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ئاماجني توَيذينةوةكاني مَيذووي هونةر روونكردنةوةي 
بريؤكةي هونةري شَيوةكارية لةم سةردةمة، كةدةبَي 
دةست ثَيبكات بة روونكردنةوةي جوولةكاني بريي 
شارستاني بنةرةتي كة زال بووة لة سةر داهَينانة 

.يةكةميةكاني ميزؤثوتاميا
ة بةم شَيوةية منونةكاني هونةري شَيوةكاري لةم سةردةم
يةكي طرنطة، كارةكةي بنيات ناني بري بوو وةكو ثَيداويست

روحي
كان بةشَيوةيةك دةست رةنطني بوو بؤ داناني شيكردنةوة
ني بؤ طريو طرفتةكاني بريي مروظ لة قؤناغة سةرةتايةكا

.مَيذووي عرياقي كؤن



شوَينةوار ناسي عرياقي بةناو ( ز 1943) لةساَلي 
م ئة( فوئاد سةفةر)بانط خوالَيخوش بوو مامؤستا 

شارستانيةتةي دؤزيةوة لة سةردةمي ثَيش نوسني
لة عرياقي كؤن،

ناونرارة بة هؤي(  حةسونة)ئةم شارستانيةتة بة 
كم لة 45طوندي حةسونة كة كةوتوتة نزيكةي 

باشوري موسل 



كم لة 45طوندي حةسونة كةوتوتة نزيكةي *
باشوري موسل



ة ئةم شارستانيةتة مةودايةكي جوطرايف فرةواني ب
كة ( جةرمؤ)خوة طرت بة دةستثَيكردني لة طوندي 

لة سلَيماني لةالي رؤذ ( ضةمضةمال)كةوتؤتة نزيك 
لة باشوري كةركوك، ( مةتارة)ئاواوة تاكو طوندي 

ة ل( يارم تية)لة موسل، وة طوندي ( قوينجةق)وتاكو 
ة لة نزيك حةزةر  ل( أم الدباغية )نزيك تلةعفةر ، وة 

الي باشوري رؤذ ئاواي عرياق ، وة ضةندين 
.نيشتطةي شارستاني تر



شارستانيةتي حةسونة ثَيكهاتووة لة ضةند 
ي بريوكةيةك كة بة يةكةوة كار دةكةن بة دياري كردن

وةية بةم شَي. تايبةت مةنديةكاني ذينطةي سروشيت
بريؤكةي شارستاني ميزؤثوتاميا هةر لة 
اغة سةرةتايةكانييت، تاقيكردنةوةكاني مرؤظ لةم قون
ثةيوةستة بة تواناي مرؤظ بؤ دةربرين لة كارة 
ة هونةريةكاني بةشَيوةيةكي تايبةت ثةيوةستة ب

ذينطةي دةورو بةري



ي راوضيةكان دةست رةنطني بوون لة دروست كردني جوانرتين منونة
وَينةي ديواربةنديةكان و كاري ثةيكةر سازي وة ناوناني ئةم 
منونانة بةشَيوةيةكي راستةو خؤ ثةيوةندي هةبوو بة خودي 
ميا منونةكة، وة لةطةل شؤرشي ئابووري بةرهةم هَينان لة ميسوثوتا
طؤرانكاري رويدا لة رووي بريؤكةي تَيروانيين شتةكان بةرةو 

لة ئةجنامي ئةم . دروست بووني بريؤكةي ئةبسرتاك و سومبل
ثَيشكةوتنةي كة بةسةر بريي مرؤظ داهات بوة هؤي سةرهةَلداني 
ؤ طوراني ئةو ناوانةي كة ثةيوةندي هةبوو بة شيت تاك دياريكراو ب
ةلَيك بريؤكةي كؤمةَليك شت كة هاوبةشيةك هةبَي لةنَيوانيان يان كؤم
تن هةلوَيست كة ثةيوةنديةك كؤيان دةكاتةوة بةم شَيوةية ثَيشكةو
روويدا لة نيشانة و شيت دياري كراو بؤ بريؤكةي ئةبسرتاك و 

.مسبل



لَيرةدا بريؤكةي مرؤظ ثَيطةيشت لة شارستانيةتي
حةسونة بةثَيي كارة هونةرية شَيوةكاريةكان لةو 

بة ثَيطةياندني هةر دوو سيفةتي . سةردةمةدا
ةو ئةبسرتاك و طشتاندن لة بريؤكةي مرؤظ كةواي كرد ئ
نيشانانةي كة مانايةكي دياريكراوي هةبوو، بطؤرَيت

كة ضةندين ماناي هةية  ( منفتحة)بؤ مسبولي كراوةو 
بةم شَيوةية.  وة ئازاد بَي لة بريؤكةي كؤمةاليةتي

مامةلة كردن لةطةل شتةكان طورا بؤ بةكارهَيناني 
.مسبلةكةي



ثةيكةركاني نةمريك *
(تماثيل  النمريك)



لة ( ثؤلؤني)ناردةيةكي شوَينةواري 1990لة سالي 
شوَيين نةمريك كة نزيكة لة ناحيةي فايدة كة 
ان دةكةوَيتة باكوري موسل كؤمةلَيك ثةيكةري بةرديني
دؤزيةوة لة شَيوة سةري باَلندة بوو، ئةم كؤمةلة 
ثةيكةرة طرنطيةكي زؤري هةية لة توَيذينةوةكاني 
مَيذووي هونةري ميسؤثوتاميا لة سةردةمي ثَيش 

ضونكة بة كؤنرتين كاري ثةيكةر تاشي . نوسني
و دادةنرَيت  كة تاكو ئَيستا دؤزرابَيتةوة لةم ناوضةية

(ز.ث7500)مَيذوةكةي دةطةرَيتةوة بؤ . لةم سةردةمة



ا ئةم ثةيكةرة بةردينيانة وةك ئـةوة وايـة كـةوا طوزارشـت لـة توانـ      *
هـةروةها  . بةهَيزةكاني مرؤظـــ لـةرووي بـريةوة لـةو سـةردةمةدا بكـات     

ــاريكردني طورانكاريـــةكاني سروشـــت، وة ناســـيين    ــة ديـ ــة لـ جورَيكـ
ــؤ       ــدا شــارةزايية ب ــةوةش خــوي لةخوي ذينطــة بةهــةموو شــَيوةيةك  ئ
دا مرؤظــي ميزؤثؤتاميا كة توانيويةتي مسبول بؤ ئةم جور دياردانة

ئــةوةش وةك ئــةوة وايــة كــة وَينــةي شــَيوةي بــري لــة شــوَين   . برَيــذَيت
. وسةردةمي خؤيدا بكَيشَيت



وة شيكردنةوي زانسـيت بـؤ ئـةم كـارة هونةريانـة ديـار       
ناكرَيــت، تــةنها ئــةويش كــةوا ضــةند مسبــولَيكن كــة لــة  

ــاذةلي   ــاني   ( طوومط )شــَيوةي ئ ــن، وة ســيفةتة ديارةك ي
.دوثاتدةكةنةوة كةشَيوةكةي لة بالندةي باز  دةضني



ئةمة بة دةستكةوتَيكي طـرنط دادةنرَيـت لـة سـةردةمي خويـدا، وةك      
ة سومبليك بؤ دياردة زيندوةكاني ذياني بةكؤمـةل، وة بريكردنـةوة لـ   

ي بالندةي بازي منريك ئةوة نةبوو تةنانةت شـتَيك طمط  ي شَيوةي 
وو مةتريال بَيت بةَلكو جؤرَيك بوو كة توانايةكي روحي بةهَيزي هـةب 

لــة سروشــتدا، ئــةوةش بــة هــؤي  ( خصــ )بــؤ دياردةكــاني زور بــوون
ــي ميتـــافيزيكي هـــةبَيت     ــدي لةطـــةل هَيزَيكـ ــوانيين ثةيوةنـ بؤيـــة. تـ

مامةَلــــةكردن لةطةَليــــدا بةشــــَيوةيةكي ثــــريؤز بــــوو دةبوايــــة رَيــــزي   
.لَيبطريَيت



ةوا لةوانةية يةكَيك لة كارةكاني ثةيكةري منريك ئةوة بوو لة رووي بريؤكةوة ك
بـةرز  بةر ثرس بَيت لة باران بارين، كاتَيك كة باران نةباريبا ئةوا ئـةم ثةيكـةرة  

كة وة لة وانةشة بضووكي ثةيكةرة. دةكردةوة بؤ ئامسان تا وةكو باران ببارَيت
بؤمـان دةســةينَيين كـةوا كــاري ئــةوة بـوو بــَي بــؤ ثاراسـتين شــان  يــان دوور     

ة ئةمة هوكارَيكة كةوا مروظ توانيويةتي ل... كةوتنةوة لة دل تةنكي تاكة كةس
كةوا ئةوة طرنطة. سةردةمي كؤن هونةر بةكاربَينَيت بؤ ثَيداويستيةكاني خؤي

لـة  مرؤظي ميزؤثؤتاميا توانيويةتي لةشوَيين مامةلة كردن لةطـةل بريوكـة مامة  
ني دةتـوان . لةطةل مةتريال بكات، ئةوةش بةهؤي بةرةو ثيش ضووني بريؤكةية

ا، ئامــاذة بــةوة بكــةين كــةوا بينــيين ئةفســانةيي لــة بــريي ســةردةمي حةســونةد
.  مامةلةيان وا لةطةل كردووة كةوا وةك طيانلةبةرَيك بيت



وة بريؤكـةي ثَيكهاتـةكاني ثةيكـةركاني منريـك، هونةرمةنـد لـة بـريي       
. خؤي وَينةيـةكي تـةواوي بـؤ ئـةجنام دابـوو ثـَيش دةسـت ثَيكردنـي        
ــة      ــيت بــ ــَيوةيةكي طشــ ــة بةشــ ــةم ثةيكةرانــ ــَيوةي ئــ ــداني شــ ئةجنامــ
ت شَيوازَيكي سادة ئةجنام دراوة، ملةكةي لة شَيوة لولـةيي كوتايـديَ  
كة لة الي سةرةوة بة بازنةي ضاو، لةكاتَيكدا لة بةشي سةروةي بازنة
. شَيوةيةكي خواربوو ثَيـك دةهـَيين كـة طوزارشـت لـة دةنـوك دةكـات       
ة بةالم بازنةي ضاو كة بة شَيوةيةكي قول بؤ ناوةوة ضـوة لةوانةيـة بـ   
وايـة  بةكارهَيناني شتَيكي بةرديين رةق وة لَيوار تيذ هةَلكةنرابَيت د

. رَيكخراوةٍ بة لَيكخشان





حةسونةدالةسةدةميطؤزةييثةيكةري



ثـــاش طةشـــةكردني توانـــاي بـــريي مـــرؤظ لةســـةردةمي حةســـونة بـــؤ   
كارةهونةريـــةكان و شـــارةزايي بـــوون لـــة ئةبســـرتاك، تـــواني وَينـــةي  
َيت جيهانَيك دروست بكات كة زؤر ثَيشكةوتوو و ثةرةسندوتر بوو ب

ةم وة تـواني لـ  . ة(وَينةي ئةفسـانةيي )لة جيهانة راستيةكةي ئةويش 
وَينـــة ئةفســـانةيانة كارَيـــك ئـــةجنام بـــدات كـــة بتوانرَيـــت هةســـيت        

اريي و ثَيبكرَيت، وة ئةطةر هاتوو ئةم برية ئةفسانةيانة ئاماجنَيكي ك
و كؤمةاليةتي بةدةست بَيين بؤ سةردةمي حةسونة، وة هيض ئامَيرو
ر زانني و شارةزايةك نةي تواني ئةم ئاماجنانة خباتة روو، ئةوا هونـة 
.انةباشرتين و طرنطرتين ئامَيربوو بؤ بةدةست هَيناني ئةم ئاماجن



طةران وبري كردنةوة بةردةوام بوو بة دواي دياردةكاني
ا سروشيت ذيان بة هةموو شَيوةيةك ئةوة واي كرد كةو
كاني بريي بؤ يةكةم جار بضـَيت بـؤ  طةيشـنت بـة نهَينيـة     

ضـونكة ئـةو ئـةتوانَيت منـدال     . ذيان لـة خـودي ئافرةتـة   
َيـت  بَينَيتة سـةر دونيـا بـة مانايـةكي تـر ئـافرةت دةتوان      

مروظي نوَي دروست بكات



لَيـــرةدا لةســـةر هونةرمةنـــد ئـــةوة بـــوو كارَيـــك ئـــةجنام بـــدات ئـــةو        
اسـايي  بريوكانةي تيايدا لَي بةدي بكرَيت، تواني شـَيوةي ئـافرةتي ئ  

بيطـــــــؤرَي بـــــــؤ شـــــــَيوةيةكي ئةفســـــــانةيي، ئةمـــــــةش بـــــــةالبردني 
وردةكاريةكاني دةم و ضاو، وة ضون بةرةو طوزارشت لـة شـَيوةكةدا،   
ــةردوو     ــوون، وة هـ ــدال بـ ــوَيين منـ ــةورةكردني شـ ــنت و طـ وة بةدرخسـ

مَيــذووي ئــةم  . دةســت و القــي بةشــَيوةيةكي هةالســاو ئــةجنام دةدا    
( ز.ث5500)كارانة دةطةرَيتةوة بؤ 



لة سةردةمي سرياميك 
حةسونةدا 


