
 

جیاواز  هەواڵە  ئەوە  گوێبیستی  كە  كاتێك  نییە  نوێ  شتێكی 
چیرۆكە  ئەو  و  هونەرمەندان  هەوادارانی  لەمەڕ  دەبین  جیاوازانە 
سەیرو سەمەرانەی كە لەم بارەیەوە دروست دەبن ، بەم دواییە 
یەكێك لە عاشقانی هونەرمەندی گەورەی میسر )عادل ئیمام(، 
كۆشكەكەیەوە،  نێو  بچێتە  دەیەوێت  ماشێنەكەیەوە  و  خۆی  بە 
نانەوەی  و  گەڵیدا  لە  وێنەگرتنێك  مەبەستی  بە  تەنها  ئەویش 
دەمەقاڵێ و پشێوییەك لەگەڵ پاسەوانەكانی بەردەم ماڵەكەی، 
دیارە ئەم هەڵوێستانە كە دووچاری هونەرمەندە دیارەكان دەبنەوە 
لە مێژووی دوور و درێژی هونەر و هونەرمەندان و جەماوەرەكەیان، 
دەیان چیرۆكی سەیرو سەمەرەو باوەڕ نەكراوی لێدەكەوێتەوە، كە 
كە  ڕوودەدات  تووشبووەوە  كەسێكی  لە  ڕووداوانە  ئەو  زۆرینەی 
كاریگەرە بە كارەكتەرو هونەری هونەرمەندەكە، كە لە دوواجاردا 
زۆرینەی ئەم كەسانە بە نەخۆشیی و گیرۆدەبوون بە دەردێكەوە 

وەسف دەكرێن...
واتە ئەو سەرسامبوونە دەگۆڕێت بۆ نەخۆشییەكی سایكۆلۆجی، 
كە لە ئاكامدا بێزاریی بۆ هونەرمەندەكەی لێدەكەوێتەوەو كەسەكەش 
بێئاگایانە ڕەفتار دەكات و لێكەوتنەوەی سەیر سەیر و چیرۆكی 

ناخۆشی لێدەكەوێتەوە.
هەموومان كەم تا زۆر ئەو چیرۆكەی هەوادارێكی گۆرانیبێژی 
ئەفسانەی ئێران )داریوش(مان لە یادە، كە چۆن خانمێكی هەوادار 
داریوش  بە  سارسامبوون  ڕادەی  گەیشتووەتە  دەنگە  ئەم  بۆ 
و  ئەو خۆشەویستی  هەمان  بە  داریوش  ئەوەی  ئاكامی  لە  و 
سەرسامبوون و هەوایەی ئەم خانمە كاردانەوەی نەبووە، بۆیە 
نابەجێ ...  ئەم عەشقبوونەی دەگۆڕێت بۆ كردارێكی سەیر و 
كردارێك نزیكە لە كوشتنی هونەرمەندەكە، ئەویش بەپێداكردنی 

تێزاب بە دەموچاوی ئەم هونەرمەندە.
لەم ڕۆژانەشدا هونەرمەندی شۆخ و شەنگی میسری )منا 
یەكێك  لەالیەن  كە  هات،  وا  بێزارییەكی  دووچاری  شەلبی( 
ئەم  ماڵی  بەردەمی  كاتژمێر  چەندان  بە  هەوادارەكانییەوە  لە 
هونەرمەندەی بەر نەداوەو بەردەوام بۆ گشت شوێن و جێگایەك 
بە دوایەوە بووە، تا كار گەیشتووەتە ئەوەی پۆلیسی بۆ بانگ 

بكەن و كەلەپچەی بكەن و لەم نەگبەتییە ڕزگاری بكەن...
 هاوشێوەی ئەوانی دیكەش، دەرهێنەری میسریی )خالد 
كچێك  كاتێك  بووە،  سەیر  ڕووداوێكی  دووچاری  یوسف( 
ڕێگای  بە  كە  كرد،  تاوانباری  بەوە  كردو  ئەوەی  بانگەشەی 
عورفی شووی پێ كردووەو دووجاریش منداڵی پێ  لەبار بردووە، 
ئەم هەواڵە بووە هۆی نانەوەی پشێوییەكی زۆر لە نێو پانتایی 
لە داواكەی هێنا و  ڕاگەیاندنەكان و تا دوواجار كچەكە وازی 
بەهۆی نەسەلماندنی ئەو شتانە كە هەموو دوور بوون لە واقیع 

و ڕاستییەوە.
ئەم دیاردانە كەمترین مشتومڕی لێوە كراوە لەالیەن پسپۆڕان 
و دەروونناسانەوە، بەاڵم بە پێی لێكدانەوەو شیكردنەوەی دكتۆر 
قاهیرە،  لە  دەروونناسییە  ئوستادی  كە  تەلەب(،  )مستەفا 
الیەن  لە  كە  كرد  وەسف  نەخۆشیی  دیاردەیەكی  بە  ئەمەی 
و  موڵكداربوون  بۆ  كوشندەیە  ئارەزووییەكی  هەوادارەكەوە 
ویستێك بۆ ئەو موڵكبوونە، كە دەیەوێت ببێتە خاوەنی شتێك 
و چنگی بكەوێت كە هەموو چواردەورەكەی بە جوانی دەزانن 
ئەو  لەنێو  كە  بدات  نیشانی  ئەمیش  تا  دەوێت،  خۆشیان  و 
كۆمەڵەدا باشترینە، بۆیە كەسە هەوادارەكە هەمیشە لە هەوڵی 
ڕاوكردنی پەیوەندییەكانە بە هونەرمەندانی بە ناوبانگ تا بە هەر 
هۆیەك بێت میانەیەك دروست بكات، جا بە وێنەگرتن یان تەنها 
واژوویەك، یان دروستكردنی پەیوەندیی هاوڕێیەتی گەر بۆیان 

بكرێت، یان دروستكردنی پڕوپاگەندە لە سەریان.
لەپاش هەڵكشانی هونەرو  ئەمە دیاردەیەكە، جیهانییە و 
ناوچەیەشدا  لەم  دیاردەیە  ئەم  كوردستانیش  هونەرمەندانی 
كە  لێدەكەوێتەوە،  سەمەرەی  ڕووداوی  چەندان  قوتدەبێتەوەو 
پێویستە یاساكانمان لەسەر پێ  بن بۆ ئەم ڕووداوانەو بە هەند 
وەربگیرێن و هونەرمەندانمان دووچاری ئەوە نەكرێن كە لەسەر 
دەستی ئەمجۆرە كەسە نەخۆشانە بێزار بكرێن و كەرامەت و 

جوانییان ناشرین بكرێت.

))هەر كەسێك ئارەزوو بكات، دەتوانێت ڕەخنەبگرێت، 
بەاڵم هەموو كەسێك ناتوانێت ڕەخنەگرێكی باش بێت((

و  داهێنەرانەیە  پرۆسەیەكی  هونەریی،  ڕەخنەی   
ئیستاتیكی  چەشەیەكی  و  بلیمەتیی  و  زرنگیی  زادەی 
بااڵیە. یەكەم دەركەوتەكانی لە مێژوویەكی دێریندا، هەمان 
بەرجەستەكردن  پێناو  لە  ئەشكەوتن  وێنەكێشانەی  ئەو 
لەم  لێهاتووییەوە،  بەوپەڕی  و  جوان  شێوەیەكی  بە 
پرۆسەی وێنەكێشانەدا، ڕەخنەیان لە خۆیان و لە خودی 
یەكەمین  بە  هونەرمەندانە  ئەو  گرتووە،  بەرهەمەكانیان 

ڕەخنەگری شێوەكاریی دادەنرێن لە بوارەكەدا.
هونەریدا  ڕەخنەی  لە  كە  ئامانجێك  یەكەم  دەشێ   
لەوكارە  تێگەیشتن  بە  بێت  گەیشتن  بەرچاوبگیرێت،  لە 
هونەرییەی كە هەڵدەسەنگێنرێن، ئەمەش بەرەو ئەوەمان 
دەبات كە پێداچوونەوەبێت بەو ڕێگەو میتۆدە ڕەخنەییانە 
ڕەخنەش  ڕێگەی  كەم  النی  هونەرییەكان،  بابەتە  بۆ 
دیمەنە دیدەنییەكان و ماناو مەبەست و ئامانجەكانمان لە 
ئەوەی  لەگەڵ  ئەمە  دەكات.  فەراهەم  بۆ  كارەهونەرییەكە 
بەئاگا،  بینەری  بۆ  زانیارییانەیە  ئەو  هونەریی  كاری  كە 
بە  بنەڕەتەوە  لە  كە  دەگرێت  سەرچاوە  لەوەوە  ئەمەش 
گرنگ دانرابێت، بەو مەعریفەیەی كە چۆن ئەو زانیارییانە 
دەچێنەوە سەر باشێتیی، یاخود بەكەڵكیی كاری هونەریی، 
شوێنەوارزانی،  زانیارییە  لە  یەك  هەر  مەبەستەو  ئەم  بۆ 
مێژوویی و سەرگوزەشتەی ژیانی هونەرمەندان و مێژووی 
بەاڵم  ڕەخنەییدا،  پرۆسەی  لە  فاكتەرێك  دەبنە  هونەر، 

ناكاتە ئەوەی كە سوودێكی زۆریان هەبێت .
لەو  تێگەیشتنە  سەرەكییەكە  ئامانجە  كەوابێت، 
هۆكارانەی كە وەها لە كاری هونەریی دەكەن كە كاریگەریی 

لەسەر بینەرەكەیان جێ دەهێڵن.
 ئەوەی دووەمین ئامانج و مەبەستی ڕەخنەی هونەرییە، 
بەخشینی چێژو ئاسوودەگییە، گرنگیی ئەم ئامانجە هیچی 
كەمتر نییە لە ئامانجی پێشتر، كە”مەبەستی تێگەیشتنە 
دڵنیایی  و  پشتڕاستكردنەوەو  بۆ  هونەرییەكان”،  لەكارە 
ئەم ڕایە دەخەینە ڕوو: ئێمە لە پێناو بەدەستهێنانی چێژ 
لە تێگەیشتن و زانینی ئەو شتەی كە هەیە لە هونەردا، 
بەرەو بەختەوەریی ئاسوودەیی و شادمانیمان دەبات، وەها 
پێویست دەكات لەسەر بینەری بەئاگاو هوشیار، توانستی 
ئەو ئەزموونانەی هەبێت كە لە ڕووە چێژبەخشییەكە تێری 
دەكات و كارە هونەرییەكە پێمان دەبەخشێت، سەبارەت 

بەم حاڵەتە بیروڕایەك هەیە، دەڵێت: 
لەسەر  چڕوپڕانەی  لێكۆڵینەوە  ئەو 
چێژمان  دەكرێن،  هونەرییەكان  كارە 
ئەوەمان  ئەمەش  لێدەسەننەوە، 
دەدات بە گوێدا، كە زانین و زانیاریی 

زیاد لەسەر هونەر، یاخود خۆشەویستی 
ئەم  لەگەڵ  كەمدەكاتەوە.  بەهایان  لە 
لێكۆڵينەوە  جۆر  هەندێك  بۆچوونەش 
لەسەر  بەپێچەوانەوە جەخت  كە  هەیە 

ئەم ترسە دەكه نەوە .
دەستی  ئەو زانیارییانەی ڕەخنەگران بە 

دەهێنن، بە شێوەیەكی سەرەكیی لەو بیروباوەڕانەوە 
بە  هەیانە،  هونەریی  كاری  لەسەر  كە  دەكرێن،  ئاراستە 

لە دونیای واتایەكی دی، كاریگەرێتیی كارەهونەرییەكان 
ێكی ئێمەی مرۆڤ، لەوێوەیە كە كاتێك تەماشای  ر كا

ال  ئەوەمان  و  دەكەین  ئەوە  كەشفی  دەكەین،  هونەریی 
ئاشكرا دەبێت، كە “هەست بە ترس و لەرزو تووڕەیی و 
هێمنیی” دامان دەگڕێت، ئەمەش لەبەر هۆیەكی زۆر سادەو 
بەگشتیی  ئادەمیزاد  ئێمەی  كە  ئەوەیە  ئەویش  ساكارە، 
ئارەزوومەندی  هێزێكی  فزوولین”و  “خۆهەڵقورتێنەرو 
بەتوانامان هەیە بۆ زانینی هۆكاری ئەو هەستەمان بەرامبەر 

كاری هونەریی...
لە پێشتردا ئەوەمان زانی كە گەڕان بەدوای تێگەیشتن 
ڕەخنەی  ئەركی  تاكە  هونەریی،  كاری  لە  چێژبینین  و 
هونەری نییە، لەبەرئەوەی لە ڕووی كردەییەوە چێژ دەبینین 
لە بەشداریكردنی ئەوانی دیكەدا، گەر بیدۆزینەوە، چونكە 
كاری  لە  چێژبینین  یان  بزانین،  كە  دەبێت  سەخت  زۆر 
هونەریی و لە هەرشتێك بە بێ بیركردنەوە لە كاردانەوەی 
كەسێكی دی سەبارەت بەو كارە، یاخود ئەو شتە بێتە دی ، 
ئەمە ئەو هۆكارەیە لە قسەكردنمان سەبارەت بە هونەریی 
شێوەكاریی- مۆسیقا- فیلم و كتێبیشدا، بۆئەوەی بزانین ئایا 
وەرگرتنی ئەو حاڵەتانە لەسەر كەسانی دی، هەیە یان نا؟

بە  بكەین  ڕازییان  بمانەوێت  پێدەچێت  یان 
كە  ئەوەیە  لەبەر  بابەتانە،  ئەو  لەسەر  لێكدانەوەكانمان 
بەردەوام الیەنی كۆمەاڵیەتیی لە ڕەخنەدا ئامادەیی هەیە، 
بەپێی ئەم گریمانەیە، دەتوانین بڵێین ڕەخنەی هونەریی 

قسەكردنە لەسەر خودی هونەر.

كتێبە  لەم  سوود  دێڕە،  چەند  ئەم  نووسینی  بۆ 
وەرگیراوە:

افاق نقد تشكیلی- عباس السراف.

پێكهاتەی  پێیەی  بەو  كەركوك،  شاری 
لێیە،  جیاوازی  مەزهەبی  تەنانەت  و  نەتەوەیی 
هەربۆیە زۆرێك لە كاتەكان چاالكی هونەریی لەم 
شارەدا پێكەوە لەنێوان شێوەكارانی ئەو نەتەوە 
جیاوازانەدا ئەنجامدراوە، بەتایبەت ئەو پێشانگە 
هاوبەشانەی كە لە شارەكەدا كراونەتەوە، بەاڵم 
سەرەتاكانی  بۆ  بگەڕێینەوە  بمانەوێت  گەر 
كردنەوەی  و  شێوەكاریی  هونەری  سەرهەڵدانی 
بۆ  كوردیی،  شێوەكاریی  پێشانگەی  یەكەمین 
كە  دەگەڕێتەوە،   )1934( ساڵی  سەرەتای 
لە  سەلیم(  )عەزیز  كۆچكردوو  شێوەكاری 
شەش  بە  كەركوكدا  شاری  ناو  چاخانەیەكی 
تابلۆ پێشانگەی لە چایخانەی )یەدوڵاڵ( ناوێك 
لە گەڕەكی شۆڕیجە كردووەتەوە، كە لەو كاتەدا 
چەند تابلۆیەكی بە كرێكارانی ئەو كاتەی پڕۆژەی 
هەرچەندە  فرۆشتووە،  دینار   )7-6( بە  نەوت، 
بۆ  كە  مێژووەی  ئەو  بڕوایەدان  لەو  هەندێك 
گەڕەكی  هێشتا  دانراوە،  پێشانگەكە  كردنەوەی 
هەیە  ئەگەری  نەكراوەو  درووست  شۆڕیجە 

)1934( نەبێت، بەڵكو ساڵی )1943( بێت.
لە ساڵی )1953(وە ژمارەیەك لە شێوەكارانی 
هونەرییان  چاالكیی  جیاوازەكان،  نەتەوە 
هەبووە، بە تایبەت لە ڕێگای چاالكیی سااڵنەی 
)مەحمود  شێوەكاران  لەوانە  قوتابخانەكانەوە، 

عوبەیدی، سنان سەعید، سدیق ئەحمەد(.
شەوقی(،  )ئازاد  كۆچكردوو  شێوەكاری 
درووستكردنی  لە  هەبووە  گرنگی  ڕۆڵێكی 
كەركوك،  شاری  ناو  هونەرییەكانی  گرووپە 
ساڵی )1953( گرووپی هونەرمەندانی كەركوك 
و  شێوەكاران  لە  هەریەك  دادەمەزرێت، 
هونەرمەندان )سدیق ئەحمەد عاشور، مەحمود 
بوون، یەكێك  ئەندام  عوبەیدی، سنان سەعید( 
لەو دیاردانەی كە لەناو ئەم گرووپە هونەرییەی 
ناو شاری كەركوكدا بەدیكراوە، بوونی ئەدیبان 
)ئەنوەر  و  ئەلڕاوی(  )موئەیەد  لەوانە:  بووە، 
غەسانی(، كە نووسەرو شێوەكاریش بوون، ئەم 
لەناو شاری  بوون، جگە  هێندە چاالك  گرووپە 
كەركوك، پێشانگەكانیان بردووەتە شاری بەغدا، 
تاكو ئاشنایەتییەك لەنێوان شێوەكارانی شاری 
لە  تەنانەت  بكەن،  درووست  بەغدا  و  كەركوك 
ناوەڕاستی شەستەكاندا پێشانگەكانیان بردووەتە 

تەنیا  ئەم گرووپە  ئەندامانی  ژمارەی  و  توركیا 
لە  فراوانییە  ئەم  كەواتە  بوون،  ئەندام   )40(
نیشاندانی كارەكانی شێوەكارانی شاری كەركوك، 
ئەوەی بەدەر خستووە كە لەم شارەدا، بوونی 

شێوەكاری بە سەلیقەو داهێنەر بووە.
لەگەڵ ئەوەی تەمەنی گرووپی هونەرمەندانی 
درێژەی   )1966-1953( لەنێوان  كەركوك 
هەبوو، بەاڵم شێوەكارانی سەرەكی ئەم گرووپە 
عاشور،  ئەحمەد  سدیق  لەوانە:  بوون،  كورد 
ساڵی  كە  كورد،  ڕەگەز  بە  )عەتا سەبری(ی 
)1913( لە شاری كەركوك لەدایكبووەو ساڵی 
ڕۆما  لە  هونەری  دبلۆمی  بڕوانامەی   )1950(
)نوری  شێوەكار  هەروەها  بەدەستهێناوە، 
مستەفا(، یەكێكی تر بووە لەو شێوەكارانەی 
كە بەهاوكاریی هاوسەرەكەی نیگاریان كێشاوە.
یەكێك لەو دیاردەو ناو و شانازییانەی كە 
بوونی  دەگرێت،  ئامێزی  لە  كەركوك  شاری 
كە  باباجان(ە،  )بەدیع  وەكو  شێوەكارێكی 
یەكێكە لەو شێوەكارانەی نەك بە تەنها لەسەر 
ئاستی شاری كەركوك، بەڵكو لەسەر ئاستی 
عێراق و تەنانەت كوردستانی گەورە، لەڕێگای 
ناویدا،  هێنانی  لەگەڵ  ناسراوەو  كارەكانییەوە 
گەشاوە  سیمبوولێكی  وەكو  كەركوك  شاری 
ناوی هاتووە، بەدیع باباجان ساڵی )1923( لە 
شاری كەركوك لەدایكبووەو یەكەمین شێوەكاری 
كوردە كە پەیمانگەی هونەرەجوانەكانی بەغدای 
خاوەنی  تەواوكردووەو  )1950(دا  ساڵی  لە 
شاعیرە  بەرچاوانەی  هێڵكارییە  ئەو  هەموو 
)نالی،  لەوانە:  كوردە،  گەلی  كالسیكەكانی 
سالم، كوردی، حاجی قادری كۆیی، مەولەوی، 
شێخ ڕەزا... هتد( ، كە بووەتە بەشێكی گرنگی 
هونەر لەالیەك، لەالیەكی تر توانیوێتی زیرەكانە 
تووندوتۆڵ  پەیوەندییەكی  یاخود  ئاوێتەیەك، 

لەنێوان هونەرو ئەدەب درووست بكات.
)مان  شێوەكار  لەگەڵ  دیدارێكماندا  لە 
تایبەتمەندییە  ئەو  بە  سەبارەت  ئەحمەد( 
شاری  لە  شێوەكاریی  هونەری  كە  چییە 
كەركوك هەیەتی، یاخود دەتوانین بڵێین ئەم 
بەخۆیەتی؟  تایبەت  شارە خاوەنی شێوازێكی 
نێوان  كارێكی  نێوان  “جیاوازیی  دەڵێت: 
ڕۆڵی  ژینگەكە  بكرێن،  سلێمانی  و  كەركوك 
تابلۆیەك  كە  سلێمانی  هونەرمەندێكی  هەیە، 
چونكە  تێدەكات،  زۆری  ڕەنگێكی  دەكێشێت 
گەرمییە  ئەو  دەبینێت،  جوان  زۆر  ڕەنگی 
بە  ڕەنگەكان  هەیە،  كەركوك  لە  كە  نابینێت 
كۆمەڵگەیەی  ئەو  هەروەها  دەبینێت،  ئاسایی 
بووە،  كورد  هەمووی  بووە  سلێمانی  لە  كە 
كۆمەڵێك  لەگەڵ  جیاوازە،  كوردە  پێكهاتەی 
نەتەوە بێت، تەنانەت لە فیگەرەكاندا جیاوازە، 
من دەتوانم بڵێم شێوازێكی تایبەت بە شاری 

كەركوك نییەسس”.
بەرباڵوترین  لە  باس  بمانەوێت  گەر  بەاڵم 
شێوازی كاركردنی شێوەكارانی شاری كەركوك 
بكەین، ئەوا دەبێت باس لە شێوازی تەعبیریی 
بكەین، كە زۆرترین شێوەكاری ئەم شارە كاری 
پێكردووە، هۆكاری هەڵبژاردنی ئەم ستایلەش 
بۆ ئەو زەبرو زەنگە دەگەڕێتەوە، كە لەالیەن 
داگیركەرانەوە سەپێنرا بوو بەسەریدا، هەربۆیە 
لە  جیاواز  و  تر  ناوی  بەر  دەبرایەوە  پەنا 
تابلۆكانیدا، هەرچەندە ستایلی جیاوازی وەكو 
تەجریدو ئەوانی تریش هەبووە، بەاڵم بە ئاستی 

تەعبیریی نەبووە.
هونەرمەندانی  گرووپی  دامەزرێنەری 
سەعید،  )سنان  لە:  پێكهاتبوون  كەركوك 
ئەحمەدعاشور(،  سدیق  عوبیدی،  مەحمود 
تر  شێوەكارانی  لە  ژمارەیەك  دواتر  بەاڵم 

لەوانە:  كردووە،  گرووپەكەوە  بە  پەیوەندییان 
)عیزەدین سندوق، نازم محەمەد عەلی، تاریق 
موئەیەد  ئۆزدەمیر،  عەنبەر  عەلی،  ئەحمەد 
الروای، ئەنوەر مەحمود سامی، سەالح پەری، 
مۆفەق ئەنتوان الوكیل(، دوای ئەوە لە ساڵی 
شەستدا ئەم هونەرمەندانە لە دوایەمین ساڵی 
لەوانە:  پێوەكردن،  پەیوەندییان  گرووپەكەدا 
ئایدن،  عیزەت  محەمەد  ڕەمەزان،  )خالید 
كەمال تاهیر، پۆڵێ عیسا، نەجمەدین محەمەد 
ئایدن  حسێن،  عەباس  نەجار،  عەلی  عەلی، 
شاكر، ئەكرەم سابیر، جەمیل نەیرەت، نەوزاد 
كەلەك، نەجات حەمید سلێمان، محەمەد جیهاد 
عەبدوڵاڵ  عادل  جۆمەرد،  موفەق  نەعیمی، 
قەیاب، عەبدولڕەحمان عەبود، سەمر عوسمان 

عەتار(.
)11(ی  بەیانی  باڵوبوونەوەی  لەدوای 
هونەری  لەناو  گەشانەوەیەك   ،)1970( ئازاری 
شێوەكاریی كوردیدا سەرهەڵدەدات و ژمارەیەك 
كارەكانی  و  بەدەردەكەون  نوێ  شێوەكاری 
جۆریی  گۆڕانێكی  كەركوكدا  لە  شێوەكاریی 
)ئەحمەد  شێوەكاران:  لەوانە  دێت،  بەسەردا 
كاكە سوور، مدحەت كاكەیی، ئاری بابان، غازی 

محەمەد، گارا ڕەسوڵ(.
پەیمانگەی  خاوەنی  شارە  ئەم  ئێستاش 
شێوەكاری  ژمارەیەك  هونەرەجوانەكانەو 
ئاستبەرز وانەی تێدا دەڵێنەوەو سااڵنە ژمارەیەك 
و  دەكەن  تەواو  شێوەكاریی  بەشی  خوێندكار 

چاوەڕێی داهاتوویەكی گەشیان لێ دەكرێت.

سەرچاوە: 
شێوەكاریی  هونەری  دنیابینییەكانی   -

كوردی، بەشی سێیەم، بەختیار سەعید، 2009.
- تاریخ الفن التشكیلی الكوردی فی كركوك، 

فرهاد پیرباڵ، ت: نەوزاد ئەحمەد.
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