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قادر میرخان:قادر میرخان:
هونــەری،  کاری  ڕەخنەگــری  هونــەری، پێویســتە  کاری  ڕەخنەگــری  پێویســتە 
بێــت..  وریــا  نووســەرێکی  و  بێــت.. خوێنــەر  وریــا  نووســەرێکی  و  خوێنــەر 
ــی  ــە، دوای ــەرەتادا وێنەی ــە س ــیعریش ل ــی ش ــە، دوای ــەرەتادا وێنەی ــە س ــیعریش ل ش

دەبێــت بــە نووســین.دەبێــت بــە نووســین.

هەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحیدهەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحید
))٢٢  -   - ٤٤((

** هونەرمەنــدی شــێوەكار، عەبدولقــادر حەمەڕەشــید  هونەرمەنــدی شــێوەكار، عەبدولقــادر حەمەڕەشــید 
ئەحمــەد كــە لــە كوردســتان بە قــادر میرخان ناســراوە، ئەحمــەد كــە لــە كوردســتان بە قــادر میرخان ناســراوە، 
ــۆ  ــەوە ب ــرە گەورەیان ــە باپی ــان ل ــاوی )میرخان(ی ــۆ نازن ــەوە ب ــرە گەورەیان ــە باپی ــان ل ــاوی )میرخان(ی نازن
ماوەتــەوە و لــە كۆنــەوە هەڵگــری ئــەو نازنــاوە بــوون. ماوەتــەوە و لــە كۆنــەوە هەڵگــری ئــەو نازنــاوە بــوون. 
ــووە،  ــك ب ــە دای ــلێمانی ل ــاری س ــە ش ــووە،  ل ــك ب ــە دای ــلێمانی ل ــاری س ــە ش ــاڵی 195٢195٢ ل ــاڵی س س
هونەرمەندێكــی تایبەتمەنــد و دەســتڕەنگینی داهێنــە، هونەرمەندێكــی تایبەتمەنــد و دەســتڕەنگینی داهێنــە، 
ســااڵنێكی زۆرە بــێ پســانەوە لــەو بــوارەدا كار دەكات ســااڵنێكی زۆرە بــێ پســانەوە لــەو بــوارەدا كار دەكات 
و تــا ئەمــڕۆ لــە بەخششــەکانی نەکەوتــووە، نــەك و تــا ئەمــڕۆ لــە بەخششــەکانی نەکەوتــووە، نــەك 
هــەر لەســەر كارکردنــی خــۆی مکــوڕ بــووە، بگــرە هــەر لەســەر كارکردنــی خــۆی مکــوڕ بــووە، بگــرە 
ســاڵ دوای ســاڵ پتــر بــرەوی بــە بەهــرە و توانایییــە ســاڵ دوای ســاڵ پتــر بــرەوی بــە بەهــرە و توانایییــە 
ــە پــاڵ كاركردنــی زۆر و  ــە پــاڵ كاركردنــی زۆر و هونەرییەكانــی خــۆی داوە، ل هونەرییەكانــی خــۆی داوە، ل
ــە ڕووی تیۆریشــەوە  ــەردەوام، ل ــی ب ــی هونەری ــە ڕووی تیۆریشــەوە بەرهەم ــەردەوام، ل ــی ب ــی هونەری بەرهەم
هەڵپــەی فێربوونــی هەبــووە و پــەرەی بــە ڕۆشــنبیریی هەڵپــەی فێربوونــی هەبــووە و پــەرەی بــە ڕۆشــنبیریی 

ــی خــۆی داوە. ــی و بینین ــی خــۆی داوە.هونەری ــی و بینین هونەری
ــتیی  ــە كەش ــی ل ــاڵیدا باوك ــتیی ( س ــە كەش ــی ل ــاڵیدا باوك ــی )55( س ــە تەمەن ــی ) ل ــە تەمەن ** ل
نــووح لــەالی نەجمەددیــن مــەال دەیخاتــە بــەر خوێنــدن، نــووح لــەالی نەجمەددیــن مــەال دەیخاتــە بــەر خوێنــدن، 
چەنــد مانگێــگ لــەالی دەمێنێتــەوە، لــەو ماوەیــەدا چەنــد مانگێــگ لــەالی دەمێنێتــەوە، لــەو ماوەیــەدا 
چاپــی یەكەمــی ئەلفوبێــی ئیبراهیــم ئەمیــن باڵــدار چاپــی یەكەمــی ئەلفوبێــی ئیبراهیــم ئەمیــن باڵــدار 
ئاشــنا دەبــێ.  پیتــەكان  بــە هەمــوو  و  ئاشــنا دەبــێ. دەخوێنــێ  پیتــەكان  بــە هەمــوو  و  دەخوێنــێ 
ــە  ــی ســەرەتایی ل ــی خوێندن ــە ، قۆناغ ــی ســەرەتایی ل ــی خوێندن ــە ســاڵی 19581958، قۆناغ ــە ســاڵی ل ل
ــەو  ــێ دەكات، ل ــت پ ــەاڵحەددین دەس ــەی س ــەو قوتابخان ــێ دەكات، ل ــت پ ــەاڵحەددین دەس ــەی س قوتابخان
ــەرە  ــە الی بەڕێوەب ــی دەیبات ــە باوك ــەدا ک ــەرە قوتابخانەی ــە الی بەڕێوەب ــی دەیبات ــە باوك ــەدا ک قوتابخانەی
كۆنــە هاوڕێیەکــەی و مامەڵــەی وەرگرتنەكــەی بــۆ كۆنــە هاوڕێیەکــەی و مامەڵــەی وەرگرتنەكــەی بــۆ 
بەڕێوەبــەری  بــە  خوێنــدەوار  وەك  دەكات،  بەڕێوەبــەری ڕایــی  بــە  خوێنــدەوار  وەك  دەكات،  ڕایــی 
لــە  لــێ دەكات  لــە قوتابخانەكــەی دەناســێنێ و داوای  لــێ دەكات  قوتابخانەكــەی دەناســێنێ و داوای 
قۆناغــی  قۆناغــی    19631963 ســاڵی  بگــرێ.  وەری  دوو  ســاڵی پۆلــی  بگــرێ.  وەری  دوو  پۆلــی 
ــی  ــە ناوەندی ــر دەچێت ــەواو دەكات، دوات ــەرەتایی ت ــی س ــە ناوەندی ــر دەچێت ــەواو دەكات، دوات ــەرەتایی ت س
شــۆڕش، ســاڵی خوێندنــی شــۆڕش، ســاڵی خوێندنــی 19671967 -  - 19681968 قۆناغــی  قۆناغــی 
ناوەنــدی تــەواو دەكات، هــەر لــە ســلێمانی، لــە خانــەی ناوەنــدی تــەواو دەكات، هــەر لــە ســلێمانی، لــە خانــەی 
  19701970  -   -  19691969 ســاڵی  وەردەگیــرێ،  ســاڵی مامۆســتایان  وەردەگیــرێ،  مامۆســتایان 
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ــێ. ــت دەهێن ــتایان بەدەس ــەی مامۆس ــەی خان ــێ.بڕوانام ــت دەهێن ــتایان بەدەس ــەی مامۆس ــەی خان بڕوانام
دوای  دەبوایــە  هەبــوو،  بێگارییــەک  ئەوکاتــە  دوای   دەبوایــە  هەبــوو،  بێگارییــەک  ئەوکاتــە   **
تەواوکردنــی خوێنــدن، )تەواوکردنــی خوێنــدن، )1818( مانــگ خزمەتی ســەربازی ( مانــگ خزمەتی ســەربازی 
ــە  ــە ل ــەزرا، بۆی ــەکە دادەم ــەوە کەس ــاش ئ ــرێ، پ ــە بک ــە ل ــەزرا، بۆی ــەکە دادەم ــەوە کەس ــاش ئ ــرێ، پ بک
ــاڵی 197٤197٤   ــی ســەربازی، س ــی خزمەت ــاڵی دوای تەواوکردن ــی ســەربازی، س ــی خزمەت دوای تەواوکردن
ــەر حــەز و  ــەاڵم لەب ــەزرێ، ب ــە دادەم ــی مالووم ــە دێ ــەر حــەز و ل ــەاڵم لەب ــەزرێ، ب ــە دادەم ــی مالووم ــە دێ ل
خولیــای هونەریــی خۆی، ســاڵی خولیــای هونەریــی خۆی، ســاڵی 19751975 بــۆ ماوەی ) بــۆ ماوەی )33( ( 
مانــگ لــە خولێكــی ســیرامیك، لــە )مەڵبەنــدی ئیشــی مانــگ لــە خولێكــی ســیرامیك، لــە )مەڵبەنــدی ئیشــی 
دەســت  - مركــز األشــغال الیدویــة( لــە شــاری مووســڵ دەســت  - مركــز األشــغال الیدویــة( لــە شــاری مووســڵ 
بەشــدار دەبێــت، دوای ئــەوەی بــە ســەرکەوتوویی ئــەو بەشــدار دەبێــت، دوای ئــەوەی بــە ســەرکەوتوویی ئــەو 
ــێ بینیــوە،  ــە تــەواو دەکات، کــە زۆر ســووودی ل ــێ بینیــوە، خول ــە تــەواو دەکات، کــە زۆر ســووودی ل خول
شــاری  دەســتیی  ئیشــی  مەڵبەنــدی  لــە  شــاری یەکســەر  دەســتیی  ئیشــی  مەڵبەنــدی  لــە  یەکســەر 
ســلێمانی دەســت بــەكار دەبــێ و خزمەتــی خــۆی بــۆ ســلێمانی دەســت بــەكار دەبــێ و خزمەتــی خــۆی بــۆ 
ئــەو مەڵبەنــدە هونەرییــە دەگوێزێتــەوە، چونکــە ســەر ئــەو مەڵبەنــدە هونەرییــە دەگوێزێتــەوە، چونکــە ســەر 
بــە یەکــەی ڕاهێنانــی مامۆســتایانە کــە ئەویــش ســەر بــە یەکــەی ڕاهێنانــی مامۆســتایانە کــە ئەویــش ســەر 
بــە بەڕێوەبەرایەتیــی پــەروەردەی ســلێمانی بــووە. بــە بــە بەڕێوەبەرایەتیــی پــەروەردەی ســلێمانی بــووە. بــە 
درێژایــی ســااڵنێكی زۆر لــەو مەڵبەنــدەدا دەمێنێتــەوە، درێژایــی ســااڵنێكی زۆر لــەو مەڵبەنــدەدا دەمێنێتــەوە، 
بزاڤــی  و  هونەرەکــەی  بــە  زۆر  خزمەتێکــی  بزاڤــی لــەوێ  و  هونەرەکــەی  بــە  زۆر  خزمەتێکــی  لــەوێ 
هونەریــی شــارەکەی دەکات، تــا ســاڵی هونەریــی شــارەکەی دەکات، تــا ســاڵی ٢007٢007 لەســەر  لەســەر 
لــەو ســاڵەدا  بــووە، هــەر  بــەردەوام  لــەو ســاڵەدا خزمەتەکانــی  بــووە، هــەر  بــەردەوام  خزمەتەکانــی 

ــت. ــۆی خانەنشــین دەكرێ ــەر داوای خ ــت.لەس ــۆی خانەنشــین دەكرێ ــەر داوای خ لەس
** دوای خانەنشــین بوونەكەشــی دەســتی لە کارکردن  دوای خانەنشــین بوونەكەشــی دەســتی لە کارکردن 
و خۆپێگەیانــدن و بەدەســتهێنانی باوەڕنامــەی خوێندنــی و خۆپێگەیانــدن و بەدەســتهێنانی باوەڕنامــەی خوێندنــی 
بــااڵ و فێربوونــی زیاتــر هەڵنەگرتــووە، ئەگــەر جــاران لــە بــااڵ و فێربوونــی زیاتــر هەڵنەگرتــووە، ئەگــەر جــاران لــە 
کوردســتان تەنیــا زمانــی عارەبــی زانیبــێ، ئــەوە كــە ڕوو کوردســتان تەنیــا زمانــی عارەبــی زانیبــێ، ئــەوە كــە ڕوو 
ــزی  ــی ئینگلی ــری زمان ــە باشــی فێ ــدەران ب ــە هەن ــزی دەكات ــی ئینگلی ــری زمان ــە باشــی فێ ــدەران ب ــە هەن دەكات
دەبــێ، یەكــەم جــار لــە بەشــی هونەریــی زانكــۆی جــۆن دەبــێ، یەكــەم جــار لــە بەشــی هونەریــی زانكــۆی جــۆن 
مۆریس - لیڤەرپووڵ کە خۆی نیشــتەجێی ئەو شــارەیە، مۆریس - لیڤەرپووڵ کە خۆی نیشــتەجێی ئەو شــارەیە، 
بەكالۆریــۆس تــەواو دەكات، دوای ئــەوەش بــەو خوێندنــە بەكالۆریــۆس تــەواو دەكات، دوای ئــەوەش بــەو خوێندنــە 
ــە  ــە  هەمدیســان ل ــە ســاڵی ٢01٤٢01٤ هەمدیســان ل ــەوە، ل ــاو ناخوات ــی ئ ــە ســاڵی دڵ ــەوە، ل ــاو ناخوات ــی ئ دڵ
بەشــی هونەریــی زانكــۆی جــۆن مۆریــس - لیڤەرپــووڵ، بەشــی هونەریــی زانكــۆی جــۆن مۆریــس - لیڤەرپــووڵ، 
لــە خوێندنــی ماســتەر وەرگیــراوە و دوای دوو ســاڵ لــە خوێندنــی ماســتەر وەرگیــراوە و دوای دوو ســاڵ 
خوێندنەکــەی تــەواو دەکات، تێــزی ماستەرەکەشــی بــە خوێندنەکــەی تــەواو دەکات، تێــزی ماستەرەکەشــی بــە 
نــاوی: )وێنــەی ماناداری کارە هونەرییە بەرجەســتەکانی نــاوی: )وێنــەی ماناداری کارە هونەرییە بەرجەســتەکانی 
هونەرمەندانــی هاوچەرخــی عــەرەب و ئیســام( بــوو، کــە هونەرمەندانــی هاوچەرخــی عــەرەب و ئیســام( بــوو، کــە 
بــە زمانــی ئینگلیــزی نووســیویەتی، بــە تەواوکردنــی بــە زمانــی ئینگلیــزی نووســیویەتی، بــە تەواوکردنــی 

ــەری  ــنبیریی - هون ــخانێكی ڕۆش ــەش پاش ــەم خوێندن ــەری ئ ــنبیریی - هون ــخانێكی ڕۆش ــەش پاش ــەم خوێندن ئ
زیاتــر بــۆ خــۆی فەراهــەم دەكات.زیاتــر بــۆ خــۆی فەراهــەم دەكات.

ــە  ــە  قــادر میرخــان هونەرمەندێكــی چاالكــە، قــەت ل ** قــادر میرخــان هونەرمەندێكــی چاالكــە، قــەت ل
كاركــردن هیــاک نەبووە و نەوەســتاوە، لە ســاڵی كاركــردن هیــاک نەبووە و نەوەســتاوە، لە ســاڵی 197٢197٢  
لــە پێشــانگەی پۆســتەر لــە هۆڵــی )خانــەی قوتابیــان - لــە پێشــانگەی پۆســتەر لــە هۆڵــی )خانــەی قوتابیــان - 
دارولتەڵەبــە( بەشــدار بــووە، ســاڵی دارولتەڵەبــە( بەشــدار بــووە، ســاڵی 19731973یــش جارێکــی یــش جارێکــی 
دی لــە پێشــانگەی پۆستەرەشــیعر لــە هۆڵــی )خانــەی دی لــە پێشــانگەی پۆستەرەشــیعر لــە هۆڵــی )خانــەی 
قوتابیــان - دارولتەڵەبــە( بەشــداری دەکات. لــە ســاڵی قوتابیــان - دارولتەڵەبــە( بەشــداری دەکات. لــە ســاڵی 
ــە  ــەری ل ــە پێشــانگەی پۆســتەری هون ــەوە ل ــە (ـ ــەری ل ــە پێشــانگەی پۆســتەری هون ــەوە ل ))197٤197٤(ـ
لــە ســلێمانی هــاوكار و  لــە ســلێمانی هــاوكار و مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت  مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت 
بەشــدارێکی کارا بووە، ئەوە جگە لە نمایشــی ســااڵنەی بەشــدارێکی کارا بووە، ئەوە جگە لە نمایشــی ســااڵنەی 
پێشــانگەی مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت كــە هەڵســووڕێنەر پێشــانگەی مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت كــە هەڵســووڕێنەر 
و بەشــدارێكی کارا و بەرچــاوی ئــەو پێشــانگە ســااڵنەیە و بەشــدارێكی کارا و بەرچــاوی ئــەو پێشــانگە ســااڵنەیە 
بــووە، پێشــانگەی یەکەمــی لــێ دەرکەیــن، لــە هەمــوو بــووە، پێشــانگەی یەکەمــی لــێ دەرکەیــن، لــە هەمــوو 
تابلــۆ  بــە  ســلێمانی  هونەرمەندانــی  تابلــۆ پێشــانگەكانی  بــە  ســلێمانی  هونەرمەندانــی  پێشــانگەكانی 
بەشــدار بــووە، لەوانــە پێشــانگەکانی دووەم )بەشــدار بــووە، لەوانــە پێشــانگەکانی دووەم )19701970( ( 
پێنجــەم  و  پێنجــەم (  و  چــوارەم )19731973(  و   )( چــوارەم  و  ســێیەم )197٢197٢(  ســێیەم )و  و 
هونەرمەنــدان  شەشــەمی  پێشــانگەی  لــە  هونەرمەنــدان (،  شەشــەمی  پێشــانگەی  لــە   ،)19791979((
ــە ســیرامیك  ــوزەی ســلێمانی ب ــە م ــە ســیرامیك  ل ــوزەی ســلێمانی ب ــە م ــە ســاڵی 199٢199٢ ل ــە ســاڵی ل ل
بەشــداریی كــردووە، ســاڵی دواتــر لــە بەشــداریی كــردووە، ســاڵی دواتــر لــە 19931993، دیســان لــە ، دیســان لــە 
ــەری ســیرامیك  ــە هون ــەری ســیرامیك پێشــانگەی هاوبەشــی تایبــەت ب ــە هون پێشــانگەی هاوبەشــی تایبــەت ب

ــە مــوزەی ســلێمانی بەشــدار بووەتــەوە. ــە مــوزەی ســلێمانی بەشــدار بووەتــەوە.ل ل
لــە  هونەرمەنــدە  ئــەم  خزمەتــی  مــاوەی  لــە   هونەرمەنــدە  ئــەم  خزمەتــی  مــاوەی   **
مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت، بەســەریەکەوە نزیكــەی مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت، بەســەریەکەوە نزیكــەی 
))3535( ســاڵە، کــە هەمــوو ســاڵێك پێشــانگەی گشــت ( ســاڵە، کــە هەمــوو ســاڵێك پێشــانگەی گشــت 
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ــەم پێشــانگە سااڵنەییانەشــدا  ــەم پێشــانگە سااڵنەییانەشــدا بەشــەكانیان هەبــووە، ل بەشــەكانیان هەبــووە، ل
ئیشــی دەســت،  مەڵبەنــدی  كارمەندەكانــی  ئیشــی دەســت، هەمــوو  مەڵبەنــدی  كارمەندەكانــی  هەمــوو 
ــەڵ  ــان لەگ ــۆی، هاوش ــەكەی خ ــە بەش ــان ل ــەڵ هەریەكەی ــان لەگ ــۆی، هاوش ــەكەی خ ــە بەش ــان ل هەریەكەی
بەشــدارییان  خولــەكان  بەشــداربووی  بەشــدارییان مامۆســتایانی  خولــەكان  بەشــداربووی  مامۆســتایانی 
و  بــوون  ســرنجڕاکێش  بەرهەمەكانیشــیان  و كــردووە،  بــوون  ســرنجڕاکێش  بەرهەمەكانیشــیان  كــردووە، 
ــەوەش،  ــەی ماونەت ــەو پارچــە هونەرییان ــەوەش، فرۆشــراون، ئ ــەی ماونەت ــەو پارچــە هونەرییان فرۆشــراون، ئ
هەندێكیــان بــە دیــاری، بــە کەســانی هونەردۆســت هەندێكیــان بــە دیــاری، بــە کەســانی هونەردۆســت 
هونەرمەنــدە  ئــەم  بەشــداربوونی  ســەرەڕای  هونەرمەنــدە دراون،  ئــەم  بەشــداربوونی  ســەرەڕای  دراون، 
لــە هەمــوو پێشــانگە هونەرییەكانــی هونەرمەندانــی لــە هەمــوو پێشــانگە هونەرییەكانــی هونەرمەندانــی 
ســلێمانی و مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت، لــە پێشــانگەی ســلێمانی و مەڵبەنــدی ئیشــی دەســت، لــە پێشــانگەی 
ــداش  ــە بەغ ــت ل ــی دەس ــی ئیش ــتیی مەڵبەندەكان ــداش گش ــە بەغ ــت ل ــی دەس ــی ئیش ــتیی مەڵبەندەكان گش
ــەر  ــاڵێك لەس ــد س ــۆ چەن ــە ب ــردووە، ك ــداری ك ــەر بەش ــاڵێك لەس ــد س ــۆ چەن ــە ب ــردووە، ك ــداری ك بەش
ئاســتی هەمــوو پارێزگاكانــی عێــراق دەکرانــەوە و ئــەو ئاســتی هەمــوو پارێزگاكانــی عێــراق دەکرانــەوە و ئــەو 
ــە  ــەوەش ل ــە فیســتیڤاڵە ســااڵنە ســاز دەكــران، جگــە ل ــەوەش ل فیســتیڤاڵە ســااڵنە ســاز دەكــران، جگــە ل
ــووك  ــە كەرك ــدی ئیشــی دەســت ل ــووك پێشــانگەی مەڵبەن ــە كەرك ــدی ئیشــی دەســت ل پێشــانگەی مەڵبەن

ــردووە. ــداری ک ــۆ بەش ــەری ڕاك ــە هون ــردووە.ب ــداری ک ــۆ بەش ــەری ڕاك ــە هون ب
** قــادر میرخــان هونەرمەندێکــی خــاوەن ئەزموونــە،  قــادر میرخــان هونەرمەندێکــی خــاوەن ئەزموونــە، 
جگــە لــەوەی ســااڵنێکی دوورودرێــژ لــە مەڵبەنــدی جگــە لــەوەی ســااڵنێکی دوورودرێــژ لــە مەڵبەنــدی 
ئیشــی دەســت لــە ســلێمانی کاری کــردووە، هــەر لــە ئیشــی دەســت لــە ســلێمانی کاری کــردووە، هــەر لــە 
ــی پەیمانگــەی  ــی پەیمانگــەی ســەرەتای دامەزراندنیشــیانەوە هاوكاری ســەرەتای دامەزراندنیشــیانەوە هاوكاری
هونەرەجوانەكانــی ســلێمانی و دواتــر كۆلێــژی هونــەری هونەرەجوانەكانــی ســلێمانی و دواتــر كۆلێــژی هونــەری 
ــیرامیك  ــەی س ــەوەی وان ــە وتن ــردووە، ب ــارەکەی ك ــیرامیك ش ــەی س ــەوەی وان ــە وتن ــردووە، ب ــارەکەی ك ش
لــەو دوو مەڵبەنــدە هونەرییــە گرنگــەدا بەشــدار بــووە، لــەو دوو مەڵبەنــدە هونەرییــە گرنگــەدا بەشــدار بــووە، 
بەمــەش ویســتوویەتی لــەو ڕێگەیــەوە لــە پێگەیاندنــی بەمــەش ویســتوویەتی لــەو ڕێگەیــەوە لــە پێگەیاندنــی 
قوتابیانــی هونــەر بەشــدار بێــت و ڕۆڵــی خــۆی ببینــێ، قوتابیانــی هونــەر بەشــدار بێــت و ڕۆڵــی خــۆی ببینــێ، 
لــە  بەرچــاوی  دەورێكــی  هونەرمەنــدە  ئــەم  لــە بۆیــە  بەرچــاوی  دەورێكــی  هونەرمەنــدە  ئــەم  بۆیــە 
بەرزكردنــەوەی ئاســتی هۆشــیاریی هونەریــی قوتابیــان بەرزكردنــەوەی ئاســتی هۆشــیاریی هونەریــی قوتابیــان 
و فێركــردن و ڕاهێنانیــان لــە هونــەری گۆزەگەریــدا و فێركــردن و ڕاهێنانیــان لــە هونــەری گۆزەگەریــدا 

ــڕاوە. ــڕاوە.گێ گێ
** هونەرمەنــد قــادر میرخــان بێجگــە لــەوەی لــە  هونەرمەنــد قــادر میرخــان بێجگــە لــەوەی لــە 
ڕاکــۆ و پۆرترێتــدا  تابلــۆ و  ڕاکــۆ و پۆرترێتــدا هونــەری ســیرامیک و  تابلــۆ و  هونــەری ســیرامیک و 
دەســتڕەنگین بــووە، لــە هونــەری دیزاینكردنــی بەرگــی دەســتڕەنگین بــووە، لــە هونــەری دیزاینكردنــی بەرگــی 
كتێــب و گۆڤاریشــدا كەســێكی بەهــرەدار و بــە ســەلیقە كتێــب و گۆڤاریشــدا كەســێكی بەهــرەدار و بــە ســەلیقە 
ــەزران و  ــە ســەرەتای دام ــەر ل ــەوە ه ــەو هۆی ــووە، ب ــەزران و ب ــە ســەرەتای دام ــەر ل ــەوە ه ــەو هۆی ــووە، ب ب
کردنــەوەی دەزگای ســەردەم، وەك دیزاینەرێــك كاری کردنــەوەی دەزگای ســەردەم، وەك دیزاینەرێــك كاری 
كــردووە، تــا ســاڵی كــردووە، تــا ســاڵی ٢008٢008 لەســەر كارەكــەی بــەردەوام  لەســەر كارەكــەی بــەردەوام 

بــووە، بۆیــە لــە ژیانــی هونەریــدا دیزاینــی دەیــان بــووە، بۆیــە لــە ژیانــی هونەریــدا دیزاینــی دەیــان 
ــردووە. ــاری ك ــب و گۆڤ ــردووە.كتێ ــاری ك ــب و گۆڤ كتێ

** ئــەو هونەرمەنــدە کاریگــەری بەســەر خوشــک  ئــەو هونەرمەنــدە کاریگــەری بەســەر خوشــک 
لەنــاو  خــۆی  دوای  لــە  هەبــووە،  براکانییــەوە  لەنــاو و  خــۆی  دوای  لــە  هەبــووە،  براکانییــەوە  و 
خانەوادەكەیــدا خوشــک و برایەکــی تێــدا هەڵكەوتــووە خانەوادەكەیــدا خوشــک و برایەکــی تێــدا هەڵكەوتــووە 
ــۆ خــۆی  ــەو ب ــەاڵم ئ ــۆ خــۆی کــە كاری هونەرییــان كــردووە، ب ــەو ب ــەاڵم ئ کــە كاری هونەرییــان كــردووە، ب
ــردووە  ــی باوكــی ك ــە شــێوازی كاركردن ــردووە زۆر ســوودی ل ــی باوكــی ك ــە شــێوازی كاركردن زۆر ســوودی ل
ــێكی  ــی كەس ــووە، خۆش ــن ب ــەی بەرگدووری ــە پیش ــێكی ك ــی كەس ــووە، خۆش ــن ب ــەی بەرگدووری ــە پیش ك
وردەکار و دەســتڕەنگین بــووە و بــە وردی ســرنجی لــە وردەکار و دەســتڕەنگین بــووە و بــە وردی ســرنجی لــە 
ــە مامۆســتا  ــەری خــۆی داوە، ســوودی زۆری ل ــە مامۆســتا دەوروب ــەری خــۆی داوە، ســوودی زۆری ل دەوروب
ــەردی،  ــەد ه ــراوەكانی وەك: ئەحم ــد و ناس ــەردی، تایبەتمەن ــەد ه ــراوەكانی وەك: ئەحم ــد و ناس تایبەتمەن
ــن، ئیســماعیل  ــی ئەمی ــەر عەل ــار، عوم ــال بەختی ــن، ئیســماعیل جەم ــی ئەمی ــەر عەل ــار، عوم ــال بەختی جەم
خەیــات، شــێرزاد شــەوقی، خالیــد زامــدار، جەمــال خەیــات، شــێرزاد شــەوقی، خالیــد زامــدار، جەمــال 
عەبــدول، جەمــال فەتــاح، گۆرگیس نوئێــل، عەبدولقادر عەبــدول، جەمــال فەتــاح، گۆرگیس نوئێــل، عەبدولقادر 
ــدی و  ــادر(، محەمــەد تۆفیــق هەمەوەن ــدی و ســەعید)مەال ق ــادر(، محەمــەد تۆفیــق هەمەوەن ســەعید)مەال ق
ئەوانــی دی وەرگرتــووە، تەنانــەت ســوودی لــە شــێوەی ئەوانــی دی وەرگرتــووە، تەنانــەت ســوودی لــە شــێوەی 
ــووە وەك:  ــە هاوڕێكانیشــی وەرگرت ــی قوتابیی ــووە وەك: كاركردن ــە هاوڕێكانیشــی وەرگرت ــی قوتابیی كاركردن

ــەر دڵخــۆش. ــدە و عوم ــە عەب ــق و الل ــەر دڵخــۆش.ســمكۆ تۆفی ــدە و عوم ــە عەب ــق و الل ســمكۆ تۆفی
** لــە حەفتاكانــەوە لــە نزیكــەوە ئــەم هونەرمەنــدە  لــە حەفتاكانــەوە لــە نزیكــەوە ئــەم هونەرمەنــدە 
دەناســم، هەمیشــە بــە هێمنــی كاری كــردووە، زۆرجــار دەناســم، هەمیشــە بــە هێمنــی كاری كــردووە، زۆرجــار 
بــۆ دروســت كردنــی پۆرترێتێــك، یــان كارێكــی هونەری بــۆ دروســت كردنــی پۆرترێتێــك، یــان كارێكــی هونەری 
ڕووم لــێ نــاوە، هەرگیــز دەســتی بــە ڕوومــەوە نەنــاوە، ڕووم لــێ نــاوە، هەرگیــز دەســتی بــە ڕوومــەوە نەنــاوە، 
بیرمــە ســااڵنی ســەرەتای هەشــتاكان داوای پۆرترێتــی بیرمــە ســااڵنی ســەرەتای هەشــتاكان داوای پۆرترێتــی 
ــێ  ــكام ل ــەورەی ئەمری ــاعیری گ ــد(ی ش ــزرا پاوەن ــێ )ئی ــكام ل ــەورەی ئەمری ــاعیری گ ــد(ی ش ــزرا پاوەن )ئی
كــرد و وێنەیەكــی پێشــنیار كــراوی خــۆم خســتە كــرد و وێنەیەكــی پێشــنیار كــراوی خــۆم خســتە 
بەردەســتی، ئــەو بــە زووتریــن كات و بــە شــێوەیەكی بەردەســتی، ئــەو بــە زووتریــن كات و بــە شــێوەیەكی 
ــۆ كێشــام  ــەی ب ــاک، پۆرترێتەك ــوان و پ ــۆ كێشــام زۆر ورد و ج ــەی ب ــاک، پۆرترێتەك ــوان و پ زۆر ورد و ج
و هێنایــەوە، ئەوەبــوو لەگــەڵ وتارەكــەی ســەبارەت و هێنایــەوە، ئەوەبــوو لەگــەڵ وتارەكــەی ســەبارەت 
بــەو شــاعیرە نووســرا بــوو، لــە گۆڤــاری )بەیــان(بــەو شــاعیرە نووســرا بــوو، لــە گۆڤــاری )بەیــان(
دا باڵوكرایــەوە.. زۆرم پێخــۆش بــوو ئــەو گفتوگــۆ دا باڵوكرایــەوە.. زۆرم پێخــۆش بــوو ئــەو گفتوگــۆ 
بەرفــراوان و دوورودرێــژەم لەگــەڵ ســازكرد تــا بــە بەرفــراوان و دوورودرێــژەم لەگــەڵ ســازكرد تــا بــە 
خــۆی:  هونەرەكــەی  باســی  درێــژەوە  خــۆی: پشــوویەكی  هونەرەكــەی  باســی  درێــژەوە  پشــوویەكی 
تابلــۆ، پۆرترێــت، ســیرامیك، ڕاكــۆ، پۆســتەر، دیزایــن تابلــۆ، پۆرترێــت، ســیرامیك، ڕاكــۆ، پۆســتەر، دیزایــن 
بــکات، هەمــوو قۆناغەكانــی ژیــان و ئەزموونــی بەســەر بــکات، هەمــوو قۆناغەكانــی ژیــان و ئەزموونــی بەســەر 
ــدە و  ــۆ دەوڵەمەن ــەو گفتوگ ــەوە ئ ــا پێك ــەوە، ب ــدە و بکەین ــۆ دەوڵەمەن ــەو گفتوگ ــەوە ئ ــا پێك ــەوە، ب بکەین

ــەوە. ــی بخوێنین ــەوە.بیروڕاکان ــی بخوێنین بیروڕاکان
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ڕامــان:ڕامــان: ئــەو مامۆســتایەی زیندەوەرزانــی دەیزانــی  ئــەو مامۆســتایەی زیندەوەرزانــی دەیزانــی 
بــە جوانــی وێنــە بکێشــێ؟بــە جوانــی وێنــە بکێشــێ؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، بیرمــە گوتــی ئــەوەی  بەڵــێ، بیرمــە گوتــی ئــەوەی 
ــەی کــە وا کێشــاومە، دە  ــەم وێنەی ــێ، ئ ــرەک ب ــەی کــە وا کێشــاومە، دە زی ــەم وێنەی ــێ، ئ ــرەک ب زی
ــەو  ــە بەرچــاوی دەمێنــێ، مــن ب ــەو ســاڵی دیکــەش ل ــە بەرچــاوی دەمێنــێ، مــن ب ســاڵی دیکــەش ل
قســەیەی کــە کــردی، ڕێــک وەک کامێــرا چــۆن قســەیەی کــە کــردی، ڕێــک وەک کامێــرا چــۆن 
وێنــە دەگــرێ، وێنــەم گــرت. گوتــی ئــەوە لــە وێنــە دەگــرێ، وێنــەم گــرت. گوتــی ئــەوە لــە 
تاقیکردنــەوە دێتــەوە و یەکێکــە لــەو شــتانەی کــە تاقیکردنــەوە دێتــەوە و یەکێکــە لــەو شــتانەی کــە 
ــەوە،  ــە نەیەت ــەو وێنەی ــە ئ ــاڵ نیی ــە، س ــەوە، زۆر گرنگ ــە نەیەت ــەو وێنەی ــە ئ ــاڵ نیی ــە، س زۆر گرنگ
گوتیشــی لەبــەر ئــەوە جــوان وەک کامێــرا الی گوتیشــی لەبــەر ئــەوە جــوان وەک کامێــرا الی 
خۆتــان وێنــەی بگــرن، بیریشــتان ناچێتــەوە، بــەو خۆتــان وێنــەی بگــرن، بیریشــتان ناچێتــەوە، بــەو 
نیەتــە جــوان ســەیری بکــەن، هــەر بەڕاســتیش نیەتــە جــوان ســەیری بکــەن، هــەر بەڕاســتیش 
وێنەکــە هاتــەوە، منیــش ڕێــک وەک خــۆی دروســتم وێنەکــە هاتــەوە، منیــش ڕێــک وەک خــۆی دروســتم 

کردبــووەوە.کردبــووەوە.
ڕامان:ڕامان: وانە وتنەوە و وێنەکێشــانەکانی ســرنجڕاکێش،  وانە وتنەوە و وێنەکێشــانەکانی ســرنجڕاکێش، 

یــان هاکەزایی بوون؟یــان هاکەزایی بوون؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەو هەمیشــە هــەر شــتێکی  ئــەو هەمیشــە هــەر شــتێکی 
دەیکــرد، بــە وێنــەوە بــوو، چونکــە وانەکــەی ئــەو دەیکــرد، بــە وێنــەوە بــوو، چونکــە وانەکــەی ئــەو 
زۆر بــۆ وێنــە گونجــاو بــوو، هەمیشــە بــە وێنــەوە زۆر بــۆ وێنــە گونجــاو بــوو، هەمیشــە بــە وێنــەوە 
ــی و وەک  ــە جوان ــش زۆر ب ــەوە، منی ــەی دەوت ــی و وەک وان ــە جوان ــش زۆر ب ــەوە، منی ــەی دەوت وان
ــارێ  ــوو ج ــرد، هەم ــم دروســت دەک ــۆی وێنەکان ــارێ خ ــوو ج ــرد، هەم ــم دروســت دەک ــۆی وێنەکان خ
ئــەو  هەمــوو  دەکــردم،  دەفتەرەکــەی  ئــەو ســەیری  هەمــوو  دەکــردم،  دەفتەرەکــەی  ســەیری 

جارانــە دەیگــوت ئافــەرم، زۆر باشــە.جارانــە دەیگــوت ئافــەرم، زۆر باشــە.
ــەو  ــەک ل ــان یادگاریی ــەو  شــتێکی خــۆش، ی ــەک ل ــان یادگاریی ــان: شــتێکی خــۆش، ی ــان:ڕام ڕام

ــە؟ ــێ چیی ــادت ماب ــە ی ــە؟قۆناغــەدا ل ــێ چیی ــادت ماب ــە ی قۆناغــەدا ل
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: شــتێکی خــۆش کــە پێوەنــدی بــە  شــتێکی خــۆش کــە پێوەنــدی بــە 
بابەتەکــەوە نییــە، بــەاڵم لــە ڕووداوە خۆشــەکانە، بابەتەکــەوە نییــە، بــەاڵم لــە ڕووداوە خۆشــەکانە، 
هەرچەنــدە مــن الیەنێکــی بــاس دەکــەم، بــەاڵم هەرچەنــدە مــن الیەنێکــی بــاس دەکــەم، بــەاڵم 
تەشــویقهێنە، لــە پۆلــی دوو بوویــن، بێگومــان تەشــویقهێنە، لــە پۆلــی دوو بوویــن، بێگومــان 
ــە،  ــە، وزەی زۆری تێدای ــدی چاالک ــەی ناوەن ــە، تەلەب ــە، وزەی زۆری تێدای ــدی چاالک ــەی ناوەن تەلەب
جووڵــە و ڕاکــردن و دەســتبازی و بــە یەکداکێشــانی جووڵــە و ڕاکــردن و دەســتبازی و بــە یەکداکێشــانی 
یەکتــری و ئــەو شــتانەی زۆرە، لــەو بینــا تازەیــەدا، یەکتــری و ئــەو شــتانەی زۆرە، لــەو بینــا تازەیــەدا، 
پۆلەکەمــان لــە نهۆمــی ســەرەوە بــوو، تەلەبــەکان پۆلەکەمــان لــە نهۆمــی ســەرەوە بــوو، تەلەبــەکان 

ڕاکــە ڕاکەیــان دەکــرد، زەنــگ لێــی دا، کــە زەنگەکە ڕاکــە ڕاکەیــان دەکــرد، زەنــگ لێــی دا، کــە زەنگەکە 
وردە  وردە  قوتابییــەکان  بــوو  درا خەریــک  وردە لــێ  وردە  قوتابییــەکان  بــوو  درا خەریــک  لــێ 
دەهاتنــە نــاوەوەی پــۆل، بــەدەم قەرەباڵغییەکــەوە دەهاتنــە نــاوەوەی پــۆل، بــەدەم قەرەباڵغییەکــەوە 
دەڕۆیشــتن، ئاســەواری چوونــە پــۆل مابــوو، یــەک دەڕۆیشــتن، ئاســەواری چوونــە پــۆل مابــوو، یــەک 

دوو قوتابــی لەســەر ڕەحلەکــە بــوون.دوو قوتابــی لەســەر ڕەحلەکــە بــوون.
ڕامان:ڕامان: بیرتە وانەی چ مامۆستایەکتان هەبوو؟ بیرتە وانەی چ مامۆستایەکتان هەبوو؟

قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: بەڵــێ، دەرســی )م. جەمــال بەڵــێ، دەرســی )م. جەمــال 
ــەوە، م.  ــوو، قســەکەم لەســەر ئ ــان هەب ــەوە، م. عەبدول(م ــوو، قســەکەم لەســەر ئ ــان هەب عەبدول(م
جەمــال عەبــدول، یەکێــک بــوو لــەو مامۆســتایانەی جەمــال عەبــدول، یەکێــک بــوو لــەو مامۆســتایانەی 
ڕێ،  دەکەوتــە  زەنگەکــە  دەنگــی  لەگــەڵ  ڕێ، هــەر  دەکەوتــە  زەنگەکــە  دەنگــی  لەگــەڵ  هــەر 
گەیشــتنە  نەیدەهێشــت  پــۆل،  دەگەیشــتە  گەیشــتنە زوو  نەیدەهێشــت  پــۆل،  دەگەیشــتە  زوو 
پۆلەکــەی دەقەیــەک ببــات، دەقــەی پــێ نەدەچــوو، پۆلەکــەی دەقەیــەک ببــات، دەقــەی پــێ نەدەچــوو، 
قوتابییــەکان دەرگاکەیــان دا بــە یەکــدا، دایــان قوتابییــەکان دەرگاکەیــان دا بــە یەکــدا، دایــان 
ــاوە  ــن، لەم ــە هەڵدەپەڕی ــەر ڕەحل ــتبوو، لەس ــاوە خس ــن، لەم ــە هەڵدەپەڕی ــەر ڕەحل ــتبوو، لەس خس
ــە  ــەڕی، ک ــدا دەکێشــا، یەکێــک هەڵدەپ ــە یەکیان ــە ب ــەڕی، ک ــدا دەکێشــا، یەکێــک هەڵدەپ ــە یەکیان ب
مامۆســتا دەرگاکــەی کــردەوە و ئــەوەی بینــی، مامۆســتا دەرگاکــەی کــردەوە و ئــەوەی بینــی، 

قوتابییــەکان هەمــوو حەپەســان.قوتابییــەکان هەمــوو حەپەســان.
ڕامــان:ڕامــان: مامۆســتا کــە ئــەوەی بینــی هەڵوێســتی  مامۆســتا کــە ئــەوەی بینــی هەڵوێســتی 
چــی بــوو، دوای ئــەوە ئێــوە چــۆن هەڵســوکەوتتان چــی بــوو، دوای ئــەوە ئێــوە چــۆن هەڵســوکەوتتان 

کــرد؟کــرد؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئێمــە زۆر شــەرممان لە م. جەمال  ئێمــە زۆر شــەرممان لە م. جەمال 
ــەر ســەرقاڵی و جووڵەکــردن  ــدول دەکــرد، لەب ــەر ســەرقاڵی و جووڵەکــردن عەب ــدول دەکــرد، لەب عەب
ــەت مامۆســتام  ــە خۆمــان نەمابــوو، ق ــەت مامۆســتام ئاگامــان ل ــە خۆمــان نەمابــوو، ق ئاگامــان ل
ــە،  ــەوە چیی ــی ئ ــکات. گوت ــەی وا ب ــوو قس ــە، نەدیب ــەوە چیی ــی ئ ــکات. گوت ــەی وا ب ــوو قس نەدیب
فڕێتــان بدەمــە خــوارەوە؟ مەحەجەرەکــەش لــە فڕێتــان بدەمــە خــوارەوە؟ مەحەجەرەکــەش لــە 
ــار بــوو، تــۆ بیهێنــە بەرچــاوت  ــار بــوو، تــۆ بیهێنــە بەرچــاوت نهۆمــی ئێمــەوە دی نهۆمــی ئێمــەوە دی
م. جەمــال عەبــدول وا بڵــێ، لەوێــوە فڕێــت بداتــە م. جەمــال عەبــدول وا بڵــێ، لەوێــوە فڕێــت بداتــە 
ــب  ــی غەری ــەال دیمەنێک ــان زۆر ل ــوارەوە، ئەوەم ــب خ ــی غەری ــەال دیمەنێک ــان زۆر ل ــوارەوە، ئەوەم خ
لــەالی  مایــەوە،  لــەال  ڕووداوەمــان  ئــەو  لــەالی بــوو،  مایــەوە،  لــەال  ڕووداوەمــان  ئــەو  بــوو، 
هەموومــان، گوتمــان ماڵتانــە، مامۆســتاتان زۆر هەموومــان، گوتمــان ماڵتانــە، مامۆســتاتان زۆر 

ــرد. ــووڕە ک ــرد.ت ــووڕە ک ت
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی هاتنــی شــێرزاد شــەوقی، وەک  ئــەی هاتنــی شــێرزاد شــەوقی، وەک 
هونەرمەندێــک کاریگــەری بەســەرتانەوە چــی بــوو؟هونەرمەندێــک کاریگــەری بەســەرتانەوە چــی بــوو؟
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قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: م. شــێرزاد شــەوقی پەیمانگــەی  م. شــێرزاد شــەوقی پەیمانگــەی 
ــەم  ــەو یەک ــوو، ئ ــەواو کردب ــی ت ــەرە جوانەکان ــەم هون ــەو یەک ــوو، ئ ــەواو کردب ــی ت ــەرە جوانەکان هون
و  بڵــێ  پــێ  دەرســمان  کــە  بــوو  و مامۆســتا  بڵــێ  پــێ  دەرســمان  کــە  بــوو  مامۆســتا 
پەیمانگــەی هونــەرە جوانــەکان، بەشــی شــێوەکاری پەیمانگــەی هونــەرە جوانــەکان، بەشــی شــێوەکاری 
ــەو  ــان بەشــی شــێوەکاری ئ ــێ، بێگوم ــەواو کردب ــەو ت ــان بەشــی شــێوەکاری ئ ــێ، بێگوم ــەواو کردب ت
ــوو،  ــتی ب ــان گش ــەوان خوێندبووی ــە ئ ــە، ک ــوو، زەمان ــتی ب ــان گش ــەوان خوێندبووی ــە ئ ــە، ک زەمان
واتــە پەیکەرســازی، وێنــە، ســیرامیک، خــەت و واتــە پەیکەرســازی، وێنــە، ســیرامیک، خــەت و 
زەخرەفــە و هەمــوو شــتەکانیان پێکــەوە دەخوێنــد، زەخرەفــە و هەمــوو شــتەکانیان پێکــەوە دەخوێنــد، 
کــە م. شــێرزاد شــەوقی هــات، مامۆســتایەکی کــە م. شــێرزاد شــەوقی هــات، مامۆســتایەکی 
شــیکی جــوان، دیزاینێکــی زۆر جوانــی هەبــوو، شــیکی جــوان، دیزاینێکــی زۆر جوانــی هەبــوو، 

ــووت؟ ــم بینیب ــووت؟نازان ــم بینیب نازان
ــی خــۆی و  ــوو؟ زۆر هاوڕێ ــی خــۆی و  چــۆن نەمدیب ــوو؟ زۆر هاوڕێ ــان: چــۆن نەمدیب ــان:ڕام ڕام
بــاوک و براکانــی بــووم، شــەوەهای شــەو لــە یانــەی بــاوک و براکانــی بــووم، شــەوەهای شــەو لــە یانــەی 

مامۆســتایان پێکــەوە دانیشــتووین.مامۆســتایان پێکــەوە دانیشــتووین.
ــەرەوەی  ــەی س ــێ قۆپچ ــەرەوەی  دوو س ــەی س ــێ قۆپچ ــان: دوو س ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
لــە خەیاڵمــدا هەســتم  کرابــووەوە،  لــە خەیاڵمــدا هەســتم کراســەکەی  کرابــووەوە،  کراســەکەی 
کــرد فیلمەکــەی ڤانکــوخ و گــۆگان دەبینــم، بیــرم کــرد فیلمەکــەی ڤانکــوخ و گــۆگان دەبینــم، بیــرم 
ــد  ــردەوە، هونەرمەن ــد دەک ــی هونەرمەن ــە جیاوازی ــد ل ــردەوە، هونەرمەن ــد دەک ــی هونەرمەن ــە جیاوازی ل

ــە. ــێکی داهێن ــە کەس ــێ، چونک ــاواز ب ــێ جی ــە.دەب ــێکی داهێن ــە کەس ــێ، چونک ــاواز ب ــێ جی دەب
ــان چــی  ــۆ پۆلەکەت ــە یەکــەم هاتنــی ب ــان چــی  ل ــۆ پۆلەکەت ــە یەکــەم هاتنــی ب ڕامــان:ڕامــان: ل

پــێ گوتــن؟پــێ گوتــن؟
ــێ  ــۆی پ ــات خ ــەرەتا ه ــە س ــێ  ک ــۆی پ ــات خ ــەرەتا ه ــە س ــان: ک ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
ــەوقی(یە و  ــێرزاد ش ــاوم )ش ــی ن ــاندین و گوت ــەوقی(یە و ناس ــێرزاد ش ــاوم )ش ــی ن ــاندین و گوت ناس
پەیمانگــەی هونــەرە جوانەکانــم تــەواو کــردووە، پەیمانگــەی هونــەرە جوانەکانــم تــەواو کــردووە، 
ئەمســاڵ مــن وێنەتــان پــێ دەڵێــم. بــە قــەت ئەمســاڵ مــن وێنەتــان پــێ دەڵێــم. بــە قــەت 
ــەم  ــەی یەک ــوو، وان ــۆش ب ــی خ ــم پێ ــەک دڵ ــەم دنیای ــەی یەک ــوو، وان ــۆش ب ــی خ ــم پێ ــەک دڵ دنیای

ــن. ــێ دای ــاری پ ــک زانی ــن.هەندێ ــێ دای ــاری پ ــک زانی هەندێ
ڕامان:ڕامان: لەبیرت مابێ زانیارییەکان چی بوون؟ لەبیرت مابێ زانیارییەکان چی بوون؟

ــەرەوە  ــارەی هون ــە ب ــاری ل ــەرەوە  زانی ــارەی هون ــە ب ــاری ل ــان: زانی ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
ــە، پەیکــەر  ــە، وێنەکێشــان چیی ــەر چیی ــوو، هون ــە، پەیکــەر ب ــە، وێنەکێشــان چیی ــەر چیی ــوو، هون ب
چییــە و بەشــەکانی کاری هونــەری چین، بەو جۆرە چییــە و بەشــەکانی کاری هونــەری چین، بەو جۆرە 
لــە یەکــەم جــاردا گوتــی دەفتەرەکانتــان دەربهێنــن لــە یەکــەم جــاردا گوتــی دەفتەرەکانتــان دەربهێنــن 
ــش بەســەرتاندا  ــە بکێشــن، منی ــان وێن ــۆ خۆت ــش بەســەرتاندا و ب ــە بکێشــن، منی ــان وێن ــۆ خۆت و ب

دەگەڕێــم و ســەیری ئیشــەکانتان دەکــەم، ئــەوە دەگەڕێــم و ســەیری ئیشــەکانتان دەکــەم، ئــەوە 
دەرســی یەکــەم بــەو شــێوەیە ڕۆییشــت.دەرســی یەکــەم بــەو شــێوەیە ڕۆییشــت.

ڕامــان:ڕامــان: بــەوەی نەزانــی کــە تــۆ حــەز بــە هونــەر  بــەوەی نەزانــی کــە تــۆ حــەز بــە هونــەر 
و کاری هونــەری دەکــەی؟و کاری هونــەری دەکــەی؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: دواتــر هاتــە الی منــەوە وەســتا،  دواتــر هاتــە الی منــەوە وەســتا، 
ــەالی  ــر ل ــرد، زۆرت ــتەیەکی ک ــی هەڵوەس ــەالی وەک بڵێ ــر ل ــرد، زۆرت ــتەیەکی ک ــی هەڵوەس وەک بڵێ
ــرد  ــەیری دەک ــە س ــی دیک ــەوە، الی ئەوان ــن مای ــرد م ــەیری دەک ــە س ــی دیک ــەوە، الی ئەوان ــن مای م
ــی،  ــەوە و ڕۆی ــر مای ــن زۆرت ــت، الی م ــی، و دەڕۆییش ــەوە و ڕۆی ــر مای ــن زۆرت ــت، الی م و دەڕۆییش
حەفتــەی یــەک وانــەی ئەومــان هەبــوو، وانــەی حەفتــەی یــەک وانــەی ئەومــان هەبــوو، وانــەی 
باســی  جــارە  ئــەم  هاتــەوە،  دواتــر  باســی حەفتــەی  جــارە  ئــەم  هاتــەوە،  دواتــر  حەفتــەی 

بابەتێکــی کۆمەاڵیەتــی بــۆ کردیــن.بابەتێکــی کۆمەاڵیەتــی بــۆ کردیــن.
ڕامان:ڕامان: بابەتە کۆمەاڵیەتییەکە چی بوو؟ بابەتە کۆمەاڵیەتییەکە چی بوو؟

قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: نموونــەی مۆریللــۆی وێنەکێشــی نموونــەی مۆریللــۆی وێنەکێشــی 
ئــەوی  تابلــۆی  دوو  هێناینــەوە،  بــۆ  ئــەوی ئیســپانی  تابلــۆی  دوو  هێناینــەوە،  بــۆ  ئیســپانی 
بابەتــی  بــە  بــوون  تایبــەت  کــە  بابەتــی پیشــانداین  بــە  بــوون  تایبــەت  کــە  پیشــانداین 
کۆمەاڵیەتــی و گوتــی ئێــوەش هــەوڵ بــدەن شــتێک کۆمەاڵیەتــی و گوتــی ئێــوەش هــەوڵ بــدەن شــتێک 
لــەو بابەتــە بکــەن، مــن یەکســەر دەســتم بــە لــەو بابەتــە بکــەن، مــن یەکســەر دەســتم بــە 
وێنەکێشــان کــرد، قەڵەمــی ڕەنگاوڕەنگیشــم لەگــەڵ وێنەکێشــان کــرد، قەڵەمــی ڕەنگاوڕەنگیشــم لەگــەڵ 
خــۆم بردبــوو. گوتــی لــەوە دەچێــت تــۆ حــەزت لــە خــۆم بردبــوو. گوتــی لــەوە دەچێــت تــۆ حــەزت لــە 
وێنەکێشــان بێــت، دوای زەنــگ لێدان وەرە خوارەوە وێنەکێشــان بێــت، دوای زەنــگ لێدان وەرە خوارەوە 
هەندێــک کەرســتەی وێنەکێشــانت دەدەمــێ، ئیتــر هەندێــک کەرســتەی وێنەکێشــانت دەدەمــێ، ئیتــر 
کــە دەرس تــەواو بــوو، چوومــە خــوارەوە، هەندێــک کــە دەرس تــەواو بــوو، چوومــە خــوارەوە، هەندێــک 

ســلێمانی، پەیمانگــەی هونەرەجوانــەکان )هــەوارە بــەرزە(، ســلێمانی، پەیمانگــەی هونەرەجوانــەکان )هــەوارە بــەرزە(، 
ــادر میرخــان،  ــاڵ، ق ــوا عەبدوڵ ــە ڕاســتەوە: هی ــادر میرخــان، ، ل ــاڵ، ق ــوا عەبدوڵ ــە ڕاســتەوە: هی ســاڵی ســاڵی 19831983، ل

ــتەفا. ــار مس ــتەفا.بەختی ــار مس بەختی
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کاغــەزی دامــێ، کاغــەزەکان نەختێــک لــە قەبــارەی کاغــەزی دامــێ، کاغــەزەکان نەختێــک لــە قەبــارەی 
گــەورەدا بــوون، لــەوە دەچــوو کاغەزەکانــی بڕیبــێ. گــەورەدا بــوون، لــەوە دەچــوو کاغەزەکانــی بڕیبــێ. 
گوتــی بۆخــۆت ئیشــیان لەســەر بکــە و دوایــی گوتــی بۆخــۆت ئیشــیان لەســەر بکــە و دوایــی 

ــەوە. ــان بهێن ــەوە.بۆمی ــان بهێن بۆمی
نیگارخانەتــان  ئــەوەی  لەبــەر  دیــارە  نیگارخانەتــان   ئــەوەی  لەبــەر  دیــارە  ڕامــان:ڕامــان: 
نەبــووە، بۆیــە بــەم شــێوەیە کارتــان کــردووە؟نەبــووە، بۆیــە بــەم شــێوەیە کارتــان کــردووە؟
نەبــوو،  نەبــوو،  ئێمــە نیگارخانەمــان  قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئێمــە نیگارخانەمــان 
جارجــار ئــاوا کاغــەز و کەرەســتەی دەدامــێ، ئیشــم جارجــار ئــاوا کاغــەز و کەرەســتەی دەدامــێ، ئیشــم 
لەســەریان دەکــرد و بــۆم دەبــردەوە، پێشــانگەش لەســەریان دەکــرد و بــۆم دەبــردەوە، پێشــانگەش 
نەدەکرایــەوە، ئــەو ماوەیــەی کــە وا مــن لــەوێ نەدەکرایــەوە، ئــەو ماوەیــەی کــە وا مــن لــەوێ 
بــووم، قوتابخانــە هیــچ پێشــانگەیەکی نەکــردەوە، بــووم، قوتابخانــە هیــچ پێشــانگەیەکی نەکــردەوە، 
ئەوکاتــە بــە گشــتی زۆر گرنگــی بــە هونــەری ئەوکاتــە بــە گشــتی زۆر گرنگــی بــە هونــەری 
قوتابخانــەکان نــەدەدرا، یــان بایەخدانەکــە بــەو قوتابخانــەکان نــەدەدرا، یــان بایەخدانەکــە بــەو 

ــوو. ــێوەیە نەب ــوو.ش ــێوەیە نەب ش
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوە ســااڵنی چەنــد تــا چەنــد بــەم  ئــەوە ســااڵنی چەنــد تــا چەنــد بــەم 

کێشــا؟ درێــژەی  کێشــا؟شــێوەیە  درێــژەی  شــێوەیە 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ســاڵی  ســاڵی 196٤196٤ -  - 19661966، لــە قۆناغــی ، لــە قۆناغــی 

ناوەنــدی بەمجــۆرە بوو.ناوەنــدی بەمجــۆرە بوو.
ــیی  ــی سیاس ــااڵنەدا دۆخ ــەو س ــارە ل ــیی  دی ــی سیاس ــااڵنەدا دۆخ ــەو س ــارە ل ــان: دی ــان:ڕام ڕام
کوردســتانیش شــڵەقاوە، بــۆ هونــەر ســەقامگیر و کوردســتانیش شــڵەقاوە، بــۆ هونــەر ســەقامگیر و 

ــووە؟ ــار نەب ــووە؟لەب ــار نەب لەب
قادر میرخان:قادر میرخان: بەڵێ، بە دڵنیایی خراپ بوو. بەڵێ، بە دڵنیایی خراپ بوو.

خــۆی  نەرێنــی  کاریگــەری  ئــەوەش  خــۆی   نەرێنــی  کاریگــەری  ئــەوەش  ڕامــان:ڕامــان: 
ــەر وا  ــارەکەدا ه ــە ش ــش ل ــی هونەری ــە، دۆخ ــەر وا هەی ــارەکەدا ه ــە ش ــش ل ــی هونەری ــە، دۆخ هەی
بــووە.. وەک لەبیــرت بــێ هونەرمەندانــی شــارەکە بــووە.. وەک لەبیــرت بــێ هونەرمەندانــی شــارەکە 

دەکــردەوە؟ دەکــردەوە؟پێشــانگەیان  پێشــانگەیان 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نــا، هــەر بــە گشــتی مــن هیچــم  نــا، هــەر بــە گشــتی مــن هیچــم 

نەبینیــوە، کشــومات بــوو.نەبینیــوە، کشــومات بــوو.
ڕامان:ڕامان: چاالکیی هونەری زۆر کەم بوو؟ چاالکیی هونەری زۆر کەم بوو؟

ــرم  ــن بی ــوو، م ــەم ب ــەر زۆر ک ــرم  ه ــن بی ــوو، م ــەم ب ــەر زۆر ک ــادر میرخــان: ه ــادر میرخــان:ق ق
ســەردەمەدا  لــەو  کرابێتــەوە،  پێشــانگە  ســەردەمەدا نایــەت  لــەو  کرابێتــەوە،  پێشــانگە  نایــەت 
ــی  ــەی ناوەندی ــە قوتابخان ــەوە ک ــوە، دوای ئ ــی نەمدی ــەی ناوەندی ــە قوتابخان ــەوە ک ــوە، دوای ئ نەمدی
)ســەاڵحەددین(یش هاتە بینای قوتابخانەکەمانەوە، )ســەاڵحەددین(یش هاتە بینای قوتابخانەکەمانەوە، 

عەبدولقــادر  هونەرەکەیــان  مامۆســتای  عەبدولقــادر ئــەوان  هونەرەکەیــان  مامۆســتای  ئــەوان 
ــی  ــن و ئەندام ــی دێری ــادر(، یاریزان ــی ســەعید)مەال ق ــن و ئەندام ــی دێری ــادر(، یاریزان ســەعید)مەال ق
هەڵبــژاردەی شــاری ســلێمانی بــوو، ئــەوە یەکێــک هەڵبــژاردەی شــاری ســلێمانی بــوو، ئــەوە یەکێــک 
لــەو یاریکەرانــە بــوو کــەوا شــووتی پێچەوانــەی لــەو یاریکەرانــە بــوو کــەوا شــووتی پێچەوانــەی 
بــە پشتاوپشــت لــێ دەدا، ئــەو زەمانــە ئــەو، بــە پشتاوپشــت لــێ دەدا، ئــەو زەمانــە ئــەو، 

ــرد. ــی ک ــری هاوڕێکان ــییەی فێ ــرد.عەکس ــی ک ــری هاوڕێکان ــییەی فێ عەکس
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو مامۆســتایە لــە ڕووی هونەرییــەوە چ  ئــەو مامۆســتایە لــە ڕووی هونەرییــەوە چ 

ســوودێکی بــە ئێــوە گەیانــد؟ســوودێکی بــە ئێــوە گەیانــد؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: م. مــەال قــادر کەســێکی زۆر  م. مــەال قــادر کەســێکی زۆر 
لێهاتــوو بــوو، وێنەکێشــیش بــوو، وێنەکانــی خــۆی لێهاتــوو بــوو، وێنەکێشــیش بــوو، وێنەکانــی خــۆی 
ــە هۆڵــی قوتابخانەکــە هەڵیدەواســین،  ــە هۆڵــی قوتابخانەکــە هەڵیدەواســین، دەهێنــا و ل دەهێنــا و ل
ــەوە،  ــان دەکردین ــەدا کۆی ــەو هۆڵ ــار ل ــک ج ــەوە، هەندێ ــان دەکردین ــەدا کۆی ــەو هۆڵ ــار ل ــک ج هەندێ
هەندێــک  ســازکرا،  شــانۆ  بــۆ  هۆڵەکــە  هەندێــک دوایــی  ســازکرا،  شــانۆ  بــۆ  هۆڵەکــە  دوایــی 
شــانۆگەری لــەوێ نمایــش کــران، یەکێــک لــەو شــانۆگەری لــەوێ نمایــش کــران، یەکێــک لــەو 
ســەاڵحەددین  ناوەندیــی  هۆڵــی  لــە  ســەاڵحەددین وێنانــەی  ناوەندیــی  هۆڵــی  لــە  وێنانــەی 
پێشــانی دا، پۆرترێتێکــی غانــدی بــوو کــە نەقڵــی پێشــانی دا، پۆرترێتێکــی غانــدی بــوو کــە نەقڵــی 
کردبــوو، زۆر جێــی ســرنج بــوو، مــن زۆر جــار کردبــوو، زۆر جێــی ســرنج بــوو، مــن زۆر جــار 

دەچــووم ســەیرم دەکــرد.دەچــووم ســەیرم دەکــرد.
ڕامــان:ڕامــان: تەنیــا ئــەو کارەی )غانــدی(ت بینــی،  تەنیــا ئــەو کارەی )غانــدی(ت بینــی، 

بەرهەمــی دیکــەی ئــەو مامۆســتایەت نــەدی؟بەرهەمــی دیکــەی ئــەو مامۆســتایەت نــەدی؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەو مامۆســتایە بەهرەیەکــی  ئــەو مامۆســتایە بەهرەیەکــی 
ــوو،  ــوو، دەســتوخەتی زۆر خــۆش ب ــوو، دیکەشــی هەب ــوو، دەســتوخەتی زۆر خــۆش ب دیکەشــی هەب
ــە  ــوو ل ــێکیان هێناب ــوو، تەختەڕەش ــنووس ب ــە خۆش ــوو ل ــێکیان هێناب ــوو، تەختەڕەش ــنووس ب خۆش
نزیــک گۆڕەپانەکــە دایاننابــوو، م. مــەال قــادر هــەر نزیــک گۆڕەپانەکــە دایاننابــوو، م. مــەال قــادر هــەر 
بەیانیــان  دەنووســی،  لەســەر  پەندێکــی  بەیانیــان ڕۆژەی  دەنووســی،  لەســەر  پەندێکــی  ڕۆژەی 
ــدەوە، دانەیەکــی  ــەوەی دوێنێــی دەکوژان ــدەوە، دانەیەکــی دەهــات ئ ــەوەی دوێنێــی دەکوژان دەهــات ئ
پێشــینان  پەنــدی  هەمــووی  دەنووســی،  پێشــینان نوێــی  پەنــدی  هەمــووی  دەنووســی،  نوێــی 
بــوون، زیاتــر ئــەو پەندانــەی دەنووســی کــەوا بــوون، زیاتــر ئــەو پەندانــەی دەنووســی کــەوا 

ــوو. ــان هەب ــۆ قوتابی ــوودی ب ــوو.س ــان هەب ــۆ قوتابی ــوودی ب س
ــدی  ــا قۆناغــی ســێی ناوەن ــۆ ت ــدی  ئێســتا ت ــا قۆناغــی ســێی ناوەن ــۆ ت ــان: ئێســتا ت ــان:ڕام ڕام
ــە شــێرزاد شــەوقی  ــە دەرەوەی خوێنــدن جگــە ل ــە شــێرزاد شــەوقی ل ــە دەرەوەی خوێنــدن جگــە ل ل
ئیشــی  و  بــووە  شــێوەکار  هونەرمەندێکــی  ئیشــی کــە  و  بــووە  شــێوەکار  هونەرمەندێکــی  کــە 
ــتایەتیت  ــدی و دۆس ــچ پێوەن ــە، هی ــی هەی ــتایەتیت هونەری ــدی و دۆس ــچ پێوەن ــە، هی ــی هەی هونەری
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لەگــەڵ هونەرمەنــدی دیکــە نەبــوو؟لەگــەڵ هونەرمەنــدی دیکــە نەبــوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نەخێــر نەمبــووە،  نەخێــر نەمبــووە، 
زۆر  هونەرمەنــد  ڕۆژگارە  زۆر ئــەو  هونەرمەنــد  ڕۆژگارە  ئــەو 
ناوانــەی  ئــەو  بــوو،  ناوانــەی دەگمــەن  ئــەو  بــوو،  دەگمــەن 
کــە پێــت دەڵێــم، ئەوکاتــە هــەر کــە پێــت دەڵێــم، ئەوکاتــە هــەر 
ئەوانــە هەبــوون. لــەو تەمەنــەی ئەوانــە هەبــوون. لــەو تەمەنــەی 
ئــەو کاتــەی منــدا هێنــدە چاالکیــی ئــەو کاتــەی منــدا هێنــدە چاالکیــی 

هونــەری شــێوەکاری نەبــووە کــە من بیبیســتم، یان هونــەری شــێوەکاری نەبــووە کــە من بیبیســتم، یان 
ــانی  ــاوی کەس ــی ن ــەاڵم دوای ــم، ب ــەکان بناس ــانی کەس ــاوی کەس ــی ن ــەاڵم دوای ــم، ب ــەکان بناس کەس
عوســمان  شــەوقی،  ئــازاد  مامۆســتایان:  عوســمان وەک  شــەوقی،  ئــازاد  مامۆســتایان:  وەک 
ــەردار  ــم، س ــر ئیبراهی ــوردی، تاهی ــادر ک ــاڵ، ق ــەردار خ ــم، س ــر ئیبراهی ــوردی، تاهی ــادر ک ــاڵ، ق خ
زوهــدی، نــووری ئیســماعیل دەرکەوتــن، کــە ئەوانــە زوهــدی، نــووری ئیســماعیل دەرکەوتــن، کــە ئەوانــە 
دەرچــووی پەیمانگــەی هونــەرە جوانەکانــی بەغــدا دەرچــووی پەیمانگــەی هونــەرە جوانەکانــی بەغــدا 

ــوون. ــوون.ب ب
ــەت  ــەو هونەرمەندان ــەواوی ئ ــە ت ــەی ب ــەت  ک ــەو هونەرمەندان ــەواوی ئ ــە ت ــەی ب ــان: ک ــان:ڕام ڕام

ناســی؟ناســی؟
دواوە  بــە  دواوە  ســاڵی حەفتــاکان  بــە  میرخــان: ســاڵی حەفتــاکان  میرخــان:قــادر  قــادر 
ئەوانــەم زیاتر ناســی و پێوەندیــم لەگەڵ هەندێکیان ئەوانــەم زیاتر ناســی و پێوەندیــم لەگەڵ هەندێکیان 
دروســت کــرد، هەرچەنــدە ئــەوان هاوتەمەنــی مــن دروســت کــرد، هەرچەنــدە ئــەوان هاوتەمەنــی مــن 
نەبــوون. لــە ســەرەتای شەســتەکان تاهیــر ئیبراهیم نەبــوون. لــە ســەرەتای شەســتەکان تاهیــر ئیبراهیم 
و ســەردار زوهــدی بــۆ ئیتاڵیا و ئەمریکا ســەفەریان و ســەردار زوهــدی بــۆ ئیتاڵیا و ئەمریکا ســەفەریان 
کــرد، ئــەوە بــوو تــا دوای ڕاپەڕیــن کــە ســەردانی کــرد، ئــەوە بــوو تــا دوای ڕاپەڕیــن کــە ســەردانی 
ــوون،  ــە نزیکــەوە نەمدیب ــوون، کوردســتانیان کــردەوە، ل ــە نزیکــەوە نەمدیب کوردســتانیان کــردەوە، ل

کــە گەڕانــەوە لــە نزیکــەوە ناســیمن.  کــە گەڕانــەوە لــە نزیکــەوە ناســیمن.  
هونەرییــش  پێشــانگەی  ســااڵنە  ئــەو  هونەرییــش   پێشــانگەی  ســااڵنە  ئــەو  ڕامــان:ڕامــان: 

نەبــووە بــۆی بچیــت؟نەبــووە بــۆی بچیــت؟
ــی  ــی  پێشانگەشــم نەبینیــوە، کات ــان: پێشانگەشــم نەبینیــوە، کات ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
ئــەوەی  کــۆن  بینیــوە،  پێشــانگەیەکم  ئــەوەی خــۆی  کــۆن  بینیــوە،  پێشــانگەیەکم  خــۆی 
ــە ســانەوی  ــە ل ــوو ک ــە ســانەوی پیشەســازیی و کشــتوکاڵی ب ــە ل ــوو ک پیشەســازیی و کشــتوکاڵی ب
ســلێمانی نمایــش کــرا، ئــەو کاتــە ســاڵی ســلێمانی نمایــش کــرا، ئــەو کاتــە ســاڵی 19571957 و  و 

19581958 منــداڵ بــووم، زەمانــی مەلیــک بــوو. منــداڵ بــووم، زەمانــی مەلیــک بــوو.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی چاالکیــی قوتابخانــەکان چ ڕۆڵێکیان  ئــەی چاالکیــی قوتابخانــەکان چ ڕۆڵێکیان 

هەبوو؟هەبوو؟

پــێ  هەســتم  پــێ   هەســتم  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
لــە  نەمبیســتووە،  لــە نەدەکــرد،  نەمبیســتووە،  نەدەکــرد، 
خانــەی مامۆســتایان ئــەوەم زانــی.خانــەی مامۆســتایان ئــەوەم زانــی.
ڕامــان:ڕامــان: ســااڵنە پــەروەردە ئیشــی  ســااڵنە پــەروەردە ئیشــی 
قوتابییەکانیــان کــۆ دەکــردەوە و قوتابییەکانیــان کــۆ دەکــردەوە و 
دەیانبــرد لــە هۆڵێــک نمایشــیان دەیانبــرد لــە هۆڵێــک نمایشــیان 

ــوو؟ ــەوەش نەب ــردن، ئ ــوو؟دەک ــەوەش نەب ــردن، ئ دەک
ــوو،  ــەدا هەب ــەم دواییان ــەوە ل ــوو،  ئ ــەدا هەب ــەم دواییان ــەوە ل ــان: ئ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
بــەاڵم ئــەوەی مــن باســی دەکــەم، ئــەو کاتــە بــەاڵم ئــەوەی مــن باســی دەکــەم، ئــەو کاتــە 
لــە خانــەی مامۆســتایان نەبــووم، یەکــەم جــار لــە خانــەی مامۆســتایان نەبــووم، یەکــەم جــار 
چاالکیــی قوتابخانــەش نەبــوو، )مرکــز الفنــون چاالکیــی قوتابخانــەش نەبــوو، )مرکــز الفنــون 
والوســائل التعلیمیــة - ناوەنــدی هونــەر و هۆیەکانی والوســائل التعلیمیــة - ناوەنــدی هونــەر و هۆیەکانی 

فێرکــردن( هەبــوو.فێرکــردن( هەبــوو.
ــلێمانی  ــەروەردەی س ــە پ ــەر ب ــەوە س ــلێمانی  ئ ــەروەردەی س ــە پ ــەر ب ــەوە س ــان: ئ ــان:ڕام ڕام

ــوو؟ ــوو؟ب ب
ــی  ــە چاالکی ــان ب ــێ، پێوەندیی ــی  بەڵ ــە چاالکی ــان ب ــێ، پێوەندیی ــان: بەڵ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
هونەریــی قوتابخانەکانــەوە هەبوو، لەگــەڵ دابینکردنی هونەریــی قوتابخانەکانــەوە هەبوو، لەگــەڵ دابینکردنی 
ــی  ــە گەیاندن ــانکاری ل ــۆ ئاس ــردن ب ــی، فێرک ــی هۆیەکان ــە گەیاندن ــانکاری ل ــۆ ئاس ــردن ب ــی، فێرک هۆیەکان
پرۆگرامەکانــی خوێنــدن بــە قوتابیــان، ئەمــە ســەر بــە پرۆگرامەکانــی خوێنــدن بــە قوتابیــان، ئەمــە ســەر بــە 

بەڕێوەبەرێتیــی پــەروەردە بــوو.بەڕێوەبەرێتیــی پــەروەردە بــوو.
ڕامــان:ڕامــان: پێش دروســتبوونی چاالکیــی قوتابخانەکان،  پێش دروســتبوونی چاالکیــی قوتابخانەکان، 

ئــەو مەڵبەنــدە هەبووە؟ئــەو مەڵبەنــدە هەبووە؟  
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: هــەر ئــەوە چاالکیــی قوتابخانەکان  هــەر ئــەوە چاالکیــی قوتابخانەکان 
بــوو، ئەوســا ناوەکــەی وا بــوو، دوایــی جیایــان بــوو، ئەوســا ناوەکــەی وا بــوو، دوایــی جیایــان 
کــردەوە و بــووە )مرکز کــردەوە و بــووە )مرکز النشــاطالنشــاط المدرســي والوســائل  المدرســي والوســائل 
و  قوتابخانــەکان  چاالکیــی  پاشــان  و التعلیمیــة(،  قوتابخانــەکان  چاالکیــی  پاشــان  التعلیمیــة(، 
لــێ جیــا کــردەوە، کــە  لــێ جیــا کــردەوە، کــە هۆیەکانــی فێرکردنیــان  هۆیەکانــی فێرکردنیــان 
ــکا،  ــکا، دەبوایــە خــۆی هۆیەکانــی فێرکــردن دروســت ب دەبوایــە خــۆی هۆیەکانــی فێرکــردن دروســت ب
ــدا  ــە قوتابخانەکان ــەوا ل ــردن ک ــەی فێرک ــەو هۆیان ــدا ئ ــە قوتابخانەکان ــەوا ل ــردن ک ــەی فێرک ــەو هۆیان ئ

ــن. ــەکار دەبرێ ــن.ب ــەکار دەبرێ ب
ــد  ــان، چەن ــی قوتابی ــی فێرکردن ــد  هۆیەکان ــان، چەن ــی قوتابی ــی فێرکردن ــان: هۆیەکان ــان:ڕام ڕام

ــوو؟ ــان هەب ــۆ قوتابی ــوو؟ســوودی ب ــان هەب ــۆ قوتابی ســوودی ب
فێرکــردن  لەســەر هۆیەکانــی  فێرکــردن   لەســەر هۆیەکانــی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 

بە قەت دنیایەک حەزم لە 
پەیمانگەی هونەرەجوانەکان 

بوو، باوکم گوتی تۆ 
منداڵی، چۆن دەتنێرم بۆ 

بەغدا.
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لــە قوتابخانــەی  لــە قوتابخانــەی شــتێکم بەبیــر هاتــەوە، هــەر  شــتێکم بەبیــر هاتــەوە، هــەر 
سەرەتاییشــدا، ژوورێکمان هەبــوو وەک کۆگا وابوو، سەرەتاییشــدا، ژوورێکمان هەبــوو وەک کۆگا وابوو، 
ئەوســا قوتابخانــەکان وێنــەی گــەورەی قومــاش ئەوســا قوتابخانــەکان وێنــەی گــەورەی قومــاش 
تێگیراویــان هەبــوو، وەک نەخشــە لــوول دەکــران، تێگیراویــان هەبــوو، وەک نەخشــە لــوول دەکــران، 
ــەی نەخشــەمان  ــە، ئەوســا وان ــەی نەخشــەمان چــۆن نەخشــە لوول ــە، ئەوســا وان چــۆن نەخشــە لوول
هەبــوو، هــەروەک ئــەو نەخشــەیە وێنــەی ئــاژەڵ و هەبــوو، هــەروەک ئــەو نەخشــەیە وێنــەی ئــاژەڵ و 
ــەی کۆئەندامــی  ــوون، وێن ــەش هەب ــدە و ئەمان ــەی کۆئەندامــی باڵن ــوون، وێن ــەش هەب ــدە و ئەمان باڵن
هەرســکردن، یــان پەیکــەری ئێســکی و زۆر شــتیتر هەرســکردن، یــان پەیکــەری ئێســکی و زۆر شــتیتر 

ــاد. ــوڵ و...ت ــاد.وەک ڕووەک و گ ــوڵ و...ت وەک ڕووەک و گ
ڕامان:ڕامان: ئەو وێنانە لە کوێ لە چاپ درابوون؟ ئەو وێنانە لە کوێ لە چاپ درابوون؟

قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: ئەوانــە بــە دەســت دروســت کرابوون ئەوانــە بــە دەســت دروســت کرابوون 
و بــە جوانــی لــە چاپ درابــوون، دەســتکردی ئەوروپی و بــە جوانــی لــە چاپ درابــوون، دەســتکردی ئەوروپی 
و ئینگلیــزی بــوون، زۆریــان بــە ئینگلیــزی لێیــان و ئینگلیــزی بــوون، زۆریــان بــە ئینگلیــزی لێیــان 
نووســرابوو، مامۆســتا لــە وانــەی )ئەشــیا و ســحە(دا نووســرابوو، مامۆســتا لــە وانــەی )ئەشــیا و ســحە(دا 
دەیهێنــان و لەســەر تەختــە ڕەشــەکە هەڵیدەواســین.دەیهێنــان و لەســەر تەختــە ڕەشــەکە هەڵیدەواســین.

ــە  ــەری، ســوودی ئەوان ــی هون ــە  وەک الیەن ــەری، ســوودی ئەوان ــی هون ــان: وەک الیەن ــان:ڕام ڕام
بــۆ ئێــوە چــی بــوو؟بــۆ ئێــوە چــی بــوو؟

ــوودمەند  ــان س ــە زۆر بۆم ــوودمەند  ئەوان ــان س ــە زۆر بۆم ــان: ئەوان ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
بــوون، چونکــە بــە دەســت دروســت کرابــوون، زۆر بــوون، چونکــە بــە دەســت دروســت کرابــوون، زۆر 
ــدە  ــە باڵن ــەت ل ــە دیق ــووم، ب ــام ب ــان سەرس ــدە پێی ــە باڵن ــەت ل ــە دیق ــووم، ب ــام ب ــان سەرس پێی
وێنــەی  ئاژەڵــەکان ورد دەبوومــەوە، دەمــدی  وێنــەی و  ئاژەڵــەکان ورد دەبوومــەوە، دەمــدی  و 
ــن  ــراوە، بڵێی ــی سروشــتیدا ک ــە حاڵەت ــە ل ــن باڵندەک ــراوە، بڵێی ــی سروشــتیدا ک ــە حاڵەت ــە ل باڵندەک
ــان لەســەر  ــوێنێکدایە، ی ــە ش ــە، ل ــاو باخێکدای ــان لەســەر لەن ــوێنێکدایە، ی ــە ش ــە، ل ــاو باخێکدای لەن

هێانەکەیەتــی، لــەم الوە هێلکەکــەی دیــارە.هێانەکەیەتــی، لــەم الوە هێلکەکــەی دیــارە.
ــی  ــۆ چ ــۆ ت ــوودەکەی ب ــەر س ــی  وەک هون ــۆ چ ــۆ ت ــوودەکەی ب ــەر س ــان: وەک هون ــان:ڕام ڕام

ــوو؟ ــوو؟ب ب
قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: بــە وردەکاری بــەش بەش شــوێنە بــە وردەکاری بــەش بەش شــوێنە 
هەســتیارەکانم دەدی، بــۆ نموونــە، هێلکەکانــی هەســتیارەکانم دەدی، بــۆ نموونــە، هێلکەکانــی 
چۆنــە، ســەری چۆنــە، نــاو ســکی، چیکڵدانەکــەی چۆنــە، ســەری چۆنــە، نــاو ســکی، چیکڵدانەکــەی 
ــەت  ــە دیق ــە زۆر ب ــە، ئەوان ــقانی چۆن ــە، ئێس ــەت چۆن ــە دیق ــە زۆر ب ــە، ئەوان ــقانی چۆن ــە، ئێس چۆن
دروســت کرابــوون و لــە قوتابخانــەی ســەرەتایی دروســت کرابــوون و لــە قوتابخانــەی ســەرەتایی 
هەبــوون، مــن زۆربــەی ئەوانــەم بینیــوە و زۆر هەبــوون، مــن زۆربــەی ئەوانــەم بینیــوە و زۆر 
زۆریــان  کاریگــەری  و  بــووم  سەرســام  زۆریــان پێیــان  کاریگــەری  و  بــووم  سەرســام  پێیــان 

لەســەرم جێهێشــتووە.لەســەرم جێهێشــتووە.
ــێ  ــردن، بەســەریدا ت ــەی کاری مۆمیاک ــێ  ئ ــردن، بەســەریدا ت ــەی کاری مۆمیاک ــان: ئ ــان:ڕام ڕام

ــوی؟ ــوی؟نەپەڕی نەپەڕی
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: مۆمیــا کردن، بابەتێکــی جیاوازە،  مۆمیــا کردن، بابەتێکــی جیاوازە، 
ــدی،  ــە ناوەن ــە ل ــی ســەرەتایی و ن ــە خوێندن ــە ل ــدی، ن ــە ناوەن ــە ل ــی ســەرەتایی و ن ــە خوێندن ــە ل ن
پێمخــۆش نەبــووە، پێشــتر ئــەوەم نەدیبــوو، م. پێمخــۆش نەبــووە، پێشــتر ئــەوەم نەدیبــوو، م. 
ــی  ــری دووکانێک ــازاڕی عەس ــە ب ــتەفا، ل ــێخ مس ــی ش ــری دووکانێک ــازاڕی عەس ــە ب ــتەفا، ل ــێخ مس ش

دانابــوو، بــۆ یەکــەم جــار مۆمیــام لــەوێ بینــی.دانابــوو، بــۆ یەکــەم جــار مۆمیــام لــەوێ بینــی.
ڕامــان:ڕامــان: م. شــێخ مســتەفا بەرزنجی، کتێبێکیشــی  م. شــێخ مســتەفا بەرزنجی، کتێبێکیشــی 

لەســەر مۆمیاکــردن نووســی و بــاڵوی کــردەوە.لەســەر مۆمیاکــردن نووســی و بــاڵوی کــردەوە.
ــە  ــوو، ک ــی ب ــەوە دوای ــێ، ئ ــە  بەڵ ــوو، ک ــی ب ــەوە دوای ــێ، ئ ــان: بەڵ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
چوومــە خانــەی مامۆســتایان، ئیتــر لــەوێ زۆر چوومــە خانــەی مامۆســتایان، ئیتــر لــەوێ زۆر 

گــۆڕان لــە ڕوانینــی منــدا ڕووی دا.گــۆڕان لــە ڕوانینــی منــدا ڕووی دا.
ڕامــان:ڕامــان: ئێســتا ســەبارەت بــە قۆناغــی ســەرەتایی  ئێســتا ســەبارەت بــە قۆناغــی ســەرەتایی 

و ناوەنــدی هیچــت نەمــا باســی بکەیــت؟و ناوەنــدی هیچــت نەمــا باســی بکەیــت؟
ــش  ــە پێ ــەی ک ــەو هونەرمەندان ــش  ئ ــە پێ ــەی ک ــەو هونەرمەندان ــان: ئ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
زامــدار  خالیــد  ناســیومن،  مامۆســتایان  زامــدار خانــەی  خالیــد  ناســیومن،  مامۆســتایان  خانــەی 
یەکێکیانــە، پێــش چوونــم بــۆ خانــەی مامۆســتایان یەکێکیانــە، پێــش چوونــم بــۆ خانــەی مامۆســتایان 
دووکانەکــەی لــە نزیــک ماڵــی خۆمــان بــوو، الی دووکانەکــەی لــە نزیــک ماڵــی خۆمــان بــوو، الی 

قــەرەداغ، بــەردەم پەیکــەری نارامســین، قــەرەداغ، بــەردەم پەیکــەری نارامســین، 99/ / ٤٤/ / ٢015٢015، ، 
گەشــتی زانســتی قوتابیانــی کۆلێــژی هونــەر بــۆ قــەرەداغ.گەشــتی زانســتی قوتابیانــی کۆلێــژی هونــەر بــۆ قــەرەداغ.
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فلکــەی ســجن، خالیــد زامــدارم دەبینــی لەوێ ئیشــی فلکــەی ســجن، خالیــد زامــدارم دەبینــی لەوێ ئیشــی 
دەکــرد، هۆیەکانــی فێرکردنــی بــۆ قوتابیــان دروســت دەکــرد، هۆیەکانــی فێرکردنــی بــۆ قوتابیــان دروســت 
ــردن،  ــێ دەک ــان ل ــە داوای ــە قوتابخان ــە ل ــرد، ک ــردن، دەک ــێ دەک ــان ل ــە داوای ــە قوتابخان ــە ل ــرد، ک دەک
یــان مامۆســتا داوای باڵوکراوەیــان دەکــرد، ئــەو یــان مامۆســتا داوای باڵوکراوەیــان دەکــرد، ئــەو 

ــردن. ــت دەک ــۆ دروس ــراوەی ب ــردن.باڵوک ــت دەک ــۆ دروس ــراوەی ب باڵوک
ڕامــان:ڕامــان: ئاخــر بژێــوی لەســەر ئەوەبــوو، باڵوکراوەی  ئاخــر بژێــوی لەســەر ئەوەبــوو، باڵوکراوەی 

دیــواری قوتابخانــەی بۆیــان دروســت دەکرد.دیــواری قوتابخانــەی بۆیــان دروســت دەکرد.
کــەوا  ئــەو شــتانەی  بەڵــێ،  کــەوا   ئــەو شــتانەی  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ــۆی  ــران، ب ــان داوا دەک ــە قوتابی ــە، ل ــە قوتابخان ــۆی ل ــران، ب ــان داوا دەک ــە قوتابی ــە، ل ــە قوتابخان ل
بــوو،  ئــەوە  کاســبییەکەی  دەکــردن،  بــوو، دروســت  ئــەوە  کاســبییەکەی  دەکــردن،  دروســت 
یــان خۆشنووســیی بــۆ تابلــۆی دووکانــدارەکان یــان خۆشنووســیی بــۆ تابلــۆی دووکانــدارەکان 
دەنووســی، جــاری وا هەبــوو بــە وێنــەوە تابلۆکانــی دەنووســی، جــاری وا هەبــوو بــە وێنــەوە تابلۆکانــی 
ــەزاز  ــا ق ــەڵ عەت ــەوە لەگ ــرد، دوای ئ ــان دەک ــەزاز بۆی ــا ق ــەڵ عەت ــەوە لەگ ــرد، دوای ئ ــان دەک بۆی
پێکــەوە کاریــان کــرد، هاتنــە خوارتــر، لە شــەقامی پێکــەوە کاریــان کــرد، هاتنــە خوارتــر، لە شــەقامی 
پیرەمێــرد الی دووکانــی شــێرکۆی خۆشــنووس.پیرەمێــرد الی دووکانــی شــێرکۆی خۆشــنووس.

ڕامــان:ڕامــان: مەبەســتت لــە شــێرکۆی خۆشــنووس،  مەبەســتت لــە شــێرکۆی خۆشــنووس، 
شــێرکۆ عەزیــزی خۆشنووســە؟شــێرکۆ عەزیــزی خۆشنووســە؟

ئــەو  چــووە  دواتــر  بەڵــێ،  ئــەو   چــووە  دواتــر  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
شــوێنەی نزیــک ســتۆدیۆ جــوان لــە ســابوونکەران، شــوێنەی نزیــک ســتۆدیۆ جــوان لــە ســابوونکەران، 
ــی لەســەر  ــوو، ئیتــر پەندەکان ــەوە دوا شــوێنی ب ــی لەســەر ئ ــوو، ئیتــر پەندەکان ــەوە دوا شــوێنی ب ئ

دیــواری بەرانبــەر دووکانەکــەی دەنووســی. دیــواری بەرانبــەر دووکانەکــەی دەنووســی. 
ــد  ــەی خالی ــەو قۆناغ ــە کاری ئ ــاگام ل ــد  ئ ــەی خالی ــەو قۆناغ ــە کاری ئ ــاگام ل ــان: ئ ــان:ڕام ڕام
زامــدار بــوو، بەهــۆی ئــەوەی ســەرڕێی دایــرە و زامــدار بــوو، بەهــۆی ئــەوەی ســەرڕێی دایــرە و 
ماڵــەوەم بــوو، بــەردەوام بەوێــدا تێدەپەڕیــم و ماڵــەوەم بــوو، بــەردەوام بەوێــدا تێدەپەڕیــم و 
دیوارەکەیــم  نووســینی ســەر  پەنــد و  دیوارەکەیــم شــیعر و  نووســینی ســەر  پەنــد و  شــیعر و 

دەخوێنــدەوە.دەخوێنــدەوە.
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بێجگــە لــەوەی ئیشــەکانی م.  بێجگــە لــەوەی ئیشــەکانی م. 
جەمــال بەختیــار زۆر بەالمــەوە جێــی ســرنج بــوون، جەمــال بەختیــار زۆر بەالمــەوە جێــی ســرنج بــوون، 
لــە  لــە زۆر بــۆ شــانۆگەریش ڕۆیشــتووم، ئەوکاتــە  زۆر بــۆ شــانۆگەریش ڕۆیشــتووم، ئەوکاتــە 
ــە  ــە بەرانبــەر مزگەوتــی گــەورە کــە ئێســتا کــراوە ب بەرانبــەر مزگەوتــی گــەورە کــە ئێســتا کــراوە ب

ــەورە. ــی گ ــەورە.مارکێتێک ــی گ مارکێتێک
ڕامان:ڕامان: ئێستا شوێنەکە بووەتە کاسۆمۆڵ. ئێستا شوێنەکە بووەتە کاسۆمۆڵ.

پێشــتر  کاســۆمۆڵ،  پێشــتر شــوێنی  کاســۆمۆڵ،  شــوێنی  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 

کتێبخانــە بــوو، دوایــی بەڕێوەبەرێتیــی پــەروەردەی کتێبخانــە بــوو، دوایــی بەڕێوەبەرێتیــی پــەروەردەی 
و  تەســکەرە  فەرمانگــەی  ئــەوە  دوای  و تێچــوو،  تەســکەرە  فەرمانگــەی  ئــەوە  دوای  تێچــوو، 
ڕەگەزنامــەی تێــدا بــوو، لــەو شــوێنەدا شــانۆگەری ڕەگەزنامــەی تێــدا بــوو، لــەو شــوێنەدا شــانۆگەری 

ــرا. ــش دەک ــرا.نمای ــش دەک نمای
ڕامان:ڕامان: خۆت لەوێ هیچ شانۆگەرییەکت بینیوە؟ خۆت لەوێ هیچ شانۆگەرییەکت بینیوە؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، »بووکــی ژێــر دەواری  بەڵــێ، »بووکــی ژێــر دەواری 
ڕەش‹‹، هەروەهــا دوو ســێ شــانۆگەریم لــەوێ ڕەش‹‹، هەروەهــا دوو ســێ شــانۆگەریم لــەوێ 
بینیــوە، ئێســتا ناوەکانیانــم لەبیــر نەمــاون، بــەاڵم بینیــوە، ئێســتا ناوەکانیانــم لەبیــر نەمــاون، بــەاڵم 
کــە باســیان دەکــەن بەبیــرم دێنــەوە، دیکــۆری کــە باســیان دەکــەن بەبیــرم دێنــەوە، دیکــۆری 
شــانۆگەرییەکانی ئەوکاتــە وێنــە بــوون، لەســەر شــانۆگەرییەکانی ئەوکاتــە وێنــە بــوون، لەســەر 
ــە  ــرا و ل ــە دەکێش ــەورە وێن ــە قوماشــێکی گ ــە پارچ ــرا و ل ــە دەکێش ــەورە وێن ــە قوماشــێکی گ پارچ

بەشــی دواوەی شــانۆکە هەڵدەواســرا.بەشــی دواوەی شــانۆکە هەڵدەواســرا.
ڕامان:ڕامان: کێ ئەو وێنانەی دەکێشا؟ کێ ئەو وێنانەی دەکێشا؟

قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: لــەو کەســانەی ئــەو کاتــە وێنــەی لــەو کەســانەی ئــەو کاتــە وێنــەی 
دیکۆریــان کــردووە: حەســەن فــەالح و جەمــال دیکۆریــان کــردووە: حەســەن فــەالح و جەمــال 
بەختیــار بــوون.. »بووکــی ژێــر دەواری ڕەش‹‹ بەختیــار بــوون.. »بووکــی ژێــر دەواری ڕەش‹‹ 
دیکــۆری پشــتەوەی وێنــە بــوو، وێنەکانیــم لەبیــرە، دیکــۆری پشــتەوەی وێنــە بــوو، وێنەکانیــم لەبیــرە، 
ــکا،  ــار بی ــال بەختی ــە زۆری جەم ــوو ب ــەوە دەچ ــکا، ل ــار بی ــال بەختی ــە زۆری جەم ــوو ب ــەوە دەچ ل
ئــەو مانــگ و شــتانەی تێــدا بــوو، ئەوانــە لــەالی من ئــەو مانــگ و شــتانەی تێــدا بــوو، ئەوانــە لــەالی من 
بینینیــان بووبــووە بەشــێکی گرنگــی بینراوەکانــم، بینینیــان بووبــووە بەشــێکی گرنگــی بینراوەکانــم، 

واتــە دووبــارە بــوون.واتــە دووبــارە بــوون.
ڕامان:ڕامان: ئەمانەش کاریگەرییان لەسەرت هەبوو؟ ئەمانەش کاریگەرییان لەسەرت هەبوو؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بێگومــان، ئەگــەر جڵــەو بدەیتــە  بێگومــان، ئەگــەر جڵــەو بدەیتــە 
ســۆزت، تــۆ بەخــۆت نازانــی و دەکەویتــە الســایی ســۆزت، تــۆ بەخــۆت نازانــی و دەکەویتــە الســایی 
کردنەوەیــان، یــان تــۆش شــتێک دەکــەی مانگێکــی کردنەوەیــان، یــان تــۆش شــتێک دەکــەی مانگێکــی 
تێــدا بــێ، بەبــێ ئــەوەی بەخــۆت بزانــی، کاریگــەری تێــدا بــێ، بەبــێ ئــەوەی بەخــۆت بزانــی، کاریگــەری 

ئــەوەت لــەال دەمێنێتــەوە. ئــەوەت لــەال دەمێنێتــەوە. 
ڕامــان:ڕامــان: کــە حــەزت بــە بینینــی شــانۆگەری بووە،  کــە حــەزت بــە بینینــی شــانۆگەری بووە، 

هیــچ لــە بواری شــانۆدا کارت کــردووە؟هیــچ لــە بواری شــانۆدا کارت کــردووە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: تەنیــا بەهــۆی هاوڕێیەتــی و  تەنیــا بەهــۆی هاوڕێیەتــی و 
تێکەاڵویــم لەگــەڵ تیپــی ســلێمانی و پێشــڕەو، تێکەاڵویــم لەگــەڵ تیپــی ســلێمانی و پێشــڕەو، 
ــۆ تیپــی پێشــڕەو کــردووە. ــۆ تیپــی پێشــڕەو کــردووە.یــەک دوو پۆســتەرم ب یــەک دوو پۆســتەرم ب
ڕامــان:ڕامــان: تــۆ لــە نزیکــەوە هونەرمەنــد جەمــال  تــۆ لــە نزیکــەوە هونەرمەنــد جەمــال 
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دەناســی؟ دەناســی؟بەختیــارت  بەختیــارت 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەو زۆر هاوڕێــی نــووری بــەدەوی  ئــەو زۆر هاوڕێــی نــووری بــەدەوی 
بــوو کــە لــە بەڕێوەبەرایەتیــی پەروەردەی ســلێمانی بــوو کــە لــە بەڕێوەبەرایەتیــی پەروەردەی ســلێمانی 
بەرپرســی ئەرشــیڤ بــوو، خــۆی وەرزشــکار بــوو، بەرپرســی ئەرشــیڤ بــوو، خــۆی وەرزشــکار بــوو، 
ــە بــواری فوتبــۆڵ و وەرزش چاالکــی  ــە بــواری فوتبــۆڵ و وەرزش چاالکــی بــە گشــتی ل بــە گشــتی ل
لــە  بــوو،  لــە هەبــوو، کەســێکی زۆر دەســتڕەنگین  بــوو،  هەبــوو، کەســێکی زۆر دەســتڕەنگین 
بــواری کۆکردنــەوەی قــەوان و شــریت کاری دەکرد، بــواری کۆکردنــەوەی قــەوان و شــریت کاری دەکرد، 
لــە تیپــی مەولــەوی کــۆن، ســەردەمی قــادر دیــان لــە تیپــی مەولــەوی کــۆن، ســەردەمی قــادر دیــان 

لەگەڵیــان بــوو، لــەو بوارانــەدا زۆر چــاالک بــوو.لەگەڵیــان بــوو، لــەو بوارانــەدا زۆر چــاالک بــوو.
ڕامــان:ڕامــان: گوتــت جەمــال بەختیــار هاوڕێــی نزیکــی  گوتــت جەمــال بەختیــار هاوڕێــی نزیکــی 

نــووری بــەدەوی بــوو، قســەکەت تــەواو نەکــرد.نــووری بــەدەوی بــوو، قســەکەت تــەواو نەکــرد.
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، ســەفەرێکیان بــۆ کارێــک  بەڵــێ، ســەفەرێکیان بــۆ کارێــک 
ــە  ــار هات ــال بەختی ــەروەردە، جەم ــۆ پ ــووم ب ــە چووب ــار هات ــال بەختی ــەروەردە، جەم ــۆ پ ــووم ب چووب
ــیم  ــەوێ ناس ــە ل ــوو ک ــۆش ب ــێ خ ــەوێ، زۆرم پ ــیم ئ ــەوێ ناس ــە ل ــوو ک ــۆش ب ــێ خ ــەوێ، زۆرم پ ئ
ــووری  ــە الی ن ــرد، دەهات ــی ک ــووری و دوو قســەم لەگەڵ ــە الی ن ــرد، دەهات ــی ک و دوو قســەم لەگەڵ
ــوو، پێشــتر مــن  ــوو، پێشــتر مــن بــەدەوی، نازانــم چ ئیشــێکی هەب بــەدەوی، نازانــم چ ئیشــێکی هەب
تەنیــا جاروبــار لــە شــەقام و ســەر ڕێــگا دەمبینــی، تەنیــا جاروبــار لــە شــەقام و ســەر ڕێــگا دەمبینــی، 

قســەم  نەختێــک  لەوێــدا  قســەم بــەاڵم  نەختێــک  لەوێــدا  بــەاڵم 
ــرد. ــەڵ ک ــرد.لەگ ــەڵ ک لەگ

ڕامــان:ڕامــان: قســەکانتان لــە بــارەی  قســەکانتان لــە بــارەی 
چییــەوە بــوو؟چییــەوە بــوو؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: زیاتر خۆناســاندن  زیاتر خۆناســاندن 
و باســی ئــەو کارانــەی بــوو کــە و باســی ئــەو کارانــەی بــوو کــە 

ــن. ــن.پێشــتر بینیبووم پێشــتر بینیبووم
ــی دی، وەک  ــەی ئەوان ــی دی، وەک  ئ ــەی ئەوان ــان: ئ ــان:ڕام ڕام

م. عومــەر عەلــی ئەمیــن، کــە ئەویــش دووکانێکــی م. عومــەر عەلــی ئەمیــن، کــە ئەویــش دووکانێکــی 
هەبــوو؟هەبــوو؟

عەلــی  عومــەر  م.  ڕاســتە،  عەلــی   عومــەر  م.  ڕاســتە،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ئەمیــن، دووکانێکــی لــە بەشــی ســەرەوەی بــازاڕی ئەمیــن، دووکانێکــی لــە بەشــی ســەرەوەی بــازاڕی 
هونەرمەنــد شــێرزاد شــەوقی  هەبــوو،  هونەرمەنــد شــێرزاد شــەوقی شووشــە  هەبــوو،  شووشــە 
ــپانیی  ــی ئیس ــی وێنەکێش ــۆی نەقڵ ــەک دوو تابل ــپانیی ی ــی ئیس ــی وێنەکێش ــۆی نەقڵ ــەک دوو تابل ی
ــوو، ئــەوەی  ــەو داناب ــە دووکانەکــەی ئ ــوو، ئــەوەی مۆریللــۆی ل ــەو داناب ــە دووکانەکــەی ئ مۆریللــۆی ل
منداڵێــک شــووتی دەخــوا، یەکێکــی دیکەشــیان لــە منداڵێــک شــووتی دەخــوا، یەکێکــی دیکەشــیان لــە 

ســووچێکدا، وەک منداڵێکــی هــەژار دانیشــتووە، ســووچێکدا، وەک منداڵێکــی هــەژار دانیشــتووە، 
ماوەیەکــی زۆر ئەوانــەی لــە دووکانەکــەی ئــەو ماوەیەکــی زۆر ئەوانــەی لــە دووکانەکــەی ئــەو 
ــوون. ــی جــوان ب ــە ئیشــی ئەکادیم ــوو، ئەوان ــوون.داناب ــی جــوان ب ــە ئیشــی ئەکادیم ــوو، ئەوان داناب
ڕامــان:ڕامــان: م. شــێرزاد شــەوقی بــۆ فرۆشــتن لــەالی  م. شــێرزاد شــەوقی بــۆ فرۆشــتن لــەالی 

دانابــوو؟دانابــوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: لــەوە دەچــوو بــۆ فرۆشــتن داینابن،  لــەوە دەچــوو بــۆ فرۆشــتن داینابن، 
ــدا دەڕۆیشــتم،  ــی دووکانەکەی ــە بەردەم ــن ب ــەاڵم م ــدا دەڕۆیشــتم، ب ــی دووکانەکەی ــە بەردەم ــن ب ــەاڵم م ب
ئەوســا )م. عومــەر عەلــی ئەمیــن(م نەدەناســی، ئەوســا )م. عومــەر عەلــی ئەمیــن(م نەدەناســی، 
دوایــی ناســیم و تێکــەاڵو بووین، بــە تایبەتی دەچووم دوایــی ناســیم و تێکــەاڵو بووین، بــە تایبەتی دەچووم 
ســەیری کارەکانیــم دەکــرد، ئامێــری مۆســیقایی و ســەیری کارەکانیــم دەکــرد، ئامێــری مۆســیقایی و 
بۆیــە و ڕەنــگ، هەروەهــا وێنــە و تابلۆکانــی خــۆی، بۆیــە و ڕەنــگ، هەروەهــا وێنــە و تابلۆکانــی خــۆی، 
ــوو، دەچــووم  ــک وردەواڵەیشــی داناب ــەڵ کۆمەڵێ ــوو، دەچــووم لەگ ــک وردەواڵەیشــی داناب ــەڵ کۆمەڵێ لەگ

ــەوێ دەوەســتام و ســەیری شــتەکانیم دەکــرد. ــەوێ دەوەســتام و ســەیری شــتەکانیم دەکــرد.ل ل
ڕامان:ڕامان: یادەوەریت باشــە، ســەرچاوەی ڕۆشــنبیریی  یادەوەریت باشــە، ســەرچاوەی ڕۆشــنبیریی 

بینینەکانــت جوان دەستنیشــان دەکەی.بینینەکانــت جوان دەستنیشــان دەکەی.
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بــا هــەر لــە باســی ســەیرکردنی  بــا هــەر لــە باســی ســەیرکردنی 
یــەک دوو شــتی  ئــەو دووکانــە  یــەک دوو شــتی کاری هونــەری  ئــەو دووکانــە  کاری هونــەری 
چونکــە  بگێڕمــەوە،  بــۆ  چونکــە تریشــت  بگێڕمــەوە،  بــۆ  تریشــت 
ئەوانــەش هەمــووی بابەتــی بینینــن. ئەوانــەش هەمــووی بابەتــی بینینــن. 
هــەر لەوێــدا، ئــەو شــوێنەی )م. هــەر لەوێــدا، ئــەو شــوێنەی )م. 
ــوو،  ــێ ب ــن(ی ل ــی ئەمی ــەر عەل ــوو، عوم ــێ ب ــن(ی ل ــی ئەمی ــەر عەل عوم
ــازاڕی شووشــە وەرە خــوارەوە بــۆ  ــۆ ب ــازاڕی شووشــە وەرە خــوارەوە ب ب
ــازی  ــەوکەتی دانس ــەی ش ــەو کۆاڵن ــازی ئ ــەوکەتی دانس ــەی ش ــەو کۆاڵن ئ
ــی  ــەری دووکان ــە بەرانب ــوو، ک ــێ ب ــی ل ــەری دووکان ــە بەرانب ــوو، ک ــێ ب ل
وردەواڵــەی  بــوو،  ئەحمــەد  وردەواڵــەی شــێخ  بــوو،  ئەحمــەد  شــێخ 
نوقڵــی  و  دەفتــەر  و  قەڵــەم  و  منــداڵ  نوقڵــی بابەتــی  و  دەفتــەر  و  قەڵــەم  و  منــداڵ  بابەتــی 
ــەی  ــووی وێن ــەی هەم ــت، جامخانەک ــدا دەفرۆش ــەی تێ ــووی وێن ــەی هەم ــت، جامخانەک ــدا دەفرۆش تێ
فۆتۆگرافیــی کەســایەتییە ناودارەکانــی کــورد و فۆتۆگرافیــی کەســایەتییە ناودارەکانــی کــورد و 
ــدی  ــە ناوەن ــن ل ــە م ــەو کات ــوو، ئ ــدا ب ــری تێ ــدی هیت ــە ناوەن ــن ل ــە م ــەو کات ــوو، ئ ــدا ب ــری تێ هیت
بــووم، خــۆی هەنــدێ وێنــەی بــۆ ســتۆدیۆ ڕەفیــق بــووم، خــۆی هەنــدێ وێنــەی بــۆ ســتۆدیۆ ڕەفیــق 

دەبــرد و چاپــی دەکردنــەوە.دەبــرد و چاپــی دەکردنــەوە.
ڕامان:ڕامان: ناوی تەواوی شێخ ئەحمەد نازانی؟ ناوی تەواوی شێخ ئەحمەد نازانی؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نــاوی شــێخ ئەحمــەد شــێخ  نــاوی شــێخ ئەحمــەد شــێخ 

لە خانەی مامۆستایاندا 
زۆر گۆڕان لە ڕوانینی 
هونەریمدا ڕووی دا.. 
لە سااڵنی شەستەکانیش 
زۆر گرنگیی بە هونەری 
قوتابخانەکان نەدەدرا.
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عەبدوڵــاڵ شــێخ تەهــا بــوو، جامخانەکــەی وێنــەی عەبدوڵــاڵ شــێخ تەهــا بــوو، جامخانەکــەی وێنــەی 
فۆتۆگرافــی زۆر جوانــی تێــدا بــوو، جــار جــار فۆتۆگرافــی زۆر جوانــی تێــدا بــوو، جــار جــار 
وێنەکانیشــی دەگــۆڕی، وێنــەی گۆرانیبێــژەکان، وێنەکانیشــی دەگــۆڕی، وێنــەی گۆرانیبێــژەکان، 
ــی  ــتی زۆر دەگمەن ــک ش ــان هەندێ ــەرەکان، ی ــی ئەکت ــتی زۆر دەگمەن ــک ش ــان هەندێ ــەرەکان، ی ئەکت

ــران. ــەال دەبین ــران.ل ــەال دەبین ل
ڕامان:ڕامان: لە دووکانەکەی تەنیا وێنەی دەفرۆشت؟ لە دووکانەکەی تەنیا وێنەی دەفرۆشت؟

ــەی زۆری  ــا، خۆیشــی وردەواڵ ــەی زۆری ن ــا، خۆیشــی وردەواڵ ــان: ن ــادر میرخ ــان: ق ــادر میرخ ق
ــەاڵم  ــتام، ب ــەوێ زۆر دەوەس ــە ئ ــوو، دەچووم ــەاڵم هەب ــتام، ب ــەوێ زۆر دەوەس ــە ئ ــوو، دەچووم هەب
ــوو، مــن ســەرقاڵی  ــوو، مــن ســەرقاڵی خەســڵەتێکی زۆر ســەیری هەب خەســڵەتێکی زۆر ســەیری هەب
لــە  و  دەهــات  بەدزییــەوە  بــووم،  لــە ســەیرکردن  و  دەهــات  بەدزییــەوە  بــووم،  ســەیرکردن 
پشــتەوە لەپــڕ یــەک پەلەپیتکــەی لــە گوێــت دەدا، پشــتەوە لەپــڕ یــەک پەلەپیتکــەی لــە گوێــت دەدا، 
ــااڵن  ــوو من ــۆ هەم ــوو، ب ــن نەب ــۆ م ــەر ب ــە ه ــااڵن ئەم ــوو من ــۆ هەم ــوو، ب ــن نەب ــۆ م ــەر ب ــە ه ئەم
بــوو کــە لەبــەردەم دووکانەکەیــدا ڕادەوەســتان بــۆ بــوو کــە لەبــەردەم دووکانەکەیــدا ڕادەوەســتان بــۆ 
ــەزم  ــتم، ح ــرا دەڕۆیش ــش خێ ــڕۆن، منی ــەوەی ب ــەزم ئ ــتم، ح ــرا دەڕۆیش ــش خێ ــڕۆن، منی ــەوەی ب ئ
دەکــرد هەمــوو جــارێ بچــم تێــر تێــر ســەیری دەکــرد هەمــوو جــارێ بچــم تێــر تێــر ســەیری 

ــەم. ــتەکانی بک ــەم.ش ــتەکانی بک ش
ڕامان:ڕامان: دووکانەکەی ناوی چ بوو؟ دووکانەکەی ناوی چ بوو؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: دووکانەکــە، دووکانێکــی ئاســایی  دووکانەکــە، دووکانێکــی ئاســایی 
بــوو، بــەاڵم وردەواڵــە و شــتی تێــدا دەفرۆشــت.بــوو، بــەاڵم وردەواڵــە و شــتی تێــدا دەفرۆشــت.

ڕامان:ڕامان: دووکانەکەی ناوی نەبوو؟ دووکانەکەی ناوی نەبوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: دووکانەکــەی تابلــۆی نەبــوو،  دووکانەکــەی تابلــۆی نەبــوو، 
ــوو.  ــی شــەوکەتی دانســاز ب ــەر دووکان ــەر بەرانب ــوو. ه ــی شــەوکەتی دانســاز ب ــەر دووکان ــەر بەرانب ه
ڕامــان:ڕامــان: تــا ئــەو قۆناغــە چەنــد ســوودت لــە  تــا ئــەو قۆناغــە چەنــد ســوودت لــە 
ــک  ــی نزی ــد لێ ــرت، چەن ــراف وەرگ ــەری فۆتۆگ ــک هون ــی نزی ــد لێ ــرت، چەن ــراف وەرگ ــەری فۆتۆگ هون

بوویتــەوە؟بوویتــەوە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: مــن یەکێــک بــووم لەوانــەی کــە  مــن یەکێــک بــووم لەوانــەی کــە 

زۆر حــەزم لــە وێنەگرتــن بــوو.زۆر حــەزم لــە وێنەگرتــن بــوو.
ڕامان:ڕامان: کامێرای تایبەتی خۆت هەبوو؟ کامێرای تایبەتی خۆت هەبوو؟

بــەاڵم  نەبــوو،  کامێــرام  خــۆم  بــەاڵم   نەبــوو،  کامێــرام  خــۆم  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
لەگــەڵ ئــەو شــاگردەی باوکــم، کــە ســدیق محەمــەد لەگــەڵ ئــەو شــاگردەی باوکــم، کــە ســدیق محەمــەد 
بۆســکانی نــاو بــوو، وەک بــرام وابــوو، لــە جەژنانــدا بۆســکانی نــاو بــوو، وەک بــرام وابــوو، لــە جەژنانــدا 
هــەر بەیانــی جــەژن زوو لــە ماڵــی خۆیــان بــە پەلــە هــەر بەیانــی جــەژن زوو لــە ماڵــی خۆیــان بــە پەلــە 
نانــی جەژنــی دەخــوارد، ڕێــک بــۆ ماڵــی ئێمــە نانــی جەژنــی دەخــوارد، ڕێــک بــۆ ماڵــی ئێمــە 

دەهــات، پێکــەوە بــۆ بــازاڕ دەڕۆیشــتین و یەکەم شــت دەهــات، پێکــەوە بــۆ بــازاڕ دەڕۆیشــتین و یەکەم شــت 
بیرمــان لێــی دەکــردەوە، بڕۆیــن بــۆ دووکانێــک وێنــە بیرمــان لێــی دەکــردەوە، بڕۆیــن بــۆ دووکانێــک وێنــە 
بگریــن، لــەالی عوســمانی حاجــی محەمــەدی وێنەگــر، بگریــن، لــەالی عوســمانی حاجــی محەمــەدی وێنەگــر، 
ــەعید  ــتەفا س ــێخ مس ــادگار، ش ــتۆدیۆ ی ــی س ــەعید خاوەن ــتەفا س ــێخ مس ــادگار، ش ــتۆدیۆ ی ــی س خاوەن
مەحمــوود  ڕەفیــق  مســتەفا،  ســتۆدیۆی  مەحمــوود خاوەنــی  ڕەفیــق  مســتەفا،  ســتۆدیۆی  خاوەنــی 

ــرت. ــان دەگ ــق وێنەم ــی ســتۆدیۆ ڕەفی ــرت.خاوەن ــان دەگ ــق وێنەم ــی ســتۆدیۆ ڕەفی خاوەن
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو کاتــە کــەم کــەس کامێــرای تایبەتــی  ئــەو کاتــە کــەم کــەس کامێــرای تایبەتــی 

خــۆی هەبــوو، ئــەوە زۆر دەگمــەن بــوو.خــۆی هەبــوو، ئــەوە زۆر دەگمــەن بــوو.
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەو هاوڕێیــەم هەندێــک جــار  ئــەو هاوڕێیــەم هەندێــک جــار 
کامێــرای دەهێنــا، لــە بــرادەر و هاوڕێــی خــۆی کامێــرای دەهێنــا، لــە بــرادەر و هاوڕێــی خــۆی 
وەری دەگــرت، فیلمێکــی دەکــڕی و تێــی دەکــرد، وەری دەگــرت، فیلمێکــی دەکــڕی و تێــی دەکــرد، 
ئیتــر خــۆی دەکەوتــە وێنەگرتــن، زۆرجــار وێنــەی ئیتــر خــۆی دەکەوتــە وێنەگرتــن، زۆرجــار وێنــەی 
بــە  تــێ دەکــەوت،  تریشــی  دیمەنــی  بــە شــوێن و  تــێ دەکــەوت،  تریشــی  دیمەنــی  شــوێن و 
گرتــووە،  وێنەمــان  جەژنێــک  هەمــوو  گرتــووە، یەکــەوە  وێنەمــان  جەژنێــک  هەمــوو  یەکــەوە 
جەژنــان پێکــەوە وێنــەی نــاو ســتۆدیۆمان دەگــرت، جەژنــان پێکــەوە وێنــەی نــاو ســتۆدیۆمان دەگــرت، 
ئــەو کاتــە ئــەوە بــاوی بــوو، جــاری وا هەبــوو چــوار ئــەو کاتــە ئــەوە بــاوی بــوو، جــاری وا هەبــوو چــوار 
ــان دەگــرت،  ــە ســتۆدیۆدا پێکــەوە وێنەی ــاوڕێ ل ــان دەگــرت، ه ــە ســتۆدیۆدا پێکــەوە وێنەی ــاوڕێ ل ه

ــینەما. ــۆ س ــن ب ــەوەش دەچووی ــینەما.دوای ئ ــۆ س ــن ب ــەوەش دەچووی دوای ئ
ڕامــان:ڕامــان: باشــە تــۆ کــە خولیایەکــی هونەریــت  باشــە تــۆ کــە خولیایەکــی هونەریــت 
هونــەرە  پەیمانگــەی  بــۆ  بــوو  چــۆن  هونــەرە هەبــووە،  پەیمانگــەی  بــۆ  بــوو  چــۆن  هەبــووە، 

نەچــووی؟ نەچــووی؟جوانــەکان  جوانــەکان 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەقــەت دنیایــەک حــەزم لێــی  بەقــەت دنیایــەک حــەزم لێــی 
ــۆ  ــۆن ب ــی، چ ــۆ زۆر منداڵ ــی ت ــم گوت ــووە، باوک ــۆ ب ــۆن ب ــی، چ ــۆ زۆر منداڵ ــی ت ــم گوت ــووە، باوک ب
ــەکان  ــەرە جوان ــرم. پەیمانگــەی هون ــدات دەنێ ــەکان بەغ ــەرە جوان ــرم. پەیمانگــەی هون ــدات دەنێ بەغ
ــە هیــچ شــوێنێکی دی  ــوو، ل ــە بەغــدا هەب ــا ل ــە هیــچ شــوێنێکی دی تەنی ــوو، ل ــە بەغــدا هەب ــا ل تەنی
نەبــوو، دووەم ئــەو حــەزی دەکــرد و دەیگــوت نەبــوو، دووەم ئــەو حــەزی دەکــرد و دەیگــوت 

ــە. ــە.بخوێن بخوێن
ــەی  ــارەدا ئەوان ــەم ش ــێ، ل ــرت ب ــۆ بی ــەی  ت ــارەدا ئەوان ــەم ش ــێ، ل ــرت ب ــۆ بی ــان: ت ــان:ڕام ڕام
قوتابــی بــوون و دەچوونــە بەغــدا، بــۆ ئــەوەی لــە قوتابــی بــوون و دەچوونــە بەغــدا، بــۆ ئــەوەی لــە 
پەیمانگــە هونــەرە جوانــەکان بخوێنــن، کــێ و کــێ پەیمانگــە هونــەرە جوانــەکان بخوێنــن، کــێ و کــێ 

بــوون؟بــوون؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەو کاتــە عەتــا قــەزاز، اللــە  ئــەو کاتــە عەتــا قــەزاز، اللــە 
عەبــدە، ســمکۆ تۆفیــق و دواتریــش گەنجەکانی دیکە عەبــدە، ســمکۆ تۆفیــق و دواتریــش گەنجەکانی دیکە 
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چــوون، ئەوانــە بەشــی وێنەکێشــانیان تــەواو کــرد، چــوون، ئەوانــە بەشــی وێنەکێشــانیان تــەواو کــرد، 
ــوون، مــن  ــە بەشــی شــانۆش کەســانی دیکــە هەب ــوون، مــن ل ــە بەشــی شــانۆش کەســانی دیکــە هەب ل
نەمدەناســین، زیاتــر ئەمانــەم دەناســی، هەرچەنــدە نەمدەناســین، زیاتــر ئەمانــەم دەناســی، هەرچەنــدە 
عەتــا قــەزاز، هەروەهــا )ســمکۆ تۆفیق(یــش لــە مــن عەتــا قــەزاز، هەروەهــا )ســمکۆ تۆفیق(یــش لــە مــن 

گەورەتــرن.گەورەتــرن.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی کاریگــەری ئەوانــەت لەســەر هەبوو؟  ئــەی کاریگــەری ئەوانــەت لەســەر هەبوو؟ 

پێشــانگەیان دەکردەوە؟پێشــانگەیان دەکردەوە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ســەرەتا زیاتــر پێوەندیــم لەگــەڵ  ســەرەتا زیاتــر پێوەندیــم لەگــەڵ 
ــە  ــە کەوت ــەزاز ک ــا ق ــوو، عەت ــداردا هەب ــد زام ــە خالی ــە کەوت ــەزاز ک ــا ق ــوو، عەت ــداردا هەب ــد زام خالی

ــە ســەردەمی ئێمــەدا بــوو. ــە ســەردەمی ئێمــەدا بــوو.پێشــانگەکردنەوە، ل پێشــانگەکردنەوە، ل
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو پەیکەرێکــی بــۆ پیرەمێردیش دروســت  ئــەو پەیکەرێکــی بــۆ پیرەمێردیش دروســت 

کردکرد..
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەو کاتــە خوێنــدکاری پەیمانگــە  ئــەو کاتــە خوێنــدکاری پەیمانگــە 
بــوو، هــەر ئــەوە بــوو کــە لەگــەڵ )حیکمــەت بــوو، هــەر ئــەوە بــوو کــە لەگــەڵ )حیکمــەت 

ــان. ــدی(دا کردی ــان.هین ــدی(دا کردی هین
ڕامان:ڕامان: پێکەوە کردیان؟ پێکەوە کردیان؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بــە یەکــەوە کردیــان، ئەوســا  بــە یەکــەوە کردیــان، ئەوســا 
بەشــی  لــە  ئەکادیمیــا،  لــە  هینــدی  بەشــی حیکمــەت  لــە  ئەکادیمیــا،  لــە  هینــدی  حیکمــەت 
ئارەزوویــەک  وەک  دوایــی  بــوو،  ئارەزوویــەک پەیکەرســازی  وەک  دوایــی  بــوو،  پەیکەرســازی 

هەڵبــژارد. هەڵبــژارد.نواندنــی  نواندنــی 
بــۆ  تــۆ  نەچوونــی  و  چــوون  هــۆی  بــۆ   تــۆ  نەچوونــی  و  چــوون  هــۆی  ڕامــان:ڕامــان: 
ــەداوی  ــەی ن ــت ڕێگ ــە باوک ــەر، ک ــەی هون ــەداوی پەیمانگ ــەی ن ــت ڕێگ ــە باوک ــەر، ک ــەی هون پەیمانگ
ــوو  ــەوە نەب ــەلەکە ئ ــی، مەس ــدا بخوێن ــە بەغ ــوو بچیت ــەوە نەب ــەلەکە ئ ــی، مەس ــدا بخوێن ــە بەغ بچیت
کــە هونــەر لەنــاو کــورددا ڕەواج و ڕێــز و بایەخــی کــە هونــەر لەنــاو کــورددا ڕەواج و ڕێــز و بایەخــی 

نەبــووە؟نەبــووە؟
ــاوەڕ دەکــەم وابێــت، ئەوانــەی  ــاوەڕ دەکــەم وابێــت، ئەوانــەی  ب قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ب
ــی  ــە ئاشــکرا پێ ــان خــۆی ب ــووە، بێگوم ــدا هەب ــی تێ ــە ئاشــکرا پێ ــان خــۆی ب ــووە، بێگوم ــدا هەب تێ
ــار دوور  ــە ش ــرد ل ــەزی نەدەک ــەر ح ــم، ه ــار دوور نەدەگوت ــە ش ــرد ل ــەزی نەدەک ــەر ح ــم، ه نەدەگوت
بکەومــەوە، حــەزی دەکــرد لــە نزیکییــەوە بــم، بکەومــەوە، حــەزی دەکــرد لــە نزیکییــەوە بــم، 
چونکــە مــن نۆبــەرەی بــووم، باوکیشــم گەنــج بــووە چونکــە مــن نۆبــەرەی بــووم، باوکیشــم گەنــج بــووە 
ــرم  ــی خــۆی شــاگردی باپی ــاوە، کات ــی هێن ــرم کــە ژن ــی خــۆی شــاگردی باپی ــاوە، کات ــی هێن کــە ژن
بــووە، ئیتــر باپیــرم کچەکــەی خــۆی داوەتــێ، بــووە، ئیتــر باپیــرم کچەکــەی خــۆی داوەتــێ، 
بــۆ دووکاندارییــش هــاوکاری کــردووە، هــەر لــە بــۆ دووکاندارییــش هــاوکاری کــردووە، هــەر لــە 

قەیســەرییەکەدا دووکانــی دانــاوە.قەیســەرییەکەدا دووکانــی دانــاوە.
ڕامــان:ڕامــان: پێشــتر باســی پیشــەکەی باوکتــان کــرد،  پێشــتر باســی پیشــەکەی باوکتــان کــرد، 

کاریگەریــی پیشــەکەی بەســەرتەوە چــی بــووە؟کاریگەریــی پیشــەکەی بەســەرتەوە چــی بــووە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: باوکــم جگــە لــە جلــی شــەرواڵ و  باوکــم جگــە لــە جلــی شــەرواڵ و 
مرادخانــی، کــەوا و ســەڵتەی پیاوانیشــی دەدووری، مرادخانــی، کــەوا و ســەڵتەی پیاوانیشــی دەدووری، 
هــی ناوچــەی گەرمیــان، ســوخمەی پیــاوان، ئەوەی هــی ناوچــەی گەرمیــان، ســوخمەی پیــاوان، ئەوەی 
کــوردی،  دەرپێــی  دەکــرا،  لەبــەر  ژێــرەوە  کــوردی، لــە  دەرپێــی  دەکــرا،  لەبــەر  ژێــرەوە  لــە 
دەدووری،  فەقێیانەداریشــی  کراســی  دەدووری، هەروەهــا  فەقێیانەداریشــی  کراســی  هەروەهــا 

ــاون. ــەو شــتانە نەم ــاون.ئێســتا ئ ــەو شــتانە نەم ئێســتا ئ
ــەی،  ــاس دەک ــتانە ب ــەو ش ــە ئ ــەی،  پێمخۆش ــاس دەک ــتانە ب ــەو ش ــە ئ ــان: پێمخۆش ــان:ڕام ڕام
و  قۆنــاغ  بەپێــی  کــوردی  جلوبەرگــی  و چونکــە  قۆنــاغ  بەپێــی  کــوردی  جلوبەرگــی  چونکــە 
مێــژوو و ســەردەمەکان، جلوبەرگــی منــداڵ، گەنــج، مێــژوو و ســەردەمەکان، جلوبەرگــی منــداڵ، گەنــج، 
ــارەوە  ــە ب ــان ل ــە زۆر کەمی ــرەت، ئەمان ــر، ئاف ــارەوە پی ــە ب ــان ل ــە زۆر کەمی ــرەت، ئەمان ــر، ئاف پی
نووســراوە، مــن لێــرەوە داوات لــێ دەکــەم، کــە نووســراوە، مــن لێــرەوە داوات لــێ دەکــەم، کــە 
بــاوک و باپیــرت ئــەو جانەیــان دووریــوە و تــۆش بــاوک و باپیــرت ئــەو جانەیــان دووریــوە و تــۆش 
شــارەزاییت لــە بارەیانــەوە هەیــە، لەســەر جــۆر و شــارەزاییت لــە بارەیانــەوە هەیــە، لەســەر جــۆر و 

ــیت. ــتێک بنووس ــە ش ــەو جلوبەرگان ــێوەی ئ ــیت.ش ــتێک بنووس ــە ش ــەو جلوبەرگان ــێوەی ئ ش
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: کاتــی خــۆی باپیــرم ئیشــی  کاتــی خــۆی باپیــرم ئیشــی 
کــەوا و ســەڵتەی پیــاوان و ژنــان بــووە، بــەاڵم کــەوا و ســەڵتەی پیــاوان و ژنــان بــووە، بــەاڵم 
کــەوای ژنانــی نــەدەدووری، ســەڵتەی ژنــان چــۆن کــەوای ژنانــی نــەدەدووری، ســەڵتەی ژنــان چــۆن 
بــوو، ســەڵتە کۆنەکــە، ئــەوەی ســیمدار بــوو، بــوو، ســەڵتە کۆنەکــە، ئــەوەی ســیمدار بــوو، 
ســیمی ســپی و ســیمی زەرد هەبــوو، هەندێــک ســیمی ســپی و ســیمی زەرد هەبــوو، هەندێــک 
ــان  ــوون، حەزی ــدەکان هەب ــەوادە دەوڵەمەن ــە خان ــان ل ــوون، حەزی ــدەکان هەب ــەوادە دەوڵەمەن ــە خان ل
خەڵکــی  بــەاڵم  بــێ،  زەرد  ســیمەکەی  خەڵکــی دەکــرد  بــەاڵم  بــێ،  زەرد  ســیمەکەی  دەکــرد 
ئاســایی جیاوازییــان نەدەکــرد و بــە ئاســایی بە الی ئاســایی جیاوازییــان نەدەکــرد و بــە ئاســایی بە الی 
ئــەو دوو ڕەنگــەدا دەڕۆیشــتن، ئــەوە نەخشــی تێــدا ئــەو دوو ڕەنگــەدا دەڕۆیشــتن، ئــەوە نەخشــی تێــدا 
ــەکەی  ــرا، قوماش ــیم دەک ــە س ــەکە ب ــوو، نەخش ــەکەی ب ــرا، قوماش ــیم دەک ــە س ــەکە ب ــوو، نەخش ب
پێیــان دەگــوت چۆغــە، قوماشــێکی ئەســتووری پێیــان دەگــوت چۆغــە، قوماشــێکی ئەســتووری 
تووکــن بــوو، نەختێــک ڕەش بــوو، دوایــی بــەو تووکــن بــوو، نەختێــک ڕەش بــوو، دوایــی بــەو 
بڵێــی  دانەدەخــرا،  دەیانبــڕی،  کــە  بڵێــی شــێوەیەی  دانەدەخــرا،  دەیانبــڕی،  کــە  شــێوەیەی 
ــەر  ــوو و لەب ــراوە ب ــاوا ک ــەر ئ ــە، ه ــەی هەی ــەر قۆپچ ــوو و لەب ــراوە ب ــاوا ک ــەر ئ ــە، ه ــەی هەی قۆپچ
دەکــرا، قۆڵەکــەی هەڵدەدرایــەوە، یــان وەک بڵێــی دەکــرا، قۆڵەکــەی هەڵدەدرایــەوە، یــان وەک بڵێــی 
بزمەیــەک )ســەرقۆڵ(ی هەبــوو، هەڵدەدرایــەوە.بزمەیــەک )ســەرقۆڵ(ی هەبــوو، هەڵدەدرایــەوە.
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ڕامــان:ڕامــان: قســەیەکت مــاوە لەســەر قۆناغی ســەرەتایی  قســەیەکت مــاوە لەســەر قۆناغی ســەرەتایی 
و ناوەندیــی خوێندنەکــەت بیکەی؟و ناوەندیــی خوێندنەکــەت بیکەی؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: مەگەر دواتر لەنــاو گفتوگۆکەماندا  مەگەر دواتر لەنــاو گفتوگۆکەماندا 
شــتم بیر بکەوێتەوە.شــتم بیر بکەوێتەوە.

ــە  ــەوەی بچین ــش ئ ــە  ئاخــر مەبەســتمە پێ ــەوەی بچین ــش ئ ــان: ئاخــر مەبەســتمە پێ ــان:ڕام ڕام
ســەر باســی قۆناغــی خوێندنی خانەی مامۆســتایان ســەر باســی قۆناغــی خوێندنی خانەی مامۆســتایان 

باســی بکەیــن.باســی بکەیــن.
ــر  ــەم هیچــی وام لەبی ــاوەڕ ناک ــر  ب ــەم هیچــی وام لەبی ــاوەڕ ناک ــادر میرخــان: ب ــادر میرخــان:ق ق
مابــێ، مەگــەر بــە بۆنەیــەک، شــتێکم بیــر بێتــەوە. مابــێ، مەگــەر بــە بۆنەیــەک، شــتێکم بیــر بێتــەوە. 
ڕامــان:ڕامــان: بێجگــە لــە کەشــتیی نــوح کــە مامۆســتا  بێجگــە لــە کەشــتیی نــوح کــە مامۆســتا 
نەجمەددیــن مــەال تێیــدا ژیــاوە و دەرســی کوردی و نەجمەددیــن مــەال تێیــدا ژیــاوە و دەرســی کوردی و 
فارســی و هەندێــک جــار بــە پــارە دەستنووســی بــۆ فارســی و هەندێــک جــار بــە پــارە دەستنووســی بــۆ 
شــاعیران نووســیوەتەوە، یــان وانــەی بــە منــدااڵن شــاعیران نووســیوەتەوە، یــان وانــەی بــە منــدااڵن 
ــوون  ــدەوار ب ــە نەخوێن ــەی ک ــەوە و ئەوان ــوون گوتووەت ــدەوار ب ــە نەخوێن ــەی ک ــەوە و ئەوان گوتووەت
فێــری خوێنــدەواری کــردوون، شــتێکی تــر کــە لــە فێــری خوێنــدەواری کــردوون، شــتێکی تــر کــە لــە 
ســلێمانی هەبــێ و ئەوهــا لــە یــادەوەری تــۆدا مابــێ ســلێمانی هەبــێ و ئەوهــا لــە یــادەوەری تــۆدا مابــێ 

و ســرنجی ڕاکێشــابیت چییــە؟و ســرنجی ڕاکێشــابیت چییــە؟
یــاد،   نایەتــەوە  وام  هیچــی  یــاد،    نایەتــەوە  وام  هیچــی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ــەال  ــە م ــەر ب ــە ه ــن، ئێم ــەال خــۆی مامۆســتا نەجمەددی ــە م ــەر ب ــە ه ــن، ئێم خــۆی مامۆســتا نەجمەددی
نەجمەددیــن ناســیومانە، مــەال نەجمەددیــن کــە ئــەو نەجمەددیــن ناســیومانە، مــەال نەجمەددیــن کــە ئــەو 
دەستنووســانەی دەنووســییەوە، زۆر جــار بینیومــە، دەستنووســانەی دەنووســییەوە، زۆر جــار بینیومــە، 

ــینەوە. ــەداد دەینووس ــووچ و م ــە ئ ــینەوە.ب ــەداد دەینووس ــووچ و م ــە ئ ب
مەرەکــەب  لــە  مەدادەکــەی  و  ئــووچ  مەرەکــەب   لــە  مەدادەکــەی  و  ئــووچ  ڕامــان:ڕامــان: 

نووســیوە. پێــی  و  نووســیوە.هەڵکێشــاوە  پێــی  و  هەڵکێشــاوە 
نووکــی  ئــەو  خــۆی  کاتــی  نووکــی   ئــەو  خــۆی  کاتــی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ئووچانــە لەگــەڵ دەســکەکەی بــە جیــا لــە دووکانــی ئووچانــە لەگــەڵ دەســکەکەی بــە جیــا لــە دووکانــی 
قرتاســی فرۆشــەکان هەبــوون، نووکــەکان بــە جیــا قرتاســی فرۆشــەکان هەبــوون، نووکــەکان بــە جیــا 
لــە قوتــووی تەنەکــەی بچووکــدا بــە قەبــارەی لــە قوتــووی تەنەکــەی بچووکــدا بــە قەبــارەی 
باریــک و ئەســتووری جیــا جیــا دەســت دەکــەوت. باریــک و ئەســتووری جیــا جیــا دەســت دەکــەوت. 
مرەکەبەکــەش بــە شــێوەی کڵــۆ بــوو، بــە ئــاو مرەکەبەکــەش بــە شــێوەی کڵــۆ بــوو، بــە ئــاو 
دەگیرایــەوە و لــە دەواتــا هەڵدەگیــرا، ئەمــە جێــی دەگیرایــەوە و لــە دەواتــا هەڵدەگیــرا، ئەمــە جێــی 
ســرنج بــوو، هەمــوو جــارێ دەچــووم ســەیری ســرنج بــوو، هەمــوو جــارێ دەچــووم ســەیری 
دەســتیم دەکــرد، شــتی تــر ســەبارەت بــەو بابەتــە، دەســتیم دەکــرد، شــتی تــر ســەبارەت بــەو بابەتــە، 

ــە.  ــاد نیی ــە ی ــرم ل ــە. هیچــی ت ــاد نیی ــە ی ــرم ل هیچــی ت
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی لــە بــارەی وێنەگــرە کۆنــەکان چیــت  ئــەی لــە بــارەی وێنەگــرە کۆنــەکان چیــت 

لــە یــادە؟لــە یــادە؟
ســلێمانی  لــە  خــۆی  کاتــی  ســلێمانی   لــە  خــۆی  کاتــی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
مەحمــوود ئەفەنــی باوکــی ڕەفیــق، یەحیــا ئەفەنی، مەحمــوود ئەفەنــی باوکــی ڕەفیــق، یەحیــا ئەفەنی، 
شــێخ مســتەفا و بابەعەلــی بــرای پێکــەوە بــوون، شــێخ مســتەفا و بابەعەلــی بــرای پێکــەوە بــوون، 

ــن. ــەرە کۆنەکان ــرە ه ــە وێنەگ ــن.ئەمان ــەرە کۆنەکان ــرە ه ــە وێنەگ ئەمان
ڕامــان:ڕامــان: بــە تایبەتــی بیســتوومە یەحیــا ئەفەنــی  بــە تایبەتــی بیســتوومە یەحیــا ئەفەنــی 
وێنەگرێکــی زۆر کــۆن بــووە، لــە هەموویــان کۆنتــر وێنەگرێکــی زۆر کــۆن بــووە، لــە هەموویــان کۆنتــر 

بــووە.بــووە.
ــا  ــری عەت ــی باپی ــا ئەفەن ــا  یەحی ــری عەت ــی باپی ــا ئەفەن ــان: یەحی ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
قــەزازە، باوکــی دایکێتــی، ڕەنگــە عەتــا قــەزاز قــەزازە، باوکــی دایکێتــی، ڕەنگــە عەتــا قــەزاز 
خۆشــی  چونکــە  بــێ،  لــەال  زۆرتــری  خۆشــی زانیــاری  چونکــە  بــێ،  لــەال  زۆرتــری  زانیــاری 
ــارەزووەی  ــەو ئ ــە، ئ ــە فۆتۆگراف ــارەزووی زۆری ل ــارەزووەی ئ ــەو ئ ــە، ئ ــە فۆتۆگراف ــارەزووی زۆری ل ئ
لــەوەوە وەرگرتبــوو، وێنــەی زۆری گرتــووە، زۆر لــەوەوە وەرگرتبــوو، وێنــەی زۆری گرتــووە، زۆر 
ــەری  ــەم کاریگ ــە، هەســت دەک ــرای پێی ــار کامێ ــەری ج ــەم کاریگ ــە، هەســت دەک ــرای پێی ــار کامێ ج

باپیــری لەســەرە.باپیــری لەســەرە.
لــەو  کــە  موکــری  کامــەران  ئــەی  لــەو   کــە  موکــری  کامــەران  ئــەی  ڕامــان:ڕامــان: 
ســەرەتایانەی بزاڤــی هونــەری شــێوەکاری وێنــەی ســەرەتایانەی بزاڤــی هونــەری شــێوەکاری وێنــەی 
کێشــاوە، کــە لەگــەڵ م. ئــازاد شــەوقی هاوپــۆل و کێشــاوە، کــە لەگــەڵ م. ئــازاد شــەوقی هاوپــۆل و 
هاوەڵــی یەکتــر بــوون، ئەویــش ئیشــی لــە بــواری هاوەڵــی یەکتــر بــوون، ئەویــش ئیشــی لــە بــواری 

هونــەری شــێوەکاریدا کــردووە؟هونــەری شــێوەکاریدا کــردووە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: زۆر کــەس هــەن وەک ئیــش،  زۆر کــەس هــەن وەک ئیــش، 
)مەحمــوود  لەوانــە  یەکێــک  کــردووە،  )مەحمــوود ئیشــیان  لەوانــە  یەکێــک  کــردووە،  ئیشــیان 
چاوشــین،  کامیــل  بــرای  کاکەیی(یــە،  چاوشــین، عەلــی  کامیــل  بــرای  کاکەیی(یــە،  عەلــی 
ــەی  ــەن و وێن ــی سروشــت و دیم ــەوەری کارەکان ــەی ت ــەن و وێن ــی سروشــت و دیم ــەوەری کارەکان ت
دەشــتودەر  لــە  حــەزی  خــۆی  بــوون،  دەشــتودەر باڵنــدە  لــە  حــەزی  خــۆی  بــوون،  باڵنــدە 
دیمەنەکانــی  تابلۆکانــی  بــەردەوام  بــوو،  ڕاو  دیمەنەکانــی و  تابلۆکانــی  بــەردەوام  بــوو،  ڕاو  و 
باڵندەیــەک، یــان زیاتــری تێــدا بــوو، کاتــی خــۆی باڵندەیــەک، یــان زیاتــری تێــدا بــوو، کاتــی خــۆی 
هاوبەشــەکانی  پێشــانگە  بەشــداری  هاوبەشــەکانی لەگەڵمانــدا  پێشــانگە  بەشــداری  لەگەڵمانــدا 
هونەرمەندانــی  پێشــانگەی  دووەم  لــە  هونەرمەندانــی دەکــرد،  پێشــانگەی  دووەم  لــە  دەکــرد، 
ــە داخــەوە  ــوو، ب ــە گەڵمــان بەشــدار ب ــە داخــەوە ســلێمانی ل ــوو، ب ــە گەڵمــان بەشــدار ب ســلێمانی ل
ئــەو هونەرمەنــدە ئەمــری خــوای کــرد، نازانــم ئــەو هونەرمەنــدە ئەمــری خــوای کــرد، نازانــم 
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ــی  ــە بەش ــی ل ــوە، کچێک ــە کوێ ــەکانی کەوتن ــی ئیش ــە بەش ــی ل ــوە، کچێک ــە کوێ ــەکانی کەوتن ئیش
جوانەکانــی  هونــەرە  پەیمانگــەی  جوانەکانــی وێنەکێشــانی  هونــەرە  پەیمانگــەی  وێنەکێشــانی 

دەیخوێنــد. دەیخوێنــد.ســلێمانی  ســلێمانی 
موکــری(م  )کامــەران  تابلــۆی  دوو  موکــری(م   )کامــەران  تابلــۆی  دوو  ڕامــان:ڕامــان: 
ــەی  ــە ڕێگ ــوو، ل ــدا ب ــە بەغ ــان ل ــەوە، یەکی ــەی دۆزیی ــە ڕێگ ــوو، ل ــدا ب ــە بەغ ــان ل ــەوە، یەکی دۆزیی
ــلێمانی،  ــەوە س ــەوە هێنامان ــزان و منداڵەکانیی ــلێمانی، خێ ــەوە س ــەوە هێنامان ــزان و منداڵەکانیی خێ
ئــەوە  دوای  گــرت،  تابلۆمــان  هــەردوو  ئــەوە وێنــەی  دوای  گــرت،  تابلۆمــان  هــەردوو  وێنــەی 
موکری(یــەوە  )کامــەران  بــارەی  لــە  موکری(یــەوە وتارێکــم  )کامــەران  بــارەی  لــە  وتارێکــم 
نووســی و لــە گۆڤــاری )ســلێمانی(دا بــاڵو کرایەوە، نووســی و لــە گۆڤــاری )ســلێمانی(دا بــاڵو کرایەوە، 
کــە بینیــم، ڕەنگــی تابلۆکانــم بــەدڵ نەبــوون و کــە بینیــم، ڕەنگــی تابلۆکانــم بــەدڵ نەبــوون و 
جــوان دەرنەچووبــوون، بۆیــە دووبــارە لــە گۆڤــاری جــوان دەرنەچووبــوون، بۆیــە دووبــارە لــە گۆڤــاری 
)هەرێمــی کوردســتان(دا بــاڵوم کردنــەوە. کامــەران )هەرێمــی کوردســتان(دا بــاڵوم کردنــەوە. کامــەران 
موکــری جگــە لــەوەی شــاعیر و چیڕۆکنــووس بــوو، موکــری جگــە لــەوەی شــاعیر و چیڕۆکنــووس بــوو، 
شــێوەکارێکیش  وەک  کردبــوو،  شــانۆیی  شــێوەکارێکیش کاری  وەک  کردبــوو،  شــانۆیی  کاری 
بەرهەمــی هەبــوو، مــن لــەو الیەنــەوە لەســەریم بەرهەمــی هەبــوو، مــن لــەو الیەنــەوە لەســەریم 

نووســی.نووســی.
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: حــەز دەکــەم لێــرەدا شــتێک  حــەز دەکــەم لێــرەدا شــتێک 
لەســەر مەســەلەی وێنەکێشــان و شــاعیر بڵێــم، لەســەر مەســەلەی وێنەکێشــان و شــاعیر بڵێــم، 
ــازم  ــەوە، نی ــر هێنام ــتێکی بەبی ــەیەت ش ــەو قس ــازم ئ ــەوە، نی ــر هێنام ــتێکی بەبی ــەیەت ش ــەو قس ئ
بــوو دوایــی بــە درێــژی باســی بکــەم، بــەاڵم ئێســتا بــوو دوایــی بــە درێــژی باســی بکــەم، بــەاڵم ئێســتا 
کــە نــاوی کامــەران موکــری هاتــە پێشــەوە باســی کــە نــاوی کامــەران موکــری هاتــە پێشــەوە باســی 
دەکــەم. شــیعر لــە ســەرەتادا وێنەیــە، دوایــی دەبێ دەکــەم. شــیعر لــە ســەرەتادا وێنەیــە، دوایــی دەبێ 
بــە نووســین، نووســینیش لــەالی خوێنــەر دەبێتەوە بــە نووســین، نووســینیش لــەالی خوێنــەر دەبێتەوە 
بــە وێنــە، بــەو مانایــەی نووســین شــتێکی تەجریــد بــە وێنــە، بــەو مانایــەی نووســین شــتێکی تەجریــد 

نییــە.نییــە.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوە بــە عەرەبــی پێــی دەڵێــن )الرســم  ئــەوە بــە عەرەبــی پێــی دەڵێــن )الرســم 
بالکلمــات(، واتــە وێنەکێشــان بــە وشــە، بەتایبەتــی بالکلمــات(، واتــە وێنەکێشــان بــە وشــە، بەتایبەتــی 
ــە وشــە بەرجەســتە  ــەالی شــاعیر ب ــە ل ــەو وێنەی ــە وشــە بەرجەســتە ئ ــەالی شــاعیر ب ــە ل ــەو وێنەی ئ

دەبــێ. دەبــێ. 
قادر میرخان:قادر میرخان: ســەرەتای چاالکییەکانی شــێوەکاران  ســەرەتای چاالکییەکانی شــێوەکاران 
گلەییمــان لــە نووســەران هەبــوو، کــە بۆچــی خۆیــان گلەییمــان لــە نووســەران هەبــوو، کــە بۆچــی خۆیــان 
جیــا دەکەنــەوە، یــان بــۆ لەســەر هونــەر ناخوێننەوە، جیــا دەکەنــەوە، یــان بــۆ لەســەر هونــەر ناخوێننەوە، 
هەرچەنــدە ئێســتا دۆخەکــە باشــترە، تــاک و تەرایان هەرچەنــدە ئێســتا دۆخەکــە باشــترە، تــاک و تەرایان 

ــە  ــن، ل ــەکان دەهات ــە هونەریی ــی چاالکیی ــۆ بینین ــە ب ــن، ل ــەکان دەهات ــە هونەریی ــی چاالکیی ــۆ بینین ب
کاتێکــدا لــە زمانــی ئینگلیزیــدا وشــەی کاتێکــدا لــە زمانــی ئینگلیزیــدا وشــەی ARTART جگــە  جگــە 
لــە هونــەر، بــە مانــای ئەدەبیــش دێــت و تەواوکــەری لــە هونــەر، بــە مانــای ئەدەبیــش دێــت و تەواوکــەری 

یەکترن.یەکترن.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی بۆچــی ڕەخنەگــری هونەریــی ژمارەیان  ئــەی بۆچــی ڕەخنەگــری هونەریــی ژمارەیان 

کەمە؟کەمە؟
قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: ڕەخنەگــری کاری هونەری دەبێت ڕەخنەگــری کاری هونەری دەبێت 
ــی  ــاوەن توانای ــا و خ ــەرێکی وری ــەر و نووس ــی خوێن ــاوەن توانای ــا و خ ــەرێکی وری ــەر و نووس خوێن
چاودێریــی  بچێــت،  شــتەکاندا  بــەدوای  و  چاودێریــی بێــت  بچێــت،  شــتەکاندا  بــەدوای  و  بێــت 
ڕەوتــی ئێســتای هونــەر بــکات و زیــاد لــە زمانێــک ڕەوتــی ئێســتای هونــەر بــکات و زیــاد لــە زمانێــک 
ــە  ــە جگ ــت، ئەم ــی هەبێ ــی زیرەک ــت، چاوێک ــە بزانێ ــە جگ ــت، ئەم ــی هەبێ ــی زیرەک ــت، چاوێک بزانێ
لــە باکگراونــدی کولتــووری و پێشــینەی هونــەر بــە لــە باکگراونــدی کولتــووری و پێشــینەی هونــەر بــە 

گشــتی.  گشــتی.  
لــەو  لێــرە  هەبــووە،  چیڕۆکنــووس  لــەو   لێــرە  هەبــووە،  چیڕۆکنــووس  ڕامــان:ڕامــان: 
ســلێمانییە، پێــم گوتــووە ئــەوە پێشــانگەیەکی ســلێمانییە، پێــم گوتــووە ئــەوە پێشــانگەیەکی 
بــاش کراوەتــەوە، چەنــد هونەرمەندێکــن، لــە بیرمــە بــاش کراوەتــەوە، چەنــد هونەرمەندێکــن، لــە بیرمــە 
چــوار هونەرمەنــدی گرافیــک بــوون، پێــم گــوت چــوار هونەرمەنــدی گرافیــک بــوون، پێــم گــوت 
ــە  ــت هەی ــەر تاقەت ــەوێ دەڕۆم ئەگ ــەرەو ئ ــەوە ب ــە ئ ــت هەی ــەر تاقەت ــەوێ دەڕۆم ئەگ ــەرەو ئ ــەوە ب ئ
وەرە بــا بچیــن. پێــی گوتــووم ئــەوە پێوەنــدی بــە وەرە بــا بچیــن. پێــی گوتــووم ئــەوە پێوەنــدی بــە 
منــەوە نییــە. لــە کاتێکــدا هەمــوو هونــەرەکان، منــەوە نییــە. لــە کاتێکــدا هەمــوو هونــەرەکان، 
ــەم ســەردەمەدا خەریکــن  ــەم ســەردەمەدا خەریکــن جســناتە ئەدەبییــەکان ل جســناتە ئەدەبییــەکان ل
تێکەڵــی یەکــدی دەبــن، ئــەو دیــواری جیاوازیانــەی تێکەڵــی یەکــدی دەبــن، ئــەو دیــواری جیاوازیانــەی 
چەنــدان  ئێســتا  نامێنــێ،  وردە  وردە  چەنــدان نێوانیــان  ئێســتا  نامێنــێ،  وردە  وردە  نێوانیــان 
جــۆرە کتێــب ســەبارەت بــە پێوەندیــی نێــوان تابلــۆ جــۆرە کتێــب ســەبارەت بــە پێوەندیــی نێــوان تابلــۆ 
لەگــەڵ هونــەری ڕۆماننووســین دەرچــووە، یــان لەگــەڵ هونــەری ڕۆماننووســین دەرچــووە، یــان 
تابلــۆ لەگــەڵ شــیعر، مۆســیقا لــە ڕۆمــان، ئەمــڕۆ تابلــۆ لەگــەڵ شــیعر، مۆســیقا لــە ڕۆمــان، ئەمــڕۆ 
لەبــارەوە  زۆریــان  لێتوێژینــەوەی  الیەنانــە  لەبــارەوە ئــەو  زۆریــان  لێتوێژینــەوەی  الیەنانــە  ئــەو 

نووســراوە. نووســراوە. 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: مــن نموونەیەکــی بیســتەکانی  مــن نموونەیەکــی بیســتەکانی 
ــەکان   ــاد، دادائیی ــەوە ی ــوردووت بخەم ــەدەی ڕاب ــەکان  س ــاد، دادائیی ــەوە ی ــوردووت بخەم ــەدەی ڕاب س
ئۆتۆماتیکییــان  شــیعری  و  کۆنکرێتــی  ئۆتۆماتیکییــان شــیعری  شــیعری  و  کۆنکرێتــی  شــیعری 
ــە  ــران و ب ــت دادەن ــە شــێوەی پی ــە ب ــە نووســیوە ک ــران و ب ــت دادەن ــە شــێوەی پی ــە ب نووســیوە ک

نووســینەکانیان وێنەیــان دروســت کــردووە.نووســینەکانیان وێنەیــان دروســت کــردووە.
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ڕامــان:ڕامــان: هــەر خــۆی لــەو بــوارەدا کتێبێــک هەیــە  هــەر خــۆی لــەو بــوارەدا کتێبێــک هەیــە 
و بــە نــاوی )و بــە نــاوی )االطروحــة الفنطازیــةاالطروحــة الفنطازیــة( چــاپ کــراوە، ( چــاپ کــراوە، 
کــە دوکتــۆر عەلــی شــۆک نووســیویەتی، کتێبەکــە کــە دوکتــۆر عەلــی شــۆک نووســیویەتی، کتێبەکــە 

لــە ســاڵی لــە ســاڵی 197٢197٢ دەرچــووە.  دەرچــووە. 
ــن  ــە؟ م ــێ هەی ــەالی ک ــەوە ل ــن  ئ ــە؟ م ــێ هەی ــەالی ک ــەوە ل ــان: ئ ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق

دەمێکــە بــۆی دەگەڕێــم، کاتــی خــۆی دیومــە.دەمێکــە بــۆی دەگەڕێــم، کاتــی خــۆی دیومــە.
ڕامــان:ڕامــان: مــن کاتی خۆی زۆر لــەو کتێبە وردبوومەوە  مــن کاتی خۆی زۆر لــەو کتێبە وردبوومەوە 
و لێکۆڵینــەوەم لــە بــارەوە کــردووە، چونکــە هەرچــی و لێکۆڵینــەوەم لــە بــارەوە کــردووە، چونکــە هەرچــی 
شــیعری  دەیگــوت  و  دەکــرد  ئیدیعــای  شــیعری دەهــات  دەیگــوت  و  دەکــرد  ئیدیعــای  دەهــات 
کۆنکرێتــی، یــان شــیعری ئەلەکترۆنــی دەنووســم، کۆنکرێتــی، یــان شــیعری ئەلەکترۆنــی دەنووســم، 
هەمــوو دەقــەکان لــەو کتێبــە  وەرگێرابــوون، ئەوجــا هەمــوو دەقــەکان لــەو کتێبــە  وەرگێرابــوون، ئەوجــا 
بــە  نــوێ  تێکســتێکی  و  نوێخــواز  وەک  بــە دەهاتــن  نــوێ  تێکســتێکی  و  نوێخــواز  وەک  دەهاتــن 
ئێمەیــان دەفرۆشــتەوە، تەنانــەت لــەو کتێبەدا باســی ئێمەیــان دەفرۆشــتەوە، تەنانــەت لــەو کتێبەدا باســی 
ئــەوە دەکات کــە شــیعری )جەبری(یــش هەیــە، بــۆ ئــەوە دەکات کــە شــیعری )جەبری(یــش هەیــە، بــۆ 
بەڵگەی قســەکەی شــیعرێکی ئەبوونەواســی شــاعیری بەڵگەی قســەکەی شــیعرێکی ئەبوونەواســی شــاعیری 
هێناوەتــەوە کــە دەڵــێ، »لــە الثلثانــي مــن قلبــي و هێناوەتــەوە کــە دەڵــێ، »لــە الثلثانــي مــن قلبــي و 
ثلــث ثلثــە الباقــي‹‹، ئەوەتــا ئــەو شــاعیرە جەبــری ثلــث ثلثــە الباقــي‹‹، ئەوەتــا ئــەو شــاعیرە جەبــری 
هێنــاوە و لەنــاو شــیعرەکەیدا بــەکاری هێنــاوە، یــان هێنــاوە و لەنــاو شــیعرەکەیدا بــەکاری هێنــاوە، یــان 
ــە  ــی شــۆک ل ــووە، د. عەل ــی هەب ــیعری کلۆرۆفیل ــە ش ــی شــۆک ل ــووە، د. عەل ــی هەب ــیعری کلۆرۆفیل ش
کتێبەکەیــدا هەمــوو ئەوانــەی بــاس کــردووە، ئــەوەی کتێبەکەیــدا هەمــوو ئەوانــەی بــاس کــردووە، ئــەوەی 
تــۆ باســی دەکــەی وشــە و شــیعرە، بــەاڵم شــێوەی تــۆ باســی دەکــەی وشــە و شــیعرە، بــەاڵم شــێوەی 
مــراوی وەردەگــرێ، ئەدۆنیــس لــە شــیعرێکیدا باســی مــراوی وەردەگــرێ، ئەدۆنیــس لــە شــیعرێکیدا باســی 
ــی  ــێوەی ئەهرام ــە ش ــە وش ــەکان دەکات و ب ــی ئەهرام ــێوەی ئەهرام ــە ش ــە وش ــەکان دەکات و ب ئەهرام
دەرهێنــاوە، یــان شــیعری ئەلەکترۆنــی، ئــەو شــێوە دەرهێنــاوە، یــان شــیعری ئەلەکترۆنــی، ئــەو شــێوە 
نووســینانە لــە شــیعر، لــە ســەردەمێکدا بــاو بــوون، نووســینانە لــە شــیعر، لــە ســەردەمێکدا بــاو بــوون، 
بەتایبەتــی لــە پــاش یەکەمیــن و دووەمیــن جەنگــی بەتایبەتــی لــە پــاش یەکەمیــن و دووەمیــن جەنگــی 
وەهابــوو  بیروڕایــان  ئــەوان  دواتــر،  و  وەهابــوو جیهانــی  بیروڕایــان  ئــەوان  دواتــر،  و  جیهانــی 
دەربڕینــی  یــان  نەمــاوە،  توانایــی  دەربڕیــن  دەربڕینــی کــە  یــان  نەمــاوە،  توانایــی  دەربڕیــن  کــە 
ئەدەبــی بەرانبــەر بــەو هەمــوو کارەســاتانەی کــە ئەدەبــی بەرانبــەر بــەو هەمــوو کارەســاتانەی کــە 
لــە جەنگەکانــدا ڕوویــان داوە، مرۆڤایەتــی بــەرەو لــە جەنگەکانــدا ڕوویــان داوە، مرۆڤایەتــی بــەرەو 
ــن  ــەر دەربڕی ــاعیر بەرانب ــە ش ــردووە، بۆی ــر ب ــن هەڵدێ ــەر دەربڕی ــاعیر بەرانب ــە ش ــردووە، بۆی ــر ب هەڵدێ
بــەر  بردووەتــە  پەنایــان  ئیتــر  بــەر دەستەوەســتانە،  بردووەتــە  پەنایــان  ئیتــر  دەستەوەســتانە، 
دادائییــەت و ســیریالییەت و ئــەو جــۆرە ڕێبــاز و دادائییــەت و ســیریالییەت و ئــەو جــۆرە ڕێبــاز و 

ــەو  ــە زادەی ئ ــەو بەرهەمان ــین، ئ ــتایانەی نووس ــەو س ــە زادەی ئ ــەو بەرهەمان ــین، ئ ــتایانەی نووس س
ــەن. ــەن.کاتان کاتان

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: زۆر ڕاســتە، د. عەلــی شــۆک  زۆر ڕاســتە، د. عەلــی شــۆک 
کتێبێکــی دیکەیشــی هەیــە بەنــاوی »الدادائیــة کتێبێکــی دیکەیشــی هەیــە بەنــاوی »الدادائیــة 
بیــن األمــس والیــوم‹‹، کــە یەکێکــە لــە کتێبــە زۆر بیــن األمــس والیــوم‹‹، کــە یەکێکــە لــە کتێبــە زۆر 

باشــەکانی.باشــەکانی.
باشــە،  زۆر  کتێبێکــی  ئــەوە  ڕاســتە،  باشــە،   زۆر  کتێبێکــی  ئــەوە  ڕاســتە،  ڕامــان:ڕامــان: 
هەروەهــا کتێبــی »الموســیقی االلکترونیة‹‹شــی هەروەهــا کتێبــی »الموســیقی االلکترونیة‹‹شــی 
هەیــە، کتێبێکــی زۆر نایابیشــی هەیــە، بەنــاوی هەیــە، کتێبێکــی زۆر نایابیشــی هەیــە، بەنــاوی 
»»التــوراة بیــن األســطورة والحقیقــةالتــوراة بیــن األســطورة والحقیقــة‹‹، ئــەوەش لــە ‹‹، ئــەوەش لــە 
لەنــدەن چــاپ کــراوە، ئەگــەر لــەوێ چــاپ نەبوایــە، لەنــدەن چــاپ کــراوە، ئەگــەر لــەوێ چــاپ نەبوایــە، 

ــکات. ــی ب ــی چاپ ــوێنی دی نەیدەتوان ــە ش ــکات.ل ــی ب ــی چاپ ــوێنی دی نەیدەتوان ــە ش ل
قادر میرخان:قادر میرخان: ڕاستە. ڕاستە.

ڕامــان:ڕامــان: لــەو کتێبەیــدا زۆر بــە جوانــی بــەراوردی  لــەو کتێبەیــدا زۆر بــە جوانــی بــەراوردی 
لــە نێــوان ئایینــەکان و ئەفســانەکانی ســۆمەری و لــە نێــوان ئایینــەکان و ئەفســانەکانی ســۆمەری و 
ئەکــەدی و بابلــی و ئاشــووری و ئەمانــەدا کــردووە. ئەکــەدی و بابلــی و ئاشــووری و ئەمانــەدا کــردووە. 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەداخــەوە، لــەم مــاوەی دواییــدا  بەداخــەوە، لــەم مــاوەی دواییــدا 

کۆچــی دوایــی کــرد.کۆچــی دوایــی کــرد.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو نووســەرە یەکێــک بــوو لەوانــەی بــە  ئــەو نووســەرە یەکێــک بــوو لەوانــەی بــە 
ــە  ــدا دەگــەڕام و هــەر یەکێــک ل ــە دوای بەرهەمەکانی ــدا دەگــەڕام و هــەر یەکێــک ل دوای بەرهەمەکانی
بەرهەمەکانیــم بەرچــاو بکەوتبایــە، دەمخوێنــدەوە.بەرهەمەکانیــم بەرچــاو بکەوتبایــە، دەمخوێنــدەوە.
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: مــن کاتی خــۆی ئــەو ) مــن کاتی خــۆی ئــەو )االطروحة االطروحة 
الفنطازیــةالفنطازیــة(م هەبــوو، نازانــم چــی لــێ هــات، دام بــە (م هەبــوو، نازانــم چــی لــێ هــات، دام بــە 
یەکــێ، ئیتــر نەمدییــەوە، زۆر بــۆی گــەڕام دەســتم یەکــێ، ئیتــر نەمدییــەوە، زۆر بــۆی گــەڕام دەســتم 
بکەوێتــەوە و پەیــدای بکــەم، نازانــم بــۆ چاپــی بکەوێتــەوە و پەیــدای بکــەم، نازانــم بــۆ چاپــی 

ناکەنــەوە. ناکەنــەوە. 
ڕامــان:ڕامــان: پەیــدا دەبــێ، مــن لــەم ســااڵنەی دواییــدا  پەیــدا دەبــێ، مــن لــەم ســااڵنەی دواییــدا 
لــە پێشــانگەی نێودەوڵەتــی کتێــب کــە لــە مانگــی لــە پێشــانگەی نێودەوڵەتــی کتێــب کــە لــە مانگــی 
چــواری هەمــووی ســاڵێک لــە هەولێــر ســاز دەکــرا، چــواری هەمــووی ســاڵێک لــە هەولێــر ســاز دەکــرا، 

لــەوێ بینیــم، چــاپ کرابــووەوە.لــەوێ بینیــم، چــاپ کرابــووەوە.
قادر میرخان:قادر میرخان: چاپکراوەتەوە؟ چاپکراوەتەوە؟

ڕامــان:ڕامــان: بەڵــێ، چاپــی نوێــی کتێبەکــەی لــێ  بەڵــێ، چاپــی نوێــی کتێبەکــەی لــێ 
ــۆک  ــی ش ــۆر عەل ــی دوکت ــەی کتێبەکان ــوو. زۆرب ــۆک ب ــی ش ــۆر عەل ــی دوکت ــەی کتێبەکان ــوو. زۆرب ب
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بــە  ســاڵێک  هەمــوو  ئەوســا  هەبــوون،  بــە لــەوێ  ســاڵێک  هەمــوو  ئەوســا  هەبــوون،  لــەوێ 
ــە هەولێــر نمایــش دەکــران،  ــە هەولێــر نمایــش دەکــران، هــەزاران ناوونیشــان ل هــەزاران ناوونیشــان ل
پێشــانگەیەکی ســااڵنەی زۆر گــەورە بــوو، خەڵکــی پێشــانگەیەکی ســااڵنەی زۆر گــەورە بــوو، خەڵکــی 
هەمــوو  و  هەڵەبجــە  و  کەرکــووک  و  هەمــوو ســلێمانی  و  هەڵەبجــە  و  کەرکــووک  و  ســلێمانی 
شــارەکانی دی بــۆی دەهاتــن و لــەوێ کتێبیــان شــارەکانی دی بــۆی دەهاتــن و لــەوێ کتێبیــان 
دەکــڕی.. ئێســتا بــا بێینــە ســەر قۆناغــی خانــەی دەکــڕی.. ئێســتا بــا بێینــە ســەر قۆناغــی خانــەی 

مامۆســتایان، لــەوێ ڕێکەوتــی کێــت کــرد؟مامۆســتایان، لــەوێ ڕێکەوتــی کێــت کــرد؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بــۆ خانــەی مامۆســتایان، ســاڵی  بــۆ خانــەی مامۆســتایان، ســاڵی 
یەکــەم م. شــێرزاد شــەوقی هــات، بەختــم هەبــوو، یەکــەم م. شــێرزاد شــەوقی هــات، بەختــم هەبــوو، 

لــەوێ  وانەبێــژ بــوو، هــەر ئــەو مامۆســتا بــوو.لــەوێ  وانەبێــژ بــوو، هــەر ئــەو مامۆســتا بــوو.
ڕامان:ڕامان: لەوێش شوێنی نیگارکێشانتان نەبوو؟ لەوێش شوێنی نیگارکێشانتان نەبوو؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: لــەوێ نیگارخانەمــان هەبــوو،  لــەوێ نیگارخانەمــان هەبــوو، 
هەمــوو وانــەکان زۆر تێروتەســەل بــوون، بــۆ نموونە هەمــوو وانــەکان زۆر تێروتەســەل بــوون، بــۆ نموونە 
ــی و »اصــولاصــول   ــوو، عەرەب ــان هەب ــەی عەرەبیم ــی و »وان ــوو، عەرەب ــان هەب ــەی عەرەبیم وان
تدریــس اللغــة العربیــة‹‹، کــە چــۆن دەیڵێیتــەوە، تدریــس اللغــة العربیــة‹‹، کــە چــۆن دەیڵێیتــەوە، 
ئەوانــە دوو وانــەی لێکتــر جیــا بــوون، وانــەی زمانی ئەوانــە دوو وانــەی لێکتــر جیــا بــوون، وانــەی زمانی 
عەرەبــی خــۆت بــە جیــا دەیخوێنــی، قەواعیــد عەرەبــی خــۆت بــە جیــا دەیخوێنــی، قەواعیــد 
و چــی و چــی، هەروەهــا چۆنیشــی دەڵێیتــەوە، و چــی و چــی، هەروەهــا چۆنیشــی دەڵێیتــەوە، 
ئینگلیــزی و »ئینگلیــزی و »اصــولاصــول تدریــس اللغــة االنگلیزیــة‹‹،  تدریــس اللغــة االنگلیزیــة‹‹، 
ــە گشــتی،  ــووی ب ــی هەم ــژوو و کۆمەاڵیەت ــان مێ ــە گشــتی، ی ــووی ب ــی هەم ــژوو و کۆمەاڵیەت ــان مێ ی
»»اصــولاصــول تدریــس االجتماعیــات‹‹، هەروەهــا »علــم  تدریــس االجتماعیــات‹‹، هەروەهــا »علــم 
ــاواز  ــی جی ــەوە وانەیەک ــوو، ئ ــان هەب ــاواز االجتماع‹‹م ــی جی ــەوە وانەیەک ــوو، ئ ــان هەب االجتماع‹‹م
بــوو، وانــەی وەرزشــمان هەبــوو، »بــوو، وانــەی وەرزشــمان هەبــوو، »اصــولاصــول تدریــس  تدریــس 

الریاضــة‹الریاضــة‹‹.‹.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی وانــەی هونــەر و شــێوازی وتنــەوەی  ئــەی وانــەی هونــەر و شــێوازی وتنــەوەی 

هونەرتــان هەبــوو؟هونەرتــان هەبــوو؟
هەبــوو،  هونەرمــان  بەڵــێ،  هەبــوو،   هونەرمــان  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ــوو،  ــمان هەب ــس الفن(یش ــوو،  تدری ــمان هەب ــس الفن(یش ــا )اصــولاصــول تدری ــا )هەروەه هەروەه
هــەر هەمــان مامۆســتا شــێوەی وتنەوەکەیشــی پــێ هــەر هەمــان مامۆســتا شــێوەی وتنەوەکەیشــی پــێ 
دەگوتیــن. م. شــێرزاد شــەوقی ســاڵی یەکەمــی دەگوتیــن. م. شــێرزاد شــەوقی ســاڵی یەکەمــی 
خوێنــدن خوێنــدن 19671967 -  - 19681968 لــەوێ بوو، وانەی هونەری  لــەوێ بوو، وانەی هونەری 
بــە پەیمانگــە و خانــەی مامۆســتایان دەوتــەوە، مــن بــە پەیمانگــە و خانــەی مامۆســتایان دەوتــەوە، مــن 
ئەوکاتــە لــە دەرەوەی نیگارخانــە کارم دەکــرد، ئەوکاتــە لــە دەرەوەی نیگارخانــە کارم دەکــرد، 

بۆیــە هــەر کــە منــی بینــی گوتــی پاشــنیوەڕۆ وەرە بۆیــە هــەر کــە منــی بینــی گوتــی پاشــنیوەڕۆ وەرە 
بــۆ نیگارخانــە، کــە چــووم نیگارخانەکــەی جمــەی بــۆ نیگارخانــە، کــە چــووم نیگارخانەکــەی جمــەی 
ــە  ــیان ل ــی، هەمووش ــە قوتاب ــوو ل ــڕ ب ــات، پ ــە دەه ــیان ل ــی، هەمووش ــە قوتاب ــوو ل ــڕ ب ــات، پ دەه
هونــەر زۆر بــاش بــوون، بــەاڵم مــن نەمدەناســین، هونــەر زۆر بــاش بــوون، بــەاڵم مــن نەمدەناســین، 

ــە جیــددی ئیشــیان دەکــرد. ــە جیــددی ئیشــیان دەکــرد.زۆر ب زۆر ب
ڕامان:ڕامان: دواتر نەتزانی ئەوانە کێ بوون؟ دواتر نەتزانی ئەوانە کێ بوون؟

قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: دیــار بــوو هــەر یەکەیــان لــە دیــار بــوو هــەر یەکەیــان لــە 
ــەی  ــی پەیمانگ ــە قوتاب ــوو، ئەمان ــوێنێکەوە هاتب ــەی ش ــی پەیمانگ ــە قوتاب ــوو، ئەمان ــوێنێکەوە هاتب ش
نەمدیبــوون،  پێشــتر  مــن  بــوون،  نەمدیبــوون، مامۆســتایان  پێشــتر  مــن  بــوون،  مامۆســتایان 
چونکــە دەوامیــان پێچەوانــەی ئێمــە بــوو، لەوانــەی چونکــە دەوامیــان پێچەوانــەی ئێمــە بــوو، لەوانــەی 
ئاســۆ  دەکــرد،  ئیشــیان  نیگارخانــە  لــە  وا  ئاســۆ کــە  دەکــرد،  ئیشــیان  نیگارخانــە  لــە  وا  کــە 
ســدیق، کــە ئێســتا لــە ئیتاڵیایــە، هونــەری خوێنــد، ســدیق، کــە ئێســتا لــە ئیتاڵیایــە، هونــەری خوێنــد، 
هــەر لەســەر هونەریــش دەژی، فوئــاد جاســم، کــوڕی هــەر لەســەر هونەریــش دەژی، فوئــاد جاســم، کــوڕی 
ســەید جاســمی قەســاب )قۆناغــی دوو( بــوو، ئــەوە ســەید جاســمی قەســاب )قۆناغــی دوو( بــوو، ئــەوە 
ــرنجڕاکیش  ــرد، ئیشــەکانی زۆر س ــوای ک ــری خ ــرنجڕاکیش ئەم ــرد، ئیشــەکانی زۆر س ــوای ک ــری خ ئەم
بــوون، زۆر بــە دیقــەت ئیشــی )گوێزانــەوە – نەقــڵ(بــوون، زۆر بــە دیقــەت ئیشــی )گوێزانــەوە – نەقــڵ(

یشــی دەکــرد.یشــی دەکــرد.
ڕامان:ڕامان: تۆ لەوێ خەریکی چی بووی؟ تۆ لەوێ خەریکی چی بووی؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: هەســتم کــرد لــەو شــوێنەدا  هەســتم کــرد لــەو شــوێنەدا 
ــرد  ــش حــەزم دەک ــی، منی ــەوە باوێت ــر گوێزان ــرد زۆرت ــش حــەزم دەک ــی، منی ــەوە باوێت ــر گوێزان زۆرت
ــووم  ــار چ ــن ج ــۆ یەکەمی ــەوە، ب ــایییان بکەم ــووم الس ــار چ ــن ج ــۆ یەکەمی ــەوە، ب ــایییان بکەم الس
کــڕی،  زەیتیــم  بۆیــەی  زێــوەر  کتێبخانــەی  کــڕی، لــە  زەیتیــم  بۆیــەی  زێــوەر  کتێبخانــەی  لــە 
کۆمەڵێــک بۆیــە لــە پاکەتەکــەدا هەمــوو ڕەنگەکانی کۆمەڵێــک بۆیــە لــە پاکەتەکــەدا هەمــوو ڕەنگەکانی 
ــم،  ــتۆدیۆ ئەلحەکی ــرابوو س ــی نووس ــوو، لێ ــدا ب ــم، تێ ــتۆدیۆ ئەلحەکی ــرابوو س ــی نووس ــوو، لێ ــدا ب تێ
ــم  ــاوی ســتۆدیۆ حەکی ــە ن ــک ب ــدا دووکانێ ــە بەغ ــم ل ــاوی ســتۆدیۆ حەکی ــە ن ــک ب ــدا دووکانێ ــە بەغ ل
هەیــە، پێداویســتی وێنەکێشــان دەفرۆشــێت، خــۆی هەیــە، پێداویســتی وێنەکێشــان دەفرۆشــێت، خــۆی 
ڕەنگەکانــی هــاوردە دەکــرد، بۆیــە هــەر نــاوی ڕەنگەکانــی هــاوردە دەکــرد، بۆیــە هــەر نــاوی 
خۆشــیان لەســەر تیوبــی بۆیــەکان چــاپ کردبــوو.خۆشــیان لەســەر تیوبــی بۆیــەکان چــاپ کردبــوو.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوە بۆیــەی زەیتیــت کــڕی، تابلۆکــەت  ئــەوە بۆیــەی زەیتیــت کــڕی، تابلۆکــەت 

چــۆن ئامــادە کــرد؟چــۆن ئامــادە کــرد؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: مامــم دارتــاش بــوو، پارچەیــەک  مامــم دارتــاش بــوو، پارچەیــەک 
فایبــەرم لــێ وەرگــرت و بردمــە ماڵــەوە و بۆیاخــم فایبــەرم لــێ وەرگــرت و بردمــە ماڵــەوە و بۆیاخــم 
ــەک  ــش تابلۆی ــم منی ــرد، گوت ــادەم ک ــێ دا و ئام ــەک ل ــش تابلۆی ــم منی ــرد، گوت ــادەم ک ــێ دا و ئام ل
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نەقــڵ دەکــەم. کاتــی خــۆی گۆڤــاری هیــال و نەقــڵ دەکــەم. کاتــی خــۆی گۆڤــاری هیــال و 
موختــار هەبــوون، بــەردەوام ئــەو دوو گۆڤــارەم موختــار هەبــوون، بــەردەوام ئــەو دوو گۆڤــارەم 
ــەی  ــوو، زۆرب ــدا ب ــان تێ ــی هونەریی ــڕی، بابەت ــەی دەک ــوو، زۆرب ــدا ب ــان تێ ــی هونەریی ــڕی، بابەت دەک
ژمارەکانــی ئــەو کاتــەم هەبــوو، لــەالی کتێبخانــەی ژمارەکانــی ئــەو کاتــەم هەبــوو، لــەالی کتێبخانــەی 
حەمــەی زێــوەر ســەیرم دەکــردن، ئەگــەر بابەتێکــی حەمــەی زێــوەر ســەیرم دەکــردن، ئەگــەر بابەتێکــی 
تێــدا بوایــە ســرنجم ڕابکێشــێت، یەکســەر دەمکــڕی، تێــدا بوایــە ســرنجم ڕابکێشــێت، یەکســەر دەمکــڕی، 
چونکــە ئاراســتەم بــەرەو بابــەت لەســەر هونــەر و چونکــە ئاراســتەم بــەرەو بابــەت لەســەر هونــەر و 

ــوو. ــەکان ڕۆییب ــوو.کارە هونەریی ــەکان ڕۆییب کارە هونەریی
ڕامــان:ڕامــان: تەنیــا ئــەو دوو گۆڤــارەت دەکــڕی، ئــەی  تەنیــا ئــەو دوو گۆڤــارەت دەکــڕی، ئــەی 

ڕۆژنامــە و کتێــب؟ڕۆژنامــە و کتێــب؟
ــان  ــە هەم ــش ب ــۆ ڕۆژنامەکانی ــان  ب ــە هەم ــش ب ــۆ ڕۆژنامەکانی ــان: ب ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
ــات ڕۆژنامەکــە  ــات ڕۆژنامەکــە شــێوە، لەگــەڵ م. ئیســماعیل خەی شــێوە، لەگــەڵ م. ئیســماعیل خەی
بابەتــی لەســەر هونــەر تێــدا بوایــە، بەتایبەتــی بابەتــی لەســەر هونــەر تێــدا بوایــە، بەتایبەتــی 
ڕۆژنامــەی جمهــووری کــە الپەڕەی ڕۆشــنبیرییەکەی ڕۆژنامــەی جمهــووری کــە الپەڕەی ڕۆشــنبیرییەکەی 
ــە بابەتێکــی  ــەر بمانزانیبای ــوو، ئەگ ــی ســرنج ب ــە بابەتێکــی جێ ــەر بمانزانیبای ــوو، ئەگ ــی ســرنج ب جێ
باشــی تێدایــە دەمانکــڕی. دوایــی گۆڤــاری )ئافــاق باشــی تێدایــە دەمانکــڕی. دوایــی گۆڤــاری )ئافــاق 
ــان  ــۆ ئەمی ــات، ب ــة( ه ــاق العربی ــە - اآلف ــان عەرەبیی ــۆ ئەمی ــات، ب ــة( ه ــاق العربی ــە - اآلف عەرەبیی
بەشــداریم کــرد، چونکــە بابەتەکانــی زۆر بــاش بەشــداریم کــرد، چونکــە بابەتەکانــی زۆر بــاش 
بــوون، بۆیــان دادەنــام، هەمــوو ژمارەکانیــم هەبــوو، بــوون، بۆیــان دادەنــام، هەمــوو ژمارەکانیــم هەبــوو، 
دوای چەنــد ســاڵێک ئەوانــەم هەمــوو بــرد و دامــن دوای چەنــد ســاڵێک ئەوانــەم هەمــوو بــرد و دامــن 

ــدان. ــە ســەندیکای هونەرمەن ــدان.ب ــە ســەندیکای هونەرمەن ب
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوەی تــۆ ئیشــت لەســەر کــرد و کەوتیتــە  ئــەوەی تــۆ ئیشــت لەســەر کــرد و کەوتیتــە 

گوێزانــەوەی چــی بوو؟گوێزانــەوەی چــی بوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: لــە نێــو گۆڤاری )الهــال( بابەتێک  لــە نێــو گۆڤاری )الهــال( بابەتێک 
بــە وێنــەوە لەســەر پیتــەر ڕۆبنــس نووســرابوو، بــە وێنــەوە لەســەر پیتــەر ڕۆبنــس نووســرابوو، 
دەســتم کــرد بــە گوێزانــەوەی تابلۆیەکیــان بــە نــاوی دەســتم کــرد بــە گوێزانــەوەی تابلۆیەکیــان بــە نــاوی 

)خێزانــی پیــرۆز - العائلــة المقدســة(.)خێزانــی پیــرۆز - العائلــة المقدســة(.
ڕامــان:ڕامــان: جێبەجــێ کردنــی ئــەو کارە خــۆت پێــت  جێبەجــێ کردنــی ئــەو کارە خــۆت پێــت 
خــۆش بــوو، واتــە دەستپێشــخەری و ســەلیقەی خــۆش بــوو، واتــە دەستپێشــخەری و ســەلیقەی 

ــردی؟ ــان دەستنیشــان ک ــان بۆی ــوو، ی ــردی؟خــۆت ب ــان دەستنیشــان ک ــان بۆی ــوو، ی خــۆت ب
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: خــۆم پێــم خــۆش بــوو، م.  خــۆم پێــم خــۆش بــوو، م. 
شــێرزاد شــەوقی کەرســتەکانی دامــێ و گوتــی شــێرزاد شــەوقی کەرســتەکانی دامــێ و گوتــی 
بۆخــۆت لــە ماڵــەوە ئیــش بکــە و بــۆ ئێــرەی بۆخــۆت لــە ماڵــەوە ئیــش بکــە و بــۆ ئێــرەی 

جێگەکــە  ئەوەتــا  گوتــی  هەروەهــا  جێگەکــە بهێنــەرەوە،  ئەوەتــا  گوتــی  هەروەهــا  بهێنــەرەوە، 
دەبینــی زۆر بەرتەســکە و جێگــە نییــە. لــەوێ هــەر دەبینــی زۆر بەرتەســکە و جێگــە نییــە. لــەوێ هــەر 
یەکــەو خەریکــی شــتێک بــوو، تەنانــەت هەندێکیــان یەکــەو خەریکــی شــتێک بــوو، تەنانــەت هەندێکیــان 
هاوشــێوەی تەخریــم و هەڵکۆڵیــن لەســەر تەختــە و هاوشــێوەی تەخریــم و هەڵکۆڵیــن لەســەر تەختــە و 

ــرد. ــتییان دەک ــی دەس ــە ئیش ــرد.ئەوان ــتییان دەک ــی دەس ــە ئیش ئەوان
ــدە  ــی هونەرمەن ــە کەتەلۆک ــەو کات ــۆ ئ ــدە  ت ــی هونەرمەن ــە کەتەلۆک ــەو کات ــۆ ئ ــان: ت ــان:ڕام ڕام

ــی؟ ــت دەبین ــی جیهان ــی؟گەورەکان ــت دەبین ــی جیهان گەورەکان
ــی  ــەو کەتەلۆک ــە ئ ــەو کات ــا ئ ــی  ت ــەو کەتەلۆک ــە ئ ــەو کات ــا ئ ــان: ت ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق

هونەرمەندانــەم نەبینیبــوو.هونەرمەندانــەم نەبینیبــوو.
ڕامــان:ڕامــان: تابلۆکــەی )ڕۆبنــس(ت چــۆن و بــە چ  تابلۆکــەی )ڕۆبنــس(ت چــۆن و بــە چ 

ڕێگەیــەک دەرهێنــا؟ڕێگەیــەک دەرهێنــا؟
دروســتکردنی  بــە  تابلۆکــەم  دروســتکردنی   بــە  تابلۆکــەم  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ــە ســتوونی و ئاســۆیی  ــە چوارگۆشــە، ب ــک ل ــە ســتوونی و ئاســۆیی تۆڕێ ــە چوارگۆشــە، ب ــک ل تۆڕێ
بــە قەڵــەم لەســەر وێنەکــە کێشــا، هەمــان ژمــارەی بــە قەڵــەم لەســەر وێنەکــە کێشــا، هەمــان ژمــارەی 
فایبەرەکــە  پارچــە  لەســەر  فایبەرەکــە ئــەو چوارگۆشــانەم  پارچــە  لەســەر  ئــەو چوارگۆشــانەم 
گــەورە کــرد، دوایــی وێنــەی ســەر کاغەزەکــەم گــەورە کــرد، دوایــی وێنــەی ســەر کاغەزەکــەم 
ــە گواســتەوە،  ــۆ چوارگۆشــەکانی ســەر فایبەرەک ــە گواســتەوە، ب ــۆ چوارگۆشــەکانی ســەر فایبەرەک ب
ــە  ــر ب ــی، ئیت ــەم دەزان ــە چوارگۆش ــردن ب ــە گەورەک ــر ب ــی، ئیت ــەم دەزان ــە چوارگۆش ــردن ب گەورەک
نــەوت بۆیــە ڕۆنییەکــەم خــاو کــردەوە، لــە کاتێکــدا نــەوت بۆیــە ڕۆنییەکــەم خــاو کــردەوە، لــە کاتێکــدا 
نابێــت بــە نــەوت خــاوی بکەیتــەوە، چونکــە ڕەنگــی نابێــت بــە نــەوت خــاوی بکەیتــەوە، چونکــە ڕەنگــی 
بۆیەکــە تەڵــخ دەبێــت، وێنەکــە ڕەنگاوڕەنــگ بــوو، بۆیەکــە تەڵــخ دەبێــت، وێنەکــە ڕەنگاوڕەنــگ بــوو، 
بــەاڵم ئــەوەی لەبــەر دەســتم بــوو چاپێکــی خراپــی بــەاڵم ئــەوەی لەبــەر دەســتم بــوو چاپێکــی خراپــی 
ــی  ــی کاغەزێک ــوو، الپەڕەکانیش ــال ب ــاری هی ــی گۆڤ ــی کاغەزێک ــوو، الپەڕەکانیش ــال ب ــاری هی گۆڤ
خــراپ بــوو، چاپــی ئــەو ســەردەمەش بــاش نەبــوو.خــراپ بــوو، چاپــی ئــەو ســەردەمەش بــاش نەبــوو.

ڕامان:ڕامان: توانیت وێنەکە وەک خۆی دەربهێنی؟ توانیت وێنەکە وەک خۆی دەربهێنی؟
ــە  ــم دەدا وێنەک ــان هەوڵ ــە  بێگوم ــم دەدا وێنەک ــان هەوڵ ــان: بێگوم ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
وەک خــۆی دەرچێــت، واتــە ئــەو ڕەنگانــە دەرچــن، وەک خــۆی دەرچێــت، واتــە ئــەو ڕەنگانــە دەرچــن، 
خۆیــان وا نیــن، تابلۆکــە هــەر خۆیشــی وەهــا خۆیــان وا نیــن، تابلۆکــە هــەر خۆیشــی وەهــا 
نییــە، بــۆ نموونــە دەمبینــی بۆیەکــەی ڕەشــە، هــەر نییــە، بــۆ نموونــە دەمبینــی بۆیەکــەی ڕەشــە، هــەر 
ــە  ــا، خــۆی ل ــەکار دەهێن ــە ڕەشــەکەم ب ــک بۆی ــە ڕێ ــا، خــۆی ل ــەکار دەهێن ــە ڕەشــەکەم ب ــک بۆی ڕێ
کاری ئەکادیمیانــەی هونــەردا دەبــێ ڕەنــگ تێکــەڵ کاری ئەکادیمیانــەی هونــەردا دەبــێ ڕەنــگ تێکــەڵ 
ــووە  ــەم بردب ــوو، کارەک ــن کەســم ال نەب ــن، م ــووە بکرێ ــەم بردب ــوو، کارەک ــن کەســم ال نەب ــن، م بکرێ

ــە ســەلیقەی خــۆم شــتەکانم دەکــرد. ــەوە، ب ــە ســەلیقەی خــۆم شــتەکانم دەکــرد.ماڵ ــەوە، ب ماڵ
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ڕامــان:ڕامــان: ئــەو ماوەیــە کە هاتوچــۆی نیگارخانەکەت  ئــەو ماوەیــە کە هاتوچــۆی نیگارخانەکەت 
دەکــرد تەنیــا ئــەو کارەت کرد؟دەکــرد تەنیــا ئــەو کارەت کرد؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئــەو تابلۆیــەم تــەواو کــرد، هــەر  ئــەو تابلۆیــەم تــەواو کــرد، هــەر 
لــەو بابەتانــە چەنــد ئیشــێکی دیکەشــم کــرد، لــەو بابەتانــە چەنــد ئیشــێکی دیکەشــم کــرد، 
ــا  ــەو مەقەب ــر لەســەر ئ ــەن و ســتیلایف، زیات ــا دیم ــەو مەقەب ــر لەســەر ئ ــەن و ســتیلایف، زیات دیم
ــووم، ئیشــی  ــەی کــە مامۆســتا پێــی داب ــووم، ئیشــی و کاغەزان ــەی کــە مامۆســتا پێــی داب و کاغەزان
هێڵــکاری و ڕەنگــی ئاویــم دەکــرد و بــۆم دەبــردەوە هێڵــکاری و ڕەنگــی ئاویــم دەکــرد و بــۆم دەبــردەوە 
و تەماشــای دەکــرد، هەندێــک جــار تێبینــی لەســەر و تەماشــای دەکــرد، هەندێــک جــار تێبینــی لەســەر 
بابەتــەکان دەدامــێ. دەمویســت بابەتێــک وێنــا بابەتــەکان دەدامــێ. دەمویســت بابەتێــک وێنــا 
بکــەم کــە ژمارەیــەک فیگــەری بە جووڵە و )شــوێن بکــەم کــە ژمارەیــەک فیگــەری بە جووڵە و )شــوێن 
ــە  ــە ســوودم ل ــۆ ئەم ــت، ب ــاواز بێ ــە - پۆزیشــن( جی ــە ســوودم ل ــۆ ئەم ــت، ب ــاواز بێ - پۆزیشــن( جی
شــیتی ســینەماکان وەردەگــرت، چونکــە جووڵــەی شــیتی ســینەماکان وەردەگــرت، چونکــە جووڵــەی 
تێدابــوو، ئــەوە بــۆ بەهێزکردنــی هێڵــکاری بــوو کــە تێدابــوو، ئــەوە بــۆ بەهێزکردنــی هێڵــکاری بــوو کــە 
زۆر بــۆ وێنەکێشــانی واقیعــی پێویســتە. بــۆ ســاڵی زۆر بــۆ وێنەکێشــانی واقیعــی پێویســتە. بــۆ ســاڵی 
مامۆســتایەکی  و  گــۆڕدرا  مامۆســتاکەمان  مامۆســتایەکی دووەم  و  گــۆڕدرا  مامۆســتاکەمان  دووەم 

تریــان بــۆ دانایــن.تریــان بــۆ دانایــن.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوەی باســت کــرد لــە ســاڵی یەکەمــی  ئــەوەی باســت کــرد لــە ســاڵی یەکەمــی 
خوێندنــی خانــەی مامۆســتایان بــوو، ئــەی لــە خوێندنــی خانــەی مامۆســتایان بــوو، ئــەی لــە 
ــەوە؟ ــۆی مای ــوو، وەک خ ــۆن ب ــاڵی دووەم چ ــەوە؟س ــۆی مای ــوو، وەک خ ــۆن ب ــاڵی دووەم چ س

ــی دووی  ــی دووی  ســەرەتای دەوامــی پۆل قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ســەرەتای دەوامــی پۆل
ــوو،  ــان هەب ــەی هونەرم ــتایان، وان ــەی مامۆس ــوو، خان ــان هەب ــەی هونەرم ــتایان، وان ــەی مامۆس خان
کەشــوهەوای پاییــزە و هەتاوەکــەی لــە دەرەوە بــە کەشــوهەوای پاییــزە و هەتاوەکــەی لــە دەرەوە بــە 
تینــە، مامۆســتای نوێمــان خــۆی ناســاند وتــی بــا تینــە، مامۆســتای نوێمــان خــۆی ناســاند وتــی بــا 
ــە  ــەر هەتاوەکــە ب ــوو لەب ــەوە ب ــە بچینــە حەوشــە، ئ ــەر هەتاوەکــە ب ــوو لەب ــەوە ب بچینــە حەوشــە، ئ
درێــژی دیوارەکــە دانیشــتین، وتــی هــەر یەکەتــان درێــژی دیوارەکــە دانیشــتین، وتــی هــەر یەکەتــان 
وێنەیــەک  بۆخــۆی  و  دەربهێنێــت  وێنەیــەک دەفتەرەکــەی  بۆخــۆی  و  دەربهێنێــت  دەفتەرەکــەی 

بکێشــێت.  بکێشــێت.  
ڕامــان:ڕامــان: پێشــتر هیــچ کارت لەگەڵ ئەو مامۆســتایە  پێشــتر هیــچ کارت لەگەڵ ئەو مامۆســتایە 

کردبوو؟کردبوو؟
قادر میرخان:قادر میرخان: یەکەم جارم بوو بیبینم. یەکەم جارم بوو بیبینم.

ڕامان:ڕامان: مامۆستاکە کێ بوو، ناوی چ بوو؟ مامۆستاکە کێ بوو، ناوی چ بوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: هونەرمەنــد ئیســماعیل خەیــات  هونەرمەنــد ئیســماعیل خەیــات 
بــوو، کوردییەکــی خانەقینــی قســەی دەکــرد، گوتــی بــوو، کوردییەکــی خانەقینــی قســەی دەکــرد، گوتــی 

ــا؟  ــۆ ن ــەی ب ــم ئ ــە؟ گوت ــە نیگارخان ــی بێیت ــا؟ دەتوان ــۆ ن ــەی ب ــم ئ ــە؟ گوت ــە نیگارخان ــی بێیت دەتوان
گوتــی پاشــنیوەڕۆ وەرە بــۆ الم بــۆ نیگارخانە. گوتم گوتــی پاشــنیوەڕۆ وەرە بــۆ الم بــۆ نیگارخانە. گوتم 
ســەعات چەنــد؟ گوتــی دەوری ســەعات ســێ. ئەوەم ســەعات چەنــد؟ گوتــی دەوری ســەعات ســێ. ئەوەم 
زۆر پێ خۆش بوو، ســاڵی ڕابوردوو نیگارخانەکەمان زۆر پێ خۆش بوو، ســاڵی ڕابوردوو نیگارخانەکەمان 
بــوو،  قوتابخانەکەمانــدا  کتێبخانــەی  هۆڵــی  بــوو، لــە  قوتابخانەکەمانــدا  کتێبخانــەی  هۆڵــی  لــە 
ئەمجــارە ژوورێکــی ســەربەخۆی بــۆ وەرگرتبــوو، ئەمجــارە ژوورێکــی ســەربەخۆی بــۆ وەرگرتبــوو، 
هەندێــک شــتی کردبــوو، کــە چــووم بــۆ ئــەوێ دیتــم هەندێــک شــتی کردبــوو، کــە چــووم بــۆ ئــەوێ دیتــم 
نیگارخانەکــە ڕێکخــراوە و ســێ کەســی دیکــەی نیگارخانەکــە ڕێکخــراوە و ســێ کەســی دیکــەی 

لێیــە.لێیــە.
ڕامان:ڕامان: پێشتر ئەو سێ کەسەت دەناسی؟ پێشتر ئەو سێ کەسەت دەناسی؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: ئەوانــەم نەدەناســی، دوایــی زانیــم  ئەوانــەم نەدەناســی، دوایــی زانیــم 
ئەوانــە قوتابیــی خانــەی مامۆســتایانن و لەگەڵمانــن، ئەوانــە قوتابیــی خانــەی مامۆســتایانن و لەگەڵمانــن، 
دەکــرد،  دەواممــان  بینایــەدا  یــەک  لــە  دەکــرد، چونکــە  دەواممــان  بینایــەدا  یــەک  لــە  چونکــە 
بەڕێوەبەرەکەمــان  بوویــن،  ئێــواران  و  بەڕێوەبەرەکەمــان بەیانیــان  بوویــن،  ئێــواران  و  بەیانیــان 
محەمــەد حەوێــز )حەمــەڕەش - ئــا. ع( بــوو، ئەوانە محەمــەد حەوێــز )حەمــەڕەش - ئــا. ع( بــوو، ئەوانە 
لــە خانــەی مامۆســتایان دوا ســاڵی خوێندنیــان بوو، لــە خانــەی مامۆســتایان دوا ســاڵی خوێندنیــان بوو، 
ــە  ــن، دوای ئێم ــن و دەرچووی ــول بووی ــە دوا خ ــە ئێم ــن، دوای ئێم ــن و دەرچووی ــول بووی ــە دوا خ ئێم
خانــەی مامۆســتایان داخــرا، ئــەو ســاڵە خانــەی خانــەی مامۆســتایان داخــرا، ئــەو ســاڵە خانــەی 

ــوو. ــان ب ــاڵی خوێندنی ــتایان، دوا س ــوو.مامۆس ــان ب ــاڵی خوێندنی ــتایان، دوا س مامۆس
ڕامــان:ڕامــان: ئیــدی خانــەی مامۆســتایان لــە ســلێمانی  ئیــدی خانــەی مامۆســتایان لــە ســلێمانی 

نەمــا؟نەمــا؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، لــە ســلێمانی نەمــا، ئەوانە  بەڵــێ، لــە ســلێمانی نەمــا، ئەوانە 
ســاڵی یەکــەم خوێندبوویــان، دووەم ســاڵیان بــوو، ســاڵی یەکــەم خوێندبوویــان، دووەم ســاڵیان بــوو، 
پۆلــی یــەک نەمابــوو و ئــەوان خوێنــدکاری نوێیــان پۆلــی یــەک نەمابــوو و ئــەوان خوێنــدکاری نوێیــان 
ــوون،  ــا ســاڵ ب ــی دوو، کۆت ــە پۆل ــوو. ل ــوون، وەرنەگرتب ــا ســاڵ ب ــی دوو، کۆت ــە پۆل ــوو. ل وەرنەگرتب
ــی  ــاڵ خوێندن ــوەی س ــا نی ــن، ت ــەواو دەب ــر ت ــی ئیت ــاڵ خوێندن ــوەی س ــا نی ــن، ت ــەواو دەب ــر ت ئیت
ــق دەڕۆن،  ــۆ تەتبی ــەوە ب ــە، دوای ئ ــان هەی ــق دەڕۆن، جیددی ــۆ تەتبی ــەوە ب ــە، دوای ئ ــان هەی جیددی
ــەو  ــی دەڕوات، ئ ــەرەو کۆتای ــە ب ــەو پاشــان خوێندنەک ــی دەڕوات، ئ ــەرەو کۆتای ــە ب پاشــان خوێندنەک

کاتــە منیــش تەنیــا دەمێنمــەوە.کاتــە منیــش تەنیــا دەمێنمــەوە.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو ســێ کەســە کــێ بــوون، نــاوی  ئــەو ســێ کەســە کــێ بــوون، نــاوی 

بڵــێ. پــێ  بڵــێ.هەرســێکیانم  پــێ  هەرســێکیانم 
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: مــن کــە چــووم ئــەو ســێیانە  مــن کــە چــووم ئــەو ســێیانە 
م.  الی  پێشــتر  ئــەوان  بــەاڵم  دەکــرد،  م. ئیشــیان  الی  پێشــتر  ئــەوان  بــەاڵم  دەکــرد،  ئیشــیان 
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شــێرزاد شــەوقی بــوون، یەکێکیــان نــاوی ئاســۆ شــێرزاد شــەوقی بــوون، یەکێکیــان نــاوی ئاســۆ 
ســدیق و ئــەوی دیکەیــان ئەکــرەم ســەعید ڕەشــید، ســدیق و ئــەوی دیکەیــان ئەکــرەم ســەعید ڕەشــید، 
ئێســتا مامۆســتای خانەنشــینە، ســێیەمیان عوســمان ئێســتا مامۆســتای خانەنشــینە، ســێیەمیان عوســمان 
جــۆاڵی بــرای عەلــی جــۆاڵ، لــە قۆناغــی یــەک بــوون، جــۆاڵی بــرای عەلــی جــۆاڵ، لــە قۆناغــی یــەک بــوون، 

ــرد.         ــی ک ــی دوای ــۆاڵ کۆچ ــمان ج ــرد.عوس ــی ک ــی دوای ــۆاڵ کۆچ ــمان ج عوس
ڕامان:ڕامان: عوسمان جۆاڵ تابلۆکانی ماون؟ عوسمان جۆاڵ تابلۆکانی ماون؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: لــە م. عەلــی جــۆاڵم پرســی، وتــی  لــە م. عەلــی جــۆاڵم پرســی، وتــی 
زۆر بەداخــەوە هیچــی نەمــاوە، کوڕێکــی هێمــن بــوو، زۆر بەداخــەوە هیچــی نەمــاوە، کوڕێکــی هێمــن بــوو، 
لــەو جــۆرە کەســانە بــوو کــە ورد لــە شــتەکانی لــەو جــۆرە کەســانە بــوو کــە ورد لــە شــتەکانی 
دەوروبــەری دەڕوانــی، کەســێکی زۆر بێدەنــگ بــوو.دەوروبــەری دەڕوانــی، کەســێکی زۆر بێدەنــگ بــوو.

ڕامان:ڕامان: ئاستی هونەرەکەی چۆن بوو؟  ئاستی هونەرەکەی چۆن بوو؟ 
هەبــوو،  باشــی  زۆر  ئاســتێکی  هەبــوو،   باشــی  زۆر  ئاســتێکی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
هەســتم دەکــرد بــە حوکمــی نزیکییەکــەی لــە م. هەســتم دەکــرد بــە حوکمــی نزیکییەکــەی لــە م. 
عەلــی جــۆاڵ کاریگــەری کارکردنــی ئــەوی لەســەر عەلــی جــۆاڵ کاریگــەری کارکردنــی ئــەوی لەســەر 
بــێ، خۆیشــی کەســێکی زیــرەک بــوو، لــە ئامادەیــی بــێ، خۆیشــی کەســێکی زیــرەک بــوو، لــە ئامادەیــی 
نمرەیەکــی زۆر باشــی هێنابــوو، ئــەو ســاڵە کــە ئــەو نمرەیەکــی زۆر باشــی هێنابــوو، ئــەو ســاڵە کــە ئــەو 
خانــەی مامۆســتایان تــەواو دەکات، زانکۆی ســلێمانی خانــەی مامۆســتایان تــەواو دەکات، زانکۆی ســلێمانی 
دەکرێتــەوە، بۆیــە هەوڵــی خوێنــدن لــە زانکــۆ دەدات، دەکرێتــەوە، بۆیــە هەوڵــی خوێنــدن لــە زانکــۆ دەدات، 
لەبــەر ئــەوەی لــە ئامادەییــەوە هاتبــوو و نمــرەی زۆر لەبــەر ئــەوەی لــە ئامادەییــەوە هاتبــوو و نمــرەی زۆر 
ــوو، داواکاری پێشکەشــی زانکــۆی ســلێمانی  ــاش ب ــوو، داواکاری پێشکەشــی زانکــۆی ســلێمانی ب ــاش ب ب

ــت. ــاری وەردەگیرێ ــی ئەندازی ــە کۆلێج ــت.دەکات، ل ــاری وەردەگیرێ ــی ئەندازی ــە کۆلێج دەکات، ل
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو کــە لــە خانــەی مامۆســتایان دەرچوو،  ئــەو کــە لــە خانــەی مامۆســتایان دەرچوو، 

بــە مامۆســتا دەمەزرا؟بــە مامۆســتا دەمەزرا؟
قادر میرخان:قادر میرخان: بەڵێ، دەوامی مامۆســتایەتییەکەی  بەڵێ، دەوامی مامۆســتایەتییەکەی 
بــۆ دەخەنــە قوتابخانــەی شــەو و دادەمەزرێــت، بــۆ دەخەنــە قوتابخانــەی شــەو و دادەمەزرێــت، 
ــە ڕۆژ  ــەوە، ب ــە دەڵێت ــتایە و وان ــەو مامۆس ــە ش ــە ڕۆژ ب ــەوە، ب ــە دەڵێت ــتایە و وان ــەو مامۆس ــە ش ب
ــەواو دەکات،  ــتانی ت ــدازەی شارس ــە و ئەن ــەواو دەکات، قوتابیی ــتانی ت ــدازەی شارس ــە و ئەن قوتابیی
الواز،  جەســتە  کوڕێکــی  بــوو،  نەخــۆش  الواز، بــەاڵم  جەســتە  کوڕێکــی  بــوو،  نەخــۆش  بــەاڵم 
نەخۆشــی دڵــی هەبــوو، چــاوی کــز، عەینەکەکــەی نەخۆشــی دڵــی هەبــوو، چــاوی کــز، عەینەکەکــەی 
ــە،  ــە پیاڵەی ــوو، دەتگــوت بن ــدە ئەســتوور ب ــە، ئەوەن ــە پیاڵەی ــوو، دەتگــوت بن ــدە ئەســتوور ب ئەوەن
کاتێــک وێنــەی دەکێشــا چــاوی بــە فڵچەکــەوە کاتێــک وێنــەی دەکێشــا چــاوی بــە فڵچەکــەوە 
دەنــاو وێنــەی دەکێشــا، بــەو شــێوەیە ئیشــی دەنــاو وێنــەی دەکێشــا، بــەو شــێوەیە ئیشــی 

ــرد. ــرد.دەک دەک

ڕامــان:ڕامــان: تــا چ ڕادەیــەک ئــاگات لــە چاالکییەکانــی  تــا چ ڕادەیــەک ئــاگات لــە چاالکییەکانــی 
هەبــوو، بەشــداری پێشــانگەکانی دەکــرد؟هەبــوو، بەشــداری پێشــانگەکانی دەکــرد؟

دوو  دوای ســاڵێک،  بزانــم  وا  دوو   دوای ســاڵێک،  بزانــم  وا  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
ــی،  ــەری دڵ ــۆ چارەس ــا ب ــۆ بریتانی ــوو ب ــاڵ، چ ــی، س ــەری دڵ ــۆ چارەس ــا ب ــۆ بریتانی ــوو ب ــاڵ، چ س
ئیتــر لــەوێ مایــەوە، لەوێــش تــا دوکتــۆرا خوێندی، ئیتــر لــەوێ مایــەوە، لەوێــش تــا دوکتــۆرا خوێندی، 
ــەر  ــا، ه ــە دەســت هێن ــت ب ــە کۆنکرێ ــەر پســپۆڕیی ل ــا، ه ــە دەســت هێن ــت ب ــە کۆنکرێ پســپۆڕیی ل
لەوێــش ئیشــی دەکــرد، دوای ماوەیەکــی کــەم لەوێــش ئیشــی دەکــرد، دوای ماوەیەکــی کــەم 
ــار  ــوو جاروب ــە مامۆســتا ب ــرد، ک ــی ک ــار کۆچــی دوای ــوو جاروب ــە مامۆســتا ب ــرد، ک ــی ک کۆچــی دوای

ــەوە. ــر نەمدیی ــەوە ئیت ــدی، دوای ئ ــەوە.دەم ــر نەمدیی ــەوە ئیت ــدی، دوای ئ دەم
ڕامان:ڕامان: ئەی م. ئیسماعیل خەیات چی لێهات؟ ئەی م. ئیسماعیل خەیات چی لێهات؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بــا ئێســتا باســی م. ئیســماعیل  بــا ئێســتا باســی م. ئیســماعیل 
خەیــات بکەیــن. م. ئیســماعیل خەیــات لــە بەغــداوە خەیــات بکەیــن. م. ئیســماعیل خەیــات لــە بەغــداوە 
هاتبــوو، ئــەو ماوەیەکــی زۆر لــە بەغــدا ژیــا بــوو، هاتبــوو، ئــەو ماوەیەکــی زۆر لــە بەغــدا ژیــا بــوو، 
ــی  ــوون، ماڵ ــدا ب ــە بەغ ــووری ل ــی و پ ــی خاڵ ــی ماڵ ــوون، ماڵ ــدا ب ــە بەغ ــووری ل ــی و پ ــی خاڵ ماڵ

باوکــی و دوو بــرای لــە خانەقیــن بــوون.باوکــی و دوو بــرای لــە خانەقیــن بــوون.
ڕامــان:ڕامــان: مەبەســتت )م. ئیبراهیــم خەیــات(ی بــرای  مەبەســتت )م. ئیبراهیــم خەیــات(ی بــرای 

و ئەوانــە؟و ئەوانــە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، م. ئیبراهیــم خەیــات  بەڵــێ، م. ئیبراهیــم خەیــات 

کەســێکی زۆر بەڕێــز بــوو.کەســێکی زۆر بەڕێــز بــوو.
ــەم  ــوو، بەداخــەوە ل ــە هەولێــر ب ــەم  ماڵــی ل ــوو، بەداخــەوە ل ــە هەولێــر ب ڕامــان:ڕامــان: ماڵــی ل

ــی کــرد. ــی کۆچــی دوای ــی کــرد.ســااڵنەی دوای ــی کۆچــی دوای ســااڵنەی دوای
ــات  ــە م. ئیســماعیل خەی ــن ل ــات  م ــە م. ئیســماعیل خەی ــن ل ــان: م ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق

ــم دەویســت. ــر خۆش ــم دەویســت.زیات ــر خۆش زیات
ڕامــان:ڕامــان: سەرپەرشــتیاری پەروەردەیــی، پســپۆڕی  سەرپەرشــتیاری پەروەردەیــی، پســپۆڕی 
بــە  کــوڕی  دوو  ئێســتا  بــوو،  عەرەبــی  بــە زمانــی  کــوڕی  دوو  ئێســتا  بــوو،  عەرەبــی  زمانــی 
ــاراس  ــە ســلێمانی، ئ ــی مســتەفا و خــدر ل ــاراس ناوەکان ــە ســلێمانی، ئ ــی مســتەفا و خــدر ل ناوەکان
لــە ســۆران و هاوژینەکــەی لەگــەڵ شــااڵو و شــەونم لــە ســۆران و هاوژینەکــەی لەگــەڵ شــااڵو و شــەونم 

ــن. ــر دەژی ــە هەولێ ــن ل ــن.و ماردی ــر دەژی ــە هەولێ ــن ل و ماردی
یەکێکــی  و  مســتەفا  بەڵــێ،  یەکێکــی   و  مســتەفا  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
دیکەشــیان هەبــوو نــاوی خــدر بــوو دەمناســین، وا دیکەشــیان هەبــوو نــاوی خــدر بــوو دەمناســین، وا 

ــرد.  ــەواو ک ــاری ت ــم ئەندازی ــرد. بزان ــەواو ک ــاری ت ــم ئەندازی بزان
ڕامــان:ڕامــان: بەڵــێ، ئەندازیــاری کارەبایــە. لەگــەڵ م.  بەڵــێ، ئەندازیــاری کارەبایــە. لەگــەڵ م. 

ئیســماعیل خەیــات چیــت کــردەوە؟ئیســماعیل خەیــات چیــت کــردەوە؟
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ــۆ و  ــات تابل ــۆ و  م. ئیســماعیل خەی ــات تابل ــان: م. ئیســماعیل خەی ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
کەرەســتەی وێنەکێشــانی دانابــوو، لەگــەڵ ئەو ســێ کەرەســتەی وێنەکێشــانی دانابــوو، لەگــەڵ ئەو ســێ 
قوتابییــە خەریکــی وێنەکێشــان بــوون، دیاربــوو قوتابییــە خەریکــی وێنەکێشــان بــوون، دیاربــوو 
ئــەوان زووتــر دەســتیان پــێ کردبــوو. گوتــی ئــەوە ئــەوان زووتــر دەســتیان پــێ کردبــوو. گوتــی ئــەوە 
بۆیــەی زەیتییــە، ئــەوە فڵچەیە، ئەوە کەرەســتەیە، بۆیــەی زەیتییــە، ئــەوە فڵچەیە، ئەوە کەرەســتەیە، 
بۆخــۆت شــتێک بکــە، ئــاوا بــۆ ئــەوەی بزانــێ چــی بۆخــۆت شــتێک بکــە، ئــاوا بــۆ ئــەوەی بزانــێ چــی 
ــە  ــرم نیی ــەم؟ بی ــی بک ــە چ ــەی خودای ــەم. ئ ــە دەک ــرم نیی ــەم؟ بی ــی بک ــە چ ــەی خودای ــەم. ئ دەک
چــی بــوو کــردم، ئیتــر شــتێکم کــرد، وا بزانــم چــی بــوو کــردم، ئیتــر شــتێکم کــرد، وا بزانــم 
پۆرترێــت، دەموچاوێــک، شــتێکی وەهــا بــوو کردم، پۆرترێــت، دەموچاوێــک، شــتێکی وەهــا بــوو کردم، 
قژەکەیم بەڕەشــی ســادە کردبوو، دەموچاوەکەشــی قژەکەیم بەڕەشــی ســادە کردبوو، دەموچاوەکەشــی 
بــە ڕەنگێکــی گۆشــتی کــرد، وەک خــۆی بۆیەکانــم بــە ڕەنگێکــی گۆشــتی کــرد، وەک خــۆی بۆیەکانــم 
تێکــەڵ دەکــرد، بــۆ ڕەنگــی گۆشــتی و دەموچــاو، تێکــەڵ دەکــرد، بــۆ ڕەنگــی گۆشــتی و دەموچــاو، 

دەبــێ دوو ســێ ڕەنــگ تێکــەڵ بکەیــت.دەبــێ دوو ســێ ڕەنــگ تێکــەڵ بکەیــت.
ڕامــان:ڕامــان: کــە ئیشــەکەت تــەواو کــرد و بینــی،  کــە ئیشــەکەت تــەواو کــرد و بینــی، 
بیــروڕای ســەبارەت بــە کارەکــەت چــۆن بــوو؟بیــروڕای ســەبارەت بــە کارەکــەت چــۆن بــوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: دوایــی خــۆی هــات تەماشــای کرد  دوایــی خــۆی هــات تەماشــای کرد 
و گوتــی ئــەو قژەیــت بــۆ ڕەش کــردووە؟ گوتــم قــژ و گوتــی ئــەو قژەیــت بــۆ ڕەش کــردووە؟ گوتــم قــژ 
بــۆ خــۆی ڕەشــە. گوتــی ئاخــر بۆچی ڕەشــە؟ گوتم بــۆ خــۆی ڕەشــە. گوتــی ئاخــر بۆچی ڕەشــە؟ گوتم 
ــەکار  ــە یەکســەر ڕەشــم ب ــژی ڕەشــە، بۆی ــەکار ئاخــر ق ــە یەکســەر ڕەشــم ب ــژی ڕەشــە، بۆی ئاخــر ق
ــەکار  ــت ب ــا ڕەش ــە تەنی ــی ب ــی بۆچ ــاوە. گوت ــەکار هێن ــت ب ــا ڕەش ــە تەنی ــی ب ــی بۆچ ــاوە. گوت هێن
هێنــاوە؟ گوتــم هونەرمەنــدی دیکــەش کــە ئیشــیانم هێنــاوە؟ گوتــم هونەرمەنــدی دیکــەش کــە ئیشــیانم 
بینیــوە هــەر ڕەش بــەکار دەهێنــن، یەکســەر هــەر بینیــوە هــەر ڕەش بــەکار دەهێنــن، یەکســەر هــەر 
ڕەشــە. گوتــی وەکــوو کــێ؟ گوتــم وەکــوو جەمــال ڕەشــە. گوتــی وەکــوو کــێ؟ گوتــم وەکــوو جەمــال 
بەختیــار، وێنــەی ئافرەتــی کــردووە، قژەکــەی هــەر بەختیــار، وێنــەی ئافرەتــی کــردووە، قژەکــەی هــەر 

بــە ڕەش کــردووە.بــە ڕەش کــردووە.
ڕامان:ڕامان: کە ئەمەت پێ گوت قسەی نەکرد؟ کە ئەمەت پێ گوت قسەی نەکرد؟

ــی  ــرد و گوت ــی ک ــی  زەردەخەنەیەک ــرد و گوت ــی ک ــادر میرخــان: زەردەخەنەیەک ــادر میرخــان:ق ق
ــەم؟  ــی بک ــەی چ ــم ئ ــت. گوت ــی بکەی ــێ ڕەش ــەم؟ ناب ــی بک ــەی چ ــم ئ ــت. گوت ــی بکەی ــێ ڕەش ناب
ــین  ــە، وەک ش ــەڵ بک ــک تێک ــد ڕەنگێ ــی چەن ــین گوت ــە، وەک ش ــەڵ بک ــک تێک ــد ڕەنگێ ــی چەن گوت
ــەکار  ــگ ب ــەر ڕەن ــێ یەکس ــە ناب ــی، چونک ــەکار و قاوەی ــگ ب ــەر ڕەن ــێ یەکس ــە ناب ــی، چونک و قاوەی
ــەڵ  ــەکان لەگ ــدە ڕەنگ ــەوڵ ب ــە ه ــی، هەمیش ــەڵ بهێن ــەکان لەگ ــدە ڕەنگ ــەوڵ ب ــە ه ــی، هەمیش بهێن
یەکتــردا تێکــەڵ بکــە، ئــەوە یەکــەم تێبینــی بــوو یەکتــردا تێکــەڵ بکــە، ئــەوە یەکــەم تێبینــی بــوو 
کــە دایــە مــن، دوای ئــەوە وردە وردە ئیشــم دەکــرد کــە دایــە مــن، دوای ئــەوە وردە وردە ئیشــم دەکــرد 

و تێبینــی دەدامــێ، کــە زۆر پێــم خــۆش بــوو، تــا و تێبینــی دەدامــێ، کــە زۆر پێــم خــۆش بــوو، تــا 
وای لێهــات هەندێــک جــار بــۆ خــۆم بانگــم دەکــرد و وای لێهــات هەندێــک جــار بــۆ خــۆم بانگــم دەکــرد و 
پێــم دەگــوت بزانــم ئــەوەت پــێ چۆنــە، یــان ئــەوەم پێــم دەگــوت بزانــم ئــەوەت پــێ چۆنــە، یــان ئــەوەم 
ــە؟  ــی، ڕات چیی ــی چ ــۆ دەڵێ ــردووە، ت ــی ک ــە؟ ئاواه ــی، ڕات چیی ــی چ ــۆ دەڵێ ــردووە، ت ــی ک ئاواه

ــرت. ــێ وەرگ ــرت.بەڕاســتی زۆر زۆر ســوودم ل ــێ وەرگ بەڕاســتی زۆر زۆر ســوودم ل
ڕامــان:ڕامــان: لــەو ماوەیــەی کارکردنت لــەو نیگارخانەیەدا  لــەو ماوەیــەی کارکردنت لــەو نیگارخانەیەدا 

بوویتــە خاوەنــی کۆمەڵێک تابلۆ؟بوویتــە خاوەنــی کۆمەڵێک تابلۆ؟
ــەر  ــرد، ئەگ ــەردەوام کارم دەک ــەر  ب ــرد، ئەگ ــەردەوام کارم دەک ــان: ب ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
کارێکــم پــێ بــاش نەبووایــە تێکــم دەدایــەوە و کارم کارێکــم پــێ بــاش نەبووایــە تێکــم دەدایــەوە و کارم 
لەســەر دەکــردەوە، ئــەو کارانــەم زۆرتــر ئەزمــوون لەســەر دەکــردەوە، ئــەو کارانــەم زۆرتــر ئەزمــوون 

بــوون، خــۆم تاقــی دەکــردەوە.بــوون، خــۆم تاقــی دەکــردەوە.
ڕامان:ڕامان: لە کوێ تابلۆکانت هەڵدەگرتن؟ لە کوێ تابلۆکانت هەڵدەگرتن؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: تابلــۆکان هەموویــان هــی قوتابخانە  تابلــۆکان هەموویــان هــی قوتابخانە 
بــوون، چونکــە کەرســتەکان هــی ئــەوان بــوون، لــەوێ بــوون، چونکــە کەرســتەکان هــی ئــەوان بــوون، لــەوێ 

بەجێــم دەهێشــتن، چونکــە موڵکــی مــن نەبــوون. بەجێــم دەهێشــتن، چونکــە موڵکــی مــن نەبــوون. 
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی لــەو کاتــەدا لــە هیــچ پێشــانگەیەک  ئــەی لــەو کاتــەدا لــە هیــچ پێشــانگەیەک 

بەشــدار نەبــوون؟بەشــدار نەبــوون؟
پێشــانگەمان  یەکــەم  ســاڵی  پێشــانگەمان   یەکــەم  ســاڵی  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
نەکــردەوە، ســاڵی دووەم ئیشــەکانم نمایــش کــرد، نەکــردەوە، ســاڵی دووەم ئیشــەکانم نمایــش کــرد، 
ــوو،  ــەواو کردب ــان ت ــر خوێندنی ــی ت ــان ئەوان ــوو، بێگوم ــەواو کردب ــان ت ــر خوێندنی ــی ت ــان ئەوان بێگوم
پێموابــێ  بــوون،  مــن  هــی  ئیشــەکان  پێموابــێ هەمــوو  بــوون،  مــن  هــی  ئیشــەکان  هەمــوو 
قوتابیمــان هەبــوو، خــۆی کاری دەســتیی هێنابــوو، قوتابیمــان هەبــوو، خــۆی کاری دەســتیی هێنابــوو، 
زیاتــر کاری دەســت بــوو، یەکێک لەوانــە قوتابییەک زیاتــر کاری دەســت بــوو، یەکێک لەوانــە قوتابییەک 
بــوو لەســەر قەدیفــە وێنــەی کردبــوو و هێنابــووی بــوو لەســەر قەدیفــە وێنــەی کردبــوو و هێنابــووی 
نمایشــی کردبــوو، دیــار بــوو م. ئیســماعیل خەیــات نمایشــی کردبــوو، دیــار بــوو م. ئیســماعیل خەیــات 
ــم  ــێوەیە پێوەندی ــەو ش ــر ب ــوو، ئیت ــاش ب ــی ب ــم پێ ــێوەیە پێوەندی ــەو ش ــر ب ــوو، ئیت ــاش ب ــی ب پێ
لەگــەڵ م. ئیســماعیل خەیــات زیاتــر بــوو، هــەر مــن لەگــەڵ م. ئیســماعیل خەیــات زیاتــر بــوو، هــەر مــن 

ــن. ــەڵ بووی ــەوە، زۆر تێک ــی مابووم ــن.لەگەڵ ــەڵ بووی ــەوە، زۆر تێک ــی مابووم لەگەڵ
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو ســێ هاوڕێیــەت هەر لــە نیگارخانەکە  ئــەو ســێ هاوڕێیــەت هەر لــە نیگارخانەکە 

دەدی، لــە دەرەوەی ئەوێ نەتدەبینین؟دەدی، لــە دەرەوەی ئەوێ نەتدەبینین؟
ــر  ــرادەرەی ت ــەو ســێ ب ــر لەگــەڵ ئ ــرادەرەی ت ــەو ســێ ب ــادر میرخــان: لەگــەڵ ئ ــادر میرخــان: ق ق
زۆر ڕۆژ پێکــەوە بوویــن، بــە تایبــەت لەگــەڵ ئاســۆ زۆر ڕۆژ پێکــەوە بوویــن، بــە تایبــەت لەگــەڵ ئاســۆ 
ســدیق و ئەکــرەم ســەعید و ئــەو بــرادەرەی دیکەمان ســدیق و ئەکــرەم ســەعید و ئــەو بــرادەرەی دیکەمان 
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عوســمان جــۆاڵ کــە ســەرقاڵی خوێنــدن بــوو، ئیتــر عوســمان جــۆاڵ کــە ســەرقاڵی خوێنــدن بــوو، ئیتــر 
ــەی  ــن و دوو هاوڕێیەک ــەاڵم م ــڕا، ب ــان داب ــەو لێم ــەی ئ ــن و دوو هاوڕێیەک ــەاڵم م ــڕا، ب ــان داب ــەو لێم ئ
دی لەگــەڵ )م. ئیســماعیل خەیــات(دا هەمیشــە لــە دی لەگــەڵ )م. ئیســماعیل خەیــات(دا هەمیشــە لــە 
ــوەر  ــەی زێ ــی کتێبخان ــە بەردەم ــەوە، ل ــوەر دوای دەوام ــەی زێ ــی کتێبخان ــە بەردەم ــەوە، ل دوای دەوام

ــەوە. ــان دەبینیی ــەوە.یەکترم ــان دەبینیی یەکترم
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی خوێندنــەوەت لەبــارەی هونــەری  ئــەی خوێندنــەوەت لەبــارەی هونــەری 
شــێوەکاری چــۆن بــوو؟ ئــەو زەمانــە کتێــب و شــێوەکاری چــۆن بــوو؟ ئــەو زەمانــە کتێــب و 

ســەرچاوە هەبــوو؟ســەرچاوە هەبــوو؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، لەبــەر ئــەوەی خوێندنمــان  بەڵــێ، لەبــەر ئــەوەی خوێندنمــان 
بــە عەرەبــی بــوو، لــە کتێبخانــەی گشــتی بــە زمانی بــە عەرەبــی بــوو، لــە کتێبخانــەی گشــتی بــە زمانی 
عەرەبــی هەندێــک کتێبــی لەبــارەی هونــەرەوە تێــدا عەرەبــی هەندێــک کتێبــی لەبــارەی هونــەرەوە تێــدا 
بــوو، )م. ئیســماعیل خەیات(یــش چەنــد کتێبێکــی بــوو، )م. ئیســماعیل خەیات(یــش چەنــد کتێبێکــی 
تــا وردە وردە  بیخوێنینــەوە،  تــا وردە وردە هەبــوو دەیداینــێ  بیخوێنینــەوە،  هەبــوو دەیداینــێ 
شــتەکان لــە المــان ڕوون ببنــەوە. ڕاســتە خانــەی شــتەکان لــە المــان ڕوون ببنــەوە. ڕاســتە خانــەی 
مامۆســتایان وەک خوێندنــی پەیمانگــەی هونــەر مامۆســتایان وەک خوێندنــی پەیمانگــەی هونــەر 
نییــە کــە مامۆســتا لــە ســەرەتاوە بــە پــان و نییــە کــە مامۆســتا لــە ســەرەتاوە بــە پــان و 
خەریــک  قوتابییەکانــدا  لەگــەڵ  خەریــک بەرنامەیەکــەوە  قوتابییەکانــدا  لەگــەڵ  بەرنامەیەکــەوە 
بــێ و بــە چەنــد ســاڵێک پێیــان بگەیەنــێ، بــەاڵم بــێ و بــە چەنــد ســاڵێک پێیــان بگەیەنــێ، بــەاڵم 
لــەو دەرفەتــەدا هــەر ئەوەنــدە دەکرێــت، مامۆســتا لــەو دەرفەتــەدا هــەر ئەوەنــدە دەکرێــت، مامۆســتا 
دەرگایەکــت بــۆ دەکاتــەوە تــا بزانــی شــتەکان دەرگایەکــت بــۆ دەکاتــەوە تــا بزانــی شــتەکان 
ــەزی  ــی ح ــە و چ ــی خراپ ــە، چ ــی باش ــن، چ ــەزی چۆن ــی ح ــە و چ ــی خراپ ــە، چ ــی باش ــن، چ چۆن
پــێ دەکــرێ و چــی حــەزی پێناکــرێ، بــۆ ئــەوەی پــێ دەکــرێ و چــی حــەزی پێناکــرێ، بــۆ ئــەوەی 

ــات. ــت دەب ــەرەو کوێ ــی ڕۆشــناییەکە ب ــات.بزان ــت دەب ــەرەو کوێ ــی ڕۆشــناییەکە ب بزان
ڕامــان:ڕامــان: دوای ئــەو قۆناغــە پێوەندیــت لەگــەڵ م.  دوای ئــەو قۆناغــە پێوەندیــت لەگــەڵ م. 

ئیســماعیل خەیــات بــەردەوام بــوو؟ئیســماعیل خەیــات بــەردەوام بــوو؟
قــادر میرخان:قــادر میرخان: بــە تێپەڕبوونی کات پێوەندییەکەنمان  بــە تێپەڕبوونی کات پێوەندییەکەنمان 
لەگــەڵ یــەک وای لێهات کاتێک لە بەغدا پێشــانگەیەکی لەگــەڵ یــەک وای لێهات کاتێک لە بەغدا پێشــانگەیەکی 
بــاش دەکرایــەوە، پێکــەوە بــۆی دەچوویــن، بــۆ نموونــە بــاش دەکرایــەوە، پێکــەوە بــۆی دەچوویــن، بــۆ نموونــە 
ســااڵنە کۆمەڵــەی شــێوەکارانی عێــراق کــە پێشــانگەی ســااڵنە کۆمەڵــەی شــێوەکارانی عێــراق کــە پێشــانگەی 
ــە  ــردەوە، ئێم ــان دەک ــی عێراقی ــااڵنەی هونەرمەندان ــە س ــردەوە، ئێم ــان دەک ــی عێراقی ــااڵنەی هونەرمەندان س
پێشــانگەیانە  لــەو  ســوودم  زۆر  دەچوویــن،  پێشــانگەیانە بــۆی  لــەو  ســوودم  زۆر  دەچوویــن،  بــۆی 
ــدەکان ئاشــنا  ــە کاری هونەرمەن ــە ب ــرت، لەوان ــدەکان ئاشــنا وەردەگ ــە کاری هونەرمەن ــە ب ــرت، لەوان وەردەگ
ئاســتی  دەناســی،  هونەرمەندەکانمــان  ئاســتی دەبوویــن،  دەناســی،  هونەرمەندەکانمــان  دەبوویــن، 

گشــتیی هونــەری عێراقــی و بینینــی چاالکییەکانــی ئەو گشــتیی هونــەری عێراقــی و بینینــی چاالکییەکانــی ئەو 
بۆنەیــە، لەوانــە ئێــواران فیلمــی تایبەت بــە هونەرمەندە بۆنەیــە، لەوانــە ئێــواران فیلمــی تایبەت بــە هونەرمەندە 
دانیشــتنی  یــان  دەدرا،  پیشــان  دنیــا  دانیشــتنی دیارەکانــی  یــان  دەدرا،  پیشــان  دنیــا  دیارەکانــی 
ــەر  ــوو، ه ــە پێشــانگەکان هەب ــی پەیوەســت ب ــەر ڕەخنەی ــوو، ه ــە پێشــانگەکان هەب ــی پەیوەســت ب ڕەخنەی
تەنیــا دانیشــتن لــە کۆمەڵــەی شــێوەکارانی عێــراق بــۆ تەنیــا دانیشــتن لــە کۆمەڵــەی شــێوەکارانی عێــراق بــۆ 

خــۆی چێژێکــی تایبەتــی هەبــوو. خــۆی چێژێکــی تایبەتــی هەبــوو. 
ــەدا  ــەو کات ــووی ل ــە هەم ــەو چاالکییان ــەدا  ئ ــەو کات ــووی ل ــە هەم ــەو چاالکییان ــان: ئ ــان:ڕام ڕام

ــووی؟ ــتایان ب ــەی مامۆس ــە خان ــە ل ــوون ک ــووی؟ب ــتایان ب ــەی مامۆس ــە خان ــە ل ــوون ک ب
بــەردەوام  لەســەری  بەڵــێ،  بــەردەوام   لەســەری  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
بوویــن، تەنانــەت لــە دوای تەواوکردنــی خوێندنیــش بوویــن، تەنانــەت لــە دوای تەواوکردنــی خوێندنیــش 
ســەردان و ئاگاداریمــان لــە ڕەوتــی هونــەر لــە بەغدا ســەردان و ئاگاداریمــان لــە ڕەوتــی هونــەر لــە بەغدا 
زیاتــر بــوو، ئــەوە بــوو هەندێــک لــە هونەرمەندانــی زیاتــر بــوو، ئــەوە بــوو هەندێــک لــە هونەرمەندانــی 
کــرد،  نمایــش  بەغــدا  لــە  کارەکانیــان  کــرد، خۆمــان  نمایــش  بەغــدا  لــە  کارەکانیــان  خۆمــان 
لەوانــە مامۆســتایان: ئیســماعیل خەیــات، بورهــان لەوانــە مامۆســتایان: ئیســماعیل خەیــات، بورهــان 
ــەد حەمەســەعید )ســیرامیک(، دارا  ــەد حەمەســەعید )ســیرامیک(، دارا ســابیر، محەم ســابیر، محەم

ــاد. ــازاد شــەوقی و ت ــاد.حەمەســەعید، ئ ــازاد شــەوقی و ت حەمەســەعید، ئ
ڕامــان:ڕامــان: م. ئیســماعیل خەیــات لەگەڵتــان دەهاتــە  م. ئیســماعیل خەیــات لەگەڵتــان دەهاتــە 

بەغدا؟بەغدا؟
لــەوێ  دەهــات،  لەگەڵمــان  لــەوێ   دەهــات،  لەگەڵمــان  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
عێراقییــەکان   هونەرمەنــدە  لەگــەڵ  یەکــەوە  عێراقییــەکان  بــە  هونەرمەنــدە  لەگــەڵ  یەکــەوە  بــە 
قســەمان لەســەر هونــەر دەکــرد، بــەوە ئاشــنا قســەمان لەســەر هونــەر دەکــرد، بــەوە ئاشــنا 
دەبــوون کــە ئێمــەش لــە ســلێمانی کاری هونــەری دەبــوون کــە ئێمــەش لــە ســلێمانی کاری هونــەری 
دەکەیــن، نموونــەی شــێوازی کارکردنــی خۆمــان دەکەیــن، نموونــەی شــێوازی کارکردنــی خۆمــان 
پیشــان دەدان، ئەوانیــش بــە هەمــان شــێوە ئیشــی پیشــان دەدان، ئەوانیــش بــە هەمــان شــێوە ئیشــی 
خۆیــان پیشــان دەدایــن و قســەیان لەســەر دەکــرد، خۆیــان پیشــان دەدایــن و قســەیان لەســەر دەکــرد، 
بــە تایبــەت ئەوانــەی کــە ئاســتی کارەکانیــان بــەرز بــە تایبــەت ئەوانــەی کــە ئاســتی کارەکانیــان بــەرز 
بۆمــان  زۆر ســوودی  هونــەری  گفتوگــۆی  بۆمــان بــوو،  زۆر ســوودی  هونــەری  گفتوگــۆی  بــوو، 

ــوو.  ــوو. هەب هەب
ڕامــان:ڕامــان: ئــەوەی باســی دەکــەی هەمــووی بــۆ ســااڵنی  ئــەوەی باســی دەکــەی هەمــووی بــۆ ســااڵنی 

شەســتەکانە دەگەڕێتەوە؟شەســتەکانە دەگەڕێتەوە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، کۆتایــی شەســتەکان و  بەڵــێ، کۆتایــی شەســتەکان و 
ســەرەتای حەفتاکانــە، ئیتــر بــەو شــێوەیە بــەردەوام ســەرەتای حەفتاکانــە، ئیتــر بــەو شــێوەیە بــەردەوام 
ــە  ــەکان ل ــە هونەریی ــۆ چاالکیی ــاکان ب ــن، حەفت ــە بووی ــەکان ل ــە هونەریی ــۆ چاالکیی ــاکان ب ــن، حەفت بووی
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کاری  لــە  بــوو، جگــە  زێڕیــن  کاری عێــراق ســەردەمی  لــە  بــوو، جگــە  زێڕیــن  عێــراق ســەردەمی 
هونەرمەندانــی  کاری  عێراقییــەکان،  هونەرمەندانــی هونەرمەنــدە  کاری  عێراقییــەکان،  هونەرمەنــدە 
ئەوروپاشــیان دەهێنــا و نمایــش دەکــران، فیســتیڤاڵ ئەوروپاشــیان دەهێنــا و نمایــش دەکــران، فیســتیڤاڵ 
و چاالکییەکانــی بەغــدا زۆر بــەرەو پێشــەوە چــوون، و چاالکییەکانــی بەغــدا زۆر بــەرەو پێشــەوە چــوون، 
ــداری  ــوون، دی ــراوە دەردەچ ــار و باڵوک ــدان گۆڤ ــداری چەن ــوون، دی ــراوە دەردەچ ــار و باڵوک ــدان گۆڤ چەن
هونەرمەنــدان و بانگهێشــتی چەنــدان هونەرمەنــدی هونەرمەنــدان و بانگهێشــتی چەنــدان هونەرمەنــدی 
کاری  بــۆ  نمایــش  و  فیســتیڤاڵ  دەکــرا،  کاری بیانــی  بــۆ  نمایــش  و  فیســتیڤاڵ  دەکــرا،  بیانــی 

ــران. ــاز ک ــان س ــاری جیه ــی دی ــران.هونەرمەندان ــاز ک ــان س ــاری جیه ــی دی هونەرمەندان
ڕامــان:ڕامــان: زۆر گۆڤــاری هونــەری و کەتەلــۆک و کتێبــی  زۆر گۆڤــاری هونــەری و کەتەلــۆک و کتێبــی 

بــاش دەرچــوون و لــە چــاپ دەدران.بــاش دەرچــوون و لــە چــاپ دەدران.
گۆڤــاری  چەنــدان  گۆڤــاری بەڵــێ،  چەنــدان  بەڵــێ،  میرخــان:  میرخــان: قــادر  قــادر 
هونەریــی چــاپ و باڵوکرانــەوە، چەنــدان کەتەلــۆک هونەریــی چــاپ و باڵوکرانــەوە، چەنــدان کەتەلــۆک 
و گۆڤــاری تایبــەت بــە هونــەری شــێوەکاری چــاپ و گۆڤــاری تایبــەت بــە هونــەری شــێوەکاری چــاپ 
و بــاڵو کرانــەوە، بــە ڕاســتی حەفتاکانــی ســەدەی و بــاڵو کرانــەوە، بــە ڕاســتی حەفتاکانــی ســەدەی 
کاری  گەشــەی  زێڕینــی  ســەردەمی  کاری ڕابــوردوو،  گەشــەی  زێڕینــی  ســەردەمی  ڕابــوردوو، 

ــدا. ــە عێراق ــوو ل ــەری ب ــدا.هون ــە عێراق ــوو ل ــەری ب هون
مــاوەی دوو ســاڵی خوێندنــی  مــاوەی دوو ســاڵی خوێندنــی  دیــارە  ڕامــان:ڕامــان: دیــارە 
خانەی مامۆســتایان، ســوودی زۆری پێگەیاندووی؟خانەی مامۆســتایان، ســوودی زۆری پێگەیاندووی؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: زۆر ســوودم لــەو دوو ســاڵەی  زۆر ســوودم لــەو دوو ســاڵەی 
خانــەی مامۆســتایان وەرگــرت، م. ئیســماعیل خەیات خانــەی مامۆســتایان وەرگــرت، م. ئیســماعیل خەیات 
ــی گواســتەوە، مــن  ــاو ماڵ ــی نەم ــە بەشــی ناوخۆی ــی گواســتەوە، مــن ل ــاو ماڵ ــی نەم ــە بەشــی ناوخۆی ل
ــوو،  ــی هەب ــەی یایل ــووم، ئەوســا عارەبان ــوو، هــاوکاری ب ــی هەب ــەی یایل ــووم، ئەوســا عارەبان هــاوکاری ب
مــاڵ و کەلوپەلەکانــی لەگەڵ هەموو بەرهەمەکانیشــی مــاڵ و کەلوپەلەکانــی لەگەڵ هەموو بەرهەمەکانیشــی 
لــە عارەبانەیەکــدا جێگەیــان دەبــووەوە، هــەر جارەی لــە عارەبانەیەکــدا جێگەیــان دەبــووەوە، هــەر جارەی 
ــی گاوران،  ــە گەڕەک ــک ل ــوو، جارێ ــک ب ــە گەڕەکێ ــی گاوران، ل ــە گەڕەک ــک ل ــوو، جارێ ــک ب ــە گەڕەکێ ل
جارێــک لــە سەرشــەقام ژووری دەگــرت، ئیتــر ژیانــی جارێــک لــە سەرشــەقام ژووری دەگــرت، ئیتــر ژیانــی 

بــەو شــێوەیە بــوو. بــەو شــێوەیە بــوو. 
ڕامــان:ڕامــان: ئــاگادارم لــە ســلێمانی زۆر لــە هونەرمەند  ئــاگادارم لــە ســلێمانی زۆر لــە هونەرمەند 
ئیســماعیل خەیــات نزیــک بــووی، هەمیشــە پێکــەوە ئیســماعیل خەیــات نزیــک بــووی، هەمیشــە پێکــەوە 
بــوون، نازانــم لــە ڕووی تەکنیــک و هونــەرەوە چــی بــوون، نازانــم لــە ڕووی تەکنیــک و هونــەرەوە چــی 

ــێ فێربووی؟ ــێ فێربووی؟ل ل
وەرگــرت،  لــێ  ســوودم  زۆر  وەرگــرت،   لــێ  ســوودم  زۆر  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
بەتایبەتــی لەبــەر ئــەوەی ئــەو لــە بەغــداوە نزیــک بەتایبەتــی لەبــەر ئــەوەی ئــەو لــە بەغــداوە نزیــک 

ــاو  ــاو بەن ــوو، زۆر هاموشــۆی بەغــدای دەکــرد، ن ــاو ب ــاو بەن ــوو، زۆر هاموشــۆی بەغــدای دەکــرد، ن ب
دەگەڕایــەوە ئــەوێ.دەگەڕایــەوە ئــەوێ.

ڕامــان:ڕامــان: نــەک زوو زوو دەگــەڕاوە بــۆ بەغــدا، بگــرە  نــەک زوو زوو دەگــەڕاوە بــۆ بەغــدا، بگــرە 
لــە قۆناغێکــدا هونەرەکــەی کاریگــەری قوتابخانــەی لــە قۆناغێکــدا هونەرەکــەی کاریگــەری قوتابخانــەی 
ــوو، کارێکــی  ــدای بەســەرەوە ب ــی بەغ ــوو، کارێکــی هونەرمەندان ــدای بەســەرەوە ب ــی بەغ هونەرمەندان
هونەریــی قۆناغــی شەســتەکانی کەوتبــووە الی من، هونەریــی قۆناغــی شەســتەکانی کەوتبــووە الی من، 
ــە  ــووری ڕاوی لەســەر جامخان ــدا وەک ن ــەو کارەی ــە ل ــووری ڕاوی لەســەر جامخان ــدا وەک ن ــەو کارەی ل
و پەنجــەرەی عرووســی )شناشــیل( کاری کردبــوو.و پەنجــەرەی عرووســی )شناشــیل( کاری کردبــوو.
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، بــەردەوام پێوەندیــی بــە  بەڵــێ، بــەردەوام پێوەندیــی بــە 
ــووری )مووســا  ــی خــاڵ و پ ــوو، ماڵ ــداوە هەب ــووری )مووســا بەغ ــی خــاڵ و پ ــوو، ماڵ ــداوە هەب بەغ
عەبدوڵــاڵ بەرگــدروو و زەڕینــە عەبدوڵــاڵ(، کوڕێکــی عەبدوڵــاڵ بەرگــدروو و زەڕینــە عەبدوڵــاڵ(، کوڕێکــی 
ئــەو پــوورەی محەمــەد حەمــزە شــێوەکار بــوو، ئــەو پــوورەی محەمــەد حەمــزە شــێوەکار بــوو، 
هەروەهــا حســێنی بــرای لــە بەغــدا بــوون، ئەوجــا هەروەهــا حســێنی بــرای لــە بەغــدا بــوون، ئەوجــا 
ئــەو پێوەنــدی بەربــاڵوی هەبــوو، پــاش ئــەوە ئــەو پێوەنــدی بەربــاڵوی هەبــوو، پــاش ئــەوە 
لــەوێ لەگــەڵ عێراقییــەکان بەشــداریی پێشــانگەی لــەوێ لەگــەڵ عێراقییــەکان بەشــداریی پێشــانگەی 
دەکــرد، ئەوســا ئینتەرنێــت نەبــوو، بــۆ ئــەوەی دەکــرد، ئەوســا ئینتەرنێــت نەبــوو، بــۆ ئــەوەی 
ئــاگای لێیــان بێــت، بــەردەوام پێوەندیــی لەگەڵیاندا ئــاگای لێیــان بێــت، بــەردەوام پێوەندیــی لەگەڵیاندا 
هەبــوو، ئــەو هاتوچۆیانــە ســوودیان زۆر بــوو، بــۆ هەبــوو، ئــەو هاتوچۆیانــە ســوودیان زۆر بــوو، بــۆ 
نموونــە پێشــانگەیەکی هونــەری فەرەنســییان هێنــا نموونــە پێشــانگەیەکی هونــەری فەرەنســییان هێنــا 
بــۆ بەغــدا، هەمــوو بــە یەکــەوە چوویــن بــۆ ئــەوێ، بــۆ بەغــدا، هەمــوو بــە یەکــەوە چوویــن بــۆ ئــەوێ، 

ــوو. ــوو.ئــەوە زۆر گرنــگ ب ئــەوە زۆر گرنــگ ب
ڕامان:ڕامان: چی ئەو پێشانگەیەت لەبیر ماوە؟ چی ئەو پێشانگەیەت لەبیر ماوە؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بیرمــە لــە ڕۆژنامــەی هونــەر کــە  بیرمــە لــە ڕۆژنامــەی هونــەر کــە 
ڕۆژانــە بــەو بۆنەیــەوە دەردەچــوو، چاوپێکەوتنێــک ڕۆژانــە بــەو بۆنەیــەوە دەردەچــوو، چاوپێکەوتنێــک 
ــازکرابوو،  ــەن س ــەق حەس ــد فای ــەڵ هونەرمەن ــازکرابوو، لەگ ــەن س ــەق حەس ــد فای ــەڵ هونەرمەن لەگ
تێیــدا وتبــووی: )بینینــی کارە هونەرییەکانــی ئــەم تێیــدا وتبــووی: )بینینــی کارە هونەرییەکانــی ئــەم 
پێشــانگەیە گەنجــی کردمــەوە و منــی بۆ ســەردەمی پێشــانگەیە گەنجــی کردمــەوە و منــی بۆ ســەردەمی 

خوێندنــی هونــەر لــە پاریــس گێڕایــەوە(.خوێندنــی هونــەر لــە پاریــس گێڕایــەوە(.
ڕامــان:ڕامــان: هــەر ئــەو پێشــانگەیەت لەبیــرە بــۆی  هــەر ئــەو پێشــانگەیەت لەبیــرە بــۆی 

چووبیــت؟چووبیــت؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: پێشــانگەکان زۆر بــوون، لەوانــە  پێشــانگەکان زۆر بــوون، لەوانــە 
کــە  کرایــەوە  هونــەری  پۆســتەری  بــۆ  کــە دانەیــەک  کرایــەوە  هونــەری  پۆســتەری  بــۆ  دانەیــەک 
هونەرمەندانــی واڵتانــی جیــاواز بەشــدارییان تێــدا هونەرمەندانــی واڵتانــی جیــاواز بەشــدارییان تێــدا 
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کردبــوو، پێشــبڕکێ و هەڵســەنگاندنی تێــدا بــوو و کردبــوو، پێشــبڕکێ و هەڵســەنگاندنی تێــدا بــوو و 
ــدی  ــی درا، هونەرمەن ــە براوەکان ــتە ب ــی شایس ــدی خەاڵت ــی درا، هونەرمەن ــە براوەکان ــتە ب ــی شایس خەاڵت
ئەوروپایــی، هەروەهــا هونەرمەندی عێراقــی لەگەڵیاندا ئەوروپایــی، هەروەهــا هونەرمەندی عێراقــی لەگەڵیاندا 
ــە  ــەت ب ــی تایب ــی جیهان ــوون، میهرەجانێک ــە بەشــدار ب ــەت ب ــی تایب ــی جیهان ــوون، میهرەجانێک بەشــدار ب
هونــەری پۆســتەر )هونــەری پۆســتەر )ملصقــاتملصقــات( بــوو، هــەر ئــەو کاتــە ( بــوو، هــەر ئــەو کاتــە 
ــتەر  ــەری پۆس ــەر هون ــی لەس ــەزاوی کتێبێک ــاء ع ــتەر زی ــەری پۆس ــەر هون ــی لەس ــەزاوی کتێبێک ــاء ع زی

ــرد. ــرد.دەرک دەرک
ــن  ــاوی )ف ــەزاوی بەن ــاء ع ــەی زی ــن  کتێبەک ــاوی )ف ــەزاوی بەن ــاء ع ــەی زی ــان: کتێبەک ــان:ڕام ڕام
الملصقــاتالملصقــات فــي العــراق( لــە چــاپ دراوە، ئــەو کتێبــەم  فــي العــراق( لــە چــاپ دراوە، ئــەو کتێبــەم 

ــەوە، کتێبێکــی زۆر باشــە. ــەوە، کتێبێکــی زۆر باشــە.خوێندووەت خوێندووەت
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، ئەوکاتــە کۆمەڵێــک کتێبی  بەڵــێ، ئەوکاتــە کۆمەڵێــک کتێبی 
زۆر باش چاپ کران، ئەوســا وەزارەتی ڕۆشــنبیریی زۆر باش چاپ کران، ئەوســا وەزارەتی ڕۆشــنبیریی 
عێــراق کتێبــی هونەریــی نایابــی دەردەکــرد، لەســەر عێــراق کتێبــی هونەریــی نایابــی دەردەکــرد، لەســەر 
ــاپ  ــک چ ــد کتێبێ ــەواد ســەلیم چەن ــد ج ــک چــاپ هونەرمەن ــد کتێبێ ــەواد ســەلیم چەن ــد ج هونەرمەن
ــد  ــی )البع ــەر گرووپ ــەن لەس ــاکر حەس ــران، ش ــد ک ــی )البع ــەر گرووپ ــەن لەس ــاکر حەس ــران، ش ک
الواحــد(ی نووســی، هەمــوو ئەوانــە ڕۆڵــی گرنگیــان الواحــد(ی نووســی، هەمــوو ئەوانــە ڕۆڵــی گرنگیــان 
ــەری  ــی هون ــە بابەت ــەبارەت ب ــە س ــوو، چونک ــەری هەب ــی هون ــە بابەت ــەبارەت ب ــە س ــوو، چونک هەب
وێنەکێشــان بــوون، جیهانــی وێنەکێشــان و هونــەر وێنەکێشــان بــوون، جیهانــی وێنەکێشــان و هونــەر 

بــە گشــتی بــەم شــێوەیە بــوو.بــە گشــتی بــەم شــێوەیە بــوو.
ڕامــان:ڕامــان: بــە شــێوەیەکی گشــتی خوێندنــەوەت  بــە شــێوەیەکی گشــتی خوێندنــەوەت 

ــوو؟ ــۆن ب ــوو؟چ ــۆن ب چ
قــادر میرخــان: قــادر میرخــان: بــۆ خوێندنەوەش کــە دەمخوێندەوە بــۆ خوێندنەوەش کــە دەمخوێندەوە 
هەندێــک جــار کتێبــی دیکەشــم لەپــاڵ ئەوانــەدا هەندێــک جــار کتێبــی دیکەشــم لەپــاڵ ئەوانــەدا 
دەخوێنــدەوە، بــۆ نموونــە بابەتــی پەیکــەر و گرافیــک دەخوێنــدەوە، بــۆ نموونــە بابەتــی پەیکــەر و گرافیــک 
و چــاپ و ئەمانــەم دەخوێنــدەوە، بــەاڵم بابەتــی و چــاپ و ئەمانــەم دەخوێنــدەوە، بــەاڵم بابەتــی 

ــوو. ــواری وێنەکێشــان ب ــوو.ســەرەکیم ب ــواری وێنەکێشــان ب ســەرەکیم ب
ڕامــان:ڕامــان: ئەوانــەی بەشــداری پێشــانگەکانی ســلێمانی  ئەوانــەی بەشــداری پێشــانگەکانی ســلێمانی 
دەبــوون، تێکــەڵ بــوون لەگەڵ هونەرمەندانی شــارەکە دەبــوون، تێکــەڵ بــوون لەگەڵ هونەرمەندانی شــارەکە 
و ئەوانــەی پەیمانگــەی هونــەرە جوانەکانیــان تــەواو و ئەوانــەی پەیمانگــەی هونــەرە جوانەکانیــان تــەواو 

کردبوو؟کردبوو؟
قــادر میرخان: قــادر میرخان: پێشــانگەی هونەرمەندانی ســلێمانی پێشــانگەی هونەرمەندانی ســلێمانی 
یەکــەم و دووەم و ســێیەم و چــوارەم، تــا ســێیەم، یەکــەم و دووەم و ســێیەم و چــوارەم، تــا ســێیەم، 
ــان  ــە وێنەکێش ــەت ب ــەر تایب ــش ه ــم چوارەمی ــان وابزان ــە وێنەکێش ــەت ب ــەر تایب ــش ه ــم چوارەمی وابزان

ــلێمانی  ــی س ــانگەیانەدا هونەرمەندان ــەو پێش ــوو، ل ــلێمانی ب ــی س ــانگەیانەدا هونەرمەندان ــەو پێش ــوو، ل ب
ــەی کــە  ــەو هونەرمەندان ــوون، لەگــەڵ ئ ــەی کــە بەشــدار دەب ــەو هونەرمەندان ــوون، لەگــەڵ ئ بەشــدار دەب
ــوو،  ــەواو کردب ــان ت ــەرە جوانەکانی ــەی هون ــوو، پەیمانگ ــەواو کردب ــان ت ــەرە جوانەکانی ــەی هون پەیمانگ
لەوانــە ئــازاد شــەوقی، حەمــە کاکە بەشــدار دەبوون.لەوانــە ئــازاد شــەوقی، حەمــە کاکە بەشــدار دەبوون.
ــە  ــە کاک ــد حەم ــی هونەرمەن ــە  بەرهەمەکان ــە کاک ــد حەم ــی هونەرمەن ــان: بەرهەمەکان ــان:ڕام ڕام

ــاون؟ ــاون؟م م
ــەر  ــە، ب ــی هەی ــی نوێش ــەر  بەرهەم ــە، ب ــی هەی ــی نوێش ــان: بەرهەم ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
لــەوەی نەخــۆش بکەوێــت، تــا پێــش دوو ســێ لــەوەی نەخــۆش بکەوێــت، تــا پێــش دوو ســێ 

ــردووە. ــی ک ــاڵ ئیش ــردووە.س ــی ک ــاڵ ئیش س
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو هونەرمەندە )حەمــە کاکە(، هونەری  ئــەو هونەرمەندە )حەمــە کاکە(، هونەری 

خوێندووە، یان خوڕســک ئیشــی کردووە؟خوێندووە، یان خوڕســک ئیشــی کردووە؟
ــەرە  ــەرە  دەرچــووی پەیمانگــەی هون ــادر میرخــان: دەرچــووی پەیمانگــەی هون ــادر میرخــان:ق ق
ــدان:  ــی دوای هونەرمەن ــە، خول ــی بەغدای ــدان: جوانەکان ــی دوای هونەرمەن ــە، خول ــی بەغدای جوانەکان
)ئــازاد شــەوقی( و )عوســمان خاڵ(ـــە، ئەگــەر )ئــازاد شــەوقی( و )عوســمان خاڵ(ـــە، ئەگــەر 
کۆتایــی پەنجــاکان نەبــێ، ئــەوە لــە ســەرەتای کۆتایــی پەنجــاکان نەبــێ، ئــەوە لــە ســەرەتای 

شەســتەکان پەیمانگــەی تــەواو کــردووە.شەســتەکان پەیمانگــەی تــەواو کــردووە.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو هونەرمەنــدە ئێســتا کەوتووەتــە  ئــەو هونەرمەنــدە ئێســتا کەوتووەتــە 

کــوێ، لــە ژیانــدا مــاوە؟کــوێ، لــە ژیانــدا مــاوە؟
ــەاڵم  ــدا مــاوە، ب ــە ژیان ــەاڵم  بەڵــێ، ل ــدا مــاوە، ب ــە ژیان ــادر میرخــان: بەڵــێ، ل ــادر میرخــان:ق ق

ــە دەرەوە. ــەم دێت ــەوە، زۆر ک ــە تەمەن ــە دەرەوە.چووەت ــەم دێت ــەوە، زۆر ک ــە تەمەن چووەت
بینیــوە،  هونەرییەکانیــت  کارە  خــۆت  بینیــوە،   هونەرییەکانیــت  کارە  خــۆت  ڕامــان:ڕامــان: 

ئاســتی هونەریــی و تابلۆکانــی چۆنــن؟ئاســتی هونەریــی و تابلۆکانــی چۆنــن؟
ــی  ــاو هاوڕێکان ــە چ ــی ل ــی  کارەکان ــاو هاوڕێکان ــە چ ــی ل ــان: کارەکان ــادر میرخ ــان:ق ــادر میرخ ق
نوێخوازانەتــر و بوێرانەتــر دەبینرێــن، بەشــداری نوێخوازانەتــر و بوێرانەتــر دەبینرێــن، بەشــداری 

زۆربــەی پێشــانگەکانی کــردووە.زۆربــەی پێشــانگەکانی کــردووە.
ڕامــان:ڕامــان: تەنیــا تابلــۆی کێشــاوە، یــان لــە بــواری  تەنیــا تابلــۆی کێشــاوە، یــان لــە بــواری 

دیکەشــدا کاری کــردووە؟دیکەشــدا کاری کــردووە؟
لــە  وێنەکێشــان،  لــە  جگــە  لــە   وێنەکێشــان،  لــە  جگــە  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
نمایشــی هونــەری پۆستەریشــدا بەشــداری کــردووە.نمایشــی هونــەری پۆستەریشــدا بەشــداری کــردووە.
ڕامــان:ڕامــان: لــە قوتابخانەکانــدا وانەی هونەری وێنەکێشــانی  لــە قوتابخانەکانــدا وانەی هونەری وێنەکێشــانی 

وتووەتەوە؟وتووەتەوە؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: بەڵــێ، لــە گەلێــک قوتابخانــەی  بەڵــێ، لــە گەلێــک قوتابخانــەی 
ناوەنــدی و ســانەوییەکاندا وانــەی هونــەری وتووەتەوە، ناوەنــدی و ســانەوییەکاندا وانــەی هونــەری وتووەتەوە، 
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مامۆســتایەکی ســەرکەوتووی ئــەو بــوارە بووە، ئێســتە مامۆســتایەکی ســەرکەوتووی ئــەو بــوارە بووە، ئێســتە 
خانەنشــینە. لــە قۆناغــی الوێتیدا وەرزشــوانێکی دیاری خانەنشــینە. لــە قۆناغــی الوێتیدا وەرزشــوانێکی دیاری 
ڕاکــردن بــوو، کاتــی خــۆی لــە ڕاکردنــدا پلــەی یەکەمی ڕاکــردن بــوو، کاتــی خــۆی لــە ڕاکردنــدا پلــەی یەکەمی 
بەدەســتهێناوە. م. نــووری ئیســماعیل کــە ئێســتا لــە بەدەســتهێناوە. م. نــووری ئیســماعیل کــە ئێســتا لــە 
ــەکان  ــە چاالکیــی قوتابخان ــە، کاتــی خــۆی ل ــەکان ئەمریکای ــە چاالکیــی قوتابخان ــە، کاتــی خــۆی ل ئەمریکای

بــووە، ئەویــش بەشــدار دەبــوو.بــووە، ئەویــش بەشــدار دەبــوو.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەو هونەرمەنــدە ئێســتاش ئیشــی منــداڵ  ئــەو هونەرمەنــدە ئێســتاش ئیشــی منــداڵ 

دەکات؟دەکات؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: جگە لە ئیشــی مندااڵن، تابلۆشــی  جگە لە ئیشــی مندااڵن، تابلۆشــی 
هەبــوو، بــەاڵم خــۆی لــە قوتابخانەکانــدا گرنگــی بــە هەبــوو، بــەاڵم خــۆی لــە قوتابخانەکانــدا گرنگــی بــە 
ئیشــی منــدااڵن دەدا، ئــەو کاتــە قوتابخانەکەیان لە ئیشــی منــدااڵن دەدا، ئــەو کاتــە قوتابخانەکەیان لە 
پێشــانگەی شــانکەری هیندســتان چەنــد خەاڵتێکــی پێشــانگەی شــانکەری هیندســتان چەنــد خەاڵتێکــی 
وەرگــرت، خــۆی لــە ئاراســتەکردنی ئیشــی مندااڵندا وەرگــرت، خــۆی لــە ئاراســتەکردنی ئیشــی مندااڵندا 
ــوو، دەرچــووی پەیمانگــەی  ــاش ب ــوو، دەرچــووی پەیمانگــەی مامۆســتایەکی ب ــاش ب مامۆســتایەکی ب
هونــەرە جوانەکانــی بەغدایــە، هاوڕێــی تاهیــر برایــم هونــەرە جوانەکانــی بەغدایــە، هاوڕێــی تاهیــر برایــم 
و )ســەردار زوهدی(یــە، کاتــی خــۆی پێکــەوە و )ســەردار زوهدی(یــە، کاتــی خــۆی پێکــەوە 
ئیشــیان کــردووە، )تاهیــر برایم(یــش ئــەو وەختــە ئیشــیان کــردووە، )تاهیــر برایم(یــش ئــەو وەختــە 
هــەر لــە پەیمانگــە بــووە، ئەویــش پەیمانگــەی هــەر لــە پەیمانگــە بــووە، ئەویــش پەیمانگــەی 
هونــەرە جوانەکانــی بەغــدای تــەواو کــردووە، بــەاڵم هونــەرە جوانەکانــی بەغــدای تــەواو کــردووە، بــەاڵم 
ــتا  ــردووە، ئێس ــی ک ــەفەری دەرەوەی واڵت ــەو س ــتا ئ ــردووە، ئێس ــی ک ــەفەری دەرەوەی واڵت ــەو س ئ

ئەویــش لــە ئەمریکایــە. ئەویــش لــە ئەمریکایــە. 
ڕامان:ڕامان: ئەی )م. ئازاد شەوقی(ت کەی ناسی؟ ئەی )م. ئازاد شەوقی(ت کەی ناسی؟

خانــەی  خانــەی    19701970 ســاڵی  کــە  ســاڵی   کــە  میرخــان:  میرخــان:قــادر  قــادر 
مامۆســتایانمان تــەواو کــرد، خولێکیان بــۆ کردینەوە، مامۆســتایانمان تــەواو کــرد، خولێکیان بــۆ کردینەوە، 
بەهــۆی )م. ئیســماعیل خەیات(ـــەوە دەمزانــی م. بەهــۆی )م. ئیســماعیل خەیات(ـــەوە دەمزانــی م. 
ــە،  ــی قوتابخانەکان ــی چاالکی ــەوقی بەرپرس ــازاد ش ــە، ئ ــی قوتابخانەکان ــی چاالکی ــەوقی بەرپرس ــازاد ش ئ
قۆرەتــووی  ناحیــەی  لــە  خەیــات  ئیســماعیل  قۆرەتــووی م.  ناحیــەی  لــە  خەیــات  ئیســماعیل  م. 
ســەر بــە قــەزای خانەقیــن دامەزرابــوو، بــە تەنســیب ســەر بــە قــەزای خانەقیــن دامەزرابــوو، بــە تەنســیب 
ــە  ــازاد شــەوقی ل ــۆ ســلێمانی، م. ئ ــەوە ب ــە هێنابوویان ــازاد شــەوقی ل ــۆ ســلێمانی، م. ئ ــەوە ب هێنابوویان
چاالکیــی قوتابخانــەکان وەک ڕاهێنــەری هونــەری، چاالکیــی قوتابخانــەکان وەک ڕاهێنــەری هونــەری، 
ــوردی  ــادر ک ــماعیل و ق ــووری ئیس ــێوەی م. ن ــوردی هاوش ــادر ک ــماعیل و ق ــووری ئیس ــێوەی م. ن هاوش
داینابــوو، پێکــەوە لــە بەشــی شــێوەکاری بــوون، داینابــوو، پێکــەوە لــە بەشــی شــێوەکاری بــوون، 
بەشــی مۆســیقاش مامۆســتایان: ولیــم یۆحەننــا و بەشــی مۆســیقاش مامۆســتایان: ولیــم یۆحەننــا و 

ــوو،  ــەوێ ب ــڵە ل ــی مووس ــە خەڵک ــەدداد ک ــازم ح ــوو، ح ــەوێ ب ــڵە ل ــی مووس ــە خەڵک ــەدداد ک ــازم ح ح
ــۆ  ــەوێ، ب ــووە ئ ــی(ش چ ــوەر قەرەداخ ــی )ئەن ــۆ دوای ــەوێ، ب ــووە ئ ــی(ش چ ــوەر قەرەداخ ــی )ئەن دوای

ــوو. ــەوێ ب ــز ل ــمکۆ عەزی ــد س ــانۆش هونەرمەن ــوو.ش ــەوێ ب ــز ل ــمکۆ عەزی ــد س ــانۆش هونەرمەن ش
ڕامان:ڕامان: ئەوە غانم، یان حازم حەددادە؟ ئەوە غانم، یان حازم حەددادە؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: حازم حەدداد، مامۆســتای وانەبێژ  حازم حەدداد، مامۆســتای وانەبێژ 
ــتایان و  ــەی مامۆس ــە پەیمانگ ــش مــن ل ــتایان و بــوو، پێ ــەی مامۆس ــە پەیمانگ ــش مــن ل بــوو، پێ
خانــەی مامۆســتایان وانــەی مۆســیقای گوتبــووەوە.خانــەی مامۆســتایان وانــەی مۆســیقای گوتبــووەوە.
ڕامــان:ڕامــان: ئــەی چــی لــە بــارەی قــادر نــووری  ئــەی چــی لــە بــارەی قــادر نــووری 

دەزانــی؟دەزانــی؟
قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: قــادر نــووری، دەرچــووی بەشــی  قــادر نــووری، دەرچــووی بەشــی 
مۆســیقای پەیمانگــەی هونــەرە جوانەکانــی بەغــدا مۆســیقای پەیمانگــەی هونــەرە جوانەکانــی بەغــدا 
بــوو، زۆر  بــوو، زۆر بــوو، پســپۆڕییەکەی ئامێــری عــوود  بــوو، پســپۆڕییەکەی ئامێــری عــوود 
ئــارەزووی لــە فۆتــۆ و ســینەماش بــوو، ئەوســا لــە ئــارەزووی لــە فۆتــۆ و ســینەماش بــوو، ئەوســا لــە 
ــدن  ــۆ خوێن ــێکی ب ــد کەس ــی چەن ــاکان پارت ــدن حەفت ــۆ خوێن ــێکی ب ــد کەس ــی چەن ــاکان پارت حەفت
لــە یەکێتیــی ســۆڤیەتی ئەوســا نــارد، قــادر نــووری لــە یەکێتیــی ســۆڤیەتی ئەوســا نــارد، قــادر نــووری 

یەکێــک لەوانــە بــوو.یەکێــک لەوانــە بــوو.
ڕامان:ڕامان: خوێندنی موزیکی تەواو کرد؟ خوێندنی موزیکی تەواو کرد؟

قــادر میرخــان:قــادر میرخــان: نەخێــر، چــوو ســینەمای خوێند و  نەخێــر، چــوو ســینەمای خوێند و 
هــەر لــەوێ مایــەوە، دوکتۆراشــی هــەر لــەو بــوارەی هــەر لــەوێ مایــەوە، دوکتۆراشــی هــەر لــەو بــوارەی 
خــۆی خوێنــد، لــەم دواییــە گەڕایــەوە کوردســتان. خــۆی خوێنــد، لــەم دواییــە گەڕایــەوە کوردســتان. 
عەبدولقــادر نــووری، دوای ماوەیــەک هــەروەک قــادر عەبدولقــادر نــووری، دوای ماوەیــەک هــەروەک قــادر 
کــوردی و ئەنــوەر قەرەداخــی چــووە نــاو چاالکیــی کــوردی و ئەنــوەر قەرەداخــی چــووە نــاو چاالکیــی 

قوتابیانــی زانکــۆی ســلێمانییەوە.قوتابیانــی زانکــۆی ســلێمانییەوە.


