
حةمة نامق

لةثرؤسةيةكدا بَيت  ئاسان  لةوانةية
لة وخوَيندنةوةمان بَيت جياواز بينينمان
بةئاِراستةيةكي كة  هونةريدا كارَيكي  هةرجؤرة
بةهاجياوازةكاني لةهةموو دور لؤذيكيو
يان شيكاركردني و بينين  ثرؤسةي  خووَينةوةو
جياواز تابلؤيةكدا  يان دةقَيكدا  كردني تاوتوَي 
بةقةدةرئةوةندةي ئةوةي ناكاتة بةَالم بكةوَيتةوة.
يان لةثةراوَيزدا ئةوةندة هونةرية كارَيكي
وةاليانَين، دواتر  بيرضونةوةو طؤشةكاني  لة
ء سةردةم كةبؤني ئةسةوارَيك يان مَيذويةك
جمووجوَلةهونةريةكان وسةرهةَلداني  بونيادو
كردني دةوَلةمةند و هونةر وطةشةكردني
ثردَيكي و هونةري و ِرؤشنبيري باطراوةندَيكي
بة ثَيوةدياربَيت طةالن دواتر و  نةوةكان نَيوان
بةهةند بة جياوازةكانيةوة.ناكرَيت ِرةهةندة هةموو
شَيوةكاري سةرضاوةيةكي وةك و وةرنةطيرَيت
نةطرين. وةري خؤي سةردةمةكةي ومَيذوي
لةِرةوشةهونةريةكان ضؤن  زؤرطرنطة  لةئَيستادا
وةي لة دةِروانين جموجوَلةِرؤشبيريةكان و
تَيزة ئةو خةرماني بةردةوام هةبووةو لةِرابردوودا
يةكجاريداية. فراوانبوونَيكي و لةدةوَلةمندبوون
بةدةوروثشتةكةي ثةي ئةوةندةي هونةرمةند
دةرونييةكان فشارة و ساتةكان كاريطةر دةباتو

نةبوون  جَيطير ودَلةراوكَيو بير سةرهةَلداني و 
مةعريفيةكان، نةبووني ِرةهةندة نةبينيني هةموو
ِرؤشنبيرية باطراوةندة ئةو و سةرضاوةطرنطةكان
تر ئاِراستةيةكي لةخؤيدا خؤي كةلتوري و
لةطةَل خؤدؤزينةوة جؤري بؤ دةبينينيتةوة
تَيزو كؤمةَلَيك هَينانةكايةي خواستةكانو
كاركردنو و فةرهةنط جؤري لة ضةمكيتر
شوناسي و كةتايبةتمةندي ستايلَيك يان
ئةو بؤ سةرةتايةكي زةرورة هونةرمةندبَيت. ئةمة
وةك و ثَيكبَين لةسةري كةدةمانةوَيت ثرؤسةيةي
ئاماذةي دةمانةوَيت تردا دنيابينينَيكي لةوديوي

خؤبينينةوة بؤ ترواَالبكةين  رَيطاي جياوازو
خؤقوتاركردن بةدةوروثشتةكةمان ناساندنمان

دةبَيت يان دةمانةوَي  دواجار لةورَيطانةي 
ناساندنو سةرةتاي سروشت بين. يةك وةك
دنيابينيني لةثانتاي فراوانة خؤدؤزينةوةيةكي
دةوروثشتي بؤبوونةوةرةكاني هونةرمةند
هةستيدا لةطةَل وبةركةوتةكان وئةركةكاني
لةجؤري كارةكانيدا كؤي لة ئةوةدةبينرَيت بؤية
هَيناوة تابلؤيةكيان ثَيك ئةو ثَيكهاتانةي ماترياَلو
لةكاتو توَيذةكاندا نَيوضينو لة ئيشكردن ,
ئيشكردنو ئاِرستةي بؤ ئاماذةيةكة  خويدا ساتي
كةدور بةشَيك كؤمةَاليةتي ذياني نَيو ضونة
طؤِرانكاريانةي هةمووئةو شارستانيو ذياني لة
دةبينرَيتةوة تَيزَيكيتردا لةفؤرمَيكيترو بةردةوام
زةحمةتكَيشاني ذياني بةوالينةي هةسكردن
لةنةوعةكان بةنةوعَيك ضينوتوَيذةكان
ئةوثردةي هةستة بةشةناديارةكاني تَيكةَلبوني
بةشَيك كردوية اليةنة ,يةك كردوة دروست
ئيستاتيكا نةوعيو ضَيذوةرطرتنَيكي و لةخؤي
لَييان كؤمةَالياتيةكانةوة زانستة ِرةهةندَيكي لة
دةبَيتة ئةوان بؤزةحمةتي ئةو وبينيني دةِروانَيت
و بؤئيشكردن سةرةتايةك و مةعريفي رةهةندَيكي
كةلتوريو باكطراوةندَيي لة كةنزَيك كؤكردنةوةي
لة نةخشَينراوةكان جوانكاري كؤمةآليةتي
طفتوطؤيةكي ويادا لة طوندنشينةكاندا نَيوماَلي
هونةرمةندا ناديارلةِرؤحي ثرؤسةيةكي و بَيدةنط
جياوازدا فؤرمَيكي شَيوةو  لة  سةرضاوةدةطرَيتو
ئةمةلةاليةك  . بةرجةستةبوون ئةو  هزري لة
بوون ثؤترَيت كارةكان تري بةشَيكي
ِرؤحيةية ئةوثةيوةندية تر جارَيكي ئةمةيش
خؤشةويساني كةسةنزيكةكانو كةهونةرمةندو
هزري لةزاكيرةو بةشَيك وةك وَينةكردونو
دةبنة بةَالم  دواجار هةردواليان بمَينيتةوة ئةودا
دةمَينَيتةوة. دةسكرد كارَيكي  ضةند يادطاريو
شَيوةو بؤ هةوَلداني لةئيشكردنو ئةزمونةي ئةو
خؤي بوني دابِران بةبَي بةردةوام تر فؤرمَيكي
هيض دةرضوي ئةوةي بةبَي كردوةتةوة دووثات
بةردةواميو بةَالم بَيت كؤليذَيك ثةيمانطاو

شؤناسَيكة هونةروئةزمونةكاني بؤ خؤشةويستي
دةوَلمةند شَيوةكاريو  ِرةوتي و فةرهةنط  بؤ
الي ضَيذوةرطتني ذيانو ئةمبةشةي بووني
بينينَيكي لةدنيا  ترو .بةمانايةكي وةرطرةكةي 
سةليقةو دةتوانين فراواندا ثرؤسةيةكي تري
بةدي هونةرمةند كاركردني لةجؤري بةهَيزي
خؤي بةهَيزي لةكارةكانيدا ,دةبينين بكةين

بةهيض ببةسَيتةوة خؤي ئةوةي بةبَي دةردةخاتو
هونةرمةندَيكي ِرةنطدانةوةي كاريطةريةكو جؤرة
ئازادي تواناو لةخؤيدا خؤي ئةمةيش تر
ترو كةسايةتيةكي تايبةتمةنديةكان لةكاركردنو
بةشوَين جياوازو مرؤظَيكي دةبَيتة خؤناساندنَيك
خوديةتو لة كةثِربَيت دةطةِرَيت كردندا خؤقوتار
شاراوةكاني ديووة لةالناديارو جةوهةريةتي
لَي خؤي سروشتي  ِرةنطدانةوةي و كةسايةتي 
بةرجةستةبوني لةسروشتي ئةمةيش بكةوَيتةوة
لة هونةرمةند دةبينرَيتةوة.ئةوةي كارةكاني
و تايبةتمةندي تةنها جيادةكاتةوة هاوِرَيكاني
ئيشكردنةكاني ساتي لةسةر كاريطةرية نةبووني
كرانةوةي ناسينةوةية. و تايبةتي كةخةتي
ي لةدوا يةك ضينة ساتةكاني لةطةَل هونةرمةند
دةكةيت بةئارمي  هةست بةشَيوةيةك يةكةكان 
بةيةكتردةبن تَيكةَل تر  ساتَيكي ئةوةي وةك

يةكتري  لةِرنطدانةوةي بةشَيك دةبنة و 
ضونكة كةوتؤتةوة، جياواز سروشت لةكارةكانيدا
بةوشَيوةيةكن ِرةنطةكان داناني و بةهَيزي تؤني
ئةزموني دابةشبوونو تةكنيكو لةهونةرو كةتةنها
.ئةمةيش دةبَيت الدروست جوانت هةستي ئةودا
جيطاي هونةرمةند هونةري قورساي بؤثَيطةو
بةهَيز ثةيوةنديةكي وةرطرتنة. بةبةهةند
هونةرمةندو خودي  لةنيوان دةكةيت  بةدي
ِرةطوِريشةي تابلؤكاندا  كؤي لةسةر  سروشتدا
ئيشكردنيدا جؤروساتةكاني لةسةر بةردةوامي
لةبةرابةركَي بةردةوام  هَيَلةكان ِرةنطو  هةبووة،
بويرانةو يةقينانةوةو كردنةوةيةكي خؤيةكالي ء
ئةوةندةي بوون. قةتيس نةخوازراودا داسةثاو
كورت هَيَلي و ثضِر بةثضِر هَيَلةِرةنطيةكان
تابلؤكانيان ثانتاي بِريوة ِرةنطةكانيان كورت
ِرنطيةكان جؤري  لةتايبةتمةنديو داطيركردوة 
ِرةنط بن خؤيان ثَيناسي نةتوانن ئةوةي وةك
بةهةمان هَيَلةكانيش بن خؤيان ةنطدانةوةي رِِ و
تةواوكةري نةيانتوانيةوة هَيَلةكان شَيوة
كةهةست دةربكةون بةشَيوةيةك يةكترو
.ئةم بكةين  ئامةذةكراويةك ئاِرستةيو بةيةك 
هونةرمةند خودي الي بةردةوام كَيشمةكَيشمة
مةنزَلي, مةئواو شوَيني كاركردنو جؤري بووتة
بكةين كةوةك وبريندارية تاهةست بةوجياوازية
بةردةوامي ثرؤسةي بينينو بيةوَيت ئةوةي
بؤسروشت ديبكاتةوة,بينيني ئةو لةوَيدا بة ذيان
ِرةشةكان هَيَلة  دةيبين. كةخؤي بوو شَيوة  بةو
لةهَيَلي هةبوة بوني ئةودا لةسروشتي بةردةوام

يان ئالؤزكاويدا ضةماوةدا تيذ دةرضوونو و جياواز
هاوشَيوةي ولةفؤرمَيي تردا لةثانتايةكي يان
ئةو الي دةبينرَيتةوة.ئاسمان ويستراودا
ِرةنطةكان بةكارهَيناني ناديارو تةماوي كةشَيكي
ماناومةدلولَيكي ئةودا لةفةزاي ِروناكيةكان
جوينةوةي و تَيِرامان كةجَيطاي واَالدةكات تر
هةست لَيبِروانين ئةودا لةضاوي تايبةتة,ئةطةر
لةثرؤسةيةكي بةَالم  دةكرَيت، نائارمية بةو
و بةوجاوانية هةست تر جارَيكي جياوازدا
ئةوةي دةكرَيت. كاركردندا لةجؤري بةهَيزي
و تةكوين  كاركردني لةسروشتي دةمبيني من 
ئةوةت هةستي بةديوَيكيدا ِرنطةكان دابةشبوني
ستايلَيكي لةهةوَلي كةضؤني دةبوو الدروست
ِرَيضكةيةك جَيطيربووني خؤيو بةخودي تايبةت
لةالنادياردا ئةوتايبةتمةنديانةي كةبتوانيت
ئةوة لةسةر كاريطةريةكان دواجار هةبوون
ببوة ئةودا ئةندَيشةي ولةثانتاي هاتبوون ثَيك
ضونةنَيو و  بؤناسينةوة دةروازةيةك دؤزينةوةي 
كؤي يان ِرةنطيةكان ضينة سروشتو ِرةنطةكاني
دةكرَيت بةدي لةوةرزةكاندا  هارمؤنيةي  ئةو
مةلمةس ضؤن دةبَيت الدروست ئةوهةستةت
تَيكةَالوكردني جياوازو ِرةنطي بةكارهَيناني وزبريو
هةَلوةرينيو بةرزونزمي جياواز  ماتريالي لةطةَل
دواتر لةالنةستيدا ِرةنطةكان  وةشاندني  كِراندنو
سةرةكيو بونتةبةشَيكي يةكتربوون تةواوكةري
لةِريتموطوزارشت تايبةت زمانَيكي دةربِريني
تر بةشانةي ئةو سروشتو وبةماناكردني كردن
هَيَلةكانو ِرَيطاي لة لةسةركردون كاري هونةرمةد
طؤشانةي ئةو قوَلبوونةوةو  ِرةنطةكانةوة جؤرَيك
دةربِرينانةكان خؤيدا  لةساتي لةثراوَيزدابوون 
نةكرابَيت ثَي هةستي نةبينرابَيت ثَيويست وةك
ِرةهةندانة ئةو تر بينيني خوَينةوةو لةئَيستادا يان
مَيذويدا لةِرةهةندَيكي وئةزمونةكان دةكات بةدي
.ئةوةندةي لةسةردةكات جدي كاري دةبينَيتةوة
ئيستاتيكا لة جؤري فةنتازياو دةركردنم لةبينينو
ِرؤشنبيرية باطراوةندة  ئةو كردني دةوَلمةند  و
دةبينرايةوة وةرطر خودي الي هونةرية و
خؤ بةردةوام هونةرمةند ئةوةي بةسيفةتي
ئةكتيظو كةسَيكي  هونةريدا كردني ِرؤشنبير 
لةئَيستادا و خؤيدا ِرؤذكاري لة بوة جدي
شَيوةكارية هونةري  طرنطي سةرضاوةيةكي 
كاتوستةكاني زةروريةتي كردنة ئيش جؤرة .ئةم
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لةئَيستادا خويَندنةوةيةك و لةِربردودا ثرؤسةيةك

ساحَيبقِران دَلشاد هونةرمةند تابلؤيةكى


