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نووسراوە نووسراوە 
فەرامۆشکراوەکانفەرامۆشکراوەکان

تەها ئەحمەد ڕەسووڵتەها ئەحمەد ڕەسووڵ
)سلێمانی()سلێمانی(

ئومێد و  لە ڕۆشنبیریی کوردیدا هەن جێگەی  ئومێد و هەندێک الیەنی درەوشاوە  لە ڕۆشنبیریی کوردیدا هەن جێگەی  هەندێک الیەنی درەوشاوە 
ترووسکەی گەشن، هەموومان وەکوو نەریتێکی ڕۆشنبیریی و ئاڵوگۆڕکردنی ترووسکەی گەشن، هەموومان وەکوو نەریتێکی ڕۆشنبیریی و ئاڵوگۆڕکردنی 
دیالۆگ و بیروڕا دەربڕین پەیڕەوی دەکەین، بەاڵم مخابن تا ئەم چرکەساتەی دیالۆگ و بیروڕا دەربڕین پەیڕەوی دەکەین، بەاڵم مخابن تا ئەم چرکەساتەی 
و  بیانپارێزین  پێویست  وەکوو  و  وەریانبگرین  بەهەند  نەمانتوانیوە  و تێیداین  بیانپارێزین  پێویست  وەکوو  و  وەریانبگرین  بەهەند  نەمانتوانیوە  تێیداین 
ئەو  بەڵکوو هەموو  بیانگەیەنینە خوێنەران،  باڵوکردنەوەوە  و  ڕێی چاپ  ئەو لە  بەڵکوو هەموو  بیانگەیەنینە خوێنەران،  باڵوکردنەوەوە  و  ڕێی چاپ  لە 
و  هونەری  ڕۆشنبیریی  بۆ  و  دەربڕینەکانن  و  بیروڕا  کە خاوەنی  و الیەنانەش  هونەری  ڕۆشنبیریی  بۆ  و  دەربڕینەکانن  و  بیروڕا  کە خاوەنی  الیەنانەش 

پێشخستنی هونەری نەتەوەیی ئێجگار سوودبەخشن.پێشخستنی هونەری نەتەوەیی ئێجگار سوودبەخشن.
هونەی شێوەکاریی کوردی ئەگەرچی بەراورد بە هونەری جیهانیی قۆناغەکانی هونەی شێوەکاریی کوردی ئەگەرچی بەراورد بە هونەری جیهانیی قۆناغەکانی 
سروشتیی خۆی نەبڕیوە کە کودەتا و شۆڕشی بەرپاکردووە و ڕۆڵی ئەوتۆی لە سروشتیی خۆی نەبڕیوە کە کودەتا و شۆڕشی بەرپاکردووە و ڕۆڵی ئەوتۆی لە 
گۆڕانی ڕیشەیی و سەرهەڵدانی قۆناغە جۆربەجۆرەکاندا هەبووە، بەاڵم لەهەمان گۆڕانی ڕیشەیی و سەرهەڵدانی قۆناغە جۆربەجۆرەکاندا هەبووە، بەاڵم لەهەمان 
کاتدا خاوەنی هونەری شێوەکارین و دەتوانین بڵێین هونەرێکی نەتەوەییمان کاتدا خاوەنی هونەری شێوەکارین و دەتوانین بڵێین هونەرێکی نەتەوەییمان 

هەیە و مۆرکی خۆماڵیبوون و دەربڕینی نێوخۆیی پێوە دیارە.هەیە و مۆرکی خۆماڵیبوون و دەربڕینی نێوخۆیی پێوە دیارە.
کردنەوەی پەیمانگە و کۆلیژی هونەر تایبەت بە هونەریشمان هەیە، وێڕای کردنەوەی پەیمانگە و کۆلیژی هونەر تایبەت بە هونەریشمان هەیە، وێڕای 
گەشەسەندنی  ئومێدی  هەمیشە  هونەردۆستانیش،  و  هونەرمەندان  گەشەسەندنی هەبوونی  ئومێدی  هەمیشە  هونەردۆستانیش،  و  هونەرمەندان  هەبوونی 
کتێبی  و  باڵڤۆک  پێناوەدا  لەو  بووەو  هەمووان  خەمی  هونەری  کتێبی ڕۆشنبیریی  و  باڵڤۆک  پێناوەدا  لەو  بووەو  هەمووان  خەمی  هونەری  ڕۆشنبیریی 
بەسوودیش چاپ کراون.. هەڵبەتە لەگەڵ نمایشکردنی کارە هونەرییەکانیشدا بەسوودیش چاپ کراون.. هەڵبەتە لەگەڵ نمایشکردنی کارە هونەرییەکانیشدا 
لە پێشانگەی تایبەتی و هاوبەشییەکاندا، دەفتەر و پەڕاوی کراوە هەمیشە لە پێشانگەی تایبەتی و هاوبەشییەکاندا، دەفتەر و پەڕاوی کراوە هەمیشە 
ئامادەن لەبەردەم هونەردۆستان و ڕۆشنبیران و ڕووناکبیراندا تاوەکوو لەڕێیەوە ئامادەن لەبەردەم هونەردۆستان و ڕۆشنبیران و ڕووناکبیراندا تاوەکوو لەڕێیەوە 
پیرۆزبایی،  و  دەستخۆشی  لە  جگە  بکەن،  تۆمار  خۆیان  تێبینی  و  پیرۆزبایی، سەرنج  و  دەستخۆشی  لە  جگە  بکەن،  تۆمار  خۆیان  تێبینی  و  سەرنج 

نووسراوێکی درەوشاوەی ڕۆشنبیری لەو پەڕاو و دەفتەرانەدا بوونی هەیە.نووسراوێکی درەوشاوەی ڕۆشنبیری لەو پەڕاو و دەفتەرانەدا بوونی هەیە.
لە  ئیتر  نمایشەکان،  کۆتاییهاتنی  دوای  نووسراوەکان  پەڕاوی  لە بەداخەوە،  ئیتر  نمایشەکان،  کۆتاییهاتنی  دوای  نووسراوەکان  پەڕاوی  بەداخەوە، 
الیەنێکی  وەکوو  هێندەی  و  ماونەتەوە  بەداخراوی  بەرگەکانیاندا  الیەنێکی دووتوێی  وەکوو  هێندەی  و  ماونەتەوە  بەداخراوی  بەرگەکانیاندا  دووتوێی 
نەکراوەتەوە  لەوە  بیر  ڕۆژێک  هەرگیز  ماونەتەوە،  هونەرمەندان  الی  نەکراوەتەوە خودی  لەوە  بیر  ڕۆژێک  هەرگیز  ماونەتەوە،  هونەرمەندان  الی  خودی 
و  خوێنەران  بگەنە  چاپکردنیانەوە  و  باڵوکردنەوە  ڕێی  لە  و  بن  و بەرباڵوتر  خوێنەران  بگەنە  چاپکردنیانەوە  و  باڵوکردنەوە  ڕێی  لە  و  بن  بەرباڵوتر 

جووڵەیەکی ئەرێنی ببەخشنە بزاڤە هونەرییەکە.جووڵەیەکی ئەرێنی ببەخشنە بزاڤە هونەرییەکە.
جگە لە بیروڕای هونەردۆستان و سەرسامبوون و دەستخۆشییەکان، دەشێن جگە لە بیروڕای هونەردۆستان و سەرسامبوون و دەستخۆشییەکان، دەشێن 
هونەردۆستان  پێداگریی  و  هاندان  و  ڕێنمایی  لە  بن  تژی  نووسراوانە  هونەردۆستان ئەو  پێداگریی  و  هاندان  و  ڕێنمایی  لە  بن  تژی  نووسراوانە  ئەو 
کاتیشدا  لەهەمان  جێدەهێڵن،  کاریگەریی  ستایالنەی  و  شێواز  ئەو  کاتیشدا لەسەر  لەهەمان  جێدەهێڵن،  کاریگەریی  ستایالنەی  و  شێواز  ئەو  لەسەر 
ئەوانیش  کە  هەبێت  بوونیان  ئەوتۆ  وەشاندنی  و  ڕاستگۆیی  لە  ئەوانیش جۆرێک  کە  هەبێت  بوونیان  ئەوتۆ  وەشاندنی  و  ڕاستگۆیی  لە  جۆرێک 
کاریگەریی تەواویان لە کایە هونەرییەکەدا جێهێشتووە و بوونەتە داینەمۆی کاریگەریی تەواویان لە کایە هونەرییەکەدا جێهێشتووە و بوونەتە داینەمۆی 
کوردی  شێوەکاریی  هونەری  تاوەکوو  دروست  هەنگاوێکی  و  کوردی بەردەوامبوون  شێوەکاریی  هونەری  تاوەکوو  دروست  هەنگاوێکی  و  بەردەوامبوون 

قۆناغی گەشەسەندووتر بەخۆوە ببینێت.قۆناغی گەشەسەندووتر بەخۆوە ببینێت.
ئەو سەرنج  هەموو  بەتایبەتیش  ڕۆشنبیرییەکان،  نووسراوە  ئومێدەی  ئەو سەرنج بەو  هەموو  بەتایبەتیش  ڕۆشنبیرییەکان،  نووسراوە  ئومێدەی  بەو 
پەڕاوی  لە  شارەزا  کەسانی  و  هونەرمەندان  و  ڕۆشنبیران  بۆچوونانەی  پەڕاوی و  لە  شارەزا  کەسانی  و  هونەرمەندان  و  ڕۆشنبیران  بۆچوونانەی  و 
باڵوکردنەوەیان  لە ڕێی کۆکردنەوە و  ئیدی  تۆماریان کردوون،  باڵوکردنەوەیان نمایشەکاندا  لە ڕێی کۆکردنەوە و  ئیدی  تۆماریان کردوون،  نمایشەکاندا 
بگەنە خوێنەران و سەرجەم هونەرمەندانیش بۆ ئەوەی زیاتر گوڕوتینی گەشتر بگەنە خوێنەران و سەرجەم هونەرمەندانیش بۆ ئەوەی زیاتر گوڕوتینی گەشتر 

ببەخشنە ڕۆشنبیریی کوردی و بەرەو قۆناغێکی پڕشنگدار ئاراستە بکرێت.ببەخشنە ڕۆشنبیریی کوردی و بەرەو قۆناغێکی پڕشنگدار ئاراستە بکرێت.
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