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حوسێن عەبدوڵاڵ:
ڕێزگرتــن لــە هونــەر لــە شەســتەکانەوە 
زانیــم  زووش  هــەر  پێکــرد..  دەســتی 
ڕەســمکردن بناغــەی هەمــوو هونەرەکانــی 

دیکەیــە.

هەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحید
)١ - ٢(

* حوسێن عەبدوڵاڵ هونەرمەندێکی ناسراوی شاری 
هەولێرە، ناوی لە دوای وەچەی هونەرمەندانی پێشەنگ 
دێ، ئەو سەرەتا هونەرییەکەی لە منداڵییەوە دەست پێ 
دەکات، بەاڵم تا دەگاتە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی 
بەغدا و هەتا دوا دواییەکانی ژیانی لەسەر کاری خۆی 
دەتوانین  بۆیە  هەڵنەگرتووە،  لێ  دەستی  و  بووە  ڕشت 

بڵێین سەرومڕ ژیانی بۆ هونەرەکەی تەرخان کردووە.
* هونەرمەند حوسێن عەبدوڵاڵ لە مێژووی هونەری 
شێوەکاریی کوردیدا ڕۆڵێکی دیار و بەرچاوی هەبووە، 
ئەو هونەرمەندە پێش ئەوەی بچێتە پەیمانگای هونەرە 
هەبووە،  وێنەکێشانی  خولیای  بەغدا  جوانەکانی 
و  سەرەتایی  خوێندنی  قوتابی  ئەوەی  پێش  تەنانەت 
لەگەڵ  دەستوپەنجەی  منداڵییەوە  لە  بێ  ناوەندی 
هونەری وێنەکێشان نەرم کردووە، لەو کاتەدا تەمەنی 
)٥( ساڵ بووە کە لەسەر دەرگای حەمامی ماڵەکەیان 
وێنەی ئەسپی کێشاوە، هەر بەو سەرگەرمی و حەز 
و خولیایەوە شان بە شانی کۆمەڵێک هونەرمەندی 
شێوەکاریی کوردی  هونەری  بزاڤی  بە  برەویان  دی 
ئەو  بەردەوامیان  کارکردنی  و  کۆڵنەدان  بە  داوە، 
گەیاندووەتە  بەرتەسکەوە  بازنەیەکی  لە  هونەرەیان 
ئاستێکی بەرهەراو و لەالی خەڵکی خۆشەویستیان 
ئەوەی سااڵنی  دوای  داوە،  ڕەواجیان پێ  و  کردووە 
پێشتر لەناو کۆمەڵی کوردەواریدا زەمینەی کارکردن 

و کەشوهەوای کارکردن لە هونەر لە بار نەبووە.
* هونەرمەند حوسێن عەبدۆڵاڵ بێجگە لە هونەری 
و  گۆرانی  هونەری  لە  حەزیشی  زۆر  شێوەکاری، 
موزیک کردووە، بۆ تێرکردنی ئەو حەز و ئارەزووەشی 
هەر زوو ئامێرێکی جونبوشی بە دوو دینار و نیو لە 
هونەرمەند یەحیا مەرجان کڕیوە، بۆ فێربوونەکەشی 
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لەگەڵ هیتۆی خوشکەزای کە شارەزایی لەو ئامێرەدا 
هەبووە، هەوڵی خۆفێرکردنی داوە، کە ئەو خوارزایەشی 
دەنگخۆش بوو و حەزی لە گۆرانیگوتن و موزیک 
بووە، هەر خۆشی هاندەری سەرەکی بووە بۆ ئەوەی 

ڕووبکاتە دنیای هونەر.
کارکردنییەوە  سەرەتای  لە  هەر  هونەرمەندە  ئەو   *
ڕێبازی  بە  باوەڕی  هونەر،  لە  ژیانی  قۆناغی  دوا  تا 
ڕیالیزم هەبووە و هیچ هۆکارێک کاری لێ نەکردووە 
دەستبەرداری بێ، بەڵکو قۆناغ دوای قۆناغ گەشەی پێ 
داوە، بە تێپەڕبوونی ساڵەکان زیاتر لە کارە هونەرییەکەی 
قۆناغانەش  ئەو  هەموو  لە  دیارە  بووەتەوە،  قاڵ  خۆیدا 
گرنگتر، ئەو سااڵنە بووە کە سەرۆکی بەشی شێوەکاری 
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێر بووە، ئەو سااڵنە 
بووەتە هۆی  قوتابییەکانی،  لەگەڵ  بەردەوامی  ئیشی 
پێشکەوتنی زیاتری لەڕووی داڕشتن و تەکنیک، بە 
بەمەش  )چەقۆ(،  تەکنیکی  بە  کارکردنی  تایبەتی 
توانیویەتی زیاتر خزمەتی هونەرەکەی بکات، بەو شێوەیە 
ئەو هونەرمەندە پێداگری لەسەر شێوازی تایبەتی خۆی 
ڕیالیزم،  ڕێبازی  پەیڕەوکردنی  سەرەڕای  کردووەتەوە، 
بەاڵم لە هەندێ لە تابلۆکانی لە ڕەمزییەت و سیمای 

ڕۆمانسی بە دوور نین.
* هونەرمەند عەبدوڵاڵ ڕەسووڵ لەبارەی هونەرەکەیەوە 
دەڵێ: )لە ڕێچکەی ژیانی هونەریی خۆیدا نەیهێشتووە 
بەناوی  کە  هونەریانەی  تەوژمە  و  قوتابخانە  ئەو 
نوێخوازییەوە پێشکەش دەکرێن ڕایماڵن و بەرەو هەندەران 
خۆی  کە  بخەنەوە  دووری  ڕێبازەی  لەو  و  بیبەن 
و  هونەرمەندێکی کورد  وەکو  هەردەم  پێیەتی،  بڕوای 
کەسایەتییەکی گەورە و سەربەخۆ بیری کردووەتەوە و 

بە بیروبۆچوونەکانی خۆی پابەند بووە(.
لە   ١940 ساڵی  عەبدوڵاڵ  حوسێن  هونەرمەند   *
بووە،  دایک  لە  تەیراوا  گەڕەکی  هەولێر،  شاری 
شارەدا  لەو  هەر  ناوەندی  و  سەرەتایی  خوێندنی 
چووەتە  هونەر  خوێندنی  بۆ  دواتر  کردووە،  تەواو 
بەغدا و لەوێ پەیمانگای هونەرە جوانەکان/ بەشی 
تەواو   ١964-١963 خوێندنی  ساڵی  لە  شێوەکاری 

کردووە. لە ١964/١٢/١ وەک مامۆستای هونەر لە 
مەخموور دادەمەزرێ و وانەی هونەر لە قوتابخانەی 
لە  بەاڵم  دەڵێتەوە،  مەخموور  ناوەندی  و  سەرەتایی 
١96٥/١0/4 دەگەڕێتەوە شاری هەولێر و لە وتنەوەی 
وانەی هونەری شێوەکاری لە قوتابخانەی ناوەندیی 
هەولێر بەردەوام دەبێ، هاوینانیش خولی هونەری بۆ 
دەبێتە   ١97١/١١/١0 لە  کردووەتەوە.  مامۆستاکان 
سەرپەرشتیاری  و  شێوەکاری  بەشی  سەرۆکی 
چاالکیی  بەڕێوەبەرایەتی  لە  شێوەکاری  هونەری 
قوتابخانەکان دەکات، ماوەی چەند ساڵێکیش دەبێتە 

بەرپرسی چاالکیی قوتابخانەکانی هەولێر.
سەندیکای  دامەزرێنەرانی  لە  بووە  یەکێک   *
هونەرمەندان/ لقی هەولێر، وەک ئەندامێکی کاراش 
بووە.  ئەندام  عێراق  هونەرمەندانی  سەندیکای  لە 
دوای ڕاپەڕین، لە ١99٢/8/٢ کە پەیمانگای هونەرە 
جوانەکانی هەولێر دادەمەزرێ، بەهۆی ئەزموونەکەیەوە 
یەکسەر دەکرێتە یەکەم سەرۆک بەشی شێوەکاری، 
بەو شێوەیە لە خزمەتکردنی ئەو بەشەدا دەبێ، تا لە 
١99٥/3/8 جارێکی دیکە دەگەڕێتەوە سەر کارەکەی 
پێشووی خۆی، ئەوجا وەک سەرپەرشتیاری هونەری 
لە چاالکیی قوتابخانەکان درێژە بە کارەکەی دەدات 

و تا ڕۆژی خانەنشین بوونی لەوێ دەمێنێتەوە.
* لە زۆر پێشانگای هاوبەش و تایبەتی لەگەڵ 
هەروەها  کردووە،  بەشداری  هونەرمەندەکانی  هاوەڵە 

حوسێن عەبدوڵاڵ - ئازاد عەبدولواحید
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لە چەندان فیستیڤاڵی هونەریدا وەک سەرپەرشتیار 
بەشدار بووە، دوا پێشانگای تایبەتی لە ٢00٥/١٢/٢١ 

لە شاری هەولێر کردووەتەوە.
* لە ژیانی هونەریی خۆیدا زۆرجار خەاڵت کراوە، 
کوردی،  هونەری  بە  زۆرەکانی  خزمەتە  پای  لە 
هونەری  داوودەزگا  لەالیەن  ڕێزلێگرتنی  و  بڕوانامە 
کوردستان  ناوەوەی  و  دەرەوە  ڕۆشنبیرییەکانی  و 

وەرگرتووە.
* ئەم هونەرمەندە چەند ساڵێک نەخۆش بوو و لەناو 
جێگەدا کەوت، ڕاستە نەخۆش کەوتنەکەی خستبوویە 
ناو جێگەوە، بەاڵم یادەوەرییە گەرموگوڕەکانی لەگەڵ 
هونەر و هونەرمەندانی کورد سارد نەبووبوونەوە، تا 
لە ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٢0١9/٢/١6 لە شاری 

هەولێر کۆچی دوایی کرد.
* من لە سااڵنی هەشتاکانی سەدەی ڕابوردووەوە 
و  هێمن  زۆر  پیاوێکی  دەناسی،  هونەرمەندەم  ئەم 
سەنگین و بێدەنگ بوو، حەزی بە خۆڕەپێش کردن 
بێدەنگیش  بە  هەر  نەبوو،  ڕووناکی  بەر  چوونە  و 
هەشتاکان  لە  لەبیرمە  بوو،  خۆی  کاری  خەریکی 
و  کورد  باخچەی  پشت  لە  تەیراوا،  لە  ماڵیان  کە 
عەرەب بوو، لە ماڵەکەی خۆی سەردانم کرد، زۆر لە 
تابلۆکانی خۆی کە زیاتر بابەتەکەیان ڕاووڕاوشکار 
دانیشتین،  لێی  کە  هەڵواسیبوو  ژوورەدا  لەو  بوون 
لە  کە  تریشی  هونەریی  کاری  هەندێ  تەنانەت 
دانەیەکی  چەند  کردبوون،  دروستی  )نحاس(  مس 
لەوانەش هەڵواسیبوو، لەو دانیشتنەدا ئەو شەوەمان بە 
دوورودرێژی بە باسی ئەزموونی خۆی و هونەر لە 

شاری هەولێر بردە سەر.
ڕامان،  گۆڤاری  دەرکردنی  کەوتینە  کاتێ   *
یەکێک لەوانەی دەبوو بەسەری بکەینەوە و خزمەتێک 
بە خۆی و هونەرەکەی بکەین ئەو هونەرمەندە بوو، 
زۆر هەوڵم دا بزانم ماڵی کەوتووەتە کوێ بۆ ئەوەی 
بیبینم و بیدوێنم و گفتوگۆیەکی لەگەڵ ساز بکەم، 
و  دۆزیمەوە  من  نە  زۆر  سااڵنێکی  پاش  داخەکەم 
زەمینە  بۆ  بوون  هاوکارم  نزیکەکانیشی  خزمە  نە 

خۆشکردن و ڕەخساندنی ئەو هەل و دەرفەتە. کاتێک 
ئەندازیار فارس سەعدی  هونەرمەندی فۆتۆگرافەر 
بدۆزنەوە،  بۆ  ماڵەکەیم  تێگەیاند  دیکەم  خەڵکی  و 
خۆشم  موژدەیەکی  وەک  هات،  لەپڕ  ڕۆژێک 
بۆ  پێکەوە  دۆزیوەتەوە، کە  ماڵەکەیم  بداتێ گوتی 
بە  زۆر  کرد،  سەردانمان  گفتوگۆیە  ئەو  سازدانی 
بوو،  پەرێشان  لەناو جێگەدا کەوتبوو، حاڵی  داخەوە 
یادەوەرییەکانی،  گێڕانەوەی  و  قسەکردن  لە  بەاڵم 
ئەزموون  بە  سەبارەت  خۆی  بیروڕای  دەربڕینی  لە 
مەنتیقی  و  ورد  زۆر  هاوڕێکانی  و  هونەرەکەی  و 
قسەی دەکرد، ئەوە بوو ئەو ڕۆژە توانیم نزیکەی دوو 
سەعات قسەی لێ وەربگرم، زۆریش بە بەسەرکردنەوە 
کاتێ  تەنانەت  بوو،  ئاسوودە  گفتوگۆکەمان  و 
فەرموو  دەیگوت  ئەو  وەستام،  پرسیارکردن  لە  من 
ئەگەر پرسیاری دیکەت هەیە بیکە. من ئەو ڕۆژە 
نەمویست لەوە زیاتر هیالکی بکەم، بۆیە پێم گوت 
لە چەند ڕۆژی دادێ دێمەوە الی و گفتوگۆکەمان 
ئامادە  ئەو سەردانە  بۆ  ئەوەبوو خۆم  دەکەین،  تەواو 
بۆ حازر کرد، کە  پرسیاری دیکەم  دەیان  بە  کرد، 
ویستمان بچینەوە الی، دوای هەوڵێکی زۆر، بەهۆی 
بڕوبیانووی نامەنتیقی کەسوکارەکەیەوە، کارەکەیان 

لێمان تێک دا و ڕیسەکەیان لێ کردینەوە خوری.
تابلۆ،  زۆر  عەبدوڵاڵ،  حوسێن  هونەرمەند   *
پەیکەری  دیواربەند،  مۆمیا،  پۆستەر،  هێڵکاری، 
هەیە، پێویستە هەموو ئەو کارانەی کۆ بکرێنەوە و 
شارەزایانە وێنەیان بگیرێ و لە چەند کوڕاسێکدا لە 
بپارێزڕێن،  هونەرییەکانی  کارە  ئەوجا  بدرێن،  چاپ 
کۆڕ و سیمینار لە بارەی ئەزموونەکەیەوە بگیرێ.. 

ئێستاش با پێکەوە گفتوگۆکەمان بخوێنینەوە.
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ڕامان: لەناو خێزانی ئێوەدا چەند کەس هەبوون 
مەیلی هونەریان هەبێت، بەتایبەتی مەیلی هونەری 
شێوەکارییان هەبێ؟ ئەگەر شێوەکاریش نەبێ، بۆ 
نموونە هونەری مۆسیقا، هونەری پەیکەرتاشی، 
شتێک لەو بابەتانەی کە پێی دەڵێن هونەر، لەوانە 
تۆ  لێیە  ئاگام  وەک  من  مۆسیقا،  و  گۆرانی 

چێژێکی مۆسیقاییشت هەیە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: مۆسیقا، زەمانێک بۆ خۆم 
بوو، واتە کە مۆسیقام مومارەسە کرد، دەمگوت 
با شتێک لە مۆسیقا بزانم، زەوق بداتە هونەرەکەم، 
ئەوە بوو جونبوشێکم پەیدا کرد، بە دوو دینار لە 
دینار،  دوو  )یەحیا مەرجان(م کڕی،  هونەرمەند 

یان دوو و نیو بوو.
ڕامان: ئەوکاتی ئەو لە هەولێر دوکانی فرۆشتنی 

ئامێری موزیکی هەبوو ؟
سەرپێیی  هەروا  ناوەڵاڵ،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ئەو  کڕی،  لێم  نیو  و  دوو  بە  من،  فرۆشتییە 
ئامێرەش هیتۆ تەقریبەن لێی دەزانی، مام هیتۆ بووە 
مامۆستام، بە ئامێرەکەی من فێر بوو ، ئەو وەکی 

مامۆستایەکم بوو، من لە هیتۆ فێر بووم.
دەناسم،  غەفوور(  )هیتلەر  هیتۆ،  من  ڕامان: 
کێت  باشە،  بکەی  باسێکی  خوێنەران  بۆ  بەاڵم 

مەبەستە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: هیتۆ، خوشکەزامە.

ڕامان: ئەو لە کێ فێری ژەنین بووبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەویش لە دەرێ فێر بووبوو، 
لە جەماعەتی خۆی، لە برادەرەکانی فێر بووبوو.

ڕامان: پێشتر خولی مۆسیقای دیتبوو؟
کەویاری  گۆرانی  ئا،  ئا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

دەگوت.
دەگوت.  گۆرانی  کە  لەبیرە  هیتۆم  ڕامان: 
تیپی  لەگەڵ  ئەوە  دەگوت،  کەویاری  کەویارم 
هونەریی هەولێر گوتوویەتی و تۆمار کراوە. لەو 
سەردەمەدا زیاد ئەسعەد و شێرزاد عەبدولڕەحمان 

و سەاڵح نەجمەددین و هیتلەر غەفوور لە هەولێر 
گۆرانییان  کە  بوو  نزیک  لێکترەوە  تەمەنیان 

دەگوت، لە سلێمانیش تۆفیق عەلی هەبوو.
حوسێن عەبدوڵاڵ: کەویارم کەویار، گۆرانییەکی 

زۆر خۆش بوو.
ڕامان: زۆر خۆشی دەگوت، هیتۆ ئەدائی باش 
گۆرانیگوتن  لە  دەنگیان  هەمیشە  منداڵ  بوو، 
زیقنە، بەاڵم ئەو دەنگێکی پڕ و تایبەتی هەبوو.. 
ئێوە،  خێزانی  لەناو  بکە  بۆ  ئەوەم  باسی  باشە 

خانەوادەکەتان چەند خوشک و برا بوون؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەمن و حەسەنی برام بووین، 
بەاڵم  بوو،  مەرەقی  زۆر  حەسەن  بووین،  جمک 
نەیتوانی ببێتە موزیکژەن، تەقریبەن ئەمن بووم بۆ 

مۆسیقا ڕامکێشا.
ڕامان: بۆ دانیشتن و گەعداتی تایبەتی خۆتان 
لە ماڵەوە مۆسیقات لێ دەدا؟ ئەی بۆ گۆرانیگوتن 

دەنگت خۆش نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەرێ وەڵاڵ، دەنگم باش بوو، 

دەتەوێ بە دەنگی خۆم کێهای بڵێم؟
بە کوردی،  بڵێی  پێم  ئەوەیە  مەبەستم  ڕامان: 

یان بە تورکی چ گۆرانییەکت گوتووە؟
لێ  گوێم  ئەوکاتە  ئەوەی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

بووبوو دەمگوت.
کێت  السایی  دەکردەوە،  تەقلیدت  واتە  ڕامان: 
کوردەکان،  گۆرانیبێژە  لە  کام  وەکو  دەکردەوە، 

عەلی مەردان و تایەر تۆفیق و ئەوانە هەبوون؟
دەکردنەوە،  الساییم  بەڵێ،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
بەاڵم من زیاتر فۆلکلۆر و ئەوانەم دەگوتەوە، ئای 

دەالل ئای دەالل ئای دەالل... ئەوانەم دەگوت. 
ڕامان: باشە لە دانیشتن و گەعداتی برادەران لە 

هونەرمەندان کێت لەگەڵ بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، زۆر مەرەقم گەعدە نەبوو، 
دەزانی بۆ؟ چونکە ئی وایان تێدا بوو ئەقڵم نەیانی 

دەگرت.
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ڕامان: ئەها، تۆ لەگەڵیان دانەدەنیشتی، زیاتر 
دانیشتنەکانت تایبەتی و خێزانی بوون؟

دانەدەنیشتم.  لەگەڵیان  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
حەزم  بوون.  خێزانی  دانیشتنەکانم  زیاتر  بەڵێ، 
لەوە بوو گۆرانی خێزانی، غەریبەکان لە برادەرە 

نزیکەکانم بگەیەنم. 
ڕامان: ئەی لەناو خێزانەکەتان کێ بوو هانی 
دای ڕوو بکەیتە هونەر، واتە بچی مۆسیقا لێ 

بدەی، یان ڕەسم بکەی؟
ڕەسمکردنەکەم  بناغەی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
لەناو  دیکە  بووم، کەسی  ئەمن  بووم،  خۆم  هەر 

خێزانەکەمدا نەبوو، بە تەنێ هەر ئەمن بووم.
ڕامان: ئەی دوایی بە کاریگەریی تۆ براکانت، 
خوشکەکانت هیچیان ڕوویان نەکردە ڕەسمکردن؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەبەد، یەکیان تخوونی نەکەوتن. 
تەخسیریم  ئەمن  بەاڵم  نەبوون،  فێری  نەیانزانی، 
نەدەکرد، چونکە هەر زوو زانیم ڕەسمکردن وەستای 
هونەرەکانی  هەموو  بناغەی  هونەرێکە،  هەموو 
هونەرەکانی  فێربوونی  هاندەری  ئەو  دیکەیە، 
دیکەیە، وەک مۆسیقا و گۆرانی و ئەوی دی و 

ئەوی دی. 
ڕامان: ئەی لە ماڵەوەتان کەس ڕێی لێ نەدەگرتی، 
خوێندنەکەت،  بڵێن  دایکت  خاڵت،  مامت،  بابت، 
هونەری  لەسەر  و  دەچی  کیس  لە  مەکتەبەکەت 

دادەنێی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نەخێر، ئەمن بابم نەبوو ، بابم 

نەمابوو. 
ڕامان: هەر کە فامت کردەوە بابت نەمابوو؟

دوو  ئێمە  نەمابوو،  بابم  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
سااڵن بووین کە بابمان ڕۆیی. 
ڕامان: خودا لێی خۆش بێت. 

حوسێن عەبدوڵاڵ: خۆش بی یاخوا، لەگەڵ ئی 
توش، بۆیە مەسەلەی بابمی تێدا نییە. 

کوڕم  بڵێ  نەبوو،  ڕێگر  دایکت  ئەی  ڕامان: 

خوێندنەکەت  هونەرەوە  بە  خەریکبوونت  بە  تۆ 
دەفەوتێنی؟

نەبوو،  ڕێگر  دایکم  ئەبەد  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ئاگات  دەیگوت  تورکی  بە  دەگوت،  وای  بەاڵم 
لە دەرسەکانت بێ. دەمگوت دایە خەمت نەبێ، 
گوێ مەدەیە، ئەوجا ئەوە ئاخیری بۆ دایکم بووە 
دایم دەیگوت: حوسێنی کوڕم هەر  سەرپێیەک، 
دەیگوت دایە غەمت نەبی، ئەو غەمت نەبییەکەی 

سەری گرت. 
بەڵێنەکەی  لەگەڵ  ڕامان: دەستت خۆش بێ، 
خۆت ڕاست بووی، ئەی یەکەم جار بە مۆسیقا ، 

یان بە ڕەسمکردن دەستت پێ کرد؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: هەموو کاتم بە ڕەسمکردنەوە 

خەریک بووم. 
ڕامان: یەکەم جار ڕەسم بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: هەموو وەختم بۆ ڕەسمکردن 
بوو،  گۆرانی  و  مۆسیقا  بناغەی  ڕەسم  بوو. 

چونکە ئەوانی دی بە دوو خۆی ڕادەکێشا. 
ڕامان: ئەی کە دەستت بە ڕەسمکردن کرد تەمەنت 
چەند بوو؟ چەند ساڵ دەبووی، حەوت ساڵ، هەشت 

ساڵ؟
پێنج  عومرم  منداڵییەوە،  لە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
سااڵن بوو، هێشتا نەچووبوومە مەکتەب، لەبیرمە 
لەسەر دەرگای حەمام ڕەسمی ئەسپێکم کردبوو، 
و  ڕەسم  فێربوونی  سەرچاوەی  بووە  ئەسپە  ئەو 

پەیمانگای هونەرەجوانەکان، بەغدا، ساڵی ١96١
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مەراقم پەیدا کرد.
ڕامان: دیارە کەسێک کە ڕەسمی ئەسپەکەی 
دیتووە، سەرنجی بەالی خۆیدا ڕاکێشاوە و پێی 

خۆش بووە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: هەموو کەس کە دەیدیت دەیزانی 

ئەوە ئەسپە.
بووە،  خۆش  پێی  دەیدی  کەسەی  ئەو  ڕامان: 

بۆیە تۆش بۆ ڕەسمکردن هاندراوی.
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئافەرین.

ڕامان: لەو کاتەدا کە ڕەسمی ئەسپەکەت کرد، 
تۆ هێشتا نەچووبوویتە قوتابخانە؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، نەخێر.
ڕامان: دوای چەند ساڵی دی چوویتە قوتابخانەوە؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: زوو چووم.
ڕامان: لە حەفت ساڵی چووی، شەش بوو، یان 

حەفت بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: زوو چووم، تەمەنم هەر ئەوەندە 

دەبوو.
حەفت  بە  منداڵ  لەبیرمە  زەمانی  ئەو  ڕامان: 

سااڵن لە قوتابخانە وەردەگیرا.
حوسێن عەبدوڵاڵ: تەمەنم حەفت سااڵن بوو. 

ڕامان: زۆر چاکە، ئەوجا کە تۆ دەستت دایە 
رەسمکردن، لەو ئەسپەوە دەستت پێ کرد، ئەی بۆ 
کڕینی کەرەستەی ڕەنگ و بۆیە و ئەوانە، پارەت 

لە کوێ بوو، کێ پارەی دەدایەی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: کەس نەیدەدامێ، هەر ئەوەندە 
بوو ڕۆژانەمان هەبوو، کەرەستە و ڕەنگ هەرزان 
بیکڕی،  بێ  زەحمەت  وانەبوو  کەرەستەی  بوو، 
خۆم  زانینی  ئەوەش  لەگەڵ  بەاڵم  بوو،  هەرزان 

تێکەڵ کرد. 
لەسەر هونەری  بەردەوامبوون  لەپاڵ  تۆ  ڕامان: 
وێنەکێشان دەشتخوێندەوە؟ سەرەتا هیچت خوێندەوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، نەمدەخوێندەوە، هەمووی 
مودەڕیسی  خۆم،  مامۆستای  واتە  بووم،  خۆم 

خۆم، خۆم بووم. 
ڕامان: ئەی کە چوویتە قوتابخانە، یەکەم جار 

لە چ قوتابخانەیەک دەستت بە خوێندن کرد؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: قوتابخانەی مستەوفی سەرەتایی 

بوو.
ڕامان: لەو قوتابخانەیەدا هیچ مامۆستایەکی 

ڕەسمتان نەبوو؟
ڕەسمی  هەبوو  یەکمان  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
نەدەزانی، بەاڵم بە قسە زۆر باش بوو، ناوەکەیم 

بەبیر نایەتەوە، هەولێری بوو. 
ڕامان: ئەوە زۆر گرینگە، ناوەکەی چ بوو؟ 

حوسێن عەبدوڵاڵ: ناوەکەی زۆر ئاسانە، بەاڵم 
بەو دەمەی بەبیرم نایەتەوە. 

و  قەساب  مونیر  نەبوون؟  قەسابەکان  ڕامان: 
دانیال قەساب و ئەوان، ئەوانە بنەچەیان جوولەکە 

بوو. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ناوەڵاڵ، ئەوانە نەبوون.

ڕامان: جابیر پیرداوود نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: جابیر ئا، جابیر پیرداوود بوو. 
ڕامان: جابیر پیرداوود بوو؟ ئەو بوو کە ڕەسمی 

نەدەزانی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا، ئەو بوو، جابیر پیرداوود 

تەنیا ڕەسام نەبوو، نەحات بوو.
سەرەتای  هەیە،  پەیکەری  ڕاستە،  ڕامان: 
پەیکەرسازی لە هەولێر، لەوەوە دەست پێ دەکات. 
بوو  نەحات  پیرداوود  جابیر  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ئەمان نەحات، لە هەموو مامۆستایەکی باشتر بۆ 

من جابیر پیرداوود بوو. 
قوتابخانە  لە  کە  جار  یەکەم  ئەوجا  ڕامان: 

ڕێکەوتت کرد، هەر ئەو هانی دای؟ 
پێ  ڕەسمی  دەرسی  ئەو  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

دەگوتین، بەاڵم مەیلی نەحتی فێر کردین. 
ڕامان: دەتەوێ بڵێی ئەو مامۆستایە لە بواری 
باش  عەمەلی  ئیشی  بەاڵم  بوو،  باش  نەزەری 
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نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: عەمەلی باشتر بوو، لە ڕەسم 

باش نەبوو، بەاڵم نەحات بوو. 
ڕامان: ئەوجا تۆ زۆر سوودت لێ وەرگرت؟ 

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەدی کوو! ئەرێوەڵاڵ، جابیر 
ئەدەب،  بە  هەم  چاک،  پیاوی  هەم  ئەفەندی 
کەسێکی بە ئەخالق بوو، ئەوانەی هەموو هەبوو، 
ئەوجا لەگەڵ ئەوەشەوە ژیانی هەمووی نەحت بوو. 
ئەوەڵ جار کە دەستی پێ کرد بۆ حکوومەتیش 
کاری کرد، بۆ وەرزشکارەکان بوو، ئی تۆپانێ.

م.جابیر  وەرزشوانانەی  پەیکەری  ئەو  ڕامان: 
یاریگای  دەوروبەری  لە  پیرداوود 
ئەو سااڵنەی  دانران، هەتا  هەولێر 
دواییش مابوون، بەداخەوە الیانبردن.
نەدەبوو  ئاخر  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

الیبەن. 
ئەوجا دەڵێی چی، زۆر  ڕامان: 
شتیان البرد، دیارە ئەو پەیکەرانەش 

لە زمنی ئەوانەبوو.
حوسێن عەبدوڵاڵ: بریا ئەوانەیان النەبردبا، چونکە 
پەیکەرسازیی  بۆ  بوو  )تەئسیس(  بناغە  ئەوە 

هەولێرێ. 
ــر  ــرد، دواتـ ــان البـ ــە ئەوانەیـ ــتە، کـ ــان: ڕاسـ ڕامـ

البـــرد.  حەمامەتولسەالمیشـــیان 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوە لە نەزانیی خۆیانە.

ڕامان: بێ گومان لێی نازانن، ئەوجا بە درێژی 
باسێکی جابیر پیرداوودم بۆ بکە، جابیر پیرداوود 
هونەریت  خەریکی  دیت  تۆی  کە  جار  یەکەم 
پێ  چی  دەکەی،  ڕەسم  و  ڕەسمە  لە  مەیلت  و 

گوتی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: جابیر پیرداوود کە زانی ئەمن 
بۆ نەحت باشم، منی بۆ الی خۆی ڕاکێشا. بەو 
دوا دواییە فێر بووبوو کارەکەی لە نیوەیڕا بۆ من 
غەمی  ئەوە  حوسێن  دەیگوت  و  دەهێشت  بەجێ 

دەکرد،  پێ  دەستی  من  غەمی  ئەوجا  بێت،  تۆ 
منیش ئەوەی پێم دەکرا چاکم دەکردەوە، چونکە 
وەکی لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان دەرچووم، 
هێنایەوە  هەمووی  پەیمانگام  تەکنیکەکانی 
ئەوانەم  زانی  ئەفەندی  جابیر  هێنام  کە  هەولێر، 
هێناوە، زیاتر مەیلی لە ئیشی من بوو، حەزی لە 

ئیشی خۆی نەدەکرد.
ڕامان: من جارێ دەمەوێ هەنگاو بە هەنگاو 
خوێندنی  قۆناغی  دەگەینە  هەتا  پێشێ،  بچینە 
پەیمانگات، لەوێ دەپرسم چ فێر بووی و چۆن 
لە  قۆناغێکمان  هاتییەوە هەولێرێ، جارێ چەند 
لە  دەمانەوێ  لەپێشەوە  پێشە.. 
پێ  دەست  سەرەتاییەوە  قۆناغی 
بکەین کە تۆ چوویتە قوتابخانە، 
پیرداوود  جابیر  مامۆستا  تووشی 
پیرداوود  جابیر  مامۆستا  بووی، 
و  هەیە  بەهرەت  تۆ  زانی  چۆن 
ڕەسم دەکەی، دوایی چۆن هانی 

دای؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لە مەرسەم کە ڕەسمم دەکرد، 

هەر لە سەرەتاوە منی لە مەرسەم وەرگرت.
ڕامان: دیارە لەو کاتەدا مەرسەمیشتان هەبووە، 
ئەوە زۆر گرینگە، ئایا مەرسەمەکەتان کەرەستەی 

ڕەسمکردنی تێدا بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەڵێ، کەرەستەی تێدا بوو، 
کەرەستەکان باش بوون، واتە موناسب و گونجاو 

بوون.
هی  دەستوپلت  زانی  کە  چاکە،  زۆر  ڕامان: 

ڕەسمکردنە و باشە، چی کرد؟
هەمووی  ئیدی  لەو کاتەوە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
بە من دەدا، بابەتی دەدامێ، دەیگوت ئەو بابەتە 
بکە، منیش کە دەمکرد بەدڵی بوو، ئەوجا بابەتی 

دیکەی دەدیتەوە و دەیدامێ. 
رامان: ئیشەکانت هەمووی سکێج بوون؟

بە وردی تەماشای تابلۆ 
بکەی، دەتکاتە ڕەسامی 
باش، مامۆستای خۆم، 

مودەڕیسی خۆشم، خۆم 
بووم.
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بوون،  مانا  بە  هەمووی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
لە  خۆم  ئیشی  بە  بوون،  ڕێکوپێک  هێڵکاری 
مامۆستام دەگەیاند ئەمن چیم و قابلییەتم چییە.
ڕەسمەکانت  دەکرد،  ڕەسمت  کە  ئەی  ڕامان: 
هەر هێڵکاری بوون، یان بە ڕەنگیش کارت دەکرد؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: بە ڕەنگیش دەمکرد.
ڕامان: ڕەنگی ئاوی، یان ڕەنگی ڕۆنی بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ناوەڵاڵ، قەڵەمڕەنگی بوو، لە 
بازاڕ زیاتر ئەوە هەبوو. 

ڕامان: دیارە هەر ئەوە فەراهەم و بەردەست بووە، 
بۆیە هەر بە قەڵەمڕەنگی کارت کردووە.

بوو،  بەردەست  ئەوە  ئا، هەر  حوسێن عەبدوڵاڵ: 
زۆر  پیرداوود  جابیر  مامۆستا  دەمکرد،  وەکی 
دیکەی  بابەتێکی  ئەوە  دوای  دەبوو،  سەرسام 

دەدامێ. 
ڕامان: دوای ئەوەی بەرهەمەکانتان، ئەوانەی تۆ 
و هاوڕێکانت دەتانکردن، ئەو هێڵکاری و ئیشانەت، 
پێشانگایەک  لە  سااڵنە  و  دەکردنەوە  کۆی  ئەو 

پێشکەشی بینەرانی دەکردن؟
خڕ  خۆی  لەالی  هەمووی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

دەکردەوە، خۆشی دەویستن. 
ڕامان: ئەو ڕۆژگارە سااڵنە وەکو ئیستا پێشانگا 

دەکرایەوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: کەم پێشانگا دەکرایەوە. 

ڕامان: ئیشەکانتان لە پێشانگایەک پێشکەش 
نەدەکران، خەڵکی بیانبینن؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: پێشکەش دەکران، بەاڵم زۆر 
کەم.

ڕامان: وەک بزانی هەتا لە سەرەتایی بووی، 
چەند جار ئیشەکانت لە پێشانگادا نیشان دران؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: هەموو ساڵێک پێشانگا دەکرا 
و ئیشەکانمان پێشانی خەڵک دەدران، لە قۆناغی 

سەرەتایی هەموو ساڵێک پێشانگا هەبوو.
دەهاتن  خەڵک  کە  ئەی  چاکە،  زۆر  ڕامان: 

دەکردن،  ڕەسمانەیان  و  هێڵکاری  ئەو  تەماشای 
بیروڕایان بەرانبەریان چۆن بوو، بەدڵیان بوو؟

ساڵێکی  بۆ  بوو،  بەدڵیان  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دیکە خۆیان زیاتر ئامادە دەکرد. 

ڕامان: ئەوانە کێ بوون خۆیان ئامادە دەکرد؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: خەڵک )بینەران(، مامۆستا، 
قوتابیی گەورە، قوتابیی گچکە هەمووی خەریکی 

خۆ ئامادەکردن بوون. 
پێشانگایانەدا  لەو  ئافرەت  ئەی  ڕامان: 

بەشداربوونیان چۆن بوو؟ دەهاتن؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: زۆریان مەراق بوو، بەاڵم نیوە 

بە نیوە بوو.
ڕامان: خۆ ئەو زەمانە ئافرەت بۆ تەماشاکردن 
پێچەوە  بە عەبا و  نەدەهاتن؟ چونکە  پێچەوە  بە 
ڕەش  هەمووی  ڕەنگەکانیش  دەنوێنن،  ڕەش  بێن 

دەبن؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا بە پێچە نەدەهاتن، بە عەباوە 

ڕاست و ڕاست دەهاتن. 
کە  خەڵکەی  ئەو  ئەی  چاکە،  زۆر  ڕامان: 

جمهوری پێشانگاکان بوون بە دڵت بوون؟ 
ئەڕێوەڵاڵ، زۆر جمهوورەکەم  حوسێن عەبدوڵاڵ: 

بە دڵ بوو.
ڕامان: پێشانگای هاوبەشی قوتابییەکان بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: پێشانگای جەماعی هەموو 

باخچــەی پەیمانــگای هونــەرە جوانــەکان، بەغــدا، ســاڵی 
١963
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ساڵێک هەبوو، ئەوە ڕەسمی بوو.
بەو  زۆری  بایەخی  پەروەردەش  دیارە  ڕامان: 

پێشانگایانە داوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا، حکوومەتیش بایەخی 

پێ دەدا.
بۆ  خۆت  کە  بووی  چەند  پۆلی  تۆ  ڕامان: 
وێنەکێشان تەرخان کرد و دەستت بە ڕەسم کردن 

کرد؟
حەمام  دەرکەی  لەسەر  کە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دەویست،  خۆش  ئەسپم  کرد،  ئەسپەکەم  ڕەسمی 

ئەسپ الیەنی هێڵکاریمی بەهێز کرد. 
ڕامان: یانی هەر چوویتە قوتابخانە تۆ لە پۆلی 
جابیر  مامۆستا  ڕێکەوتی  سەرەتاییەوە  یەکی 

پیرداوودت کرد، ئەوکاتە پۆلی چەند بووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لە ناوەندی بووم. 

ڕامان: کانیی بەهرەکەت لە ناوەندییەوە تەقییەوە، 
ئەی لە خوێندنی سەرەتاییەوە ئەو بەهرەیەت نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لە سەرەتایی جابیر پیرداوود 

تەنیا دەرسی پێ دەگوتین.
ڕامان: دوایی لە قۆناغی ناوەندی کە مەرسەمتان 

هەبووە، بایەخی زیاتری پێ داوی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: کە ناوەندیمان دامەزرا، دیتی 

ئێمە باشین، غەمی لێ خواردین. 
کردووە  ڕەسمت  کە  خۆت  لە  بێجگە  ڕامان: 
بچیتە  ئەوەی  پێش  و  کردووە  ئیشت  بەردەوام  و 
دیکە  قوتابیی  بووی،  خەریک  هەر  قوتابخانە 
هەبوون هاوزای تۆ بن و ئاوها وەک تۆ خەریکی 

هونەر بن؟
من  لەگەڵ  قوتابییەکانی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
بوون، ڕێک ئەوەی منی نەدەهێنا، نەخشی منی 

نەدەهێنا. 
نەبوونە  کەسیان  دوایی  وایە  مانای  ڕامان: 
و  هەبێت  ناویان  خەڵکی  لەناو  و  هونەرمەند 

بناسرێن؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوەم لەبیر نییە. 
وات  منداڵیی  برادەری  نییە  لەبیرت  ڕامان: 

هەبووبێ؟
ئێستا  بەاڵم  هەبوو،  با  با  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

نایەتە سەر زەینم. 
ڕامان: لە هەولێر کێ لە ئیشی ڕەسم هاوزای 
شاکرت  سلێمان  هونەرمەند  خوێندن  لە  بووە،  تۆ 

لەگەڵ بوو ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: سلێمان شاکر پێش ئێمە بوو.

ڕامان: ئەی هونەرمەند محەمەد عارف؟
پێی  حوسێن عەبدوڵاڵ: محەمەد عارف کەیفم 

نەدەهات.
ڕامان: بۆ؟ هۆیەکەی چ بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: غروور بوو.

ڕامان: ئەوجا تەفسیرت بۆی ئەوەبوو کە غروورە، 
یان لەبەر ئەوەی پیاوێکی فەقیر و بێدەنگ بوو، 

وا دەهاتە بەرچاوت؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ناوەڵاڵ، فەقیر نەبوو، غروور 
بوو، خۆی بە کەس نەدەدا، ئەمنیش لە ڕەسم زۆر 
لە ڕەسم  نەدەدا،  لە شانی وی  بووم، خۆم  بەهێز 

کردن زۆر بەهێز بووم.
ڕامان: تۆ پێتوابوو لە ڕەسمکردندا ئیشەکانی 

تۆ لە هی ئەو بەهێزتر بوون؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا، ئەدی کوو، ئەوکاتە 
حوسێن عەبدوڵاڵ لە ڕەسمکردن بەناوبانگ بوو. 

ڕامان: تۆ لە سەرەتاییەوە ڕەسمت دەکرد، لەناو 
شاری هەولێر، کە حەزت لە هونەر بووە و ئیشت 

کردووە، ئەوکاتە کێ هەبوو ناوی هەبێت؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: من بۆ شاری هەولێرێم نەبوو 

، شەرمم دەکرد. 
بوو  ئەوە  تەنیا  یان  بوو،  شەرم  لەبەر  ڕامان: 
لە  ئێوەی  کارەکانی  دەچوو  مامۆستا  سااڵنە 

پێشانگا دادەنا؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا، من لە هەموو پێشانگایەک 
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زۆر  خەڵکیش  هەبوو،  ناوبانگم  دەبووم،  بەشدار 
مەراقیان بوو تەماشای بەرهەمەکانم بکات. 
ڕامان: لە چ هۆڵێک پێشانگا دەکرایەوە؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: بەزۆری هۆڵی گەل بوو. 
بووبێ؟  نەبوو هۆڵی دیکە  بیرت  ڕامان: ئەی 

ئەیووبییە نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەیووبییە هەبوو، دایم هەبوو. 
ڕامان: لە هەولێرێکی گەورە هەر ئەو دوو هۆڵە 

هەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بۆ پێشاندانی ڕەسم ئەیووبییە 

بوو، هۆڵێکی باش بوو، هیچی دیکە نەبوو. 
ڕامان: من هۆڵی )گەل(م نەبیستووە پێشانگای 

هۆڵی  چونکە  کرابێتەوە،  تێدا 
گەل زیاتر بۆ پێشکەش کردنی 
دەهات،  بەکار  شانۆگەری 

وانییە؟ 
زیاتر  ئا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

بۆ شانۆگەری بوو. 
ڕامان: ئەو پێشانگایانەی کە سااڵنە دەکرانەوە 
جێیەکی  لە  بڵێین  یان  دەکرا؟  بۆ  ڕیکاڵمیان 
بکرێ،  پێشانگاکەتان  بۆ  دیعایە  دیاریکراو 
فیلمەکان کابرایەک  بۆ ڕیکالمی  وەک چۆن 
فایبەرێک  لەسەر  فیلمەکەی  ڕیکالمی  دەچوو 
دەچەسپاند و بە شانی دادەدا، دەیگوت سبەینێ 

فیلمی سنگام، تەڕەزان، هەرقەل هەیە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا ئەوە نەبوو.

پێشانگا  دەیزانی  چۆن  خەڵک  ئەی  ڕامان: 
هەیە؟

لە  ڕادەگەیەنرا،  دەیزانی،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
پەرەوەردەوە ڕادەگەیەنرا. 

ئێوە  جمهووری  کەواتە  پەروەردەوە،  لە  ڕامان: 
زیاتر قوتابی و مامۆستاکان بوونە؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا، هەر ئەوانە بوون.
ڕامان: ئەوە زانیمان لە سەرەتایی قوتابخانەکەت 

ناوی مستەوفی بوو، ئەدی ناوی ناوەندییەکەت 
چ بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ناوەندیی ئەربیل بوو. 
ڕامان: ناوی سانەوییەی ئەربیل نەبوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: سانەوییەی ئەربیل یەکەم جار 
ناوەندی بوو. 

ڕامان: یەکەم جار ناوەندیی هەولێر بوو، ئەوجا 
لەوێندەرێ هەر مامۆستا جابیر پیرداوود دەرسی 

هونەری بە تۆ گوت؟
جابیر  دەرسی  لەوکاتەدا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ئەفەندی، چونکە ڕەسم نەبوو، پەیکەر بوو، کەم 

بوو. 
ڕامان: لەو ناوەندییە ڕێکەوتی 
مامۆستایەکی دیکەت نەکرد؟
هەر  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
نەبوو،  دیکە  کەسی  بوو،  ئەو 
دوایی هەر بۆ خۆمان بووین، بۆ 
خۆمان مامۆستای خۆیشمان و 

قوتابیش بووین. 
لەسەر  کتێب  نەدا  هەوڵت  تۆ  ئەی  ڕامان: 
هونەری شێوەکاری پەیدا بکەی و بخوێنیتەوە؟ 

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوەم نەدەزانی.
ڕامان: عەرەبیت دەزانی؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: عەرەبیم دەزانی، بەاڵم مەراقم 
نەبوو بخوێنمەوە. 

ڕامان: کەواتە زیاتر بە عەمەلی خەریکی هونەر 
بووی؟

لە  عەمەلییەکەم،  الیەنە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
نەزەری بەهێزتر بوو، بۆیە نەمدەخوێندەوە.

ڕامان: هەتا پۆلی سێت بڕی، هەر ئاوا خەریک 
بووی، بەو شێوەیە مەرسەمتان هەبوو، وردە وردە 

ئیشتان دەکرد؟
دیکە  چی  ناوەندی  لە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
مەرسەممان نەبوو، بەاڵم مەرسەمەکەی سەرەتاییمان 

هونەرمەند فایەق حەسەن لە 
بەغدا سەرۆکی بەشی شێوەکاری 
بوو، سەرۆکی لیژنەی وەرگرتنی 

قوتابیانیش بوو، هەر ئەویش وەری 
گرتم.
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بوو بە بناغەی فێربوونی ڕەسم و ڕەسمکردن.
نایەتەوە  بەبیر  قوتابییەکت  هیچ  ناوی  ڕامان: 

لەو مەرسەمەی لەگەڵت ئیشیان کردبێت؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەڵێ، هەبوو.

ڕامان: بۆ نموونە من بیستوومە دەڵێن کوڕەکانی 
ئەوانیش  هەبووە،  کوڕی  دوو  کە  عەتاوڵاڵغا 
حەزیان لە ڕەسمکردن بووە و لە مەرسەم ئیشیان 

کردووە.
نەبەی  ناویان  تەواوی  بە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

نازانم، کێهەیان، ناویان چییە؟
نییە،  لەبیر  ناوەکانیانم  ئێستا  منیش  ڕامان: 
بەاڵم دەڵێن عەتاوڵاڵغا دوو کوڕی هەبووە حەزیان 

بە نیگارکێشان کردووە. 
سەرەتاوە  لە  عەتاوڵاڵغام  ناوی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
هەتا کۆتایی گوێ لێ بووە، بەاڵم کوڕەکانی ناناسم. 
ناوەندی  سێی  پۆلی  پاش  لە  ئەوجا  ڕامان: 

چوویتە هونەرە جوانەکان؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: چوونە بەغدای دەڵێی؟

ڕامان: بەڵێ.
ناوەندییەوە  سێی  لە  ئا،  ئا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
چووم، لەوێ سێ ساڵم خوێند، خوێندن زۆر نەبوو، 

پتر ڕەسمکردن بوو.
ڕامان: پێشتر خۆت بۆ ئەو چوونە بەغدایە حازر 

کردبوو، خۆت دانابوو بچیتە ئەوێ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ناوەڵاڵ، خۆم حازر نەکردبوو، 
بۆخۆم بەهێز بووم، ترسم نەبوو، یەکسەر لە بەغدا 

وەرگیرام، بە ئیمتیحان وەرگیرام. 
ڕامان: تۆ چوویتە بەغدا داواکاریت پێشکەشی 
پەیمانگاری هونەرە جوانەکان کرد، ئەوکات کە 
تۆ پێشکەشی پەیمانگای هونەرە جوانەکانت کرد، 

لە شاری هەولێرەوە چەند کەس بوون چووبوون؟
ئا، وەختێک ئەمن تەقدیمم  حوسێن عەبدوڵاڵ: 

کرد کەس نەبوو، پاش من خەڵکی دی هاتن.
ڕامان: ئەوە ساڵی چەند بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: لە سااڵنی حەفتاکان بوو.
ڕامان: لە پاش تۆ کێ هات؟

بووینە  ئێمە  چونکە  نازانم،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دەرچوو،  عەبدوڵاڵ  حوسێن  وەکی  هاندەرێک، 
ئیدی  کردەوە،  ڕێگەی  عەبدوڵاڵ  حوسێن  پاشی 

خەڵکەکە حەزیان لێ کرد.
ڕامان: واتە تۆ بوویتە مایەی هاندانی خەڵکەکە 
تا ئەو بەشەیان خۆش بوێت و لە هەولێرەوە بۆی 

بچن.
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەڵێ، لە هەولێرەوە بۆ ئەوێ 

چوون.
ڕامان: باشە، پێش ئەوەی بچینە ناو وردەکاری 
بەغدا،  جوانەکانی  هونەرە  پەیمانگای  خوێندنی 
لە هەولێر هیچ پێشانگای هونەرمەندێکت نەدی 

بچی سەردانی بکەی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: یەک جار کەسێک پێشانگای 
ناوکەیم  بوو،  سلێمانی  خەڵکی  کردەوە،  تایبەتی 

بەبیر نایە.
ڕامان: مستەفا بەرزنجی بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: نا.
ڕامان: عەزیز سەلیم بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، زیاتر ناو بێنە.
ڕامان: ئازاد شەوقی بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، ئازاد شەوقی لەگەڵ من 
بوو، پێکەوە بووین لەگەڵ ئازاد شەوقی.

سلێمانی  ئەوانەی  بوو؟  سەعید  خالید  ڕامان: 
کۆنەکان، عوسمان خاڵ هەبوو؟ 

حوسێن عەبدوڵاڵ: نا ئەوانە نەبوون. 
ڕامان: ئەو برادەرەی تۆ باسی دەکەی یەکەم 
هونەرمەند بووبێ و لە سلێمانییەوە هاتبێتە هەولێر 

و پێشانگای کردبێتەوە شێرزاد شەوقی بوو؟
لەگەڵ  شەوقی  شێرزاد  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

من بوو.
ڕامان: ئێستا ئەویش قسەی لە بارەوە دەکەین، 
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کردەوە  پێشانگای  کە  هەولێر  لە  کەس  یەکەم 
وەک لەبیرت بێ کێ بووە؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوەم لەبیر نییە.
ڕامان: واتە تەنیا ئەوەت لەبیرە کە لە سلێمانییەوە 

هاتبوو. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: سلێمانییەکە شێرزاد شەوقی 
هاوزای من بوو، لەگەڵ من بوو، قابلییەتی بە 
قەدەر من بوو، بەاڵم قابلییەتەکەی نەدەگەیشتە 

من، نەدەگەیشتە تۆزی منیش. 
ڕامان: ئەوجا ئەو پێشانگایەت بەدڵ بوو کە دیتت؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: پێشانگا بینینە )موشاهەدە(

یە، ئەدی کوو، بەکەڵک دێ. 
ڕامان: هیچی لێ فێر بووی؟

دەکەی  تەماشای  هەر  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دەزانی قابلییەتی ئەو هونەرمەندە چییە و چەندە، 
ئی من چییە؟ ئەوجا ئەگەر باشتر بوو، لەگەڵی 
دەڕۆی، ئەگەر باشتر نەبوو، ئەوە تۆ پێش دەکەوی. 
هونەرە  پەیمانگای  بچیتە  ئەوەی  پێش  ڕامان: 
جوانەکانی بەغدا، کەسێک هەیە فێری تەکنیکی 
ڕەسمکردنی کردبی، واتە پێتی گوتبێ ئەو ڕەنگانە 

ئاوا دانێ، ئاوایان تێکەڵ بکە؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، کەس نەبوو.

ڕامان: ئەی ئەناتۆمی )تەشریح( و ئەو شتانەت 
چۆن بوو؟ خوێندبووت؟

بەغدا،  ئەمن چوومە  وەکی  حوسێن عەبدوڵاڵ: 
یەکێک نەبوو بە من بڵێ بەغدا ئاوهایە و ئاوهایە. 
ڕامان: یەکەم جارت بوو چوویتە بەغدا؟ لەگەڵ 

کێ چووی؟ بەتەنیا چووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: یەکەم جارم بوو بۆ تاقیکردنەوە 

چوومە بەغدا، لە هەمووانیش باشتر بووم. 
برادەرێک،  بەغدا؟  چوویتە  بەتەنیا  ڕامان: 

کەسێکی خۆت لەگەڵ نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، کەسم نەبوو، پشتم نەبوو، 
هەبوو،  قابلییەتم  خۆم  بۆ  تەنیا  نەبوو،  واستەشم 

ئازاش بووم، نەترس بووم، بە تەنێ چووم.
تاقی  تۆیان  کە  لیژنەیەی  ئەو  ئەی  ڕامان: 

کردەوە، ئەوانەی بەغدا کێ بوون؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: هونەرمەند فایق حەسەن بوو، 
سەرۆک بەش بوو، ئەو سەرۆکی لیژنەکە بوو، 

فایق حەسەن منی وەرگرت. 
ئیسماعیل  بوون؟  کێ  دیکە  ئەوانی  ڕامان: 

شێخلی لەگەڵ نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: با، )ئیسماعیل شێخلی(شی 

لەگەڵ بوو، ئەوانە لە لیژنەکە بوون. 
ڕامان: ئاخر بۆیە وا دەڵێم، چونکە لیژنە لە سێ 

کەس کەمتر نییە.
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئیسماعیل شێخلی و فایق حەسەن 
بوو کە سەرۆک بەش بوو، یەکێکی دیکەش بوو، 
بەاڵم بەو دەمە ناوەکەیم بۆ نایە و بە بیرم نایەتەوە. 

ڕامان: عەتا سەبری نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا.

رامان: فەرەج عەبۆ بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: فەرەج عەبۆ بوو. 

ڕامان: کەواتە کەسی سێیەم فەرەج عەبۆ بووە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا، فەرەج عەبۆ بوو.

ڕامان: دوای ئەوەی تۆیان دی و چاوپێکەوتنیان 
لەگەڵ کردی، چییان پێ گوتی؟ پێیان گوتی 
لە  یان  بکە؟  ئیشێک  بکە،  بۆ  ڕەسمێکمان 

هەولێرەوە ئیشی خۆت بۆ بردبوون ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: مەبەستت بۆ تاقی کردنەوەیە؟ 

عەالئەساس ئەمن ڕەسامم؟
ڕامان: بەڵێ.

پێویست  ئەوەم  هیچ  ئەمن  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
نەبوو، هەرچییان بگوتبا یەکسەر بۆیانم دەکرد، 

من هیچم لەگەڵی خۆم نەبردبوو.
کارە  لــە  یەکێــک  هیــچ  کەواتــە  ڕامــان: 
خــۆت  لەگــەڵ  هەولێــرەوە  لــە  هونەرییەکانــت 

نەبردبــوو؟
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پێشان  هونەرمەند  بە  خۆم  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
نەدابوو، بەاڵم من هەمیشە حازر بووم. 

ڕامان: ئەوجا لەوێ داوایان لێ کردی چییان 
بۆ بکەی؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ڕەسمی ڕاوێکم بۆیان کرد، 
چونکە بیرم کردەوە، ڕاو هەمووی پەنا و پێچی 
تێدایە، بۆ نموونە تاژی وردەکاری خۆی هەیە، 
حوسێن  خاوەنی  هەیە،  خۆی  وردەکاری  ئەسپ 

وردەکاری خۆی هەیە.
ڕامان: ئەوجا بە ڕەنگ ئەو کارەت کرد، یان 

بە هێڵکاری؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بە هەردووکیان، هەموویم بە 

هەردووکی )ڕەنگ و هێڵکاری( کرد. 
ڕامان: یەکسەر ئیشەکەتیان بەدڵ بوو ؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: هەموویان یەکسەر هەڵدەپەڕین، 
کــە ڕەســمی دەســتکردی منیــان دەدی، دەیانگــوت 

یــا ئەڵــاڵ، ماشــەڵاڵ، ماشــەڵاڵ، ماشــەڵاڵ. 
ڕامان: جوانە، ئەوجا یەکسەر پێیان گوتی، تۆ 
لەوحەی  لە  تۆیان  ناوی  دوایی  یان  وەرگیرای، 

ئیعالنات هەڵواسی؟
یەکسەر  وەرگیرام،  نا،  نا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
نەشر  نووسرا،  ناوەکەم  لەوحەش  لە  گوتم،  پێیان 

کرا، حوسێن عەبدوڵاڵ وەرگیراوە.
ڕامان: دوای ئەوەی کە وەرگیرای، پێیان گوتی 

وەرگیراوی، ئەوجا یەکسەر هاتیتەوە هەولێر؟
چ  بەغدا  لە  ئەی  بەڵێ،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

بکەم؟ ئەمنیان زۆر بڵند کرد. 
ڕامان: کێ تۆی بڵند کرد؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: پەروەردە، ئەوجا منیان چ لێ 
کرد؟ دەیانناردم بۆ فاڵن جێ، بۆ فاڵن جێ، فێرم 

دەکردن.
ڕامان: پەروەردە تۆیان دەنارد؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئائا. 
ڕامان: تۆ دوای دەرچوونت لە پەیمانگای هونەرە 

و  پەیمانگا  ناو  قۆناغی  بەاڵم  دەڵێی،  جوانەکان 
خوێندن و ئەوانەمان ماوە و هێشتا باسمان نەکردوون. 
تۆ چاوپێکەوتنت  دەکەین کە  ئەوە  باسی  جارێ 
و  قوتابیت  هێشتا  وەرگیراوی،  و  کراوە  لەگەڵ 
نەچوویتە ناو خوێندن، کە دێیتەوە هەولێر و خۆت 
لە  بڵێ  پێم  ئەوێ،  دەڕۆیتەوە  و  دەکەی  ئامادە 

بەغدا لە بەشی ناوخۆیی بووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەڵێ.

ئەوانەی کە  یان  برادەرەکانت،  نەتزانی  ڕامان: 
هونەرە  پەیمانگاری  بۆ  هاتبوون  هەولێرەوە  لە 
جوانەکان، یان بەشەکانی دی، یان کولێژەکانی 

دیکە کێ بوون؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ناوی ئەوانە نازانم. 

گرتن  برادەر  لە  حەزت  زۆر  دیارە  تۆ  ڕامان: 
نەبووە؟

بوو،  برادەریش  لە  حەزم  با،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ناوی ئەوانەی بەشی شانۆم دەزانی، لەبیرم کردووە، 

ناوی زۆریانم دەزانی لەبیرم کردووە. 
ڕامان: تۆ لەدایکبووی ساڵی چەندی؟ تەمەنت 

چەندە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لەدایکبووی ساڵی ١940. 

هیوادارم  هەیە،  باشت  تەمەنێکی  تۆ  ڕامان: 
نەخۆشیش  جار  هەندێک  دیارە  بیت،  تەمەندرێژ 
بە تەمەن نییە، تۆ دوای ئەوەی کە وەرگیرای و 
چوویتە بەشی ناوخۆیی، ئیتر کەوتیتە خوێندن لە 
بەشی  لە  بەغدا  جوانەکانی  هونەرە  پەیمانگاری 

ڕەسم، وانییە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: وایە، لەبیرم بوو، ئێستا لەبیرم 

نەماوە. 
ڕامان: مامۆستاکانت هەر ئەندامانی لیژنەکە، 

یان خەڵکی دیکەش بوون؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئی دیکەشیان تێدا بوو. 
ڕامان: ناوەکانیان بڵێ، بزانین کێ بوون؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: لەبیرم نییە. 
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سەردانی  دەچوویتە  لەوێ  ڕۆژانە  تۆ  ڕامان: 
مەرسەمیش؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا، مەرسەممان هەبوو، بەاڵم 
پێی  کەیفم  کردبوو،  ئیشی  تەمبەڵ  مامۆستای 
نەدەهات. کوا تەماشای تابلۆیەک بکەی سوودی 
لێ وەربگری، کوا تەماشای تابلۆیەک بکەی و 

بەڕێی کەی. 
ڕامان: ئەوانەی پێشوو هەموویت بەڕێ کرد و 

هیچیان ئیستیفادەیان نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەڕێم کردن، سوودیان نەبوو. 

ڕامان: لە چ ڕوویەکەوە سوودیان نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەهێز نەبوون، ڕەنگ دانانیان 
دەبینی  نەبوو،  بەهێز  هێڵکارییان  نەبوو،  بەهێز 
یان  نەبوو،  باش  ڕەنگیان  بوو،  بەهێز  هێڵکارییان 

پێچەوانەی ئەوە بوو. 
ڕامان: وا دیارە تۆ هەر لەو سەرەتایەوە ڕوئیایەکی 
ڕەخنەگرانەت بۆ تەماشاکردنی تابلۆ هەبووە، لەو 
کاتەدا زانیوتە کێهانی باشەو کێهانی باش نییە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا، ڕاستە، ئەدی کوو، بە وردی 

تەماشای تابلۆ بکەی، دەتکاتە ڕەسامی باش.
چەندە  تۆ  چاکە..  زۆر  ڕاستە،  بەڵێ  ڕامان: 
سوودت لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی بەغدا 
وەرگرت؟ لەوەی کە وانەی تیوری و ڕەخنەیی و 

ئەوانەت لەوێ خوێند؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوەی بەغدا، چونکە ناوی 
بەغدای لەگەڵ بوو، چۆنت تەماشا کردبا سوودت 

لێ وەردەگرت. 
ڕامان: من بیستوومە بێجگە لەو مامۆستایانەی 
هەمووشیان  بوون،  گەورە  وێنەکێشی  خۆیشیان  کە 
نەبێ، ئەوە بەعزێک لەوانەی لە دەرەوە خوێندبوویان 
لەو  هەندێک  چووبوون  کاربەدەستان  هاتبوونەوە،  و 
مامۆستایانەیان هێنابوو، ئەوانەی دەرچووی فەڕەنسا 

و ئیتاڵیا بوون، تۆ ئەوانەت لەبیرە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوانەم لەبیر نییە، بەاڵم ئەوە 

کارێکی هەڵەیە. 
ڕامان: ئیدی هێنابوویانن، دەیانگوت بۆ بەشی 

مۆسیقاش ئەرمەنییەکییان هێناوە. 
بەغدا،  ئی  مە،  بەشی  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

ڕەسامی باشی تێدا بوو. 
ڕامان: ڕەنگە تۆ لە هەر مامۆستایەک شتێک 

فێر بووبیت، وانییە؟ 
لێیان  یەکسەر هەمووی  نا،  حوسێن عەبدوڵاڵ: 

فێر دەبووم. 
ڕامان: بۆ نموونە، فایق حەسەن پێی دەڵێن شای 
ڕەنگەکان، لە ڕەنگدانان دەیانگوت زۆر بە سەلیقە 

و دەستڕەنگین بووە.  
دەستڕەنگین  زۆر  ڕاستە،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
بوو، فایق حەسەن لەبەر ئەوەی بە جوانی وێنەی 
ئەسپی دەکرد، ئێمەی بۆ الی خۆی ڕاکێشابوو.

ڕامان: مەبەستت ئەوەیە بڵێی ڕەنگەکانی، تۆی 
بەالی خۆی ڕانەکێشابوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: هەمووی جوان بوو، بە ڕەسمی 
ئەسپەوە، هەموو شتێکی پێشانی ئێمە دا.

ڕامان: باشە شتێکی دیکەش هەیە کە بە یەکێک 
دەڵێن تۆ ئەکادیمی نیت، واتە تۆ بە شێوەی ئەکادیمی 
چوویتە  خوێندن  بە  تۆ  بەاڵم  نەخوێندووە،  هونەرت 
پێی  هەیە  دەرسێک  جوانەکان،  هونەرە  پەیمانگای 
دەڵێن ئەناتۆمی )تەشریح(، لەوێ ئەوەت نەخوێندووە؟ 
تەشریحی ئینسان کە ئەناتۆمی پێ دەڵێن دەخوێنرێت؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوەم نەخوێندووە، بەاڵم منیش 

ئەوە دەزانم، ئەناتۆمی پێ دەڵێن.
ڕامان: ئەوەی ئەناتۆمی نەزانێ، ناتوانێ وێنەیەکی 
ڕێکوپێکی مرۆڤ دەربهێنێ، جاری وا هەیە لەجیاتی 

ئەوەی ئەسپ دروست بکات، بارگین دەردەچێت. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، ئەوە حەقی نەبوو، ئەسپ 
و  مل  لە  دەردەینا،  ئەسپ  وەکی  دروستکردنی 
سەروکەللەی دەزانی، جسمی دەزانی، چونکە ئێستر 

جوایزە، فەرقی هەیە. 
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ڕامان: ئاخر ئەو بە نییەتی ئەسپ دروستی دەکات، 
بەاڵم شتێکی دیکە دەردەچێت. 

حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، شتێکی دیکە نییە، بڕێکی 
بە ئەسپ دەچێ، ئەوی دیکەی پێ ناچێت.

ڕامان: ئەوەش شارەزایی دەوێ. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا، ئەدی کوو، ئێستا یەکێک 
بە من بڵێ ڕەسمی ئەسپێکم بۆ بکە، ئەمن یەکسەر 

بە قەڵەم بۆی دەکەم. 
بۆ  ڕەنگ،  کەرەستەکانی  هەموو  لە  ڕامان: 
نموونە ڕەنگی ئاویمان هەیە، ڕۆنیمان هەیە، تۆ 

زیاتر حەزت لە کامەیان بوو ئیشی پێ بکەی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ڕەنگی ڕۆنی، چونکە ڕەنگی 

ڕۆنی ئازادیی ئیشکردنی زیاترە. 
ڕامان: ئەی بۆ بە ڕەنگی ئاوی ئیشت نەدەکرد؟
ئیشم  ئاوییش  ڕەنگی  بە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ئاوی  ڕەنگی  لە  خوێندنەکەم،  لە  لەوێ  دەکرد، 

یەکەم بووم. 
ڕامان: واتە لە ڕەنگی ئاوییش هەر باش بووی؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: تێیدا یەکەم بووم.
ڕامان: لە چ ئاستێک؟ لەسەر ئاستی هەولێر، 

یان عێراق یەکەم بووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لەسەر هەمووی.

ڕامان: لەسەر ئاستی هەموو عێراق؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لەسەر ئاستی هەموو عێراق 
لەگەڵم  و  بوون  باش  کە  ئەوانەی  لەگەڵ  نا، 

دەیانخوێند. 
بایەخت  وەکو یەک  تۆ  ئەوەیە  ڕامان: مانای 
بە هەموو جۆرێکی ڕەنگەکان داوە ، بەاڵم زیاتر 

مەیلت لەگەڵ ڕەنگە ڕۆنییەکە بووە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا، چونکە کە هاتینە سەر 
دوایی  بووین،  ئاوی  ئێمە  ئاخر  ڕۆنی،  کاری 

دیتمان باشین، بووینە ڕۆنی. 
ڕامان: ئیدی وازتان لەوەی ئاوی  هێنا. 

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا. 

ئاوی  ڕەنگی  بە  ئیشکردن  بەڕاستی  ڕامان: 
زەحمەتە. 

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئافەرین، ئیشکردن بە ئاوی 
زەحمەتە، بەاڵم من بە ئاوی کارم کرد و یەکەم 

بووم. 
بۆ  مەیلت  ئەی  بێت..  خۆش  دەستت  ڕامان: 
ئیشی پەیکەرسازی چۆن بوو؟ هەر لەوێ شتێک 

لەو هونەرە فێر بووی؟
سەرەتا  بووم،  یەکەم  لەویش  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
لەوێ  دوایی  بووم،  فێر  تەماشاکردن  بە  بۆخۆم 
بوو  ئەوە  دادەنێن،  چۆن  پەیکەر  بناغەی  دیتم 

لەگەڵیان چووم. 
تایبەتی  مامۆستای  پەیکەرسازی  ڕامان: 
هەبوو؟ محەمەد غەنی حیکمەت و ئەوان لەوێ 

بوون؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا، لەوێ بوو، بەاڵم پێش 

من لەوێ بوو، هیچ دەرسی بە من نەگوتووە. 
ڕامان: ئەی لەسەر دەستی کێ فێری پەیکەرسازی 

بووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ساڵح ئەلقەرەغوللی. 
ڕامان: ئەوە دەرچووی کوێندەرێ بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: هەر دەرچووی بەغدا بوو.
ڕامان: دوکتۆرایشی هێنابوو، یان هەر ماستەری 

هێنابوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوەی نازانم. 

ڕامان: ئیستیفادەی باشت لێ کرد؟
بوو،  باش  ئینسانێکی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
بەهرە  خاوەن  بوو،  باش  کوڕێکی  بوو،  موئەدەب 
لەو  باشم لێ کرد،  ئیستیفادەی  بوو،  توانایی  و 
لەگەڵ  بوو،  بەڕێز  و  باش  هەمووی  الیەنانەوە 
دانا  پەیکەرێکی  بوو. جارێک  تەبا  زۆر  منیش 
کە ئی وەرزشکارێک بوو، یەک مەتر نەدەبوو، 
گوتی  یەکسەر  وا  هەر  حوسێن،  کاکە  گوتی 
››انت صور هذا‹‹، واتە تۆ وێنەی ئەو بکێشە، 
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نەقڵم  و  کرد  تەماشم  منیش  باشە.  بەڵێ  گوتم 
ئەو،  بەژنی  نەقڵم کرد،  ئەو  کرد، ڕێک وەک 
پەیکەرەکەم  شتێکی  هەموو  پەیکەرەکە،  پانیی 
کرد  بانگم  ئەوە،  ئی  وەک  دیتم  کرد،  نەقڵ 
گوتم ئوستاد ساڵح بزانە چۆنە؟ دەستی لە پشتم 
دا و زۆر کەیفی هات، گوتی ئافەرین، واز لە 

پەیکەرسازی نەهێنی. 
لە  وازت  کرد،  بەقسەت  دوایی  ئەوجا  ڕامان: 

پەیکەرسازی نەهێنا؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا، وازم لە پەیکەرسازی 
نەهێنا، هاتم لە هەولێر لەوەی فێری بووبووم، ئەوی 
فێرم کرد فێرم کرد، ئەوەی لەدەستم هات کردم. 
ڕامان: هەتا لە بەغدا بووی چەند پێشانگاتان 

کردەوە، لە چەندیان بەشدار بووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەمن لە هیچیان بەشدار نەبووم. 

ڕامان: لە هیچیان بەشدار نەبووی؟ بۆچی؟
نەبووم،  بەشدار  هیچیان  لە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

بەاڵم بە دایمی لەگەڵیان بووم. 
ڕامان: ئاخر پێشانگا کردنەوە و بەشداربوون جودایە، 

ئەوە بۆ جمهوورە.
حوسێن عەبدوڵاڵ: بۆ جمهووریش لەگەڵیان بووین. 
ڕامان: ئەی هیچ جارێک خەاڵتێک، ڕێزلێنانێکت 

پێشکەش نەکرا؟ 
ئەگەر  نییە،  لەبیر  ئەوەم  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

بیاندابا، دەیاندا بە هەموومان. 
ڕامان: ئەو ئیشانەی کە لە بەغدا دەتکردن ، 
هاوینان کە دەهاتیتەوە شاری هەولێر لەگەڵ خۆت 

نەتدەهێنانەوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بە فکرم هەموویم دەیناوە.

ڕامان: تۆ بە هاوینانیش هەر خەریک بووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بە هاوین هەر وازم نەدەهێنا، 

قوتابیانیشم فێر دەکرد. 
واتە  نەدەکرد،  ئیشێکت  هیچ  ئەی  ڕامان: 
بکەی،  ئیشێک  بدەی؟  ماڵێ  یارمەتییەکی 

کەسابەتێک بکەی؟
ئیشم  هەبوو،  ئیشم  با،  با  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
پارەم  و  دەکرد  بۆ جێیەک  ئیشم  بۆخۆم  دەکرد، 

لێ وەردەگرت. 
ڕامان: وەکو کوێندەرێ، ئەگەر لەبیرت مابێ 

باسی بکە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لەبیرم نەماوە، ئیشەکان زۆر 

بوون. 
ڕامان: ئەوەی کە دەڵێی دەهاتیتەوە هەولێر، لە 

سااڵنی حەفتاکان بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: سااڵنی حەفتاکان بوو.

ڕامان: ئەوکاتە هونەر قەدری هەبوو؟ لە هەولێر 
قەدری هونەرمەندان و ڕەسمکردنیان دەگرت؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ڕێزگرتن لە هونەر لە شەستەکانەوە 
دەستی پێ کرد، پێش ئەوە نا، ڕێزی نەبوو. 

ڕامان: لە شەستەکانەوە قەدری لێ گیرا، ئاخر 
پارەشی پێ  نەگیرێ،  ئەگەر هونەر قەدری لێ 

نادەن و نرخی نابێ.
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا نا، ئی من وا نەبوو، دوای 
ئەوەی حوسێن عەبدوڵاڵ ناوی دەرکرد، لەوە دواتر 

بە پارە ئیشم دەکرد.
مااڵن  بۆ  یان  بازرگانی،  شوێنی  بۆ  ڕامان: 

ئیشت دەکرد؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بۆ جێی بازرگانی.

و  دیوەخان  و  ئاغاکان  ماڵە  بۆ  ئەی  ڕامان: 
ئەوانە کارت نەدەکرد؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: بەڵێ، بۆ ئەوانەش ئیشم دەکرد.
ڕامان: باشترین پارە کە بە تابلۆیەکی تۆ، یان بە 
ئیشێکی تۆ درابێ، چەند بووە و کێ کڕیویەتی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: هەموو پارەی باشیان بە تابلۆکانم 

دەدا، مونافەسە بوو لەگەڵیان و لەناو خۆیان.
ڕامان: ئاخر هەیە پارەیەکی باشی پێت دابێ و 

ئیستیفادەت لێ دەکردبێ؟
نەیان  کوو  ئەدی  دەیاندا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
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دەدا، پارەی باشیان دەدا.
و  ڕەسم  کەرەستەی  کڕینی  بۆ  هەر  ڕامان: 
پەیکەر و ئەوانە، یان بۆ ژیانیشت سوودی هەبوو؟
لێ  ئیستفادەم  ژیانیشم  بۆ  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دەزانن حوسێن عەبدوڵاڵ  دەکرد، عالەم هەمووی 

بە پارە ئیشی دەکرد. 
ڕامان: ئەوەم پێ خۆشە.. ئەی ئێستا لەو عومرەی 
ئەو جۆرە  لە هەولێر  خۆت کە تۆ سااڵنێکی زۆر 
ئیشانەت کردووە ، ئێستا تابلۆ و ئیشە هونەرییەکانت 
کوێ  لە  داوودەزگایەک،  چ  لە  ماڵێک،  چ  لە 

ماون؟
بەاڵم  ماون،  مااڵن  زۆر  لە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

لەبیرم نەماوە. 
ئیشە  ئەو  داهاتوودا  لە  پێویستە  ڕامان: 
بگیرێتەوە،  ڕەسمیان  هەموویان  تۆ،  هونەرییانەی 
چاپ  کوڕاسێکدا  چەند  لە  سەرجەمیان  پاشان 
بکرێن، بۆ ئەوەی خەڵک بزانێ ئەوانە ئیشی تۆن 

و لێکۆڵینەوەیان لەسەر بنووسرێ.
من  دەنا  بپرسن،  دەبێ  ئەوە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

هیچم لەبیر نییە، ئێستا نازانم.
ڕامان: ئەوجا پێتوایە ئەو ئیشانە هەڵگیرابن و 

مابن، نەفەوتابن؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەدی کوو، ئی ناو قوتابخانەکان 

و جێیە بەناوبانگەکان ماون. 
ڕامان: بە ڕای تۆ دەبێ مابن؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: دەبێ مابن، شتی منیان نەشکاندووە 
و نەفەوتاندووە. 

ڕامان: ئەی کاری سەر دیوارت کردووە؟
ئیشی  نەمکردووە،  من  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دیوار ئاسانە، بە فیکرم زەحمەت نەبوو، من ئەوەی 

زەحمەت بوو دەمکرد. 
ڕامان: هەستت کردووە لە هەولێر کاتێک ئیشی 
هونەریت دەکرد، هونەرمەندێک، یان خەڵکانێک 

هەبووبن بەربەرەکانیت بکەن؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: هەموو کەس منیان دەناسی. 
ڕامان: باشە، کۆسپیان بۆ دروست نەدەکردی؟

دەیناسیم،  هەموو کەس  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
لەگەڵ من ئەوەیان نەدەکرد. 

ڕامان: ئەوە تۆ باسی مامۆستا جابیر پیرداوودت 
کرد، کە پیاوێکی بەڕێز و ڕەوشت بەرز و هونەرمەند 
و بە ئەدەب بوو، کە زۆر ئیستفادەت لێ کردووە، 
بێجگە لە مامۆستا جابیر پیرداوود، ئیستفادەت لە 
و  بووبێ  برادەرت  نەکردووە؟  دیکە  هونەرمەندی 

پێکەوە ئیشتان کردبێت؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لە پەیکەر نا.

ڕامان: ئەی لە ڕەسم؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لە ڕەسمیش نا، ڕەسم نەبوو، 
ئی وا هەبوو ڕوحی گەورە بوو، ئەمن کەسانی 

ڕوحگەورەم خۆش نەدەویست.
نەبووبێ،  گەورە  ڕوحی  ئەوەی  ئەی  ڕامان: 

حەزی کردبێ برادەرت بێ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوانە لەگەڵیان برادەر بووم. 
ڕامان: وەکو کێ؟ سلێمان شاکر برادەرت نەبوو؟
خۆش  شاکرم  سلێمان  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

نەدەویست.
عارف(ت  )محەمەد  زانیمان  ئەوە  ئێستا  ڕامان: 
نەدەویست، هونەرمەند سلێمان شاکریشت هەر نەدەویست، 
چونکە خزم بوون، یان هۆیەکی دیکە لە گۆڕێ بوو؟ 

ئەوە کێ ماوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: کەس نەمابێ، نەمدەویست. 
ڕامان: ئەدی فریا نەکەوتی ئیشەکانی دانیال 
قەساب و مونیر قەساب و ئەو پێشەنگانە ببینی؟ 
دەیانگوت  قەساب  دانیال  ئی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دەویست،  قەساب(م خۆش  )دانیال  دەکەی،  مەدح 
یەک جار دیتم. تابلۆیەکیم دیت، زۆر پێی موعجەب 
بووم، زۆریشم خۆش دەویست، تەنانەت کە تەماشام 

کرد لەپێشە خۆم گوتم ئافەرین، ئافەرین.
ڕامان: ئەی هەوڵت نەدا بیبینی؟
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حوسێن عەبدوڵاڵ: نەدەدیترا، بۆخۆی نەدەدیترا.
ڕامان: هۆیەکەی چ بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: هۆیەکەی چ بوو، لەناو جیلی 
خۆی زۆر بەهێز بوو، حەزی نەدەکرد کەس بیبینێ.
ڕامان: مەسەلەکە ئەوە نەبوو کە ئەو جوولەکە 

بوو؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا نا، سیاسی و شتی والە نەبوو.

ڕامان: باشە، ئەدی هونەرمەندەکانی دیکە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوانی دیکە، ئەوەی ئیشی 
باش بوو، نێزیکی بووم، ئەوەی باش بوو، ئەوەی 
خۆمەدحکەر نەبوو، ئیستیفادەی دەدا، ئەوە لەالم 

باش بوو. 
ئەو  ڕەسم،  ئیشی  لە  بێجگە  ئەدی  ڕامان: 
هونەرمەندانەی ئیشی مۆسیقایان دەکرد، ئیشی 
بوو؟  لەگەڵیان چۆن  بەینت  تۆ  دەکرد،  شانۆیان 

تێکەڵیان نەدەبووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لەگەڵیان بووم، برادەرم بوون، 
هەمووشیانم  خۆ  نەدەبووم،  تێکەڵیان  زۆر  بەاڵم 

خۆش دەویست. 
ڕامان: تۆ پێ دەچی هەندێک گۆشەگیر بووبی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لەگەڵ غەیری ڕەسم، گۆشەگیر 

بووم. 
ڕامان: مەبەستم ئەوەیە بڵێم زۆر لەگەڵ ناوەندی 

هونەری تێکەاڵو نەبووی.
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئی ڕەسم با، تێکەڵ دەبووم.

لەوانە  چوارێکم  سێ  ناوی  تۆ  باشە  ڕامان: 
پێ بڵێ، با بزانین هاوڕێ هونەرمەندەکانت کێ 

بوون؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ڕەسامەکان؟

هەبووە  برادەرت  تۆ  نموونە  بۆ  بەڵێ،  ڕامان: 
ڕەسام بووە، برادەرت هەبووە موزیکژەن )مۆسیقار( 

بووە، هەیە شانۆکار بووە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئینسانی ئیعتیادی ڕەسام بن 

زۆر بوون، بەاڵم بەخوا لەبیرم نەماون.

ڕامان: مەسەلەن چەتۆ حەسەن برادەرت نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: با، چەتۆ حەسەن برادەرم بوو. 

ڕامان: )چەتۆ حەسەن(ت بەدڵ بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: چەتۆ حەسەن لەگەڵ ئی خۆی، 
لەگەڵ من نا، لەگەڵ من کەس نەمدەگەیشتێ. 
ڕامان: ئێستا تۆ لە هەولێر کێت پێ باشترین 

هونەرمەندی شێوەکارە؟
دەمەی  بەو  بەاڵم  هەبوو،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

بەبیرم نایە. 
ڕامان: لە گەنجەکان دەڵێی، یان لە پیرەکان؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: لە هەردووکیان.
ڕامان: ئێستا هەمانە پەیکەرتاشی گەورەی لێ 
دەرچووە و لە ئیتاڵیایە، )فوئاد عەلی(مان هەیە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: فوئاد عەلی لەمێژە لەوێیە.

چاک  بەاڵم  لەوێیە،  مێژە  لە  بەڵێ،  ڕامان: 
ناووناوبانگی دەنگی داوەتەوە و زۆر ئیشی جوان 

دەکات. 
بەاڵم  دەکات،  ئیش  ئاخر  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
بەکەڵکی ئێرە نایە، کە بۆ شاری خۆی نەبێ، 
با  ئەوێ چییە،  نەبێ،  بۆ شاری خۆی  قلێکی 

هەر ئیش بکات. 
ڕامان: ئەویش لەوانەیە بیانوویەکی هەبێت، ئەو 
دەڵێ لێرە پێشوازی لە هونەرەکەم ناکرێ، ڕەنگە 
ئیمکانیەتی باشی بۆ دابین نەکرێ، چونکە لێرە 

دیتم، هەر ئەو ڕەئیانەی هەبوو.
سەر  دەگەڕێتەوە  ئەوە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

حکوومەت، عایدی ئێمە نییە. 
ڕامان: حکوومەت بۆ هونەرمەندان و ڕۆشنبیران 
دەکاتە وەزارەتی ڕۆشنبیری، )وەزارەتی ڕۆشنبیری(

ش زۆر تاقەتی ئەو شتانەی نییە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەی دە مانای وایە، هیچ.


