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سه رمه د ئاكره يى ـ كۆلێژى په روه رده ى بنيات
بەم ناونیشانەی ســـەرەوە، لێژنەی رۆشنبیری 
كۆلێـــژی پـــەروەردەی بنیات لـــە چوارچێوەی 
چاالكییەكانیـــدا، ســـمینارێكی بـــۆ هونەرمەند 

)بەهجەت یەحیا( رێكخست.
لەم سمینارەدا كاك )بەهجەت( لە دوو تەوەرەوە 
)گشـــتی و تایبەتی(، بە كورتی باسی ئەدگار و 

رواڵەتەكانی ئەزموونی هونەریی خۆیكرد.
تەوەری یەكەم: بە شـــێوەیەكی گشتی، روانینی 
خۆی لە بەرانبەر هونەری مۆســـیقا و كاریگەریی 
و پەیوەندییەكانی بە رەهەندە جیاوازەكانی ژیانی 
مرۆڤەوە خســـتەروو، لەم تەوەرەدا لە رێگەی ئەم 

ناونیشانانەوە بۆجوونەكانی خۆی دەبڕی:
• مۆســـیقا و مێژوو: لێرەدا ئاماژەی بەوەكرد كە 
بەشـــێوەیەك لە شێوەكان، بە پێی ژین و ژینگە، 
مۆسیقا بوونێكی دێرین و لەمێژینەی لە نێو ژیانی 

و دەوروبەری مرۆڤدا هەبووە.
•مۆســـیقا و ئاین: لێرەدا ئامـــاژەی بەوەدا كە لە 
هەموو ئاین و ئاینزاكاند، بە جۆرێك لە جۆرەكان، 
مۆسیقا و ئاواز ئاوێتەی سروود و نزا و مەراسیمە 

ئاینییەكان بووە.
• مۆسیقا لە نێوان رۆح و جەستەدا: لەم بڕگەیەدا 
ئامـــاژەی بۆ ئەوەكرد كە بوونی پەیوەندییەكی لە 
مێژینەی نێوان مۆســـیقا و شارستانێتی مرۆڤ و 
ئامادەیی ریتم و ئاواز لە پێگە و بۆنە ئاینییەكاندا، 
ئەمانە بـــۆ خۆیان بەڵگەی بەهێزن بۆ كاریگەریی 
مۆسیقا بەسەر رۆح و جەستەی مرۆڤەوە، ئەوەتا 
شارەزایانی بواری دەروونناسی قسە لەسەر مۆسیقا 
دەكـــەن وەكو رێگەو ئامرازێكی چارەســـەركردنی 

.)music therapy( باری دەروونی مرۆڤ
تـــەوەری دووەم: بەشـــێوەیەكی تایبەتـــی، لەم 
تـــەوەرەدا چەند ئاماژەیەكـــی كورتی بە چۆنێتی 
ســـەرەتاكانی كاری هونەریـــی خـــۆی كرد و لەم 
چوارچێوەیـــەدا ئامـــاژەی بـــۆ ئەوەكـــرد كە لە 

رۆژگارێكـــی ســـەخت و دژواردا هەوڵـــی كاری 
هونەریی داوە، رۆژگارێك كاری هونەریی رەسەن و 
هەڵقواڵوی نێو هەناوی خەڵك و خاك، رووبەڕووی 
هەڕەشـــەو مەترســـی بووەتـــەوە، لەســـەرێكی 
دیكەشەوە دەست نەگەیشتن بە ئامێرو كەرەستەی 
مۆســـیقی و نەبوونی دەرفەت و شوێنی شیاو بۆ 
كاری هونەریـــی، ئەمانـــە جۆرێكی دیكە بوون لە 
دژواریی و ئاستەنگ لەبەردەم )بەهجەت یەحیا(دا.
بەاڵم عەشقی هونەرو دڵسۆزیی و خەمخۆریی 
بــــۆ هونــــەری جــــوان و راســــتەقینە، هێزی 
وزەبەخشــــی بوون بۆ بڕینی ئاستەنگەكان و 

بەردەوامبوون لەم رێگایەدا.
لە راســـتیدا لەم ســـمینارەدا لەرێگەی بڕگەكانی 
بابەتەكەوە، ئەو راســـتییە بۆ ئامادەبووان روون 
بـــووەوە كـــە ئەزموونـــی هونەریـــی )بەهجەت 
یەحیا( تەنها حەزو دەنگ خۆشـــیی نییە، بەڵكو 
ئەزموونەكـــەی لە ســـەر بنەمایەكـــی مەعریفی 
و دیدێكـــی رووناكبیرانـــە دامـــەزراوە و خاوەنی 
هونەرێكـــی پەیامدارە، ئەو لـــە رێگەی هونەری 
گۆرانییـــەوە و لەگـــەڵ ناخی مـــرۆڤ دەدوێت و 
لە دەرگای رەهەنـــدە جیاوازەكانی ژیان دەدات، 
بە هۆشـــمەندییەوە مامەڵە لەگەڵ هونەر دەكات 
و جگە لە دەربڕینی هەســـت و ســـۆز، ئەو وامان 
لێدەكات لە ژیان رابمێنین و قسە لەسەر تەمەن و 
زەمەن و تەنیایی و ئاسوودەیی و ئەوین و ئەمەك 
و مان و نەمان بكەین. هەر ئەمەشـــە یەكێكە لە 

تایبەتمەندییەكانی كارەكانی كاك )بەهجەت(.
تەنها بۆ نموونـــەو وەبیرهێنانـــەوە، دەبینین لە 
گۆرانـــی )بەتەنها لەگەڵ دڵم(دا كـــە هۆنراوە و 
ئاوازی خۆیەتی، لە رێگەی چەند وشەیەكی سادەو 
لە هەمان كاتدا فرە ماناوە، باس و بابەتی تەمەن 
و ئەنتۆلۆژیـــای مـــرۆڤ دەورووژێنێت و لە چەند 
وێنەیەكی هونەریی جیاوازدا رەهەندی كۆمەاڵیەتی 

بابەتەكەو جیهانبینی خۆشـــی دەخاتە روو، ئەمە 
وەك دەقێكی فەلسەفی وایە، بەاڵم فەلسەفەیەك 
لە دوو توێى زمانێكی ســـادەو ئاوازێكی هێمنانەو 
سۆزێكی گەرمی ئینســـانییەوەیە، بە كورتی ئەم 
كارە هونەرییـــە لەگەڵ نـــاخ و دەروون و لە گەڵ 
عەقلیشمان دەدوێت و دەبێتە بەشێك لە پرۆسەی 

ژیانسازیی و جیهانبینییەكی مرۆڤ پەروەرانە.
خودی ئـــەم جۆرە ئەدگارەیە كـــە پێمان دەڵێت 
)بەهجـــەت یەحیا( تەنها دەنگ خۆشـــێك نییە، 
بەڵكـــو هونەرمەندێكـــە لە دیدێكـــی مەعریفی و 
مرۆییـــەوە، روانینەكانـــی خـــۆی، پەیامی خۆی 

ئاراستەی مرۆڤەكان دەكات.
لـــە كۆتاییـــدا دەڵێـــم، جێـــگای ئاماژەپێدانە، 
سازكردنی ئەم سمینارە بۆ هونەرمەند )بەهجەت 
یەحیا( لـــە الیەن كۆلێژەكەمانـــەوە، هەنگاوێكی 
دەستپێشخەرانەبوو، لە ئاست هەرێمی كوردستان، 
چونكە ئـــەوە یەكەم جار بوو زانكـــۆ میوانداریی 
هونەرمەندێكی رەســـەنی وەك )بەهجەت یەحیا( 
بـــكات بۆ پێشكەشـــكردنی روانیـــن و ئەزموونی 
خۆی، نـــەك بۆ ئاهەنـــگ گێـــڕان، ئامادەبوونی 
كاك )بەهجەت(یش نەك هەر مایەی خۆشـــحاڵیی 
خوێنـــدكاران و فەرمانبەرانـــى كۆلێژكەمان بوو، 
بگرە لە چەند كۆلێژێكی دیكەشـــەوە خوێندكاران 
ئامادەی سمیناری ناوبراوبوون و تێكڕا ئامادەبوونی 
)بەهجـــەت یەحیـــا( لە نێو قوتابیانـــدا جۆش و 
خرۆشێكی تایبەتی دروســـت كردبوو، وەك بڵێی 

دەمێك بوو تینووی دیداری كاك بەهجەت بوون.
هیوای سەركەوتن بۆ كاك )بەهجەت( دەخوازین، 
ئومێدەوارین زانكۆكانمان لە دیدێكی مەعریفییەوە 
بڕواننـــە هونـــەر و هونەرمەندی راســـتەقینە، 
لـــە وەرزی رۆشـــنبیری و كـــۆڕ و كۆبوونەوە 
زانســـتیەكاندا، ئاوڕ لەم الیەنـــە بدەنەوە، نەك 
تەنها لە ئاهەنگێڕانـــدا هونەریان بیربكەوێتەوە.

ئەزموونی هونەری
بەهجەت یەحیا
لە نزیكەوە
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