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شَيوةکاري لةهونةري حةزمان لَيدةکات وامان چي
بةرؤژ رؤژ هونةرة ئةم ئةوةي لةگةَل بَيت،
ماناوبيروراکان راستةوخؤي  لةبةرهةمهَيناني 
وامان چي دةکةوَيتةوة؟. دوور بةجيهان بةرامبةر
و رةنگ ئةبستراکتيةي هةموو ئةو لَيدةکات
لةرؤژانةى دوورة کةزؤر بکةين قبوَل شَيوةکان
دةکات شَيوةکاري لةهونةري وا چي ژيانمان.؟!.
ئةدةبيات، شانؤو هونةرةکاني لةهةموو بةجيا
هونةرمةندي و بَيت ناسيونال بان- هونةرَيکي
زؤر ئةمانةء ئونڤَيرسالي؟.. کةسَيکي شَيوةکاريش
گةلةري لةکاتي دابةزينمدا لةبةردةم ديکة پرسي
(حةمة شَيوةکار هونةرمةندي (ئاڤَيستا)ي
ئةو هارووژان. هةموويان لةپرَيکدا بةهادين)
هَيمن، درَيژي کؤالنَيکي دةکةوَيتة گةلةريةي
موَلتي شةقامَيکي ئةتمؤسفَيرةي زياتر کؤآلنَيک
تةنها کؤآلنَيکي سيخناخ لَيدَيت، نةک کولتوري
هَيمنمان کؤآلنيکي لَيرةدا ئةَلماني!. بةديسپليني
ئؤتؤمبَيلةکةي ئاسانة کةس هةموو کةبؤ هةية
ديکةية جؤرَيکي کةئةمةش بکات، پارک
شةقام لةو هةندَيک ديسپليني لةشلبوونةوةي
و راتسيوناليةت سةختي کةمؤرکي وگةِرةکانةي
بةديدةکةين. تَيدا ئةَلماني سةختي ئةقآلنيةتي
لةشوَينَيکي (ئاڤَيستا) گةلةري کةوتني
کولتوريةوة، وموَلتي  ولةسةرخؤ هَيمن  ئاوةها
لةنَيوان جوانة هاوئاهةنگيريةکي و کؤمبيناسيؤن
نوَينةرَيکي وةک شوَين لةنَيوان وشوَيندا، زةمةن
کولتورَيکي بة کةپابةندة خؤي خةسَلةتةکاني
گؤشةنيکايةوة کةلةم وزةمةنيش تايبةتةوة
نيشاني خؤيان  شتانةي ئةو بةرؤحي تايبةتة 
گةرةکي هةندَيک بةپَيچةوانةي دةدةن. دنيا
لةهةراو پرن کةهةموويان ئةَلمانيا، ديکةي
وتةشتي بَيگانةکان و جياواز ناسيونالة هورياي
دةنگي و منداَل وقيژةي هةَلواسراو سةتةاليتي
بَيزارکةر. بةرز و هؤپ وتةلفيزؤني هيپ موزيکي
گةِرةکانةن و شةقام ئةو  ديسپلينيةکة بَي
دةستنيشان (گَيتؤ) ناونيشاني لةژَير کةزياتر
هةردوو بةپَيچةوانةي شةقامة ئةم دةکرَين.
وموَلتي هَيمن گَيتؤيةکةيةوة،  و ئةَلماني  نمونة
تايبةت بةخؤي، ديسپلينَيکة خاوةن کولتوري و
کةبرغويةکن مرؤڤانةي ئةو بةئارةزووةکاني نةک

ئةقآلنيةتَيکي ريکالمةيي. کارگةي لة
لةيةکةم  کؤآلنةدا  لةم زةمةن و شوَين
بةسةر گةلةريةکة  کراوةي جامخانةي بينيني 
رةنگي تايبةتة، هارمؤنيةتَيکي شةقامةکةدا،
لةروونماي وتابلؤکان فيگور  سکلپتورو و سپي
دةبن، يةکتر گةلةريةکةوة تَيکةَلي شوشةبةندي
شوَينَيکي لةنَيو هونةر لةئامادةگي جؤرَيکن
رؤژانةى هةراي لةنَيو خةونة ئامادةگي پرجوَلةدا،
هونةري ئامادةبوونَيکي  هةموويان ژياندا. 
مؤدَيرن پؤست دنيايةکي لةنَيو شَيوةکارن
هونةر لَيرةوة کولتوريد. موَلتي ولةشةقامَيکي
گووت: خؤمةوة لةبةر دةستپَيدةکات..ئةمةم 
ديکة ئةواني و دةستپَيدةکات شَيوةکار لَيرةوة

دةبن.. بَيدةنگ

٢
(بةهادين)  بة کةلةئةَلمانيا بةهادين) (حةمة  
(موحةمةدة) ئةو دةيةوَيت  خؤيشي  و ناسراوة
تةنها و بکاتةوة لةخؤي ئايني رةمزَيکي وةک
بؤ کةبَيگومان بکرَيت!، بانگ بة(بةهادين)
لةبيست ساَل دةبَيت کةزياتر يةکَيکي وةکو من
کَيشةيةين پر و ئاو و نان  بَي  رَيگة ئةو هاورَيي
گران کوردية، کارَيکي هونةري ئةدةب و ،کةناوي
ئةوة لةبةر بکةم!. بانگي  بةبةهادين  وزةحمةتة
(بةهادين) زياتر  خوَيندنةوةيةدا لةم هةوَلدةدةم 
بؤکردنةکانم،نةک ئاماژة تةوةرةي بة بکةم

حةمةبةهادين.
هةستَيک ناوةدا، گؤراني ئةم لةپشت ديارة
(بةهادين) وةک  بةوةي کةهونةرمةندَيکي هةية
لةهةموو وةربگرَيت بةتاَل نَيوةندَيکي دةيةوَيت،
دةکةنةوة پابةند هونةرمةند زياتر ناوانةي ئةو
ئةمريکانيزم بةهؤي کةئَيستا ئايني، بةرةمزَيکي
لةليستي ئيسالمةويةتةوة وفوندةمَينتاَلي
يةکتريدا. لةدژي وشةرةخوَيناويةکانن تيرؤر
بةدوور سؤمبؤالنة ئةو لةهةموو  دةيةوَيت ئةو
بکات، خؤي سةماي  لةسؤمبؤلةکان دوور  بَيت،
هةموو بزانَيت بةخؤي بَيئةوةي مةخابن! بةآلم
ديکة جارَيکي ئةودا لةهونةري  سومبؤلةکان
خؤيان دا شَيوةکار) (نةستي پشتةوةي لةدةرگاي
لةفؤرمةکاني ئةمجارةيان بةژووردا، کردؤتةوة
يان کةئاين فؤرمانةي لةو نةک خؤياندان،
ئةو گةرانةوةي ئةوة پَيـيبةخشيون، دةسةآلت
و ئايني رةهةندة لةهةموو دوور سومبوالنةن
پاتريؤتيستـيةکان رةهةندة تةنانةت و ناسيونال
رووبةري بةسةر خؤيان دةکةن، خؤيان سةماي
سؤمبؤلن کؤمةَلَيک پةخشدةکةنةوة، تابلؤکاندا
جفرة کردنةوةي  هةوَلي  گوتارةدا  کةلةم 

. دةدةين ئاَلؤزةکانيان
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بتوانم بؤ ئةوةي بَيت ئةمة سةرةتايةک لةوانةية
(بةهادين) ئةمجارةي پَيشانگاي بابةتي نَيو بچمة
/١٢ لةرؤژي خؤيدا لةگةلةريةکي (مانهايم) کةلة

و بابةتي سةرةکي پَيشانگاکة  کرايةوة  ٢٠٠٧/٨
سپي پَيشانگاکة ديوارةکاني . بوو (خاک) بابةتي

رةنگ لة هارمؤنيةتَيک و
درَيژ خؤي فيگورةکاندا و
سةرنجي ئةوةي دةکردةوة.
رادةکَيشَيت، تةماشاکار
داتاشراوة وچاوة دةم ئةو
کةبةچةندةها بةردينانةن
و جؤراوجؤر قةبارةي
پَيشانگايةدا لةم شَيوة
ئةم نمايشکرابوون،
ناويان بةسکلپتور کارانة
ئةو ئةوانة دةبةين.
دةموچاويان سکلـپتورانةن
تورة غةمبارو  و درَيژ 
راماون ولةهةندَيکيشياند
بةردتاشينَيکي لةدنيا،
و دةم ئةو پرسةليقةي
چاوي و کةدةم  چاوانةن 
خةَلکان رؤژانةي ژياني
واهةست بةَلکو نين،
جؤرَيکن دةکةيت
بةردةوة لةنَيو  لةسؤفيةت 
دنيا نيشاني خؤيان رؤحي
بةردةوة لةنَيو دةدةن،
بة دةبةخشن زيندةگي

بةهادين کارةکاني ئَيمة. بةردبوويي ژياني
و ئةبستراکة هةر نةک بةردا پةيکةرتاشي لةبواري
بةهَيمني زؤر بةَلکو بَيت، ئةبستراکدا لةخزمةت
ميتؤلؤژيانةن سؤمبؤلة ئةو هةَلگري نةرميةوة و
شتَيکيش هةَلگرتووة و کةشتَيکيان لةهيومانيزم
لةمَيژووي شتَيکيش کوردي، لةميتؤلؤژياي
لةمَيژوويي مَيينة شتکَييش و شةهوةت، جةستة

جوانةکانيةوة. چَيژة بةهةموو
و بةرد لةسةر داتاشين دةموچاو بة گرنگيدان
درَيژکؤلةو تةختةقاچَيکي لةسةر راگيرکردني
بةردينةکةدا،بؤريةکي وچاوة دةم لةنَيوراستي
بةرووبةري ببةستَيتةوة خؤي بةچةماوةيي تةنک
ئةو خوارةوةي بةکةوتنة هةستةمان ئةو تةختةکة.
کةدةيةوَيت الئامادةدةکات، بةردينة دةموچاوة
واية باشتر بکات، خؤي  ياري بؤشاييةکدا  لةنَيو
خؤي نةک بکات، رةها بؤشايدا لةنَيو خؤي بَلَيم
چاوانةن و دةم ئةو بةشَيکي ئةوة بکوژَيت!. بةآلم
پابةندن. بةتةختةکةوة ميتاَلةوة و بؤري لةرَيگةي
لةبةستنةوة جؤرَيکة سرة، ساردة، ميتاَلة، بةشَيکي

لةخةونةکاني وچاوةکان دةم  ئازادي گرَيداني و
ژيان رؤژانة تؤبزکاريةي لةو بةشَيکيشن خؤياندا.
ولةنَيو بةخؤيي زةمةني خؤيي، و فيزيکي بووني
لةزؤربةي ميتاَلَيک دةکات، پابةند خؤيدا خودي
لةناوةراستي ئايا کردووني، بةرد لةسةر کارةکاني
چةپ الي لةسةر ياخود بن، فيگورانة ئةو 
ميتاَلة ئةم بَيت، پينتَيکةوة لةهةر راست، يان
تَيئاآلوة، گوريسيان  هةندَيکيشيان و  ئامادةية
و دةم بَيبةزةيي و سةخت دةزووبةندَيکي وةک
کراون. راگير تةختةوة  بةدنياي  فيگورةکان  چاو
ئاماژةيةکة لةخؤيدا خؤي  ميتاَل  بةکارهَيناني
گةر بَيگومان ديکة، ئاماژةبؤکراوي چةندةها بؤ
(رؤالن ئاماژةکاي خوَيندةوةي بؤ بگةرَيينةوة
ميتاآلنة، ئةم هةموو ئةوا بونيادگةر، بارت)ي
فيگورةکان لة و وچاو دةم و ساردانة، ئةم بؤرية
دةيانبةستَيتةوة و دةردةهَينَيت خؤيانةوة بؤشايي
تةختةية ئةورووبةرة بؤشايي ديکة، بةبؤشايةکي
لةشوَينَيکي جيهان  بؤراوةستاني کةسومبؤلَيکة 
دةمو دةيةوَيت دياريکراو. وزةمةنَيکي دياريکراو
شوَينَيکي و تايبةت لةزةمةنَيکي فيگورةکان چاو
کةدنياي ساردة ئةوة ميتاَلي بن، جَيگير تايبةت
خةونةکان دةکات، بةند شوَينةوة بة ئَيمة
زةمةني و ژيان رؤژانةى بةتؤبزکاريةکاني

بةپَيداويستيةکاني جةستة. خةونيش 
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