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حوسێن عەبدوڵاڵ:
نیعمــەت  هەولێــر  بــۆ  ئەیووبییــە  هۆڵــی 
بــوو.. حەزیشــم نەدەکــرد قوتابییەکانــم 
تابلــۆی هونەرمەندانــی بێگانە بگوازنەوە.

هەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحید
)٢ - 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 پەیمانگەی 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 پەیمانگەی 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 دی 
بزاڤی هونەری شێوەکاریی کوردی داوە،  بە  برەویان 
بە کۆڵنەدان و کارکردنی بەردەوامیان ئەو هونەرەیان 
لە بازنەیەکی جێی سەرنجی بەرتەسکەوە گەیاندووەتە 
خۆشەویستیان  خەڵکی  لەالی  و  بەرهەراو  ئاستێکی 
پێشتر  ئەوەی  دوای  داوە،  پێ  ڕەواجیان  و  کردووە 
کەشوهەوای  و  زەمینە  کوردەواریدا  کۆمەڵی  لەناو 

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

بۆ ئەوەی ڕووبکاتە دنیای هونەر.
* ئەو هونەرمەندە هەر لە سەرەتای کارکردنییەوە تا دوا 
قۆناغی ژیانی لە هونەر، باوەڕی بە ڕێبازی ڕیالیزم هەبووە 
و هیچ هۆکارێک کاری لێ نەکردووە دەستبەرداری بێ، 
بەڵکو قۆناغ دوای قۆناغ گەشەی پێ داوە، بە تێپەڕبوونی 
ساڵەکان زیاتر لە کارە هونەرییەکەی خۆیدا قاڵ بووەتەوە، 
سااڵنە  ئەو  گرنگتر،  قۆناغانەش  ئەو  هەموو  لە  دیارە 
هونەرە  پەیمانگەی  شێوەکاری  بەشی  سەرۆکی  بووە کە 
بەردەوامی  ئیشی  سااڵنە  ئەو  بووە،  هەولێر  جوانەکانی 
زیاتری  پێشکەوتنی  هۆی  بووەتە  قوتابییەکانی،  لەگەڵ 
لە ڕووی داڕشتن و تەکنیک، بەتایبەتی کارکردنی بە 
بە  پەرە  زیاتر  توانیویەتی  بەمەش  )چەقۆ(،  تەکنیکی 
پێداگری  هونەرمەندە  ئەو  شێوەیە  بەو  بدات،  هونەرەکەی 
سەرەڕای  کردووەتەوە،  خۆی  تایبەتی  شێوازی  لەسەر 
پەیڕەوکردنی ڕێبازی ڕیالیزم، بەاڵم 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 خۆیەوە پابەند بووە(.
* هونەرمەند حوسێن عەبدوڵاڵ ساڵی 1940 لە شاری 
خوێندنی  بووە،  دایک  لە  تەیراوا  گەڕەکی  هەولێر، 
سەرەتایی و ناوەندی هەر لەو شارەدا تەواو کردووە، دواتر 
بۆ خوێندنی هونەر چووەتە بەغدا و لەوێ پەیمانگەی 
هونەرە جوانەکان/ بەشی شێوەکاری لە ساڵی خوێندنی 
وەک   1964/1٢/1 لە  کردووە.  تەواو   1964-1963
وانەی  و  دادەمەزرێ  مەخموور  لە  هونەر  مامۆستای 

مەخموور  ناوەندی  و  سەرەتایی  قوتابخانەی  لە  هونەر 
شاری  دەگەڕێتەوە   196٥/10/4 لە  بەاڵم  دەڵێتەوە، 
لە  شێوەکاری  هونەری  وانەی  وتنەوەی  لە  و  هەولێر 
قوتابخانەی ناوەندیی هەولێر بەردەوام دەبێ، هاوینانیش 
لە  کردووەتەوە.  مامۆستاکان  بۆ  هونەری  خولی 
و  شێوەکاری  بەشی  سەرۆکی  دەبێتە   1971/11/10
بەڕێوەبەرایەتی  لە  هونەری شێوەکاری  سەرپەرشتیاری 
چاالکیی قوتابخانەکان دەکات، ماوەی چەند ساڵێکیش 

دەبێتە بەرپرسی چاالکیی قوتابخانەکانی هەولێر.
سەندیکای  دامەزرێنەرانی  لە  بووە  یەکێک   *
هونەرمەندان/ لقی هەولێر، وەک ئەندامێکی کاراش 
لە سەندیکای هونەرمەندانی عێراق ئەندام بووە. دوای 
هونەرە  پەیمانگەی  کە   199٢/8/٢ لە  ڕاپەڕین، 
ئەزموونە  بەهۆی  دادەمەزرێ،  هەولێر  جوانەکانی 
زۆرەکەیەوە یەکسەر دەکرێتە یەکەم سەرۆک بەشی 
شێوەکاری، بەو شێوەیە لە خزمەتکردنی ئەو بەشەدا 
دەبێ، تا لە 199٥/3/8 جارێکی دیکە دەگەڕێتەوە 
وەک  ئەوجا  خۆی،  پێشووی  کارەکەی  سەر 
قوتابخانەکان  لە چاالکیی  هونەری  سەرپەرشتیاری 
خانەنشین  ڕۆژی  تا  و  دەدات  کارەکەی  بە  درێژە 

بوونی لەوێ دەمێنێتەوە.
* لە زۆر پێشانگای هاوبەش و تایبەتی لەگەڵ 
هەروەها  کردووە،  بەشداری  هونەرمەندەکانی  هاوەڵە 
لە چەندان فیستیڤاڵی هونەریدا وەک سەرپەرشتیار 

حوسێن عەبدوڵاڵ - ئازاد عەبدولواحید
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بەشدار بووە، دوا پێشانگای تایبەتی لە 1٢/٢1/٢00٥ 
لە شاری هەولێر کردووەتەوە.

* لە ژیانی هونەریی خۆیدا زۆرجار خەاڵت کراوە، 
لە پای خزمەتە زۆرەکانی بە هونەری کوردی، خەاڵت 
و بڕوانامەی ڕێزلێگرتنی لەالیەن داوودەزگا هونەری 
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 
تا  نەبووبوونەوە،  هونەر و هونەرمەندانی کورد کاڵ 
لە ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٢019/٢/16 لە شاری 

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

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 الت و گفتوگۆکەمان 
تەواو دەکەین، ئەو گوتی: )حەز دەکەی دە جاری 
برای  ئەتوو  )برام،  کردەوە:  دووپاتی  وەرەوە(،  دیکە 
منی، حەز دەکەی بیست جار وەرەوە(، ئەوەبوو خۆم 
دەیان  بە  کردەوە،  گورج  دووەم  جاری  سەردانی  بۆ 
پرسیاری دیکەم بۆ ئامادە کرد، کە ویستمان بچینەوە 
بڕوبیانووی  بەهۆی  زۆر،  هەوڵێکی  دوای  الی، 
نامەنتیقی کەسوکارەکەیەوە، کارەکەیان لێمان تێک 

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

گفتوگۆکەمان بخوێنینەوە.
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هونەرمەندانە  لەو  کەس  زۆر  بۆیە  ڕامان: 
کوردستان،  ناهێننەوە  ئیشەکانیان  یان  نایەنەوە، 

چونکە لێرە ئازار و دەردەسەری زۆر دەچێژن. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: دیتوویانە بە چ ناچن، بۆیە 

نایکەن و نایەنەوە. 
ڕامان: تۆ ئیشی گرافیکت کردووە؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، هیچ ئیشێکی وام نەکردووە. 
ڕامان: ئەی کاری سرامیکت کردووە؟ 

حوسێن عەبدوڵاڵ: قەت، هیچ کارێکی سیرامیکیشم 
نەکردووە. 

ڕامان: تۆ کە لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی 
بەغدا دەرچووی و هاتیتەوە، بە ئاسانی لە هەولێر 

دامەزرایت؟
بۆ  دامەزرام،  یەکسەر  هەر  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

ناوەندی دانرام، گوتیان بڕۆ دەوامی خۆت بکە.
ڕامان: کام ناوەندی؟ ناوی چ بوو؟

هەولێر  ناوەندیی  ناوی  هەر  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
بوو.

ڕامان: هەر ناوەندیی هەولێر کە خۆت تێیدا قوتابی 
بووی، چوویەوە الی مامۆستاکانی پێشووت؟

عەینی  الی  چوومەوە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
قوتابییەکان  بە  دەرسم  و  خۆم  مامۆستاکانی 
دەگوت. قوتابی خۆیشم هەموو کردێ، ئەمنیشیان 
دەرنەدەچوون،  قسەم  لە  و  دەویست  خۆش  زۆر 
ئەمنیش لەکۆڵیان نەدەگەڕام هەتا فێریانم دەکرد. 
باشت کردووە، دەستت خۆش  ڕامان: کارێکی 
بێ، ئەوجا دەرسی تیوری، یان عەمەلییانت پێ 

دەگوتنەوە؟
نەزەری  بوو،  هەردووکیان  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

کەمتر، لەوێ نەزەری کەمتر بوو.
لە الیەنە  زیاتر حەزی  قوتابی خۆشی  ڕامان: 
نەبوو  نووسراوێکت  هیچ  ئەی  عەمەلییەکەیە.. 
لەبەر دەستیان بێ، مەلزەمەت بۆیان چاپ کردبێ، 

قوتابییەکان  بیدەیتە  تا  کردبێت  ئامادەت  یان 
بیخوێننەوە؟

قسەی  یەکسەر  هەر  نا،  نا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
منیان دەقۆستەوە و دەیاننوسییەوە، زۆریش خەریکی 

عەمەلییەکە بوون. 
ڕامان: بە داخەوە وەک ئاگام لێیە لە ڕۆژگاری 
نادرێ  پێ  بایەخی  زۆر  هونەر  وانەی  ئەمڕۆدا 
وەکوو  زۆرجار  دەکرێ،  تەماشا  پەراوێزانە  و 
دەرسێک دەیدەنە مامۆستایەکی دیکەی بیرکاری 
و ئینگلیزی و چی و چی بۆ ئەوەی سوودی لێ 

وەربگرن، ئەوە لە زەمانی ئێوەش هەروابوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، ئێمە هەر خۆمان بووین، 

بۆخۆمان هەموو شتێک بووین. 
دابووە  کەسایەتییەکتان  خۆتان  واتە  ڕامان: 

هونەر تا کەس تەماحی تێ نەکات و بیبات؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: خۆمان هەموو شتێک بووین، 

کەس نەیدەوێرا ناویشمان بێنێ. 
ڕامان: ئەوە زۆر چاکە، تۆ بە حوکمی ئەوەی 
ڕەسمت کردووە، لە هەولێر ئەوانەی ئیشی شانۆیان 
کردووە، هیچ تەکلیفیان لێ نەکردووی جارێک 
دیواری  لەسەر  یان  بکەی،  بۆ  دیکۆریان  بچی 

دیکۆرەکانیان ڕەسمیان بۆ بکێشی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: با با، کردوومە، کە خەریکی 
نەدەهێشتن،  بەجێم  هەر  دەبوون  شانۆگەرییەک 
زۆر  بەرهەمێکی  نموونە  بۆ  گوناحن،  دەمگوت 
بەهێز با دەچووم، ئی سەباح عەبدولڕەحمان هەبوو 
لەبەر دەستی من بوو، هەمووی ئەوانە، بە تایبەتی 

لە کارە گەورەکان یارمەتیم دەدان.
بەردەستییان  دەهاتن؟  قوتابییەکانیشت  ڕامان: 

دەکردی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەڵێ، بەردەستیی منیان دەکرد، 

خۆشیان ئیستفادەیان لە ئیشکردنەکە دەکرد. 
ڕامان: لە جێبەجێ کردنی ئەو کارانە پارەتان 
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وەردەگرت؟ بە پارە، یان بێ بەرانبەر بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا، پارەیان دەدا، هەندێک 

پارەیان دەدا منیش، بەاڵم پارەکە کەم بوو.
ناویان  شانۆگەرییانە  ئەو  نییە  لەبیرت  ڕامان: 

چی بووە کە دیکۆرت بۆیان کردووە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ناوەڵاڵ، غەمی شتی وام نەخواردووە، 

حەولم نەداوە لەالی خۆم بیاننووسمەوە و بیانپارێزم.
ڕامان: بێجگە لە ناو شار، لە پارێزگای هەولێر، 
ئێمە بۆ نموونە مەسیف، کۆیە، شەقاڵوە، ڕواندزمان 
هیچ  نەکردووە؟  کارت  شوێنانە  لەو  هەیە، 

پێشانگایەکت بۆ ئەو جێیانە نەبردووە؟
لەو  بەرهەمێکم  هیچ  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
جێیانە پێشان نەدایە، تەنیا لە هەولێر ئیشم کردووە، 
هەولێر کارم  لە  تەنیا  نەماوە،  لەبیرم  تەواوی  بە 

کردووە. 
ڕامان: ئیشەکانت، ئەوانەی بە درێژایی ئەو هەموو 
ساڵە بەرهەمت هێناون، کە تۆ ئیشت لە تابلۆ، لە 
پەیکەردا کردووە، ئەو کارانەت لە کوێ داناون و 
پاراستووتن، یان لە کوێ کۆت کردوونەتەوە، ئایا 
بۆ خۆت جێگەیەکت هەیە؟ ژوورێکی ئەوهات هەیە 

کارە هونەرییەکانت تێدا کۆکردبێتەوە؟
نیمە،  جێگایەک  هیچ  لە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ئەمن ئەو فکرەم نەدەکرد کە سبەینێ تەماشایان 
وەختی  ئەو  هەر  نا،  دەبن،  پێویستم  و  دەکەمەوە 
دەیانشکاندن،  دیکە  ماوەیەکی  دەهێشتن،  بەجێم 

دەیانفەوتاندن.
ڕامان: كێ دەیشکاندن؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: حکوومەت.
ڕامان: لە پێش ڕاپەڕین حکوومەت وایان دەکرد؟
ئەوی  دەگۆڕا،  جیلە  ئەو  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دیکە دەهات، ئەوی دیکە لە پاشە وان دەهاتن، 

دەیانچواند، ئەمنیش زەوقم نەما. 
دەستی  لەبن  کە  تۆ  قوتابییانەی  ئەو  ڕامان: 

خۆت فێری بووبوون و دڵت پێیان خۆشە، ئەوانە 
ئەگەر هونەرمەند بن، ئێستا هیچیانت بەبیر نایەت 

کێ و کێ بوون؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لەبیرم مابێ نەمابێ، غەمم 

لێ نەخواردووە بزانم کێنە.
ڕامان: تۆ پیاوێکی خوێندەواری، خوێندەوارییەکی 
بیروەرییەکانی  نەداوە  هەوڵت  ئایا  هەیە،  باشیشت 
خۆت بنووسیتەوە؟ یان ڕۆژانەی خۆت بنووسیتەوە؟
نەدەکرد  ئەوەم  فکری  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

سبەینێ ئەوها بەقیمەت دەبێت. 
ڕامان: مەبەستت ئەوەیە بڵێی لە زەمانی ئێوەدا، 

ئەو شتانە بە چاوێکی نزم تەماشا کراوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا. 

ڕامان: ئێستا کە وەزعەکە دەبینی گۆڕاوە، بەدڵتە؟
ئی  لە  ئێستا  باشە،  ئێستا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

پێشتر پەندیان وەرگرت و تۆبەیان کرد. 
ڕامان: بەڕای تۆ ئێستا خەڵک ڕێز لە هونەرەکەت 

دەگرن؟
ئەگەر  کوو،  ئەدی  ئا،  ئا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

بیکەم لەدووم دێن. 
ئەو هەموو ساڵ  پاش  لە  ئێستا،  باشە  ڕامان: 
و عەیامەی کە تۆ وێنەکێش بووی، هونەرمەند 
بووی، هەست دەکەی پڕ بە پێستی خۆت حەقی 
تۆیان دابێ، یان ڕێزیان لە هونەرەکەت گرتبێت؟

قوتابخانەی مەخمووری سەرەتایی، ساڵی 196٥.
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حوسێن عەبدوڵاڵ: حەقی منیان نەداوە. 
ڕامان: دەتویست چیت بۆ بکەن؟

ناوم  نەبی  هیچ  دەمویست  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
لەگەل  مەردانەم  موقابەلەیەکی  جارێک  بینن، 

بکەن. 
ڕامان: ئەوە ئێستا من هاتووم لە جیاتی ئەوان 
موقابەلەیەکی مەردانە و پیاوانەت لەگەڵ دەکەم.
ئەوە  سەرچاوم،  بێی  بەخێر  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

بەسە بۆ من، ئەوەی تۆ دەیکەی بۆ من بەسە.
فارس  کاک  لەگەڵ  من  سپاس،  زۆر  ڕامان: 
)فارس سەعدی(، ئەو قوتابییەی تۆ هاتووم، وا 
حیساب بکە منیش قوتابی و برازای تۆم، لەمەودوا 

بەردەوام دێینەوە الت.
ئەمن  دەزانی  فارس  عەبدوڵاڵ: کاک  حوسێن 

چیم، ئەوجا دەشزانی من چیم دەوێ، ئامادەم. 
دەرسی  قوتابخانەکان  لە  هەر  تۆ  ئەوجا  ڕامان: 
هونەرت دەگوتەوە، یان چوویتە چاالکیی قوتابخانەکان 

کاری کارگێڕیت دەکرد؟
لە هەمووی دەرسی هونەرم  حوسێن عەبدوڵاڵ: 
یانی  قوتابخانەکانیش،  چاالکیی  لە  دەگوتەوە، 
هونەرەکە  دەمویست  دەکرد،  هەمووی  لە  حەزم 

بەپێش بکەوی. 
قوتابیان  بۆ  خولت  هاوینان  ئەی  ڕامان: 
دەوراتی  قوتابخانە  دەرەوەی  لە  واتە  دەکردەوە؟ 

فێرکردنی قوتابیانتان هەبوو؟
تەمبەڵ  ئەو شتانە  بۆ  نا،   حوسێن عەبدوڵاڵ: 

بووین، دەزانی بۆ؟ پشتمان نەبوو.
ڕامان: تۆ هەست دەکەی لەو ڕووەوە کەمتەرخەم 

بووی و تەقسیرت هەبووە ؟
لەبەر  هەبوو،  تەقسیرم  ئا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

ئەوەی پشتمان نەبوو. 
ڕامان: کەس نەبوو بڵێ وەرن ئیشێکی وا بکەن، 

ئاسانکاریتان بۆ بکا و هانتان بدا؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوەتا، ڕێک وایە.
ڕامان: ئەی خۆتان بۆچی دەستپێشخەریتان نەدەکرد؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بۆخۆمان کە دیتمان پشتمان 

نییە، زەوقمان نەما.
مایەوە  ئەوجا  ساردبوونەوە،  بەداخەوە،  ڕامان: 

سەر ئەوەی کە هەر ئیش بۆخۆت بکەی؟
دەکرد،  بۆخۆم  ئیشم  ئیدی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
هەتا تێر بووم، کە تێر بووم لەویش گەڕام و وازم 

هێنا.
ڕامان: یەک دوو بابەتی دیکەش هەیە پێویستە 
پێتوایە  تۆ  ئەوەیە:  یەکیان  بکەین،  لێ  قسەیان 
شێوەکار،  هونەرمەندی  بە  بوو  ئەگەر  ئینسان 

دەتوانێ بە پارەی هونەرەکەی بژیت؟
بایی  ئەگەر  دەتوانی،  ئا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
هەندێ، هەندەک زەنگین هەبن، زەنگین ئەساسە 

بۆ بووژانەوەی هونەر و بەرەو پێشەوە چوونی.
ڕامان: ئاخر لە واڵتی ئێمەدا کێشەکە ئەوەیە 
زەنگینەکان لە هونەر اللووتن و تێی ناگەن، چێژ 

لە هونەر وەرناگرن، ئەمڕۆ هەر هەموویان وان. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەداخەوە چێژ وەرناگرن، بەاڵم 

ڕۆژێک دێ چێژ وەردەگرن.
ڕامان: ئەوەی ئێستا بە چاوی خۆمان دەیبینین 
نییە.. من چوومەتە هەندێک لە واڵتانی ئەوروپا، 
تەماشام کرد ئەوان تابلۆی ئورجیناڵی هونەرمەندەکان 
بە کرێ دەگرن، بە هونەرمەندەکە دەڵێن تۆ ساڵێک 
ئەو چەند تابلۆیەتمان بە کرێ بدەیێ، لەو ڕسێتۆرانت 
و هۆتێلەی خۆمان هەڵیاندەواسین، دوایی بە کرێ 
دەیداتەوە بە جێیەکی دیکە، بەم شێوەیە تابلۆکانیش 
دەمێنن و دۆخی ژیان و گوزەرانی هونەرمەندەکەش 

باش دەبێ.
حوسێن عەبدوڵاڵ: شتی وا لە کن ئێمە هەبا خەنی 

دەبووین. 
ڕامان: ئەوجا کێشەکە ئەوەیە تۆ ئەگەر لە ساڵێک 
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جارێک، لە پێنج ساڵ جارێک، تابلۆیەکت فرۆشرابێت، 
ئەی  دەکات،  هونەرەکەیەوە  بە  بازرگانی  گوتوویانە 

چی بەوانە دەڵێی؟
بوون،  موستەفید  هەموو  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
نەبا  ئیستیفادەشیان  دەیانکرد،  هەبا  ئیستیفادەیان 

نەیاندەکرد. 
ڕامان: مەبەستم جەماوەرە، لەبەر ئەوەی جەماوەری 

ئێمە هۆشیار نییە، بۆیە ئەو جۆرە قسانە دەکەن.
هەبوون  ئەوانەی  ناوەڵاڵ،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

نەیاندەکرد، ئەدی جەماوەر چی هەبوو؟
ڕامان: ئاخر جەماوەری ئێمەش دەڵێ 
هونەرمەند نابێ تابلۆ بفرۆشێت، نابێ 
بەرانبەر پێشکەش کردنی هونەرەکە، 
نابێی  و  نابێ  زۆر  وەربگرێت،  پارە 
هونەرمەندەکانمان  ڕووبەڕووی  دیکە 

دەکەنەوە.
حوســێن عەبدوڵــاڵ: بــا بۆخــۆی 
ــێ دا.  ــا ل ــێ، ســیر بخــوا و زوڕن بڵ
حەقــی  هونەرمەندیــش  ڕامــان: 

هیــالک  بــووە،  فێــر  هونــەر  هەتــا  خۆیەتــی، 
بــووە، شــەونخونی کــردووە، ئەوانیــش دەیانــەوێ 
بەخۆڕایــی بێتــە بــن دەســتیان، کــە بــە خۆڕاییــش 

هاتــە بــن دەســتیان ڕێــزی ناگــرن. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوانە با بۆ خۆیان سیر بخۆن 

و زووڕنا لێ دەن. نابێ، بەخۆڕایی نابێ. 
ڕامان: تۆ لەگەڵ هەندێ نیت کاری هونەری 

بە خۆڕایی بکرێ؟
هونەرەکــەی  هونەرمەنــد  عەبدوڵــاڵ:  حوســێن 
بۆخــۆی بێــت، ئــازا بــێ، بەتەنــێ بەرانبــەر ئەوانــە 

ڕابوەســتێ. 
ڕامان: هەست دەکەی پاش سااڵنێکی زۆر توانیوتانە 
هیچ نەبێ بۆ بینەران و جمهووری هەولێر بنەمایەکی 
لە  ڕێز  خەڵک  تا  بکەن  دروست  ڕاست  هونەریی 

هونەری شێوەکاری بگرێ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەڵێ، ئێستا حەزیان لێیە. 

ڕامان: چونکە وەک دەزانی لە سااڵنی پەنجاکان 
و شەستەکان کە م. جابیر پیرداوود هاتووە پەیکەری 
و  بتپەرستن  ئەوانە  دەگوت  پێیان  کردووە،  دروست 
قسەی ئاوها ناخۆشیان بەرانبەر دەکرد، لەو حاڵەتەدا 

هونەر چۆن پێش دەکەوێ؟
خوارد،  شەکریان  بۆخۆیان  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
جابیر پیرداوود بیناغەی پەیکەرە لە هەولێر، جابیر 

ئەفەنی، پیاوی چاک، نەحاتی چاک بوو.
بە  زۆر  تۆ  دەچێت  پێ  ڕامان: 
مامۆستا جابیر پیرداوود موتەئەسیر 
بووبی و ئیستفادەت لێ کردبێت.

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوە حەقیقەتە، 
نەک موتەئەسیر. 

ڕامان: ئەی لە پاش هونەرمەند 
جابیر پیرداوود، کێی دیکەت بە 
خەیاڵدا دێ سەرنجی تۆی بەالی 

خۆیدا ڕاکێشابێ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نازانم مامۆستا جابیر پیرداوود 

کێی دیکەی دروست کرد.
ڕامان: ئەی ئەو الوە هونەرمەندانەی ئەمڕۆمان 
کە بەرهەمەکانیان دەبینی، وەکو بەرهەمەکانی 
قەرەنی جەمیل، نامیق عەلی قادر، ئەوانەی دی 

ئیشیان دەبینی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئیشیانم دیتووە، ئیشیان زۆر 

جوانە. 
ڕامان: ئیشی قەرەنی جەمیل زۆر جوانە.
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئیشی هەموویان جوانن.

ڕامان: ئەی گەنجەکانی دیکە وەکو فەیسەڵ 
عوسمان و ئەوانە چۆن دەبینی؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئی فەیسەڵ عوسمان الوازە. 
هەولێر،  هونەرمەندانی  لە  بێجگە  ئەی  ڕامان: 

لە هەولێر بناغەی مەوزووع 
لە ڕەسمکردن، ئەمن دامنا، 
داوام لە هونەرمەندەکان 
کرد ڕەسمی مەوزووع 
بکەن، نەمهێشت چیدی 

ڕەسمی بەالش بکەن
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بینیوە،  )سلێمانی(ت  هونەرمەندانی  بەرهەمی 
وەکو اللە عەبدە و عەلی جۆاڵ و عوسمان خاڵ 
و عەلی کەریم و عەتا قەزاز و سمکۆ تەوفیق و 

ئەوانە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ناوەڵاڵ، چونکە ئەوان حیسابی 
لە  خۆشیم  ئەمنیش  هەبوو،  لەگەڵم  شەخسییان 

کارەکانیان نایەت.
چونکە  ئەوەیە  لەبەر  هەڵوێستەت  ئەو  ڕامان: 

ئەوان تەماشای کاری تۆیان نەکردووە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوان کەیفیان بە ئیشی مە 

نەدەهات. 
ڕامان: ئەوجا تۆش بۆ تەماشاکردنی کاری ئەوان 
نەتویستووە  و  هەبووە  فیعلت  ڕەد  شێوە  هەمان  بە 

تەماشای کارەکانیان بکەی؟
پێ  نەدەکرد  وام  بەاڵم  ئا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

بزانن. 
هۆڵێک  دەزانی  بۆخۆت  وەک  باشە،  ڕامان: 
ئەگەر شانۆگەری تێدا پێشکەش بکرێت، جیاوازی 
هەیە لەگەڵ هۆڵێک کە مۆسیقای تێدا پێشکەش 
دەکرێ، هۆڵێکی مۆسیقا جیاوازی هەیە لەگەڵ 
هۆڵێک کە تابلۆی تێدا پێشان دەدرێت، ئەو هۆڵەی 
بەکارتان دەهێنا  تابلۆکانتان  نمایشکردنی  بۆ  کە 
گونجاو بوو؟ تۆ لە هەولێر هۆڵی ئەیووبییەت بەدڵ 

بوو؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: هۆڵی ئەیووبییە لە بۆ هەولێرێ 

نیعمەت بوو. 
ڕامان: دوای ئەوە بۆخۆت دەزانی هەولێر ئەوسا 
گچکە بوو، من حەفتاکانم چاک لەبیرە، ئێستا 
هەولێر زۆر گەورە بووە، بۆ ئێستای بزاڤی هونەری 

تەنیا هۆڵێک بەشی هەولێر دەکات؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: قەی ناکا، هۆڵی ئەیووبییە 

بۆ ئەو وەختی نیعمەت بوو.
ڕامان: ئەی پێویست نەبوو لە هەنگینێوە هەتا 

نیو  بڵێم  خەریکە  ساڵە،  پەنجا  چل،  ئەوە  ئێستا 
سەدە زیاترە، بێجگە لە هۆڵی ئەیووبییە کە من 
تا ئێستا  تێدا دیتووە، دەبوو  تەیراوا پێشانگەم  لە 
شان بە شانی ئەو هۆڵە، سێ چوار هۆڵی دیکەی 

باش هەبایە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەیووبییە نیعمەت بوو، بەاڵم 
ئەگەر وەک ئەتوو دەڵێی هۆڵی دیکە هەبا، ئەوە 

تەشجیع زیاتر دەبوو.
ڕامان: باشە هۆیەکەی چییە کە هونەرمەندەکان 
لەناو هەولێر ئیشی پەیکەر ناکەن، یان ژمارەیان 

زۆر کەمە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: هونەرمەندەکان ساحێبیان نییە.
ڕامــان: واتــە هونەرمەنــد هەیــە، بــەاڵم پشــتیوانی 
وەکــو  گــەورەی  شــارێکی  ئێســتا  ئــەی  نییــە، 
هەولێــر کــە پایتەختــی کوردســتانە، بۆچــی بــە 

کەمــی پەیکــەری تێــدا دەبینــرێ؟
حوســێن عەبدوڵــاڵ: ئێســتا مەســەلەن مــن بــۆ 
ناکەنــە سەرپەرشــتی ئــەو بابەتــە؟ یانــی ئەمن بچم 
ئیرشــاداتیان بدەمــێ، بڵێــم ئــەو پەیکــەرە ئەوهــا لــێ 
بکــەن، ئەوهــا لــێ بکــەن، بــۆ مــن ناکــەن بــەوە؟

بە  ناکەن  تۆ  بۆ  چییە؟  هۆیەکەی  ڕامان: 
سەرپەرشتیار؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوان بە خۆیان دەزانن.
ڕامان: ئەی خۆ فەرهەنگ غەفوور خوشکەزاتە، 

پەیمانگــەی هونــەرە جوانەکانــی بەغــدا، لەگــەڵ کارێکــی 
هونەریــی خۆیــدا.
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بەڕێوەبەری گشتیی ڕۆشنبیریی و هونەرە و دەستی 
دەڕوا، شەو و ڕۆژ لەگەڵ وەزیرەکانە، بۆ نایکات؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: دیارە لە توانایی ئەودا نییە.

ڕامان: بۆ دەبێ ئەو بایەخە بە هونەری پەیکەرسازی 
نەدرێ؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئاخر لە توانایی ئەودا نییە. 
ڕامان: ئێستا شارێکی وا گەورە چوار پەیکەری 

جوانی تێدا دانەنراوە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: پەیکەر لە شارەکاندا هەبی 

نیعمەتە. 
ڕامان: باشە، بۆچی کە بێگانەیەک دێتە شاری 

هەولێر، هیچ کارێکی هونەریی جوان نابینێ؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەگەر پەیکەرساز لە دەرەوە 

بێ، پەیکەری دەرەوە بۆ دەرەوەیە. 
ڕامان: تۆ ئێستا سەرنجت داوە، ئەو پەیکەرانەی 
لە  دەچن  قاڵبن،  هەموویان  دایاندەنێن  و  دەیهێنن 
مووسڵ و شوێنانی دی قاڵبەکان دێنن، ئەسپێکی 
گچکۆکە دەینن، فیگەرەکەی لەگەڵ ئەو فەزا 
دادەنێن،  لێی  کە  ناگونجێ  گەورەیە  و  فراوان 
لە پەنای دارەکان  ئەوەندە بچووکە  ژنێک دێنن 

دایدەنێن بزر دەبێ.
نەبی  هەر  نییە،  هیچ  ئەوە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

باشترە.
ڕامان: لەچاو ئەو فەزا گەورانەی لێی دادەنرێن، 
زۆر گچکە خۆ دەنوێنن، ئەو کارانە بەڕای من 

هەر نەکرێن باشترە، تۆ چ دەڵێی؟
نەیکەن  هەر  دەڵێم  منیش  عەبدوڵاڵ:   حوسێن 

باشترە. 
ڕامان: کەواتە تۆش هەمان بیروڕای منت هەیە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەدی، بەدی کوو، زیاتریش.
کە  لەوەی  هەیە  گەورە  تەقسیرێکی  ڕامان: 

پەیکەری جوان دانانێن. 
کــەس  فــاڵن  دەڵێــن  کــە  عەبدوڵــاڵ:  حوســێن 

ــی، بابەتێکــی  ــە کن پەیکەرســازێکی باشــە، بچن
چاکــی بدەنــێ، بڵێــن ئــەوەت پــێ دەکــرێ؟ ئەگــەر 
ــا لەگەڵــی بــن، ئــی وی دانێــن، بــە  گوتــی ئــا، ب

ــە.  ــی خاریجــی هەی ســەدی ئ
پێشانگە  هونەرمەندانەی  ئەو  هەمیشە  ڕامان: 
دادەنێن،  لە هۆڵەکە  لەگەڵی مۆسیقا  دەکەنەوە، 
تۆ بە پێویستی دەزانی ئەو مۆسیقایەی لەگەڵ 

بێ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: خۆشە، مۆسیقایەکە هاندانە، 

ئەگەر هەبی باشە. 
ڕامان: پێت باشە سەمفۆنیا، یان شتێکی دیکە 

بێ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا، سەمفۆنیات بی باشە. 

ڕامان: ئەوجا تۆ پێتوایە کە ئەوە نوقسانییەکە 
لە  خۆمان  جوانی  پەیکەری  ئێمە  کە  هەمانە، 

شارەکانمان دانانێین؟
هەمووی  پرسیت  ئەوانەی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
خۆی  وەختی  مەسەلەن  ئەمن  ئێستا  نوقسانییە، 
بکە،  شتەی  ئەو  حوسێن  کاک  گوتیان  هاتن، 
ئەوان بە خۆیان داوایان لەمن دەکرد، بەاڵم دیتیان 
چیدی  نەیانگوت،  چیدی  کەمە،  پەیکەرتاش 

بایەخیان پێ نەدا. 
ڕامان: ئێستا لە سلێمانی و لە سنە و شارەکانی 
دیکەی کوردستان هەندێک پەیکەرساز هەن، دارا 
ئەوانە  هەن،  زیائوددینی  هادی  و  سەعید  حەمە 

کاری زۆر جوان دەکەن. 
دەناسم.  سەعید  حەمە  دارا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

هادی زیائوددینی ناناسم. 
ڕامان: ئەوە خەڵکی شاری سنەیە، سنەی پڕ 
کردووە لە پەیکەری جوان، پەیکەری مام هەژار 
و کۆمەڵێک شتی  ئازادی  پەیکەری  هێمن،  و 

جوانی کردووە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوانە پشتیان هەیە پشت. 
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دەوڵەتێکی  لەناو  هونەرمەندە  ئەو  ڕامان: 
جۆرە  ئەو  دەزانی  خۆت  بە  دەژی،  )ثیۆکراتی( 
هونەری  بە  کەیفیان  زۆر  ئایینیانە  دەسەاڵتە 

پەیکەرسازیش نایەت.
حوسێن عەبدوڵاڵ: کێ؟

ئێران زۆر کەیفی بەو ئیشانەش  ئێران،  ڕامان: 
زیندووە،  شارێکی  خۆی  شارەکە  بەاڵم  نایەت، 
دارا  هەیە،  هونەرمەندە  ئەو  سلێمانی  لە  ئێستا 
هەیە  دیکەش  هونەرمەندێکی  سەعید،  حەمە 
ناوی )بەیان مانی(یە، ئەوانە ئیشی باش دەکەن.
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئێ، ئیش دەکەن، ئاخر ئەوان 
حەقیان  لە  بوون،  باش  دیتیان  کە  کرد،  ئیشیان 

نەهاتن.
نزیکەوە  لە  تۆ  ڕامان: 
پەیمانگەی  زۆر  ئاگاداری، 
هونەرە جوانەکان لە کوردستان 
لە  سلێمانی،  لە  کراونەتەوە، 

هەولێر و لە دهۆک و لە ڕانیە و لە کۆیە هەن، 
لە زۆربەی قەزاکان هەیە، ئەوە بە کارێکی باش 

دەزانی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: پەیمانگە زۆر بوونە.

باشیش  هونەری  کادیری  بەاڵم  زۆرن،  ڕامان: 
کەمە، تۆ هیچ ڕێک نەکەوت جارێک بانگت 

بکەن لەوێ ئیش بکەی و وانە بڵێیتەوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ناڵێم ناوی من ناینن.

دەبوایە  نەبێ  وایە؟ هەر هیچ  بۆ  ئەوە  ڕامان: 
هەر  دەکەن  پەیمانگەکان  سەروکاری  ئەوانەی 
ئەزموونی  بکەن،  بانگ  هونەرمەندێک  جارەو 

خۆی بۆ ئەو قوتابیانە باس بکات.
بانگهێشتیان  بۆچی  نازانم،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

نەکردووم.
تۆیان  بە  جارێک  هیچ  ئێستا  هەتا  ڕامان: 
نەگوتووە وەرە موحازەرەیەک لە بارەی ئەزموونی 

خۆت بڵێوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا نا، شتی وا ڕووی نەداوە.

ڕامان: بەداخەوە، ئەی ئاگات لە مەنهەجەکەیانە 
چ دەخوێنن؟

بوو،  نا  پێشوو  ئەوەی  وەکو  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
وەاڵمی ئەوەش نایە، ئەوانی دیکەش هەر نا دەبن.
ڕامان: من هیچ پێوەندیم بە پەیمانگەی هونەرە 
مەلزەمە  ئەو  بەردەوام  بەاڵم  نییە،  جوانەکانەوە 
دەڵێم  برادەران  بە  دەیخوێنن،  شتانەی  و  کتێب  و 
بۆم بێنن، بزانم ئێوە چ دەخوێنن، جاری وا هەیە 
داوە،  کورد  هونەرمەندانی  بەسەر  بازیان  دەبینی 
قوتابیان  بە  ئەوال  و  ئەوال  هونەرمەندی  دەچن 
باسی  دەیانخوێنن،  و  دەناسێنن 
دەخوێنن،  هونەر  مێژووی 
بەاڵم هونەری پاڵ خۆیان، کە 
هونەری کوردییە، نایخوێنن و 

بە قوتابیانیان ناناسێنن.
باشتری و ئی تووش  ئەتوو  حوسێن عەبدوڵاڵ: 

باشترە و ڕاستترە. 
ئەوانە  بزانی  ڕامان: تۆ هیچ داوات نەکردووە 

چ دەخوێنن؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا نا، چ داوا بکەم، چ بکەم؟
ڕامان: من بۆ ئەوەمە زانیاریم هەبێ تا بتوانم 

قسەم هەبێ و کەموکووڕییەکان پڕ بکرێنەوە.
هەمووی  لە  ڕەخنە  دەکرێ  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دانیشتووی  لە کن من  ئەوە  ئێستا  ئەتو  بگرین، 
دەپرسی ئەوەت هەیە، دەڵێم نا، وەکو پێشتر گوتم 

نا، نازانم. 
ڕامان: ئەوەندەی من سەرنجم داوە تۆ لە ڕۆژنامەکانیش 
زۆر بە دەگمەن لەسەر تۆیان نووسیوە، هۆیەکەی چییە؟ 

یان زۆر کەم بەالی تۆدا هاتوون؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: دیارە لەسەر حەقن.

تۆیشی  تەمبەڵییەکی  ناکەی  هەست  ڕامان: 

م. جابیر پیرداوود بیناغەی 
دروستکردنی پەیکەرە لە هەولێر، 
ئەو پیاوی چاک و پەیکەرتاشی 

چاک بوو.
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تێدایە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: تەمبەڵیی من؟ ئەگەر یەکێک 

نەڵێ سەالموعەلێک، ناڵێم عەلێکمەسەالم. 
ڕامان: نا، ئاخر هەیە دوای ئەوەی دەزانێ ئەوان 
عەقڵیان پێ ناشکێ بۆخۆی تەکلیف دەکات و 
داوا لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکان، لە تەلەڤزیۆنەکان 
دەکات بچن سەردانی بکەن و گفتوگۆی لەگەڵ 

بکەن.
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەگەر نەبی، ناتوانی تەکلیف 

بکەی.
ڕامان: ڕاستە، ئەی بۆ خۆت هیچ وتارت لەسەر 

هونەری کوردی نووسیوە؟
تەرک  ئەمن  دیتم  کە  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

دەکەن، نەمنووسیوە. 
ڕامان: ئەی بۆچی بۆ چاوپێکەوتنیش هەروایە، 
سەرنج دەدەم، یان چاوپێکەوتنت لەگەڵ نەکراوە، 

زۆر کەمە، یان کورتە؟
بۆ  کوانێ،  نایەن،  نایکەن،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
نایەن؟ ئێستا تۆ هاتووی بۆ چاوپێکەوتن، لەگەڵ 
لەگەڵت  هەبی،  قسەت  هەتا  دانیشی،  هەتا  تۆ 

دەبم. 
ڕامان: دەستخۆشیت لێ دەکەم، زۆریش سپاست 
دەکەم کە بەو نەساغییەوە بایەخ بەو گفتوگۆیە 

دەدەیت.
لەگەلت  نەفەس  ئاخر  هەتا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

دەبم و قسە دەکەم و وەاڵم دەدەمەوە.
ڕامان: ڕاستییەکەی منیان تۆقاندبوو، گوتیان 
مامۆستا زۆر نەخۆشە و لەپاڵەوە کەوتووە، دەی 
ئەوجا گوتم بچم پتر ئەزیەتی بدەم، ئەوە ناکرێ. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، قەی ناکا. ئەوە نەخۆشم، 
بەاڵم جوابت دەدەمەوە، هەتا ئاخر دەقە قسەت لۆ 

دەکەم.
هەموو  ئەوڕۆش  ئەگەر  ئێمە  ئەوجا  ڕامان: 

قسەکانمان تەواو نەکرد، جارێکی دیکەش دێمەوە 
خزمەتت.

حوسێن عەبدوڵاڵ: حەز دەکەی دە جاری دیکە 
وەرەوە.

شتێک  دەمەوێ  دەکەم،  سپاست  زۆر  ڕامان: 
بکەین شایان و الیقی خۆت و هونەرەکەت بێ. 

حوسێن عەبدوڵاڵ: برام، ئەتوو برای منی، حەز 
دەکەی بیست جار وەرەوە. 

ڕامان: چاوەکەمی، ئەوجا بێینە سەر هیوایەتی 
ڕاوکردنەکەت، دیقەتم داوە لەبەر ئەوەی هیوایەتی 
ڕاوکردنت هەیە، زۆربەی تابلۆیەکانیشت فیگەری 

تانجی و ئەسپ و ڕاوچیت کردووە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ڕاستە، کردوومە. 

ڕامان: من لە هەشتاکان، هاتوومەتە ماڵت کە 
لە تەیراوا، لە پشت حەدیقەی کورد و عارەبان بوون، 
لە تەنیشت حەدیقەی کورد و عەرەبان کۆاڵنێکی 
ڕێک و ڕاست هەبوو، جادە و جادە هاتم، ماڵتان 
الت،  بۆ  هاتووم  من  بوو،  کۆاڵنەکە  لەوسەری 
لەوانەیە تۆ لەبیرت نەمابێ، ئەوجا تابلۆکانت بە 
دیواری ژوورەکەی لێی دانیشتبووین هەڵواسیبوو، 

لە هۆڵەکەی کن مەتبەخی ماڵەکەت بوو.
لەو  ئیشەکانم  ئێستاش  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
هۆدەیەیە، بڕۆ تەماشا کە )دەست بۆ ژوورێکی 

ماڵەکەیان ڕادەکێشێ(.
ڕامان: یەک دوو تابلۆشتم دیتووە لە گۆڤاری 
بەیان و ئەوالوال باڵو بوونەتەوە، هەرچەندە تابلۆکانت 
باڵوبوونەتەوە، بەاڵم دیسان زۆر دەگمەنە، یانی لەچاو 
ئەو مێژووە دوورودرێژەت، ئەوەندەی باڵوکراونەتەوە 

ژمارەیان کەمە.
بیناغەی  هەولێر  لە  تەبیعی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
مەوزووع لە ڕەسم ئەمن دامنا، داوام کرد هونەرمەندەکان 
ئی  ئەمنم.  ئەوە  بیناغەی  بکەن،  مەوزووع  ڕەسمی 

مەوازیع، نەمهێشت چیدی ڕەسمی بەالش بکەن.
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بۆ  قسانەم  جۆرە  ئەو  خۆشە  پێم  من  ڕامان: 
بکەی، واتە جەنابت کە زۆرتر بابەتی تابلۆکانت 
کوردەوارین، یان بابەتی فۆلکلۆری کوردین، یان 
لەناو ئەجوائی الدێ دەسووڕێنەوە، بۆیە داوات لە 
هاوڕێ هونەرمەندەکانت کردووە بایەخ بە بابەت 

بدەن و ڕەسمی بکەن؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئافەرین. 

ڕامان: پێموایە تۆ زۆر هانی قوتابییەکانت نەداوە 
بچن السایی گوێزانەوەی تابلۆی هونەرمەندێکی 
وەرن  گوتووە  پێیانت  زیاتر  تۆ  بکەنەوە،  بێگانە 

ڕەسمی شتی خۆتان بکەن؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، حەزم نەدەکرد بچن تابلۆی 
هونەرمەندانی بێگانە بگوازنەوە، پێم دەگوتن، ئی 
ئەو  بکەنەوە،  باڵو  خۆتان  دەردی  بکەن،  خۆتان 

دەردەی چاک بکەنەوە.
ڕامان: ئەوە کارێکی زۆر چاکە، دەستت خۆش 
بێت.. ئەی هیچ هەوڵت نەدا بەشێک لە ئیشەکانت 
بکەیتە چەند کوڕاسەیەک؟ بە کوڕاسە هەتبێ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئاخر هاندان نەبوو، کەس نەبوو 

پشتم بگرێ. 
ڕامان: بەاڵم کوراسەیەکت بۆ کراوە. 

حوسێن عەبدوڵاڵ: دانەیەک کراوە، فەرهەنگ 
غەفووری خوشکەزام کردی. 

ڕامان: دوایی نوسخەیەکمان لەو کوڕاسەیە بدەرێ. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: زۆری لێ چاپ کراوە. 

ڕامان: بێجگە لە وێنەکێشان و پەیکەرسازی، 
لەسەر  لەسەر مس کردبوو،  ئیشت  هەندێک  تۆ 
بە  بوون،  تۆ  ئی  ئەوانەش  هەڵتکۆڵیبوون،  مس 
ئەوانەش  گوتت  گوت،  بەمنت  ئەوکاتە  خۆت 
الت  هاتمە  کە  دان،  پێشان  منت  بە  منن،  ئی 
لە ماڵێ پێشانت دام. دوو سێ پارچەی نوحاس 
بوون، نوحاسیش بە کوردی دەبێتە مس، بەبیرت 
نایە چەند دانەت لەوانە دروست کردووە، بۆ ئەو 

سوورباو  چاومە،  لەبەر  ئێستاش  کرد؟  ئیشانەت 
بوون.

حوسێن عەبدوڵاڵ: بە تەواوی بەبیرم نایە، دەبی 
دەبی.

ڕامان: لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکان کە تۆ 
دەڵێی لە هەموویان باشتر بووی و جێی سەرنجی 
مامۆستاکانت بووی، لەوێ یەکەم بووی، لەوێ 

لە چ یەکەم بووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی 
بەغدایە دەرەجە نەبوو، بەاڵم لە هەمووان باشتر بووم، 

جەید جەید هەبوو و خاڵس.
ڕامان: باشە کە ئاستی هونەریت ئاوا باش بوو، 
بۆچی  ئەی  بڕیبوو،  باشت  هونەری  ئاستێکی 
بیرت لەوە نەکردەوە بچیتە دەرەوەی واڵت درێژە بە 

خوێندنەکەت بدەی و زیاتر پێش بکەویت؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: توانایی ماددیم نەبوو. 

ڕامان: هونەرمەند محەمەد عارف کە ڕۆیشت، 
توانایی ماددی هەبوو ؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: هەر ناوی لەکن من مەهینە، 
کەیفم پێی نایە، دەزانی بۆ؟ چونکە ئەنانی بوو، 
حەزی نەدەکرد کەس ببیتێ، بەس بۆخۆی بوو، 
ئەوە تەبیعەتی بوو. سلێمان شاکریش ڕووحگەورە 
بوو، خۆی بە کەس نەدەدا، ئەوجا ئەمن حەزم لە 

هونەرمەندی وا نییە.
ڕامان: ئەی جەلیل مستەفات بەدڵ بوو؟

بوو،  فەقیر  مستەفا  جەلیل  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
مستەوای نەبوو. 

ڕامان: ئاستەکەیت زۆر بەدڵ نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا نا، هەر مستەوای نەبوو. 
ڕامان: ئەی دارا محەمەد عەلی چۆن دەبینی؟ 
عەلی(ش  محەمەد  )دارا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

ڕووحگەورە بوو. 
ڕامان: ئەویش ڕووحگەورە بوو، ئەی نامیق عەلی 
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قادر؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نامیق عەلی قادر قاعیدە بوو، 

ئیعتیادی بوو. 
ڕامان: ئاسایی و ڕاست دەڕۆیشت. ئەی هونەرمەند 

عەبدوڵاڵ ڕەسووڵ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: )عەبدوڵاڵ ڕەسووڵ(یش ڕاست 
بەس  بوو،  تێدا  ڕووحگەرەیی  بڕێک  دەڕۆیشت، 

کەم. 
ڕامان: ئەو دووانەت بەدڵ بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا. 
ڕامان: باشە، ئێستا تۆ لەو ئاخر و ئۆخرەی تەمەن 
و تەجرەبەت، خۆت بە مەغدوور دەزانی؟ مەبەستم 
لەسەر  زۆریان  کە  ئەوەی  ڕووی  لە  بڵێم  ئەوەیە 
نەنووسیوی و هونەرەکەتیان بەسەر نەکردووەتەوە؟

باشترە،  نەبن  ئەوانە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
جەماعەتێکی ڕاستگۆ بێنن، ئەوەڵێ ئیمتیحانیان 

بکەن، بە شەخسییەت بن.
پەیمانگەی  و  هونەرمەندان  مەبەستت  ڕامان: 

هونەرە جوانەکانە؟
هەر  هەموویانە،  مەقسەدم  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ئینسانێک، هەر هونەرمەندێک هاتە پێشێ، ئەوەڵێ 
شەخسییەتی کەسەکە موهیمە، پاش شەخسییەتی، 
پێی بڵێن شەخسییەتی توو ئەوهایە، دەبێ لە هەموو 
کە  قسەیەک  هەموو  لە  بی،  ڕاستگۆ  شتێک 

دەیکەی. 
ڕامان: ئەی هیچ ڕەخنەیان لە تۆ گرتووە، بە 

تایبەتی ڕەخنەیەک کە بەدڵت نەبووبێ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، ڕەخنەی چ بگرن، هەموویان 

بەرانبەرم کرد.
ئێستا  هەتا  نەگیرا،  ڕەخنە  بڵێین  ئەوە  ڕامان: 
تۆ  هونەرەکەی  لەسەر  نووسینێک  وتارێک، 
نەنووسرا بەدڵت بێ، وەکو دەڵێن ئەقڵت بیبڕێ؟ 

حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، نەیاننووسی، چونکە ئەوەی 

نووسییان، وەختی خۆی نووسییان، ئەو زەڕبەی لە 
هونەرەکەمیان دا، لێیان دا.

دەڵێ  هەیە،  قسەیەکی  ئەنجیلۆ  مایکل  ڕامان: 
هونەری هێڵکاری زۆر گرنگە، )سەرچاوە و ڕوحی 
دایکی  دەڵێ  تەنانەت  ڕەسمێکە(،  جۆرە  هەموو 
چی  تۆ  وێنەکێشانە،  هونەری  و  پەیکەرسازی 

دەڵێی؟ 
خۆش  ئەنجیلۆ(م  )مایکل  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دەوێ، پەیکەرسازە گەورەکە، ئەوم خۆش دەوێ، 
جارێکی گوتی من مەمنوونی خودا دەبم، ئەمنی 
لەو وەختەدا خەلق کردووە، ئەو هونەرمەندە گەورەیە 

ئەوەی هەیە. 
ڕامان: بە ڕای تۆ، هێڵکاری لە ڕەسمکردندا 

چەند گرنگە ؟
ئێستا  بیناغە،  بیناغەکەیە،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
لەبنەوەیە،  بیناغەی  ئەتوو ئەو ژوورەی دەکەی، 
لەسەرەوە نییە، ئەوجا تەختیت ئەو بیناغەیەیە، ئەو 
بیناغەیە زۆر بایەخی پێ دراوە، هونەرمەندەکان 
دەیانزانی  بوون،  ئاقڵ  زۆر  بوون،  مەردانە  زۆر 
مەراقیان  دەبی،  چۆن  بیناغەیە  ئەو  سبەینێ 

لەوەی دابوو.
ڕامان: تۆ کە سااڵنێکی زۆر لە کایەی پەروەردەدا 
پێ  زۆرت  قوتابی  و  بووی  مامۆستا  کرد،  ئیشت 
بووی  خانەنشین  کە  کرد،  فێر  خەڵکت  و  گەیاند 
هەستت بە ئاسوودەیی کرد؟ واتە لە ڕووی ویژدانییەوە 
تەواوی  بە  خۆت  شانی  سەر  ئەرکی  کرد  هەستت 

بەجێ گەیاندووە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، هێشتا پێم مابوو.

ڕامان: بۆچی؟ چی مابوو؟
ئەوڕۆ  ئەتوو  مابوو،  ئاخر  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
باشترە،  بی  جوانەکان  هونەرە  پەیمانگەی  لە 
نەک لە دەرێ بی، چونکە لە پەیمانگە لەگەڵ 
هونەرمەندەکان دەڕۆی، ئیستفادەی زیاتر دەکەی.
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پەیمانگەی  بچیتە  نەکەوتی  فریا  تۆ  ڕامان: 
هونەرە جوانەکان دەرس بڵێیتەوە؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: نا. حەسوود زۆر بوون. 
تەنانەت بچی  نەیانهێشت  ڕامان: حەسوودەکان 

موحازەرەیەک بڵێیتەوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەدی.

تۆ  کە  باشە  حەسادەتە!  ئەو  بڕۆنێ  ڕامان: 
تۆ  گوتبووی  پێیان  هات،  خانەنشینیت  وەختی 
ئەوە  دەمێنێتەوە،  بۆشایی  بە  جێیەکەت  بڕۆی، 

چۆن بوو دوایی دەستیان لێت بەربوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئیشەکەی ئەمن کردم وای 

کرد دەستم لێ بەردەن. 
ڕامان: چیت کرد وازیان لێت هێنا؟

ئی  لە  بکردبا  تەختیتێکم  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
یەکەمم باشتر بوو. 

ڕامان: دوایی گوتیان )مستەفا جان(ت هێنابووە 
جێی خۆت؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: )مستەفا جان(م هێنا. 
ڕامان: چۆن قەناعەتی کرد بێتە جێی تۆ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: کە پێم گۆت خەنی بوو.

ڕامان: پێی خۆش بوو، هاتە قوتابخانەکەت کە 
قوتابخانەی ناوەندیی هەولێر بوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: زۆر پێی خۆش بوو، مستەفا 
جان دوایی لە دەرسگوتنەوە بە قسەی منی دەکرد، 
بۆیە ناجیح بوو. گوتم دەرس ئەوها بڵێنەوە، نەهێڵن 
دەرسی ڕەسم زەعیف بی، مەهێڵن ملی بشكێ، 
هەمیشە دەرسی ڕەسم سەربڵند بکەن و مەترسن. 
ڕامان: جوانە.. باشە ئێستا لە سلێمانی برادەرێکی 
هونەرمەندمان هەیە موزیکژەنە، پێشتر سااڵنێکی 
زۆر دەرسی هونەری مۆسیقا و سروودی بە قوتابیان 
گوتووەتەوە، دەڵێ پاش بیست ساڵ، بیست و پێنج 
ساڵ شارەزاییم پەیدا کرد و ئەزموونم کەڵەکە کرد، 
مامۆستا نوێیەکانی بواری هونەر نەیاندەزانی چی 

مامۆستایە  ئەو  بۆیە  بڵێنەوە،  قوتابییەکانیان  بە 
چوو مەنهەجێکی بۆیان دانا، تۆ پاش ئەو هەموو 
چۆن  لەوەی  کردووە  پەیدا  تەجرەبەت  کە  ساڵە 
شێوەکاری  هونەری  تایبەتی  بە  هونەر،  دەرسی 
لە قوتابخانەکان بڵێیتەوە، بۆچی ئەزموونی خۆت 
خۆت  دوای  لە  مامۆستایان  مەنهەجێک  نەکردە 

لەسەری بڕۆن؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: وەڵاڵهی لەبەر ئەوەی تەمبەڵم.
تۆ  تەمبەڵی،  هەندێک  تۆ  دەڵێم  من  ڕامان: 
نایسەلمێنی، هەندێک جار کە ئینسان مافی دەخورێ، 

دەستی خۆیشی تێدایە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: دەزانی چییە، ئەمن کە دیتم 
بە  زۆر  پێشنیارەکانم  بیروڕایەکانم،  ئیشەکانم، 

هەند وەرناگیرێ، خوڵقم نەما.
ڕامان: ئەی چیت بە مستەفا جان گوت؟ فێرت 

کرد چۆن دەرس بڵێتەوە؟ 
کەسەکی  جان  مستەفا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
مەکە،  قوتابی  لەگەڵ  درۆ  گوتم  بوو،  جیددی 
هیچ درۆت نەبی، واز لە دەرسی خۆت مەهێنە 
هەتا فێریان دەکەی، کە فێر بوون، ئەوجا دەرسێکی 
فێر  ئەوەیانم  ئەوە  بڵێ  پێشیان  بلێوە،  پێ  دییان 
کردن، ئێستا ئەوە دەوری تەواو بوو، ئەوجا نۆبەتی 

ئەوەی دیکەیە. 
ڕامان: پێشتر مستەفا جان قوتابی تۆ بوو؟

دوایی  بوو،  خۆم  قوتابی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
دەلێمەوە،  چی  ئەمن  بزانە  وەرە  گوتی  مستەفا 
دیتم دەرس گوتنەوەشی ناجیحە، زیرەک بوو، زۆر 
زیرەک بوو، لە حەددی خۆی تێپەڕاندبوو، بۆیە 

گوتم ئەتوو لەجێی من بە. 
ڕامان: دەبوایە ماوەیەک تۆ بکەن بە سەرپەرشتیاری 
پەروەردەیی )موشریف تەربەوی( لە بواری هونەر کە 
مامۆستایانی  بەسەر  ئەوەی  بۆ  خۆتە،  پسپۆڕیی 
وانەی هونەر لە قوتابخانەکاندا بگەڕێی و ڕێنماییان 
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بدەیتێ. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: نەیانکرد. 

ڕامان: بۆچی نەیانکرد، هۆیەکەی چ بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: سەبەب خۆیان بوون، کەسایەتییان 
ئەوەندە بوو، جەرگسۆزی نەبوو.. بە حەقیقەت نوقتە 
نوقتە پێدا دێن، لە کۆڵ هیچ نوقتەیەکی شکستیش 

ناگەڕێن، ئێوە ناجیحن، ناجیحیش دەبن ئیشەڵاڵ. 
ئیشەکەی  خۆی  دەکەم،  سپاست  زۆر  ڕامان: 
ئێمە وایە، دەبێ پێ بە پێ و هەنگاو بە هەنگاو 
سەرمان بەسەر وێستگەکانی تەمەن و ئەزموون و 

هونەرەکەتدا شۆڕ بکەینەوە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوە من گوتم، قسەکەم تەسجیل 

بکە.
بچیتە  نەبوو  خەونت  بۆچی  تۆ  باشە،  ڕامان: 
بااڵ  خوێندنی  و  بخوێنی  هونەر  واڵت  دەرەوەی 

تەواو بکەی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: پارەم نەبوو، دەستم کورت بوو. 
ڕامان: ئەی خۆ لە بەغدا، لە پاش تەواوکردنی 
پەیمانگەی هونەرە جوانەکان، لەوێ ئەکادیمیاش 

هەبوو، تەماحت نەبوو ئەکادیمیا تەواو بکەی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەکادیمیام پێ دەکرا، بەاڵم 

نەچووم، بۆخۆم نەچووم.
ڕامان: ئەوە بۆ تۆ باش بوو، بەتایبەتی مامۆستاکانیش 
توانست  ناسیوە کە کەسێکی خاوەن  هەموویان تۆیان 

و بە قابیلەتی. 
و  بوون  نزیک  لێم  زۆر  زۆر  حوسێن عەبدوڵاڵ: 
دەیانناسیم، زۆر لێم ڕازی بوون، ئەمنیش هەموویانم 
دەناسی، مامۆستای چاک چاک، بە ئەدەب و 

زیرەک بوون.
هونەرە  پەیمانگەی  جار  یەکەم  لێرە  کە  ڕامان: 
جوانەکانیان کردەوە، یان کە لە سلێمانی، لە کۆیە، لە 
ڕواندز و جێیەکانی دی کرانەوە، هیچ پرسوڕایەکیان 
بە تۆ کرد؟ چونکە لە ڕووی کارگێڕی و هونەرییەوە 

تۆ لە پێشەنگەکان بووی.
حوسێن عەبدوڵاڵ: هیچ پڕسوڕایان پێمان نەکرد.
ڕامان: بەتایبەتی بۆ بەشی شێوەکاری دەبوایە 
نوقسانییەکی  ئەوە  تۆ کردبا،  بە  پڕسوڕایەکیان 

گەورەیە بۆ ئەوان.
ئەوان  بۆ  ئەوجا  نەیانکرد،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
بنووسە بۆچی نەیانکرد، ئەمن لە هیچ قسەیەکی 
خۆیشم پەشیمان نیم، موسیڕم، لەسەر قسەی خۆم 

دەمێنمەوە.
بووی  خانەنشین  ئەوەی  پاش  کە  ئەی  ڕامان: 
پەیمانگەی هونەرە  قوتابییانی  هاتییەوە ماڵێ،  و 
جوانەکان و هونەرمەندان و ئەوانەی جاران هیوایەتیان 
لێ  پرسیارت  بدەن،  لێ  سەرت  بێن  و  بتبینن  بوو 

بکەن، شتت لێ فێر بن، هاتوون بۆ الت؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نەهاتوون، زۆر حەزم لێ بوو 

بێن، نەهاتن. 
نەخۆش  کە  ئەوەی  پاش  لە  بڵێین  با  ڕامان: 
نەدای؟  لێ  سەریان  ماڵێ کەوتی،  لە  کەوتی، 

وەفادارییەکیان بەرانبەرت نەنواند ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نەمدیتوون، چاوم پێیان نەکەوتووە.
ڕامان: بەرپرسەکانیش، بە تایبەتی بەرپرسانی 

ڕۆشنبیریی و هونەری نەهاتوون؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نەمدیتوون. 

ڕامان: هیچ تەلەفۆنیشیان بۆ نەکردی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: گوێم لێ نەبووە.

ئەو  ئەی  بەداخەوە..  زۆر  بەداخەوە،  ڕامان: 
هونەرمەندانەی کە هاوتەمەنی خۆتن، هیچ سەریان 

لێ نەدای؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: نەمدیتوون، چاوم بە شتاقیان 

نەکەتییە.
ڕامان: ئەوانیش نەهاتن؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، ئەوان حەسوودن، نایەن. 
ڕامان: باشە، هونەرمەندمان هەیە موزیکژەنە، یان 
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گۆرانیبێژە، خۆ تۆ نەخۆشی و لێرەدا مونافیسیان 
مونافیسیانی،  بڵێین  هەتا  ناکەی،  ڕەسم  نیت، 

ئەوان بۆ نەهاتن؟ 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوانیش شەرمیان لە یەکتر 

کردووە. 
ڕامان: ئەوە جێی داخە. 

دەلێی،  چ  ئەتوو  ئەوهایە،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ئەمن بەڕاستی جوابت دەدەمەوە. 

ڕامان: بەڵێ، ئەوجا ئەوە یەک لە شتە گرینگەکان 
ئەوەیە کە تۆ بە ڕاستگۆیی جوابم دەدەیەوە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: درۆ نازانم هەتا دەمرم.

ڕامان: دوور لە تۆ.. ئەمڕۆ ناوەندی هونەری و 
ڕۆشنبیریی بەگشتی خراپ بووە، یانی ژەهراوی 
کەسدا  بە  خێر  ددانی  کەس  کە  ئێستا  بووە، 
نانێ، هەمووی پاشقووڵ لە یەکتر دەدەن، کێشە 
بۆ یەک دروست دەکەن، لە زەمانی زووش هەر 

وابوو؟
قسەکانت  نەبوو،  ئەوها  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

هەمووی ڕاستن. 
ڕامان: ئەی زەمانی زوو، لەو کاتەی تۆ گەنج 

بووی و ئیشت دەکرد، بارودۆخەکە چۆن بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، قەت ئەوها نەبوو. 

ڕامان: ڕەنگە لە یەکدی عاجز بووبن، اللووت 
بن، لە یەکدی اللمووز بن، بەاڵم نەگەیشتووەتە 
یەک  لە  کینە  و  و ڕک  دژایەتی  و  دڵڕەشی 

هەڵگرتن.
یانی  بوو،  ئەوەندە  هەر  نا،  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

ئەوەندە تەئسیری نەبوو. 
ڕامان: بەاڵم ئێستا گەردنی یەک دەشکێنن و 

ئێسقانی یەکدی دەهاڕن قوربان. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئێستا وەزعەکە زۆر خەتەرە. 
ڕامان: واتە تۆش ئاگات لێیە وەزعەکە چۆنە؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەمن ڕەسمیانم کردووە. 

وەزعێکی  کە  دێ  بۆ  زانیاریت  ئێستا  ڕامان: 
چەندە خراپە؟

زۆر  ناشیرینە،  زۆر  هەر  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
عەیبە  دەڵێ  هەرچەندە  عەیبە،  زۆر  ناشیرینە، 
عەیبە ماڵی خەڵک وێران دەکات، بەاڵم ئەوەش 

لەگەڵ ئەوانە بەکەڵک نایێ.
ڕامان: باشە تۆ خوێندنەوەت چۆن بوو؟

هونەر  بارەی  لە  بوو،  کەم  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
هەموویم دەزانی.

لەو  یەکێک  دەزانی،  بۆخۆت  وەک  ڕامان: 
شتانەی زۆر گرنگە، ئەوجا ئینسان ڕەسم بکات، 
یان خەریکی مۆسیقا و ئاوازدانان بێ، پێویستی 
بجووڵێ،  خەیاڵی  ئەوەی  بۆ  هەیە  خوێندنەوە  بە 
خەیاڵت بجووڵی بۆ ئەوەی بتوانی فێری ئەفکاری 

نوێ و جوان بیت و تابلۆیەک دروست بکەی.
هەبوو،  لەکن  هەندێم  بایی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ناحیەی  لەو  یانی  هەبوو،  بابەتیشم  زۆر  بۆخۆم 

بەهێز بووم، ئامادەیی شەرحم هەبوو. 
ڕامان: ئەی چیت دەخوێندەوە، ڕۆمان، شانۆنامەت 

دەخوێندەوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: زیاتر حەزم لە ڕۆمان بوو.

حەز  دەخوێندەوە،  کێت  ڕۆمانی  زیاتر  ڕامان: 
دەکەم ناویان بێنی، هیچ ناوێکت لەبیر نییە؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: هیچم لەبیر نییە، ئەوەندەیە، دایم 
هەموو شتێک هونەری پێ دەویست، هونەرمەندی 

پێ دەویست، حەزم لێ بوو هونەرمەند زۆر بی.
بێ،  زۆر  هونەرمەند  دەکرد  حەزت  تۆ  ڕامان: 

چونکە لە زەمانی تۆ تاکولۆک بوون؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا، تاکولۆک بوون، ئەگەر 
زۆر بوون، هونەر زۆر قازانج دەکات، کەم، کەم 

قازانج دەکات. 
ڕامان: تۆ بۆچی حەزت دەکرد هونەرمەند زۆر 

بن، هۆیەکەی چ بوو؟
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حوسێن عەبدوڵاڵ: لەبەر ئەوەی ئەوکاتە ژمارەیان 
کەم بوو.

ڕامان: هۆیەکەی چ بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: هۆیەکەی ئەوەبوو هونەرمەند 
بوو،  فەقیرحاڵ  بەس  بوو،  بۆخۆی  بەشی  سێ 

پارەی نەبوو.
ڕامان: یانی حەزت دەکرد هونەرمەند زۆر بن، 
پشتیوانی یەک بکەن، زیاتر بۆ پشتیوانی یەک 

بوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئا ئا.

ڕامان: بەاڵم دوایی کە زۆر بوون، بوو بە ماڵوێرانی، 
زۆری و بۆری. 

حوسێن عەبدوڵاڵ: بووە زۆری و بۆری، ئافەرین. 
تۆ  ئەی  لێهات.  وای  بەداخەوە  بەڵێ،  ڕامان: 
هەست دەکەی هونەرمەند بە شێوەیەکی گشتی، 
بەتایبەتیش هونەرمەندی شێوەکار لەگەڵ ئیش و 

پیشەکەی خۆی ڕاستگۆیە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا، پرسیاری وا دەکەی! هونەرمەند 
یەکتریان خۆش ناوێت، بە تایبەتی ئەوانەی بەهێز بن، 
زەعیفەکان خودا خودایانە زەعیف بن، هەموویان یەک 
قاعیدە بن، بەاڵم هونەرمەند کە ئازا بوو، زیرەک بوو، 

ناجیح بوو، ژمارەیان کەم دەبی.
ڕامان: لەو حاڵەتەدا ئەوە پێی دەڵێن غیرەکردن، 

ئیرەیی پێ بردن.
حوسێن عەبدوڵاڵ: یان بێوەفاییە بەرانبەر یەک.
ڕامان: پێموایە غیرەیە، ئەوە نییە جاری وایە دوو منداڵ 
هەرچەندە  دەکەن،  یەک  مونافەسەی  غەریزە  بە  هەر 
لێ  غیرەی  بەاڵم  نییە،  کامڵ  کەسێکی  ئیشی  ئەوە 
دەکات،  منداڵ کە دەبینێ یەکێک خۆشەویستی بۆ 
ناکات،  ئەوی دی  دەکات،  ئەو  دەنوێنێ، ماچی  ئەو 

غیرە دەیگرێ.
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەوە هەر حەسوودییە.

ڕامان: غیرە جۆرێکە لە حەسوودی، ئەوەی تۆ 

باسی دەکەی ئێستا دۆخەکە ئاڵۆزتر بووە. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: مانای ئەوەیە هەموو قسەکانم 

ڕاستە، وانییە؟
ڕامان: زۆر ڕاستە، ئێمە قەت خوانەخواستە ناڵێین 
ڕاست نییە، ئێمە زیاتر بیروڕات لێ وەردەگرین. 

حوسێن عەبدوڵاڵ: بیروڕام وەرگرن، کێها ڕاستە 
وەری گرن و بینووسن، کێها ڕاستە بڵێن، ئەوەی 
خوارە مەیلێن و مەینووسن، ئی من ئەوەی خوارە 

مەیلێن. 
ڕامان: باشە ئێستا تۆ ڕێنماییت بۆ ئەو گەنجانە 
لە  لێشاو  بە  سااڵنە  ئەوە  گەنجانە  ئەو  چییە؟ 
پەیمانگەی هونەرە جوانەکان دەردەچن، ئامۆژگاریت 
بۆیان چییە؟ ئەگەر تۆ لە وەختی خۆی هەڵەیەکت 
هەبووە، کەس نەبووە ڕێنماییت بکات و بۆت ڕاست 
بکاتەوە، ئێستا بتەوێ ئەوان ئەو هەڵەیە دووبارەی 

نەکەنەوە، چییان پێ دەڵێی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: لە بیناغەوە دەست پێ بکەن.

ڕامان: بیناغەکە چییە؟
وشەی  ڕاستییە،  بیناغەکە  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ڕاستی بەکار بێنن، ئەوکاتە لە ئەوەلیڕا سەرکەوتوو 

دەبن.
ڕامان: ئەو جونبشەی کڕیت، تۆ گوتت بەهۆی 
فێر  دیکە  ئامێری  هیچ  بووی،  فێری  هیتۆوە 

نەبووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئامێری دیکە، دەست بدەمە 

عوود، بڕێک عود دەزانم. 
ڕامان: ئاخر لە یەکەوە نزیکن، ئەوانە ئامێری 

)ژێدارن( وەتەرین. 
دەزانم،  بن  وەتەری  ئەوانەی  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ئەوانەی وەتەری نین نایزانم، تەنیا لەناو وەتەرییەکانی 

کەمان نازانم. 
برایەکت  نە  تۆ  زانیمان  ئێستا  ئەوە  ڕامان: 
هەبوو هونەرمەند بێ، نە خاڵێک، نە مامێک، 
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ناو  نە کەسێک، بەاڵم دوای ئەوەی تۆ هاتییە 
دنیای هونەر خوشک و براکانت فێر نەبوون، بەاڵم 
خوشکەزاکانت فێری گۆرانی بوون، ئامێر دەژەنن، 

ئەوانە بەهۆی کاریگەریی تۆ بووە، وانییە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: هەمووی ئەمن بووم. 

ڕامان: تۆ فێرت کردن، هانت دان، پشتیوانیت 
کردن؟

سەرچاوەی  بوومە  ئەمن  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
هونەر بۆیان، ئەوجا کێها ڕێگایان گرت، گرتیان 

و لەسەری ڕۆیشتن.
بەرانبەر ئەو هاندانەی تۆ  ڕامان: ئێستا ئەوان 
وەفادارن؟ ئەو فێرکردنەی تۆ لەبەرچاو دەگرن؟ 

فێرمانی  ئەو  دەڵێن  ئا،  ئا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
باس  جارێ  هەموو  غەفوور  فەرهەنگ  کردووە، 
خاڵە  ئێمە  فێربوونی  سەرچاوەی  دەڵێ  دەکات، 

حوسێنە، بە خاڵە دەیڵێ. 
ڕامان: وابزانم ئەوانیش دایک و بابیان هیچ پێوەندییان 

بە هونەرەوە نەبوو، هەر تۆ هاندەریان بووی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا نا، هەر ئەمن بووم، ئافەرین. 
ڕامان: چونکە ئاگام لێ بوو وەختی خۆیشی 
هەر  هیتلەر  دەکرد.  تویان  کنە  هاتوچووی  هەر 
دەهاتە کن تو، ئەو منداڵ بوو، غازی و ئەوانی 
دیش، هەموویان ئاگام لێ بوو دەهاتن، سەریان بە 

تۆوە نابوو، وایە؟
سەرچاوەی  ئەمن  ئا،  ئا  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

هاندانی ئەوانم. 
ئاراستەت  دەگوتن،  پێ  تۆ چیت  ئەوجا  ڕامان: 
دەکردن کە هونەر شتێکی باشە، ڕوو بکەنە هونەر؟
مۆسیقا  مەسەلەن  دەمگوت  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
موشەجیعە، کە لێی دەدەی شتێکی خۆشە، ئەتووش 
ئەوجا  نادەی،  بەری  دەگری،  هونەرەکەی  پشتی 

ئەگەر ڕەسم بی، یان شتێکی دیکە بی.
ڕامان: زۆرتر مەبەستیشت بوو خۆیان لە برادەری 

خراپ دوور بخەنەوە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: دەمگوت لەگەڵ درۆزن قسە 
مەکەن، درۆ خەتەری هەموو شتێکە، نەک هەر 

بۆ هونەر، بەس ڕێی درۆ مەگرن، ناجیحن. 
ڕامان: پرسیارێکت لێ دەکەم هەر بە ڕاستگۆییەکەی 
هەموو  هونەرمەندێک،  هەموو  بدەوە،  وەاڵمم  خۆت 
زیاترە،  ئیحساسی  دیکە  خەڵکی  لە  خوێندەوارێک 
و  بەرانبەر سروشت  بەتایبەتی  دەجووڵێ،  زیاتر  دڵی 
لەگەڵ  ئەی  کرد،  سروشتمان  باسی  ئەوە  ئافرەت، 

ئافرەت چۆن بووی؟
برادەر  بەس  ئافرەت  لەگەڵ  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 

بووم، خراپەم نەبوو. 
ڕامان: مەبەستم ئەوەیە لەگەڵ ئافرەت خۆشەویستی 

نەکەوتە بەینتانەوە؟
بوو،  حوسێن عەبدوڵاڵ: خۆشەویستیی سەرپێی 
بوو،  خۆش  قسەم  خۆش،  قسە  ئافرەتی  لەگەڵ 

لەگەڵی دەحەوامەوە.
لە  یەکێکیانت  هێنانی  نیازی  هیچ  ڕامان: 

خەیاڵدا نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا نا، لەگەڵیان هیچ غەڵەتم 

نەبوو.
ڕامان: نیەتهێنان لە خواستنی ئافرەتێک بیکەیتە 
بە  جارێک  هیچ  باشە،  نییە..  هەڵە  هاوژینت  تا 

خەیاڵ کۆشکێکت بۆیان دروست نەدەکرد؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا نا،  هیچم نەدەکرد. بە خوارزایەکانم 

دەگوت ڕاست بن، لە ڕێی شێر بڕۆن. 
ڕامان: وەکو کوردێک، وەکو هەر ئینسانێکی 
کورد، چونکە هەمیشە ئینسان کە هونەرمەند بوو، 
خوێندەوار بوو، حەز بە پێشکەوتن و سەرکەوتنی 
ئەو  بۆ  تەمەننای چی  دەکات،  خۆی  نەتەوەی 

میللەتەی خۆت دەکەی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: تەمەننا دەکەم ئەو میللەتە لە 
سەرەتاوە ڕاستگۆ بی، دووەمی ئەگەر هونەرمەند 
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بووی، هونەرمەندێکی ڕاستگۆ بی، غەدر نەکات، 
غەددار نەبی، هونەری میللەتەکەی بەپێش بخات، 
بەپێش  بەپێش کەوت، هەموو شتێک  هونەر کە 

دەکەوی.
نەکەوت  ڕێک  بۆت  هیچ  تۆ  وابزانم  ڕامان: 

سیاسەت بکەی؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا نا، قەت خەریکی سیاسەت 

نەبووم.
تخوونی  تۆ  دەزانم  دووراودوور  من  ڕامان: 
سیاسەت نەکەوتی، ئەوە لە ترسنۆکییەوە نەبوو؟

حوسێن عەبدوڵاڵ: ترس؟! لە حەیاتی خۆم من 
نەترساوم و ناترسێم، هەموو دەزانن، نا. 

ڕامان: مەیلت بۆ هیچ حیزبێک نەبوو؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: نا نا، ئازاترین کوڕ، عەیبە 

باسی بکەم، ئەمن خۆم بووم. 
ڕامان: ئەی هۆی چی بوو لە سیاسەت نزیک 

نەکەوتیتەوە؟
نەدەگرت،  هەندێکی  ئەقڵم  عەبدوڵاڵ:  حوسێن 
ئەقڵم هەندێک برادەری نەدەگرت، دیتم ئەوانە چ 

نینە، چ ئەقڵم نەیگرتن. 
ڕامان: تۆ هەست دەکەی سیاسەت وەکوو الیەنی 
نەزەری، نەک وەک ئەوەی بچیتە ناو ڕێکخستنێکی 

سیاسی، سوود بە هونەر بگەیەنێ؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئەگەر ئاقڵ بی، بەدی کوو، 

سوودی هەیە! 
ڕامان: چونکە هەمیشە دەڵێن سیاسەت ئاسۆیەک 
سیاسەتمەداریش  ئەگەر  دەکاتەوە،  هونەر  لەبەردەم 
ئەوە هونەر زۆر  ئاقڵ بێ و مێشکی کراوە بێ، 
فراوان  فیکری  ئاسۆی  و  دەگەیەنێ  بەو  سوود 

دەکات. 
حوسێن عەبدوڵاڵ: زۆر تەواوە. 

ڕامان: ئەوجا تۆ هیچ ئاسۆی فیکریت بەهۆی 
ئیستیفادەت  بووە؟  فراوانتر  هونەر  لە  سیاسەتەوە 

لێ کردووە؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: بەڵێ، هەردووک ڕەبتن بە یەکترەوە. 
ڕامان: تۆ زیاتر پیاوێکی نەتەوەیی، یانی نەتەوەی 
خۆت خۆش دەوێ، زۆرتر کەسێکی کوردپەروەری، 
لەگەڵ خاکی خۆت، لەگەڵ واڵتی خۆت، لەگەڵ 

شیری خۆت پاکی.
حوسێن عەبدوڵاڵ: من وابووم، هەر ئەوەم دەوێ.

ڕامان: من دەزانم تۆ ئەوەت دەوێ، بەاڵم دەمەوێ 
لە دەمی خۆتەوە ئەوەمان بۆ باس بکەی، دەتەوێ 

ئینسانی کورد چۆن بێت؟
حوسێن عەبدوڵاڵ: ئینسانی کورد ئەوەلەن ڕاستگۆ 
بی، برادەری خۆی ئەزیەت نەدا، تەشجیعی بکات، 
ئەگەر برادەرێکی لە خۆی زیرەکتر بوو، حەسوودیی 

پێ نەبات. 
ڕامان: زۆر سپاس، تا دێینەوە جارێ ئەوەندە بەسە.

حوسێن عەبدوڵاڵ: زۆر بەخێر بێن، سەرچاوم.


