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کاک    یههڤپهيڤين  و  حهسهنپوور  ئهميری  دوکتۆر  نهمران 
 جهليلی گادانی 

 

  

نهمران دوکتۆر ئهميری حهسهنپوور و کاک جهليلی گادانی،    یههڤپهيڤين
 بابهت:

  
ژ له مههابادی سهردەمی    - ندنی زمانی کوردی و دەرسخانهی گهالو خو

 کۆماری کوردستان 

  
و    - بۆکان  جووتيارانی  ديکهی  ڕاپهڕينی    موکريان. ناوچهکانی 

 

 

 

ژ:   ؛    ٣/١/١٩٩٤زەمانی وتوو

د  تی سوئ ن: و  شو

 

 

  
بلۆگی ڕوانگه له و زدار مامۆستا حهسهنی  ،  وەرگيراو  به سپاسهوە بۆ ڕ

وکردنهوەی  هتی ب ناوەته سهر کاغهز و مۆ قازی که فايله دەنگييهکهی ه
داوين.   پهڕەکهمان پ  لهسهر ما
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  بهشی يهك:

گادانی,  جهليلی  کاک  لهگهڵ  حهسهنپوور  ئهمير  مامۆستا  ههڤپهيڤينی 
ژ له سهردەمی جمهووری   و ندنی زمانی کوردی و دەرسخانهی گه خو

  کوردستان

  
 مامۆستا ئهمير حهسهنپوور لهگهڵ کاک جهليلی گادانی  ههڤپهيڤينی 

د. ١٩٩٤ی ژانڤييهی -٣دووشهمه    ئۆرەبروو، سو

ندنی زمانی کوردی و   ژ له سهردەمی جمهووری  خو و دەرسخانهی گه
  کوردستان

  
بينی: ڕەسووڵ  ت کاک  قادری،  نهبی  کاک  دا  کهوتنه  چاوپ ئهو  کاتی  له 

و حهسهن قازی ئامادە  ئاريايی، کاک محهمهد گادانی ، کاک سهالح گادانی  
  بوون

  
حهسهنپوور: يه،    ئهمير  س وايه  م  پ ژانوييهی  -٣ئهوڕۆ    ٩٣ی 

  ٩٤ حهسهن قازی:

کين؟٩٤ حهسهنپوور: ئهمير ک، له چ شار   ، له چ شار

  
  ئۆرەبروو  حهسهن قازی:
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به جا کاک جهليل ئهو شتانهی باست کرد سهبارەت   ئهمير حهسهنپوور:
واران بوو دوای مهدرەسهی به کوردی، ئهگهر له   بهو کالسی دەرس، که ئ

  بابهت ئهوەيهوە ههرچی له بيرته بيفهرموو! 

  

  

ه بيرمه به دوای ڕووخانی دە واقيعدا ڕەزا شای دا  ئهوەی ل جهليل گادانی:
ههستی   ماوەيهک  بۆ  کوردستان  له  بهختی  و  تهخت  چرانهوەی  پ و 
ک  ند ه دا  ئهوە  دوای  به  و  ساند  برەوی  زۆر  گهلهکهمان  نهتهوايهتی 
ک گۆڤاری کوردی که ئهو دەمی  ند ڕەوشهنبير که موتهئهسير بوون له ه

گۆڤا بيرمه  له  موشهخهس  وەی  ش مههاباد،  به  بۆ  دەهات  ژ"  "گهالو ری 
مه کوردی   موتهئهسير بوون و زۆر شتی تازەيان ل دەردەخست که بۆ ئ
ی چواری ئيبتيدايی بووم  مه قوتابی بووين من سا ران تازەگی ههبوو. ئ ئ
ی   م لهو ئهوائيلی سا ند به ڕۆژانه له مهدرەسهی به زمانی فارسی دەمانخو

ته  ٢٤ حيزب  که  لهوەی  بهر  له دا  ک  ند ه مابوو  ژ.ک  ههر  ب  شکيل 
شخهرييان  دەستپ بوو  ئايينيشيان  جهنبهی  حهتتا  کيان  ند ه که  مامۆستايان 
ی فهرههمگی   ک کۆڕ و کۆمه ند کرد و توانيان به دلسۆزييهکی تهواوەوە ه
نن يهک له وانه که له بيرمه بۆ يهکهم جار مهدرەسهيهک به ناوی  دابمهزر

ژ" له ال  ه مهالی داودی مهشهوور به مهالی " مهدرەسهی گهالو يهن خا
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ی عهبدو بوو شۆرەتی داودی بوو برای حاجی   وی ئهس حهجۆکی که ن
له   بوو  بهرەبابه  ئهو  داودی  عهبدولخالهقی  حاجی  و  داودی  مستهفای 

مههابادێ ک    داودييهکانی  به سهعادەت بۆ خۆم  ئهمن  ئهوەش  و  دامهزرا 
شتهی   ئهو  رەی  گو به  که  دەکهم  ڕۆژنامهی حيساب  له    که 

قۆرغی   له  مهال  ه  خا که  دەکرێ،  پ  هاتووەئيستينادی  کوردستان"دا   "
ک دەکهن، تهبعهن   شهوا که ئهو دەمی قازی بووە موالقات مهولهوی دەگهڵ پ
وەيهک  شهوا بهرپرسيايهتی فهرههنگی و ئامووزشی ههر ههبووە به ش پ

ههميشه مهساييله  ئهو  سهر  له  کردووە  عهالقهی  وەکوو ئيزهاری   .
ستا   ی دە مهدرەسهيهک داندراوە به کوردی و ئ ه مهال پ نييهک خا مزگ
پ   زۆری  شهوا  پ نن.  دەخو دەرس  کوردی  به  ههيه  قوتابيمان  ک  ند ه
  " له گهڕەکی  دە  له کوێ،  جاليب دەب دەپرس که چۆن و کهنگ و 

ی حاجی ئهحمهدی گادانی ئهو مهدرەسهمان داناو ه قهبران" له ما ە و  قوو
ک هان بدەی  مان خۆشه سهرمان ل بدەی و قوتابيان و مامۆستاکان بڕ پ
مه پۆله قوتابييهک بووين حدوودی بيست سی  ک تهشويقيان بکهی. ئ و بڕ
 " وە گهڕەکی  بهر  و  دەور  و  قهبران"  ه  قوو  " گهڕەکی  له خودی  کهس 
قوتابخانه لهو  مههابادن  دوو گهڕەکی جيرانی  ئيستيالح  به  که   ڕزگهيان" 

ک مامۆستای دلسۆزی ئهو زەمان ند ندن و ه که له     دەستمان کردبه خو
کوردێ زياتر شارەزا بوون له مامۆستاکانی مهدرەسهی ڕۆژانهی رەسمی 
مه دەکوت و دە حهقيقهتدا ئهمه   هتيدا دەرسيان دەکوتهوە دەرسيان به ئ دەو

ی ئ گايه که ما مه بوو  يهکهم ئهلفبای زمانی کوردی لهو مهکتهبه و لهو ج
ژ ئهو کارەمان ئيدامه دا، ڕۆژانه   دەستمان پ کرد و ماوەيهکی دوور و در
وارانه دەهاتينهوە   ند ئ هتی به فارسی دەمانخو که دەچووينه مهدرەسهی دەو
کيش له شهو ئهز   وارانه بهش دەچووينهوە بۆ ئهو مهدرەسهی وە نه تهنيا ئ

کيش بهش بوو  ی  پ عهالقهمان  و  ههبوو  شهوقمان  له    بهس  شهو  له 
حهتتا  نانخواردن،  بۆ  دەچووينهوە  ک  درەنگان و  دەماينهوە  مهدرەسهکه 
بۆ   دەگهڕاينهوە  دووبارە  و  دەخوارد  نانمان  دەچووينهوە  وەخت  ک  ند ه
مه قوتابييهکان  مهدرەسهکه. مامۆستاکان عهالقهيهکی يهکجار زۆريان به ئ

ک مامۆستاکانمان   مهش به حهقيقهت وەکوو باب خۆش دەويست ههبوو وە ئ
ه   م وايه له شهخسی خا و يهکجار زۆر ئيحتيڕاممان بۆيان ههبوو وە من پ
ستا باسی کراوە و   ک تا ئ ن مهال لهو بابهته غهدر کراوە که له کهمتر شو
ه مهالی داودی وەکوو  کی زيندوو خا ی خۆم وەک شاهيد من بهش به حا

ر ان و له شاری  بنيانگوزاری يهکهم مهدرەسهی کوردی له کوردستانی ئ
سهر   له  تهحقيق  ويست  پ رەی  گو به  خۆيهتی  ی  ج و  دەناسم  دا  مههاباد 
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شهخسييهتی ئهو کابرايه بکرێ بيوگڕافی و ژيانی ئهوەندەی که بووە وەکوو  
ئهوەشتان عهرز بکهم م خۆشه  پ و  تهوە  ن بم سۆز ههر  د کی  که     کورد

نی و نيوە نه  ژ که کاتی خۆی ئاوا به نه نی دامهزرا و  مهدرەسهی گهالو
پهيدا   عالم کرا و ڕەسمييهتی  ند دوايی که کۆمار ئ ئهمه دەمانخو شهوانه 

مهدرەسهکان دەرس کوتنهوە به      کرد و مهدرەسهکان بوونهوە کوردی و له
نهيدەتوانی،  کهس  فارسيش  بی  کت حهتتا  بوو  قهدەغه  تهواوی  به  فارسی 

ب ل  دەرسی  ين  ب يا  تهوە  ن بيخو بگرێ  ی  هه ههموو نهدەبوو  ن  خو
ک به زبانی کوردی و به کوردی دەکوتراوە له اليهن مامۆستاکانی   دەرس
بۆ  کرا  مونتهقيل  ە  ژ"  گهالو  " مهدرەسهی  ئهو  مهدرەسهکانهوە،  ههموو 
ک که له جيرانهتی چاپخانهی کوردستاندا واقيع ببوو و ئهگهر  ساخوتومان

ک لهوە گايهی بوو که تا بهين ه نهچ لهو ج ش، دە پازدە    فکرم به هه پ
بخانهی " مووەفهقی" و ئهوانهی   ش که من مههابادم دەدی کت ساڵ لهوە پ
کهوتبوو. وە ئهو مهدرەسه ههتاوەکوون ئاخرين ڕۆژی کۆماريش  دا هه ت
باری   له  ههم  مومتاز  مهدرەسهيهکی  و  دا  ژەی  در ههر  خۆی  کاری  به 

ردايهتييهوە شاگردەکانييهوە و ههم له باری ئيحساس و بيرو بۆچوونی کو
هبی مهڕاسيمهکانی دە واقيعدا ڕەسميشدا حهقی   له ئهغ به حيساب دەهات 
شهوەی  تهقهدومی پ درا بوو قوتابييهکانی، مامۆستاکانی دەبوو له سهفی پ

يهکهم چون  بڕۆن  مهدرەسهکاندا  که     بهقييهی  بوو  کوردی  مهدرەسهی 
مهدرەسهيهکی دامهزرابوو. ههر لهو کاتدا به فاسيلهيهکی دوو س مانگی  

" ههرمهنييان" له ڕاستی   ديکهش به ناوی مهدرەسهی" ئازادی" له گهڕەکی  
ک هات دە يهک دوو هۆدەی، ديارە  ه حهمهدی مهولوودی و ئهوان پ ما
ئهو دەمی ههر ههموو ساختومانهکانی سابالغ به سهبکی قهديمی و شتی  

لهو  ههبوون  دەم  ئهو  که  بوو  لهوانهش  سازتر  م  به بوون  و وا  بوو  دا 
کهوە  پ سهميمانهيان  زۆر  کی  ڕەوابيت که  مامۆستاکان  وەخت  ک  ند ه
ئهو  لهبهينی  دەبرد  وە  بهڕ کيان  وڕەسم ڕ بهعزە  شهوانه  ههبوو 

وڕەسمهدا قوتابييهکانيش ههموو کۆ دەبوونه ئی ههر تک مهدرەسان   "   ڕ
ندنهوەی   عرو خو ين موسابهقاتی ش ب ک  ند ئازادی" و ه  " و  ژ"  گهالو

ی زانياری      تن و زانياری له سهر نووسين و دەستووری ئهو دەممه به پ
مامۆستاکانمان دەهاته گۆڕێ که زۆر هاندەر بوو بۆ ههر تک المان وە 

ويستمان لهو جوورە کۆبوونهوانه وەردەگرت.   کهلکی پ
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حهسهنپوور: کۆماری   ئهمير  هاتنی  ک  ش پ پ ئازاديش  مهدرەسهی  ئهو 

  بوو؟

  

کهاتنی کۆمار بوو وە ههر به  مه  جهليل گادانی: ش پ درەسهی ئازاديش پ
عالم کرا ئهو  م دوايی که حکوومهت ئ نی بوو ئهويش دە واقيعدا به نيوەنه
ک مهدرەسهی   ند مهدرەسه بهو ناوە له مههاباد دا نهما و دەغم بوو دەگهڵ ه
گشتی   به  ئهوانه  و  سهعادەت  و  پههلهوی  شووی  پ مهدرەسهی  ديکه. 

ردستان" يان ناو نا و ئهو مهدرەسه دە واقيعدا دەغم بوو  مهدرەسهی " کو
م   به دا،  کوردستان"   " مهدرەسهی  ناوی خۆی  دە  به  ههر  ژ"  گهالو  "

  مايهوە. 

حهسهنپوور: ئهتۆ   ئهمير  ئهوەندەی  هات  بهسهر  چی  داودی  مهالی  ئهو 
؟ له زەمانی کۆمار دا چی کرد و دوايه چی بهسهرهات؟   ئاگات ل ب

گادانی: کی    جهليل  پياو دا  دەحهقيقهت  ب  ل  ئاگام  ئهمن  ئهوەندەی 
يهتی کرد بوو دوايه به دەرەجهی مهالييش گهيشتبوو   خودساخته بوو، فهق

م عهالقهی به مهاليهتی   ندنهوەی  به و ئهوە نهبوو، زۆرتر عهالقهی به خو
ب و تهحقيق و به تايبهتی زبانی کوردی و ئهوانه بوو و ب شک ڕەنگه   کت
کاف  هی ژ نهرانی کۆمه ک له دامهزر م يهک م ئهگهر نه ناوی نهب به

ک له هی     بووە يهک ئهفڕادی فهوقولعادە موئهسير و خۆش ئيحساسی کۆمه
کاف بوو وە له سهت ک خۆشيان دەويست حيسابيان له ژ شدا خه حی گهڕەک

م   کی فهقير بوو به توانيبووی ژيانی   سهر دەکرد،دەگهڵ ئهوەشدا که ئينسان



7 
 

مه جالب بوو. ئهو دەمی  وەيهک تهنزيم بکا که ئهو دەمی بۆ ئ خۆی به ش
ندەوار و ئهوانه ههبوو، کوڕەکانی وی ههرتکيان  ن کوڕی خو له کهم ما

ندەوار بو ون و دواييش ههرتکيان بوونه مامۆستا ههر له قوتابخانهی " خو
کيان ژ"، يهک دەگهڵ ئهو عيدە      کوڕی گهورەی به ناوی محهمهد   گهالو

م باش نهزانم به   ردران بۆ باکۆ دەگهڵ ئهوانيش چوو به ندکارە که ن خو
کوردستان  له  دووری  و  تهنگی  د عيلهتی  به  يا  بوو  نهخۆشی  عيلهتی 

تهوە، زووتر گهڕايهوە يانی وەکی ئه   بوو ن وانيديکه نهيتوانی تا ئاخر بم
له   کوتنهوەی  دەرس  دووبارە  و  گهڕايهوە  کۆماردا  دەورەی  له  ههر 

ن بوون    مهدرەسهی ه پاک و خاو ژە دا. ئهوەندە ئهو بنهما ژ" در " گهالو
وە خۆش ههست بوون و ئهوەندە عهالقهيان به کۆماری کوردستان بوو که 

ونيویدوای ماوەي کيان به داخهوە به تهرتيب فهوتيان     هکی ساڵ، سا ههر س
به   له گۆڕستانی مهال جامی  دا  کی مههاباد  ئيحتيڕامی خه و  له ن کرد و 
ين يهک مهجمووعه له ئينسانی   ردران. وە دەواقتعدا دەکرێ ب خاک ئهسپ

ه دا بوون که ههموويان له ماوەيهکی کهمدا نهمان و      خاوەن ههست دەو ما
له  ي که  زۆر  کی  کهسهر و  مهراق  له  دەکوترا  دەم  ئهو  قهولی  به  ين  ب ا 

کۆماری کچوونی  ئهوە     ت کرد.  ديقيان  ش  پ هاتبووە  وان  بۆ  کوردستان 
ک بوو منيش له سهر ئهو بڕوايهم چون ئيشتياق و عهالقهکهم      تهعبيری خه

نه تهحهمول بکه تهز   ن. زۆر لهوە زياتر دەديتن که بتوانن ئهو ڕووداوە د
حهسهنپوور: بوو؟  ئهمير  کرد  کوێ  له  نازانی  يهتی    فهق

کی    جهليل گادانی: ئهمن باشم له بير نييه دە واقيعدا چونکوو ئهو سين و سا
ست و   ست و ش ل گوزەرا بوو. ئهو دەمی زەمانی کۆمار حدوودەن ش

نج   و ئهوانه بوو.   پ

ئهوەی دەبهر : مهاليهتی نه دەکرد؟ ليباسی مهاليهتی و  ئهمير حهسهنپوور
  نهدەکرد.

گادانی: و    جهليل  دەکرد  دەبهر  عادی  ليباسی  دەکرد،  نه  ر مهاليهتی  نهخ
نهيهکيشم ههيه نهيه ههر چهند     کهوا و پاتۆڵ و من و هيوادارم بتوانم ئهو و

م دە   ژامهيهکهوەيه، کراسی دەبهر دايه به عهلهزاهير ئهوەی له بيرمه به پ
ژ" که  و مهجمووعهيهک له مامۆستايان ئهو زەمانی مهدرەسهی " گهالو   ن

هبی مامۆستاکان و دوو له کوڕەکانی  تفهنگی بڕنوشيان به دەستهوەيه ئهغ
يدينی نيزاميش که ئهو زەمان  دا ههن. وام له بيرە که سهيد مح خۆشی لهو
خۆی  وەختی  دەکوتهوە  دەرسی  مهدرەسهيه  لهو  ههر  و  بوو  مامۆستا 
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بوو   مامۆستاکان  له  ک  يهک کوردی،  دەرسی  بۆ  بوو  منيش  مامۆستای 
ڕەنگهئهويشی   که  ديکه  ئهفڕادی  مهجمووعهيهک  دايه،  ت ئهمن     ههر 

ی کورد له  نهچمهوە سهريان. ئهمن نموونهيهکم لهو عهکسه داوە به کۆمه
رم، ئهگهر نهشم مابوو  رار، ئهگهر ماب ئهمن حهتمهن بۆتان دەن لهندەن، پ

گهی ئهوانهوە که حهتمهن نهيهکيان له کنه، که دابوومن     هيوادارم له ر و
نا،  گ يان  کردووە  چاپيان  نازانم  بکهن،  چاپی  يدا  ت ههبوو  کيان  ۆڤار

وە بگا کهلکی ل وەربگرن.  دەوارم به دەستی ئ   ئوم

ک وردتر  زۆر مهمنوون.    ئهمير حهسهنپوور: جا کاک جهليل دەکرێ کهم
ندکارەکان ک بوون،   باسی معهليمهکان ک بوون؟ ئهگهر لهبيرت ب خو

له و  دەکوت  دەرس  عهرزی    چۆنيان  سهر  له  ؟  ما له  دادەنيشتن  کوێ 
دادەنيشتن، تهختهی ڕەشوو ههبوو، کاغهزوو چۆن بوو، ئهو شتانه. چون  
ستا   شم وا نييه تا ئ ئهوانه هيچی ديارە، ئهمن که ههر نهمبيستبوو شتی وا. پ

تی. ههرچی وەبيرت ب لهو بابهتانهوە.   به نووسراو کهس نووسيب

وسراوە تهنها له ڕۆژنامهی کوردستاندا وەک  منيش وەک نوجهليل گادانی:   
قهزا بۆ خۆشم موتهوەجی   پ کهوت. ئهز  ئهوەم چاو  نهبووم   نووسراوە 

که   ندبووەوە  خو ژمارەی  ئهو  من  ش  پ که  ک  ژمارەيهکمان   ١٣برادەر
له پاريس، موتهوەجيهی ئهوەی ببوو و ئيشاڕەی    ١٩٨٤وەدەست کهوتوو له  
به شۆخی کرد.  ب   پ  قهديميترم ئيستيناديان  زۆر  ئهمن  که  دەکرد  هوەش 

م  به سهرێ  ببهنه  من  سينی  دەيانهويست  وايه،  م  پ بۆخۆم  که  لهوەی 
م شتهکانم له بير ماوە؟   واقعييهت ئهوە بوو ئهمن ئهو دەمی قوتابی بووم به

ه بووی ئهو دەمی؟ ئهمير حهسهنپوور:   چهند سا

ه بووم  جهليل گادانی: له تهئسيسی ئهو من ئهو دەم تهقريبهن چاردە سا  ،
ه بووم. چاردە و چاردە  ٢٤  مهدرەسه دا  [ی ههتاوی] تهقريبهن چاردە سا

ی خۆمان  کی زيادی الی ما ک وە ڕوويههمڕەفته ئهمه له حهسار و شت
ين به بنبهستی ئهييووبی دوايه  ه سهيد ڕەحمانی  ئهو دەم که ب دەناسرا، ما

ددان ئهييووبی  ڕەحيمی  سهيد  حاجی  و  بوون  ئهييووبی  ئهوانه  و  ساز 
بۆ   دەزگايهک  بوو  خانووبهرەمان  دەزگا  دوو  لهوێ  مه  ئ بوو  ک  بنبهست
پهنای وی ههبوو که زۆر   له  دەزگايهکيش ههر  دادەنيشتين،  يدا  ت خۆمان 
شتی به خۆيهوە ديوە ئهو خانووە. وەختی خۆی چون خانوويهکی مهزبووت  
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دا بووە،  و جادار و پڕ وەتاغ بووە، ئهمير عهشاييری زەمانی ڕە زا شای ت
خ سولهيمانی بارزانی و ئهوانهی   دوايی شهخسيياتی وەکوو مهال مستهفا و ش
ب  له بيری  نازانم ئهگهر محهمهد  دا بووە،  ت دا بووە، سهيدی زەمبيلی  ت
له دانيشتنهکهدا بووە. ح.ق] ڕەنگه  که  يه  له محهمهدی گادانی  [مهبهست 

. دا بوو ب کی ديکهشی ت   خه

گادان ئيندرقاشی  ی:محهمهد  ئاغای  دەب     حاجی حهمهد  م وايه  پ ئهمن   ]
. ح.ق] ی ب خا   حاجی حهمهدئاغای ش

ک گهورە ماڵ دەيانگرت،  جهليل گادانی:   ند به ئهوانه، به ئيستيالح ه
ڕەنگه ئهو دەمی ههم ئيجارەکهی گران بوو ب و ههم بيلهخهرە ئهو گهورە  

م لهو حه گايان دەويست، به گاوڕ نه ج مه دوو هۆدەمان بهر  ما وشهدا ئ
کی تايبهتی به  کهوتبوو، دوو هۆدەيان دابووين و بابم که ههر وا ئيشتياق
کاف بووە   هی ژ کاروباری نيشتمانپهروەری و ئهوە ههبوو و ئهندامی کۆمه
شکهشی کرد بوون کوتبووی  مۆکڕات بووە پ و دوايهش ئهندامی حيزبی د

روو ههيه له س کی وا خ وە نييهت هر ئهوەی مهحتهل مهبن ج نييه ئهو  ئ
. وە دەو دوو هۆدەی دا بوون و دوايی قوتابييهکان زياد بوون، عهرزت  ج
ی   ئهوە بووەته  ستا  ئ که  سهرەوەتر  کووچهيهکی  بۆ  ستمانهوە  گو دەکهم 
ه   ی ههشت ميتری ما ههشت ميتری ئهگهر له بيرتان ب له مههابادێ ئهوە

زادە، تهها  ی  عهبدو سهيد  له    حاجی  جگه  ههبوو  فهرعيان  کی  حهوش
دەو  چووينه  ههبوو  وەتاغی  چوار  س  ئهو  خۆيان،  ی  ئهس حهوشی 
دەو  به مهدرەسهی ڕۆژانه ههر  تهبديل بوو  حهوشهيهوە و ههتاوەکوون 
کڕا لهو   ين خۆش و ناخۆش به ت حهوشه دا بووين و زۆريش خاتراتی ب

م خۆشه شاڕە بکهم که ئهمه   دەورە له قوتابخانه و له مهدرەسه ههمانه پ ئ
کمان ههبوو مهجمووعی قوتابييهکان  نی عهکس لهو دەورە له قوتابخانهی نه
شابوومان ههموومان و ديار بوو له ما ههموويان  به ليباسی کوردييهوە ک
ندی باشيان بۆ بهستبووين و شهدەی قۆزيان دە سهری   ڕازاندبووينهوە، پشت

ند بووين و له دەورو بهری باغی کی   ها سيسه له سهر چۆم و ئهوانه عهکس
کرد ئهو قهدەرەی له کاک عهليی قازی   زۆر جالبمان هاويشتبوو داواشم ل
به  وەرگرت  من  له  عهکسهت  ئهو  ئهتۆ  خۆی  وەختی  عهلی  کاک  کوتم 
بۆمهکانت تهمهشا که ئهگهر ماوته ئهو عهکسهم   ئهمانهت پياوی چاک به ئا

م ئهگهر بب به چاوان.   دەيهوە ئهوە بۆ من زۆر قيمهتييه کوتی وە دەگهڕ
م کت داوم زۆريش    به ، وەبيرم دێ چ عهکس م وا نييه له کنم ماب پ
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ئهو عهکسه ڕەنگه   پهالمار  بهر  مه زۆر کهوتووينه  ئ م  به قيمهتی بوو، 
. زۆری تهمهشا کرد بوو خوالسه ئهو عهکسه نهماوە به داخهوە ئهو  نهماب

کی ج الب بوو بۆ من. وە ئهو دەمی قوتابخانه عهکسه له بهين چوو عهکس
مهدرەسهی   ههبوو،  ئهوە  و  ی  سهندە و  ميز  عادی  مهدرەسهی  له  ديارە 
نهری ئهو مهدرەسهيه دە   م دامهزر به هتييهوە  به ئيمکاناتی دەو هتی  دەو
دە حهقيقهتدا بۆ  واقيعدا ههموو بۆخۆيان ڕووت و ڕەجاڵ بوون ئهوەيان 

ی و   شتی وا بکڕن له بيرمه له بهڕە و مهڕە و  نهدەکرا که ميز و سهندە
ستمانهوە بۆ   م دوايی که گو شتی وا کهلکمان وەردەگرت و دادەنيشتين به
و   بووين  کڕی  بۆ  شتيان  و  ميز  ئيدی  لهوێ  عهب  سهيد  حاجی  ه  ما
عهرز   له  ههبوو  سيامان  تهخته  به  بوو.  تهيارتر  مهدرەسهکهمان 

دروس بۆ خۆمان  جيشمان  مامۆستاکانی دادەنيشتين و گ بۆ وەی  دەکرد  ت 
ناوە له  جمان له مهدرەسهی وان ه مهدرەسهی ڕۆژانه فکر نهکهنهوە که گ
دە   کی زۆر کهم  ت ئيمکان له  مان بکهن. وە  تهنب بدەن  مان  ل سهر ئهوەش 
م ئهزبهس عهالقه ههبوو دە بهينی ههموو  واقيعدا کهلکمان وەردەگرت به

م دە  کوردی  زبانی  بۆ  و قوتابييهکاندا  ندن  خو مه  ئ کهمدا  زۆر  اويهکی 
ک موجهله و شتی وا که کهم   ند ر بوون و ئهو دەم ه نووسينی کوردی ف
مهش ئيدی وردە  ژ " بوو که ئ و زۆر دەردەکهوت يهک له وان " گهالو
ناين و قهتهعاتی ئهدەب  ی ئاشنا ببووين بۆيان دەه ر ببووين دەگه وردە ف

ندنهوە و ش کيشمان و شتی وامان ل دەخو ند ندەوە و ه عرەکانمان دەخو
  لهبهر دەکردن.  

ڕاق چاپ    ئهمير حهسهنپوور: به دەرسييانهی له ع بتان نهبوو لهو کت کت
  دەبوون؟

ر، ئهمه ئهو دەمی وا بزانم  جهليل گادانی: له     نهخ بی دەرسی ئهگهر  کت
وە يان نا. ڕاق بووە بهو ش ، نازانم دەقيق ئهو دەمی له ع ش بووب ڕاق   ع

  ههبوو به  ئهمير حهسهنپوور:

هم    جهليل گادانی:  ر، ههر له قه بانه نهبوو نهخ کمان لهو کت مه شت م ئ به
و کاغهز ئيستيفادەمان دەکرد و گۆڤارەکانيش ئهوەی که دەهات به تايبهتی  
ک له مامۆستاکان له خانهوادەهايهکی موسهقهف و ئههلی موتالهعه و   ند ه

نا، له ههر  شتی وا بوون دەورەی گهال ژيان ههبوو ژمارە به ژمارە دەيانه و
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دەکرد.   ل  ئيستيفادەمان  مهش  ئ دەکوتين  پ  شتيان  ک  ند ه ژمارەيهک 
  مامۆستاکانی ئهو دەمی...

ش ئهوەی بچينه سهر ئهو باسهی " نيشتمان"    ئهمير حهسهنپور: ببوورە پ
هی ژ.ک. بۆ الوەکانی کورد" ئهوانهو ههبوو؟   چی يا " دياری کۆمه

م ئهوی واقعييهت ب ڕەنگه ئهمه جهليل گادانی:   ئهوانه دەر دەکهوتن به
سياسی  بههرەی  ئيستيفادە،  لهوانه  بتوانين  که  نهبووبين  دا  کی  سين دە 

م من کدا ل     وەرگرين به ک شتيشم له مهقتهع ند " نيشتمان" م ديوە و ه
ندووەتهوە.    خو

حهسهنپوور: د  ئهمير  مهدرەسهی  له  لهوەی  م  کهلکيان  به لهوەی  ا 
  وەرنهدەگرت؟

  

  
ليلی  خه 3 های موکریته -2 ریجيدی کۆچهمه-1. وهڕاسته دانيشتووان له

-7مينی مورادياندهمهحه-6فیڕهد سادقی شهمهمحه-5 ویقاسمی خوسره -4 ریسکهعه
تانی مهمحه-8 ليلی گادانیهج  دی سو

تفه-1 وهڕاسته ستاوان لهڕاوه يد  سه  -3قادری شينکی  -2) 15-(پاس  تتاح چاوش
سماييلی   -6 ييووبيانيديالی ئهيد عوبهسه -5د مهمحه -4ييووبيان سمايلی ئه

ب بهمه -7 ساح ی  عه -8 ندیحموودی نا بدو
ی  سهدرهليلی گادانيمهخه -11های سماييلزادهته -10 يینگهشه ریعومه -9 هاویزه
ژ گه   الو
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گادانی:   کهلک  جهليل  ئهوانهيان  و  عر  ش ک  ند ه له  با،  مهدرەسهی  له 

مه جوور  ی ئ مه و دەگهڵ سين و سا وەردەگرت که زۆرتر دەگهڵ زەوقی ئ
باقی   بۆ  کۆنفڕانس  وەکوو  و  دەکرد  بهرمان  له  دەهاتهوە 

و    قوتابييهکانمان گا  ک ج ند له ه بتوانين  که  ين  ب ندەوە که ڕاش  دەخو
بکهي قسه  ن  ک شو يهک زەمانه  ئهو  من  که  ئهوانه  و  نينهوە  بخو عر  ن ش

ين سهرتر له سهتحی خۆمان، له   ی ب لهوانه بووم که له زۆر کۆڕ و کۆمه
ک دەهات دەچووين  سينی خۆمان که له بهينی ئهندامانی ژ.ک و ئهوانه دا پ

 ....  

  : دەی معهليمهکان ک بوون؟ئهمير حهسهنپوور 

ه مهال بۆ خۆی بوو، سهيد مامۆستاکان ئجهليل گادانی:   هوەی له بيرمه خا
  عوبيديالی ئهيووبيان بوو. 

  سهيد عوبهيديال بۆ خۆی موحهسيل بوو؟  ئهمير حهسهنپوور:

ند، وا   جهليل گادانی: سهيد عوبهيديال موحهسيل بوو له دەبيرستان دەيخو
کالسی   ی  -٣بزانم  ج له  دەبيرستانيش  زەمان.  ئهو  بوو  دەبيرستان  ی 
ی  مهشهووری ما ک ما ش ئهو زەمانيش قهدەر ه وەرەهرامی دا بوو که پ

خ ئهحمهدی بارزانی بوو. چونکه ئهمه که چووينه دەبيرستانی ههر له   ش
دارايی،   ساختومانی  بۆ  زرابووەوە  گو دەبيرستان  دا  کۆمار  دەوری 
که  بوو  دا  ساختومانهی  دەو  لهوێ  ههبوو  کوالهفهڕەنگی  کی  ساختومان

کی زۆری ههبوو دوايه بوو   حهسارەکهشی زۆر گهورە بوو، دار و درەخت
به دەبيرستانی محهمهد ڕەزا شا وا بزانم. ئهو دەمی ئهو پشتی وێ تهقريبهن  
کاول بوو، دەشت و کهالوە و تهپه و مهپه و ئهوانه چهند ساختومانی قهديمی 
دەبيرستانهمان  لهو  ئهمه  نهبوو،  ئاوەدان  شوو  پ دەورەکانی  ئی  مابوو  ل 

ند، ب ش  دەخو ند که دوايی وەرەهرام و پ م ئهوان لهو ساختومانهيان دەخو ه
دا   دەو وێ  هاتنه  که  وەی  دوای  بارزانی  ئهحمهدی  خ  ش وەرهراميش 
لهو   ههر  بوو  دەبيرستان  دەمی  ئهو  که  ئاتريش  ت دوو  يهک  دانيشتبوون. 
ئاتر ئاشنا بووم و  حهسارە درا و بۆ يهکهم جار من لهو سهردەمهدا دەگهڵ ت

کی فهوقولعادە جالبيان  گرووه  له باکۆ ڕا هاتبوو و ئهوان شت ئاتر  کی ت
  نيشان دا .. 
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  به تورکی؟ ئهمير حهسهنپوور:

  
ز    جهليل گادانی: کی هونهری له تهور به به تورکی و دواييش گرووه

ی خۆم زۆرم حهز ل   ڕا هاتبوون. له دوو مهرحهله دا ئهمن بهش بهحا
ی نهگهيشتبم له مهفاهيمی کهليمهکان    کرد، زۆرم پ خۆش بوو، جا ڕەنگه ت

به  بوو،  جالب  کی  شت بۆم  ئهمما  دەزانی  نه  تورکيم  دەمی  ئهو  چون 
ک کهليمه ههيه که دەگۆڕدرێ به   ند ئاتريشيان دەگوت تهياتوور. چون ه ت
تهوە  ناشيناس ههر  بی  ساح کابرای  که  وانه  و  ک  خه سهليقه  رەی  گو

ند ه که  ئهوە  دوای  م  به کوردستانی کهليمهکهی.  هاونيشتمانانی  له  ک 
کشکانی  ت بهرەو  سهرەتای  له  تايبهتی  به  ئهوێ  بۆ  هاتن  گهرميان  ديوی 
شۆڕشی بارزانی و دوای ئهوەی که بارزانييهکان هاتن مامۆستاکان زياتر 
بوون، ههر لهو مهدرەسهی شهوانه دا من باشم له بيرە " عوسمان دانيش " 

مۆستا محهمهد تۆفيق وردی ئهوانه  ی ڕەحمهتی، نووری ئهحمهد تهها، ما
له   ڕۆژانهشمان  معهليمی  بوونه  دوايی  که  دەکوتينهوە  پ  دەرسيان 
ڕشتهيهکدا،   له  کام  ههر  دەکوتهوە  دەرسيان  که  ژ  گهالو مهدرەسهی 
شووی  مامۆستای باشيش بوون ئهو دەم موستهوايان زياتر له مامۆستاکانی پ

هوە بوو که ئهوان لهگهڵ  خۆمان بوو، موستهوای کوردييان. هۆيهکهشی ئ
ژ بوو ئاشناييان ههبوو که بۆ مه شتهکه تازە  کوردی و زبانی کوردی له م

  بوو. 

حهسهنپوور: چ    ئهمير  له  دەزانی  ندو  دەخو دەرس  سهعاتوو  چهند  جا 
کی ڕا؟    ساعهت

گادانی: دوای    جهليل  چوارونيوی  چوار،  سهعات  له  مهعموولهن  مه  ئ
گاوە دەبووين تاوەکوون  ک به ڕ نيوەڕرۆيان تهعتيل دەبووين، نيوسهعات
گهڕەکی  ی  ههوە له  پههلهوی  مهدرەسهی  وی  ن به  مهدرەسهکهمان 

ين تانی دا بوو ههتا   له  ههرمهنيان ب سهر دڕووان له خانووی ميرزا سو
و دەگهيشتينهوە  ڕا  مهفتهری    لهو و  دەفتهر  يا  بی  مت و  ب  کت دەچووين 

را بيبهينه مهدرەسهی ڕۆژانه   دەگرت که ئهو دەمی نهمان دەو کورديمان هه
ک جار وەبهر   چون   ند دەبووە ئهسبابی تووڕەيی مامۆستاکانی ڕۆژانه و ه

و   نج  پ نج  پ سهعات  له  دەچوو  پ  کمان  سهعات نيو  دەکهوتين  کوتهکيش 
ن پ دەکرد جاری وا بوو دەچووينه، ههتاوەکوون  نيوی ئهو کات دەستما
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دەرسهکانمان  که  جاريش  ک  ند ه دەبووين،  لهوێ  خواردن  نان  وەختی 
دەماوە دوای نان خواردنيش دووبارە دەهاتينهوە خهريک دەبووين، دوايی  
مهوە   ی ئ ک مهدرەسهکهمان له ما وای ل هاتبوو به تايبهتی ئهو دەم که بڕ

ک له کوڕەکا ند کو ه دوور کهوتبووەوە ئيدی شهوانه دوای نان     ن بڕ
سهعاتی   تا  تهقريبهن  دەچووين  خهريک -١٢و    ١١خواردن  شهو  ی 

دەگهڵ   زەحمهت  زۆريان  مامۆستاکانمان  دەبووين  مهشغووڵ  و  دەبووين 
ئهو  خاترەی  قهت  ئهمن  وە  بوون.  سۆز  د ڕاستی  به  و  شاين  دەک

سۆزييهوە دەرسيان پ مامۆستايانهی ئهو دەم له بير ناکهم که بهو   پهڕی د
ری شتی تازەيان دەکردين.   دەکوتين و ف

حهسهنپوور: بوون؟  ئهمير  ک  بيرە  له  هيچت    مهحهسيلهکان 
ک له بيرە. عهرزت دەکهم ئهوەی    جهليل گادانی: ند به موحهسيلهکانم ه

له بيرمه مهڕحوومی عوسمانی يۆسفی بوو، کاک مستهفای ئهلياسی بوو،  
خۆشبوو   ل ک بووين خودا  برادەر بهندی بوو، ئهوە دەسته  نا مهحموودی 

کهوە گهرم بووين دواييش ههر به   کهوە نزيک بووين و زۆر پ زۆريش پ
ژی ڕۆژانه لهو مهدرەسه ڕا و گڕا چووين بۆ مهدرەسهی گهالو لهوێ     ت

ک ههر  ژەمان دا. وە دواييش له دەبيرستانی بهين ندنی خۆمان در به خو
له بيرە مهڕحوومی کاک خهليلی    هاوکالس و هاودەرس ئهوانهم  بووين. 

م له دەرس دا تهقريبهن لهو مهقتهعه   برام بوو که لهمن گهورەتر بوو به
چون   م  به بوو،  منيش  سهرەوەی  له  سينی  ند،  دەمانخو يهک  وەک  دا 
ش.   پ دەچووينه  کهوە  پ ههر  بوو  کرد  پ  دەست  يهکهوە  به  کورديمان 

حاف ڕەنگه  بيرە.  له  تهوە. ئهوانهم  ب وەبير  زياتر  لهوەم  نهدا  قهد    يزەم 
حهسهنپوور: شتا؟  ئهمير  ه ماوە  بوو  دا  ت مهدرەسهی  خانووبهرەی    ئهو 

ه تههازادەی [    جهليل گادانی: مه دەفهرمووی يا ئی ما ئهو خانووبهری ئ
  ئهيووبيان]؟

وە و ههر تکيان ئهمير حهسهنپوور:   ئی ئ

گادانی: خانوانه  جهليل  ئهو  هی  وە  ، به    به م  به ماون  تکيان  ههر 
کی زۆرەوە. ئهو خانووەی مه چون خانوويهکی زۆر زۆر گهورە  تهغيرات
خۆيان  بۆ  سورنجداغی  ی  ما به  ببوو  نيهايهتدا  دە  بزانم  وا  ستا  ئ بوو 
ک   ند ناوە، ه يان ت شارۆچکهيهکيان ل دروست کردووە دە پازدە بيست ما

دا ساز کردووە.   ه جاجی سهيد  هۆدە و مۆدەی ديکهشيان ت خانووەکهی ما
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ی سهيد تههاش ک تازە      عهب ههر بهو جوورە تهغيراتی کردووە و بڕ
  کراوەتهوە و ڕەنگ و ديمهنی تازەتری پ دراوە.  

هکهی خۆتان؟  ئهمير حهسهنپوور:   عهکسوو نييه له ما

ر.  جهليل گادانی:   به داخهوە نهوەال نيمانه، نهخ

حهسهنپوور: ئامادەبوان  ئهمير  له  دەی  [   .[ دەپرس دانيشتنهکه  ديکهی  ی 
وە نيتانه سهبارەت بهو مهدرەسهی؟ کاک جهليل چايهکی   پرسياری دی ئ

  بخۆوە. 
قادری: يا    نهبی  ئايا ههر کوردی بوو  له مهدرەسهی تهواوی دەرسهکان 

  شتی ديکهش بوو يا چۆن دەکوتراوە؟

  به  ئهمير حهسهنپوور:

گادانی: ههتا  جهليل  بيستهوە  شههريوەری  [سالی]  له  ئهو    ٢٥وەکوو  که 
که   دەورەی  ئهو  ههتا  ههبوو  بهرچاو  ئازادييهکی  ش  پ هاته  وەزعه 
مه  عالم نهکرا بوو ئهمن و ئهمان له کوردستانی ئهو دەمی ئ حکوومهتيش ئ

ئهمانی و  ئهمن  له  زياتر  ههتا    زۆر  بوو  ڕاق  ع کوردستانی  ستای  ئ
وو. چون به ڕاستی حکوومهتيش نهبوو ئهمن و ئهمانهکه زۆر زۆر زياتر ب

ک به خۆڕايی   يان نهدەکرد کهس ک قبوو ئهخالقيات زۆر بهرز بوو خه
ک بکووژێ من له بيرمه ههر لهو   ک بکا و کهس نی کهس تهعدا به خو
ئهوانه ميرزا ڕەحمانی  و  کۆمار  عالمی  ئ له  بهر  دا  کی  وان ب  عالهمی 

گ  وەڕاستی مهيدانی کاروانسهرای شافيعی ئهو ج ای قهپانی ل  شافيعی له ن
  بوو، وەبيرت دێ؟

،  ئهمير حهسهنپوور:   به به

گادانی: موحتهڕەمی   جهليل  کی  پياو شافيعی  ڕەحمانی  ميرزا  لهوێ 
لهوێ دوکهس، دوو چهرچی، دوو معامهلهچی که   غ بوو ئهوانه،  ساب
ئهوانه  و  دەفرۆشت  و  دەکڕی  وايان  ن و شتی  ف و  مهعموولهن خوری 
ژەی   ، يهکيان مهست بووە گۆيا، شهڕەکهش در شهيهکيان ل پهيدا دەب ک

رەی خۆی، له حوجرەی تهجاڕەتخانهکهی له حوج   ههبوو ميرزا ڕەحمانيش
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هاشمی  وی  ن به  مهسته  کابرا  ئهو  ههر  بکا  وەساتهت  خوارێ  ته  د بوو 
ی سهری دا لهوێ کوشتی و خستی. تهواو  فهرهادی يهک دەمانچهی له تهپ
ههستی   م  به بوو  س  خ و  مرد  شافيعی  ڕەحمانی  ميرزا  بوو 

قات به  مهجال  کهمترين  بوو  ک  جۆر له  مهسئوولييهتهکه  فهوری  نهدرا  ڵ 
پاش کهوتن  وەدووی  بازاڕ  و  ن و  ن  کۆ و  سهعات     کووچه  س  دوو 

بوو  خۆشيان  گهڕەکی  که  ديتهوە،  "خڕێ"  گهڕەکی  کی  ما له  کابرايان 
ه خۆيان ک له سهرەوەتری ما و ههر لهوێ فيلمهجليس کوشتيانهوە.     بڕ

ک بکووژێ و تهجاوەز به حقوو  ک  کابرا نهيدەتوانی تهعدا بکا و خه قی خه
  بکا. واقعييهت ئهوە بوو. 

ش وا بزانم ڕاگهياندنی کۆمار له مههاباد     کاک جهليل  حهسهن قازی: له پ
وی غهفووری   کابرايهک دەکووژرێ که وا بزانم تهجاڕەتی کردووە به ن

  .مهحمووديان

ش جهرەيانی کۆمار نهبوو، دە جهريانی کۆمار دا بوو.   جهليل گادانی:   پ
رەيانی کۆمار دا. وەکوو بزانی جهريانی کووژرانی دە جه حهسهن قازی: 

  ئهو کهسه چۆن بووە؟ 

يان وا بوو   جهليل گادانی: ک پ ند هی ريواياتی موختهليف ههبوو. ه وە
تهمايوالتی توودەيی ههيه فهردە  تايبهتی     که ئهو  به  ک کورد  ند و بۆ ه

ئهو وجوودی.  نييه  تهحهمول  قابيلی  شوو  پ کافی  ژ هی  کۆمه ە  ئهعزای 
جهنبهيهکی بوو، جهنبهيهکی ئهوە بوو که ئهو کابرايه دەگهڵ عهشيرەت و  

و بوو که عيلهتی ئهوە بوو که تاجری موحتهڕەم و ناسراوی    ئهوانه زۆر ت
ههبوو،   ی  مههاباد ی  ما رنترين  مۆد دەمی  ئهو  بوو،  مههابادێ 
مه که له شاری بووين  . ههتا ئ ستاش ههر ماب ساختومانهکانی ڕەنگه ئ

ئهوە  ه خوماييزی.  عهلی  قهنادی  دووکانی  سهرەوەی  بوو.  ما  هر 
ک حهساسييهت لهو  ند ساختومانهی سهرەوە ئهوە ساختومانی وان بوو. ه
له ڕابيته لهگهڵ   يان وا بوو  پ کيش  ند ت وە ه ڕابيتهی دا مومکينه بووب
دژايهتی لهگهڵ کۆماری کوردستاندا کووژراوە. ئهو ريوايهتانه ههمووی 

ەلی دە حهقيقهتدا مهعلووم ههر نهبوو ئاخرەکهی که چييه قهزييه.  ههبوون و
گای  شهوای تا ئهو ج شاشی بۆ الی شهخسی پ چونکوو حهتتا ئهو مهسهله ک
هکهی چوو بوون و ڕەحمانی کوڕی هاوکالسی مه بوو  من له بيرمه بنهما
ی دەبيرستان بوو.  هاوکالسی من و کاک عهليی قازی بوو له کالسی ئهوە
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مه دەزانين ئ  [!!!  ] واقيعهن موتهئهسير بووين چونکه ميرزا ڕەحمان  ش 
کی به سووديش بوو چون  کی ب زەڕ بوو، پياو کی باش بوو، پياو پياو
کی   پياو دەکرد.  نی  ف و  قۆڵ  و  قهرز  ئهوانه  و  ئاغا  له  زۆر  دەگهڵ 
کدا که  باسهواديش بوو دە حهدی خۆی دا وە به فهرههنگ بوو و له کات

ۆ له زەمانی شهڕی دووەمی جيهانيدا هاتبووە مههابادێ دوو ماڵ تازە ڕادي
تهقريبهن  ه  ما دوو  ئهو  که  ههبووە  بوون    ڕاديۆيان  وا  ديوەخان  وەک 

ی مهحمووديان  کيان ما دانی ڕاديۆی، يهک کيان ل بووە بۆ گو هب خه ئهغ
کيان ی ميرزا ڕەحمهتی شافيعی بووە. وە مهنبهعی خهبهری    بوو، يهک ما

ه بوون که دە ناو شاردا مهشهوور بوو که پياوان دە و اقيعدا ئهو دوو ما
مهحمووديان  غهفووری  ميرزا  ه  ما له  يا  ميرزا ڕەحمهتی  ه  ما له  دەچن 

ه ستاش ههر کهدەريان    گوێ دەدەنه ڕاديۆی. ههر چهند ئهو بنهما يان ئ د
به نيسبهت  م      ههيه  به شهوا  پ به شهخسی  و  به   حکوومهتی کوردستان 

کی وا بايه وە  ب شهوا ههيبوو ئهگهر شت کی که پ ڕوای من به سهڕاحهت
کی ئاوا بووە   عالمی دەکرد و ڕاشی دەگهياند که شت زۆر به سهڕاحهت ئ
شهوا ئاگای لهو قهزييهی   م وايه پ م ئهمن پ و له سهر ئهوەی کووژراوە. به

. شايع  نهبووە، ههر بۆيهش کوتوويهتی واقعييهت ئهوەيه ئهمن ب خهبهرم
ڕاقدا دەژيا  نهش له ع ک کووژراوە که ههتا ئهو سا بوو به دەستی کهس
ناوەکهی گۆڕيبوو " مام سهعيدی حهمه قالهی" مهشهوور بوو، دوايی له  
بهر   له  ههر  حيسامی.  خاليدی  کاک  خهزووری  قادر،  مام  ببووە  ڕاق  ع
تخوونی  ههر  ئهوانه  و  شا  ڕووخانی  دوای  هکانی  سا ههتا  ئهو  ئهوەش 

ئهوە بوو من ههر نهمبيست     ههابادێ نهدەبووەوە. حهتتا له حهفتاکانيشدا کهم
مههابادێ  بووەوە  چوو  دا  ڕەوەی  لهو  م  به مههابادێ.  تهوە  هاتب که 
ی کرم بوو،  ڕاوە که زۆر د دەيان گ لهوێ ببوو، عايلهکهی  کيش  بهين
ئهگهرچی   رە  ل ناگرێ  ئۆقرە  م  د هی  وە دەيکوت  بوو،  ناڕەحهت  زۆر 

تی خۆمه و ئهوانه ، جا ئايا دلهوڕە بووە، ئايا مهسهلهی  ز ادگاهی خۆمه و و
مهسهلهی   بووە،  ههيه   ڕووحی  ئيمکانی  ههموو  ئهوانه  بووە  ڕەوانی 

له   گهڕامهوە  من  که  رار  پ دادەنيشتن.  دا  ڕانيه  له  ڕانيه،  بۆ  هاتووەتهوە 
مام   سهفهری دەرێ کوتيان وە مام قادر ئهمری خودای کردووە، نهماوە

  قادر. 
  مام سهعيد حهسهن قازی:

به مام سهعيدی حهمه قالهی که به مام قادر ناسرا بوو له    جهليل گادانی:
کی شههيد بووە ، له   ش دا کوڕ ک . تهسادوفهن دەو جهرەيانی وان ڕاق ع
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وام گوێ  شههيد بووە  کی  دا کوڕ تيی  يهک و  جهرەيانی شهڕی ئيسالمی 
شاد کوڕ  ت. د شاد ب بووە د کی با بهرز بوو چلهوکهبابی و ئهوانهشی  ل

وام   وا.  شتی  و  پيرۆزە  ژنه  ج بۆ  مه  الی  هاتبووە  جاريش  دوو  ههبوو 
بيست،ئهو دەب شههيد بووب ئهمن وەم زانی خوسرەوە چون بهرپرسی 

م   تييه له ڕانيه فکری خوسرەويم کرد، به گۆيا ئهو دەم خوسرەو لهوێ   يهک
تان شههيد ب   ووە.نهبووە، حهمه سو

، ئهو کابرايان دەکوت؟   نهبی قادری:  ک   ئهوە بابی خوسرەو و ئهو وان
گادانی: کوڕی   جهليل  سمايل  هيهتی،  چکۆ کوڕی  خوسرەو   ، به به 

  گهورەيهتی.

ينهوە سهر ئهو پرسيارەی که    ئهمير حهسهنپوور: جا کاک جهليل بگهڕ
بوون؟ چ  دەرسهکان  موحتهوای  که  کردی  نهبی    کاک 

جگه له زبانی   ی:جهليل گادان هی موحتهوای دەرسهکان دە حهقيقهتدا پ وە
کوردی زۆرتر له سهر مهسهلهی تاريخی کورد و عهڕەکهی کورد بۆيان 
ههستی   بزواندنی  و  کوردايهتی  تهشريحی  ک  نهوع دەکردين،  باس 

مه ئهو دەم مه قوتابييهکاندا بوو زۆر باشم له بيرە ئ له     کوردايهتی دە ناو ئ
گای ئهو م ش ئاشنا ڕ امۆستايانهوە دەگهڵ شۆڕشی بارزان که هاتبووە پ

ڕاينهوە ئهوەی که   بووين، باسی ئهوەيان بۆ دەکردين، خهبهرەکانيان بۆ دەگ
کی که  م و ستهم دەيان بيست. وە ههر وەها بهرانبهر به کورد و ههر زو
مه  ين ئ ب دە حهقيقهتدا دەکرێ  دەکردين  باسيان بۆ  له کورد کراوە زۆر 

ر  زي ف تازە  شتی  دەکوتين،  پ  تازەيان  شتی  خۆمان  زەرفييهتی  له  اتر 
ی بوو   دەبووين چونکه ئيستيعداديشمان ههبوو، عهالقهشمان فهوقولعادە پ
شکماندا مابووەوە، ڕەنگه  هايی ساڵ وەکوو نهقش در م زوربهی زۆری، سا
هنمان دا ماوە. ئهو ک شتمان ههر ئی ئهو دەمی ب که دە ز ند ستاش ه  ئ

وە دا زۆرتر .   شتانه دەو چوارچ

کم ههبوو حهسهن قازی:   ئهمن پرسيار

  به فهرموو ئهمير حهسهنپوور:

ک    حهسهن قازی: ند ک که ه کمان لهگهڵ خانم ڕووداوەکانی ئهو   له باس
ش تهشکيلی کۆمار  زەمانی له بيرە باسی ئهوەی دەکرد که وا بزانم ديسان پ
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شهو ک پ ک جار که چهند کهس دەمانچه، بووب  به  ايان تههديد کردووە 
کی  هکهی يهک لهوانه " باقی حهسهنه شهل ". ئهتۆ هيچ شت ش ما چوونه پ

  وات بيستووە؟ 

هی    جهليل گادانی: شهوا و بنهما کی وا بهرانبهر به پ من نهمبيستووە که شت
م شهوا کرا ب به کی زۆر خۆش نيو و     پ " باقی حهسهنه شهلی" ئينسان

ن و ئهوە   ک گۆيا شهڕارەتی خۆی ههبووە ئهمما دە عهينی  ف نهبوو بڕ
ک بوون فهوقولعادە   دا کابرايهکی ئازا بووە فکر دەکهمهوە ئهوانه تيپ حا

کاف ژ هی  کۆمه کاف،  ژ مهسهلهی  به  سهبارەت  وە     موتهعهسيب 
عالم   عهلهلخسووس به دوای ئهوەيدا که مهسهلهی مهوجوودييهتی حيزب ئ

رانيشی دەگهڵ  کرا و بوو به حيزبی د مۆکڕاتی کوردستان، تا ئهو دەمی ئ
يان وا بوو که ئهوە خزمهت  ک حهساسييهتيان ههبوو پ ند هقا، ه نهبووە موت
ی ميللهتی   بازی ئهس کافه که دەتوان ڕ هی ژ به ميللهتی کورد نييه و کۆمه
کورد ب و دەتوان ميللهتی کورد نهجات بدا. بۆيه بهعيد نازانم شتی وا  

کی  کرا   م من شهخسهن نهمزانيوە ئهوە باقی حهسهنه شهلی يا کهسان ب به
شهوا قهدر و قوربی تايبهتی خۆی ههبووە و ئهوەی   ديکه بووبن چونکوو پ
دەزانم.  بهعيد  زۆر  بکا  پ  ئيحتڕامی  ب  ئيحيانهن  بييهوێ  ک  کهس   که 

قازی: که   حهسهن  ک  چهند کهس لهوێ  بهندان  ڕ دووی  له ڕۆژی  باشه 
ک محهمهدئهمينی قسهيان  ميرزا  خۆشبوو  خودال لهوانه  مهسهلهن  ردووە 

ئهوانه.   و  خائينن  ئهوانه  که  کردووە  کهسی  چهند  باسی  و  ن به  موعينی 
ک وەکوو   زيشت بيستووته که کۆمار تهشکيل بووە چهند کهس حهتمهن بهڕ
کی وات وەبير   ڕدراون لهوانه محهمهد فاروقی. شت جاسووس به شاريدا گ

  دێ؟ 

گادانی: به حوکمی   جهليل  بۆ خۆشم  ڕەنگه  دێ.  وەبير  چاکم  زۆر  ی  به
 . حساسی ئهو دەمی بهشی خۆم ت هاويشتب   ئ

  ئهوە چۆن بوو جهرەيانهکهی؟  حهسهن قازی:

عهرزم به حزوور له سهر مهسهلهی ئهوەڵ که فهرمووتان،   جهليل گادانی:
  پرسيارەکهتان باش له بيرم نييه. 
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قازی: نهبو  حهسهن  که  پرسيار  ئهوەی  دا   و  کوردستان  ڕۆژنامهی  له 
هاتووە چهند کهس له قسهکانيان دا باسی چهند کهسيان کردووە بۆ نموونه  

لخانی.   عهلی ئاغای حاجی ئ

. چون  جهليل گادانی:   وە کراب ئهمن له بيرم نييه که باسی ئهشخاس بهو ش
ک لهو ڕ ژەکه دا بهشدار بووم، يهک ۆژە  من وەکوو قوتابييهک له سان و ڕ

  تاريخييانهی تهمهنم بووە. 

قادری: پ کراوە مهنزووری کاک   نهبی  ئيستينادی  بهدا هاتووە،  دەو کت
  حهسهنی ئهوەيه! 

گادانی: م    جهليل  به  ، ههب زيندوو  سهنهدی  ئهگهر  نازانم  ئهوە  جا 
کی ناحهزی ديکه هاته گۆڕێ ئهو ڕۆژی که دواييش ههر ڕەنگی  بهرخورد
ئهو   محهمهد  قازيی  که  ئهوەی  دەگهڵ  بوو  ئهوە  ئهويش  داخهوە  به  داوە 

کانديداتۆری ڕەئيس جمهووری بوو حاجی سهيد عهبدو ئهفهنديش له     دەم
مهتڕە  ديکهوە  که اليهکی  اليهکی  له  ئهوە  کانديداتۆڕی.  وەکوو  بوو  ح 

شنههاد کرا بوو و بوو به ڕەئيس     بيلهخهرە شهوا قازی له اليهن حيزبهوە پ پ
ه جاجی سهيد عهبدو ئهفهنديش له سهر   جمهوور، بهينی ههرکييهکان و ما
يهک  شه و هه ن و ئهوانه ک ک و زەوی و زار و ف ک م ند مهسهلهی ه

شه ڕەنگی دابووەوە ناو ئهو ڕۆژە. بوو له مهنتهق هی مهرگهوەڕێ. ئهو ک
له   ئهفهنديش  عهب  سهيد  حاجی  بوو  ئهوە  واقعييهت  دا خوب  لهو ڕۆژە 
های ساڵ دواتريش ئهگهر  شک، ههتا سا مههابادێ زۆر خۆشهويست بوو، ب

بۆخۆشم حهتتا دەچووم به سهدان کهس به پيرييهوە    دەهات من له بيرمه
ک وەخت تا قهراغ بهحر و ئهوانهش.  دەچوون تا پردی   ند بهردەزەردی ه

ک لهو ماجهڕايه ئيستيفادەيان کرد و ويستيان قهزييهی شهخسی   ند دا ه لهو
بکهن سياسی  مهسهلهی  وی  که ت ک  ند که    ه بوو  وا  يان  پ ک  ند ه و 

غهدر له حاجی سهيد عهب ئهفهندی کراوە ئهو دەبوو به حوکمی ئهوەی که 
شتر قورباني و ئهوە     يان داوە، خانهوادەيهکی موباريز بوون و ئهوە بوونپ

کيش   ند ه وييه.  حهقی  و  وييه  لياقهتی  وە  جمهوور  ڕەئيس  ته  بب بوون 
ی وا بووە که قازيی محهمهد   مۆکڕات] پ تهبيعييه موشهخهسهن حيزب [ی د
ئهوڕۆييترە و شارەزاترە له باری سياسييهوە و باسهوادترە له باری زانياری 

مهسهله  جيه ئهو  سهر  له  بووە.  ئينتيخاب  ئهو  بيلئهخهرە  و  ئهوەوە  و  انی 
ڕۆ بهگ که ئهو دەمی تهقريبهن بهرپرسی هين  شهيهک ساز بوو وە ز ک
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يانی  ههبوو،  پۆدپۆلکۆڤنيکی  دەرەجه  دا  دا  کۆمار  له  دواييش  و  بوو 
هی  لهوێ ب ئيحتيڕامی به بنهما شهيهکی ساز کرد و  سهرههنگ بوو ک

تههای   ئهوە  سهيد  کرد،  ئهفهندی  عهبدو  سهيد  حاجی  شهخسی  به  و 
ئازوردەگييهکی زۆری خاتری بۆ موريد و مهنسووب و دۆستانی حاجی  
کی قورس   ته مهوجيبی ئهوە که شهڕ نا که هات بب ک ه سهيد عهبدو پ
ت. به خۆشييهوە عاقڵ پياوانی ئهو   لهوێ له بهينی ئهو دوو اليهنه ساز ب

شی قهزييهکهيا ک  دەمی پ شت. ئهوەی ئهمن له بيرمه خه ن گرت و نهيانه
عالمی  کی يهکجار زۆر هاتبوون بۆ ئ نيش چون جهماعهت گهڕابووەوە ما
کۆماريش و بهشداری لهو ڕۆژە دا وە بهشی زۆری ميوانهکانيش به سهر  
ن بهحس  و ئهو مهجمووعه پياوانه دا له ما ندا دابهش کرابوون. دە ن ما

عداد مهش ت ڕۆيه، يا زۆرخراپ بوو، ئ ک ميوانمان ههبوو که حهق به ز
ن و ئهوەيه حهقی نييه شهڕ ساز کا   کی شهڕوورە و ف ڕۆ پياو ، ز دە
دا ساز ب و لهو  تازە کۆماری کوردستان دامهزراوە چۆن دەب شهڕی ت

شهيه ههيه.  کم لهو ک هنييهت شهم ئهمن له بيرە و ز  قسانه. ئهو ک
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  دا هاتووە، باسی جاسووسهکانی که مهنزوور ک بوون؟ دە و  نهبی قادری:

ستا دەچينهوە سهريان.    جهليل گادانی: م نازانم، ئهو دوو جاسووسانه ئ به
ک عهناسوری مهشکووک ههبوون ئهوە  ند ئهوە له جهرەيانی کۆمار دا ه
مهحموود   !!] مهحمووديشدا  مهال  زەت  ع کاک  بهی  کت لهو  که.  واقعييهت

زەتيشدا نکهس مهال ع ] باس دەکرێ، نامه دێ ڕەدوبهدەڵ دەکرێ، که ف
گا و ئهوانه.   ن ج ن هاته ف دەگهڵ هومايوونی ئاوای تهماس گرت، دو

له سهر مهسهلهی جهبههی    ئهو دەميش ئهو شايعاته زۆر بووە به تايبهتی
ک ئهفڕادی ديکه دەگهڵ   ند سهردەشت و ئيرتيباتی مهنگوڕان و ئيرتيباتی ه

م وايه " سهرههنگ پزشکی"  عهناسوری حک  وومهتی ئهگهر ئيشتيبا نهکهم پ
له   وام  ئهو زەمان  پادگانی سهردەشت بووە  بهرپرسی  که ئهو دەمی  بوو 
بيرە، لهوێ دەگهڵ ئهوەی ئيرتيباتيان ههبووە و موکاتهبهيان ههبووە. دەی 
ن خوالسه حکوومهت به ئيتيالعاتی ئهو زەمانی خۆيهوە دەگهڕێ  ن و ک ک

نامه و که   و  فاڕوقی و حهسهنی ڕەئيسی  پهيدا دەکا که محهمهدی  گه  به
سهر   له  شتهکهيان  ئهوانه  بووە  سهردەشت  دەوری  ئاغاوەتی  له  ک  يهک
نابووياننه شاری، له شاريدا ئهوەی واقعييهته   ، گرتبوويانن ه سابيت دەب

ڕايانن له ههر تک خياباناندا.   گ

وەيهک يانی؟ حهسهن قازی:   به چ ش

ڕان و نی:جهليل گادا   وە ههر ئاوا دەيانگ

ک تفيان ل دەکردن؟  حهسهن قازی:   خه

ک تفيان ل بکهن    جهليل گادانی: ، سزاکهيان ئهوە بوو که خه به به
وە ئهمنيش ڕەنگه بۆ خۆم ئهو دەمی تفم ل کردبن. چونکه ئهو زەمانی 
کی   کی زبانی گهڕا با بهرانبهر به کۆماری کوردستان به تاوانبار ههر کهس
کی بهو ههموو بهدبهختی وەچنگی   ی خۆشی بوو. شت گهورە دەناسرا و ج

کهی موکاتهبه بکا کوردی کهو نی ئهو خه تووە کابرا ههست له سهر خو
کهکهی قابيلی تهحهمول نهبوو. له الی مزگهوتی ههباساغای ڕا که   بۆ خه

نايانن به    ه پيرە  سهيد  که  دەمی  ئهو  شههرەبانی  بردياننهوە  ههتاوەکوو 
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ستا   ڕەحمهت ب ڕەئيسی شارەوانی! بوو، شارەوانی به مهعنای شارەبانی ئ
ل ئهوبهر چون  ک  خه وێ  ههتا  ديکهيه.  کی  شت شارەوانی  ڕاق  ع ه 

وابوو  جاری  نا  د دا  و به  ئهوانيشيان  بوون  ڕاوەستا  خيابان  ئهوبهری 
ک.   دووتفيشيان ل دەکردن، نه تف

يان کردن؟  ئهمير حهسهنپوور:   دوايه بهرە

.    جهليل گادانی: ک دە زيندان دا مانهوە. ئازاديان کردن به دوايه بهين
م له بيرمه محهمهدی فاروقی تهبعيد کرا له شار، له شار نهما و چوو ب ه

له له     بۆ مهنگوڕان  دەژيا. دوايی من  ی"سياقۆڵ" و ئهو دەوروبهرەی  د
وی   که ی کوتم کا حهمهد ئهرێ ت حهمهڕەشم پرسی، حهمه ڕەشی سياقۆ

ه  ئهنگۆ لهگهڵ ئاغای فاروقی چييه. کوڕە کوتی ئهو زەمانی که ئهو کابراي
تووە هاتووە   ئهو خهتايهی کردووە و تفيان ل کردووە، له ترسی تفان هه
حهسهنی   ڕايه.  لهوە  ئاشنايهتييهکهمان  ماوەيهک  ماوەتهوە  لهوێ  مه  ی  د
به   ههر  نهبوو  و  ن خۆش  کی  پياو م  به ژيا  ههر  دواتر  هها  سا ڕەئيسی 

ک خۆشي هتخوا بوو و خه قهولی خۆمان دەو هتخواز دەناسرا، به  ان دەو
ڕەحمان   مابوون،  که  کوڕەکانيشی  حهتتا  سهردەشت  له  نهدەويست 

ی  له   ٤٧ -٤٦ئاغايهکيان ههبوو که دوايه دەگهڵ من گيرا بوو له دوای سا
کی زەعيف و الواز بوو له باری   . ئهويش ههر زۆر ئينسان فهلهکولئهفالک

  بيروبۆچوونی فکری و کوردايهتی و ئهوانهوە.

قازی:  بيستب   حهسهن  مهسهلهی  وەک  وەبهريدا  بهڕ کادری  له  ت 
  ئۆپۆزيسيۆن و جياوازی بيروباوەڕ و شتی وا ههبوو يان نا؟

م   جهليل گادانی: کی زەقم پ شک نايه، به له کادری ڕەهبهريدا من شت
م ههر   ه قازييانيش ب به ڕمهوە، ڕەنگه به زەرەری ما کتان بۆ بگ شت

ک  . مهسائيل ک تهبعيز   وەکوو واقعييهتی تاريخی با بب ند ش ه هاتبووە پ
ک وەخت دەرەجه دەدرا گۆترە. من  ند و تهفاوت، حهقيقهتيش ئهوە بوو ه
ک ئهو زەمان وەکوو ڕەحمانی مودەريسی، وەکوو حهميدی  له بيرمه کهسان
نا   تابانی جا ک حوکمی داوە و ک دەستووری داوە که ببنه ئهفسهر دەيانه

ک خڕ دەبووەوە ک ن کهس به دەرەجهی  له خيابان عالهم ه ئهوە ئهوڕۆ ف
له بيرە، ئهگهر ئيشتيبا   سهروانی ناييل بوو. ئی ئهو دوانهم موشهخهسهن 
ئيجاد  ئهو جۆرە شتانه حهساسييهتی  دابوو.  کيش  دە ڕۆژ م وايه  پ نهکهم 
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کردبوو تهبعيز و تهفاوت ههبوو دەزانی ئينسانی ڕۆشهنبيريش مهعموولهن  
رامبهر به مهسائيلی ئاواش حهساسييهتی بۆ خۆی جوان فکر دەکاتهوە به

باری   له  بوو  شارەزا  ههم  کی  ئينسان ورديش  تۆفيق  محهمهد  زياترە. 
جوانی   زۆر  کی  بيروبۆچوون ههم  وە  ئهدەبييهوە  باری  له  وە  سياسييهوە 
کی  ک ناڕەحهت ببوو شت يهتی ههبوو. لهو ئهوزاعه بڕ کوردی وە کۆمه

وارێ که له مهدرەسهی  ئينتيقادی نووسيبوو دە ڕۆژنامهی کور دستاندا. ئ
دەستووری    چۆتهوە به  گۆيا  گرتبوو  پ  گايان  ڕ گايه  ڕ مهسيری  له 

ئهوە  دابوو.  ل  موفهسهليان  کوتهکی  دەست  يهک  خانی  ن  حهمهحوس
يند بوو و حهتتا هاته ئهو ڕادەيهی که ئيحتيمالی  سهروسهدايهکی زۆری ل ب

.     ئهوەی که ش به خۆشييهوە دوايی پادەرميانی  مهدرەسه تهعتيل ب هاته پ
ن کرا و قهزييهکه حهل بوو و نهگهيشته ئهو ڕادەيهی. جا شتی    کرا و ف

  ، ش م  ئاوا دەهاته پ ی تهئهسوف بوو، به مهساييلی ئاوا دەهاته گۆرێ، ج
ن فهرقيان يهکجار زۆرە. ستا دەکر   ئهو شتانه چی و ئهو شتانهی که ئ

قازی: که  حهسهن  ک  جهليل شت ههميشه.    کاک  پرسيارە  گای  من ج بۆ 
دادەن ههتاکوو له ڕووی سهنهد و   کی  چونکوو مرۆڤ جار جار فهرز
له   ههب  ڕوونی  کی  فکر پياو  زەحمهته  ک  ند ه تهوە،  نهب ڕوون  گه  به
ه  شتريش باسم کرد چلۆنايهتی بوونی کۆمه سهر مهسهلهکه ئهويش وەکوو پ

کی زياتر مۆکڕاته. پرسيار کاف به حيزبی د تهقوييهتی ئهو فهرزييهی    ژ
نهری  دەکا که من الی خۆم ههمه ئهويش ئهوەيه ئهو کهسانهی که دامهزر
کاف و بووەته ئهندام.   و ژ شهوا هاتووەته ن کاف بوون و دوايهش که پ ژ
مۆکڕات ئهکسهرييهت لهگهڵ بوون  کاف به حيزبی د وا بزانم له بوونی ژ

کۆ مهسئوولی  که  ئهوانهی  ئهوەيه  بوون سهبهکهشی  کاف  ژ هی  مه
وەبهريی   دەحيزبيشدا مهسئوولييهتيان بووە يا کاريان کردووە له کادری بهڕ
نی   حوس ميرزا   ، ب وەبيری  پياو  ستا  ئ ئهوانهی  جا  جمهووريدا 
ڕينگهران، عهرزت بکهم مهنافی کهريمی، سهديقی حهيدەری ئهوانهی   ز

کاف. ت هی ژ نهری کۆمه کی که ناسراون وەکوو ئهندامی دامهزر هنيا کهس
وی عهزيزی زەندی، يان  به ن که  دا ديار نييه کهس وەيه  لهو چوارچ که 

  عهزيز ئهلمانی. ئهتۆ چۆنت بيستووە، يان چۆنت له بيرە ئهو شتانه؟

گادانی: بيستوومه   جهليل  بابهتهوە  لهو  که  ئهوەی    من 
 [   [ نهوارەکه ڕادەوست
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مهوە له سهر ڕا، پرسيارەکهم ئهوە    حهسهن قازی: بوو له سهر بوونی بي
مۆکڕاتی   د حيزبی  به  کورد  ژيانی  هی  کۆمه يان  ژيانهوە  هی  کۆمه

کی موعهيهن ستا سهنهدە ن    کوردستان ههتاکوو ئ به دەستهوە نييه که ب
زۆربه گهيشتووەته ئهو بيروباوەڕە که وەع بگۆڕدرێ، لهوبارەيهوە زۆر 

م ئهوەی گای   شت بهدەستهوە نييه، زۆر شت ناڕوون ماوە. به که بۆ من ج
هی     سهرنجه ئهوەيه که زۆربهی ئهو کهسانهی که نهرانی کۆمه له دامهزر

وەی  بوون بهردەوام بوون له سهر کار و چاالکی خۆيان له کادر و چوارچ
لهوانه   يهک  کهس،  دوو  يهک  غهيری  کوردستاندا.  مۆکڕاتی  د حيزبی 
سهر  تهوە  دەگهڕ ديکهش  کی  مهوريد و  زەندی  عهزيزی 

ڕۆژنامهی  خۆشبوو  خودال دە  ئهگهرچی  که  زەبيحی  عهبدولڕەحمانی 
ئهويش   گيراوە  که  دا  کابينه  کی  ڕەسم له  ههيه،  نووسراوی  کوردستاندا 

پاشان و  ه.  ی    دەگه پ به  شهوا  پ فهرمانی  به  چووە  ک  مهئموورييهت بۆ 
لهوانه   نووسيوە  شتيان  زەمانی  بهو  سهبارەت  که  کهس  ک  ند ه قسهی 

سهرل وی  ن به  ک  که  کهس دا.  خاتراتی  بی  کت له  زەنگهنه  هشکر 
ن بۆ  ردر ی، قاسمی قادری دەن شادی ڕەسوو عهندولڕەحمانی زەبيحی، د
ک   نهوە و خه ن و دوای دامهزرانی کۆمار د ک دوايه دەگير مهئموورييهت
يان   بزانن  وە  ئ وەک  ئهوەيه  مهبهستم  مههاباد.  له  دەکا  باربوويان 

تتان   ه به تهواوی دژی ئهو تهغيير و تهبديله کهسی ئاوا ههبووە ک بيستب
بزانم   وا  گرێ؟  هه سياسی  چاالکی  له  دەست  ههميشه  بۆ  و  ؟  بووب

مهوە.   پرسيارەکهم ڕوونه يا ديسان بي

م شک   جهليل گادانی:  ی خۆم پ ر ڕونه زۆر سپاس. ئهمن بهش به حا نهخ
قابي کی  جهمع که  ت  بووب دا  گۆڕ له  وەيه  ش بهو  قهزييه  ئهو  که  لی نايه 

مۆکڕات کرد    تهوەجو موخالهفهتی کافيان به حيزبی د هی ژ تهبديلی کۆمه
ک  کهسان دەزانم  ئهمن  گايهی  ج ئهو  تا  بووبن  کيش  کهسان ئهگهر   . ب
هی   کۆمه له  ب  بوو  ئهساسييان  نهخشی  و  بووبن  مهشهوور  که  نهبوون 
کافدا. ئهوانهی که کاراييان ههبووە، باسهواديش بوون بهشی زۆريان دە    ژ

تهئييدی ئهو قهزييهيان کردووە و وەکوو فهرمووتان له جهرەيانی    حهقيقهتدا
کۆماردا بهشدار بوون و مهسئوولييهت و بهرپرسيارەتييان بووە. عهزيزی  
له  ک  يهک له  مههابادێ  له  ناسراوە  مانی  ئه عهزيز  به  که  زەندی 
ئهو   که  ئهوەی  پاش  بووب  مزگهوتی سوور  ئيحتيمالهن  که  مزگهوتهکان 

ئهو ق موخالفی  ئهمن  بابه  دە  دەکا  ک  خه له  داوا  دەکرێ  عالم  ئ هزييه 
خۆتان    نهزەرەم بۆ  ههيه  قسهکانم،  بۆ  ڕابگرن  گوێ  دەکهم  داوا  من  وە 
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چهوانهی ئوسوول تهختهئهی دەکهن   گا، به پ دەزانبن ئهو شانتاژە له زۆر ج
ک  ئيجازەی نادەن قسه بکا وە دواييش مهجالی ناب ئيدی قسهی خۆی به   خه

ت و چووە تاران  ن و دوای ئهو قهزييهش ڕەنگه ههر تووڕە بووب ڕابگهي
فهعالييهتی سياسی نهکردەوە. ههر     ئيدی تهقريبهن لهو ستا  دەمييهوە تا ئ

کی به ئيحساس بوو ئهمن چهند جار موالقاتم کردووە له دەورەی    چهند پياو
دەزانی. باشم  کی  کورد به  چون  تاران  له  و   ئاوارەگيمدا  بوغز  هيچ 

کيشی و    غهرەز بوغز  بفهرمووی  نهبوو  شکيدا  م دە  حهقيقهتدا  دە 
سۆزيش ما ههتا ئاخری  کی د کی ههب وەک کورد ن ، ف کی ههب غهرەز
و  ئهوەوە!  گای  ڕ له  دەکرد  معاشی  ئيمڕاری  مونتهها  حهقيقهت  به 
ئاگادار بم زۆر   گايهی ئهمن  ئهو ج تا  له بير نهبوو و  کوردايهتييهکهشی 
تهئکيدی له سهر ئهوە بوو دەب دە موحيتی ما دا کوڕەکانی و کچهکانی 
حهتمهن به کوردی قسه بکهن و ئهوە نيشانهی ئهوەيه که ئهو کابرايه ههستی 
نهدابوو. باسی مامۆستا زەبيحيت کرد   له دەست  ههبووە و ههستی خۆی 

کی به توانا بووە له باری نووسينهوە ئهو کات  و دەکرێ   ئهويش ديارە ئينسان
بووە   زياتر  زەمانيش  ئهو  ئهفڕادی  زۆر  له  زانياری  سهتحی  يين  ب

ی ئهو ئهسناد    مهسئوولييهتی م ب شک به پ موشهخهسی ئهوەی نهبووە به
تهوە و دەب ستا خهريکه ب له کاروباری سياسيدا دەستی     و مهداريکهش که ئ

ڕەنگ  ئهوەش  وی  بۆ  و  کردووە  زۆرتر  سياسی  کاری  يانی  ه  ههبووە 
کی  ن موناسيبتر بووب تا ب دە کاری نيزامی يا دەرەجهيهکی ههب يا ف
کادری   له  ين  ب حهتتا  ک  ئهفڕاد هبی  ئهغ دەزانی  خۆت  بۆ   . ههب

هبيان   جمهوورييهتيشدا مولهبهس به     کاريان دەکرد بيجگهله زابيتهکان ئهغ
م ئهو ليباسی نيزامی بوون له شهڕاييتی خزمهت و کاتی خزمهتيان دا، به

کچوونی کۆمار   کی ئاوا مابووەوە و ههر بهو دەليلهش دوای ت ههر ئينسان
نهی  ک لهو کهسانه بوو که ئاوارە و دەربهدەر بوو ههتا ئهو سا ئهويش يهک
دوای عومريشی مههابادی ههر نهديتهوە و زۆر کهميشی دی و دواييش  

يهی به سهر هات که ديتمان. ئهوە نيشانهی ئهوەيه   دە واقيعدا به  ئهو به
کی دەخۆيدا شک بردووە له باری سياسييهوە، ئهگهر   قهولی مهشهوور شت
دەزانم   ئهمن  گايهی  ج ئهو  تا  م  به  . نهبووب ئاشکراشی  مهسئوولييهتی 
ژی سياسی له سهتحی زۆر سهرەوەشدا دەگهڵ   ک موقاوەالت و وتو ند ه

  مهسئوولين بهشدار بووە. 

  نی چهندە بوو؟ئهو سهروبهندی تهمه حهسهن قازی:
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ئهو دەمی ئهوەی من له بيرم ب حدوودی سی ساڵ، سی و    جهليل گادانی:
نج ساڵ.   پ

قازی:  که چاپ    حهسهن  ئهو ڕەسمهی  نادا.  نيشان  وا  م ڕەسمهکهی  به
. ١٩، ١٨کراوە وەک  ن   ساڵ دەنو

گادانی: زۆر  جهليل  ڕەسم  ئهگهر    ئهمن  ئهوەش  م،  دانان ميالک  به 
نييهوە نهقل ڕمهوە.بيکووژ   کتان بۆ بگ

ر موشکيله نييه.  حهسهن قازی:   نهخ

  ئهمن له زيندانی قهسرێ..  جهليل گادانی:

نمهوە. حهسهن قازی:   بيکووژ

ننهوە ئهگهر    جهليل گادانی: نا مهسئهلهيهک نييه. دوايی بۆ خۆتان بيکووژ
. له زيندان قهسرێ ڕا تهبعيديان کردين ئهمن   تان خۆش نهبوو التان ب پ

به ڕەحمهت ب کاک عهزيزی يوسفی برديانين تووشی    و کاک غهنی و
پ   عهجايبمان  زۆر  بردينی  که  گايه  ڕ له  ببووين  باش  زۆر  کی  پياو

ئازاديي م ڕاگهيشت  به بوو  ژاندارميش  دەنا   . دابووين تهواوی  هکی 
رازێ   له ش داين  مهجالی  بوو.  به جورئهت  و  باش  و  پياو  کی  ژاندارم
چووينه سهر قهبری حافزی و نازانم سهعدی و ههمووی ئهوانهمان کرد، 
شا   کی باشيان له من ک دوايی چووينه عهکاسيش عهکسمان گرت، عهکس

ڵ بووم. ههر ئهو  بوو که ئهمن بۆخۆشم ئهمرم پ  موشتهبيه ببوو ئاوا جح
ک   ند عهکسه جووبووە ما دوايه دەيانگوت ژنهکان تهماشايان دەکرد ه
دە  کردووە.  زيندان  دە  جهوانهيان  ئهو  بم  الڵ  بۆی  دەيانگوت  دەگريان 
کم لهوەی نارد  کدا ئهمن قهتم وا جهوان و وا جوان خۆ نهديبوو. عهکس حا

مه بۆ کاکه ڕەحيمی جهوان مهردی قازی له زيندانی قهسرێ بوون ئهوان ئ
هی عهکسهکهتم زۆر   له بورازجان بووين. نووسيبوويهوە جهليل گيان وە
پ  تهوسييهشت  بوويهوە  ڵ  جهح دەزانی  گهيشت  بوو  جوان  پ  زۆر 

بۆ    دەکهم  ] رە.  بن عهکسهی  ئهو  ک  زەمان نی ههر  خواز ناردته  ئهگهر 
دەفهرم تهوجو   ،[ دەکهن پ  ناتوان خۆی  عهکس  بۆيه  نا.  يان  ووی 
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نج  لهبترە که حدوودەن سی سی و پ م ئهمن وام  به  ، ب کی باش  ميالک
ی دەبوو.   سا

بيرته کاک جهليل که کاک ڕەحمان، زەبيحی بۆ    ئهمير حهسهنپوور: له 
 ، بووب بووب  مهجبوور  دا  ما  له  يانی  غ  ساب له  گيراب  ماوەيهک 

  ی وات بيستووە؟دەست بهسهر بووب و ئاوا. شت 

کی وا ههبووە، نه سهبارەت به وی سهبارەت به يهک    جهليل گادانی: بهحس
ک بوون  ين ئهوانه تيپ دوو کهسی ديکهش له ڕابيته دەگهڵ چهپڕەوی دا ب

به ئيستيالح    ئهو دەمی وردە وردە خهريکی به ئيستيالح تهرحی مهسائيلی
نينيز ل و  مارکسييهت  و  ئهوانه  و  شکهوتخوازنه  شتانه پ جوورە  ئهو  و  م 

چهوانهی دوايه زۆر چهپ   بوون. مهڕحوومی زەبيحيش ئهو زەمانی به پ
ئهنجيريش سهديقی  زەمان     بووە،  ئهو  ههر  که  بووە  تيپه  لهو  ک  يهک

هن له مههابادێ نهبوو.  مونتهقيل کرا بۆ تاران و له دەوری کۆمار دا ئهس
کو هاتووەتهوە  کردووە  سياسی  کاری  بيلهخهرە  دە  دوايی  ردستانی 

وە شههيد کرا. ک دا، دەش زانم که بهو ش   مهقتهع

قازی:  نيشتمان"   حهسهن  هاواری   " گۆڤاری  که  دەمی  ئهو  م  که    به
  دەرچووە سهرنووسهرەکهی سهديقی ئهنجيری بووە.

، جهليل گادانی:   به

سهديقی ئهنجيری له مههاباد بووە، " هاواری نيشتمان"    حهسهن قازی: 
جمهو يش   جمهووری. زەمانی  له  بهر  نهک  دەرچووە    وری 

نه عهينی زەمانی جهمهووری. عهينی زەمانی جهمهووری    جهليل گادانی:
تهماشای  ئهگهر  دەرچووە  جمهووری  سهدی  حهدو  له  نهچووە.  دەر 
دەستی   يشدا   " نيشتمان   " له  سهديق  حهتتا کاک  دەقيق.  کهن  تاريخهکهی 

نيشتماندا دەستی ههبووە له نووسينی  بهو   وە   ههبووە  ئهو دەمی چاپخانه 
مه که  تهوە ئ و دەب ين جار که " نيشتمان " ب وەيهی دا نهندرابوو.ئهوە ش
ک  به شهقامدا دەڕۆيشتين زۆرتر بۆ مهلهی دەچووين، ئهو دەمی چۆم و ئاو
ک  شت دەکرد  ههستمان  ههبوو،  تايبهتی  کی  تهڕاوەت غ  ساب له  ههبوو 

نهتا ه و ر زەمينهی ما نی دوايی بۆمان مهعلووم بوو که چرکهی دێ لهو ژ
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مه نهمان دەزانی ئهوە  که شتی پ چاپ دەکهن. تايپه ئهوە. ئ بابه ئهوە شت
ويان دەکردەوە.    چييه، ئهوە تايپ بووە، تايپيان دەکرد و ب

نهتانی؟ ئهمير حهسهنپوور: ه و   له ما

.   جهليل گادانی: نهتانی به ه و   له تهبهقهی خواری ما

ش ئهوەی که بچينه سهر باسی     کاک جهليل ئهمن  ر:ئهمير حهسهنپوو پ
دا   ت هيچ  بۆخۆت  نيشتمان"  دايکی  به"  سهبارەت  ک  پرسيار جووتياران 

  بووی؟

گادانی: وەکوو   جهليل  نهبووم  نيشتماندا  دايکی  له  ئهمن  دەکهم  عهرزت 
مه  م ئ ی نهبووە، به ی، کاک خهليليشم ههر وەک ئاکتری ئهس ئاکتری ئهس
ئهو  کردن  عهرزم  وەک  بووين  خوردساڵ  ی  مندا ک  تيپ دەمی  ئهو 
مه بۆچوونمان   کی هاندەر بوو که داندرابوو ئ قوتابخانهيهش بۆخۆی عاميل

مه   تهی ئهو زەمانيمان زۆر کرابۆوە ئ ک گهپ و گا ند و خۆماندا ه دەن
ئهوانهمان   هن  ئهس ئهوانه.  و  ن  ش م و  ن  جگ وەکوو  بوو  کرد  تهحريم 
با  بوون،  ر  ف کوردی  خهريکی  با  خراپن  ئهوانه  دەمانکوت  نهدەکرد 

مه وەيهک     خهريکی دەرس بين، له نهتيجه دا زۆر ئهوە بووين. ئ به ههر ش
هوانه برديانين بۆ نمايشی " دايکی نيشتمان " و ئهو به عينوانی قوتابی و ئ

شک زەبت کرد دواييش  کمان به م ند له نزيکهوە ديت، ه نمايشنامهمان 
مه   له  ديارە  لهگهڕەکی خۆمان  هاتينهوە  وەرگرت  شانۆنامهکهمان  عهينی 
لهو  ک  گهورەتر ههبوون، ههر خودی سهيد عوبهيديالی ئهييووبيان يهک

هستانی هاندەرانه بوو، به ڕ ه د ب کا خهليلم بوو، کوڕەکانی ما ەحمهت 
دەستمان دا دەستی يهک و کوتمان     بوون. ئهمه ئهمن و کا خهليلم النی کهم

ه سهيد   ئهو شانۆيهی با بدەين. ئهو دەم ژن نهدەچوون بۆ تهمهشای شانۆ. ما
ڕەحمانی ئهييووبی کهالوەيهکيان ههبوو، ڕەنگه کاک ڕەسوول وەبيری ب 

ه...  [ مهبهست   له ڕەسووڵ ئاريايی يه. ح.ق] ئهوە نهبوو ههر له ما

  کووچهی ههشت ميتری  ڕەسووڵ ئاريايی:

جا پشتی دووکانی محهمهدی قيت مهڕۆ کهالوەيهک بوو،   جهليل گادانی:
ديار بوو وەختی خۆی ساختومان بووە، دەرک و ديوارەکانی ماون. باوەڕ 
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نج   دار وماری ساختومانی ل بوو زۆر ئهستوور   که مه به چوار پ که ئ
نهدەگيرا ئهو دەمی، ئهو دەيويست بيکاتهوە ساختومان.    کهسان بۆمان هه

تهڕ   کردەوە،  ن  خاو کهالوەمان  ئهو  وە  دەردا  ههموو  دارانهمان  ئهو 
کی  نا ههر کهسه شت نا، يهک بهڕەی ه وتهميزمان کرد، يهک جاجمی ه

چ سهحنهيهکمان ين خوار و خ ب دارو باری  به  نا  له ژنانی   ه ساز کرد 
مه شانۆکهمان  ڕاوە که وەرن تهمهشای ئهو شانۆيه بکهن. ئ مان گ گهڕەک
تهمرين.   ماوەيهک  پاش  دا  نيشان  شانۆکهمان  و  سهحنهی  سهر  نا  ه
يان جالب بوو. زۆری وا ههبوو دەگريان و فوغانيان دەکرد و  فهوقولعادە پ

گر   ئهوانه. کارەکهمان  که  بوو  سهير  مان  پ دوو بۆخۆشمان  توويهتی. 
نجشهمه بوو  ڕۆژمان دا، ڕۆژی ئهوەڵ هيچ خهبهر نهبوو ڕۆژی دووەم پ
ژان مهدرەسه تهعتيل بوو  نجشهمۆيان پاشنو بۆ سبهين ڕا جومعه دەبوو، پ
بهيانی    . ما چووينهوە  ڕاحهت  ی  خهيا به  و  دا  شانۆکهمان  زەمانی  ئهو 

ک   تهماشامان شهمۆي که چووينهوە مهدرەسهی ب خهبهر له ههمووشت
ند ئهوە   ندنهوە، ئهوی لهو مهدرەسهی دەمانخو و خو کرد دەستيان کرد به ن
دە   ندينهوە و ههشت نۆ  ويان خو يه ن شتا مهدرەسهی پههلهوی  جارێ ه
ه بووم تهبيعييه  کهس بووين ڕەديفيان کردين به تهرتيبی قهد، ئهميش وردە

ن و ئهوانه،  له نهفهرەکانی ئاخری بووم کوتمان داخودا ئهوە چ خه بهرە ف
ڕەنگه  موبهليغی  ئاغای  برای  عوبهيدی  کردن  تهماشامان  دوايه 

تهوە قيافهکهی موستهخديمی مهدرەسهی بوو دەگهڵ کهريم خانی  وەبيرتان ب
، ئهو موستهخديم بوو ئهوانه هاتن وەکوو  ڕەنگه نهماب خودای ل خۆش ب

کی که وەبهر دەستی دەکهوێ زۆر هاسانه بۆ م چی شت ی، دە عهرزيان  ب
يان  ی دە. مامۆستاکان ل کوتاين و يهک يهک القيان دە حهوا کردين و جا ل
يان داين زۆر ناڕەحهت بووين، زۆر ناڕەحهت  داين، دە فهالقهيان کردين، ل
شکاوی و ناڕەحهتی گهڕاينهوە ما و زيز بووين له   بووين بيلهخهرە به د

وارێ چووينه مهدرەسهی خۆمان،  ئ که    مهدرەسهی.  مهدرەسهی کوردی 
شتر باسم کرد، چووينهوە و ديار بوو ههموو گرژين و ماتين و ناڕەحهتين.  پ

ه مهال به ڕەحمهت ب کوتی ئهوە چييه له خۆڕا به منی دەکوت:   خا

ه مهال تۆ به من    م پرسی بابه خا " ڕەئيسی سنهی" جا بهعدەز مودەتها ل
ی وە من ناڕەحهت دەبم ئ ی؟ دە هخه ڕەئيسی سنهی يانی چی؟  بۆ وا دە

مان وا  ئهو دەمی سنه ناخۆش بوو، نيوی سنهش ههر ناخۆش بوو، چون پ
ئهوەی  و  و دەگهڵ کۆمار  دەگهڵ کوردايهتی  بوو سنه عهجهمستانه. سنه 
کوتی  م.  دە ت  پ دوايه  ئهوە  کوتی  خوب.  ئيدی  بووين  منداڵ  نهبوو. 
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قهو ماوە؟ ئهوە چييه و چ  له س   ناڕەحهتن  وە بۆ  کوتم جا  ايهی سهری ئ
کان نومايشنامهی " دايکی   ن ناڕەحهت نابين. کوتی چۆن؟ کوتم وە دو
تهواو  ڕەحمانی  سهيد  ه  ما کهالوەی  له  کردووە  ئيجرا  مان  نيشتمان" 

خۆش کردووە،و ژنهکانی گهڕەک به دوو جار ههموو کمان د هاتوون    خه
ن و ئهوانه ئهوڕۆ بهيانی که چووينهوە مهدرەسهی ڕيزيان کردووين   و ف

نهبوو   دا  پ  دە  گۆرەويم  وا  ههر  بيرمه  له  ئهمن  داوين  فهالقهيان  له  و 
ستا ههر سوور و ڕەش بوو بنی   م نيشان دا ه کهوشهکهم له پ داکهند و پ
وام،  ئهميش  وە  کوتی  ئهويديکه  کردووين.  ل  ئاوايان  ئهوە  کوتم  القم 

ناڕەحهت بوون کوت ل  ئهويديکه کوتی ئهميش وام زۆر  ئاوايان  ی چۆن 
تووشی  عهجايب  دانيش  عوسمان  بوونهوە  کۆ  معهليمهکان  کردوون؟ 
کی زۆر بهخۆوە  کی سهير ببوو، کهفی دەردەدا مهپرسه. جا ئينسان حساس ئ
يان دابووين   رن ئهو معهليمانهی که ل و ههيکهليش بوو، تهسميميان گرت بن

سوور"  قۆڵ   " نهبوو  حکوومهتی  نيزامی  ستا  ئ نن.  دەدا،    بيانه شکيان  ک
رەيان دەنووسی. بهرپرسی ئهو  کافيان ل رەيان دەنووسی. ژ کافيشيان ل ژ
کی   شکيان دەدا شهوانه، خه تاقمه قۆڵ سوورەی ئهوەی که له گهڕەکی مه ک
کی   گهڕەکيش کۆمهگيان دەکردن ديارە ئهو سهعيدی حهمه قالهی بوو، پياو

کی زۆر ئازا بوو، به   مام سهعيديان بانگ کرد ئازا بوو، به حهق پياو
ه مهال کوتی سهعيد! کوتی به مامۆستا چ دەفهرمووی؟ کوتی ئهلعان   و خا
حهبيبی.   ئاغای  موبهلغی،  ئاغای  فههيمی،  ئاغای  نی  د ئهوانه  ئه  دەچی 
دەرەکان  ل له  ک  م يهک به نا  يان  نازانم دەگهڵ بوو  موايه حيجازی ش  پ

  مهعلووم حيجازی بوو.

  هبيبی محهمهدی حهبيبی؟ح ئهمير حهسهنپوور:

م وا ب    جهليل گادانی: . وە زۆری پ نهچوو پ محهمهدی حهبيبی به
غ ئهو دەمی  کی وای پ چوو، ساب ههر ههشت نۆ کهس، پازدە دەقيقه شت
ک لهو  ی لهو سهری ب و يهک نازانم ما ک  ستا نهبوو که يهک وەکوو ئ

خۆم گهڕەکی  ئی  يهکيان  س دوو  تايبهتی  به  نايانن. سهری.  ه بوون  ان 
داوە،   لهوانهتان  بۆ  ئهنگۆ  کردن،  پ  حورمهتی  ب  زۆريان  نايانن  ه
نوو نييه و ئهوەو نييه و ئهوەو نييه. جا عوسمان دانيش  غيرەتوو نييه و ف
پههلهوين   مووچهخۆری  وە  ئ دەيکوت  دەکردن  ل ئاوای  ئه  ببوو  تووڕە 

ستاش ئهوە بۆيه له کوڕی کورد ئاوا دەکهن. ئهوان يش فهقيرانه ئهوەندە ئ
حهوشهش.   بردياننه  و  دانيشتن  بيلهخهرە  دوايی  ئهوانه.  و  ناڕەحهت 
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ئهمهشيان  بوو.  وە  پ ميوەی  کيش  بڕ بوو.  دا  ت دار و درەختی  حهوشهکه 
ئهنگۆ   که  قوتابيانه  ئهو  وە  ئ چارەنووسی  ه مهال کوتی  بردە خوارێ. خا

تان داون دياری دەکهن. ئهگهر ئهوانه بتان بهخشن   ئهوە هيچ، ئهگهر نهتان  ل
ن، ديار بوو خۆ   .بهخشن ئهوە به توندی سزا دەدر

  ک ئهوەی کوت؟  ئهمير حهسهنپوور:

ه مهال جهليل گادانی:   خا

  مهالی حهجۆک  حهسهن قازی:

ن دەکهن، ئهوە    جهليل گادانی: ديارە ئهوانی ديکهش ئهوە تههديد دەکهن، ف
مه و  گهرمی ئ مه و بۆ د خۆشی ئ ۆفه بۆ د م مهعلووم بوو ب دەکهن. به
دا ترساندنی ئهوان که دژی کورد و دژی کوردايهتی و ئهوە   دە عهينی حا
گهڕا بوون. ڕوحيان دەبهر دا   چهی سپی هه نهبن. باوەڕکه وەکوو ئهو گ

ن چی کوڕينه ئهوە ڕوو دە مه دەکهن و ئهوانه.  نهما   ئهمه   بوو. دەی دە
ئهنگۆ   کرد  چکارەين  تهماشامان  ئهمهش  وە  بدەن.  بڕيار  خۆيان  بۆ 

ندەی   ه مهدرەسهی  دەچينهوە  مهش  ئ سبهين  مامۆستامانن  بيلهخهرە 
ديکهشمان ل دەدەن يهک، دەر سانی خوب بيلهخهرە مامۆستايه و قهديميش 

جوورەی دەيانکوت   بهو  کردنه  ر  ف ک  نهوع خۆی  بۆ  مامۆستای  دانی  ل
دانهی ئهو   دانهکهيان دەنا ههزم نه دەکرا ئهو ههموو ل دەبوو ههزم بکهين ل
کمان کرد  هی ئيدی بيلهخهرە هاتينه سهر ئهوەی پچ پچ زەمانی ههبوو. وە
وە مامۆستاکان   کوڕە بابه با خهالس ب تازە دەرچووە. کوتمان به خاتری ئ
ی کهوت و هاتنهوە سهرێ ئهو   کييان وەد دەيانبهخشين. وە ئهوانيش خۆش
خۆمان  کالسی  له  ئهمهش  خواردنهوە.  چا  به  کرد  دەستيان  سهفهرەی 
و   کردن  نهسيحهت  کيان  بڕ و  خۆمانين  شلووقی  خهريکی  دانيشتووين 
يان دا ڕۆيشتنهوە. ئيدی ئهلحهق تيکرار نهبۆوە ئهو  ئامۆژگاری کردن و ل

دانه. مه ههر لهو    ل موتلهقا تيکرار نهبۆوە تا دواييش چهند مانگی ديکهش ئ
دانه. به   ند، تيکرار نهبۆوە ئهو ل رانی دەمانخو ين ئ مهدرەسهی بووين، ب

  خۆشييهوە نهجاتيمان بوو لهو بابهتهيهوە.  
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کی ئيسالحيم ههيه له سهر ئهو قسهيه له مهڕ    حهسهن قازی:  ئهمن تهوزيح
رەی ئهو ڕەسمه زەبيحی. ئهو مهسهله ی دەستبهسهر بوونی زەبيحی به گو

گيراوە.   که ديارە تهقريبهن دوای ڕاگهياندنی کۆمار هه

 ئهوە الپهڕەی چهندە؟  ئهمير حهسهنپووەر:

گايهی ديکهشدا ههيه. ٢٧٨الپهڕەی  حهسهن قازی:   ، له ج

رە مهعلووم نييه چهندە  ئهمير حهسهنپوور:   ئاخه ل

  ٢٧٨ حهسهن قازی:

يدايه نی:جهليل گادا   ت

بهکهی کاک نهوشيروانی. ئهمير حهسهنپوور:   کت

و کراوەتهوە. ديارە   حهسهن قازی: گای ديکهش ب ديارە ئهو ڕەسمه له ج
له کاتی کی ديکهش ههيه که  پاشا، ئهويش    ڕەسم قهدری جهميل  هاتنی 

له   که  شتانهی  ئهو  چاوگرتنی  لهبهر  به  پاشان  و  دانيشتووە  لهوێ 
می دا نووسراوە مهسهلهن دوای جهرەيانی ڕاگهياندنی ڕۆژنامهکانی ئهو دە

به  دايه  ت زەبيحی  تهرجومهی  چهندين  کوردستاندا  ڕۆژنامهی  له  کۆمار 
ئيمزای خۆی وا بزانم له عهرەبی ڕا تهرجومهی کردووەتهوە. جا مهبهستم 
کی مهنتقی نييه،  ئهوەيه يانی ئهو شتانهی که دروست بووە له سهر ئهساس

ه ڕۆژنامهی کوردستانيشدا زۆر جار باسی ئهوە کراوە ناگونج چونکه ل
دوای   کردووەتهوە  کۆ  باربوويان  يهک  يهک  مههاباد  له  ک  خه چۆن  که 
ئهو   ب  بيرت  له  وەک  دەرێ.  هاتوونه  ڕا  زيندان  له  ئهوانه  که  ئهوەی 
رانهوە؛   ئ اليهن  له  بووە  چۆن  کهسه  س  ئهو  کردنی  زيندانی  مهسهلهی 

ق قاسمی  و  ی  ڕەسوو شادی  زەبيحی؟د عهبدولڕەحمانی  و    ادری 
ت چوون وەکوو   جهليل گادانی: ئهوانه دەب مهئموورييهتی تارانيان بووب

ندەرێ بوون دەب ڕايان گرتبن. وەک دەنگۆ ههبوو  ژ، لهو ههيئهتی وتوو
م موسهجهل نهبوو که ئهوانه گيراون يانی دە ڕۆزنامه و شتی ڕەسميدا  به

نايه   م شک  ب ئهو  نهنووسراوە. ئهمن پ دە ڕۆزنامهی ڕەسميدا نووسرا 
ژيمهوە.   زەمان که ئهوانه گيراون له اليهن ڕ
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  يانی نازانی مهئموورييهتهکهيان چ بووە؟ حهسهن قازی: 

ژ بوو چون   جهليل گادانی:  به ئيحتيمالی زۆر وتوو مهئموورييهتهکهيان 
  ئهو زەمان زۆر ههيئهت دەچوو حهتتا خودی

ش کۆمار دە حهسهن قازی:   م ئهمن ! پ

م ئيحتيمالی جهليل گادانی:   هی من دەقيق نازانم به ش کۆمار، وە ئهها پ
ئهو سهردەمی     ههيه زەمانی،  ئهو  ئهحزابی  دەگهڵ  ژ  و وتوو بهحس  بۆ 

ک   ل و  بهرەو  نانی  ه ک  پ مهسهلهی  چونکوو  بن.  چوو  رانيدا  ئ
کۆشهری ئهو زەمان   واقعييهت نزيکبوونهوە دەگهڵ ئهحزاب و سازمانی ت

  ئهوەيه مهتڕەح بووە. بۆيان مهترەح بووە. 

ک:   سهالمون عهلهيکوم. دەنگ

  سهالمون عهلهيکوم جهليل گادانی:

کاک حهسهن نووسراوەيهکی ههيه دەستنووسه باسی   ئهمير حهسهنپوور:
ش دامهزرانی کۆمار نومايهشنامهيهکی وای نووسيوە   شهوا پ وەی دەکا که پ

وی " سهالحهدين" پرس   يارەکهم ئهوە بوو ئهوە چييه چی ل دەزانی؟ به ن

ئهمن نازانم دەقيق له بيرم نييه نووسهری ئهو نومايشنامه   جهليل گادانی:
هحهت   ئهو دەمی مهس ئهوەيه. شايهديش  . حهقيقهتی  ب يا ک  ب  شهوا  پ
 . ن عالم کرا با ڕەنگ بوو له بيرمان بم عالمی بکهن چونکه ئ نهبووب ئ

نمايشنامهيه م  "  به ئهندازەی  به  نه  ههستی کوردايهتی  وە  بوو  کی جالب 
کهوێ   وەچهنگ  ئهگهر  ستاش  ئ من  بڕوای  به  که  نيشتمان"  دايکی 
وەچهنگم  گهڕاوم  دا  دوا  به  ڕاق  ع له  زۆريشی  ئهمن  شانۆنامهکه، 
وەچهنگم   قهوەته،  به  زۆر  شانۆگهريمان  تيپی  ئهمه  چونکه  نهکهوتووە، 

م   ستاش ئهگهر بدرێ پ وايه تهئسيری تايبهتی خۆی له سهر  نهکهوتووە ئ
نمايشی،   ئهوەی  دەگهڵ  ههيه.  حهتتا  زەمانهشمان  ئهو  ی  کۆمه و  کۆڕ 
تان سهالحهدين   تان سهالحهدين" ههبوو که عهزەمهتی سو شانۆنامهی " سو
تان سهالحهدينی دەو شهڕايتيدا نيشان  هت و بير و بۆچوونی سو و عهدا

کيان بوخت م به بڕاوی من بڕ ان پ کردووە ئهو زەمان، ڕەنگه دەدا به
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تان سهالعهدينی   مان وا بوو سو ، ههستهکه وا بوو دە واقيعدا پ شتهکه وا ب
چونکوو   و  بووە  کورد  گهورەی  فهوقولعادە  کی  خدمهتگوزار ئهييووبی 
با   ئين  بهر  بينا   ، نهب کی  ئيمپراتوور قابيله  کورديش  بووە،  ئيمپراتوور 

ش  ، ههب کمان  ئيمپراتوور تان ئهمهش  سو ئهويش  ههب  ئاوامان  ايهکی 
ک دوو ساڵ   سهالحهدينه. من حهتتا له بيرمه کادری، تازە قاچاغ ببووم سا
ی موالقاتی کردم، کاک حاجی، پاش س چوار پرسان   بوو کاکم هاته د
ری. ئهمنيش کوتم   بژ وەکهی هه م خۆشه ئهتۆ ن کمان بۆ پ کوتی وە کوڕ

مبژ هی جا ههر وە بزانه هه وی بن سهالحهدين. ئهو کاک  وە اردووە ن
تان سهالحهدينم کردووە،    سهالحهی که دەيبينن و سو وم ناوە به ن ئهوە من ن

تان  شنيهادی من بووە بۆ کاکم. تهبعهن ئهلئان ئهو ههسته بهرانبهر به سو پ
ههستی  و  بوو  جالب  فهوقولعادە  نمايشنامهکه  م  به نييه،  سهالحهدين 

ک گ   کوردايهتی لهو  گهل نمايشنامهش ههر  به قووەت دەکرد. ئهو  ک  هل
ک  ند نهی که نمايشنامهی دايکی نيشتمان نيشان درا، نيشان درا به ه شو
مهش ههر   وگۆڕ له بهينی ئاکترەکاندا تهئسيری تايبهتی خۆی ههبوو. ئ ئا
شتر بۆ دايکی نيشتمان کردبوومان، ديارە پڕ خهرجتر   نه که پ بهو پ و شو

شانۆ  ئهو  و بوو  وەزير  و  کهين  دروست  شای  تاجی  وی  ک دەبوو  نامه، 
بۆ  که  تهگبيريان کرد  برادەران  بيرمه  له  ليباسيان ههبوو،  ههموو  وەکيل 
ه هاشمی تهنهکهساز زۆر  ليباسانه، ئهی کوتيان خا ئهوانه چ بکهين ئهو 
کی ماهيرە تهرحهکهی دەدەين و ئهو بۆمان دروست دەکا. وە  تهنهکهساز

تهنهکهی. ههموو شتهکانمان  به ڕاستی جوان له  کردبووين  بۆ دروست  ی 
کی ئهوەشمان وەک عهرزم کردی ههر   دروست کرد و ئهوانه پاش بهين
نامانه سهر سهحنه، جهزابييهتی تايبهتی خۆی ههبوو  ش ه وەک ئهوی پ
زۆر زۆر تهئسيری ههبوو. ههتا ماوەيهکی زۆريش جار جار بۆ خۆشمان  

مندا و  ن گهپی  و  ته  گا ئهو دە  ستی  ژ ک  ند ه قوتابياندا  و  ن يا  ندا، 
نمايشنامهمان دەگرت، دەبووينه وەزير و جاری وا بوو سهرتريش دەچووين 
ک خۆی دەکردە سهالحهدين ئهويديکه بيلئهخيرە دەبوو تهبهعييهتی ل  يهک
بکا. شانۆنامهيهکی باش بوو لهو ههلومهرجيدا وە تهئسيری زۆر بوو بۆ  

کوردايهتی زۆر زۆر به قهوەت بوو وە کۆمهگيان  بهقهوەت کردنی ههستی  
کهاتنی   ک وە حهتتا دە پ دانی زياتری ئيتيحادی خه کرد دە حهقيقهتدا بۆ شک
کی زۆر زۆر بهرچاويان بوو.    کۆمار دا به بڕوای من ئهو شانۆيانه نهخش
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ش " دايکی نيشتمان "   " سهالحهدين "    ئهمير حهسهنپوور: بوو، وا     پ

  بوو؟

م به بڕوای من ڕەنگه دوای    ادانی:جهليل گ من باشم ڕەنگه له بير نهب به
ت.    ئهو ب

  دوای ئهو بوو؟ ئهمير حهسهنپوور:

  به بڕوای من دوای ئهو بووە. جهليل گادانی:

مهتنهکهی له بيرته چۆن بوو، بهچاپ نووسرا بوو يا    ئهمير حهسهنپوور:
  دەسخهت بوو؟

گادانی: دەست  جهليل  بوو،  دەستخهت  ر  ی  نهخ ما  . به بوو  خهت 
ڕەنگه  دەکردين  پهيدا  بۆيان  ئهوان  هب  ئهغ ب  ئاوەدان  مامۆستاکانمان 
که  وەی  بۆ  دەگرتهوە  هه يان  ل دەکردين،  کۆپی  بۆيان  وەختيش  ک  ند ه

  بتوانين ههر کهس بهشی خۆی لهبهر کات.

نی   ئهمير حهسهنپوور: رێ سا م وايه له ههول ، چون ئهوە لهو ديوی پ به
رێ ئيجرايان  ئه  ١٩٣٠ و شانۆنامهيه دەستهيهک قوتابی مهدرەسهکانی ههول

ک بووە، ڕەنگه ئهوە ههر  شدا مهتن کرد بوو، ئهوەندەی له بيرم ب له پ
 . شهوا بۆخۆی نهی نووسيب   ئهو مهتن بووب ئهگهر پ

گادانی: شهواوە   جهليل  پ ناوی  به  ئهوەيه  حهقيقهتی  من  هی  وە
هحهت     نهمبيستووە مهس شايهديش  تی.  نووسيب شهوا  پ شانۆنامه  ئهو  که 

م ئيدی ئهو شانۆنامه نهخشی زۆر   نهبووب وەکوو من عهرزم کردی، به
ئاترە بوو   بهرچاوی بوو به . ديارە ئهوانه ههمزەمان دەگهڵ ئهو دوو ت

ران ڕا هاتن  که کوتم که له ئازەر نايجانی ئهو دەمی وە له ئازەربايجانی ئ
  دوو ئيجرايان ههبوو.ديارە ئهوان زياتر جهنبهی هونهريان بوو.

  ئهوانه ههمزەمان بوون ئهمير حهسهنپوور:
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گادانی: چون    جهليل  ميللی  جهنبهی  نه  بوو،  هونهرييان  جهنبهی  ئهوانه 
پ  دەمی  ئهو  بوو  کرد  پهڕ  ت مهراحيلهيان  ئهو  ههستی ئهوان  بوو  وا  يان 

کيش  بڕ بکرێ  ئهگهر  کوو  به ب  قهوەت  به  نييه  ويست  پ ههر  کوردی 
ئاترەش فهوقولعادە بهقهوەت  م جهنبهی هونهری ئهو دوو ت الواز ب به

  بوو، 

  له بيرت نييه ئهوانه چ بوون؟ باسی چ بوون؟  ئهمير حهسهنپوور:

ن" ب  جهليل گادانی: کيان " ئارشين مارا م وايه يهک کيان ئارشين  پ وو، يهک
دەزانم ڕەقس و ساز و   م  به له بير نهماوە  ن بوو ئهويديکهم باش  مارا
  [ دا بوو که ئهو دەمی بۆ مهی کورد [پ دەکهن ک خۆشی ت ئاوازی گهل

  زۆر جالب بوو.

  حاجی جهببار نهبوو نهبی قادری:

ن. ئهگهر بشکرا    جهليل گادانی: ب نا ئهو زۆر درەنگترە. ئاڕشين مارا
له حهوشی دەبيرستانی ئهو زەمانيدا،    جاری دوايی بووە. دوو نمايشنامه

يان پ دەکوت؟   ه ک   خانووەکهی وەرەهرامی. ئهرێ خانووی ما

  ئهحمهد ئاغا حهسهن قازی:

ک:   ئهحمهدئاغای موزەفهری.  دەنگ

گادانی:  له    جهليل  ئاغايهکی  وی  شتر ن م پ به ئاخری بۆته ئيوان،  ئهوە 
  سهر بوو.

ه عهليار  مان دەنگ:هه   ئی ما

وی ئاغايهکی قهديمتر له وان ناوی دەبرا   جهليل گادانی: ش ئهوانيش به ن پ
  ئهو ساختومانه. 

  [ تهکه تهواو دەب رە دا کاس   [ ل
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و کردنهوەی دەقی نووسراوی  بينی: به داخهوە له کاتی دابهزاندن و ب ت
کهوتنه نهکاک ئهمير و نه کاک جهليل و نه کک نهبی قادری و   ئهم چاوپ

ژە دا ئامادەبوون له ڕووی     نه کاک محهمهد گادانی که له کاتی ئهم وتو
  فيزيکييهوە  

له   قادری  نهبی  کاک  ديسامبری  -٢نهماون.  دا١٩٩٦ی  کاک له  نمارک، 
له گادانی  ورييهی  -١٦   محهمهد  ف ئهمير    ٢٠٠٨ی  مامۆستا  ژ،  نۆڕو له 

له   ی  - ٦له      له کانادا و کاک جهليل  ٢٠١٧ی ژووەنی  -٢٤حهسهنپوور 
ک نا. بۆ زانياری زياتر   ٢٠٢٠ئووتی   له باشووری کوردستان چاويان و

کوردستاندا  جمهووری  سهردەمی  له  کوردی  زمانی  ندنی  خو سهر  له 
ژ که له ڕۆژنامهی نوو سينهکانی مهالی داودی موديری دەرسخانهی گهالو

و بوونهتهوە   له پهيوەست دا هاتوون، ههر وەها به  " کوردستان " دا ب
ئارشيوی  لهو سهردەمه دا که زياترين ئی  قوتابيان  نهی بهنرخی  چهند و

ژەکه ڕازاوەتهوە. ههر   ئهو نهمر عوبهيديالی ئهيووبيان ( تههازادە)نن وتو
گادانی   جهليل  کاک  لهگهڵ  ديکهی  کی  ههڤپهيڤين ئهمير  مامۆستا  ڕۆژە 

لهمهڕ بيروەرەييهکانی  به  سهبارەت  رانی     کردووە  وەرز نهوەی  جوو
ئهو دەنگی  نهواری  تهوە.  دەکر و  ب دواتر  که  له     موکريان  ژانه  وتوو

دا  تۆرانتۆ  زانکۆی  بخانهی  کت له  حهسهنپوور  مامۆستا  ئارشيوی 
زراون کهوتنهکه دا مامۆستا ئهمير نوسخهی پار . ههر به دوای ئهو چاوپ

نا!  منيش  بهردەست  له  ژانهی  وتوو ئهم    نهواری 
       حهسهن قازی

  
  پهيوەست 

ی داودی مهال حهجۆک سهبارەت به   نووسينهکانی مهال عهبدو
ژ  مهدرەسهی گهالو
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بهندانی -١٥، دووشهمه ١٠کوردستان، ژمارەی  ،  ١١و ژمارەی  ١٣٢٤ی ڕ
بهندانی -١٧چوارشهمۆ    ١٣٢٤ی ڕ

  
  
  

ژ    مهدرەسهی گهالو

که له     له سهر قهراری جهلهسهی سهيری تهواويهتی ئهندامهکانی شاری
خهرمانانی-٤ڕۆژی   کۆ    ٢٤   ی  سوور  پردی  تهنشت  مهزرای  له  دا 
شهوای    ببوونهوە پ محهمهد  قازيی  ئاغای  جهنابی  وارێ  ئ الی  و 

يانی بۆ ديتنی چلۆنهتی موعهزەمی کوردوستان لهگهڵ چهند له هاوڕ ک 
سهربهرز   مهی  ئ خۆيان  هاتنی  به  سهردانيان  و  ئهندامهکان  برا  سهيری 

و مه دانانی قوتابخانهی    فهرموو و له ن وتارەکانيدا فهرمووی ئهوڕۆکه بۆ ئ
دا بکوترێ و له   ويسته که دەرسی زبانی دايک و بابی خۆمانی ت ميللی پ

ی ڕاست و له خهويان  بهرەوە وردە وردە بتوانين   نينهوە سهر ڕ کی ب خه
  وشيار کهينهوە. 

ئهمن   کوردوستان  موعهزەمی  شهوای  پ فهرمايشاتی  بوونی  تهواو  پاش 
زمان يارمهتی بفهرموێ  شهوای بهڕ توو پ مهالی داودی داوام کرد ئهگهر ب

قوتابخانهيهکی نين. پاش     بهو زووانه  دادەمهزر هقهبران  قوو له گهڕەکی 
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نی سهيری ئهو ڕۆژە بۆ سبهين ڕا ههر وا له بهرەوە دەستهيهک تهواو بوو
گهشهکانی شار  سۆزەکانی دەور و بهرمان هاتنه الم   له الوە د و     و له د

دا له خانووی   ٢٤  –  ٣  -١٢تا کوو له شهوی     داوای ساز بوونی يان دەکرد
ژ" ڕۆندرا و ههوەڵ   وی " گهالو ک به ن حاجی ئهحمهدی گادانی مهکتهب

خوارەوە: کهس برايانهی  ئهو  بوو  نا  ه رشيان  ه ندن  خو بۆ    کی 
داودی محهمهد  حهسهنپوور،  حهسهن  ئيبڕاهيميان،  عهلی    -عهزيز 

سهديق   خوسرەوی،  حاميد  زادە،  تهها  عوبهيديال  سهيد  فهرهادی، 
بوون داودی  زادە، محهمهد  پ    مهعرووفی سهڕاج، هاشم مووسا  بۆ  و 

دەرسی زمانی    يد داودی بۆ گوتنیدوو مامۆستا کاک سهع   خونبدنيشيان
کوردی و کاک ڕەحمان تهلعهتی بۆ گوتنی ڕووسی داندران و چونکوو ئهو  

ت بکر خهرج  بۆی  نهبوو  کی  پوو هيچ  اليهن     قوتابخانهيه  له 
حاجی مستهفا داودی، ميرزا سهعيد يوسفی، ميرزا مهجيد وەيسی،   ئاغای

و چرايان کرد وە قهرار    سهيدقادر ئيفتيخاری يهوە وە ياريدەی نيم تهخت
داندرا کاک سهعيد داودی مامۆستای زمانی کوردی مانگ بيست تمهن و  
جياتی   له  شکهش  پ وی  ن به  تمهنيان  دە  مانگ  تهلعهتی  ڕەحمان  کاک 

  زەحمهتهکانيان پ بگات.

ندن قوتابييهکان چونکوو زۆريان واز له سهر بوو  ک دەرس خو پاش مانگ
هوە   ک ڕام بوون و وردە  ههتا له ههوە هد بوون بڕ ک له کورديدا به بڕ

شهوی   له  ههتا  ببوون  ر  ف پووشپهڕی  -٢٤وردە  چهند    ٢٤ی  ئهو  دا 
سهرەوە وبراوی  ن يهک    قوتابييانهی  لهدەوری  دا  دەرس  کی  ديو له 

زيان ههيه پشتيوانی لهو    کۆبوونهوە و قهراريان دانا ههتا دەتوانن و ههتا ه
زە بکهن و ب گا بهڕ وی  ج رەوەری دابن وە ن شکهوتنی کاری له کو ۆ پ

قوتابخانهکهش  وەکهيان  ن وەک  ههر  که  شکهوتن"  پ دەستهی   " نا  خۆيان 
ش بخهن.    وەپ

ک. پاش چهند  سوپاس بۆ خودای بهرز و ب ئاواڵ ئهوانيش بوونه لهمپهر
ی يهک مانگی دوو مامۆستاکان دە  کی که بۆ سی تمهن پوو شهوان شهو

شکهش  تهقهال دا بووي کی پ نه شت ن و کوتمان دەب ههر يهک لهو جهح
م ههر ئهو شهوەش باسی دامهزرانی ئهو قوتابخانهيان به ئاغای  کهن. به
لخانيزادە ڕاگهياند بوو ئهويش فهرموو بووی ئهمن سهد تمهنی   قاسم ئاغای ئ

داويستی ئهو قوتابخانهی دەکهم.  شکهش پ   پ
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ل کلهو اليهوەش ئاغای قاسم ئاغای ئ که    خانيزادە بوو به دووەمين کهس
کرد مهی  ئ قوتابخانهی  موعهزەمی     يارمهتی  سهوای  پ ههوەڵ  يانی 

لخانيزادە.   کوردوستان دووەم ئاغای قاسم ئاغای ئ

ه تاکوو دوو مانگان بۆ مخاريجی قوتابخانه پ ڕاگهيشتوو پاشان  ئهو پوو
ی تهها زادە خانوويهکی خۆی که گهورەيی پتر    ئاغای حاجی سهيد عهبدو

گهی قوتابخانه کرد  شکهشی ج يهکی زۆر کهم دا پ بوو له بهرامبهری کر
م دەرس ههر به شهوانه دەگوترا و قوتابيش کهم بوو ههر ئهو چهند   به

وبراوی سهرەوە بوو.   کهسانهی ن

  
    مهالی داودی

  

  

  
بهندانی-٢٠  ، شهمۆ ١٢ژمارە   کوردستان ژمارەی   ١٣و ژمارەی  ٢٤ی ڕ

بهندانی -٢٢  دووشهمۆ   ٢٤ی ڕ
بهندانی -٢٤، چوارشهمۆ ١٤و ژمارەی    ١٣٢٤ی ڕ

ژ    مهدرەسهی گهالو

ک که دەنگووباسی ندنی کوردی به هۆی ئهو دەستهی     پاش چهند شهو خو
و بووەوە قوتابی زۆر بوون ئهو چهند کهسانهی   شکهوتنهوە ب الوەکانی پ

و رەوە به زوويکی زوو هاتنه المان که وا ن   يان له خوارەوە دەنووسين:ژ
ی، قادر لبادی، ئيبڕاهيم داودی،   برايان مهحموود خاديمی، عهزيز عهليا
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ندن    قاسم خوسرەوی، جهليل گادانی، سهعيد قهتاری، خهليل گادانی بۆ خو
م لهو بهينه دا کاک سهعيد داودی چونکوو چلۆنهنی گوزەرانی زۆر   به

ک بوو ناچار له تاوان دەستی له کا گرت و لهو دەمهيدا برای گيانی نال ر هه
له نووسين  نيشتمان پهروەری وی  تهها زادە که ههستی  سهيد عوبهيديال 

براکانی   نايهت الی  هاته  کهوتبوو  گهورەيه  وبانگه  ن ئهو  دوای    و 
ههموو   نانی  ه ج  به  بۆ  من  هاتنی  کوتی  شکهوتن"  پ دەستهی   "

که به تهڕ دەستی بر   خدمهت تن.  م بکر کی وا  که وا پ اکانی دی که الو
سوپاست   وتيان  و  خۆيانگرت  باوەشی  له  بوو  تووش  نيشتمانپهروەريان 
رەوەری بۆ ئهو قوتابخانه بهرزەيه.   مهش ههر کو بهته ئامانجی ئ   دەکهين هه

ک پاش ديسان قوتابی و چونکوو     زۆر بوون و گهيشتنه چل کهسان   چهند
شکهوتن"  ند   ئهو برايانهی " دەستهی پ ن و نووسيندا سهر ڕاست  له خو

نهيان دەويست دەرکی پۆلی دەرس دابخرێ قهراريان دانا بۆ خۆيان     ببوون
ن و تا مودەتی دوو مانگ بهو لهونهی ڕايان     له بهرەوە دەرسيان پ ب

و به تايبهتی سهيد عوەبهيديال تهها زادە و حهسهن حهسهنپوور و    بوارد
  کوت. عهزيز ئيبڕاهيميان دەرسيان به جوانی دە

کی کهم جهلهسهيهکيان له کۆبوونهوەی تهواوی ئهندامهکانی "    پاش وەخت
شکهوتن"  به بۆنهی ئهمن که موديری مهدرەسه بووم دايانمهزراند    دەسته پ

وی دامهزراندنی ئهو قوتابخانهيه و ساز   کی به ن ژن و وايان هاته بير که ج
ژراوەکانيان له   بوونی ئهو دەستهی الوانی نيشتمانپهروەر بگرن و بانگ ه

موعهزەمی   شهوای  پ فهرمايشی  سهر  له  که  قوتابخانه  ئهو  چلۆنهتی 
غ بۆ ندن    کوردوستانهوە پ گهيوە باس بکهن و تهواوی ئههلی ساب خو

خۆشی پ بدەن تا کوو له شهوی   بهرامبهری کارتی بانگ     ٢٤  –   ٣  -١٢د
کی که نووسرا بوون شتن شاری به    به قهرايه چل کهس لهگهورەکانی   ه

ژنهکهی مهيان  هاتنی خۆيان و به   له حهساری مهدرەسه دا ڕازاندەوە  ج
زمان ڕووناکايهتی زياتر له ڕوی   شهوای بهڕ نانی پ تايبهتی به تهشريف ه

ژنه زۆر کورت و کهم بوو م     دانيشتووان پهيدا بوو، ئهگهرچی ئهو ج به
وی ن وا  که  جهلهسهکه  پرۆگڕامی  ئهوە  ڕابرد.  خۆشی  له    به  يهک  ههر 

نرێ له خوارەوە دەنووسرێ. دا دەنو شهکانی ت   زەحمهتک

داودييهوە -٢سهعاتی  -١ له اليهن محهمهد مهالی  له شهوێ چوو بوو  ی 
  کردنهوەی جهلهسه باس کرا. 
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ندنهوەی شيعری ميللی له اليهن تهواوی الوەکانی قوتابخانه.-٢   خو

  وتاری ئاغای هاشم مووسا زادە له مهڕ زانست-٣

  له مهڕ کار   هقالهی ئاغای قادر لبادیم -٤

بوونی  -٥ ر  ف زوو  لهمهڕ  ئاغای حهسهن حهسهنپوور  کی  وتار و  عر  ش
  زمانی کوردی.

عر و وتهی ئاغای چووکهڵ گهوههری لهمهڕ شهوق بۆ کار.-٦   ش

کی بهتين له مهڕ ئاغالهی تهها زادە. -٧ بهست ندنهوەی هه   خو

ندنی زمانی وتاری بهتينی ئاغای سهيد عوبهيديال ته-٨ ها زادە له مهر خو
  کوردی بۆ ههموان

ندنهوەی-٩ قوتابخانهوە.   خو الوەکانی  تهواوی  اليهن  له  ميللی  عری    ش
به کوردستان  موعهزەمی  شهوای  پ پاشان  خۆيان    له  فهرمايشاتی 

شهکانی ئهو قوتابخانهی الواندەوە قهولی کۆمهگ  کاربهدەستان و زەحمهتک
وو قوتابی حهسهن حهسهنپوور، چووکهڵ و يارمهتی زۆرتری فهرموو د 

تی کردن و  ندن بوون خه ری خو گهوههری که وا له ماوەيهکی کهمدا ف
ک له گهورەکانمان له دەفتهری بيرەوەری دا له " دەستهی  به تايبهتی گهل

شکهوتن"  و ساز بوونی قوتابخانه و موديری ئهو قوتابخانهيه ئيزهاری    پ
نووسی ئاخ   ئافهرينيان  له  تهبريکی  و  سهديق  مهال  جهنابی  دا  ری 

ژنهکهيان فهرموو و جهلهسه دوايی هات.   ج

  
  مهالی داودی 
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،  ٢٠، کوردستان ژمارەی  ١٣٢٤ی ڕەشهمهی  -٦   ، دووشهمۆ١٩کوردستان، ژمارەی  
  ١٣٢٤ی ڕەشهمهی -١١،شهمۆ ٢١،ژمارەی ١٣٢٤ڕەشهمهی   ی-٨چوارشهمۆ 

  
  
  

  

ژ    چلۆنهتی قوتابخانهی گهالو

  
خهرجی     تمهن  ٧٥مهبلهغی   به  کرابووە  کۆ  ڕابردوو  ژنی  ج له  که 

م لهو ماوەدا قوتابی داويستی قوتابخانه گهياندرا به ک زۆر بوون   پ و    گهل
دوو پۆليان بۆ داندرا. پۆلی ئامادە و پۆلی يهک و دەرسی ئهو دوو پۆالنه 

عوبيديال سهيد  ئيبڕاهيميان،  عهزيز  مامۆستا  س  و تهها     له اليهن  زادە 
هکانی ئهو خاکهيان دەگهياندێ  محهمهد داودی دەکوتراو به ئيفتيخاری ڕۆ

يان دەگهياند.    و فيدا کردنی گيانی خۆيان له ڕيی سهربهرزی نيشتماندا ت
له نهتيجهی جهلهسهيهکی به بوونی موديری مهدرەسه " مهالی داودی"،  

گهيشتووی پ گهرمهکانی  د الوە  و  بۆ   ومامۆستا  گهياندنی    قوتابخانهی  ت
زە شهوکانی وا ئهندامهکانی دوو   گايه بهڕ ش دانی ئهو ج ک بۆ وە پ خه

له مزگهوتی گهڕەکهکانی خۆيان  گهڕەکی ه قهبران و ئهرمهنيان  دا     قوو
بهستی   جهلهسهيان دەبوو وايان پ باش بوو که بچينه اليان و به هۆی هه

يان     باش و وتاری باش ک ڕوون کهنهوە و ت نن که به فکريان بڕ بگهي
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کی نهجيب و خاوەندی حهقه و    کوردی نووسينيش ههيه و کورديش ميلهت
ت و چيدی زنجيری ديلی به مل خۆيهوە ههڵ ناوەس و دەی   ژيانی دەو
. به زوويهکی زوو ئهو کارەيان دەست پ کرد و ههر وەکوو بهشی   ن پس

ههيه و  و گهورەکانی بهرزی شارەکهمان ئاگاداريان     زۆری دانيشتووان
گايهک مهجليسی ل دەبوو خهريکی دەرس   لهو شارانيش دا که له هيچ ج

گهرم و ئهوالدەکانی تا ئهندازەيهک     پ کوتن و پ گهياندنی کانی د قوتاب
ندن و نووسينهوە دا ربوونی     له خو شارەزاييان پهيدا کردبوو خهريکی ف

زی ڕووسی بوون.   زمانی بهڕ

تهلعه  ڕەحمان  کاک  واقيعدا  ک له  گهل ڕووسيش  دەرسی  مامۆستای  تی 
کانی   . ئهو دەمه ئهو قوتاب ن خهريکيان بوو که زووتر ئهو بهرەی پ بگهي
شتر دەخست  يان دەدا و زياتر خهريک بوون خۆيان پ که وا زۆرتر ههو

  له دەرسی کورديدا: 

گادانی،  -١ بهندی،  -٢جهليل  نا سادقی،    -٣مهحموود  سهعيد  -٤محهمهد 
خهليل    -٧قاسم خوسرەوی،    -٦دئهمين کوڕی کورد،  محهمه  -٥قهتاری،  

  گادانی بوون.

ک گهڕەکهکانی شار   له دانيشتووانی  که کردەوەی وانه له بهر چاوی گه
  وەک ڕۆژ ديارە. و له زمانی ڕووسيدا

  - ٤يۆنس ئهنوەری،    -٣سهيد ئيسماعيل قوڕەيشی،    -٢عهزيم لوتفيانی،  -١
ی بوون .    مام ئهحمهد عهليا

مۆکڕات دا که له هاتوو دا له ڕۆژی ج ژنی کۆنگرەی تهشکيلی حيزبی د
  باسی دەکرێ به جوانی خۆيان نواند.

ژی  -١٤له جهلهسهی شهوی   نانی    ٢٤ی گهالو دا پهسنديان کرد بۆ وەگيره
ت تياترۆيهکی  کی باش بۆ مخاريجی قوتابخانه که کاری لهنگ نهب خهرج

تان سهالحهدينی ئهييووبی کورد"  وی " سو نن. له مهودای شازدە    به ن بنو
ژی -٣٠ڕۆژان دا ئهو تياتروەيان ڕەوان کرد و له شهوی ههينوو   ی گهالو

روخورشيد دەستی پ کرا و دوو جاران دوو پاتهيان   ٢٤ دا له کاڕاژی ش
بوون:  خوارەوە  ئهوانهی  تياترۆيهش  ئهو  شهکانی  زەحمهتک و    کردەوە 
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عوبهيديال   -٤ر يۆسفی،  قاد  -٣هاشم مووسا زادە،    -٢محهمهد داودی،  -١
  - ٨سهديق،    -٧محموود خاديمی،    - ٦عهزيز ئيبڕاهيميان،    -٥تههازادە،  

گهوههری،   خوسرەوی،    -٩چووکهڵ  ياهوو،    -١٠حاميد   - ١١غهفوور 
حهسهن حهسهنپوور،   -١٣عهلی فهرهادی،    -١٢محهمهد ڕەحيم داودی،  

فهرەجی،    -١٤ داودی،    - ١٥وەهاب  ی.    - ١٦برايم  عهليا   عهزيز 
ک  ک ه پاش نواندن به حزووری چهند کهس له گهورەکانی شار حيسابيان ل

ومهبلهغی   قوتابخانه    ڕياڵ  ٣٠٠٠داوە  سندووقی  به  وان  ئاگاداری  به 
هی کڕدرا يهک سهد پووت دار بۆ سووتاندنی   کی لهو پوو گهيشت وە شت

بخانهيهکيشيان ساز    ديوەکانی دەرس وە دەمی زستان بوو. لهو دەمه دا کت
بان له ههموو اليهکهوە له تهالش دابوون که   کرد و بۆ کۆ کردنهوەی کت

ژ " ە. وی " پهڕاوی خانهی گهالو بخانهيه ههر ماوە و ن ستاش ئهو کت که     ئ
ندنهوەر پهڕاوييهکان دەبن.  دا خهريکی خو ک لهو   ڕۆژانه قوتابيان سهعات

  
شهمه ٦٥کوردستان، ژمارەی    ١٣٢٥ی پووشپهڕی -١١، س

  

ژ مهدرەسه   ی گهالو

ی بهفرانباری   شهوای بهرزی کوردستان له شهوی ههوە   ١٣٢٥به ئهمری پ
ستا شاگردی ڕۆژانهی   ژ بوو به ڕۆژانه و نهفهر    ٥٠٠مهدرەسهی گهالو

نهفهر له ئههالی ئهو شارە لهو مهدرەسهی دا    ١٥٠و شاگردی شهوانهی  
جگهله کوڕی کاکه سواری مهنگوڕ له ئاغايانی عه م ب نن به شايری  دەخو
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ئهگهرچی   مهدرەسهی.  ئهو  نه  ب که  نهمديوە  لهوان  ک  ي هيچ  کوڕی 
ههموويان کۆمهگيان بهو مهدرەسهی کردووە نازانم که له سستی بۆ ناردنی  
ک ههيه. ڕەجا له ههموان ئهوەيه که بۆ دوای   ی خۆيان چ رفاهييهت مندا

ه که ( خهرمانانی   هکا١٣٢٥تهعتيالت له پاش هاوين ئهو سا نيان  )ە مندا
دايکوبابی   زبانی  به  و  يه  ميللی  کی  مهدرەسه که  مهدرەسهی  ئهو  بۆ 

نی    خۆيان ندنی سا نن و قهوليان پ دەدرێ که له بهرانبهر به خو دەخو
ندنهوە و نووسين  ری خو ند به دوو ساڵ ف شوو که شهش ساڵ دەيان خو پ

  بن. 

  
  مهالی داودی 

  

 ---Posted by Ruwange  5:15   ڕوانگه PMat   
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  بهشی دوو: 

جهليلی   کاک  لهگهڵ  حهسهنپوور  ئهمير  مامۆستا  دووەمی  ههڤپهيڤينی 
دووشهمه   موکريان.  جووتيارانی  ڕاپهڕينی  به  سهبارەت  ی  -٣گادانی 

د ١٩٩٤ژانڤييهی    .ئۆرەبروو، سو

 
 

 ههڤپهيڤينی دووەمی مامۆستا ئهمير حهسهنپوور لهگهڵ کاک جهليلی گادانی 

موکريان جووتيارانی  ڕاپهڕينی  به    سهبارەت 

ژانڤييهی  -٣دووشهمه   د.   ١٩٩٤ی  سو   ئۆرەبروو، 

ڕەسووڵ  کاک  قادری،  نهبی  کاک  دا  کهوتنه  چاوپ ئهو  کاتی  له  بينی:  ت

و حهسهن قازی ئامادە    ئاريايی، کاک محهمهد گادانی،کاک سهالح گادانی

  بوون
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که    ٩٤ی ژانڤييهی  -٣ئهمڕۆ  ئهميرحهسهنپوور:   ە. کاک جهليل ئهوە باس

شتا زانياری زۆر   م ه تهوە به کهمه  وردە وردە خهريکه بۆ من ڕوون دەب

مۆکڕاتی   د حيزبی  حيزب،  دەوری  ب  بيرت  له  وەک  بهوەی  سهبارەت 

کيان بوو لهو ڕاپهڕينه دا يا نهيان بوو  کوردستان و حيزبی توودە، دەور

 يان ئهگهر بوويانه چۆن بۆ؟

 

  

  له کام ڕاپهڕين دا دەفهرمووی؟  جهليل گادانی: 

لهو ڕاپهڕينی جووتياران له ناوچهی بۆکان و چۆمی  ئهمير حهسهنپوور:

بهگی و ئهوە دەستی پ کرد؟   مهجيد خان و فهيزوو
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عومهرخانی تيکانتهپه (باباميری) يهک له سهرکردەکانی ڕاپهڕينی جووتياران له  

بهگی   ناوچهی فهيزو

  

1927-2007  

کی ئهوەی واقعييهت ب لهو ههلومهرجدا که پاش خهفهق   جهليل گادانی: ان

کچوونی کۆماری  ين له ت زۆر به تايبهتی دوای شهش حهوت ساڵ که ب

حهقيقهتيشی  وە  ببۆوە  کۆ  زۆر  ناڕەزايهتی  گۆڕێ،  هاتبووە  کوردستان 

دەرەبهگايهتی  سيستمی  له  ک  مهزههر وەکوو  پاشايهتی  سيستمی  ئهوەيه 

ک  ند ه ه راندا بوو، دوای ئهو چهند ماوە، ئهو چهند سا حاکم به سهر ئ

ک ب هت و ئاغاکاندا مهتڕەح بوو. به تايبهتی بڕ هند و بهست له بهينی دەو
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موسهديقدا  دوکتور  وەزيری  نوخست  دەورەی  له  شتر  پ مهوە  دەگهڕ

وی قانوونی " سهدی بيست " تهسويب ببوو وە ئهو قانوونه  ک به ن قانوون

تهوە، سهدی بيست ڕدر ک دەگ   ئهوەی دەگهياند که له بههرەی ماليکانه بهش

تهوە بۆ حکوومهت و بۆ جووتياران بۆ وەی که ههم يارمهتييهکی   ڕدر دەگ

ياتييهوە وە ههم ک وەزعی    زياتر کرا ب به حکوومهت له باری ما بڕ

دە  هاتهکان  د کاروباری  و  ئوموورات  ئيدارەی  بۆ  جووتيارەکان  ژيانی 

کی زۆری بۆ ماليکهکان ئيجا ت. ئهو مهسهله حهساسييهت د ئيختياريان دا ب

کرد و ههر ئهوە بووە باعيس که دژايهتييهکی دوواليهنه له اليهن ئهوانهوە 

وەکوو  موسهديق  دوکتور  حکوومهتی  لهگهڵ  دژايهتی  يهک  گۆڕێ:  ته  ب

ک که ئهو قانوونهی به ئيستيالح به تهسويبی مهجليس گهياندووە وە   کهس

نن ردەسته بم تی، دووەم ئهوەی که جووتيارەکان وەک ههميشه ژ   موجر

چهشنه   ههر  موقابيل  له  نهتوانن  دەن،  هه سهر  نهتوانن  وە 

کی خۆيان    تهعهدييات ئعترازاتی  و  دەن  هه سهر  گهورەکاندا  ماليکه 

پهرەی   وا  ههر  بوو  ی  سا س  دوو  ماوەيهکی  مهسهله  ئهو  نن.  ڕابگهي

ک عهناسوری حکوومهتی ههبوون له مهنتهقه دا   ند دەستاند، به تايبهتی ه

س وەکوو  سهرههنگ موشهخسهن  زەمان،  ئهو  موزەفهری  هرههنگ 

زەنگهنه حهقيقهتدا   موزەفهری  دە  کی  عونسور دەعهينی     که  وە  ناسالم 
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ين له سيستمی سياسی ئهو دەم دا بهرەی شای بوو وە   زەری ب دا که پار حا

دا بهند و بهستی خۆی  زۆر موافيقی دوکتور موسهديق نهبوو، دە عهينی حا

گ که  خاوەنمو دەگهڵ  مهنتهقه.  ههبوو  وخهفهقانه   هورەکانی  فشار  ئهو 

به خۆشييهوە   دە زيمنی گهشهکردنی مهساييلی سياسيدا  گايهک  گهيشته ج

موسهديقی  وەزيری  نوخست  دەورەی  بکهين  يادی  دەکرێ 

ههموو     ئازادييهکی له  ههبوو  سياسی  کۆشانی  ت و  فهعالييهت  نيسبی 

کچو مهشدا به دوای ت ران له کوردستانی ئ کارو     ونی کۆمار دابهشهکانی ئ

له     باری سياسی هاتبووە گهشه کردن و دەيتوانی تهئسيری ڕاستهوخۆی 

سهر بيروبۆچوونی جووتياران ههب وە ئيڕتيباتی موستهقيمی ئهحزاب وە  

وجوودی  حهقيقهتدا  دە  کوردستان  مۆکڕاتی  د حيزبی  دەم  ئهو  بهتايبهتی 

رانيش  واقعی ههبوو حهتتا حيزبی توودە گهرچی حيزبی ههرە ب ه قهوەتی ئ

مۆکڕات   کهکه به ناوی حيزبی د مۆکڕات، زۆرتر خه م حيزبی د بوو به

شتر  پ بۆوە چهند ساڵ  دەدا و سازماندەهی کرا  نيشان  له خۆی  تهمايولی 

هقانانيشدا د و  ن دە  توانيبووی  وردە  وريا     وردە  له  بکاتهوە  خۆی  ی  ج

بهرچاوی  تهئسيری زۆر  واندا  تهشهکولی  له  و  تهزادەکه    بوونهوە  ههبوو 

دە   وە  نهبوو  تهحهمول  قابيلی  جووتيارەکان  بۆ  که  گايهک  ج گهيشته 

شوو  ی گهز و ڕبهی پ خاوەنی    حهقيقهتدا ماليکهکان دەيانهويست ههر به پ
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هق بن به سهر ههموو مهوجوودييهتی جووتياران و  تی تام و موت دەسه

شتر و حهتتا ئهو    قهرەکانی دانيشتووی گوندەکاندا. وە حهقيقهتيش ئهوەيه پ

ک کاری نالهبار ڕووی دەدا که دەواقيعدا ههم بۆ   ند زەمانيشی دەگهڵ ب ه

ک که بييهوێ له سهر   ه وە ئيجتيماع کورد ههم بۆ بهشهرييهت، بۆ کۆمه

کدا  کی گهورە بوو و له ههموو بوار ی خۆی ڕاوەست عهيب و عار پ

دەخالهت   جووتياران  خانهوادەگی  ژيانی  له  خاوەن  حهتتا  اليهن  له  دەکرا 

ک دەواقيعدا، جووتياران، ماليکين له  تان و ماليکانهوە. يهعنی خه دەسه

هات بوو وەکوو دوو دوژمنی  اليهک و ژاندارم که عاميلی ئيجڕايی له د

ئهو تهزادە   بهرين بۆوە،  ئهوەندە  قهزييه  تهماشا دەکرد. ئهو  ی خۆی  ئهس

ڕەفعی بۆ  نهتيجه،  بۆ  که  گايهک  ج سهر    گهيشته  له  ماليکهکان  فشاری 

به  سينفييان  تايبهتی  تهشهکولی  ک  نهوع جووتيارەکان  جووتيارەکان، 

ين   ب ئهفڕادی  له  عيدەيهک  بوو،  بۆکان  ی  ئهس مهرکهزی  نا؛  ه وجوود 

کت   وی ئهو زەمان و ئهو کاتی بۆکان که من دەتوانم ناوی چهند کهس خۆشن

نن،   بۆ بهرم يهک له وانه حاجی قاسمی    توانيان ئهو نوتفهيه به وجوود ب

ر دەژی  ستا له ههول  .خهياته که ئ
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  ماوە وەک بزانی؟  ئهمير حهسهنپوور:

به ههر ماوە وە کوڕ وکاڵ و نهوە و نهتيجهشی پ گهيون   جهليل گادانی:

کی که کی باش و لهباريان ههيه و ئهودەميش وەکوو کهس ستا ژيان له     و ئ

کی ئهوە  م تهعهلوقاتی ههبوو دەگهڵ جووتيارەکان هاندەر شار دا دەژيا به

رانزادەکان و وەکوو  رانی بابی ئ ی ئ   بوو، بهگوڕ بوو و ههر وەکوو عهب

م   ی کولتهپهی بوو، خۆشی ماليک بوو به کی د عومهری باباميری که خه

کی ڕەوشهن و به بيرو باوەر بوو    ئينسان
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  ئهو له کوێ بوو؟ ئهمير حهسهنپوور:

فهيزو بهگی دەبوو و ههر وەها عهلی     ئهو له " کولتهپه"یجهليل گادانی:  

ک لهو پياوە باشانه بوو که دوايی چهن ميرە بهگ شا يهک د ساڵ زيندانی ک

دە   هی  بنهما ک  ند ه وە  يهکتر  دەستی  دا  دەستيان  مهسهله.  ئهو  سهر  له 

تان"ەکان که  هی " ل واقيعدا خهباتکار و موباريزيش ههبوون وەکوو بنهما

له      لهو مهنتهقه تههجير کران و دوايی   ستا زۆرتريان  دوور کهوتنهوە ئ

نا و دەستيان دەوری شنۆ و ئهو مهنتهقه دەژين تهشهکوالت کيان به وجوود ه

گايهک   ک کۆبوونهوە و ئيقدامات و بڕيار دان وە گهيشته ج ند کرد به ه
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بهرنگاری  وە  ڕاوەستانه  ئهو  و  راوەستان  ماليکهکاندا  بهرانبهر  دە  که 

جووتياران له بهرانبهر ئاغاکاندا بۆ ئاغاکان قابيلی تهحهمول نهبوو و ههر  

زەما ئهو  زەمامدارانی  بۆ  سهرههنگ  وەها  تايبهتی  به  مهنتهقه.  نی 

له ڕەشهمهی   ی ههتاوی]  -١٣٣١دا [    ٣١موزەفهری بۆيه جووتيارەکان 

دەستيان دا يهک سيلسيله ئيقداماتی ئعترازی عهلهيهی ماليکان، ماليکانيش  

له جياتی ئهوەی دابنيشن و قسهيان دەگهڵ بکهن و موشکيالتی خۆيان حهل  

ی حکوومهتيش پشتيوانييان ل دەکردن  بکهن با تهوجو بهوەی که مهسئوولين

ک حهرەکهتی ئعترازی  ند ئهوە کارەيان نهکرد و به قههر و ئهوە بوون. ه

ک گوندی دەور و بهری بۆکان و چۆمی  ند له اليهن جووتيارەکانهوە له ه

ديسانيش تيکراری  ژيم  عاميلينی ڕ هاندانی  به  م  به مهجيدخان کرا بوو 

موزەفهری که فهرماندەی تيپی مههاباد بوو   دەکهمهوە له سهرەوەی ههموان

له   حهتتا  که  جووتيارەکاندا  ئعترازی  حهڕەکهتی  دوای  به  زەمان،  ئهو 

کدانی موسهلهحانه   ن مونجهر به زەدوخوردی موسهلهحانه و ل ک شو ند ه

که   جووتيارەکان  عهلهيهی  تهوتيئه  و  پيالن  ک  نهوع دا  دەستيان  بوو 

بدەن له دەورو بهری سهقز، له مهنتهقهی  تهدريجهن توانيبوويان پهرەی پ 

رانيش که  چۆمی مهجيد خان زۆر بهرچاوبوو   له مهنتهقهی محاڵ و شارو

زۆر   تهبهقاتييهکهش  تهزادی  و  تهوە  دەگر مههاباد  دەوروبهری  تهقريبهن 
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ئاغا   وە  ههبوو  دا  لهو خۆی  واقعی  مانای  به  ماليکييهت  بوو  بهرچاو 

ی بوو له ههر گوند ک  حوکمداری ئهس ند کدا کهوته خهباتی چهکداری و ه

عهناسوور له ههر تک ال کووژران له زەدوخوردەکاندا ئهمن ناوی ئهو 

م ئهو دەمی دە جهرايد و ڕۆژنامهکانی وەخت دا    ئهفڕادەم له بير نييه به

باش  ماليکان  وەزعی  ديتيان  که  دا  ئهوە  بهدوای  بوو.  مونعهکيس 

رش   نييه ه کردن  هاوکاری  سهر  حکوومهتيش  کردە  ويان  بهرب کی 

ڕنهوە و   ڕەحمانه بوو وەکی دەگ رشه زۆر زۆر ب جووتيارەکان و ئهو ه

گايهک که ئهفڕاديان   ئهو دەمی دە جهڕايد دا مونعهکيس بوو کار گهيشته ج

به زيندوويی دە چۆم و ئاوان هاويشتووە، سهرەبههاريش بوو چۆم و الفاو  

ن کردن و غاڕەت کردنی ههبوو و ههر وەها دەستيان دا کۆچ کردن  و تا

ه جووتيارانه ئهو دەم   ک لهو بنهما ند ه جووتيارانه و ه ک لهو بنهما گهل

به   کرد  مهجبوور  کۆچيان  بهتاڵ  دەستی  به  کيان  ند ه حهتتا  بوون  کۆچ 

له اليهن کيشيان  ئيمکانات و  ئهموال  و    ههموو  ماليکانهوە موسادەرە کرا 

ی سهر الن ن مندا ڕنهوە دە شيان به دم چۆمی داداوە. من به چاوی  دەگ ک

ئهو   کدا  خه ناو ڕوانگهی  له  ئهفواهو  ناو  له  دەم  ئهو  م  به نهمديوە  خۆم 

يارمهتيدانی  به  دا  بارە  لهو  جووتيارەکان  موتهيهسيفانه  دەکوترا،  شتانه 

کی زۆريان پهرەوازە بوون،  حکوومهت به ئاغاکان شکستيان خوارد، بهش
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بوو، دا  ت و    سهرمابردوويی  بوو  دا  ت رانی  و ما بوو،  دا  ت دەربهدەری 

ژيم کران  کيان دە واقيعدا بۆ ماوەيهک گيران و له بهنديخانهکانی ر ند ه

نج کهسهی ناوم برد [بردن] له سهرەوە جوزوی ئهو کهسانه    که ئهو چوار پ

هی ئهفخهمی ش ئهو زەمان دوو  بوون که گيرابوون وە ههر وەها له بنهما

کيان ئهگهر ئيشتيبا نهکهم ناوی  س نهفهر لهو ج هرەياناتهدا ههبوون که يهک

ک   ند محهمهد بوو، ئهو دەم جهوان بوو و ئهمن له زينداندا دوايی لهگهڵ ه

لهوانه بوومه ئاشنا کوڕی زۆر باش بوون و بيروبۆچوونی زۆر باشيان 

ستاش ههر ک لهوانه ئ ند م له     ههبوو. ه ماون دە قهيدی حهيات دان به

کيش  اليه ن حکوومهتهوە به ماوەيهک زيندانی و مهحکووم کران، چهند سا

دە زيندان دا مانهوە. ئهو حهڕەکهته دەو دەمدا به تايبهتی دوای ئهوەی که  

جووتيارەکان دوچاری ئهو وەزعه بوون، مهوريدی غهزەبی مهئموورينی  

کی   مۆکڕات و به تايبهتی خه حکوومهتی و ئاغاکان واقيع بوون. حيزبی د

کی زۆريان پ  کی يهکجار زۆر باشيان کرد، کۆمهگ شاری مههاباد هيمهت

ت و ئهسباب  ک شڕوشا ند کدا ه ستياننهوە وە حهتتا له مهقتهع کردن، گو

و وەساييلی ناو ماڵ و گاوگۆليان که زەوت کرا بوو له اليهن ئاغاکانهوە 

م حهقيقهت ئهوەيه   نذيکان به ک لهو حهولی دا بۆ ئهستاندنهوەی بۆ ه بهش

ت و ئيمکاناتهی که زەوت کرا بوو له اليهن ئاغاکانهوە، ههر   مهڕ و ما
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خورا و قووت درا و زەوت کرا. دە مهجمووعدا ئهو حهڕەکهته له کاتی  

کی حهڕەکهت مهتبووعاتی     خۆيدا  له  ڕەنگدانهوەشی  که  بوو  بهرچاو 

دە " و  سهرتاسهريدا ههبوو من له بيرمه ئهو دەممی ڕۆژنامهی " بسوی آين

له سهر ئهو   " شههباز" ههبوو و ههر وەها ڕۆژنامهی " دهقان" ههبوو 

دە   ڕۆژ  به  ڕۆژ  خهبهرەکانيان  دەياننووسی،  ژی  در و  دوور  به  مهسهله 

شه لهبهينی ئاغا و ڕەعيهتهکاندا   ههموو ئهو يهک مانگهی دا که شهڕ و ک

ئيس به  ئاڕشيڤهکانی  له  ئهگهر  ئهلعانيش  و  دەکرايهوە  و  ب تيالح  ههبوو 

به   ههبن  ڕۆزنامانه  ئهو  ڕەنگه  ههب  گهڕان  ئيمکانی  راندا  ئ گهورەی 

   له تايبهتی

" شهباز" پهيدا دەب له سهر دەمی.. شهباز و ڕەهبهر    ئهمير حهسهنپوور:

  و ... 

، " شهباز " ههبوو، " بسوی آيندە" ههبوو، عهرزی به    جهليل گادانی: به

ههبوو.  تايبهتی  به  هقانانيش  د ڕۆژنامهی  دەکهم    حزوورت 

حهسهنپوور: دەکهوێ.   ئهمير  وەگير  زەحمهت  زۆر    ئهو 

، ئاههنگهر ههبوو، نازانم "چهلهنگهر " جهليل گادانی:    به
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  چهلهنگهر  ئهمير حهسهنپوور: 

  

  

حاجی   تانی  ئاغايی)  سو خ  ش ئاغای  تان  سو  )   1923-1992باغر 

  

گادانی: لهو    جهليل  ڕەنگه  بن  پهيدا  ئهگهر  ئهوانه   ، ههبوو  چهلهنگهر 

ک ئهسنادی زينددو، مهداريکی زيندوو، خهبهری ڕۆژی   ند مهساييله دا ه

، قابيلی کهلکن. وە ڕووييههمڕەفته ئهو حهڕەکهته وەک  دا ب ئهو کاتی ت

جوو ين  ب کی  دەرەبهگهکان حهڕەکهت دژی  زۆرداران،  دژی  تياران 

که  ئهوەشدا  دەگهڵ  ئهئسيريشی  و  ههبوو  بهرچاوی  ڕەنگدانهوەيهکی 
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تهشکيالتی   بافتی  ئيستيحکامی  سهر  له  تهئسيری  بوو،  خوارد  شکستيان 

دواتريش  های  سا تا  لهوانه  و زۆر  ههبوو  کوردستان  مۆکڕاتی  د حيزبی 

مۆکڕات   د حيزبی  بازی  ڕ و  ڕێ  به  حيزب وەفادار  مهمنوونی  و  بوون 

لهو کاتدا   که  تايبهتی شاری مههاناد بوون  به  کی  بوون و مهمنوونی خه

کی زۆريان  ژ کردن و توانيان بهش دەستی برايهتی و دۆستايهتييان بۆ در

نی   له سهرما و قاتی و قڕی نهجات بدەن و به ئيستيالح بيانگرنهوە و له شو

نن. ئهوەی که من   لهو ماجهڕايه دا ئهوە     له بيرمهجۆراوجۆر دايانبمهزر

کی لهو بکهين ئهويش ئهوە  ستا ئهمری خودای کردۆ باس بوو. خراپ نييه ئ

بوو دەگهڵ ئهوەی که ماليکان بهشی زۆريان دەستيان دا بووە دەستی يهک 

تان ئاغا که دانيشتووی   تانی حاجی باغر، سو حهقيقهتی ئهوە بوو که سو

تانی و " بوو، به سو ی " تا خ ئاقايی مهشهوورە، به قهولی مهشهوور   د ش

و   کهوتبوو  جووتيارەکان  دەگهڵ  و  کردبوو  خيانهتی  خۆی  تهبهقهی  به 

هاوئاههنگييهی زۆر باشی ههبوو و عيدەيهکی زۆريش له ڕەوشهنبيرانی 

ی دەگرتهوە ئهو مهسهله م      د به که موتهفيق بوون دەگهڵ جووتيارەکان 

دەخالهتی   چونکوو  ئهوەش  و  سهرەڕای  شا  دەمی  ئهو  حکوومهتی 

عهناسوری نيزامی وە فهرماندەکان له ههموو بهشهکاندا له تهئييدی ئاغاکاندا 

م ئهسهری   هبوو به بوو موتهئهسيفانه ئهو مهسهله دەگهڵ شکهست مواج
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ين ئاغاکانيش بۆ ماوەيهکی مهنفووری  خۆی دانا و دوای ئهوەی دەکرێ ب

کيان به تهواوی مه ند ک بوون و ه عنا وەکوو قاتڵ و وەکوو پياوکوژ  خه

دا بگرنهوە. به ههر  ی خۆيان له کۆڕ و کۆمه دەناسران و نهيان توانی ج

کی سينفی بهرچاو بوو که ئهگهر سهرکوت نهکرابايه دەی   حاڵ حهڕەکهت

گای ديکهش.  ن وە له زۆر ج توانی تهئسيراتی زۆر ببهخش له زۆر شو

ئينعيکاسی خوارد  شکستی  ئهوەی  سهر    سهرەڕای  له  ههبوو  باشی 

ئهو  بۆيهش  و  قهزييه  ئهو  دايهوە  دەنگی  وە  ران  ئ ههموو  جووتيارانی 

ژخايهن نهبوو ئهمما وەک   ڕووداوە لهگهڵ ئهوەش که زۆر بهردەوام و در

وەکوو  م  به بوو  دا  مهحدوود  مهنتهقهيهکی  له  ههرچهند  کی  ڕووداو

کی دژی زۆرداری دەکرێ ئه کی موسبهت وە حهڕەکهت رزيابی ڕووداو

سهری   که  دا  ڕابردوو  ی  سا له  ههر  وە  له    ٤٠بکهين  من  بوو  ساڵ 

حهڕەکهته   لهو  کم  ياد نووسيوە  مهقالهيهکم  دا   " کوردستان   " ڕۆژنامهی 

دەگهڵ   بکهن  پهيدا  شتهی  ئهو  حهتمهن  دەکهم  تهوسييه  من  که  کردووە 

موتالهعهی  و  دەم     برادەران  ئهو  ڕەنگه  که  وەی  بۆ  بفهرموون  ئهويش 

وەکان و له سهر ئهوانه وە ئهوە  حزووری   هنم زياتر بووب له سهر ن ز

له   ب  واقيع  موفيد  دەوارم  ئوم من  که  بارەيهوە  لهو  بوو  من  ئيتيالعاتی 

دا.    تهحقيقاتهکهتان 
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ک کاک جهليل، ئا، ئهوەی که   ئهمير حهسهنپوور: به زۆر باشه. شت

ک بووە يان نهبووە؟ چو ک  حاجی قاسم دەزانی ئهندامی چ حيزب نکه بهعز

ران بووە يا بۆ خۆی زۆر  ن عزوی حيزبی ئ لهو شتانهی که من ديومه دە

وەندی نزيکم ههيه لهگهڵ موسهديق، چۆن بووە ئهوە   کوتوويهتی که من پ

  ئهو دەمی چۆنت له بيرە؟

وەندييه ئاگادار نيم،  جهليل گادانی:   عهرزت بکهم ئهمن دەقيق له سهر ئهو پ

م ئهوەندەی که من ئا وەندييان زۆرتر    گادار بمبه زۆر دواتريش ئهوان پ

وەنديشی  ران و ئهوانه. پ مۆکڕات ههبوو تا دەگهڵ حيزبی ئ دەگهڵ حيزبی د

بوو   ڕەوشهن  کی  ئينسان چونکه  ب  ههبوو  ڕەنگه  موسهديق  دەگهڵ 

ئهو      ههلومهرجدا   لهو و  بيمه  مهسهلهی  دەگهڵ  که  بووە  ک  کهس تهنيا 

ران تاز له ئ ە دامهزرا بوو دە حهقيقهتدا مهسهلهيهکی تازە  مهسهالنه که 

ئهو  زەمانی  ئهو  و  ببوو  ئاشنا  تهئمينييهوە  ين  ب ئيمتيازاتی  باری  له  بوو 

هکهی خۆی بيمه بکا ههر چهند دەقيق ئاگام ل نييه که داخودا     توانيبووی ما

ئهو خهساڕەتهيان بۆ جوبڕان کردەوە دوای ئهوەی که حهڕەکهتهکه قهوما 

هکهيان زانهوە و   ما ن کرا و دەربهدەر بوو به خاو و خ ئاور ت بهردا، تا

مهسهئهلهيه.   لهو  ناشی  يه  رێ  ههول له  يان  ما دەربهدەرن  ههر  ستاش  ئ
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سووڕان و ئهوانهی نهماوە  ين هه ستا بۆ خۆی تاقهتی کار و ب گهرچی ئ

وريا  کی  ئينسان م  به ت  ههب ههر  سۆز  د کی  کورد ڕەنگه وەکوو  م  به

له سهتحی خۆيدا و تهئسيری تايبهتی خۆی ههبوو. چون ههم ئيمکاناتی     بوو

ی و جووتيارەکاندا له خۆشهويستييهکی     باش بوو دە واقيعدا، ههم   ما دە ن

نهبوو.    تايبهت ڕەمهکی  وا  ههر  شتهکهش  وە  بوو  بهرخوردار 

ئهو  زەمان  ئهو  که  بوو  کرد  ساز  خۆيان  بۆ  کيان  کوپ ڕ کی  ئۆرگانيزم

وا  ئۆرگانيزم حکوومهتيش  بۆيهش  وە  بوو.  موهيم  بوو،  بهرچاو  زۆر  ه 

کی  شک ئهگهر  وە  دەگرن  شکڵ  کرد  تهمهشای  کردن،  دژايهتی  سهريع 

ديکهی   ناوچهی  و  مهنتهقه  زۆر  بۆ  قهزييه  ئهو  بکهن  پهيدا  مونهزەم 

  . دابن خۆی  تهئسيری  تهوە  بتهق رانيشدا  ئ له  شايهد  وە    کوردستان 

کردنی ئهو حهڕەکهته دا  وەک له بي  ئهمير حهسهنپوور: رت ب له دەسپ

بوو؟  خۆڕسکی  کی  شت يا  بوو  کی  دەور هيچ  مۆکڕات  د   حيزبی 

م بير و بۆچوونهکه   جهليل گادانی: ين دەوری نهبوو به دە واقيعدا ناکرێ ب

بهعزە   له  وەلی  بوو  جووتيارەکان  خودی  بۆچوونی  و  بير  زۆرتر 

مۆکڕات هاوکاری باشی کرد کدا حيزبی د ن به تايبهتی له باری  مهوازع

جهرايدو   به  و  بهرب وە  وەسيع  وەيهکی  ش به  شتهکه  توانی  تهبليغييهوە 

نی؟  مهتبووعاتی ئهو کات ڕابگهي
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ک   ئهمير حهسهنپوور: حيزبی توودە چی؟ مهسهلهن ئهمن بيستوومه يهک

زێ،   تهور له  بووم  ئهندامی کۆميتهی جهوانان  من  دەيکوت  دەکرد  باسی 

ته زێ  تهور له  بوو دە  حيزب  ڕەسمی  سياسهتی  دەکرا  وەی  بليغی 

مهسهلهی     که که  بوو  وا  يان  پ چون  بکرێ  حهڕەکهته  ئهو  موخالهفهتی 

بيستووته؟ ئهتۆ  وا  کی  شت دەخا.  وەدوا  ران  ئ سهرانسهری  له    ئينقيالب 

گادانی: ئهو    جهليل  وە  نابينم  وەيه  ش بهو  مهسهله  ئهو  ئهمن  هی  وە

وايان کرد ب چونکوو ئهو جهراييدەی که ڕوانگهشم نييه که ئهو دەم شتی 

مونعهکيس  باشيشيان  به  دەکرد،  مونعهکيس  شتانهيان  ئهو  و  بردن  ناوم 

ر   ژ له  دەم  ئهو  زوربهيان  دەکرد.  نه  مونعهکيس  خراپيان  به  دەکرد، 

ری حيزبی توودە دا دەردەچوون، ههم  "شهباز"، ههم " بسوی آيندە"    چاوەد

هقانان.   ک و ههم ئهو ڕۆژنامهی د ک موخاليفی حهڕەکهت جا ناکرێ حيزب

و  بکاتهوە  و  ب و خهبهرەکانی  بکا  بۆ  تهبليغی  دا  حا له عهينی  م  به ب 

بييهوێ موستهقيم و غهترە موستهقيم هانی بدا. لهبهر ئهوە من ئهو شتهم پ  

 واقعی نييه، پ دروست نييه.  

غ    ئهمير حهسهنپوور:   بووی؟ بۆ خۆت ئهو دەمی له کوێ بووی؟ له ساب

غ بووم قوتابی دەبيرستان بووم.    جهليل گادانی: ئهمن ئهو دەمی له ساب
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ک لهو   ند ويشم ههبوو لهگهڵ ه که نجی دەبيرستان بووم وە ت کالسی پ

ک لهوانه دوايی هاتن له مههاباد دانيشتن و ئهمن   ند عهناسورە. چون ه

ک   ند ی دواتر که کودەتا عهلهيهی موسهديق کرا دەگهڵ ه له وانه وەکوو سا

ئيرتيباتی موستهقيمم   فهعالی حيزبيش بوون  ئهندامی  ئهندامی حيزب، که 

  ههبوو.

حهسهنپوور: بوون؟   ئهمير  شار  له  که  ئهوانهی  هه    ک

ئهوانهی که وەکوو جووتيار دەربهدەرکرا بوون و هاتبوونه جهليل گادانی: 

ک ل هوانه بوو،  شار بيلئيجبار له شار دەژيان. مهال ڕەحمانی پيرەبابی يهک

عهو   مردووە.  ن  دە کا  عافووی  خودا  بوو  کۆشهر  ت زۆريش  کی  پياو

م ههر لهو تيپه بوو که دەربهدەری شار ببوون ئهوانه ئهندامی فهعالی   خهز

کۆشانيان  کدا کارو ت حيزب بوون و زۆريش سادقانه و سهميمانه له مهقتهع

 ههبوو. و تووشی زيندان بوون.

ک  ئهمير حهسهنپوور:  ی کوێ بوون؟خه

کی بۆکان يا دەوروبهری بۆکان بوو. مهال   جهليل گادانی: م خه عهو خهز

هاتی چۆمی مهجيدخان بوو و دوايه هاتبوون له شار   کی د ڕەحمانيش خه

دەژيان. ديارە زۆری ديکهش ههبوون که ڕەنگه ئهمن نهيانناسم يا له بيرم  
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های ساليش ههر   م ئهوانه گيرسانهوە و سا له شار ژيان ڕەنگه نهب به

ستاش ههر وا مابنهوە له شاری مههاباد يا  له نهتيجهی ئهو تههجيرە دا     ئ

مهسهلهن   ه  کۆمه ڕەحيم  يا  ههن.  هکانيان  بنهما نهماون  بۆخۆيان  ئهگهر 

وە لهو جهرەيانهی دا   کی قهمتهرەی بوو ههر بهو ش ک لهوانه بوو خه يهک

ە عوزوی فهعالی حيزب بوون فهعال بوو دوايه هاتبوو له مههاباد مابۆو

وە شانهی حيزبی بوون  يان ههبوو  دەگه تهشکيالتيم  ئيرتيباتی  که  ئهوانه 

  ئهوانه.

ی مهسهلهن زستانی  ئهمير حهسهنپوور: بۆ خۆت ئهو دەمی له ئاخری سا

که ئهو حهڕەکهته بووە ئهو دەمی خۆت له حيزب    ٣٢و دوايه بههاری    ٣١

 ؟دا بووی و جهلهسه و شتی واتان بوو

گادانی: موستهقيمم   جهليل  ئيرتيباتی  بووم  دا  حيزب  له  ئهمن  به 

کيش له بازاڕ بهرپرسيارەتيم ههبوو.  ههبوو،حهتتا له بهشی الوان و بهش

دەکرد   کارم  ههبوو  ئيڕتيباتم  دا  بازاڕ  له خودی  شانهيهکيش  چهند  دەگهڵ 

يان.     دەگه

 مهسهلهن باسی ئهو حهڕەکهتهی دەکرا؟  ئهمير حهسهنپوور:
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گادانی: له    جهليل  زۆر  دەکرا،  جوانی  به  زۆر  حهڕەکهتهی  ئهو  باسی 

ک دە واقيعدا بهرخوردار بوو ئهو حهڕەکهته وە شتهکه ئهوە  پشتيوانی خه

کی که ئهو دەمی ماليکين به تايبهتی   م و غهدر تهوە. زو نهبوو که بشار

ڕەنجبهرانی ين  ب و  جووتيار  له  دەيانکرد  عومدە  هن     ماليکينی  ئهس دێ 

ک له  قابيلی تهحهم ول نهبوو دە حهقيقهتدا. من چهند ساڵ دواتريش که يهک

ی   هکان، سا نهوع    ٨٠که گيرام من له بازجوويی خۆمدا نزيکهی    ٣٨سا

و  جووتياران  سهر  به  دەکرا  تهحميل  که  ماليکانه  خهڕاجی  و  باج 

به  ههموو  جگهله  ب تهقريبهن  ئهوە  که  بردووە  ناوم  دا  دێ  دانيشتووانی 

سههمييهی   بوارەکانی  ئيستيالح  له  دەگرت.  وەری  ماليک  که  ت  حاس

ک وەخت زۆر به  ند وە زەختی دەخسته سهرێ و ه ديکهشدا ههر بهو ش

 ئاشکژا جهريمهی نهغدييان دەکردن. ئهمواليان موسادەرە دەکردن. 

گاری ئهمير حهسهنپوور:  ب

ک وەخت تهساحوبی بووکی    جهليل گادانی: ند گاری که هيچ، حهتتا ه ب

 تهعدای نامووسی له جووتياران مهتڕەح کرا.  يهک شهوە و

 شتی وا بووە؟ ئهمير حهسهنپوور:
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 وابووە ب شك جهليل گادانی:

ستای   ئهمير حهسهنپوور: کی وا له ئوڕووپايه بووە و له مهنتهقهی ئ شت

ئهوەی  دەمهويست  ئيتيفاقهن  جا  بووە  ش  لهو تورکييهيه.  کوردستانی  که 

تی مه که. بزانم. بيستووته شتی وا که بووب    له و

ستا     جهليل گادانی: م ئ وە من ب شک بيستوومه و ب شکيش ههبوو به

له   ئهلعان  له بيرمه حهقيقهتی ئهوەيه  م  وەکوو نموونهی زيندوو ئهگهر ب

ش   بيرم نييه چون بۆ خۆت دەزانی سالهای ساڵ لهوە گوزەراوە ڕەنگه پ

فهرقی   ديارە  بووب  ديکه  شتی  زۆر  دەورەش  مهناتيقی  ئهو  له  دەکرد 

جۆراوجۆری کوردستان مهسهلهن له مهنتهقهی مهنگوڕان و گهورکانيش  

مهسهلهی ئهرباب و ڕەعييهت مهتڕح بووە، مهسهلهی ئاغا و جووتيار وە 

ن وە له   ک شو ند ئاغا و قهرە ههبووە، ئهمما شتهکان فهرقيان ههبوو له ه

هی ئاغاوەتدا ئاغهيهتی و ماليکييهت   ک بنهما ند ک خودايی بوو  ه نهوع

له  تايبهتی  به  بووە  تهواو  تی  دەسه و  قودرەت  واقيعداخاوەنی  دە  وە 

ران و ئهوانه له اليهن ماليکانی   ين شارو مهنتهقهی بۆکان، له مهنتهقهی ب

گهورە  ماليکييهتهکه  که  چووبای  سهرتريش  بۆ  ههرچی  ديارە  عومدەوە 

زۆ زۆر  شته  ئهو  ئهوانه  و  سنه  مهنتهقهی  له  بووە.  دەبوو  بهرچاو  ر 
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جگه لهوەی که   ک حاکمييهت بووە دە حهقيقهتدا. ب بهرچاوتر حهتتا نهوع

خای ههبووە  ماليک بۆ خۆی ئهو کارەی کردووە، ههر ماليکهی چهندين کو

ی   ين ئاغای چووکتر له ئاغای ئهس هات دا گهڕاون و ب که به سهر دێ و د

ک مهنتهقهش وەکوو مهنگوڕايه ند م له ه تی وە گهورکايهتی، به بوون به

تايبهتی مهنگوڕايهتی ئهو تهزادە فهوقولعادە کهم بووە، تهفاهومهکه زياتر  

چون  نههاتووە  وەبهرچاو  نهکهوتووە،  بهرچاو  ئاوا  تهعهديياتی  وە  بووە 

حساسی خودايی   ئهرزەکهش دەو حهد و حدوودەی دا نهبووە که ماليکين ئ

گ کردووە  فهرقی  ماليکيهتهکه  نهوعی  وە  له  بکا  مهسهلهن  بووە،  چکهتر 

له   ههبوون  ه  بنهما ک  ند ه دا  مامهشان  و  ن دە  پيرانشههر  مهنتهقهی 

ئاغاوەت دا که حاکمی مهحزی مهنتهقهکه بوون و بهب ئيجازەی وان و به  

ک  ند ب پرس و ڕای وان هيچ کهس نهيدەتوانی حهڕەکهت بکا وە له ه

تيان بۆ کوڕەکانيان ژن ن حهتتا ئهگهر ويستب نن دەبوو حهتمهن پرس   شو ب

خايهکی که ئاغا دايناوە ڕازی ب وە   . يا کو به ئاغا بکهن و ئاغا ڕازی ب

پادەرميانی بکا بۆ قهزييهکه بۆ وەی که مهسهلهکه له سهر ڕوانگهی وان  

کۆماری   زەمانی  له  ديارە  وە  ههبوون  شتانه  ئهو  ت.  ب بهج  ج 

ب ههبووە  ک  ميقدار مهساييله  ئهو  و کوردستانيشدا  تهفاهوم  ڕووحی  م  ه

کدا ئهوەندە سهميمانه بوو     برايهتييهکه ش و   دە مهقتهع که تهقريبهن ئهو ئ
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ين چهوسانهوە لهبهر ههستی کوردايهتی زۆر ههستی پ نهدەکرا.     ئۆفی ب

تهوە   نر قهرار بوو ههنگاو هه دا ههر چهند  لهو بوارەش  تايبهتی  به  وە 

ک بۆ تهعديلی زەويوز م ههنگاو ی ئهو بڕيارانهی که ئهو دەمی به ار به پ

ويست بوو به ج نهدەگهيشت وە  حيزب دەری خستبوو ئهو جۆرەی که پ

بهج نهگهيشت. يا مهسهلهن له ئازەربايجان مهسهلهن ئيقدام بۆ ئيسالحاتی  

ک بۆ ئهو قهزييهی   م له کوردستانی هيچ ههنگاو ئهرزی و شتی وا کرا به

ندراوە. ئهوە مهجموو نهه بارەيهوە من هه لهو  که  ک بوو  عهی ئيتيالعات

ندەوە مهجمووعی ئهو دوانه   ههمبوو جا هيوادارم ئهگهر وتارەکهشت خو

کی موفيد ب بۆ تۆ له داهاتوو دا بتوانی کهلکی   کهوە تهلفيق بکهی و شت پ

 ل وەرگری.

وە مقالهکهی ئهلئان دەپرسم بزانم برادەران ئهگهر    ئهمير حهسهنپوور:

 ،  زۆر مهمنوونبمدەن

بوردنيش دەکهم لهو کهسانهی ڕەنگه نهقشی زۆر    جهليل گادانی: داوای ل

م ئهمن ناوەکانم   هقانيدا به ت له حهڕەکهتی د موهيم و ئهساسييان ههبوو ب

 له بير نهماوە.
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حهسهنپوور: .    ئهمير  ن نام بير  له  کی  شت ههموو  ئينسان  خۆ  ديارە  جا 

ئهگهر   ئهوەی  وەک  جهليل  کاک  م  له  به مهسهلهن  ب  بيرت  له 

کۆبوونهوەکانی حيزبدا دەو وەختيدا، لهو مودەتهی ئهو ڕاپهڕينه بوو هيچت  

له بيرە که چۆن تهسميموو گرت که يارمهتی بدەن به حهڕەکهتهکه، ک  

مهسهلهن مسئوول، کهس مهسئوول بوو که ئاگای ل ب و يارمهتی بدا و  

کخراوەيی و وەکی دی. شتی وا بوو؟  له باری ڕ

هی شک دەوەيدا نييهجهليل گادانی:  که شتی وا بوو و ئهمه ئهودەمی   وە

ئهو  وە  ڕادەگهيشت.  هقانی  د کاروباری  به  که  ههبوو  ک  بهش له حيزبدا 

م   م ئهگهر ب به کۆميته دە حهقيقهتدا هيدايهتی ئهو مهوزووعهی دەکرد. 

رێ  موشهخهس دە حهقيقهتدا ههمووی خۆمان له سهتحی سهرەوە ههتا خوا

وەيهک  که بهههر ش مه مهتڕەح بوو يارمهتيدانی ئهو خه وەک ئهرک بۆ ئ

بۆمان دەکرێ و بۆ مان دەلوێ. وە ههر ئهوەش بوو که ههر زوربهی وانه  

و   ماڵ  و  بوون  زيندانی  خۆيان  که  ئهوەشدا  دەگهڵ  مههاباد  شاری  هاتنه 

های ساڵ ههر له مههاباد ماون يان له دەرێ بوو دوای ئهوەش سا هوە و  مندا

ستاش ههر لهوێ ههن به خۆشييهوە کوڕ و کچيان پ گهيون و ڕەنگه   ئ
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له  بهرچاويشيان  نهقشی  بتوانن  ئهوڕۆی     ئهلئان  ئيجتيماعی  و  کۆمهڵ 

 .  مههاباد و دەوروبهری مههاباد دا ههب

ی و شتی واو بۆ دەنارەدن؟  ئهمير حهسهنپوور:  مهسهلهن کۆمهکی ما

گادانی: خه  جهليل  له  کۆمهک  وەردەگيرا. به    ک 

کی شاری؟   ئهمير حهسهنپوور: له خه

کی شاری وەردەگيرا و به ئاشکرا کۆمهکيان   جهليل گادانی: کۆمهک له خه

چهوانهی مهيل و بۆچوونی حکوومهت و مهئموورينی   بۆ خڕ دەکراوە. به پ

يان وابوو دەگهڵ  له ئهساسدا وە پ حکوومهتی که دژی ئهو قهزييه بوون 

به  ئهو مهسئهله دەب   ک  توانای خۆيانهوە خه زيدايهتی بکهن به ههموو 

که   ئهوەی  بۆ  نهغدی  چ  جنسی  دەدا چ  يارمهتی  و  کۆمهک  هييهوە  ئاوا د

ک  مهرکهز له  کۆمهکه  ئهو  جا  بگرنهوە.  خۆيان  بکهن  کۆمهگيان 

رەی ئيحتياج له بهينياندا  ويست و به گو خڕدەکراوە و دوايی به تهرتيبی پ

 تهقسيم دەکرا. 

هات   هنپوور:ئهمير حهس  ک ههبوو له حيزب هاتووچۆی د مهسهلهن کهس

  بکا؟
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گادانی: بۆ   جهليل  دەکرد  هاتووچۆيان  ههبوون  تيپ  ک  ند ه دەمی  ئهو 

گايان  ڕ و  گا  ج م  به مابوونهوە  هات  د له  که  ئهوانهی  دانهوەيان،  د

لهو  ک  ند لهه تهشکيالتی  کاروباری  مهسئوولی  ههر وەها  وە  گۆڕيبوو. 

ری مهناتيقه ههبو ر چاوەد و ئهو زەمان و ئهو حهڕەکهته ڕاستهوخۆ له ژ

دابووە و بهتايبهتی هاوکاری کردوون بۆ ئهوەی که بتوانن زووتر خۆيان  

س کهن و تووشی تهلهفاتی زياتر نهبن يا تووشی زەرەر و  له تهنگناکه خ

ی نهبن.  زيانی زياتری ما

وت بردن هيچيان  ئهمير حهسهنپوور: می حيزب بوون؟ ئهندا   له وانهی ن

رانی و ئهوانه؟   عهو ئ

گادانی:   له  جهليل  زۆری  زوربهی  هی  وە دەکهم  حزوورت  به  عهرزم 

م وايه ئهگهر ئهو دەميش عوزوی حيزب نهبووبن   وم بردن من پ وانهی که ن

ک   ند دوايی بوونه عوزوی حيزب و هاوکاريان دەگهڵ حيزب بووە. وە ه

هيهش گيراونهوە له سهر حيزبايهتی  له وانه چهندين جار دوای ئهو مهسهل

کيان دارکاری و شکهنجهش کراون.  ند  و کاری سياسی. ههتا ه

کی نهبوو؟  ئهمير حهسهنپوور:  حيزبی توودە فهعالييهت
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گادانی: به   جهليل  فهعالييهتهی  لهو  ک  بهش حهقيقهتدا  دە  توودە  حيزبی 

مۆکڕات و حيزبی توودە   وەندی حيزبی د فهعالييهتی خۆی دەزانی چون پ

وەندييهکی زۆر زۆر تهنگاتهنگ بوو که حهتتا من شهخسهن له ڕوانگهی   پ

يان وا  ک پ ند م ه م وا نهبوو وە ئيعتيقاديشم بهوەی نهبوو به خۆمهوە پ

مۆکڕات کهوتۆته  بوو که ئه کی ئهوتۆيه که حيزبی د و ئيرتيباته ئيرتيبات

هبی   ئهغ ههستی  و  بيروبۆچوون  وە  م  به توودە  حيزبی  بهری  س ر  ژ

بۆ ميلهتی خۆيان و     له جيههتی کوردايهتی و حيزبايهتی   ئهعزای حيزب

م ههبوون ، به ش ک عهناسوريش    بۆ گهلی خۆيان زۆرتر دەچۆ پ ند ه

ک بيرو بۆچوونی تايبهتی     تیکه موتالهعا ند ين زۆريان ههبوو وە ه ب

ئۆلۆژيکيان له جيههتی حيزبی توودە دا پهيدا کرد بوو. ئهوانهش ههبوو،   ئيد

مۆکڕاتی   داوە که حيزبی د قهديمهوە حهولی  له  چون حيزبی توودە ههر 

عينوانی   به  بکرێ  ئهگهر  خۆيهوە  سهيتهرەی  ر  ژ ته  ن ب کوردستان 

ب و  مۆکڕاتی  شوعبهيهک  د فيرقهی  وەکوو  توودە  حيزبی  له  ک  هش

عينوانی   به  وە  توودە  حيزبی  له  ک  بهش ته  بب بکات  ل  ئازەربايجانی 

دواييش  نی  سا ههتا  کۆششه  و  حهول  ئهو   . ن نهم موستهقيل  کی  حيزب

کهسی که له حيزب جيا     ٧ئيدامهی ههبوو و حهتتا پسانهوەی ئهو گرووهی  

کی زۆر حهس دا    اس و عاستهميشدا دە واقيعدا بهو ڕاستايهبوونهوە له کات
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حيزبی  موتهئسيفانه  که  بوو  دا  نادروسته  سياسهته  ئهو  ئيمتيدادی  دە  بوو 

له   ئاشکرا  به  جار  زۆر  بوويهتی.  ههميشه  مه  ئ حيزبی  دژی  توودە 

عالمييه دراوە  مهسئوولين داوا کراوە که وەرن ئهو کارەی بکهن، حهتتا ئ

 لهو ڕابيتهی دا. 

ئهو   حهسهنپوور:ئهمير   بووب  ک  فهعالييهت ران"  شارو  " له  بيرته  له 

 زەمانی بۆ حهڕەکهتی جووتياران که بوو يا ههر له بۆکان بوو؟

ين   جهليل گادانی: ی ب ران و له خودی محا ر ههر له خودی شارو نهخ

عهناسوری   ک  ند ه لهوانهشدا  رانيش  شارو له  خوارترە  که  شازدە  حهتا 

 هبوون.فهعال و بهرچاو ه 

کی وا،  ئهمير حهسهنپوور: م شت بهگی " و ئهوە    به کاری وەک " فهيزو

 مهسهلهن ئاغايان وەدەر ناب له دێ و ئهو شتانه بوو له ناوچهکهدا؟ 

کی وام له بير نييه له بارەی وەدەرنانی ئاغاو   جهليل گادانی: هی شت وە

ش حاد بوو.   ش حاد بوو، بهرخوردەکه لهو م بهرخوردەکه لهو ئهوانهوە به

تانی حاجی باغر که عهرزم کردی ئهو بۆخۆی نه له چۆمی  خودی ئهو سو

و " يش  مهجيدخان بوو نه له بۆکان بوو. لهو بهشهی شارويران که " تا
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ته وە يا شايهد له باری جوغڕافياييهوە له سهر مهنتهقهی " شازدە " دەگر

ی شازدە لهو مهنتهقه دا فهعالييهتيان دەکرد.   ستا محا . ئ  ب

ک لهو گوزاريشانهی   ئهمير حهسهنپوور: کی دی ئهوەيه لهو بهعز سوئال

ستا   زێ شتيان نووسيوە سهبارەت بهوە و ئ کۆنسوولی ئهمريکايه له تهور

ن ئهسلهحه  ئيدی له به ر دەستان دايه. زۆر تهئکيد له سهر وەی دەکهن دە

دايه  هتی شووڕەوی ت يان وا بووە دەستی دەو   زۆر بووە له ناوچه دا و پ

 ئهو زەمان؟! جهليل گادانی:

ههر له زەمانی ئهو حهڕەکهتهی. ئهو دەمی واقيعهن    ئهمير حهسهنپوور:

 وا بووە مهسهلهن ئهسلهحه، تفهنگ و نازانم ... 

گادانی: ههبايه    جهليل  کافی  ئهندازەی  به  ئهسلهحه  ئهگهر  ئيتيفاقهن 

عدادی جووتياران زۆر زياتر بوو   موتمهئينن ئهوان سهر دەکهوتن. چون ت

پشتيوانی  حهتا  شارەکانيش  دەکردن،  پشتيوانی  کيش  خه و  ئاغاکان  له 

رانی   ئ ی  عهو وەکوو  کردی  عهرزم  وەکوو  وانه  له  ک  ند ه دەکردن، 

 .جی قاسم خۆ دانيشتووی شار بوون خۆ دانيشتووی دێ نهبوونوەکوو حا

 وا بوو له بۆکانی بوون  ئهمير حهسهنپوور:
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وە پشتيوانيان دەکرد، يا حيزب بهشی ههرە زۆری له ئهعزا    جهليل گادانی:

و  دەکرد  حهڕەکهته  لهو  پشتيوانيان  م  به دادەنيشتن  شار  له  ئهندامانی  و 

ژ کردن بۆ ئهوە که بتوانن ئهوە بکهن.  دواييش دەستی يارمهتييان بۆ در

نييه. ئهساسی  وەيهک  ش هيچ  به  وە  درۆيه  کاميلهن  کی  شت   ئهوە 

حهسهنپوور: له    ئهمير  که  کردووەتهوە،  موهيميان  مهسهلهن  زۆر 

غ ههيه.  مياندواوێ ههيه، له ساب

گادانی: به   جهليل  دەگا  نهزەر  به  تهبيعی  ئهوە  چونکوو  بب  ئهوە  دەب 

من   و نهزەری  و کۆنسوولگهرييهکانيان  ئهمريکا  دەمی  ئهو  سياسهتی  بۆ 

سهفاڕەتيشيان له تاران ڕەنگه ئهوەی مونعهکيس کرد ب دەليليشی ئهوەيه 

دوکتور موسهديق به حهڕەکهتی خهلعی يهد له ئينگليز که ئهنجامی دا     که

ڕاستهوخۆ دەگهڵ     دەحهقيقهتدا دژايهتييهکی ڕاستهوخۆ، بهربهرەکانييهکی

وەيهک حهزيانئهمريک  نهدەکرد ئهو دەمی    اش بوو. وە ئهوان به هيچ ش

کی موتهرەقی وەکوو دوکتور موسهديق  کی موتهرەقی يان ئينسان حکوومهت

که چ له زەمينهی نهوت دا چ له زەمينهی سهنعهتی دا بۆ     له سهر کار ب

ک  ی جووتياراندا هيند شان و چ بۆ رعايهتی حا کارگهران و زەحمهتک

گرتهوە که له نهوعی خۆيدا تا ئهو دەمی سابيقهی   ههنگاوی موسبهتی هه



79 
 

نهبووە. بۆيه زۆر تهبيعی يه ئهوان بۆ وەی که دوکتور موسهديقی موتهههم 

بکهن نيهايهتهن وەکوو نوخست وەزير وە ديفاعی ناڕاستهوخۆيان له شا وە 

م ئهوە ئهسڵ و ئهساسی نييه ن به کی وا ب   . عومالی شای کردب دەبوو شت

نهکهم.  ئهمير حهسهنپوور: ماندووت  چيدی  جهليل  کاک  مهمنوون    زۆر 

  خاهيش دەکهم. جهليل گادانی:

ی   ئهمير حهسهنپوور: ک ب کاک محهمهد [ گادانی] ئهتۆ دەتهويست شت

  فهرموو

  

  

گادانی: سهر    محهمهد  له  کرا،  باس  که  مهسهلهی  ئهو  سهر  له  وە 

وان له  جووتاريان  جووتاريان،  نهوەی  و جوو بۆکان  مهنتهقهی  له   ، ک
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گايهی که ئهمن له بيرم ب ئهو وەختی کۆميتهيهک ههبوو  ئهوانه تا ئهو ج

يا ئاغايی  خ  ش تانی  سو کاک  که  هقانان"  د کۆميتهی   " ناوی  ين    به  ب

تانی حاجی باغری وەک له بيرم ب ئهو بهرپرسی ئهو کۆميتهيهی بوو   سو

هقان" که ئهوە  وام له بيرە. ڕۆزنامهيهکيش ههبوو به ن وی ڕۆزنامهی " د

به وەسيلهی شههيد قادر شهريف و کاک ئهسعهدی خوداياری که له ڕاستی  

هقان" و " بسوی  مهيدانی مهنگوڕان دەکهيهکيان ههبوو ئهو ڕۆزنامهی " د

آيندە" و " چلنگر" و ئهوانه قاعيدەتهن دەهاتن بۆ الی ئهوان و ئهوان دەيان  

کيان بۆ خۆيان د ند ەفرۆشت که دەگهڕان دەگهڵ کاک ئهسعهدی له  دا به ه

ک که لهوێ دا دەنا بۆ فرۆشتن باقی  هقانانيان قسمهت و بازاڕی وە ئی د ن

ين   ک له شاگردەکان، شاگرد مهدرەسهييهکان که دەتوانين ب ند ديکه بۆ ه

کی  اليهن يا  بوون  مۆکڕات  د حيزبی  الوانی  تيی  يهک سهربه  دەمی  ئهو 

، ئهو وەختی موشتهڕەک بووين دەگهڵ حيزبی ديکهشی مومکينه دەگه ڵ ب

له   برد  دەمان  دەيانداين  بوو.  ئهوە  واقعييهتهکهی  توودە،تهقريبهن 

ننهوە وە ئهگهر   مهدرەسهی به دزی دەمان دا به شاگردەکان که ئهوەی بخو

هاتهکان دەکهوێ  له د تان  وە ڕ ته ما يا ئهگهر ئ هاتی و شتی واو د د

ڕوو بۆ  وە  ئهوشتانهيان  ههب  کيان  حهڕەکهت ئهوانه  دەب  که  کهنهوە  ن 

هشدا که   نهوە وە بهرعهلهيهی ماليکين قيام بکهن. جا ههر لهو فهس بجوو
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وی يهک   ک له مامۆستايانی ئهو وەختی که کاک جهليل ن ند ئهوە دەکرا ه

ئهوانه  بوو  ئهوە  واقعييهت  دا  شوو  پ موساحهبهکهی  له  برد  کيانی  دووي

که مو بۆيان کرابايه  زيمنی وەی  ئهگهر  دەبوون حهتتا  کارە  ئهو  زاحيمی 

ک ئيتيالعاتيشيان دەدا به حکوومهتی ئهو وەختی که ئهوانه ئهو کارانه   ند ه

کی  دەکهن بۆ وەی که له مهدرەسه ئيخراجيان بکهن. لهوە زياتر ئهمن شت

 ديکهم نييه.

  

  

ئاغايی) خ  ش ئاغای  تن  سو  ) باغر  حاجی  تانی    سو

 

وی چ بوو فهرمووت؟حهسهن قازی:    ڕۆژنامهکه ن
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هقان" محهمهد گادانی:   ڕۆزنامهی " د

هقان؟  حهسهن قازی: هقانان يا د   د

هقانان محهمهد گادانی:   د

هقانان؟ حهسهن قازی:    د

هقان" محهمهد گادانی:   نا " د

  

 به فارسی؟ حهسهن قازی:

 به فارسی دەنووسرا محهمهد گادانی:

ئهو ڕۆزنامه چی دەنووسی سهبارەت به حهڕەکهتهکه،   حهسهنپوور:ئهمير  

 له بيرته" 

وە گادانی:  ئهو    محهمهد  ب چون  دا  هنم  ز له  ئهمن  ئهوەندەی  فهقهت 

ک کاريان پ  ند م ههر ه وەختی زۆر لهو مهساييالنه دا واريد نهبووم به

 ئهو دەسپاردين ئهوە بوو که تهبليغ بکهين له سهر وەزعی وەی که دەب
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کی وا بکهين که   ش دەب کار کهسهی که له سهر زەمين زەحمهت دەک

ی بهرداشت دەکرێ بۆ خۆی  زەمينهکه به خۆی بگا، ئهو زەڕاعهتهی که ل

ته بههرەيهک بۆ خۆی و بۆ ئهو کهسانهی که زەحمهتی  ، زەحمهتهکانی بب ب

ژيمی ئهرباب و ڕەعييهتی که له شن وە دە زيمندا ئهو ڕ دوايه  له سهر دەک

بهرکهنار کرا و ئهوانه، تهبليغهکه بۆ ئهوەی بوو که به     دا به قهولی خۆيان

ته خاوەن زەوی   ن و ههر کهس بب دا نهم ڕاستی مهسهلهی ئهرباب دە گۆڕ

سهر   له  ئهمن  ئهوەندەم  بکا.  کار  خۆی  زەمينی  سهر  له  و  خۆی 

.   ئهو ب وەبيرم  ئهوەندەی  ههيه،  ئيتيالع    مهسهلهی 

کت ههبوو؟ ور:ئهمير حهسهنپو هب ن ئهتۆش مهت  دەی کاک حوس

ن ... : کی وا.  حوس  ئهمن ئامادەگيم نييه بۆ شت

 زۆر زۆر مهمنوون  ئهمير حهسهنپوور:

رانی جهليل گادانی:  نی له شارو ئهو دەمی بهڕەحمهت ب بابی کاک حوس

بووە.   حيزب  بهرچاوی  زۆر  فهعالينی  له  ک    يهک

ک:  ئهی ... دەنگ

کی زۆرباشی حيزبيش بوو.  جهليل گادانی:  ئهويش له فهعالين بوو عوزو
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ی موشيرابات  حهسهن قازی:  ئهی مهال عهو

 نازانم له بيرم نييه.  جهليل گادانی:

 دەگهڵ ڕەسووڵ تارانی حهسهن قازی:

 به ئهوان زۆر فهعال بوون جهليل گادانی:

  

 

تان قۆيتاس ...نهبی قادری:   سو

ک :  [ حيسامی ] عوزوی حيزب بووە؟  ئهو دەمی کاک کهريم دەنگ
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م له نهغهدە بووە ئهو دەم. ئهو دەم   جهليل گادانی: عوزوی حيزب بووە به

 نههاتبووە شاری 

 

 دوايی نهوار...  

 پهيوەست 

  

  

له  کردن  وايی  حه   ما ئهدهمهکاک    دپوورحمهمينی 

حه وی کاک  ئهده مهن له حمهمينی  پوور  ڕاپه   د  ژووی  رانی ڕينی وهم رز

کراو،  زاران وهدا، هه   ڕينهو ڕاپه . له   موکريان تۆمار کراوه م ل ری زۆ رز
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نانی ند مانگان کۆت و زنجيری کۆياليهی چهبۆ ماوه تييان پساند و بۆ داه

نه عاد کی  خهگۆڕه  وتنهکه  دنياي حهباتپانی  کاک  زۆر دهمه.  و  مين 

کۆشه تانی و بنهری دی وهت ل هک کاک برايمی  يان ڕينهو راپهی ئه کهما

راپهوه و  خست  ئهکهڕينهڕێ  وهش  راپه  وانی  خست.  هۆڕ  و  پ  ڕين  ک

تای رهڕوقوڕيی سه رما و تهسه  ی له کهيارهودهستهرکوت کرا و ئاغا و دهسه

باتی کاک حه ريان نادههارێ وه به نيان کردن. ما گوندی   مين له دهمهن و تا

، له  ن، له سهحاجی حه  ش  وهند ساڵ له الی مياندواوێ بوو. چه  شامات ی پ

  ی کرد:و رووداوهمين ئاوا باسی ئهدهمهکاک حه

ه لهکه ما ده به   ميان  مزگهر  له   وتی کۆنهرکی  دابوو،  فڕی  وێ مياندواوێ 

ويان مه  دان ب دوو پياو هاتن کهيان ئاوهمان ماجهحه  ن و  سهدی حه شهن

ه شه مه ما بوو،  ن  حوس بردهکهدی  ه   ميان  له   ما خۆيان  مدبه   خۆيان  قی 

  رم و گوڕی دايان نابوون... گه کورسيان دابوون به

مان دانهت سهمين قهدهمهم کاک حهبه رکوت واند. دوای سهنهری بۆ زا

تای  راپه کرانی   کوود و  ژه28ڕين  در مورداد،  به ی  له خه   ی  و  دا   بات 

  مين له دهمهفس کرا. کاک حهی چوار سال حه دا گيرا و بۆ ماوه  1347

رهوهرهزيندان و ده ندن و نووسين بوو و هه  ی زيندان ف کوردی و   م بهخو
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ری زانست بفارسی شتی ده  م به هه و   نووسی. زۆری پ خۆش بوو ف

ڕين راپه   ت بهبارهمين سه دهمهی کاک حه و باسانهت بگا. ئه   دنيايه  باشتر له 

تی رووناکييهکانی دی کوتوويهو رووداوه  نهخه کی زۆر دهتی و نووسيو

ژوويهر ئه سه رانی بهمين و وهدهمه. کاک حهو م  ڕين رچه راپه  شدار لهرز

شانيان دا که ن بوون. پ ژووی خان و ئاغا م  شک ت چی دی م ژووی و

خ و ده   .تداران نييهسه و ش

  ن پوور سه مير حهئه

2016.02.23  

شهمه ٦ڕۆژنامهی ئيتيالعات،الپهڕەی                   وی -١١، س ی خاکه

     ی ههتاوی-١٣٣٢
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بينی:   ئارشيوی  ت له  قادری  نهبی  کاک  و  گادانی  محهمهد  کاک  نهی  و
رانی  نهکانی حاجی قاسم کهريمی، عهبدو ئ خزمانيان له فهيس بووک، و
بی ڕەحمان محهمهديان، بۆکان له سهدەی بيستهم  و عومهر باباميری له کت

) له  ٢دا  سپاسهوە  به  ئاغايی  خ  ش ئاغای  تان  سو نهی  و وەرگيراوە.   (
شهشه حهمهدەمين  نهی  و  ، هيان  بنهما هاوڕ    ئهندامانی  فهيسبووکی  م  له 

اليهن   له  سپاسهوە  به  ئيتيالعات  ڕۆژنامهی  بڕاوەی  و  شهشه  سهالح 
گهيشتووە.  دەستم  به  موجاب  شههرزاد    پرۆفسۆر 

  حهسهن قازی 

 


