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 .ئۆرەبروو، سوێد ١٩٩٤ی ژانڤییەی -٣دووشەمە 
 

 سەردەمی جمهووری کوردستان خوێندنی زمانی کوردی و دەرسخانەی گەاڵوێژ لە
تێبینی: لە کاتی ئەو چاوپێکەوتنە دا کاک نەبی قادری، کاک ڕەسووڵ ئاریایی، کاک محەمەد گادانی، کاک سەالح گادانی 

 و حەسەن قازی ئامادە بوون
 

 حەسەن قازی 

 
 ٩٣ی ژانوییەی ٣: ئەوڕۆ پێم وایە سێیە، ئەمیر حەسەنپوور

 ٩٤: حەسەن قازی
 ، لە چ شارێک، لە چ شارێکین؟٩٤ :ئەمیر حەسەنپوور

 : ئۆرەبرووحەسەن قازی
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: بەڵێێج جێێا کێێاک جەلیێێا ئەو شێێتانەی باسێێت کێێرد سێێەبارە  بەو کاسێێی دەرد، کە ئێێێواران بێێوو دوای ئەمیررر حەسررەنپوور
 !مەدرەسەی بە کوردی، ئەگەر لە بابە  ئەوەیەوە هەرچی لە بیرتە بیفەرموو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیرمە بە دوای ڕووخانی دە واقیعدا ڕەزا شای دا و پێچرانەوەی تەخێت و بەختێی لە کوردسێتان بێۆ ئەوەی لە  :جەلیل گادانی
ماوەیەک هەستی نەتەوایەتی گەلەکەمێان زۆر بێرەوی سێاند و بە دوای ئەوە دا هێنێدێک ڕەوشێەنبیر کە موتەئەسێیر بێوون لە 

"گەالوێژ" دەها  بۆ مەهاباد، موتەئەسێیر بێوون  هێندێک گۆڤاری کوردی کە ئەو دەمی بە شێوەی موشەخەد لە بیرمە گۆڤاری
و زۆر شێێتی تازەیێێان لێێج دەردەخبێێت کە بێێۆ ئێێێمە کێێوردی ئێرانێێج تێێازەگی هەبێێووم ئێێێمە قوتێێابی بێێووین مێێن سێێاڵی چێێواری 

دا بەر لەوەی کە حیێێ    ٢٤ئیبتیێێدایی بێێووژ ڕۆژانە لە مەدرەسێێەی بە زمێێانی مارسێێی دەمانخوێنێێد بەاڵژ لەو ئەوائی ێێی سێێاڵی 
ک مابوو هێندێک لە مامۆستایان کە هێندێکیان حەتتا جەنبەی ئایینیشێیان بێوو دەستشێشێخەرییان کێرد  - یا بج هەر ژتەشک

یەکەژ جێار  و توانیان بە دلبۆزییەکی تەواوەوە هێندێک کۆڕ و کۆمەڵی مەرهەمگی دابمەزرێنن یەک لە وانە کە لە بیرمە بێۆ
یەن خێێاڵە مەالی داودی مەشێێهوور بە مەالی حەجێێۆکی کە نێێێوی ئەسێێ ی مەدرەسێێەی گەالوێێێژ" لە المەدرەسێێەیەک بە نێێاوی "

عەبێێێدواڵ بێێێوو شێێێۆرەتی داودی بێێێوو بێێێرای حێێێاجی مبێێێتەمای داودی و حێێێاجی عەبێێێدولخالەقی داودی ئەو بەرەبێێێابە بێێێوو لە 
ە لە داودییەکێێانی مەهابێێادم دامەزرا و ئەوەم ئەمێێن بێێۆ خێێۆژ بە سێێەعادەتێک حیبێێا  دەکەژ کە بە گێێوێرەی ئەو شێێتەی ک

کوردستان"دا هاتووەئیبتینادی پج دەکرم، کە خاڵە مەال لە قۆرغی مەولەوی دەگەڵ پێشێەوا کە ئەو دەمێی قێازی "ڕۆژنامەی 
بووە موالقاتێک دەکەن، تەبعەن پێشەوا بەرپرسیایەتی مەرهەنگی و ئامووزشی هەر هەبووە بە شێوەیەک ئی هێاری عەالقەی 

ەکوو مێ گێنییەک خێاڵە مەال پێێی دەڵێج مەدرەسێەیەک دانێدراوە بە کێوردی و ئێبێتا کردووە لە سەر ئەو مەسایی ە هەمیشەم و
هێندێک قوتابیمان هەیە بە کوردی دەرد دەخوێننم پێشەوا زۆری پج جالیێ  دەبێج دەپرسێج کە چێۆن و کەنگێج و لە کێوم، 

پێمێان خۆشێە سێەرمان لێج دەڵج لە گەڕەکێی "قێووڵە قەبێران" لە مێاڵی حێاجی ئەحێمەدی گێادانی ئەو مەدرەسێەمان دانێاوە و 
بدەی و قوتابیان و مامۆستاکان بڕێک هان بدەی و بڕێک تەشێویییان بێکەیم ئێێمە پێۆلە قوتێابییەک بێووین حێدوودی بیبێت 
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ڕزگەیێێان" کە بە ئیبێێتیاح دوو گەڕەکێێی جیرانێێی دەور و بەر وە گەڕەکێێی " ەبێێران" وسێێی کەد لە خێێودی گەڕەکێێی " قێێووڵە ق
تمان کردبە خوێندن و هێندێک مامۆستای دلبۆزی ئەو زەمان کە لە کوردم زیاتر شێارەزا بێوون مەهابادن لەو قوتابخانە دەس

لە مامۆستاکانی مەدرەسێەی ڕۆژانەی رەسێمی دەوڵەتیێدا دەرسێیان دەکێوتەوە دەرسێیان بە ئێێمە دەکێو  و دە حەقییەتێدا ئەمە 
و دەستمان پج کێرد و مێاوەیەکی دوور و درێێژ ئەو یەکەژ ئەلفبای زمانی کوردی لەو مەکتەبە و لەو جێگایە کە ماڵی ئێمە بو

کارەمان ئیدامە دا، ڕۆژانە کە دەچووینە مەدرەسەی دەوڵەتی بە مارسی دەمانخوێند ئێوارانە دەهاتینەوە دەچێووینەوە بێۆ ئەو 
ەو لە مەدرەسەی وە نە تەنیا ئێوارانە بەشێکیش لە شەو ئەز بەد شەوقمان هەبێوو و عەالقەمێان پێێی بێوو بەشێێکیش لە شێ

مەدرەسەکە دەماینەوە و درەنگانێک دەچووینەوە بۆ نانخواردن، حەتتا هێندێک وەخت دەچووینەوە نانمێان دەخێوارد و دووبێارە 
دەگەڕاینەوە بۆ مەدرەسەکەم مامۆستاکان عەالقەیەکی یەکجار زۆریان بە ئێمە قوتابییەکێان هەبێوو وە ئێێمەم بە حەقێییە  

ەویبت و یەکجار زۆر ئیحتیڕاممان بۆیان هەبوو وە مێن پێێم وایە لە شەخبێی خێاڵە مەال وەکوو بابێک مامۆستاکانمان خۆم د
لەو بابەتە غەدر کراوە کە لە کەمتر شوێنێک تا ئێبتا باسی کراوە و من بەم بە حاڵی خۆژ وەک شاهیدێکی زیندوو خێاڵە 

لە شێێاری مەهابێێاد دا دەناسێێم و جێێێی مەالی داودی وەکێێوو بنیێێانگوزاری یەکەژ مەدرەسێێەی کێێوردی لە کوردسێێتانی ئێێێران و 
خۆیەتی بە گوێرەی پێویبت تەحییق لە سەر شەخبییەتی ئەو کێابرایە بکێرم بیێوگڕامی و ژیێانی ئەوەنێدەی کە بێووە وەکێوو 
کوردێکی دڵبۆز هەر بمێنێتەوە و پێم خۆشە ئەوەشێتان عەرز بێکەژ کە مەدرەسێەی گەالوێێژ کە کێاتی خێۆی ئێاوا بە نهێنێی و 

مەزرا و شەوانە ئەمە دەمانخوێند دوایی کە کۆمار ئێعاژ کرا و ڕەسێمییەتی پەیێدا کێرد و مەدرەسێەکان بێوونەوە نیوە نهێنی دا
کێێوردی و لە مەدرەسێێەکان دەرد کێێوتنەوە بە مارسێێی بە تەواوی قەدەغە بێێوو حەتتێێا کتێبێێی مارسێێیش کەد نەیێێدەتوانی، 

ەمێوو دەرسێێک بە زبێانی کێوردی و بە کێوردی دەکێوتراوە لە نەدەبوو هەڵی بگرم بیخوێنێتەوە یا ب ێین دەرسی لێج بخێوێنج ه
الیەن مامۆستاکانی هەموو مەدرەسێەکانەوە، ئەو مەدرەسێەی " گەالوێێژ" ە مونتەقیێا کێرا بێۆ سێاخوتومانێک کە لە جیرانەتێی 

ە پێازدە چاپخانەی کوردستاندا واقیع ببێوو و ئەگەر مکێرژ بە هەڵە نەچێج لەو جێگێایەی بێوو کە تێا بەینێێک لەوە پێێش، د
ساڵ لەوە پێش کە من مەهابادژ دەدی کتێبخانەی " مووەمەقی" و ئەوانەی تێدا هەڵکەوتبووم وە ئەو مەدرەسە هەتێاوەکوونج 
ئاخرین ڕۆژی کۆماریش بە کاری خۆی هەر درێژەی دا و مەدرەسەیەکی مومتێاز هەژ لە بێاری شێاگردەکانییەوە و هەژ لە بێاری 

یەوە بە حیبێێا  دەهێێا  لە ئەغ ەبێێی مەڕاسێێیمەکانی دە واقیعێێدا ڕەسمیشێێدا حەقێێی ئیحبێێاد و بیێێرو بۆچێێوونی کێێوردایەتی
تەقەدومی پێج درا بێوو قوتابییەکێانی، مامۆسێتاکانی دەبێوو لە سێەمی پێشێەوەی بەقیێیەی مەدرەسێەکاندا بێڕۆن چێون یەکەژ 

ەکی دیێێکەم بە نێێاوی مەدرەسێێەی کێێوردی بێێوو کە دامەزرابێێووم هەر لەو کاتێێدا بە ماسێێی ەیەکی دوو سێێج مێێانگی مەدرەسێێەی
هەرمەنییێان" لە ڕاسێتی مێاڵە حەمەدی مەولێوودی و ئەوان پێێک هێا  دە یەک دوو هێۆدەی،  "ئێازادی" لە گەڕەکێی "مەدرەسێەی

دیارە ئەو دەمی هەر هەموو ساختومانەکانی ساباغج بە سەبکی قەدیمی و شتی وا بێوون بەاڵژ سێازتر لەوانەم بێوو کە ئەو 
ێنێێدێک وەخێێت مامۆسێێتاکان کە ڕەوابیتێکێێی زۆر سێێەمیمانەیان پێێێکەوە هەبێێوو شێێەوانە بەعێێ ە دەژ هەبێێوون لەوێێێدا بێێوو و ه

گەالوێێژ" و  "ڕێوڕەسمێکیان بەڕێوە دەبرد لەبەینی ئەو ڕێوڕەسمەدا قوتابییەکانیش هەموو کۆ دەبوونە ئی هەر تک مەدرەسان 
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زانیێاری لە سێەر نووسێین و دەسێتووری ئەو دەژ بە پێێی " ئازادی" و هێندێک ب ێین موسابەقاتی شێعرو خوێندنەوەی مەتێن و 
زانیاری مامۆستاکانمان دەهاتە گۆڕم کە زۆر هاندەر بوو بێۆ هەر تێک المێان وە کەلکێی پێویبێتمان لەو جێوورە کۆبێوونەوانە 

 .وەردەگر 
 

 : ئەمیر حەسەنشوور: ئەو مەدرەسەی ئازادیش پێش پێک هاتنی کۆماری بوو؟ئەمیر حەسەنپوور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مەدرەسەی ئازادیش پێش پێکهاتنی کۆمار بوو وە هەر بە نیوەنهێنی بوو ئەویێش دە واقیعێدا بەاڵژ دوایێی کە  :جەلیل گادانی
حکوومە  ئێعاژ کرا ئەو مەدرەسە بەو نێاوە لە مەهابێاد دا نەمێا و دەغێم بێوو دەگەڵ هێنێدێک مەدرەسێەی دیێکەم مەدرەسێەی 

کوردستان" یان ناو نێا و ئەو مەدرەسێە دە واقیعێدا دەغێم بێوو پێشووی پەه ەوی و سەعادە  و ئەوانە بە گشتی مەدرەسەی " 
 .گەالوێژ" هەر بە ناوی خۆی مایەوە دە مەدرەسەی " کوردستان" دا، بەاڵژ 

 
: ئەو مەالی داودی چی بەسەر ها  ئەوەندەی ئەتۆ ئاگا  لێج بێج؟ لە زەمێانی کۆمێار دا چێی کێرد و دوایە ئەمیر حەسەنپوور

 چی بەسەرها ؟
 

ئەوەنێێدەی ئەمێێن ئاگێێاژ لێێج بێێج دەحەقێێییە  دا پیێێاوێکی خودسێێاختە بێێوو، مەقێیەتێێی کێێرد بێێوو دوایە بە  :یجەلیررل گررادان
دەرەجەی مەالییش گەیشتبوو بەاڵژ عەالقەی بە مەالیەتی و ئەوە نەبوو، زۆرتێر عەالقەی بە خوێنێدنەوەی کتێێ  و تەحییێق 

بێێج بەاڵژ ئەگەر نەڵێێێم یەکێێێک لە دامەزرێنەرانێێی و بە تێێایبەتی زبێێانی کێێوردی و ئەوانە بێێوو و بێێج شێێک ڕەنێێگە نێێاوی نە
کێێۆمەڵەی ژێکێێاو بێێووە یەکێێێک لە ئەمێێڕادی مەوقولعێێادە موئەسێێیر و خێێۆم ئیحباسێێی کێێۆمەڵەی ژێکێێاو بێێوو وە لە سێێەتحی 
گەڕەکێشێدا خەڵێک خۆشێیان دەویبێت حیبێابیان لە سێێەر دەکێرد،دەگەڵ ئەوەشێدا کە ئینبێانێکی مەقیێر بێوو بەاڵژ توانیبێێووی 

بە شێوەیەک تەن یم بکا کە ئەو دەمی بێۆ ئێێمە جالێ  بێووم ئەو دەمێی لە کەژ مێااڵن کێوڕی خوێنێدەوار و ئەوانە  ژیانی خۆی
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هەبێێوو، کوڕەکێێانی وی هەرتکیێێان خوێنێێدەوار بێێوون و دوایێێیش هەرتکیێێان بێێوونە مامۆسێێتا هەر لە قوتابخێێانەی " گەالوێێێژ"، 
وێندکارە کە نێردران بێۆ بێاکۆ دەگەڵ ئەوانێیش چێوو بەاڵژ بێام یەکێکیان کوڕی گەورەی بە ناوی محەمەد دەگەڵ ئەو عیدە خ

نەزانم بە عی ەتی نەخۆشی بێوو یێا بە عی ەتێی دڵتەنگێی و دووری لە کوردسێتان بێوو وەکێی ئەوانیێدیکە نەیتێوانی تێا ئێاخر 
گەالوێژ" درێێژە "سەی بمێنێتەوە، زووتر گەڕایەوە یانی هەر لە دەورەی کۆماردا گەڕایەوە و دووبارە دەرد کوتنەوەی لە مەدرە

دام ئەوەندە ئەو بنەماڵە پاک و خاوێن بوون وە خۆم هەست بوون و ئەوەندە عەالقەیان بە کۆماری کوردستان بوو کە دوای 
مێێاوەیەکی سێێاڵ، سێێاڵونیوی هەر سێێێکیان بە داخەوە بە تەرتیێێ  مەوتیێێان کێێرد و لە نێێێو ئیحتیڕامێێی خەڵکێێی مەهابێێاد دا لە 

خاک ئەسشێردرانم وە دەواقتعدا دەکرم ب ێین یەک مەجمووعە لە ئینبانی خێاوەن هەسێت دەو مێاڵە گۆڕستانی مەال جامی بە 
دا بوون کە هەموویان لە ماوەیەکی کەمدا نەمێان و یێا ب ێێین بە قەولێی ئەو دەژ دەکێوترا لە مەراە و کەسێەرێکی زۆر کە لە 

تەعبیری خەڵک بوو منیش لە سێەر ئەو بێڕوایەژ چێون  تێکچوونی کۆماری کوردستان بۆ وان هاتبووە پێشج دیییان کردم ئەوە
 .ئیشتیاە و عەالقەکەژ زۆر لەوە زیاتر دەدیتن کە بتوانن ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە تەحەمول بکەن

 
 : مەقێیەتی نازانی لە کوم کرد بوو؟ئەمیر حەسەنپوور

 
لێج گێوزەرا بێووم ئەو دەمێی زەمێانی کۆمێار ئەمن باشم لە بیر نیێیە دە واقیعێدا چونکێوو ئەو سێین و سێاڵێکی  :جەلیل گادانی

 .حدوودەن شێبت و شێبت و پێنج و ئەوانە بوو
 

 .: مەالیەتی نە دەکرد؟ لیباسی مەالیەتی و ئەوەی دەبەر نەدەکردئەمیر حەسەنپوور
 

ادارژ نەخێر مەالیەتی نە دەکرد، لیباسێی عێادی دەبەر دەکێرد و کەوا و پێاتۆڵ و مێن وێنەیەکیشێم هەیە هیێو :جەلیل گادانی
بتێێێێوانم ئەو وێێێێێنەیە هەر چەنێێێێد عەلەزاهیێێێێر ئەوەی لە بیێێێێرمە بە پێێێێێژامەیەکەوەیە، کراسێێێێی دەبەر دایە بەاڵژ دە نێێێێێو 
مەجمووعەیەک لە مامۆستایان ئەو زەمانی مەدرەسەی " گەالوێژ" کە تفەنگێی بڕنوشێیان بە دەسێتەوەیە ئەغ ەبێی مامۆسێتاکان 

بیێرە کە سێێەید محێیێدینی نیێ امیش کە ئەو زەمێان مامۆسێتا بێێوو و هەر لەو  و دوو لە کوڕەکێانی خۆشێی لەوێێدا هەنم واژ لە
مەدرەسەیە دەرسی دەکوتەوە وەختی خۆی مامۆستای منێیش بێوو بێۆ دەرسێی کێوردی، یەکێێک لە مامۆسێتاکان بێوو ئەویشێی هەر 

بێە داوە بە کێۆمەڵی تێدایە، مەجمووعەیەک ئەمێڕادی دیێکە کە ڕەنێگە ئەمێن نەچێمەوە سێەریانم ئەمێن نمێوونەیەکم لەو عەک
کورد لە لەنێدەن، پێێرار، ئەگەر مێابج ئەمێن حەتێمەن بۆتێان دەنێێرژ، ئەگەر نەشێم مێابوو هیێوادارژ لە رێێگەی ئەوانەوە کە 
حەتێێمەن وێنەیەکیێێان لە کێێنە، کە دابێێوومنج گۆڤارێکیێێان هەبێێوو تێیێێدا چێێاپی بێێکەن، نێێازانم چاپیێێان کێێردووە یێێان نێێا، 

 .ەلکی لج وەربگرنئومێدەوارژ بە دەستی ئێوە بگا ک
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جێا کێاک جەلیێا دەکێرم کەمێێک وردتێر باسێی معەلیمەکێان کێج بێوون؟ ئەگەر لەبیێر  بێج م : زۆر مەمنێوونئەمیر حەسەنپوور
خوێندکارەکان کج بوون، چۆنیان دەرد دەکو  و لە کوم دادەنیشێتن لە مێاڵج؟ لە سێەر عەرزی دادەنیشێتن، تەخێتەی ڕەشێوو 

شێتانەم چێون ئەوانە هیچێی دیێارە، ئەمێن کە هەر نەمبیبێتبوو شێتی وام پێشێم وا نیێیە تێا هەبوو، کاغەزوو چێۆن بێوو، ئەو 
 .ئێبتا بە نووسراو کەد نووسیبێتیم هەرچی وەبیر  بج لەو بابەتانەوە

 
منێێیش وەک نووسێێراوە تەنهێێا لە ڕۆژنێێامەی کوردسێێتاندا وەک نووسێێراوە ئەوەژ چێێاو پێێج کەو م ئەز قەزا بێێۆ  :جەلیررل گررادانی

لە  ١٩٨٤ژمارەیەکمێان وەدەسێت کەوتێوو لێ ە  ١٣وەجی نەبووژ برادەرێک کە پێش من ئەو ژمێارەی خوێنێدبووەوە کە خۆشم موتە
پاریس، موتەوەجیهی ئەوەی ببوو و ئیشاڕەی پج کردم بە شۆخی ئیبتینادیان بەوەم دەکێرد کە ئەمێن زۆر قەدیمیتێرژ لەوەی 

اڵژ واقعیێێیە  ئەوە بێێوو ئەمێێن ئەو دەمێێی قوتێێابی بێێووژ بەاڵژ کە بۆخێۆژ پێێێم وایە، دەیانەویبێێت سێێینی مێێن بێێبەنە سێێەرم بە
 شتەکانم لە بیر ماوە؟

 
 : چەند ساڵە بووی ئەو دەمی؟ئەمیر حەسەنپوور

 
ی هەتێاوی  تەقێریبەن چێاردە ] ٢٤من ئەو دەژ تەقریبەن چاردە ساڵە بووژ، لە تەئبیبێی ئەو مەدرەسێە دا  :جەلیل گادانی

وە ڕوویهەمێێڕەمتە ئەمە لە حەسێارێکی زیێادی الی مێێاڵی خۆمێان ئەو دەژ کە ب ێێێین بە  سێاڵە بێووژم چێێاردە و چێاردە و شێتێک
بنبەستی ئەییووبی دوایە دەناسرا، ماڵە سەید ڕەحمانی ئەییووبی و حاجی سەید ڕەحیمی ئەییێووبی ددانبێاز و ئەوانە بێوون 

ا دادەنیشتین، دەزگێایەکیش هەر لە پەنێای بنبەستێک بوو ئێمە لەوم دوو دەزگا خانووبەرەمان بوو دەزگایەک بۆ خۆمان تێید
وی هەبوو کە زۆر شتی بە خۆیەوە دیێوە ئەو خێانووەم وەختێی خێۆی چێون خێانوویەکی مەزبێوو  و جێادار و پێڕ وەتێا  بێووە، 
ئەمیر عەشاییری زەمانی ڕەزا شای تێدا بووە، دوایی شەخبییاتی وەکوو مەال مبتەما و شێێ  سێولەیمانی بێارزانی و ئەوانەی 

بێێووە، سێێەیدی زەمبی ێێی تێێێدا بێێووە، نێێازانم ئەگەر مێێحەمەد لە بیێێری بێێج ] مەبەسێێت لە مێێحەمەدی گێێادانی یە کە لە  تێێێدا
 .دانیشتنەکەدا بووەم حمە  ڕەنگە خەڵکی دیکەشی تێدا بوو بج

 
  ئەمن پێم وایە دەبج حاجی حەمەدئاغای شێخاڵی بجم حمە : حاجی حەمەد ئاغای ئیندرقاشیمحەمەد گادانی

 
بەڵج ئەوانە، بە ئیبتیاح هێندێک گەورە ماڵ دەیانگر ، ڕەنگە ئەو دەمی هەژ ئیجارەکەی گێران بێوو بێج و  :گادانیجەلیل 

هەژ بی ەخەرە ئەو گەورە مااڵنە جێگاوڕێگایان دەویبت، بەاڵژ لەو حەوشەدا ئێێمە دوو هۆدەمێان بەر کەوتبێوو، دوو هۆدەیێان 
تی بە کاروبێاری نیشێتمانشەروەری و ئەوە هەبێوو و ئەنێدامی کێۆمەڵەی ژێکێاو دابووینج و بابم کە هەر وا ئیشتیاقێکی تایبە
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بووە و دوایەم ئەندامی حی بی دێمۆکڕا  بووە پێشکەشی کرد بوون کوتبووی ئێوە نییەتێکێی وا خێێروو هەیە لە سێەر ئەوەی 
ن، عەرز  دەکەژ گوێبێتمانەوە مەحتەل مەبن جج نییە ئەو ججم وە دەو دوو هۆدەی دا بوون و دوایێی قوتابییەکێان زیێاد بێوو

بۆ کووچەیەکی سەرەوەتر کە ئێبتا بووەتە ئەوەڵی هەشت میتری ئەگەر لە بیرتان بج لە مەهابێادم ئەوەڵێی هەشێت میتێری 
ماڵە حاجی سەید عەبدواڵی تەها زادە، حەوشێکی مەرعیان هەبوو جگە لە حەوشێی ئەسێ ی خۆیێان، ئەو سێج چێوار وەتێاغی 

یەوە و هەتێێاوەکوونج تەبێێدیا بێێوو بە مەدرەسێێەی ڕۆژانە هەر دەو حەوشێێە دا بێێووین و زۆریێێش هەبێێوو چێێووینە دەو حەوشێێە
خاتراتی ب ێین خۆم و ناخۆم بە تێکڕا لەو دەورە لە قوتابخانە و لە مەدرەسە هەمانە پێم خۆشێە ئێشێاڕە بێکەژ کە ئەمە 

لیباسی کوردییەوە کێشێابوومان هەموومێان و  لەو دەورە لە قوتابخانەی نهێنی عەکبێکمان هەبوو مەجمووعی قوتابییەکان بە
دیار بوو لە ماڵج هەموویان ڕازاندبووینەوە، پشتێندی باشیان بۆ بەستبووین و شەدەی قۆزیان دە سەری هااڵنێد بێووین و لە 
دەورو بەری بێێاغی سیبێێە لە سێێەر چێێۆژ و ئەوانە عەکبێێێکی زۆر جالبمێێان هاویشێێتبوو داواشێێم لێکێێرد ئەو قەدەرەی لە کێێاک 

لیی قازی کوتم کاک عەلی وەختێی خێۆی ئەتێۆ ئەو عەکبێە  لە مێن وەرگێر  بە ئەمێانە  پیێاوی چێاک بە ئاڵبۆمەکانێت عە
تەمەشا کە ئەگەر ماوتە ئەو عەکبێەژ دەیەوە ئەوە بێۆ مێن زۆر قیمەتیێیە کێوتی وەاڵ دەگەڕێێم ئەگەر ببێج بە چێاوانم بەاڵژ 

زۆریش قیمەتی بوو، بەاڵژ ئێمە زۆر کەوتێووینە بەر پەالمێار ئەو  پێم وا نییە لە کنم مابج، وەبیرژ دم چ عەکبێکت داومج
عەکبە ڕەنگە نەمابجم زۆری تەمەشا کرد بوو خوالسێە ئەو عەکبێە نەمێاوە بە داخەوە ئەو عەکبێە لە بەیێن چێوو عەکبێێکی 

رەسێەی دەوڵەتێی جال  بوو بۆ منم وە ئەو دەمی قوتابخانە دیارە لە مەدرەسێەی عێادی میێ  و سێەندەڵی و ئەوە هەبێوو، مەد
بە ئیمکاناتی دەوڵەتییەوە بەاڵژ دامەزرێنەری ئەو مەدرەسەیە دە واقیعدا هەموو بۆخۆیێان ڕوو  و ڕەجێاڵ بێوون ئەوەیێان دە 
حەقییەتێێدا بێێۆ نەدەکێێرا کە میێێ  و سێێەندەڵی و شێێتی وا بکێێڕن لە بیێێرمە لە بەڕە و مەڕە و شێێتی وا کەلکمێێان وەردەگێێر  و 

وێبێێتمانەوە بێێۆ مێێاڵە حێێاجی سێێەید عەبێێم لەوم ئیێێدی میێێ  و شێێتیان بێێۆ کێێڕی بێێێووین و دادەنیشێێتین بەاڵژ دوایێێی کە گ
مەدرەسەکەمان تەیارتر بووم بەڵج تەختە سیامان هەبوو لە عەرز دادەنیشتین و گێجیشمان بۆ خۆمان دروسێت دەکێرد بێۆ وەی 

سێەر ئەوەم لێمێان بێدەن تەنبێمێان  مامۆستاکانی مەدرەسەی ڕۆژانە مکێر نەکەنەوە کە گێجمێان لە مەدرەسێەی وان هێنێاوە لە
بێێێێکەنم وە لە ئیمکێێێێانێتێکی زۆر کەژ دە واقیعێێێێدا کەلکمێێێێان وەردەگێێێێر  بەاڵژ ئەزبەد عەالقە هەبێێێێوو دە بەینێێێێی هەمێێێێوو 
قوتابییەکاندا بۆ زبانی کوردی دە ماویەکی زۆر کەمدا ئێمە خوێندن و نووسینی کوردی مێر بوون و ئەو دەژ هێندێک مێوجەلە 

ەژ و زۆر دەردەکەو  یەک لە وان " گەالوێێێژ " بێێوو کە ئێێێمەم ئیێێدی وردە وردە مێێێر ببێێووین دەگەڵێێی ئاشێێنا و شێێتی وا کە ک
ببووین بۆیێان دەهێنێاین و قەتەعێاتی ئەدەبێج و شێتی وامێان لێج دەخوێنێدنەوە و شێێعرەکانمان دەخوێنێدەوە و هێندێکیشێمان 

 ملەبەر دەکردن
 

 دەرسییانەی لە عێڕاە چاپ دەبوون؟: کتێبتان نەبوو لەو کتێبە ئەمیر حەسەنپوور
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نەخێێێر، ئەمە ئەو دەمێێی وا بێێ انم کتێبێێی دەرسێێی ئەگەر لە عێێێڕاقێش بێێووبج، نێێازانم دەقیێێق ئەو دەمێێی لە  :جەلیررل گررادانی
 .عێڕاە بووە بەو شێوە یان نا

 
 : هەبوو بەڵجئەمیر حەسەنپوور

 
هەر لە قەڵەژ و کێێێاغەز ئیبێێێتیفادەمان دەکێێێرد و بەاڵژ ئێێێێمە شێێێتێکمان لەو کتێبێێێانە نەبێێێوو نەخێێێێر،  :جەلیرررل گرررادانی

گۆڤارەکێانیش ئەوەی کە دەهێا  بە تێێایبەتی هێنێدێک لە مامۆسێێتاکان لە خانەوادەهێایەکی موسێێەقەو و ئەه ێی موتێێالەعە و 
شتی وا بوون دەورەی گەالوێژیان هەبوو ژمارە بە ژمێارە دەیانهێنێا، لە هەر ژمێارەیەک هێنێدێک شێتیان پێج دەکێوتین ئێێمەم 

 ...بتیفادەمان لج دەکردم مامۆستاکانی ئەو دەمیئی
 

کم بێۆ الوەکێانی  - " دیێاری کێۆمەڵەی ژنیشێتمان" چێی یێاپێێش ئەوەی بچیێنە سێەر ئەو باسێەی ": ببێوورە ئەمیر حەسەنپوور
 کورد" ئەوانەو هەبوو؟

 
ئەوانە دەر دەکەوتێێن بەاڵژ ئەوی واقعیێێیە  بێێج ڕەنێێگە ئەمە دە سێێینێکی دا نەبێێووبین کە بتێێوانین لەوانە  :جەلیررل گررادانی

 .نیشتمان" ژ دیوە و هێندێک شتیشم لە مەقتەعێکدا لج خوێندووەتەوە "ئیبتیفادە، بەهرەی سیاسی وەرگرین بەاڵژ من
 

 وەرنەدەگر ؟ : بەاڵژ لەوەی لە مەدرەسەی دا لەوەی کەلکیانئەمیر حەسەنپوور
 

 
 
 
 
 
 
 
 

د سێادقی  مێه محه -٥ وی قاسێمی خوسێر  -٤ ری سێکه لی ی عه خه -٣ های موکری ته -٢ ری جیدی کۆچه مه -1 : وه ڕاسته  دانیشتووان له
 مدی سوڵتانی مه محه -٨ لی ی گادانی جه -٧ مینی مورادیان د  مه حه -٦ می ڕ  شه
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  -٥د  مێه محه -٤ییووبیان  ید سێمای ی ئێه سێه -٣قێادری شێینکی  -٢( ١٥ -پێاد ) چاوشێێتتتاح  مێه -١:  وه ڕاسرته  ستاوان لره ڕاوه
-١٠ یی نگه شێه ری عومێه -٩ هێاوی بدواڵی ز  عه -٨ ندی حموودی ناڵبه مه -٧ سمایی ی ساحێ  -٦ ییووبیان یدیای ئه ید عوبه سه
 الوێژ ی گه سه در  مه ،لی ی گادانی خه -١١ های سمایی  اد  ته 
 

لە مەدرەسەی بێا، لە هێنێدێک شێێعر و ئەوانەیێان کەلێک وەردەگێر  کە زۆرتێر دەگەڵ زەوقێی ئێێمە و دەگەڵ  :جەلیل گادانی
سین و ساڵی ئێمە جوور دەهاتەوە لە بەرمان دەکرد و وەکوو کۆنفڕانس بۆ باقی قوتابییەکانمێان دەخوێنێدەوە کە ڕام بێێین 

شێعر بخوێنینەوە و ئەوانە کە مێن ئەو زەمێانە یەکێێک لەوانە بێووژ کە لە  کە بتوانین لە هێندێک جێگا و شوێن قبە بکەین
زۆر کۆڕ و کۆمەڵی ب ێین سەرتر لە سەتحی خۆمان، لە سینی خۆمان کە لە بەینی ئەنێدامانی ژمک و ئەوانە دا پێێک دەهێا  

 ممممممدەچووین
 

 : دەی معەلیمەکان کج بوون؟ئەمیر حەسەنپوور
 

 .ئەوەی لە بیرمە خاڵە مەال بۆ خۆی بوو، سەید عوبیدیای ئەیووبیان بوومامۆستاکان  :جەلیل گادانی
 

 : سەید عوبەیدیا بۆ خۆی موحەسیا بوو؟ئەمیر حەسەنپوور
 

ی دەبیرسێتان بێوو ئەو زەمێانم -٣سەید عوبەیدیا موحەسێیا بێوو لە دەبیرسێتان دەیخوێنێد، وا بێ انم کاسێی  :جەلیل گادانی
ماڵە وەرەهرامی دا بوو کە پێش ئەو زەمانیش قەدەرێک ماڵی شێ  ئەحمەدی بێارزانی بێووم  دەبیرستانیش لە جێی مەشهووری

چونکە ئەمە کە چووینە دەبیرستانی هەر لە دەوری کۆمار دا دەبیرسێتان گوێ رابێووەوە بێۆ سێاختومانی دارایێی، سێاختومانێکی 
ورە بێێوو، دار و درەختێکێێی زۆری هەبێێوو دوایە کێێوالهفەڕەنگی هەبێێوو لەوم دەو سێێاختومانەی دا بێێوو کە حەسارەکەشێێی زۆر گە

بێوو بە دەبیرسێێتانی مێحەمەد ڕەزا شێێا وا بێ انمم ئەو دەمێێی ئەو پشێتی وم تەقێێریبەن کێاول بێێوو، دەشێێت و کەالوە و تەپە و 
مەپە و ئەوانە چەنێێد سێێاختومانی قەدیمێێی لێێج مێێابوو ئێێی دەورەکێێانی پێشێێوو ئێێاوەدان نەبێێوو، ئەمە لەو دەبیرسێێتانەمان 

، بەاڵژ ئەوان لەو ساختومانەیان دەخوێند کە دوایی وەرەهراژ و پێش وەرهرامیش شێ  ئەحێمەدی بێارزانی دوای وەی دەخوێند
کە هاتنە وم دەوێدا دانیشتبوونم یەک دوو تێئاتریش کە ئەو دەمی دەبیرسێتان بێوو هەر لەو حەسێارە درا و بێۆ یەکەژ جێار 

وهێکێێی تێئێێات ە بێێاکۆ ڕا هێاتبوو و ئەوان شێێتێکی مەوقولعێێادە جالبیێێان مێن لەو سێێەردەمەدا دەگەڵ تێئێێاتر ئاشێێنا بێووژ و گرو
 .. نیشان دا
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 : بە تورکی؟ئەمیر حەسەنپوور
 

بەڵێێج بە تێێورکی و دوایێێیش گرووهێکێێی هێێونەری لە تەورێێێ  ڕا هێێاتبوونم لە دوو مەرحەلە دا ئەمێێن بەم  :جەلیررل گررادانی
گە تێێی نەگەیشێتبم لە مەمێاهیمی کەلیمەکێان چێون ئەو دەمێی بەحاڵی خۆژ زۆرژ حەز لج کرد، زۆرژ پج خۆم بوو، جێا ڕەنێ

تورکیم نە دەزانی ئەمما بۆژ شتێکی جال  بوو، بە تێئاتریشیان دەگو  تەیاتوورم چون هێندێک کەلیمە هەیە کە دەگۆڕدرم 
نێێدێک لە بە گێێوێرەی سێێەلییە خەڵێێک و وانە کە کێێابرای سێێاحێبی هەر ناشیناسێێێتەوە کەلێێیمەکەیم بەاڵژ دوای ئەوە کە هێ

هاونیشتمانانی کوردستانی دیوی گەرمیان هاتن بۆ ئەوم بە تایبەتی لە سەرەتای بەرەو تێکشێکانی شۆڕشێی بێارزانی و دوای 
" ی سەی شەوانە دا من باشم لە بیرە "عوسێمان دانێیشئەوەی کە بارزانییەکان هاتن مامۆستاکان زیاتر بوون، هەر لەو مەدرە

مامۆسێتا مێحەمەد تۆمیێق وردی ئەوانە دەرسێیان پێج دەکێوتینەوە کە دوایێی بێوونە معەلیمێی ڕەحمەتی، نووری ئەحمەد تەها، 
ڕۆژانەشێێێمان لە مەدرەسێێێەی گەالوێێێێژ کە دەرسێێێیان دەکێێێوتەوە هەر کێێێاژ لە ڕشێێێتەیەکدا، مامۆسێێێتای باشێێێیش بێێێوون ئەو دەژ 

ئەوە بوو کە ئەوان لەگەڵ کێوردی و  موستەوایان زیاتر لە مامۆستاکانی پێشووی خۆمان بوو، موستەوای کوردییانم هۆیەکەشی
 مزبانی کوردی لە مێژ بوو ئاشناییان هەبوو کە بۆ مە شتەکە تازە بوو

 
 : جا چەند سەعاتوو دەرد دەخوێندو دەزانی لە چ ساعەتێکی ڕا؟ئەمیر حەسەنپوور

 
نیوسێەعاتێک بە ڕێگێاوە  ئێمە مەعموولەن لە سەعا  چوار، چوارونیێوی دوای نیوەڕرۆیێان تەعتیێا دەبێووین، :جەلیل گادانی

دەبووین تاوەکوونج مەدرەسەکەمان بە نێێوی مەدرەسێەی پەهێ ەوی لە هەوەڵێی گەڕەکێی هەرمەنیێان ب ێێین لە سێەر دڕووان لە 
خێێانووی میێێرزا سێێوڵتانی دا بێێوو هەتێێا لەوێێێڕا دەگەیشێێتینەوە و دەچێێووین کتێێێ  و متێبێێی یێێا دەمێێتەر و مەمێێتەری کوردیمێێان 

مێێان دەوێێێرا بیبەیێێنە مەدرەسێێەی ڕۆژانە چێێون دەبێێووە ئەسێێبابی تێێووڕەیی مامۆسێێتاکانی ڕۆژانە و هەڵێێدەگر  کە ئەو دەمێێی نە
هێندێک جار وەبەر کوتەکیش دەکەوتین نیو سەعاتێکمان پج دەچوو لە سێەعا  پێێنج پێێنج و نیێوی ئەو کێا  دەسێتمان پێج 

هێنێدێک جێاریش کە دەرسێەکانمان دەمێاوە  دەکرد جاری وا بوو دەچووینە، هەتاوەکوونج وەختی نێان خێواردن لەوم دەبێووین،
دوای نێێێان خێێێواردنیش دووبێێێارە دەهێێێاتینەوە خەریێێێک دەبێێێووین، دوایێێێی وای لێێێج هێێێاتبوو بە تێێێایبەتی ئەو دەژ کە بڕێێێێک 
مەدرەسەکەمان لە ماڵی ئێێمەوە و هێنێدێک لە کوڕەکێان بڕێێک دوور کەوتبێووەوە ئیێدی شێەوانە دوای نێان خێواردنج دەچێووین 

ی شێێەو خەریێێک دەبێێووین و مەشێێوووڵ دەبێێووین مامۆسێێتاکانمان زۆریێێان زەحێێمە  دەگەڵ -١٢و  ١١اتی تەقێێریبەن تێێا سێێەع
دەکێشێێێاین و بە ڕاسێێێتی دڵبێێێۆز بێێێوونم وە ئەمێێێن قە  خێێێاترەی ئەو مامۆسێێێتایانەی ئەو دەژ لە بیێێێر نێێێاکەژ کە بەو پەڕی 

 .دڵبۆزییەوە دەرسیان پج دەکوتین و مێری شتی تازەیان دەکردین
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 : مەحەسی ەکان هیچت لە بیرە کج بوون؟وورئەمیر حەسەنپ
 

بەڵج موحەسی ەکانم هێندێک لە بیرەم عەرز  دەکەژ ئەوەی لە بیرمە مەڕحوومی عوسمانی یۆسفی بوو، کێاک  :جەلیل گادانی
مبتەمای ئەلیاسی بوو، خودا لێخۆشبوو مەحموودی ناڵبەندی بوو، ئەوە دەستە برادەرێک بووین زۆریش پێێکەوە ن یێک بێووین 

زۆر پێێێێکەوە گەرژ بێێێووین دوایێێێیش هەر بە تێگێێێڕا چێێێووین بێێێۆ مەدرەسێێێەی گەالوێێێێژی ڕۆژانە لەو مەدرەسێێێە ڕا و لەوم بە  و
خوێنێێدنی خۆمێێان درێژەمێێان دام وە دوایێێیش لە دەبیرسێێتانی بەینێێێک هەر هێێاوکاد و هێێاودەرد بێێووینم ئەوانەژ لە بیێێرە 

اڵژ لە دەرد دا تەقێێێریبەن لەو مەقێێێتەعە دا وەک یەک مەڕحێێێوومی کێێێاک خەلی ێێێی بێێێراژ بێێێوو کە لەمێێێن گەورەتێێێر بێێێوو بە
دەمانخوێند، سینی لە سەرەوەی منیش بوو، بەاڵژ چون کوردیمان بە یەکەوە دەست پج کرد بوو هەر پێکەوە دەچووینە پێێشم 

 مئەوانەژ لە بیرەم ڕەنگە حامی ەژ قەد نەدا لەوەژ زیاتر وەبیر بێتەوە
 

 درەسەی تێدا بوو ماوە هێشتا؟: ئەو خانووبەرەی مەئەمیر حەسەنپوور
 

 ئەو خانووبەری ئێمە دەمەرمووی یا ئی ماڵە تەهازادەی ] ئەیووبیان ؟ :جەلیل گادانی
 

 : ئی ئێوە و هەر تکیانئەمیر حەسەنپوور
 

بەڵێێج، وەاڵهێێێی ئەو خێێانوانە هەر تکیێێێان مێێێاون بەاڵژ بە تەغیراتێکێێی زۆرەوەم ئەو خێێێانووەی مە چێێێون  :جەلیرررل گرررادانی
زۆر زۆر گەورە بوو ئێبتا وا ب انم دە نیهایەتدا ببوو بە ماڵی سورنجداغی بۆ خۆیان شارۆچکەیەکیان لج دروسێت  خانوویەکی

کردووە دە پازدە بیبت ماڵیان تێناوە، هێندێک هۆدە و مۆدەی دیکەشیان تێدا سێاز کێردووەم خێانووەکەی مێاڵە جێاجی سێەید 
 مو بڕێک تازە کراوەتەوە و ڕەنگ و دیمەنی تازەتری پج دراوە عەبمی سەید تەهام هەر بەو جوورە تەغیراتی کردووە

 
 عەکبوو نییە لە ماڵەکەی خۆتان؟: ئەمیر حەسەنپوور

 
 .بە داخەوە نەوەال نیمانە، نەخێر :جەلیل گادانی

 
مەدرەسێەی؟ لە ئامادەبوانی دیکەی دانیشتنەکە دەپرسج م دەی پرسێیاری دی ئێێوە نیتێانە سێەبارە  بەو ]: ئەمیر حەسەنپوور

 .کاک جەلیا چایەکی بخۆوە
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 : لە مەدرەسەی تەواوی دەرسەکان ئایا هەر کوردی بوو یا شتی دیکەم بوو یا چۆن دەکوتراوە؟نەبی قادری
 

 بەڵج: ئەمیر حەسەنپوور
 

هەتێا کە ئەو وەزعە هاتە پێشج ئێازادییەکی بەرچێاو هەبێوو  ٢٥لە شەهریوەری بیبتەوە هەتاوەکوو ]سالی   :جەلیل گادانی
ئەو دەورەی کە حکوومەتیش ئێعاژ نەکرا بێوو ئەمێن و ئەمێان لە کوردسێتانی ئەو دەمێی ئێێمە زۆر زیێاتر لە ئەمێن و ئەمێانی 
ئێبتای کوردستانی عێڕاە بوو هەتا حکوومەتیش نەبێوو ئەمێن و ئەمێانەکە زۆر زۆر زیێاتر بێووم چێون بە ڕاسێتی ئەخاقیێا  

سێک بە خۆڕایی تەعێدا بە خێوێنی کەسێێک بکێا و کەسێێک بکێووژم مێن لە بیێرمە زۆر بەرز بوو خەڵک قبووڵیان نەدەکرد کە
هەر لەو عالەمی بج وانێکی دا بەر لە ئێعامی کۆمار و ئەوانە میرزا ڕەحمانی شێامیعی لە نێوەڕاسێتی مەیێدانی کاروانبێەرای 

 شامیعی ئەو جێگای قەپانی لج بوو، وەبیر  دم؟
 

 بەڵج بەڵج،: ئەمیر حەسەنپوور
 

لەوم میرزا ڕەحمێانی شێامیعی پیێاوێکی مێوحتەڕەمی سێابمغج بێوو ئەوانە، لەوم دوکەد، دوو چەرچێی، دوو  :گادانیجەلیل 
معامەلەچی کە مەعموولەن خوری و مێمن و شێتی وایێان دەکێڕی و دەمرۆشێت و ئەوانە کێشێەیەکیان لێج پەیێدا دەبێج، یەکیێان 

لە حێوجرەی خێۆی، لە حێوجرەی تەجاڕەتخێانەکەی بێوو دێێتە مەست بووە گۆیا، شێەڕەکەم درێێژەی هەبێوو میێرزا ڕەحمێانیش 
خوارم وەساتەتج بکا هەر ئەو کابرا مەستە بە نێوی هاشمی مەرهێادی یەک دەمێانچەی لە تەپ ێی سێەری دا لەوم کوشێتی و 

بە خبتیم تەواو بوو میرزا ڕەحمانی شامیعی مرد و خمد بوو بەاڵژ هەسێتی مەسێئوولییەتەکە جۆرێێک بێوو کەمتێرین مەجێال 
قاتڵ نەدرا مەوری لە کووچە و کۆاڵن و نێو بازاڕ وەدووی کەوتن پام دوو سج سەعا  کابرایان لە ماڵێکی گەڕەکێی "خێڕم" 
دیتەوە، کە گەڕەکی خۆشیان بوو بڕێک لە سەرەوەتری ماڵە خۆیان و هەر لەوم می مەج یس کوشێتیانەوەم کێابرا نەیێدەتوانی 

 .حیووقی خەڵک بکام واقعییە  ئەوە بووتەعدا بکا و خەڵک بکووژم و تەجاوەز بە 
 

: کاک جەلیێا لە پێێش وا بێ انم ڕاگەیانێدنی کۆمێار لە مەهابێاد کێابرایەک دەکێووژرم کە وا بێ انم تەجێاڕەتی حەسەن قازی
 کردووە بە نێوی غەمووری مەحموودیان

 
 .پێش جەرەیانی کۆمار نەبوو، دە جەریانی کۆمار دا بوو :جەلیل گادانی
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 دە جەرەیانی کۆمار دام وەکوو ب انی جەریانی کووژرانی ئەو کەسە چۆن بووە؟: حەسەن قازی
 

 وەاڵهی ریوایاتی موختەلیف هەبووم هێندێک پێیان وا بوو کە ئەو مەردە تەمایوالتی توودەیی هەیە و بۆ  :جەلیل گادانی
یم ئەوە جەنبەیەکێێی بێێوو، هێنێێدێک کێێورد بە تێێایبەتی ئەعێێ ای کێێۆمەڵەی ژێکێێامی پێشێێوو قێێابی ی تەحەمێێول نیێێیە وجێێوود

جەنبەیەکی ئەوە بوو کە ئەو کابرایە دەگەڵ عەشیرە  و ئەوانە زۆر تێکەاڵو بوو عی ەتی ئەوە بێوو کە تێاجری مێوحتەڕەژ و 
ناسراوی مەهابادم بوو، ئەو دەمی مۆدێرنترین ماڵی مەهابێادێی هەبێوو، سێاختومانەکانی ڕەنێگە ئێبێتام هەر مێابجم هەتێا 

وین هەر مێێا بێێووم سێێەرەوەی دووکێێانی قەنێێادی عەلێێی خومێێایی یم ئەوە سێێاختومانەی سێێەرەوە ئەوە ئێێێمە کە لە شێێاری بێێو
ساختومانی وان بووم هێنێدێک حەساسێییە  لەو ڕابیێتەی دا مێومکینە بووبێێت وە هێنێدێکیش پێیێان وا بێوو لە ڕابیێتە لەگەڵ 

وون وەلێێی دە حەقییەتێێدا مەع ێێووژ هەر نەبێێوو دژایەتێێی لەگەڵ کۆمێێاری کوردسێێتاندا کێێووژراوەم ئەو ریوایەتێێانە هەمێێووی هەبێێ
ئاخرەکەی کە چییە قەزییەم چونکوو حەتتێا ئەو مەسێەلە کێشاشێی بێۆ الی شەخبێی پێشێەوای تێا ئەو جێگێای مێن لە بیێرمە 
بنەمێێاڵەکەی چێێوو بێێوون و ڕەحمێێانی کێێوڕی هاوکاسێێی مە بێێوو هاوکاسێێی مێێن و کێێاک عەلیێێی قێێازی بێێوو لە کاسێێی ئەوەڵێێی 

ئێمەم واقیعەن موتەئەسیر بووین چونکە میرزا ڕەحمان ] !!!  دەزانین پیاوێکی بام بوو، پیێاوێکی بێج زەڕ  دەبیرستان بووم
بوو، پیاوێکی بە سوودیش بوو چون دەگەڵ زۆر لە ئاغا و ئەوانە قەرز و قۆڵ و ممنی دەکێردم پیێاوێکی باسێەوادیش بێوو دە 

ڕادیۆ لە زەمانی شەڕی دووەمێی جیهانیێدا هێاتبووە مەهابێادم دوو  حەدی خۆی دا وە بە مەرهەنگ بوو و لە کاتێکدا کە تازە
ماڵ ڕادیۆیان هەبووە کە ئەو دوو ماڵە تەقریبەن وەک دیوەخان وا بێوون ئەغێ ە  خەڵکیێان لێج بێووە بێۆ گوێێدانی ڕادیێۆی، 

ە واقیعێدا ئەو دوو یەکێکیان ماڵی مەحموودیان بوو، یەکێکیان مێاڵی میێرزا ڕەحمەتێی شێامیعی بێووەم وە مەنبەعێی خەبەری د
ماڵە بوون کە دە ناو شاردا مەشهوور بوو کە پیاوان دەچن لە ماڵە میرزا ڕەحمەتی یا لە ماڵە میێرزا غەمێووری مەحموودیێان 
گوم دەدەنە ڕادیێۆیم هەر چەنێد ئەو بنەمێاڵە دڵیێان ئێبێتام هەر کەدەریێان هەیە نیبێبە  بە حکێوومەتی کوردسێتان و بە 

ڕوای مێێێێێن بە سێێێێێەڕاحەتێکی کە پێشێێێێێەوا هەیبێێێێێوو ئەگەر شێێێێێتێکی وا بێێێێێایە وەاڵ زۆر بە شەخبێێێێێی پێشێێێێێەوا بەاڵژ بە بێێێێێ
سەڕاحەسەڕاحە  ئێعامی دەکێرد و ڕاشێی دەگەیانێد کە شێتێکی ئێاوا بێووە و لە سێەر ئەوەی کێووژراوەم بەاڵژ ئەمێن پێێم وایە 

خەبەرژم شێێایع بێێوو بە دەسێێتی پێشێێەوا ئاگێێای لەو قەزیێێیەی نەبێێووە، هەر بێێۆیەم کوتێێوویەتی واقعیێێیە  ئەوەیە ئەمێێن بێێج 
کەسێک کووژراوە کە هەتا ئەو سااڵنەم لە عێڕاقێدا دەژیێا نێاوەکەی گۆڕیبێوو " مێاژ سێەعیدی حەمە قێالەی" مەشێهوور بێوو، 
دوایی لە عێڕاە ببووە ماژ قادر، خەزووری کاک خالیدی حیبێامیم هەر لە بەر ئەوەم ئەو هەتێا سێاڵەکانی دوای ڕووخێانی 

وونی مەهابێێادم نەدەبێووەوەم حەتتێێا لە حەمتاکانیشێێدا کە ئەوە بێوو مێێن هەر نەمبیبێێت کە هێێاتبێتەوە شێا و ئەوانە هەر تخێێ
مەهابادمم بەاڵژ لەو ڕەوەی دا چوو بێووەوە مەهابێادم بەینێکێیش لەوم ببێوو، عێای ەکەی دەیێان گێێڕاوە کە زۆر دڵێی کرمێج 

رچێی زادگێاهی خێۆمە و واڵتێی خێۆمە و ئەوانە ، جێا بوو، زۆر ناڕەحە  بوو، دەیکو  وەاڵهێی دڵێم ئێۆقرە نێاگرم لێێرە ئەگە
ئایا دلهوڕە بووە، ئایا مەسەلەی ڕووحی بووە، مەسەلەی ڕەوانێی بێووە ئەوانە هەمێوو ئیمکێانی هەیە هێاتووەتەوە بێۆ ڕانێیە، 



 هەڤپەیڤینی مامۆستا ئەمیر حەسەنپوور لەگەڵ کاک جەلیلی گادانی

 

 

15 
 

مێاوە مێاژ لە ڕانیە دا دادەنیشتنم پێرار کە من گەڕامەوە لە سەمەری دەرم کوتیان وەاڵ ماژ قێادر ئەمێری خێودای کێردووە، نە
 .قادر

 
 ماژ سەعید: حەسەن قازی

 
بەڵێێج مێێاژ سێێەعیدی حەمە قێێالەی کە بە مێێاژ قێێادر ناسێێرا بێێوو لە عێڕاقێێجم تەسێێادومەن دەو جەرەیێێانی  :جەلیررل گررادانی

وانێکێش دا کوڕێکی شەهید بووە ، لە جەرەیانی شەڕی ئیبامی و یەکێتیی دا کێوڕێکی شێەهید بێووە واژ گێوم لێبێووە دڵشێاد 
دڵشاد کوڕێکی بااڵ بەرز بوو چ ەوکەبابی و ئەوانەشێی هەبێوو دوو جێاریش هێاتبووە الی مە بێۆ جێێژنە پیێرۆزە و شێتی بێتم 

وام واژ بیبت،ئەو دەبج شەهید بووبج ئەمێن وەژ زانێی خوسێرەوە چێون بەرپرسێی یەکێتیێیە لە ڕانێیە مکێری خوسێرەویم کێرد، 
 من شەهید بووەبەاڵژ گۆیا ئەو دەژ خوسرەو لەوم نەبووە، حەمە سوڵتا

 
 : ئەوە بابی خوسرەو و ئەو وانێکج، ئەو کابرایان دەکو ؟ نەبی قادری

 
 .بەڵج بەڵج، خوسرەو کوڕی چکۆڵەیەتی، سمایا کوڕی گەورەیەتی :جەلیل گادانی

 
 جا کاک جەلیا بگەڕێینەوە سەر ئەو پرسیارەی کە کاک نەبی کردی کە موحتەوای دەرسەکان چ بوون؟: ئەمیر حەسەنپوور

 
وەاڵهی موحتەوای دەرسەکان دە حەقییەتدا پێجگە لە زبانی کوردی زۆرتر لە سەر مەسەلەی تاریخی کێورد و  :جەلیل گادانی

عەڕەکەی کێێێورد بۆیێێێان بێێێاد دەکێێێردین، نەوعێێێێک تەشێێێریحی کێێێوردایەتی و ب وانێێێدنی هەسێێێتی کێێێوردایەتی دە نێێێاو ئێێێێمە 
ێگێای ئەو مامۆسێتایانەوە دەگەڵ شۆڕشێی بێارزان کە هێاتبووە پێشێج قوتابییەکاندا بوو زۆر باشم لە بیرە ئێمە ئەو دەژ لە ڕ

ئاشنا بووین، باسی ئەوەیان بۆ دەکردین، خەبەرەکانیان بۆ دەگێڕاینەوە ئەوەی کە دەیێان بیبێتم وە هەر وەهێا بەرانێبەر بە 
ین ئێێێمە زیێێاتر لە کێێورد و هەر زوڵێێم و سێێتەمێکی کە لە کێێورد کێێراوە زۆر باسێێیان بێێۆ دەکێێردین دە حەقییەتێێدا دەکێێرم ب ێێێ

زەرمییەتێێی خۆمێێان شێێتی تازەیێێان پێێج دەکێێوتین، شێێتی تێێازە مێێێر دەبێێووین چێێونکە ئیبتیعدادیشێێمان هەبێێوو، عەالقەشێێمان 
مەوقولعادە پێی بوو زوربەی زۆری، ساڵهایی ساڵ وەکوو نەقش در مێشکماندا مابووەوە، ڕەنگە ئێبتام هێندێک شێتمان هەر 

 . ماوەم ئەو شتانە دەو چوارچێوە دا زۆرتر ئی ئەو دەمی بج کە دە زێهنمان دا
 

 : ئەمن پرسیارێکم هەبووحەسەن قازی
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 بەڵج مەرموو: ئەمیر حەسەنپوور
 

: لە باسێکمان لەگەڵ خانمێک کە هێندێک ڕووداوەکانی ئەو زەمێانی لە بیێرە باسێی ئەوەی دەکێرد کە وا بێ انم حەسەن قازی
جارێک پێشەوایان تەهدید کردووە بە دەمانچە، چوونە پێێش مێاڵەکەی  دیبان پێش تەشکی ی کۆمار بووبج کە چەند کەسێک

 یەک لەوانە " باقی حەسەنە شەل "م ئەتۆ هیچ شتێکی وا  بیبتووە؟
 

باقی حەسێەنە شێەلی"  "من نەمبیبتووە کە شتێکی وا بەرانبەر بە پێشەوا و بنەماڵەی پێشەوا کرا بج بەاڵژ  :جەلیل گادانی
ممن و ئەوە نەبوو بڕێک گۆیا شەڕارەتی خێۆی هەبێووە ئەممێا دە عەینێی حاڵێدا کێابرایەکی ئێازا ئینبانێکی زۆر خۆم نیو و 

بێێووە مکێێر دەکەمەوە ئەوانە تیشێێێک بێێوون مەوقولعێێادە موتەعەسێێی  سێێەبارە  بە مەسێێەلەی ژێکێێاو، کێێۆمەڵەی ژێکێێاو وە 
بە حی بێی دێمێۆکڕاتی کوردسێتان، تێا  عەلەلخبوود بە دوای ئەوەیدا کە مەسەلەی مەوجوودییەتی حیێ   ئێێعاژ کێرا و بێوو

ئەو دەمی ئێرانیشی دەگەڵ نەبووە موت ەقا، هێندێک حەساسییەتیان هەبوو پێیان وا بوو کە ئەوە خێ مە  بە می  ەتێی کێورد 
نییە و کۆمەڵەی ژێکامە کە دەتێوانج ڕێبێازی ئەسێ ی می  ەتێی کێورد بێج و دەتێوانج می  ەتێی کێورد نەجێا  بێدام بێۆیە بەعیێد 

شتی وا کرا بج بەاڵژ من شەخبەن نەم انیوە ئەوە باقی حەسێەنە شێەلی یێا کەسێانێکی دیێکە بێووبن چونکێوو پێشێەوا نازانم 
 .قەدر و قوربی تایبەتی خۆی هەبووە و ئەوەی کە کەسێک بییەوم ئیحیانەن بج ئیحتڕامی پج بکا زۆر بەعید دەزانم

 
کە قبەیان کردووە مەسێەلەن لەوانە خودالێخۆشێبوو میێرزا  : باشە لە ڕۆژی دووی ڕێبەندان لەوم چەند کەسێکحەسەن قازی

محەمەدئەمینی مێوعینی بە نێێو باسێی چەنێد کەسێی کێردووە کە ئەوانە خێائینن و ئەوانەم حەتێمەن بەڕێ یشێت بیبێتووتە کە 
 م؟کۆمار تەشکیا بووە چەند کەسێک وەکوو جاسوود بە شاریدا گێڕدراون لەوانە محەمەد ماروقیم شتێکی وا  وەبیر د

 
 .بەڵی زۆر چاکم وەبیر دمم ڕەنگە بۆ خۆشم بە حوکمی ئێحباسی ئەو دەمی بەشی خۆژ تج هاویشتبج :جەلیل گادانی

 
 : ئەوە چۆن بوو جەرەیانەکەی؟حەسەن قازی

 
 .عەرزژ بە ح وور لە سەر مەسەلەی ئەوەڵ کە مەرمووتان، پرسیارەکەتان بام لە بیرژ نییە :جەلیل گادانی

 
:پرسیار نەبوو ئەوەی کە لە ڕۆژنامەی کوردستان دا هاتووە چەند کەد لە قبەکانیان دا باسی چەنێد کەسێیان حەسەن قازی

 .کردووە بۆ نموونە عەلی ئاغای حاجی ئێ خانی
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 ئەمن لە بیرژ نییە کە باسی ئەشخاد بەو شێوە کرابجم چون من وەکوو قوتابییەک لە سان و ڕێژەکە دا  :جەلیل گادانی
 .بووژ، یەکێک لەو ڕۆژە تاریخییانەی تەمەنم بووەبەشدار 

 
 !: دەو کتێبەدا هاتووە، ئیبتینادی پج کراوە مەن ووری کاک حەسەنی ئەوەیەنەبی قادری

 

جا ئەوە نازانم ئەگەر سەنەدی زینێدوو هەبێج، بەاڵژ بەرخێوردێکی نێاحەزی دیێکە هێاتە گێۆڕم ئەو ڕۆژی کە  :جەلیل گادانی
ە داخەوە ئەویێێێش ئەوە بێێێوو دەگەڵ ئەوەی کە قێێێازیی مێێێحەمەد ئەو دەژ کاندیێێێداتۆری ڕەئێێێیس دوایێێێیش هەر ڕەنگێێێی داوە ب

جمهووری بێوو حێاجی سێەید عەبێدواڵ ئەمەنێدیش لە الیەکێی دیێکەوە مەتێڕەح بێوو وەکێوو کاندیێداتۆڕیم ئەوە لە الیەکێی کە 
ور، بەینێی هەرکییەکێان و مێاڵە جێاجی بی ەخەرە پێشەوا قازی لە الیەن حی بەوە پێشنەهاد کرا بوو و بوو بە ڕەئێیس جمهێو

سێێێەید عەبێێێدواڵ ئەمەنێێێدیش لە سێێێەر مەسێێێەلەی هێنێێێدێک م ێێێک و زەوی و زار و مێێێمن و ئەوانە کێشێێێە و هەاڵیەک بێێێوو لە 
مەنتەقەی مەرگەوەڕمم ئەو کێشە ڕەنگی دابووەوە نێاو ئەو ڕۆژەم لەو ڕۆژە دا خێو  واقعیێیە  ئەوە بێوو حێاجی سێەید عەبێم 

بادم زۆر خۆشەویبێت بێوو، بێشێک، هەتێا سێاڵهای سێاڵ دواتێریش ئەگەر دەهێا  مێن لە بیێرمە بۆخۆشێم ئەمەندیش لە مەها
حەتتێێا دەچێێووژ بە سێێەدان کەد بە پیێێرییەوە دەچێێوون تێێا پێێردی بەردەزەردی هێنێێدێک وەخێێت تێێا قەرا  بەحێێر و ئەوانەمم 

دێک تێێکەاڵوی مەسێەلەی سیاسێی بێکەن و لەوێدا هێندێک لەو ماجەڕایە ئیبتیفادەیان کرد و ویبتیان قەزییەی شەخبی هێنێ
هێندێک پێیان وا بوو کە غەدر لە حاجی سەید عەبێم ئەمەنێدی کێراوە ئەو دەبێوو بە حێوکمی ئەوەی کە پێشێتر قوربانییێان 
داوە، خێێانەوادەیەکی موبێێاری  بێێوون و ئەوە بێێوون و ئەوە بێێوون ببێێێتە ڕەئێێیس جمهێێوور وە لیێێاقەتی ویێێیە و حەقێێی ویێێیەم 

یعییە موشەخەسەن حیێ   ]ی دێمێۆکڕا   پێێی وا بێووە کە قێازیی مێحەمەد ئەوڕۆییتێرە و شێارەزاترە لە بێاری هێندێکیش تەب
سیاسێێێییەوە و باسێێێەوادترە لە بێێێاری زانیێێێاری جیهێێێانی و ئەوەوە و بی ێێێئەخەرە ئەو ئینتیخێێێا  بێێێووەم لە سێێێەر ئەو مەسێێێەلە 

ن بێێێوو و دوایێێێیش لە کۆمێێێار دا دا دەرەجە کێشێێێەیەک سێێێاز بێێێوو وە زێێێێڕۆ بەی کە ئەو دەمێێێی تەقێێێریبەن بەرپرسێێێی هێێێی
پۆدپۆلکۆڤنیکی هەبوو، یانی سێەرهەنگ بێوو کێشێەیەکی سێاز کێرد و لەوم بێج ئیحتیڕامێی بە بنەمێاڵەی سێەید تەهێای و بە 
شەخبی حاجی سێەید عەبێدواڵ ئەمەنێدی کێرد، ئەوە ئێازوردەگییەکی زۆری خێاتری بێۆ موریێد و مەنبێوو  و دۆسێتانی حێاجی 

ک هێنێا کە هێا  ببێێتە مەوجیبێی ئەوە کە شێەڕێکی قێورد لەوم لە بەینێی ئەو دوو الیەنە سێاز بێێتم بە سەید عەبدواڵ پێ
خۆشێێییەوە عاقێێڵ پیێێاوانی ئەو دەمێێی پێشێێی قەزییەکەیێێان گێێر  و نەیانهێشێێتم ئەوەی ئەمێێن لە بیێێرمە خەڵێێک گەڕابێێووەوە 

داری لەو ڕۆژە دا وە بەشێی زۆری میوانەکێانیش مااڵنیش چون جەماعەتێکی یەکجار زۆر هاتبوون بۆ ئێعامێی کۆمێاریش و بەشێ
بە سەر مااڵندا دابەم کرابوونم دە نێو ئەو مەجمووعە پیاوانە دا لە مااڵن بەحس بوو، ئێمەم تێعێدادێک میوانمێان هەبێوو 
 کە حەە بە زێڕۆیە، یا زۆرخراپ دەڵج، زێێڕۆ پیێاوێکی شێەڕوورە و مێمن و ئەوەیە حەقێی نیێیە شێەڕ سێاز کێا تێازە کۆمێاری

 کوردستان دامەزراوە چۆن دەبج شەڕی تێدا ساز بج و لەو قبانەم ئەو کێشەژ ئەمن لە بیرە و زێهنییەتێکم لەو کێشەیە 
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 .هەیە
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : دە وێدا هاتووە، باسی جاسووسەکانیکە مەن وور کج بوون؟نەبی قادری
 

سەریانم ئەوە لە جەرەیانی کۆمار دا هێندێک عەناسێوری بەاڵژ نازانم، ئەو دوو جاسووسانە ئێبتا دەچینەوە  :جەلیل گادانی
مەشێێکووک هەبێێوون ئەوە واقعییەتێێێکەم لەو کتێێێبەی کێێاک عێێێ ە  مەال مەحموودیشێێدا ]!! مەحمێێوود مەال عێ ەتیشێێدا  بێێاد 

نەم دەکرم، نامە دم ڕەدوبەدەڵ دەکرم، کە ممنکەد دەگەڵ هومایوونی ئاوای تەماد گر ، دوێنج هێاتە مێمن جێگێا و ئەوا
ئەو دەمیش ئەو شایعاتە زۆر بێووە بە تێایبەتی لە سێەر مەسێەلەی جەبێهەی سەردەشێت و ئیرتیبێاتی مەنگێوڕان و ئیرتیبێاتی 
هێندێک ئەمڕادی دیکە دەگەڵ عەناسوری حکوومەتی ئەگەر ئیشتیبا نەکەژ پێم وایە " سێەرهەنگ پ شێکی" بێوو کە ئەو دەمێی 

اژ لە بیێێرە، لەوم دەگەڵ ئەوەی ئیرتیباتیێێێان هەبێێووە و موکاتەبەیێێێان بەرپرسێێی پادگێێانی سەردەشێێێتج بێێووە ئەو زەمێێێان و
هەبێووەم دەی کێێێن و کێێێن خوالسێێە حکێوومە  بە ئیتیاعێێاتی ئەو زەمێێانی خێێۆیەوە دەگەڕم و نێامە و بەڵێێگە پەیێێدا دەکێێا کە 

ە سێێەر سێێابیت مێێحەمەدی مێێاڕوقی و حەسێێەنی ڕەئیبێێی کە یەکێێێک لە ئاغێێاوەتی دەوری سەردەشێێتج بێێووە ئەوانە شێێتەکەیان ل
 .دەبج، گرتبوویانن هێنابوویاننە شاری، لە شاریدا ئەوەی واقعییەتە گێڕایانن لە هەر تک خیاباناندا

 
 : بە چ شێوەیەک یانی؟حەسەن قازی

 
 وەاڵ هەر ئاوا دەیانگێڕان و :جەلیل گادانی

 
 : خەڵک تفیان لج دەکردن؟حەسەن قازی
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بوو کە خەڵک تفیان لج بکەن وەاڵ ئەمنیش ڕەنگە بێۆ خێۆژ ئەو دەمێی تفێم لێج بەڵج بەڵج، س اکەیان ئەوە  :جەلیل گادانی
کردبنم چونکە ئەو زەمانی هەر کەسێکی زبانی گەڕا با بەرانبەر بە کۆماری کوردستان بە تاوانبارێکی گەورە دەناسرا و جێێی 

ێنی ئەو خەڵێکەی موکێاتەبە بکێا خۆشی بووم شتێکی بەو هەموو بەدبەختی وەچنگی کوردی کەوتووە کابرا هەستج لە سەر خێو
بۆ خەڵکەکەی قابی ی تەحەمول نەبووم لە الی م گەوتی هەباساغای ڕا کە هێنایانن هەتاوەکوو بردیاننەوە شێەهرەبانی ئەو 
دەمێێی کە سێێەید پیێێرە بە ڕەحێێمە  بێێج ڕەئیبێێی شێێارەوانی! بێێوو، شێێارەوانی بە مەعنێێای شێێارەبانی ئێبێێتا چێێون لە عێڕاقێێج 

ەیەم هەتا وم خەڵک ئەوبەر ئەوبەری خیابێانج ڕاوەسێتا بێوون ئەوانیشێیان بە وێێدا دێنێا جێاری وابێوو شارەوانی شتێکی دیک
 .دووتفیشیان لج دەکردن، نە تفێک

 
 دوایە بەرەاڵیان کردن؟: ئەمیر حەسەنپوور

 
مێاروقی تەبعیێد کێرا دوایە بەینێک دە زیندانج دا مانەوەم ئازادیێان کێردن بەڵێجم بەاڵژ لە بیێرمە مێحەمەدی  :جەلیل گادانی

لە شار، لە شار نەما و چوو بۆ مەنگوڕان لە دێی"سیاقۆڵ" و ئەو دەوروبەرەی دەژیام دوایێی مێن لە حەمەڕەشێم پرسێی، حەمە 
ڕەشی سیاقۆڵی کوتم کا حەمەد ئەرم تێکەاڵوی ئەنگۆ لەگەڵ ئاغای ماروقی چییەم کوڕە کوتی ئەو زەمێانی کە ئەو کێابرایە 

تفیێێێان لێێێج کێێێردووە، لە ترسێێێی تفێێێان هەاڵتێێێووە هێێێاتووە دێێێێی مە لەوم مێێێاوەتەوە مێێێاوەیەک ئەو خەتێێێایەی کێێێردووە و 
ئاشنایەتییەکەمان لەوە ڕایەم حەسەنی ڕەئیبی ساڵەها دواتر هەر ژیا بەاڵژ پیاوێکی خۆم نێو نەبێوو هەر بە دەوڵەتخێواز 

حەتتێێا کوڕەکانیشێێی کە مێێابوون،  دەناسێێرا، بە قەولێێی خۆمێێان دەوڵەتخێێوا بێێوو و خەڵێێک خۆشێێیان نەدەویبێێت لە سەردەشێێتج
لە مەلەکێێولئەماکجم ئەویێێش هەر زۆر  ٤٧ -٤٦ڕەحمێێان ئاغایەکیێێان هەبێێوو کە دوایە دەگەڵ مێێن گیێێرا بێێوو لە دوای سێێاڵی 

 مئینبانێکی زەعیف و الواز بوو لە باری بیروبۆچوونی مکری و کوردایەتی و ئەوانەوە
 

 مەسەلەی ئۆپۆزیبیۆن و جیاوازی بیروباوەڕ و شتی وا هەبوو یان نا؟ : وەک بیبتبێت لە کادری بەڕێوەبەریداحەسەن قازی
 

لە کادری ڕەهبەریدا من شتێکی زەقێم پێج شێک نێایە، بەاڵژ شێتێکتان بێۆ بگێێڕمەوە، ڕەنێگە بە زەرەری مێاڵە  :جەلیل گادانی
ەبعیێێ  و تەمێێاو ، قازییێێانیش بێێج بەاڵژ هەر وەکێێوو واقعییەتێێی تێێاریخی بێێا ببێێجم مەسێێائی ێک هێێاتبووە پێشێێج هێنێێدێک ت

حەقییەتیش ئەوە بوو هێندێک وەخت دەرەجە دەدرا گێۆترەم مێن لە بیێرمە کەسێانێک ئەو زەمێان وەکێوو ڕەحمێانی مودەریبێی، 
وەکێێوو حەمیێێدی تابێێانی جێێا کێێج حێێوکمی داوە و کێێج دەسێێتووری داوە کە ببێێنە ئەمبێێەر دەیانهێنێێا لە خیابێێانج عالەمێێێک خێێڕ 

بە دەرەجەی سەروانی ناییا بێووم ئێی ئەو دوانەژ موشەخەسێەن لە بیێرە، ئەگەر ئیشێتیبا دەبووەوە کە ئەوە ئەوڕۆ ممن کەد 
نەکەژ پێم وایە دە ڕۆژێکیش دابووم ئەو جۆرە شتانە حەساسییەتی ئیجاد کردبوو تەبعی  و تەمێاو  هەبێوو دەزانێی ئینبێانی 
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ام حەساسێییەتی زیێاترەم مێحەمەد تۆمیێق ڕۆشەنبیریش مەعموولەن بۆ خۆی جوان مکر دەکێاتەوە بەرامێبەر بە مەسێائی ی ئێاو
وردیش ئینبانێکی هەژ شارەزا بوو لە باری سیاسییەوە وە لە باری ئەدەبییەوە وە هەژ بیروبۆچوونێکی زۆر جێوانی کێوردی وە 
کۆمەاڵیەتی هەبووم لەو ئەوزاعە بڕێک ناڕەحە  ببوو شتێکی ئینتییێادی نووسێیبوو دە ڕۆژنێامەی کوردسێتاندام ئێێوارم کە لە 
مەدرەسێێەی چێێۆتەوە لە مەسێێیری ڕێگێێایە ڕێگایێێان پێێج گرتبێێوو گۆیێێا بە دەسێێتووری حەمەحوسێێێن خێێانی یەک دەسێێت کێێوتەکی 
مومەسێێەلیان لێێج دابێێووم ئەوە سەروسێێەدایەکی زۆری لێێج ب ینێێد بێێوو و حەتتێێا هێێاتە ئەو ڕادەیەی کە ئیحتیمێێالی ئەوەی کە 

یانی کێرا و مێمن کێرا و قەزیێیەکە حەل بێوو و نەگەیشێتە ئەو مەدرەسە تەعتیا بج هاتە پێشجم بە خۆشییەوە دوایی پادەرم
ڕادەیەیم جێا شێێتی ئێاوا دەهێێاتە پێشێج، مەسێێایی ی ئێێاوا دەهێاتە گێێۆرم، جێێی تەئەسێێوو بێوو، بەاڵژ ئەو شێێتانە چێێی و ئەو 

 .شتانەی کە ئێبتا دەکرێن مەرقیان یەکجار زۆرە
 

 : کاک جەلیا شتێک کە بۆ من جێگای پرسیارە هەمیشەم چونکوو مرۆڤ جار جار مەرزێکی دادەنج هەتاکوو لە حەسەن قازی
ڕووی سێێەنەد و بەڵێێگە ڕوون نەبێێێتەوە، هێنێێدێک زەحێێمەتە پیێێاو مکرێکێێی ڕوونێێی هەبێێج لە سێێەر مەسێێەلەکە ئەویێێش وەکێێوو 

اتەم پرسێیارێکی زیێاتر تەقێوییەتی ئەو مەرزیێیەی پێشتریش باسم کرد چ ۆنایەتی بوونی کۆمەڵە ژێکێاو بە حی بێی دێمێۆکڕ
دەکا کە من الی خۆژ هەمە ئەویش ئەوەیە ئەو کەسانەی کە دامەزرێنەری ژێکاو بێوون و دوایەم کە پێشێەوا هێاتووەتە نێێو 
ژێکێێاو و بێێووەتە ئەنێێداژم وا بێێ انم لە بێێوونی ژێکێێاو بە حی بێێی دێمێێۆکڕا  ئەکبێێەرییە  لەگەڵ بێێوون سەبەکەشێێی ئەوەیە 

وانەی کە مەسئوولی کۆمەڵەی ژێکاو بوون دەحی بیشێدا مەسێئوولییەتیان بێووە یێا کاریێان کێردووە لە کێادری بەڕێێوەبەریی ئە
جمهووریێێدا جێێا ئەوانەی ئێبێێتا پیێێاو وەبیێێری بێێج، میێێرزا حوسێێێنی زێێێڕینگەران، عەرز  بێێکەژ مەنێێامی کەریمێێی، سێێەدییی 

ەری کێۆمەڵەی ژێکێاوم تەنیێا کەسێێکی کە لەو چوارچێێوەیە دا دیێار حەیدەری ئەوانەی کە ناسراون وەکێوو ئەنێدامی دامەزرێێن
 نییە کەسێکە بە نێوی عەزی ی زەندی، یان عەزی  ئەلمانیم ئەتۆ چۆنت بیبتووە، یان چۆنت لە بیرە ئەو شتانە؟

 
 من ئەوەی کە لەو بابەتەوە بیبتوومە  :جەلیل گادانی

  نەوارەکە ڕادەوستج]
 

ڕا، پرسیارەکەژ ئەوە بوو لە سێەر بێوونی کێۆمەڵەی ژیێانەوە یێان کێۆمەڵەی ژیێانی کێورد بە  : بی ێمەوە لە سەرحەسەن قازی
حی بێێی دێمێێۆکڕاتی کوردسێێتان هەتێێاکوو ئێبێێتا سێێەنەدەێکی مێێوعەیەن بە دەسێێتەوە نیێێیە کە ب ێێێێن زۆربە گەیشێێتووەتە ئەو 

ون مێاوەم بەاڵژ ئەوەی کە بێۆ مێن جێگێای بیروباوەڕە کە وەع بگۆڕدرم، لەوبارەیەوە زۆر شت بەدەسێتەوە نیێیە، زۆر شێت نێاڕو
سەرنجە ئەوەیە کە زۆربەی ئەو کەسانەی کە لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی بوون بەردەواژ بوون لە سەر کێار و چێاالکی خۆیێان 
لە کێێادر و چوارچێێێوەی حی بێێی دێمێێۆکڕاتی کوردسێێتاندام غەیێێری یەک دوو کەد، یەک لەوانە عەزیێێ ی زەنێێدی و مەوریێێدێکی 
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گەڕێتەوە سەر خودالێخۆشبوو عەبدولڕەحمانی زەبیحی کە ئەگەرچێی دە ڕۆژنێامەی کوردسێتاندا نووسێراوی هەیە، لە دیکەم دە
ڕەسێێمێکی کێێابینە دا کە گیێێراوە ئەویێێش دەگەڵەم و پاشێێان بێێۆ مەئموورییەتێێێک چێێووە بە مەرمێێانی پێشێێەوا بە پێێێی قبێێەی 

ەسێک بە نێوی سەرلەشێکر زەنێگەنە لە کتێبێی خێاتراتی دام هێندێک کەد کە سەبارە  بەو زەمانی شتیان نووسیوە لەوانە ک
کە عەنێێدولڕەحمانی زەبیحێێی، دڵشێێادی ڕەسێێووڵی، قاسێێمی قێێادری دەنێێێردرێن بێێۆ مەئموورییەتێێێک دوایە دەگیێێرێن و دوای 

سێی ئێاوا دامەزرانی کۆمار دێنەوە و خەڵک باربوویان دەکا لە مەهابادم مەبەستم ئەوەیە وەک ئێوە ب انن یان بیبێتبێتتان کە
هەبێێووە کە بە تەواوی دژی ئەو تەغییێێر و تەبێێدی ە بێێووبج؟ و بێێۆ هەمیشێێە دەسێێت لە چێێاالکی سیاسێێی هەڵگێێرم؟ وا بێێ انم 

 مپرسیارەکەژ ڕوونە یا دیبان بی ێمەوە
 

نەخێێر ڕونە زۆر سێشادم ئەمێن بەم بە حێاڵی خێۆژ پێێم شێک نێایە کە ئەو قەزیێیە بەو شێێوەیە لە گۆڕێێدا  :جەلیل گادانی
کە جەمعێکێێی قێێابی ی تەوەجێێو موخێێالەمەتی تەبێێدی ی کێێۆمەڵەی ژێکامیێێان بە حی بێێی دێمێێۆکڕا  کێێرد بێێجم ئەگەر  بووبێێێت

کەسانێکیش بووبن تێا ئەو جێگێایەی ئەمێن دەزانێم کەسێانێک نەبێوون کە مەشێهوور بێووبن و نەخشێی ئەساسێییان بێوو بێج لە 
بەشێی زۆریێان دە حەقییەتێدا تەئییێدی ئەو قەزییەیێان  کۆمەڵەی ژێکامدام ئەوانەی کە کاراییان هەبووە، باسێەوادیش بێوون

کردووە و وەکوو مەرمووتان لە جەرەیانی کۆماردا بەشدار بوون و مەسئوولییە  و بەرپرسیارەتییان بووەم عەزیێ ی زەنێدی کە 
ئەوەی کە بە عەزی  ئەڵمانی ناسراوە لە مەهابادم لە یەکێک لە م گەوتەکان کە ئیحتیمالەن م گەوتێی سێوور بێووبج پێام 

ئەو قەزییە ئێعاژ دەکرم داوا لە خەڵێک دەکێا دەڵێج بێابە ئەمێن موخێالفی ئەو نەزەرەژ وە مێن داوا دەکەژ گێوم ڕابگێرن بێۆ 
قبەکانم، هەیە بێۆ خۆتێان دەزانێبن ئەو شێانتاژە لە زۆر جێگێا، بە پێێچەوانەی ئوسێوول تەخێتەئەی دەکەن ئیجێازەی نێادەن 

قبەی خۆی بە خەڵک ڕابگەیێنج و دوای ئەو قەزییەم ڕەنگە هەر تووڕە بووبێێت و  قبە بکا وە دواییش مەجالی نابج ئیدی
چووە تارانج ئیدی تەقریبەن لەو دەمییەوە تا ئێبتا مەعالییەتی سیاسێی نەکێردەوەم هەر چەنێد پیێاوێکی بە ئیحبێاد بێوو 

اشێێم دەزانێێیم هێێیچ بێێوغ  و ئەمێێن چەنێێد جێێار موالقێێاتم کێێردووە لە دەورەی ئاوارەگیمێێدا لە تێێارانج چێێون بە کێێوردێکی ب
غەرەزێکیشی دە حەقییەتدا دە مێشکیدا نەبوو بفەرمووی بوغ  و غەرەزێکی هەبێج، ممنێکێی هەبێج وەک کێوردێکی دڵبێۆزیش 
ما هەتا ئاخری بە حەقییە  مونتەها ئیمڕاری معاشی دەکرد لدەکرد لە ڕێگای ئەوەوە! و کوردایەتییەکەشی لە بیێر نەبێوو و 

ن ئاگادار بم زۆر تەئکیدی لە سەر ئەوە بوو دەبج دە مێوحیتی مێاڵج دا کوڕەکێانی و کچەکێانی حەتێمەن تا ئەو جێگایەی ئەم
بە کێێوردی قبێێە بێێکەن و ئەوە نیشێێانەی ئەوەیە کە ئەو کێێابرایە هەسێێتی هەبێێووە و هەسێێتی خێێۆی لە دەسێێت نەدابێێووم باسێێی 

نووسینەوە ئەو کا  و دەکێرم ب یێین سێەتحی زانیێاری مامۆستا زەبیحیت کرد ئەویش دیارە ئینبانێکی بە توانا بووە لە باری 
لە زۆر ئەمڕادی ئەو زەمێانیش زیێاتر بێووە مەسێئوولییەتی موشەخەسێی ئەوەی نەبێووە بەاڵژ بێج شێک بە پێێی ئەو ئەسێناد و 

ۆ وی مەداریکەم کە ئێبتا خەریکە بمو دەبێتەوە لە کاروباری سیاسیدا دەستی هەبووە یانی کاری سیاسی زۆرتر کێردووە و بێ
ئەوەم ڕەنگە موناسیبتر بووبج تا بج دە کاری نی امی یا دەرەجەیەکی هەبج یێا ممنێکێی هەبێجم بێۆ خێۆ  دەزانێی ئەغ ەبێی 
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ئەمڕادێێێک حەتتێێا ب ێێێین لە کێێادری جمهوورییەتیشێێدا کاریێێان دەکێێرد بێێیجگەلە زابیتەکێێان ئەغ ەبیێێان مێێولەبەد بە لیباسێێی 
ەتیان دا، بەاڵژ ئەو هەر ئینبانێکی ئاوا مێابووەوە و هەر بەو دەلێی ەم دوای نی امی بوون لە شەڕاییتی خ مە  و کاتی خ م

تێکچوونی کۆمار ئەویێش یەکێێک لەو کەسێانە بێوو کە ئێاوارە و دەربەدەر بێوو هەتێا ئەو سێااڵنەی دوای عومریشێی مەهابێادی 
شێێانەی ئەوەیە دە واقیعێێدا بە هەر نەدیێێتەوە و زۆر کەمیشێێی دی و دوایێێیش ئەو بەاڵیەی بە سێێەر هێێا  کە دیتمێێانم ئەوە نی

قەولی مەشهوور شتێکی دەخۆیدا شک بردووە لە بێاری سیاسێییەوە، ئەگەر مەسێئوولییەتی ئاشکراشێی نەبێووبجم بەاڵژ تێا ئەو 
 مجێگایەی ئەمن دەزانم هێندێک موقاوەال  و وتوێژی سیاسی لە سەتحی زۆر سەرەوەشدا دەگەڵ مەسئوولین بەشدار بووە

 
 سەروبەندی تەمەنی چەندە بوو؟: ئەو حەسەن قازی

 
 مئەو دەمی ئەوەی من لە بیرژ بج حدوودی سی ساڵ، سی و پێنج ساڵ :جەلیل گادانی

 

 .ساڵ دەنوێنج ١٩، ١٨: بەاڵژ ڕەسمەکەی وا نیشان نادام ئەو ڕەسمەی کە چاپ کراوە وەک حەسەن قازی
 

 .بیکووژێنییەوە نەق ێکتان بۆ بگێڕمەوەئەمن ڕەسم زۆر بە میاک دانانێم، ئەوەم ئەگەر  :جەلیل گادانی
 

 .: نەخێر موشکی ە نییەحەسەن قازی
 

 ..ئەمن لە زیندانی قەسرم :جەلیل گادانی
 

 .: بیکووژێنمەوەحەسەن قازی
 

نێا مەسێئەلەیەک نیێیەم دوایێی بێۆ خۆتێان بیکێووژێننەوە ئەگەر پێتێان خێۆم نەبێوو التێان بێجم لە زینێدانج  :جەلیل گرادانی
قەسرم ڕا تەبعیدیان کردین ئەمن و کاک غەنی و بە ڕەحمە  بج کاک عەزی ی یوسفی بردیانین تووشی پیێاوێکی زۆر بێام 

ی تەواوی دابێێووینجم دەنێێا ژانێێدارمیش بێێوو بەاڵژ ببێێووین لە ڕێگێێایە کە بردینێێی زۆر عەجایبمێێان پێێج ڕاگەیشێێت ئێێازادییەک
ژانێێدارمێکی پیێێاو و بێێام و بە جێێورئە  بێێووم مەجێێالی داینێێج لە شێێێرازم چێێووینە سێێەر قەبێێری حێێام ی و نێێازانم سێێەعدی و 
هەمووی ئەوانەمان کرد، دوایی چێووینە عەکاسێیش عەکبێمان گێر ، عەکبێێکی باشێیان لە مێن کێشێا بێوو کە ئەمێن بۆخۆشێم 

موشێێتەبیه ببێێوو ئێێاوا جحێێێڵ بێێووژم هەر ئەو عەکبێێە جووبێێووە مێێاڵج دوایە دەیێێانگو  ژنەکێێان تەماشێێایان دەکێێرد ئەمێێرژ پێێج 
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هێندێک دەگریان دەیانگو  بۆی الڵ بێم ئەو جەوانەیێان دە زینێدانج کێردووەم دە حاڵێکێدا ئەمێن قەتێم وا جەوان و وا جێوان 
ردی قازی لە زیندانی قەسرم بێوون ئەوان ئێێمە لە بورازجێانج خۆ نەدیبووم عەکبێکم لەوەی نارد بۆ کاکە ڕەحیمی جەوانمە

بووینم نووسیبوویەوە جەلیا گیان وەاڵهی عەکبەکەتم زۆر زۆر پج جێوان بێوو گەیشێت دەزانێی جەحێێڵ بێوویەوە تەوسییەشێت 
یێان نێام  پج دەکەژ ئەگەر ناردتە خوازێنی هەر زەمانێک ئەو عەکبەی بنێێرەم ] بێۆ خێۆی پێج دەکەنێج ، تەوجێو دەمەرمێووی

 .بۆیە عەکس ناتوانج میاکێکی بام بج، بەاڵژ ئەمن واژ لەبترە کە حدوودەن سی سی و پێنج ساڵی دەبوو
 

لە بیێرتە کێاک جەلیێا کە کێاک ڕەحمێان، زەبیحێی بێۆ مێاوەیەک گیرابێج لە سێابمغج یێانی لە مێاڵج دا : ئەمیر حەسرەنپوور
 وا  بیبتووە؟مەجبوور بووبج بووبج، دەست بەسەر بووبج و ئاوام شتی 

 
بەحبێکی وا هەبووە، نە سەبارە  بە وی سێەبارە  بە یەک دوو کەسێی دیێکەم لە ڕابیێتە دەگەڵ چەپێڕەوی  :جەلیل گادانی

دا ب ێین ئەوانە تیشێک بێوون ئەو دەمێی وردە وردە خەریکێی بە ئیبێتیاح تەرحێی مەسێائی ی بە ئیبێتیاح پێشێکەوتخوازنە و 
و ئەو جوورە شتانە بوونم مەڕحێوومی زەبیحێیش ئەو زەمێانی بە پێێچەوانەی دوایە زۆر چەپ ئەوانە و مارکبییە  و لێنینی ژ 

بووە، سەدییی ئەنجیریش یەکێک لەو تیشە بووە کە هەر ئەو زەمان مونتەقیا کێرا بێۆ تێارانج و لە دەوری کۆمێار دا ئەسێ ەن 
تانی دە مەقتەعێێێک دا، دەم زانێێم کە بەو لە مەهابێادم نەبێێووم دوایێێی بێێی ەخەرە کێێاری سیاسێی کێێردووە هێێاتووەتەوە کوردسێێ

 .شێوە شەهید کرا
 

 .کە دەرچووە سەرنووسەرەکەی سەدییی ئەنجیری بووە "هاواری نیشتمان: بەاڵژ ئەو دەمی کە گۆڤاری "ازیحەسەن ق
 

 بەڵج،  :جەلیل گادانی
 

 .دەرچووە نەک بەر لە جمهووری: سەدییی ئەنجیری لە مەهاباد بووە، "هاواری نیشتمان" یش زەمانی جمهووری حەسەن قازی
 

نە عەینێی زەمێانی جەمهێووریم عەینێی زەمێانی جەمهێووری دەر نەچێووەم لە حەدو سێەدی جمهێووری دەرچێووە  :جەلیل گرادانی
ئەگەر تەماشێێای تێێاریخەکەی کەن دەقیێێقم حەتتێێا کێێاک سێێەدیق لە "نیشێێتمان" یشێێدا دەسێێتی هەبێێووە لە نووسێێینی نیشێێتماندا 

نیشێتمان " بێمو دەبێێتەوە ئێێمە کە بە "ەمی چاپخانە بەو شێوەیەی دا نەنێدرابووم ئەوەڵێین جێار کە دەستی هەبووە وە ئەو د
شەقامدا دەڕۆیشتین زۆرتر بۆ مەلەی دەچووین، ئەو دەمی چێۆژ و ئاوێێک هەبێوو لە سێابمغج تەڕاوەتێکێی تێایبەتی هەبێوو، 

 دوایی بۆمان مەع ووژ بوو کە بابە ئەوە شتێکە شتی پج هەستمان دەکرد شتێک چرکەی دم لەو ژێر زەمینەی ماڵە وێنەتانی 
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 .چاپ دەکەنم تایشە ئەوەم ئێمە نەمان دەزانی ئەوە چییە، ئەوە تایپ بووە، تایشیان دەکرد و بمویان دەکردەوە
 

 لە ماڵە وێنەتانی؟: ئەمیر حەسەنپوور
 

 لە تەبەقەی خواری ماڵە وێنەتانی بەڵێ. :جەلیل گادانی
 

 ارکت بەپااائە  ەوکی کە بەئااانە ساااەر باسااای یووتئاااارا  پ سااائارێ  ساااەب کااااە یەلئااا   ەمااا : ئەمیرررر حەسرررەنپوور
 دایکی نئشتما " بۆخۆت هئچ تئدا بووی؟"
 

عەرزت دککەم  ەما  لە دایکای نئشاتماندا نەباووم وککاوو  ااکت ی  ەسا یە کااە خەلئ ئشا  هەر وکە  ااکت ی  :جەلیل گادانی
تئپئ  منداڵی خوردساڵ بووی  وکە عەرزم ک د   ەو قوتابخانەیەش بۆخۆی عامئ ئکی  ەس ی نەبووکە بەاڵم  ئمە  ەو دکمی 

هاندکر بوو کە داندرابوو  ئمە بۆچوونما  زۆر ک ابۆوک  ئمە دکنئو خۆماندا هئنادێ  ەە  و ەااڵتەی  ەو زکمانئماا  تەما ی  
 ەوانە خ اپ  با خەریکی کاوردی ێئا  باوو ە ک د بوو وککوو یگئ  و مئشئ  و  ەوانە.  ەس ە   ەوانەما  نەدکک د دکمانکوت 

بە هەر شائوکیەە بە عئناوانی قوتاابی و  ەوانە ب دیاانئ  باۆ   با خەریکی دکرس بئ ە لە نەتئجە دا زۆر  ەوک بووی .  ئمە
نمایشاای " دایکاای نئشااتما  " و  ەو نمایشاانامەما  لە ناا،یکەوک دیاا ە هئناادێکما  بە مئشاا  زکباا  کاا د دوایاائە عەینااای 

کەما  وکرە ت هاتئنەوک لەەەڕککی خۆما  دیارک لە مە ەەورکت  هەبوو ە هەر خودی سەید عوبەیادییی  ەیئووبئاا  شانۆنامە
یەکئ  لەو هاندکرانە بووە بە ڕکممەت بێ کا خەلئ   بووە کوڕککانی ماڵە دێهستانی باوو .  ەمە  ەما  و کاا خەلائ    نای 

بااا باادکی .  ەو دکم ە  نەدکچااوو  بااۆ تەمەشااای شااانۆ. ماااڵە سااەید  دکسااتما  دا دکسااتی یەە و کوتمااا   ەو شااانۆیەی  کەم
ڕکمماانی  ەیئاووبی کە وکیەکئااا  هەباووە ڕکناگە کاااە ڕکساووب وکبئا ی بااێ ڕ مەبەسا  لە ڕکساووڵ  اریااایی یە.  .    ەوک 

 نەبوو هەر لە ماڵە...
 

 کووچەی هەش  مئت ی :ڕەسووڵ ئاریایی
 

ی قئا  مەڕۆ کە وکیەە باووە دیاار باوو وکختای خاۆی سااختوما  باووکە دکرە و یاا پشاتی دووکاانی مادەمەد :جەلیل گادانی
هەڵنەدکەئا ا  دار وماری ساختومانی لێ بوو زۆر  ەساتوور کە  ائمە بە چاوار پئانس کەساا  بۆماا  دیوارککانی ماو . باوکڕ کە

کما  خاوێ  کا دکوکە تەڕ وتەمئ،ماا   ەو دکمیە  ەو دکیویس  بئکاتەوک ساختوما .  ەو دارانەما  هەموو دکردا وک  ەو کە و
ک دە یەە یایمی هئناە یەە بەڕکی هئنا هەر کەسە شتئکی هئنا بە دارو باری ب ئئ  خوار و خائچ ساەمنەیەکما  سااز کا د 
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لە ەنانی ەەڕککئما  ەئڕاوک کە وکر  تەمەشای  ەو شانۆیە بکە .  ئمە شانۆکەما  هئنا ساەر ساەمنەی و شاانۆکەما  نئشاا  
بۆخۆشاما   وکیەە تەم ی . ێەوقولعادک پئئا  یالا  باوو. زۆری وا هەباوو دکە یاا  و ێواانئاا  دککا د و  ەوانە.دا پاش ما

پئما  سەی  بوو کە کارککەما  ە توویەتی. دوو ڕۆەماا  داە ڕۆەی  ەوکڵ هائچ خەبەر نەباوو ڕۆەی دووکم پئنجشاەمە باوو باۆ 
مەدرکساە تەعتئا  باوو  ەو زکماانی شاانۆکەما  دا و بە خەیااڵی ڕامەت سبەینێ ڕا یومعە دکباووە پئنجشاەمۆیا  پاشانوێ ا  

چووینەوک ماڵێ. بەیانی شەمۆیێ کە چووینەوک مەدرکساەی باێ خەبەر لە هەمووشاتئ  تەماشااما  کا د دکساتئا  کا د بە نئاو 
ەوک و هەشا  ناۆ دک خوێندنەوکە  ەوی لەو مەدرکسەی دکمانخوێند  ەوک یارێ هئشتا مەدرکسەی پەه ەوی یە نئویا  خوێنادین

کەس بووی  ڕکدیفئا  ک دی  بە تەرتئبی قەدە  ەمئە وردکڵە بووم تەبئعئائە لە نەێەرککاانی  ااخ ی باووم کوتماا  داخاودا 
بێێتەوە قیێامەکەی   ەوک چ خەبەرک ێاڵ  و  ەوانەە دوایە تەماشاما  ک د  عوبەیدی ب ای  ااای ماوبەلئیی ڕکناگە وکبئ تاا 

 هێاتن ئەوانە بێوو دەگەڵ کەریێم خێانی ڕەنێگە نەمێابج خێودای لێج خێۆم بێج، ئەو موسێتەخدیم موستەخدیمی مەدرەسێەی بێوو
 کێردین حەوا دە القیێان یەک یەک و کوتێاین عەرزیان دە بۆی، هاسانە زۆر دەکەوم دەستی وەبەر کە شتێکی چی ب ێم وەکوو

دایێێن، دە مەالقەیێێان کێێردین، لێیێێان دایێێن زۆر نێێاڕەحە  بێێووین، زۆر نێێاڕەحە  بێێووین  لێیێێان مامۆسێێتاکانم دە لێێێی جێێا و
بێێی ەخەرە بە دڵشێێکاوی و نێێاڕەحەتی گەڕایێێنەوە مێێاڵج و زیێێ  بێێووین لە مەدرەسێێەیم ئێێێوارم چێێووینە مەدرەسێێەی خۆمێێان، 

حەتینم خێاڵە مەال بە ڕەحێمە  مەدرەسەی کوردی کە پێشتر باسم کرد، چووینەوە و دیار بوو هەمێوو گێرژین و مێاتین و نێاڕە
 بج کوتی ئەوە چییە لە خۆڕا بە منی دەکو :

 
ڕک ئسی سنەی" یا بەعدکز مودکتها لئ  پ سی بابە خاڵە مە  تۆ بە م  بۆ وا دکڵئی؟ دکڵئی وکاڵ م  ناڕکمەت دکب   ەخە "

  وا باوو سانە عەیەمساتانە. ڕک ئسی سنەی یانی چی؟  ەو دکمی سنە ناخۆش بووە نئوی سنەش هەر ناخۆش بووە چو  پئما
ساانە دکەەڵ کااوردایەتی و دکەەڵ کۆمااار و  ەوکی نەبااوو. منااداڵ بااووی   ئاادی خااوی. کااوتی  ەوک دوایە پئاا  دکڵاائ . کااوتی 

ت  وکاڵ دوێنئکاانێ کوت  یا لە سایەی سەری  ئوک بۆ ناڕکمەت نابئ . کوتی چۆ ؟ کو  ناڕکمەت   ەوک چئئە و چ قەو ماوک؟
نئشااتما " مااا   ئجاا ا کاا دووک لە کە وکی ماااڵە سااەید ڕکممااانی تەواو خەڵکمااا  دڵخااۆش کاا دووکەو دایکاای نومایشاانامەی "

هاتوو  و ێاڵ  و  ەوانە  ەوڕۆ بەیانی کە چووینەوک مەدرکساەی ڕی،یاا  کا دووی  و لە   ەنەکانی ەەڕککێ بە دوو یار هەموو
وشاەکەم لە پاێ داکەناد و پائ  نئشاا  دا هئساتا هەر ێە قەیا  داوی   ەم  لە بئا مە هەر وا ەاۆرکوی  دک پاێ دا نەباوو کە

سوور و ڕکش بوو بنی  ق  کوت   ەوک  اوایا  لێ ک دووی .  ەویدیکە کاوتی وکاڵ  ەمائە وامە  ەویادیکە کاوتی  ەمائە وام 
زۆر ناڕکمەت بوو  کوتی چۆ   اوایا  لاێ کا دوو ؟ معەلئمەکاا  کاۆ باوونەوک عوساما  دانائە عەیایا  تووشای  ئدساسائکی 
سەی  ببووە کەێی دکردکدا مەپ سە. یا  ئنسانئکی زۆر بەخۆوک و هەیکەلئە باووە تەسامئمئا  ەا ت بنئا    ەو معەلئماانەی 
کە لئئا  دابووی  بئاانهئن .  ئساتا نئ،امای مکاوومەتی نەباوو " قاۆڵ ساوور" کئشاکئا  دکداە ەێکاێئشائا  لئ کیاا  دکنووسای. 

قمە قاۆڵ سااوورکی  ەوکی کە لە ەەڕککاای مە کئشااکئا  دکدا شااەوانەە خەڵکاای ەێکاێئاا  لئ کیااا  دکنووساای. بەرپ ساای  ەو تااا
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ەەڕککئە کۆمەەئا  دکک د  دیارک  ەو سەعئدی مەمە قالەی بووە پئاوێکی  ازا بووە بە مە  پئاوێکی زۆر  ازا بووە بەڵاێ 
ەلعاا  دکچای  ە  ەوانە مام سەعئدیا  بانگ ک د و خااڵە مە  کاوتی ساەعئدو کاوتی بەڵاێ مامۆساتا چ دکێەرماووی؟ کاوتی  

دێنی  ااای ێەهئمایە  اااای ماوبەلییە  اااای مەبئبای. پئماوایە مئجاازی ش ناازان  دکەەڵ باوو یاا  ناا بەاڵم یەکئا  لە 
 لئدکرککا  مەع ووم مئجازی بوو.

 
 مەبئبی مدەمەدی مەبئبی؟: ئەمیر حەسەنپوور

 
وا باێ هەر هەشا  ناۆ کەسە پاازدک دکقائێە شاتئکی وای مدەمەدی مەبئبی بەڵێ. وکاڵ زۆری پێ نەچوو پائ   :جەلیل گادانی

پێ چووە ساباڵغ  ەو دکمی وککوو  ئستا نەبوو کە یەکئ  نازان  ماڵی لەو سەری بێ و یەکئا  لەو ساەری. بە تاایبەتی دوو 
ئ کتاوو سئئەکئا   ی ەەڕککی خۆما  بوو  هئنایان . هئنایان  زۆریا  بێ مورمەتی پێ ک د ە  ەنگۆ باۆ لەوانەتاا  داوکە ا

نئئە و ێاڵنوو نئئە و  ەوکو نئئە و  ەوکو نئئە. یا عوسما  دانئە تووڕک ببوو  ە  اوای لئدکک د  دکیکوت  ئوک مووچەخۆری 
پەه ەوی   ئستاش  ەوک بۆیە لە کوڕی کورد  اوا دککە .  ەوانائە ێەقئا انە  ەوکنادک نااڕکمەت و  ەوانە. دوایای بائ ەخەرک 

مەوشەکە دار و درکختی تئدا بوو. بڕێکئە مئوکی پئوک بوو.  ەمەشائا  با دک خاوارێ. خااڵە دانئشت  و ب دیاننە مەوشەش. 
مە  کااوتی چارکنووساای  ئااوک  ەو قوتابئااانە کە  ەنگااۆ لئتااا  داو  دیاااری دککە .  ەەەر  ەوانە بتااا  بەخشاا   ەوک هاائچە 

 . ەەەر نەتا  بەخش   ەوک بە توندی س،ا دکدرێ ە دیار بوو خۆ
 

 کێ  ەوکی کوت؟: وورئەمیر حەسەنپ
 

 خاڵە مە  :جەلیل گادانی
 

 : مە ی مەیۆکێحەسەن قازی
 

دیارک  ەوانی دیکەش  ەوک تەهدید دککە ە ێاڵ  دککە ە  ەوک دککە . بەاڵم مەع ووم بوو ب ۆێە باۆ دڵخۆشای  :جەلیل گادانی
 ئمە و بۆ دڵگەرمی  ئمە و دک عەینی ماڵدا ت ساندنی  ەوا  کە دەی کورد و دەی کوردایەتی و  ەوک نەبا . بااوکڕکە وککاوو 

وو. دکی دکڵائ  چای کاوڕینە  ەوک ڕوو دک مە دککە  و  ەوانە.  ەمە  ەو ەئەەی سپی هەڵگەڕا بوو . ڕومئا  دکبەر دا نەما با
بااۆ خۆیااا  بڕیااار باادک . وکاڵ  ەمەش تەماشاااما  کاا د باائ ەخەرک مامۆسااتامان  ساابەینێ  اائمەش دکچئاانەوک  چکااارکی   ەنگااۆ 

دانی مامۆساتای مەدرکسەی هئندکی دیکەشما  لێ دکدک  یەەە دکر سانی خوی بئ ەخەرک مامۆساتایە و قەدیمائە دکیاانکوت لئا
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باۆ خااۆی نەوعئاا  ێئاا  کا دنە بەو یااوورکی دکبااوو هەزم بکەیاا  لئادانەکەیا  دکنااا هەزم نە دککاا ا  ەو هەمااوو لئاادانەی  ەو 
زکمااانی هەبااوو. وکاڵهاای  ئاادی باائ ەخەرک هاااتئنە سااەر  ەوکی پااچ پەئکمااا  کاا د کااوڕک بااابە بااا خە س بااێ تااازک دکرچااووک. 

یانبەخشئ . وکاڵ  ەوانئە خۆشائکئئا  وکدڵای کەوت و هااتنەوک ساەرێ  ەو ساەێەرکی کوتما  بە خات ی  ئوک مامۆستاکا  دک
دکستئا  ک د بە چا خواردنەوک.  ەمەش لە کیسی خۆما  دانئشتووی  خەریکی شا ووقی خۆماانئ  و بڕێکئاا  نەسائدەت کا د  

وت ەقاا تئکا ار نەباۆوک تاا دوایائە و  امۆەەاری ک د  و لئئاا  دا ڕۆیشاتنەوک.  ئادی  ەلادە  تئکا ار نەباۆوک  ەو لئادانە. م
چەند مانگی دیکەش  ئمە هەر لەو مەدرکسەی بووی ە ب ئئ   ئ انای دکمانخوێنادە تئکا ار نەباۆوک  ەو لئادانە. بە خۆشائئەوک 

 نەیاتئما  بوو لەو بابەتەیەوک.
 

دکستبەسااەر بااوونی  ەماا  تەوزیدئکاای  ئساایمئ  هەیە لە سااەر  ەو قسااەیە لە مەڕ زکبئداای.  ەو مەسااەلەی : حەسەەەن قەەازی
 زکبئدی بە ەوێ کی  ەو ڕکسمە کە دیارک تەق یبە  دوای ڕاەەیاندنی کۆمار هەڵگئ اوک.

 
  ەوک  پەڕکی چەندک؟: ئەمیر حەسەنپوور

 
 ە لە یئگایەی دیکەشدا هەیە.٢٧٨ پەڕکی  حەسەن قازی:

 
  اخە لئ ک مەع ووم نئئە چەندک: ئەمیر حەسەنپوور

 
 ٢٧٨: حەسەن قازی

 
 تئئدایە :دانیجەلیل گا

 
 کتئبەکەی کاە نەوشئ وانی.: ئەمیر حەسەنپوور

 
هاااتنی   : دیااارک  ەو ڕکسامە لە یئگاای دیااکەش بااڵو کا اوکتەوک. دیاارک ڕکساامئکی دیاکەش هەیە کە لە کااتیحەسەەن قەازی

قەدری یەمئ  پاشاە  ەویە لەوێ دانئشاتووک و پاشاا  بە لەبەر چااوە تنی  ەو شاتانەی کە لە ڕۆەنامەکاانی  ەو دکمای دا 
نووساا اوک مەسااەلە  دوای یەرکیااانی ڕاەەیاناادنی کۆمااار لە ڕۆەنااامەی کوردسااتاندا چەناادی  تەریااومەی زکبئداای تئاادایە بە 

ەی ک دووکتەوک. یا مەبەست   ەوکیە یانی  ەو شتانەی کە دروس  بووک لە ساەر  ئم،ای خۆی وا ب،ان  لە عەرکبی ڕا تەریوم
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 ەساسئکی مەنتێی نئئەە ناەونجێ چونکە لە ڕۆەنامەی کوردستانئشدا زۆر یار باسی  ەوک ک اوک کە چۆ  خەڵا  لە مەهابااد 
. وکە لە بئا ت باێ  ەو مەساەلەی یەە یەە باربوویا  کۆ کا دووکتەوک دوای  ەوکی کە  ەوانە لە زینادا  ڕا هااتوونە دکرێ

 زیندانی ک دنی  ەو سێ کەسە چۆ  بووک لە  یە   ئ انەوک؛ دڵشادی ڕکسووڵی و قاسمی قادری و عەبدولڕکممانی زکبئدی؟
 

 ەوانە دکبێ مە مووریئەتی تارانئا  بووبئ  چاوو  وککاوو هەیتەتای وتاووێ ە لەوێنادکرێ باوو  دکباێ ڕایاا   :جەلیل گادانی
دکنگۆ هەبوو بەاڵم موسەیەب نەبوو کە  ەوانە ەئ او  یانی دک ڕۆزنامە و شتی ڕکسمئدا نەنووس اوک.  ەم  پائ  ە تب . وکە 

 ش  نایە دک ڕۆزنامەی ڕکسمئدا نووس ا بێ  ەو زکما  کە  ەوانە ەئ او  لە  یە  ڕێ یمەوک.
 

 یانی نازانی مە مووریئەتەکەیا  چ بووک؟: حەسەن قازی
 

 مە مووریئەتەکەیا  بە  ئدتئمالی زۆر وتووێ  بوو چو   ەو زکما  زۆر هەیتەت دکچوو مەتتا خودی :جەلیل گادانی
 

 پئە کۆمار دکڵئ   ەم و حەسەن قازی:
 

باۆ بەماو و وتاووێ  دکەەڵ  ەم،ابای    ەها پئە کۆمارە وکاڵهای ما  دکقئاا ناازان  بەاڵم  ئدتئماالی هەیە :جەلیل گادانی
 انئدا چوو با . چونکاوو مەساەلەی پئا  هئناانی بەرکو و لئا  ن،یکباوونەوک دکەەڵ  ەما،ای و  ەو زکمانیە  ەو سەردکمی  ئ

 سازمانی تئکۆشەری  ەو زکما  واقعئئەت  ەوکیە مەتڕک  بووک. بۆیا  مەت ک  بووک.
 

 دکنگئ : سە مو  عەلەیکوم.
 

 سە مو  عەلەیکوم :جەلیل گادانی
 

هەیە دکستنووسااە باساای وکی دککااا کە پئشااەوا پاائە دامەزراناای کۆمااار کاااە مەسااە  نووساا اوکیەکی : ئەمیررر حەسررەنپوور
 نومایەشنامەیەکی وای نووسئوک بە نئوی " سە مەدی " پ سئارککەم  ەوک بوو  ەوک چئئە چی لێ دکزانی؟

 
.  ەما  ناازان  دکقئاا لە بئا م نئائە نووساەری  ەو نومایشانامە پئشاەوا باێ یاا کاێ باێ. مەقئێەتای  ەوکیە :جەلیل گادانی

شاااایەدیە  ەو دکمااای مەسااا ەمەت نەباااووبێ  ئعیمااای باااکە  چاااونکە  ااائعیم کااا ا باااا ڕکناااگ باااوو لە بئ ماااا  بمئناااێ. بەاڵم 
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دایکی نئشتما " کە بە بڕوای م   ئساتاش  ەەەر وکچەناگ وردایەتی نە بە  ەندازکی "نمایشنامەیەکی یال  بوو وک هەستی ک
دا ەەڕاوم وکچەنگا  نەکەوتاووکە چاونکە  ەمە تئپای شاانۆەەریما  زۆر کەوێ شانۆنامەکەە  ەم  زۆریشای لە عئڕاقاێ بە دوا 

بە قەوکتەە وکچەنگاا  نەکەوتااووک  ئسااتاش  ەەەر باادرێ پاائ  وایە تە ساائ ی تااایبەتی خااۆی لە سااەر کااۆڕ و کااۆمەڵی  ەو 
  ساە مەدی  سوڵتا  سە مەدی " هەبوو کە عەزکمەتی سوڵتا" زکمانەشما  مەتتا هەیە. دکەەڵ  ەوکی نمایشیە شانۆنامەی

و عەداڵەت و بئاا  و بۆچااوونی سااوڵتا  سااە مەدینی دکو شااەڕایتئدا نئشااا  دکدا بەاڵم بە بااڕاوی ماا  بڕێکئااا  بوختااا  پااێ 
کاا دووک  ەو زکمااا ە ڕکنااگە شااتەکە وا بااێە هەسااتەکە وا بااوو دک واقئعاادا پئمااا  وا بااوو سااوڵتا  سااە عەدینی  ەیئااووبی 

بووک و چونکوو  ئمپ اتوور بووکە کاوردیە قاابئ ە  ئمپ اتاوورێکی نەباێە بئناا بەر  خدمەتگوزارێکی ێەوقولعادک ەەورکی کورد
 ئ  با  ەمەش  ئمپ اتوورێکما  هەبێە شایەکی  اواما  هەباێ  ەویاە ساوڵتا  ساە مەدینە. ما  مەتتاا لە بئا مە کاادریە 

ش ساێ چاوار پ ساا  کاوتی وکاڵ تازک قاچاغ ببووم ساڵئ  دوو ساڵ بوو کاک  هاتە دێای مو قااتی کا دمە کااە مااییە پاا
کوڕێکمااا  بااۆ پاائ  خۆشااە  ەتااۆ نئااوککەی هەڵب ێاا ی.  ەمناائە کااوت  وکاڵهاای یااا هەر وک باا،انە هەڵمباا اردووک نئااوی بنااێ 

 ەوک م  نئوم ناوک بە نئو ساوڵتا  ساە مەدین  کا دووکە پئشانئهادی ما  باووک   سە مەدی .  ەو کاە سە مەی کە دکیبئن 
   ەو هەستە بەرانابەر بە ساوڵتا  ساە مەدی  نئائەە بەاڵم نمایشانامەکە ێەوقولعاادک یالا  باوو و بۆ کاک . تەبعە   ەلتا

ەەلئا  ەەلئا  بە قاووکت دککا د.  ەو نمایشانامەش هەر لەو شاوێنەی کە نمایشانامەی دایکای نئشااتما    هەساتی کاوردایەتی
ی تاایبەتی خاۆی هەباوو.  ائمەش هەر بەو پاێ و نئشا  دراە نئشا  درا بە هئندێ   اڵوەۆڕ لە بەینی  اکت ککانادا تە سائ 

شوێنە کە پئشت  بۆ دایکی نئشتما  ک دبووما ە دیارک پڕ خەریت  بوو  ەو شانۆنامەە دکبوو کاڵوی تایی شای دروسا  کەیا  
ی و وکزی  و وککئ  هەموو لئباسائا  هەباووە لە بئا مە با ادکرا  تەەبئ یاا  کا د کە باۆ  ەوانە چ بکەیا   ەو لئباساانەە  ە

کوتئا  خاڵە هاشمی تەنەکەسااز زۆر تەنەکەساازێکی مااهئ ک تەرمەکەی دکدکیناێ و  ەو بۆماا  دروسا  دککاا. وک بە ڕاساتی 
یوانی بۆ دروس  ک دبووی  لە تەنەکەی. هەموو شتەکانما  دروس  ک د و  ەوانە پاش بەینئکی  ەوکشما  وکە عەرزم ک دی 

بئئەتی تایبەتی خۆی هەباوو زۆر زۆر تە سائ ی هەباوو. هەتاا مااوکیەکی هەر وکە  ەوی پئشێ هئنامانە سەر سەمنەە یەزا
زۆریە یار یار بۆ خۆشما  دک ەاڵتە و ەەپی نئو مندااڵنداە یا نئو قوتابئاندا هئندێ  ەێستی  ەو نمایشانامەما  دکەا تە 

تەخئ ک دکباوو تەبەعئئەتای دکبووینە وکزی  و یاری وا بوو سەرت یە دکچووی  یەکئ  خۆی دکک دک سە مەدی   ەویدیکە بئ 
لێ بکا. شانۆنامەیەکی باش بوو لەو هەلومەریئدا وک تە سئ ی زۆر بوو بۆ بەقەوکت ک دنای هەساتی کاوردایەتی زۆر زۆر بە 
قەوکت بااوو وک کۆمەەئااا  کاا د دک مەقئێەتاادا بااۆ شااک دانی زیااات ی  ئتئدااادی خەڵاا  وک مەتتااا دک پئکهاااتنی کۆمااار دا بە 

 ە نەخشئکی زۆر زۆر بەرچاویا  بوو.بڕوای م   ەو شانۆیان
 

 بووە وا بوو؟ "پئە "دایکی نئشتما  ""سە مەدی : ئەمیر حەسەنپوور
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 م  باش  ڕکنگە لە بئ  نەبێ بەاڵم بە بڕوای م  ڕکنگە دوای  ەو بئ . :جەلیل گادانی
 

 دوای  ەو بوو؟: ئەمیر حەسەنپوور
 

 بە بڕوای م  دوای  ەو بووک. :جەلیل گادانی
 

 مەتنەکەی لە بئ تە چۆ  بووە بەچا  نووس ا بوو یا دکسخەت بوو؟: حەسەنپوورئەمیر 
 

نەخئ  دکستخەت بووە دکستخەت بوو بەڵاێ. مااڵی مامۆساتاکانما   ااوکدا  باێ  ەاا ەی  ەوا  بۆیاا  پەیادا  :جەلیل گادانی
بتااوانئ  هەر کەس بەشاای خااۆی دککاا دی  ڕکنااگە هئناادێ  وکختاائە بۆیااا  کااۆپی دککاا دی ە لئئااا  هەڵاادکە تەوک بااۆ وکی کە 

 لەبەر کات.
 

 ەو شاانۆنامەیە دکساتەیەە قوتاابی  ١٩٣٠بەڵاێە چاو   ەوک لەو دیاوی پائ  وایە لە هەولئا ێ ساااڵنی : ئەمیر حەسەنپوور
مەدرکسااەکانی هەولئاا ێ  ئج ایااا  کاا د بااووە  ەوکناادکی لە بئاا م بااێ لە پئشاادا مەتنئاا  بااووکە ڕکنااگە  ەوک هەر  ەو مەتاا  

 پئشەوا بۆخۆی نەی نووسئبێ. بووبێ  ەەەر
 

کە  ەو شااانۆنامە پئشااەوا نووساائبئتی.   وکاڵهاای ماا  مەقئێەتاای  ەوکیە بە ناااوی پئشااەواوک نەمبئسااتووک :جەلیررل گررادانی
دیاارک  .شایەدیە مەس ەمەت نەبووبێ وککوو ما  عەرزم کا دیە بەاڵم  ئادی  ەو شاانۆنامە نەخشای زۆر بەرچااوی باوو بەڵاێ

 ەوانە هەم،کما  دکەەڵ  ەو دوو تئتات ک بوو کە کوت  کە لە  ازکرنایجانی  ەو دکمی وک لە  ازکربایجاانی  ئ اناێ ڕا هاات  
 دوو  ئج ایا  هەبوو.دیارک  ەوا  زیات  یەنبەی هونەریا  بوو.

 
  ەوانە هەم،کما  بوو : ئەمیر حەسەنپوور

 
ووە نە یەنابەی مئ  ای چاو   ەوا   ەو مەرامئ ەیاا  تئاپەڕ کا د باوو  ەو دکمای  ەوانە یەنبەی هونەریئا  با :جەلیل گادانی

پئئا  وا بوو هەستی کوردی هەر پئویس  نئئە بە قەوکت بێ بەڵکوو  ەەەر بک ێ بڕێکئە  واز بێ بەاڵم یەنابەی هاونەری 
  ەو دوو تئتات کش ێەوقولعادک بەقەوکت بووە
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 بوو ؟ باسی چ بوو ؟ لە بئ ت نئئە  ەوانە چ: ئەمیر حەسەنپوور

 

پئ  وایە یەکئکئا  "  ارشئ  مارااڵ " باووە یەکئکئاا   ارشائ  ماارااڵ  باوو  ەویادیکەم بااش لە بئا  نەمااوک  :جەلیل گادانی
 بەاڵم دکزان  ڕکقو و ساز و  اوازی ەەلئ  خۆشی تئدا بوو کە  ەو دکمی بۆ مەی کورد ڕپێ دککەنێ  زۆر یال  بوو.

 
 یەببار نەبوو: مایی نەبی قادری

 
لە مەوشاای   ناا  ەو زۆر درکنگتا ک.  اڕشاائ  ماارااڵ .  ەەەر بشاک ا بااێ یااری دوایای بااووک. دوو نمایشانامە :جەلیرل گررادانی

 دکبئ ستانی  ەو زکمانئداە خانووککەی وکرکه امی.  ەرێ خانووی ماڵە کئئا  پێ دککوت؟
 

  ەممەد  ااا: حەسەن قازی
 

 دکنگئ :  ەممەد ااای موزکێەری.
 

  ەوک  اخ ی بۆتە  ئوا ە بەاڵم پئشت  نئوی  ااایەکی لە سەر بوو. :جەلیل گادانی
 

 هەما  دکنگ:  ی ماڵە عەلئار
 

 پئە  ەوانئە بە نئوی  ااایەکی قەدیمت  لە وا  ناوی دکب ا  ەو ساختومانە. :جەلیل گادانی
 ڕ لئ ک دا کاسئتەکە تەواو دکبێ 

 
و باڵو ک دنەوکی دکقی نووس اوی  ەم چاوپئکەوتنە نەکاە  ەمئا  و نە کااە یەلئا   بە داخەوک لە کاتی دابەزاند  :تێبینی
 .  نەماو  ێئ،یکئئەوک ڕووی لە  امادکبوو  ە نەبی قادری و نە کاە مدەمەد ەادانی کە لە کاتی  ەم وتوێ ک دااو نە ک

 
 مارەە دان لە١٩٩٦ دیسامب ی ی-٢ لە قادری نەبی کاە -
   نۆڕوێ ە لە ٢٠٠٨ ێئوریئەی ی-١٦کاە مدەمەد ەادانی لە  -
   کانادا لە ٢٠١٧ ەووکنی ی-٢٤ لە مەسەنپوور  ەمئ  مامۆستا -
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 . نا وێ  چاویا  کوردستا  باشووری لە ٢٠٢٠  ووتی ی-٦ لە  یەلئ  کاە و -
 

مااودی ی ئنەکانی مە ی داودی نووساا کوردسااتاندا یمهااووری سااەردکمی لە کااوردی زمااانی خوێناادنی سااەر لە زیااات  زانئاااری بااۆ
 وێاانەی چەناد بە وکهااا هەر هااتوو ە دا پەیوکسا  لە" دا بااڵو بااوونەتەوک ساخانەی ەە وێا  کە لە ڕۆەنااامەی "کوردساتا دکر

 وتااوێ ککە ناا (تەهااازادک)  ەیووبئااا  عوبەیاادییی نەماا   ارشاائوی  اای زیااات ی  کە دا سااەردکمە لەو قوتابئااا  بەن خاای
هەڤپەیڤئنئکاااای دیااااکەی لەەەڵ کاااااە یەلئاااا  ەااااادانی کاااا دووک سااااەبارکت بە ەو ڕۆەک مامۆسااااتا  ەمئاااا    هەر. ڕازاوکتەوک

  ارشائوی لە وتاووێ انە  ەو دکنگی نەواری. دکک ێتەوک باڵو دوات  کە موک یا  وکرزێ انی یوواڵنەوکی  بئ وکرکیئەکانی لەمەڕ
ەوتنەکە دا مامۆسااتا  ەمئاا  . هەر بە دوای  ەو چاااوپئکپااارێ،راو  دا تۆرانتااۆ زانکااۆی کتئبخااانەی لە مەسااەنپوور مامۆسااتا

 نوسخەی نەواری  ەم وتووێ انەی لە بەردکس  منئە ناو
 

 حەسەن قازی

----------- 
 

 پەیوەست

 
 نووسینەکانی مەال عەبدواڵی داودی مەال حەجۆکێ سەبارەت بە مەدرەسەی گەالوێژ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٢٤ڕێبەندانی ی -١٧ە چوارشەمۆ ١١و ەمارکی  ١٣٢٤ی ڕێبەندانی -١٥ە دووشەمە ١٠کوردستا ە ەمارکی 
 

 مەدرەسەی گەالوێژ
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دا لە مەزرای تەنشاا   ٢٤ی خەرمانااانی -٤کە لە ڕۆەی  لە سااەر قەراری یەلەسااەی سااەی ی تەواویەتاای  ەناادامەکانی شاااری
و  ی  ئاوارێ یەناابی  اااای قاازیی مادەمەد پئشاەوای ماوعەزکمی کوردوساتا  لەەەڵ چەنادێ  لە  پ دی سوور کۆ ببوونەوک

ناای چ ااۆنەتی سااەی ی باا ا  ەناادامەکا  و سااەردانئا  بە هاااتنی خۆیااا   اائمەی سااەربەرز ێەرمااوو و لە هاوڕێئااانی بااۆ دیت
وتارککانئدا ێەرمووی  ەوڕۆکە بۆ  ئمە دانانی قوتابخانەی مئ  ی پئویستە کە دکرسی زبانی دایا  و باابی خۆماانی تئادا  نئو

 ڕاس  و لە خەویا  وشئار کەینەوک.بکوت ێ و لە بەرکوک وردک وردک بتوانئ  خەڵکی بئنئنەوک سەر ڕێی 
 

پااااش تەواو باااوونی ێەرمایشااااتی پئشاااەوای ماااوعەزکمی کوردوساااتا   ەمااا  مە ی داودی داوام کااا د  ەەەر بئتاااوو پئشاااەوای 
لە ەەڕککی قووڵەقەب ا  دادکمەزرێنائ . پااش تەواو باوونی ساەی ی  بەڕێ،ما  یارمەتی بفەرموێ بەو زووانە قوتابخانەیەکی

و لە دڵسااۆزککانی دکور و بەرمااا  هاااتنە  ەینێ ڕا هەر وا لە بەرکوک دکسااتەیەە لە  وک دڵگەشااەکانی شااار ەو ڕۆەک بااۆ سااب
دا لە خااانووی ماایی  ەمامەدی ەاادانی مەکتەبئاا  بە  ٢٤ - ٣ - ١٢تاا کاوو لە شاەوی   و داوای سااز باوونی یاا  دککاا د  م

 نئوی " ەە وێ " ڕۆندرا و هەوکڵ کەسئکی بۆ خوێند  هئ شئا  هئنا بوو  ەو ب ایانەی خوارکوک:
 
 .عەزی،  ئبڕاهئمئا  -
 .مەسە  مەسەنپوور -
   .مدەمەد داودی -
 عەلی ێەرهادیە  -
 سەید عوبەیدیی تەها زادکە  -
   مامئد خوس کویە -
 سەدیا مەع ووێی سەڕاجە  -
 هاش  مووسا زادکە  -

دکرسی زماانی کاوردی و کااە ڕکمماا    دوو مامۆستا کاە سەعئد داودی بۆ ەوتنی و بۆ پێ خونبدنئشئا  مدەمەد داودی بوو 
لە  یە   تەلعەتااای باااۆ ەاااوتنی ڕووسااای دانااادرا  و چونکاااوو  ەو قوتابخاااانەیە هااائچ پاااووڵئکی نەباااوو باااۆی خەرج بک ێااا 

مایی مستەێا داودیە مئ زا سەعئد یوسفیە مئ زا مەیئد وکیسیە سەیدقادر  ئفتئخاری یەوک وک یاریدکی نائ  تەخا   ی ااا
و چ ایا  کا د وک قەرار دانادرا کااە ساەعئد داودی مامۆساتای زماانی کاوردی ماانگێ بئسا  تامە  و کااە ڕکمماا  تەلعەتای 

 نئا  پێ بگات.مانگێ دک تمەنئا  بە نئوی پئشکەش لە یئاتی زکممەتەکا
 

پاش مانگئ  دکرس خوێند  قوتابئئەکا  چونکوو زۆریا  واز لە سەر بوو هەتا لە هەوکڵەوک بڕێ  لە کوردیدا بەڵەد باوو  
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لە  دا  ەو چەناد قوتابئئاانەی نئاوب اوی ساەرکوک ٢٤ی پووشپەڕی -٢٤بڕێ  ڕام بوو  و وردک وردک ێئ  ببوو  هەتا لە شەوی 
و قەراریا  دانا هەتا دکتوان  و هەتا هئ،یا  هەیە پشاتئوانی لەو یئگاا بەڕێا،ک  ەە کۆبوونەوکدیوێکی دکرس دا لەدکوری ی

دکساااتەی پئشاااکەوت " کە هەر وکە نئوککەیاااا  ێ کوکری دابااا  وک نئاااوی خۆیاااا  ناااا "باااکە  و باااۆ پئشاااکەوتنی کااااری لە کاااو
 قوتابخانەکەش وکپئە بخە .

 
لەمپەرێا . پااش چەناد شاەوا  شاەوێکی کە باۆ سای تامە  پاووڵی یەە سوپاس بۆ خودای بەرز و بێ  اواڵ  ەوانئە بوونە 

مانگی دوو مامۆستاکا  دک تەقە  دا بووی  و کوتماا  دکباێ هەر یەە لەو یەمائاڵنە شاتئکی پئشاکەش کە . بەاڵم هەر  ەو 
وو باووی  ەما  شەوکش باسی دامەزرانی  ەو قوتابخانەیا  بە  اااای قاسا   اااای  ئ خاانئ،ادک ڕاەەیاناد باوو  ەویاە ێەرما

 سەد تمەنی پئشکەش پئداویستی  ەو قوتابخانەی دککەم.
 

یاانی هەوکڵ   کە یاارمەتی قوتابخاانەی  ائمەی کا د لەو  یەوکش  ااای قاس   ااای  ئ خانئ،ادک باوو بە دووکمائ  کەسائ 
 ەوای موعەزکمی کوردوستا  دووکم  ااای قاس   ااای  ئ خانئ،ادک.شپئ
 

مانگااا  بااۆ مخاااریجی قوتابخااانە پااێ ڕاەەیشااتوو پاشااا   ااااای مااایی سااەید عەباادواڵی تەهااا زادک  ەو پااووڵە تاااکوو دوو 
خانوویەکی خۆی کە ەەورکیای پتا  باوو لە بەرامابەری ک ێئەکای زۆر کەم دا پئشکەشای یائگەی قوتابخاانە کا د بەاڵم دکرس 

 سەرکوک بوو.هەر بە شەوانە دکەوت ا و قوتابئە کەم بوو هەر  ەو چەند کەسانەی نئوب اوی 
 

 مەالی داودی
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 هەڤپەیڤینی مامۆستا ئەمیر حەسەنپوور لەگەڵ کاک جەلیلی گادانی

 

 

35 
 

 ٢٤ی ڕێبەندانی -٢٢  دووشەمۆ ١٣و ەمارکی  ٢٤ی ڕێبەندانی-٢٠  ە شەمۆ١٢ەمارک   کوردستا  ەمارکی
 ١٣٢٤ی ڕێبەندانی -٢٤ە چوارشەمۆ ١٤و ەمارکی 

 
 مەدرەسەی گەالوێژ

 
پئشاکەوتنەوک بااڵو باووکوک قوتاابی زۆر خوێندنی کوردی بە هاۆی  ەو دکساتەی  وککاانی  پاش چەند شەوێ  کە دکنگووباسی

 بوو   ەو چەند کەسانەی ەێ کوک بە زوویکی زوو هاتنە  ما  کە وا نئویا  لە خوارکوک دکنووسئ :
 

ب ایااا  مەممااوود خااادیمیە عەزیاا، عەلئاااڵیە قااادر لبااادیە  ئبااڕاهئ  داودیە قاساا  خوساا کویە یەلئاا  ەااادانیە سااەعئد 
بەاڵم لەو بەیاانە دا کاااە سااەعئد داودی چونکااوو چ ااۆنەنی ەااوزکرانی زۆر نالئاا  بااوو  بااۆ خوێنااد   قەتاااریە خەلئاا  ەااادانی

ناچااار لە تاااوا  دکسااتی لە کااار هەڵگاا ت و لەو دکمەیاادا باا ای ەئااانی سااەید عوبەیاادیی تەهااا زادک کە هەسااتی نئشااتما  
دکستەی پئشکەوت " کاوتی هااتنی " و دوای  ەو نئوبانگە ەەورکیە کەوتبوو هاتە  ی ب اکانی پەروکری وی لە نووسئ  نایەت

کە وا پائ  بکا ێت . بە تەڕ دکساتی ب اکاانی دی کە  وێکای وا نئشاتمانپەروکریا   م  باۆ بە یاێ هئناانی هەماوو خادمەتئکە
تووش بوو لە باوکشی خۆیانگ ت و وتئاا  سوپاسا  دککەیا  هەڵابەتە  اماانجی  ائمەش هەر کاوێ کوکری باۆ  ەو قوتابخاانە 

 بەرزکیە.
 

لە خوێناد  و  دکساتەی پئشاکەوت "و چونکاوو  ەو ب ایاانەی " زۆر بوو  و ەەیشتنە چ  کەساا  اش دیسا  قوتابیچەندێ  پ
نەیاا  دکویسا  دکرکای پاۆلی دکرس دابخا ێ قەراریاا  داناا باۆ خۆیاا  لە بەرکوک دکرسائا  پاێ  نووسئندا ساەر ڕاسا  بباوو 

تاایبەتی ساەید عوکبەیادیی تەهاا زادک و مەساە  مەساەنپوور و و بە  و تا مودکتی دوو مانگ بەو لەونەی ڕایا  باوارد ب ئ 
 عەزی،  ئبڕاهئمئا  دکرسئا  بە یوانی دککوت.

 
بە باۆنەی  ەما  کە ماودی ی  دکساتە پئشاکەوت " ەنادامەکانی "  پاش وکختئکای کەم یەلەساەیەکئا  لە کۆباوونەوکی تەواوی

ە نئااوی دامەزراناادنی  ەو قوتابخااانەیە و ساااز بااوونی  ەو مەدرکسااە بااووم دایانمەزرانااد و وایااا  هاااتە بئاا  کە یئ نئکاای ب
دکساتەی  وانای نئشاتمانپەروکر بگا   و باناگ هئ راوککانئااا  لە چ اۆنەتی  ەو قوتابخاانە کە لە ساەر ێەرمایشای پئشااەوای 

 -١٢ەوی خوێند  دڵخۆشی پێ بدک  تا کوو لە شا  موعەزکمی کوردوستانەوک پێ ەەیوک باس بکە  و تەواوی  ەه ی ساباڵغ بۆ
بە قەرایە چااا  کەس لەەەورککاااانی شااااری بە هااااتنی  بەرامااابەری کاااارتی باناااگ هئشاااتنئکی کە نووسااا ا باااوو   ٢٤ - ٣

و بە تاااایبەتی بە تەشااا ین هئناااانی پئشاااەوای بەڕێ،ماااا   لە مەسااااری مەدرکساااە دا ڕازانااادکوک یئااا نەکەی مەیاااا  خۆیاااا 
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 ەوک بەاڵم بە خۆشای ڕابا د.  ی  ەو یئ نە زۆر کاورت و کەم باووڕووناکایەتی زیات  لە ڕوی دانئشتووا  پەیدا بووە  ەەەرچ
 پ ۆەڕامی یەلەسەکە کە وا نئوی هەر یەە لە زکممەتکئشەکانی تئدا دکنوێن ێ لە خوارکوک دکنووس ێ.

 
 ی لە شەوێ چوو بوو لە  یە  مدەمەد مە ی داودیئەوک ک دنەوکی یەلەسە باس ک ا.-٢سەعاتی  -١
 مئ  ی لە  یە  تەواوی  وککانی قوتابخانە.خوێندنەوکی شئع ی  -٢
 وتاری  ااای هاش  مووسا زادک لە مەڕ زانس  -٣
 لە مەڕ کار  مەقالەی  ااای قادر لبادی -٤
 شئع  و وتارێکی  ااای مەسە  مەسەنپوور لەمەڕ زوو ێئ  بوونی زمانی کوردی. -٥
 شئع  و وتەی  ااای چووکەڵ ەەوهەری لەمەڕ شەو  بۆ کار. -٦
 خوێندنەوکی هەڵبەستئکی بەتئ  لە مەڕ  ااالەی تەها زادک. -٧
 وتاری بەتئنی  ااای سەید عوبەیدیی تەها زادک لە مەر خوێندنی زمانی کوردی بۆ هەموا  -٨
 شئع ی مئ  ی لە  یە  تەواوی  وککانی قوتابخانەوک.  خوێندنەوکی -٩
 

خۆیا  کاربەدکستا  و زکممەتکئشەکانی  ەو قوتابخانەی  واندکوک ێەرمایشاتی  لە پاشا  پئشەوای موعەزکمی کوردستا  بە
قەولی کۆمەگ و یاارمەتی زۆرتا ی ێەرماوو دوو قوتاابی مەساە  مەساەنپوورە چاووکەڵ ەەوهەری کە وا لە مااوکیەکی کەمادا 

و  تەی پئشاکەوت "دکسما  لە دکێتەری بئ کوکری دا لە "ێئ ی خوێند  بوو  خەاڵتی ک د  و بە تایبەتی ەەلئ  لە ەەورککان
و لە  اااخ ی دا یەنااابی مە  سااەدیا  ساااز بااوونی قوتابخااانە و مااودی ی  ەو قوتابخااانەیە  ئ،هاااری  اێەرینئااا  نووساای

 تەب یکی یئ نەکەیا  ێەرموو و یەلەسە دوایی هات.
 

 مەالی داودی
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ەەمارکی ١٣٢٤ڕکشەمەی   ی-٨ە چوارشەمۆ ٢٠ە کوردستا  ەمارکی ١٣٢٤ی ڕکشەمەی -٦  ە دووشەمۆ١٩کوردستا ە ەمارکی 
 ١٣٢٤ی ڕکشەمەی -١١ەشەمۆ ٢١

 
 چلۆنەتی قوتابخانەی گەالوێژ

 
کە لە یئ ناای ڕاباا دوو کااۆ ک ابااووک بە خەریاای پئداویسااتی قوتابخااانە ەەیاناادرا بەاڵم لەو ماااوکدا   تاامە  ٧٥مەب ەااای 

وو پۆلئااا  بااۆ داناادرا. پااۆلی  امااادک و پااۆلی یەە و دکرساای  ەو دوو پااۆ نە لە  یە  سااێ و د ەەلئاا  زۆر بااوو  قوتااابی
تەهاا زادک و مادەمەد داودی دککاوت او بە  ئفتئخااری ڕۆڵەکاانی  ەو خاکەیاا   مامۆستا عەزی،  ئبڕاهئمئا ە ساەید عوبئادیی

ەیەکی بە باوونی کەەیاند. لە نەتائجەی یەلەسالە ڕیی سەربەرزی نئشتماندا تئئا  د دکەەیاندێ و ێئدا ک دنی ەئانی خۆیا 
قوتابخانەی بۆ تئگەیاندنی خەڵ  بۆ وک پائە  مە ی داودی"ە ومامۆستا و  وک دڵگەرمەکانی پئگەیشتوویمودی ی مەدرکسە "

قااووڵە قەباا ا  و  ەرمەنئااا  لە م،ەەوتاای ەەڕککەکااانی  داناای  ەو یئگااایە بەڕێاا،ک شااەوکانی وا  ەناادامەکانی دوو ەەڕککاای
ێک یاا  بڕێا   دا یەلەسەیا  دکبوو وایا  پێ باش باوو کە بەئانە  یاا  و بە هاۆی هەڵبەساتی بااش و وتااری بااش خۆیا 

و کوردیە مئ ەتئکی نەیئ  و خاوکندی مەقە و ەیاانی دکوێا   ڕوو  کەنەوک و تئئا  بگەیئن  کە بە کوردی نووسئنئە هەیە
کی پسئنێ. بە زوویەکی زوو  ەو کارکیا  دکس  پێ کا د و هەر وککاوو و چئدی زنجئ ی دی ی بە م  خۆیەوک هەڵ ناوکسێ و د

و ەەورککانی بەرزی شارککەما   اەاداریا  هەیە و لەو شاارانئە دا کە لە هائچ یئگاایەە مەی ئسای  بەشی زۆری دانئشتووا 
ە لە خوێنااد  و قوتابئکااانی دڵااگەرم و  ەو دککااانی تااا  ەناادازکیە لااێ دکبااوو خەریکاای دکرس پااێ کااوت  و پااێ ەەیاناادنی

 شارکزایئا  پەیدا ک دبوو خەریکی ێئ بوونی زمانی بەڕێ،ی ڕووسی بوو . نووسئنەوک دا
 

لە واقئعدا کاە ڕکمما  تەلعەتی مامۆستای دکرسی ڕووسئە ەەلئ  خەریکئا  باوو کە زووتا   ەو بەرکی پاێ بگەیئناێ.  ەو 
   بوو  خۆیا  پئشت  دکخس  لە دکرسی کوردیدا:دکمە  ەو قوتابئکانی کە وا زۆرت  هەوڵئا  دکدا و زیات  خەری

 
 یەلئ  ەادانیە  -١
 مەمموود ناڵبەندیە  -٢
 مدەمەد سادقیە  -٣
 سەعئد قەتاریە  -٤
 مدەمەد ەمئ  کوڕی کوردە  -٥
 قاس  خوس کویە  -٦
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 خەلئ  ەادانی بوو . -٧
 

 ڕۆە دیارک. و لە زمانی ڕووسئداەەڕککەکانی شار وکە  لە دانئشتووانی کە ک دکوکی وانە لە بەر چاوی ەەڵئ 
 
   .عەزی  لوتفئانی -١
 .سەید  ئسماعئ  قوڕکیشی -٢
 .یۆنو  ەنوکری -٣
 .مام  ەممەد عەلئاڵی بوو  -٤
 

 لە ڕۆەی یئ نی کۆنگ کی تەشکئ ی مئ،بی دێمۆکڕات دا کە لە هاتوو دا باسی دکک ێ بە یوانی خۆیا  نواند.
 

پەسندیا  ک د بۆ وکەئ هئنانی خەریئکی باش بۆ مخااریجی قوتابخاانە کە کااری دا  ٢٤ی ەە وێ ی -١٤لە یەلەسەی شەوی 
ساااوڵتا  ساااە مەدینی  ەیئاااووبی کاااورد" بناااوێن . لە مەودای شاااازدک ڕۆەا  دا  ەو ە نئاااوی "لەناااگ نەبئااا  تئاااات ۆیەکی ب

ێ کا ا و دوو یاارا  دوو دا لە کااڕاەی شئ وخورشائد دکساتی پا ٢٤ی ەە وێ ی -٣٠تئات وکیا  ڕکوا  ک د و لە شەوی هەینوو 
 پاتەیا  ک دکوک و زکممەتکئشەکانی  ەو تئات ۆیەش  ەوانەی خوارکوک بوو :

 
 .مدەمەد داودی -١
  .هاش  مووسا زادک -٢
 .قادر یۆسفی -٣
 .عوبەیدیی تەهازادک -٤
 .عەزی،  ئبڕاهئمئا  -٥
 .مدموود خادیمی -٦
 .سەدیا -٧
 .چووکەڵ ەەوهەری -٨
 .مامئد خوس کوی -٩
 .اەێوور یاهوو -١٠
 .مدەمەد ڕکمئ  داودی -١١
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 .عەلی ێەرهادی -١٢
 .  مەسە  مەسەنپوور -١٣
  .وکهای ێەرکیی -١٤
 .ب ای  داودی -١٥
 عەزی، عەلئاڵی. -١٦

 
بە  اەااداری وا  بە   ڕیااڵ ٣٠٠٠کە پاش نواند  بە م،ووری چەند کەس لە ەەورککانی شار مئسابئا  لئا  داوک ومەب ەاای 

ساندووقی قوتابخااانە ەەیشا  وک شااتئکی لەو پاووڵەی کااڕدرا یەە ساەد پااووت دار باۆ سااووتاندنی دیوککاانی دکرس وک دکماای 
لەو دکمە دا کتئبخانەیەکئشائا  سااز کا د و باۆ کاۆ کا دنەوکی کتئباا  لە هەماوو  یەکەوک لە تە ش داباوو  کە  زستا  بوو.
کە ڕۆەانە قوتابئااا  سااەعاتئ  لەوێاادا خەریکاای  پەڕاوی خااانەی ەە وێاا  " ک.ماااوک و نئااوی " ەو کتئبخااانەیە هەر ئسااتاش  

 خوێندنەوکر پەڕاویئەکا  دکب .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٢٥ی پووشپەڕی -١١ە سئشەمە ٦٥کوردستا ە ەمارکی 
 

 مەدرەسەی گەالوێژ

 
مەدرکساەی ەە وێا  باوو بە ڕۆەانە وێساتا شااە دی  ١٣٢٥بە  ەم ی پئشەوای بەرزی کوردستا  لە شەوی هەوکڵی بەێ انباری 

نەێەر لە  ەهااالی  ەو شااارک لەو مەدرکسااەی دا دکخااوێن  بەاڵم باائجگەلە کااوڕی  ١٥٠نەێەر و شاااە دی شااەوانەی  ٥٠٠ڕۆەانەی 
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کاکە سواری مەنگاوڕ لە  ااایاانی عەشاای ی کاوڕی هائچ یئا  لەوا  نەمادیوک کە بئانە  ەو مەدرکساەی.  ەەەرچای هەموویاا  
ۆمەەئااا  بەو مەدرکسااەی کاا دووک نااازان  کە لە سسااتی بااۆ ناااردنی منااداڵی خۆیااا  چ رێاهئئەتئاا  هەیە. ڕکیااا لە هەمااوا  ک

(ک منااداڵەکانئا  بااۆ  ەو مەدرکسااەی کە ١٣٢٥خەرمانااانی ەو ساااڵە کە ) ەوکیە کە بااۆ دوای تەعتاائیت لە پاااش هاااوینێ  
کخاوێن  و قەولئاا  پاێ دکدرێ کە لە بەرانابەر بە خوێنادنی ساااڵنی د  مەدرکسەێئکی مئ  ی یە و بە زبانی دایکوبابی خۆیا 

 پئشوو کە شەش ساڵ دکیا  خوێند بە دوو ساڵ ێئ ی خوێندنەوک و نووسئ  ب .
 

 مەالی داودی
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