆســتا لــە التــان مایــەوە؟
ــە پۆلــی دووشــدا )م. جەمــال  ــە پۆلــی دووشــدا )م. جەمــال  ل قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ل
عەبدول(مــان لــەال مایــەوە، ئەمجــارە کیمیــای پــێ عەبدول(مــان لــەال مایــەوە، ئەمجــارە کیمیــای پــێ 
ــەوت،  ــێ ک ــی ت ــەو وێنەش ــەی ئ ــن، وانەک ــەوت، دەگوتی ــێ ک ــی ت ــەو وێنەش ــەی ئ ــن، وانەک دەگوتی
وێنــەی کەمۆڵــە و ئــەو بابەتانــەی لــە کیمیــادا وێنــەی کەمۆڵــە و ئــەو بابەتانــەی لــە کیمیــادا 
بــەکار دێــن، نموونــەی کارلێکــی کیمیایــی کــە چۆن بــەکار دێــن، نموونــەی کارلێکــی کیمیایــی کــە چۆن 
ڕوو دەدا. وێنەکــەی لەســەر تەختــە بــۆ دەکردیــن، ڕوو دەدا. وێنەکــەی لەســەر تەختــە بــۆ دەکردیــن، 
کــە خەتــی دەکێشــا، دەســتی دەتگــوت ڕاســتەیە، کــە خەتــی دەکێشــا، دەســتی دەتگــوت ڕاســتەیە، 
واتدەزانــی بازنەکــەی بــە پــڕگاڵ کێشــاوە، بــە یــەک واتدەزانــی بازنەکــەی بــە پــڕگاڵ کێشــاوە، بــە یــەک 
جــار دەیکــرد، کوژانــەوە و شــتی وای تێــدا نەبــوو.جــار دەیکــرد، کوژانــەوە و شــتی وای تێــدا نەبــوو.
ڕامــان:ڕامــان: لــەوە دەچــێ م. جەمــال عەبــدول زۆر  لــەوە دەچــێ م. جەمــال عەبــدول زۆر 

ڕاکێشــابێ؟ تــۆی  ڕاکێشــابێ؟ســرنجی  تــۆی  ســرنجی 
ئــەو  وانــەی  لــە  چێــژم  زۆر  ئــەو   وانــەی  لــە  چێــژم  زۆر  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
وەردەگــرت، کــە دەهاتــە پۆلــەوە تەختەکــەی پــاک وەردەگــرت، کــە دەهاتــە پۆلــەوە تەختەکــەی پــاک 
پــاک دەکــردەوە، تــەواو پاکــی دەکــردەوە کــە پــاک دەکــردەوە، تــەواو پاکــی دەکــردەوە کــە 
ــە  ــتی ب ــا دەس ــێ، ئەوج ــوە نەب ــەی پێ ــەک نوقت ــە ی ــتی ب ــا دەس ــێ، ئەوج ــوە نەب ــەی پێ ــەک نوقت ی
نووســین دەکــرد. ئــەو شــتانەی لــە پاکیــی ئیــش و نووســین دەکــرد. ئــەو شــتانەی لــە پاکیــی ئیــش و 
دیقــەت و ســرنجدانی شــت، یــان چــۆن ســرنج لــە دیقــەت و ســرنجدانی شــت، یــان چــۆن ســرنج لــە 
شــتەکان دەدەی، زۆر ســرنجیان ڕادەکێشــام، یــان شــتەکان دەدەی، زۆر ســرنجیان ڕادەکێشــام، یــان 
ــێوەیە،  ــەم ش ــەوە و ب ــت ورد دەبیت ــە ش ــۆن ل ــێوەیە، چ ــەم ش ــەوە و ب ــت ورد دەبیت ــە ش ــۆن ل چ
تەرکیزکــردن لەســەر شــت، تەنانــەت لــە گوێگرتــن، تەرکیزکــردن لەســەر شــت، تەنانــەت لــە گوێگرتــن، 
ــێ  ــدول دەڵ ــال عەب ــەم، م. جەم ــز بک ــێ چــۆن تەرکی ــدول دەڵ ــال عەب ــەم، م. جەم ــز بک چــۆن تەرکی
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چــی؟ چونکــە دەنگــی نزمــە، تەرکیــزی لەســەر چــی؟ چونکــە دەنگــی نزمــە، تەرکیــزی لەســەر 
بکــەم تــا تــەواو بزانــم باســەکە چییــە، ئەگــەر بکــەم تــا تــەواو بزانــم باســەکە چییــە، ئەگــەر 
ــتم  ــتمایە، دەس ــی نەگەیش ــی تێ ــە جوان ــتێک ب ــتم ش ــتمایە، دەس ــی نەگەیش ــی تێ ــە جوان ــتێک ب ش
بــەرز دەکــردەوە، مامۆســتا ئــەوە گوتــت چــی، بــەرز دەکــردەوە، مامۆســتا ئــەوە گوتــت چــی، 
بــاش گوێــم لــێ نەبــوو، ئــا بــەو شــێوەیە، ئەویــش بــاش گوێــم لــێ نەبــوو، ئــا بــەو شــێوەیە، ئەویــش 

ــوو. ــێ خــۆش ب ــەی پ ــوو.ئەم ــێ خــۆش ب ــەی پ ئەم
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی لــە پۆلــی ســێ چ مامۆســتایەک  ئــەی لــە پۆلــی ســێ چ مامۆســتایەک 

ســرنجی ڕاکێشــای؟ســرنجی ڕاکێشــای؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: لــە پۆلــی ســێ بــووم م. شــێرزاد  لــە پۆلــی ســێ بــووم م. شــێرزاد 
شــەوقی هــات، گواســتمانەوە و لــەو بینایــە نەماین، شــەوقی هــات، گواســتمانەوە و لــەو بینایــە نەماین، 
چووینــە شــوێنەکەی الی دارە ســووتاوەکان، لــەوێ چووینــە شــوێنەکەی الی دارە ســووتاوەکان، لــەوێ 
قوتابخانەیەکــی لێیــە، ناوەندیــی شــۆڕش، هــەر قوتابخانەیەکــی لێیــە، ناوەندیــی شــۆڕش، هــەر 
ئــەو بینایــە بــۆ ئــەو ناوەندییــە دروســت کــرا، ئــەو بینایــە بــۆ ئــەو ناوەندییــە دروســت کــرا، 
دوایــی ناوەندیــی )ســەاڵحەددین(یش لەگەڵمــان دوایــی ناوەندیــی )ســەاڵحەددین(یش لەگەڵمــان 
ــە  ــان، ئێم ــاش نیوەڕۆی ــە پ ــوون ب ــەوان ب ــات، ئ ــە ه ــان، ئێم ــاش نیوەڕۆی ــە پ ــوون ب ــەوان ب ــات، ئ ه

ــن. ــان بووی ــن.بەیانی ــان بووی بەیانی
خــۆی  هــەروەک  نەگــۆڕا،  ناوەکــەی  خــۆی   هــەروەک  نەگــۆڕا،  ناوەکــەی  ڕامــان:ڕامــان: 

مایــەوە؟مایــەوە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ناوەندیــی شــۆڕش هــەر وەک  ناوەندیــی شــۆڕش هــەر وەک 
خــۆی مایــەوە، دواییــش ناوەندیــی شــۆڕش کــرا بــە خــۆی مایــەوە، دواییــش ناوەندیــی شــۆڕش کــرا بــە 
ــن  ــی دورولئەم ــۆ الی گەڕەک ــی، ب ــی عەرەب ــن خوێندن ــی دورولئەم ــۆ الی گەڕەک ــی، ب ــی عەرەب خوێندن
قوتابخانەیەکــی  گەڕەکــەدا  لــەو  قوتابخانەیەکــی گواســتیانەوە،  گەڕەکــەدا  لــەو  گواســتیانەوە، 
ــای  ــە بین ــوو ب ــەوێ و ب ــۆ ئ ــەوە ب ــە، گوێزرای ــای لێی ــە بین ــوو ب ــەوێ و ب ــۆ ئ ــەوە ب ــە، گوێزرای لێی
ناوەندیــی ســەاڵحەددین، لــە ناوەندیــی شــۆڕش ناوەندیــی ســەاڵحەددین، لــە ناوەندیــی شــۆڕش 
هــادی  م.  بــە  بــوو  گــۆڕا،  هــادی بەڕێوەبەرەکەشــمان  م.  بــە  بــوو  گــۆڕا،  بەڕێوەبەرەکەشــمان 
مەحمــوود بــەگ، هــادی مەحمــوود بــەگ، هادییــە مەحمــوود بــەگ، هــادی مەحمــوود بــەگ، هادییــە 
ســووریان پــێ دەگــوت، بۆخۆی پســپۆڕی ئینگلیزی ســووریان پــێ دەگــوت، بۆخۆی پســپۆڕی ئینگلیزی 
ــک  ــە هەندێ ــی ســێدا ئینگلیزیشــی ب ــە پۆل ــوو، ل ــک ب ــە هەندێ ــی ســێدا ئینگلیزیشــی ب ــە پۆل ــوو، ل ب
ــتایەکی  ــە مامۆس ــوت، ئێم ــێیەکان دەگ ــەی س ــتایەکی هۆب ــە مامۆس ــوت، ئێم ــێیەکان دەگ ــەی س هۆب
ــس  ــاوی گۆرگی ــن، ن ــێ دەگوتی ــزی پ ــە ئینگلی ــس دیک ــاوی گۆرگی ــن، ن ــێ دەگوتی ــزی پ ــە ئینگلی دیک
ــرای  ــوت ب ــوو، دەیانگ ــڵ ب ــی مووس ــل، خەڵک ــرای نوئێ ــوت ب ــوو، دەیانگ ــڵ ب ــی مووس ــل، خەڵک نوئێ
شــەمیم ڕەســامە، ئــەو کچــەی لــە تەلەڤزیۆنــی شــەمیم ڕەســامە، ئــەو کچــەی لــە تەلەڤزیۆنــی 
ــادە و  ــة(ی ئام ــة الثقافی ــەی )المجل ــدا بەرنام ــادە و بەغ ــة(ی ئام ــة الثقافی ــەی )المجل ــدا بەرنام بەغ

پێشــکەش دەکــرد، بەڕاســتی نازانــم ئــەوە چەنــدە پێشــکەش دەکــرد، بەڕاســتی نازانــم ئــەوە چەنــدە 
ــوو. ــوو.ڕاســت ب ڕاســت ب

ڕامان:ڕامان: بۆچی دەڵێی زۆر سوودم لێ وەرگرت؟ بۆچی دەڵێی زۆر سوودم لێ وەرگرت؟
ــدا زۆر  ــی ئینگلیزی ــە زمان ــن ل ــدا زۆر  م ــی ئینگلیزی ــە زمان ــن ل ــان: م ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
ســوودم لــێ کــرد، بــە تایبــەت لــە گۆکــردن - ســوودم لــێ کــرد، بــە تایبــەت لــە گۆکــردن - 
تەلەفــوزدا، لــە پێنــج و شەشــی ســەرەتایی و پۆلــی تەلەفــوزدا، لــە پێنــج و شەشــی ســەرەتایی و پۆلــی 
یــەک و دووی ناوەنــدی ئــەو هەمــووە ئینگلیزییەمــان یــەک و دووی ناوەنــدی ئــەو هەمــووە ئینگلیزییەمــان 
خوێندبــوو، واتــە چــوار ســاڵ ئینگلیزیــم خوێندبــوو، خوێندبــوو، واتــە چــوار ســاڵ ئینگلیزیــم خوێندبــوو، 
خوێندبوومــان،  هەڵــە  گۆکردنــی  بــە  خوێندبوومــان، هەمــووی  هەڵــە  گۆکردنــی  بــە  هەمــووی 
بــەاڵم ئــەو مامۆســتایە کــە هــات، زۆری بــۆ ڕاســت بــەاڵم ئــەو مامۆســتایە کــە هــات، زۆری بــۆ ڕاســت 
کردینەوە، گۆکردنی وشــەکان زۆر گۆڕان، ماوەیەکی کردینەوە، گۆکردنی وشــەکان زۆر گۆڕان، ماوەیەکی 
زۆری ویســت تــا لێــی تێبگەیــن دەڵــێ چــی و چۆنــی زۆری ویســت تــا لێــی تێبگەیــن دەڵــێ چــی و چۆنــی 
دەڵــێ، دەبــوو کــە بــە شــێوە نوێیەکــەی دەیڵێــی، دەڵــێ، دەبــوو کــە بــە شــێوە نوێیەکــەی دەیڵێــی، 
مەشــق و پــەراوەی بــۆ بکــەی، ئەمیــش بۆخــۆی مەشــق و پــەراوەی بــۆ بکــەی، ئەمیــش بۆخــۆی 

ــوو. ــوو.شــتێک ب شــتێک ب
ــێ  ــوودت ل ــە س ــان ک ــتای دیکەت ــێ  مامۆس ــوودت ل ــە س ــان ک ــتای دیکەت ــان: مامۆس ــان:ڕام ڕام

ــوو؟ ــێ ب ــێ ک ــوو؟وەرگرتب ــێ ب ــێ ک وەرگرتب
ــەی  ــە وان ــاح ک ــال فەت ــەی  م. جەم ــە وان ــاح ک ــال فەت ــان: م. جەم ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
زیندەوەرزانــی پــێ دەگوتیــن، هەمــوو شــتەکان زیندەوەرزانــی پــێ دەگوتیــن، هەمــوو شــتەکان 
دەباشــیری  ئەویــش  بیــرم دێ  بــوون،  دەباشــیری پێکــەوە  ئەویــش  بیــرم دێ  بــوون،  پێکــەوە 
بــوو  پێخــۆش  ئــەوەم  دەهێنــا،  بــوو ڕەنگاوڕەنگــی  پێخــۆش  ئــەوەم  دەهێنــا،  ڕەنگاوڕەنگــی 
ــی  ــەوە و ڕوون ــک دەدای ــەی لێ ــە وانەک ــی مامۆســتا ک ــەوە و ڕوون ــک دەدای ــەی لێ ــە وانەک مامۆســتا ک
دەکــردەوە، بــە وێنەوە قســە بکات، ئەو دەباشــیری دەکــردەوە، بــە وێنەوە قســە بکات، ئەو دەباشــیری 
ڕەنگاوڕەنگــی لەگــەڵ خــۆی دەهێنــا، بیرمــە پێــی ڕەنگاوڕەنگــی لەگــەڵ خــۆی دەهێنــا، بیرمــە پێــی 
گوتیــن ئێــوە تاقیکردنــەوەی بەکەلۆریاتــان هەیــە، گوتیــن ئێــوە تاقیکردنــەوەی بەکەلۆریاتــان هەیــە، 
ــۆ  ــتی ب ــەی پێس ــوو، وێن ــت ب ــی پێس ــەت باس ــۆ باب ــتی ب ــەی پێس ــوو، وێن ــت ب ــی پێس ــەت باس باب
ــووەکان،  ــەکان، م ــوو توێژاڵ ــن، هەم ــووەکان، دروســت کردی ــەکان، م ــوو توێژاڵ ــن، هەم دروســت کردی
ــە  ــەی ب ــەر یەک ــان، ه ــووەکان، ناوەکانی ــی م ــە ڕەگ ــەی ب ــەر یەک ــان، ه ــووەکان، ناوەکانی ــی م ڕەگ

ــوون. ــاری کردب ــک دی ــوون.ڕەنگێ ــاری کردب ــک دی ڕەنگێ


