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هۆزانێن )موئەیەد تەیب(ی
دناڤبەرا دەمێ سروشتی و دەرونیدا

سوهەیب میکائیل

ئەڤ ڤەکۆلینە ل ژێر ناڤێ )دەم د هۆزانێن موئەیەد تەیب ( یدا. بزاڤەکە ژبۆ دیارکرنا گرنگترین 
دەم  نهۆ،  تا  کەڤندا  د  هەر  کو  بەر  ژ  هۆزانڤانیدا.  هۆزانێن  ناڤ  د  وێ  رەنگڤەدانا  و  دەمی  جۆرێن 
بەردەوامە دگەل ژیانا مرۆڤی بەرەڤ پێشڤە دچیت. دەم کەرەستەکێ نە بەرهەستە و نکارین دەستێ خۆ ب 
سەردابگرین؛ چونکو ب درێژاهیا ژیان و هزرا مرۆڤیڤە گرێداییە. وەک رەگەزەکێ سەرەکی ژی پشکداریێ 
د پێکهێنانا هەمی بوارێن ژیانێدا دكه ت. دڤێ ڤەکۆلینێدا بزاڤ هاتییە کرن رەنگڤەدانا دەمی دناڤ 
بەرهەمێ ئەدەبیدا دیار بکەین ب تایبەت د بیاڤێ هۆزانێدا، بۆ ڤێ مەبەستێژی سەرجەمی هۆزانێن 

)موئەیەد تەیب(ی هاتینە وەرگرتن و رەنگڤەدانا جۆرێن دەمی د هۆزانێن وی هاتینە پراکتیزەکرن.
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١-پێشەکی:
لێ ب  هەیە،  مرۆڤاندا  هەمی  ژیانا  د  دەم  خویایە 
کارئینانا دەمی ل جەم هەمی کەسان وەکهەڤ نینە. 
نەخاسمە ل دەڤ ئەدیب و نڤیسەران. هەمی دەما هوزانڤان 
هوزانێن  بۆ  نوی  دەمەکێ  بکارئینانا  لسەر  کاردکەت 
خۆ. ئەو ژی هندەکجاران ب رێکا رەڤینێ یە ژ دەمێ 
نۆرمال، یان ب رێکا رێکخستنا دەمێ نۆرمال، دەمەکێ 
نوی چێدکەت. گرنگیا پێپەڕی د هندێ دایە کو بابەتێ 
دەمی د هۆزانێدا کێم ل سەر هاتییە نڤیسن. ب تایبەت 
ل  تەیب(ی  )موئەیەد  هۆزانڤان  دیوانێن  چار  هەر  ئەو 

پشتی ساال )2016(ێ بەالڤکرین، کو ئەڤە دبیتە 
ئێکەم ڤەکۆلین دبیاڤێ دەمیدا کو ل سەر وان 
دیوانان هاتبیتە پراکتیکرن. ژ بۆ گەهشتن 
ب خالێن دەست نیشانکریێن ڤەکۆلینێ، یا 
پێدڤی بوو ژ الیێ تیوری و پراکتیکی ڤە 
بهێتە دیارکرن، لەوڕا مفا ژ رێبازا نڤیسینا 

هاتییە  ــەکــاری(  ــرۆڤ ش  - ــی  )وەســف
دیتن. ڤەکۆلین ژ دوو پشکان پێک 
دهێت. پشکا ئێکێ دەربارەی دەمییە 
ل  پشکە  ئەڤ  ئەدەبیدا،   بیاڤێ  د 
تــەوەرێ  دهێت.  پێک  تــەوەران  سێ 
ئەدەبیدا  د  دەمـــی  پێناسەیا  ئێکێ 

ــدا،  دووێ ــەوەرێ  ت د  بەحسکرن.  هاتییە 
هاتییە  هــۆزانــێــدا  د  دەمــی  پێناسەیێن 
ــەوەرێ ســێــێــدا، جۆرێن  ــ ت روونــکــرن. د 

پشکا  د  پێش چاڤکرن.  هاتینە  دەمــی  
دووێدا رەنگڤەدانا  دەمی د هوزانێن )موئەیەد تەیب( یدا 
هاتییە پراکتیکرن. زێدەباری ڤێ، ڤەکۆلەر ل دوماهیا 
ڤەکۆلینێ گەهشتیە چەند ئەنجامەکان کو ل دوماهیا 

ڤەکۆلینێ د چەند خالەکاندا هاتینە رێزکرن.

٢-دەمد)هوزانێ(دا: 
ڤەکۆلینێن  بوون  کەس  ئێکەم  رۆس  فۆرمالیستێن 
دەمی د تیورا ئەدەبیدا ئەنجامدای، لێ ئەڤ دەسپێکە ل 
دەڤ رۆسان مانە ڤەشارتی و ژالیەکێ دیڤە بەرهەمێن 
فۆرمالیستان د وی دەمیدا نەهاتنە وەرگێڕان بۆ زمانێ 
فەرەنسی و ئینگلیزی هەتا دەسپێکا سالێن شێستان. یا 

ئاشکرایە دەمی سێ رەهەند یێن هەین، ژ دەمێ بوری 
دەستپێدکەت و د دەمێ نهۆدا  بەرەڤ دەمێ داهاتی 
دەرباز دبیت. ئەڤ رەهەندەژی دەمێ فیزیکی و دەرونی 
بشێت  کو  یێ  ئەوە  شەهرەزا  هۆزانڤانێ  دئینن.  پێک 
جاران  گەلەک  و  هۆزانێدا  د  بکەت  دەمی  ب  یاریێ 
بزاڤ و لڤینێ دئێخیتە ددەمیدا و پاش و پێش کرنێ 
تێدا ئەنجام ددەت. »هندەک ژی د شێن دەمی وەکو 
کەسایەتیەکا هونەری ب ئافرینن کو ئەو بخۆ رویدانا 
دروست بکەت و رویدان پێڤە بهێنە گرێدان«.)1( ل دۆر 
دیار  لیسینگ(  ڕ.  )گ.  هوزانێ  دەمێ 
د  هاتنا  ئێک  )لدیڤ  کو  دکــەت 
وەکی  هوزانێدا  بــوارێ  د  دەمیدا 
یە  بــوارێ جهی  پێکهاتنا  دیڤ 
ــدا(.)2( هــەروەهــا وەها  ــەری د هــون
پێناسەکرن )د پێکهینانا  هاتییە 
ناهێتە جوداکرن ژ  هوزانێدا دەم 
دوو  هــەر  بەلکو  جهی  پێکهاتا 
کــریــاردا  ئێک  د  پێکهات 
دهێتە تێکەل کرن، ئەگەر 
دەمــی  پێکهاتا  هــــوزان 
بیت، یا جهی یە ژی د 
هەمان دەمدا، لێ ئەگەر 
د راستیدا سەرپێچیا دەمی بیت 
هــەڤ(.)3(  یا جهییەژی دگــەل 
لەوما دەمێ بەحسێ دەمێ هوزانێ 
ئەوژی )دەمێ  پێکدهێت  بکەین ژ دوو دەمان 
وێنە کری و دەمێ نوی(.)4( دەمێ وێنەیی ئەو دەمە 
ئەوێ کو هوزان ژێ پەیدا دبیت. ئەڤ دەمە یێ پرە ژ 
هزر و کریارێت دیارکری، ئەڤ دەمە بدروستی دەمێ 
پەیدا بوونا هوزانێ یە، ژ بەر کو ئەو ژی بەشەکە ژ 

دەمێ جیهانێ. 
هوزانێ.  بۆ  گرنگە  دەمــێ  ئەو  نوی  دەمــێ  بەلێ 
یێ  یە  هۆزانێ  یێ  ئەنتولوجی  دەمــێ  ئەو  بەر کو  ژ 
کو بەردەوام دبیت دگەل هۆزانێ و هەمی لڤینێن وێدا 
و ب گشتی دگــەل دایــە د هەبوونا وێــدا و راوەستیانا 
وێدا. ب شێوەیەکێ گشتی »کاتیش لە جوالنەوەیەکی 
دیــوارەی  ئەو  ئــەوە  بێ  دینامیکی  وبەگوڕی  ــەردەوام  ب
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ــنــێ  ــرازێ دەت لێکتر  )ئـــەمـــڕۆ(  و  )دوێـــنـــێ(  شــیــعــری 
دەبێ  نەمانەوێ  و  بمانەوێ  ئێمە  چونکیم  دەروخــێ.. 
شعیر بە چەمکە فرەوانەکەی خۆیەوە وەرگرین، ئینجا 
بزانین  تا  ئــەمــڕۆ،  یــان  بــوو  دوێنێ  بەرهەمی  ئەگەر 
ــە گــەورە و  ــەک توانیوتی و دەتــوانــی ژان تا چــەرادەی
دێ  دوماهیێ  ل  خــۆی«)5(  بکاتە کۆڵ  بچووکەکان 
شێین بێژین دەم د هۆزانێدا ئەوە یێ هوزانڤان ژ دەمێ 
نهو و دزڤریتە ڤە دەمێ بووری پاش جارەکا دی دچیتە 
دەمێ داهاتیدا. هەلبەت ئەڤ نەرێکخستنا بکارئینانا 
دەمی دناڤ دێرێن هۆزانێ گەلەک جاران ژ بۆ جوانیا 
دەربرینێ د هوزانێ دا هاتییە بکارئینان و هۆزانڤان ب 
رێکا تەکنیکا )فالش باک( ل دەمێ بوری دزڤریت و 

وێنێ هۆزانێ پتر روون دکەت. 

٢-١جۆرێندەمی:
رەخنەگر و ڤەکۆلەرێن ئەدەبی ب شێوەیەکێ گشتی 
دوو جۆرێن دەمی دەستنیشان دکەن کو بشێن رولەکێ 

مەزن د ناڤ دەمێ بەرهەمێ ئەدەبیدا بگێرن ئەوژی:

ئێک:دەمێسروشتی:
دەمێ سروشتی ب چەند زارەڤەیەکێن دنژی هاتییە 
ناسین.وەک: دەمێ )دەرەکی، مێژوویی، بابەتی(. ئەڤ 
جۆرە »پەیوەندییەکی بە تینی بە مێژوەوە هەیە، چونکە 
مێژوویەکان  رووداوە  گێرانەوەیی  دەقی  نووسەرەی  ئەو 
دەگێڕێتەوە و پەیوەندی بە کاتێکی مێژووییە وەهەیە کە 
رووداوەکەی تیا روویداوە«.)6(  هەروەها مەبەست ژ ڤی 
جورێ دەمی »ئەو دەمێ کو دکەڤیتە ل ژێر هندەک 
پیڤان ب )سال،  دهێتە  دەرەکی کو  و  بابەتی  پیڤەرێن 
هەیڤ، روژ، سپێدە، ئێڤار، شەڤ...هتد( ئانکو دەمێ 
سروشتی، ب خوڤە گرتنا ئەوان پیڤەرانە ئەوێن مرۆڤ 
بۆ  دەستنیشانکری  رێکخستنەکا  سیستەمەکێ  وەک 
رێڤەبرنا کار و کریارێن ژیانا خوە زێدەباری هندێ وەک 
ئاالڤەک بۆ ســەرەدەری کرنێ ل گەل دەوروبەرێن خوە 
دەمی  وی  ب  گرێداینە  ئەم  ئانکو  بکاردئینیت«.)7( 
و  دەمژمێر  هاریکاریا  پێ کاردکەین، ب  ئەم  یێ کو 
و  وەرزان  پەیدابوونا  دگەل  سروشتی  »دەمێ  سالناما. 
بوونێ هەتا  ژیانێ ژدایک  دەسپێکا  و  رۆژا  و  شەڤ 

مرنێ دیاردبیت ، ئەڤ دیاردەیە بەردەوام ئاشکرا دبیت، 
کو هەبوونا ئەردی یا هەی ئانکو بزاڤا دەمی و پەیدابونا 
خورست یا سروشتێ ئەردی ژ ئەنجامێ لڤینێ یە، ئەڤە 
دوپات دکەت و دووبــارە دبیت، وەرزێن سالێ چوارن و 
زێدە و کێم نابن، ئانکو تێکەلکرنا ڤان زڤرینان دەمەکێ 
درێژ بخوڤە دگریت بۆ مرۆڤی ژ مێژوویا ژدایک بوونێ 

و مرنێ«.)8(
هەروەها دەربارەی چەمک و جورێن دەمی )ساموێل 
کاتی  ڕ-   « جــۆرە  دوو  دەم  دبێژیت:  ئەلیکسەندەر( 
سەر  لە  جەختی  پاشان  سروشتی.  کاتی  ب-  عەقلی. 
ئەوە کردۆتەوەکە کەکاتی یەکەم رەنگدا ئەوەی کاتی 
دووەمە، لە پەیوەندی پێشین و پاشین دا دروست بووە کە 

دوو تەخەی خۆیین و دەیانخەینە سەر کات«.)9(
مەبەست ژ پەیڤا )پێشین( دەمێ بورییە و )پاشین( 
ڤان هەردوو  یێن  نەگۆر  داهاتییە. و ژ سیفەتێن  دەمێ 
دەم  چونکو  ئێک.  ناگەهنە  هەرگیز  کو  ئــەو  دەمــان 

دووبارە نابن. 

دوو:دەمێدەرونی)وێژدانی،سایکلوژی(: 
ــاڤـــێ وێ  ــورێ دەمـــــی، هــــــەروەک ژنـ ــ ــەڤ جـ ــ ئ
مرۆڤییە،  سایکولوژیێن  دوخێن  گرێدای  دیار)دەمەکێ 
کو دهێتە جوداکرن ژ دەمێ سروشتی ب ئەوێ چەندێ 
ناهێتە  رۆژان  و  دەمژمێر  سایکولوژی ب  کو »دەمێ 
پیڤان، بەلکو لەزاتیێ و هێدی بوونا وێ گرێدای دوخێن 
هەسپێکریێن دەرونی مرۆڤینە«.)10( ئانکو هەر چ لڤین 
ــدەت  روب دا  مرۆڤی  دەرونــیــێ  دوخــێ  د  وگوهرینەک 
رەنگڤەدانا وێ ل دەمێ ڤەگێرانێ دا خویادبیت. ئەودەم 
بەرامبەر  مرۆڤی  ناخێ  ژ  هەستێ  ــەوان  ئ ژ  دەربینێ 
هەلویستێن ژیانێ بگشتی دەردکەڤن، خویادکەت، لەورا 
د ڤی جورێ دەمیدا »بزاڤا دەمی و ریتما وێ گرێدای 
چاڤە  و  بەرتەنگ  دەلیڤێن  د  سۆزایە،  و  هەست  ریتما 
رێ بوو تێدا هێدی دچیت و د دەلیڤێن خوشیێ دا بلەز 
دچیت«.)11( لەوما دبینین »ئەم کاتە پابەندی پێوەری 
ئاسایی نی یە، بەڵکو خوێنەر بەرێگای خێرایی )لەز( 
و هێواشی )مەند( ی کات دەزانێ جۆری تێپەربوونی 
نــاوەوەی  هەستی  کە  دەبێت  زمــان  بەگوێرەی  کاتیە 
ــرێــت. کــات درێــژ و گــران دەبێت لە  کەسایەتی دەردەب
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کاتی هەلویستی توڕەیی و نا ئومێدی کەسایەتی، بە 
پێچەوانە ریتمی کات و شەقلی گێرانەوە خێراتر دەبێت 
لە کاتی کامەرانی کەسایەتی یەوە. رۆلی زمان لێرەدا 
زۆر گرنگە بۆ دەربرینی لە خۆدی کەسەکانە وەکە 

بەگوێرەی هەست و هەلویستیان دەگوڕێت«.)12( 
الیەنێ  ب  پەیوەندی  دەمــی  جــۆری  ئەڤ  ئانکو 
ژبەرکو  هەیە.  کەسایەتیانڤە  دەرونیێ  و  نافخۆیی 
هۆشێ  و  هەست  ب  پەیوەندی  دەمــی  جــۆرێ  ئەڤی 
بۆ  دیارکری  پیڤەرەکێ  ب  نەشێین  هەیە،  مرۆڤیڤە 
دیاربکەین. چونکو هەست و هۆشێ ئەوێ کەسایەتیێ 
ب خۆ دبیتە پیڤەرێ دیارکرنا ئەو دەمێ کو دەرونێ 
پێوانەیەکی  پێوانەیە  ئەم  »کە  دەربازدبیت.  تێدا  وی 
تر  کەسێکی  بــۆ  وە  کەسێکە  لــە  و  نیە  دیــاریــکــراو 
ــرێ  ــێ ڤ ل  دەگـــــــۆرێـــــــت«)13( 
دیاردبیت دەمێ دەرونی شیانێن 
سنورێن  دەربــازبــوونــا  بۆ  هەین 
دەرەکــی  ودابەشکرنێن  دەمــێ 
داهاتی(،  نوکە،  )رابردوویی، 
پشتی هنگی چێدبیت د ئێک 
ژ  پتر  بشێت  مرۆڤ  خولەکدا 
ــودا بــدەســت خۆڤە  دەمــەکــێ ج
بهایەکێ  بیرهاتنێ  و  بێنیت 
ــەی بـــو دەســـت  ــ مــــەزن یـــێ ه
بۆ مرۆڤی  رابردووی،  ڤەئینانا 
یێ  بەرچاڤ  رولەکێ  دیسان 
هەی بۆ دەست ڤەئینانا دەمی 
نەبیت  بیرهاتن  مــە  »ئــەگــەر 
دەمی ژی  پالدانا  دگەلدا  بەرزەبیت،  مە  هەستا  دێ 
دەمیڤە د  ئالیێ  ژ  بوری  دەمێ  بەرزەبیت«.)14(  دێ 
بزاڤا خۆدا ب دویماهیک هاتییە و نازڤریتە ڤە، لێ 
»کارتێکرنا وی یا بەردەوامە ل سەر چرکا ئێستادا، 
چونکو مرۆڤ د ئێستا خۆدا چ بووشایی نینن، بەلکو 
ژ ئالیێ دەرونی و لەشی ڤە پالپشتێ لسەر رابردووی 
و بیردانکێ دکــەت«.)15( یان ب ئاوایەکێ دی ئەو 
)دەمە یێ کەسایەتیەک تێدا دژیت و هەموو جورێن 
وی وەک و یەک نینە، چونکە دگەل گوهرینا دەمی 
و مرۆڤ ژی د گوهرینێ دایە(.)16( ب رێکا بەردەوام 

گوهرینا دەمی دەمێ رابردو، نوکە، داهاتو بۆ مە پەیدا 
دبن. 

٣-رەنگڤەدانادەمیدهوزانێن)موئەیەدتەیب(
یدا:

ب  ئێکی  هــەر  دەڤ  ل  ــیــە،  رێــژەی تشتەکێ  دەم 
یێ  گرنگە  رەگــەزەکــێ  »دەم  چونکو  شێوەیەکیە، 
دانوستاندنێ یە دگەل تێکستێ ئەدەبی«.)17( بێگومان 
هوزانڤان )موئەیەد تەیب(ی بەردەوام هایژدەمی هەبوویە، 
دەم د هۆزانێن ویدا ب رەنگەگێ گشتی ب زویی ب 
رێڤە ناچیت و دبەحسکرنا خوەدا بۆدەمی زێدەتر وەسفا 
چاوانیا کاودانەکێ دەستنیشانکری دکەت. هەروەها د 
هــەردوو جورێن دەمــی، )دەمــێ سروشتی  ویدا  هوزانێن 
ژڤان  ئێک  هەر  رەنگڤەددەن.  تێدا  ــی(  دەروون دەمێ  و 

جۆرانژی دابەشی ب سەر چەند جورێن دی دبیت. 

٣-١-دەمێسروشتی:
دەمێ سروشتی دابەشی سەر دوو جۆران دبیت: )1- 

دەمێ بوری.  2- دەمێ نەبوری( 
١-دەمێبوری:ئەو دەمە کو رویدان یان کار بەری 
ئاخفتنێ تەمام بویە. ئەڤ جۆرێ دەمی دابەشی سەر 

چوار جۆران دبیت:
ڕ-دەمێبوریێنێزیک: ئەڤ جۆرە ب کارێ سادە 
ژی دهێتە ناسین. دەاللەتێ ل رویدانا کارەکی دکەت 
ل دەمێ بوری، لێ دەمێ رویدانێ گەلەک ب سەرڤە 
پیتا  الدانــا  ب  کوردیدا  زمانێ  د  نێزیکە.  و  نەچوویە 
)ن( ژ چاوگی دروست دبیت.)18( ئەڤ جۆرێ دەمی 
دناڤ هۆزانێن )موئەیەد تەیب(یدا ب بەرفرەهی هاتینە 

بکارئینان. بۆ نمونە د هۆزانا )کۆلبەر(دا هاتییە:

بارێ هێسترەکێ ل پشتێ بوو
هەتا ناڤ تەنگێ د بەفرێ رابوو

هندی چاڤێن خۆ گێڕان 
ژ بەفرێ پێڤەتر تشتەک نەدیت.)19( 

دڤێ پارچە هۆزانێدا، پەیڤێن )بوو، رابوو، نەدیت( ل 
رێژەیا )دەمێ بوریێ نێزیک(ن. )بوو، رابوو( هەردووک 
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ژ چاوگێ )بوون ( دروست بوینە ، و ) دیت ( ژ چاوگێ 
)دیتن( هاتییە و دۆخێ نەرێ وەرگرتیە. هەر ئێک ژ 
بوینە. دڤێ  دروســت  پیتا )ن(ا چاوگی  وان ب الدانــا 
هۆزانێدا هۆزانڤان بۆ دەمێ بوری ڤەگەڕیایە دەردەسەریا 
پیشەیا کۆلبەریێ وێنەدکەت کو ل سنورێن دەستکردێن 
دناڤبەرا پارچەیێن کوردستانێ کارێ کۆلبەریێ دکەن 
دبەنە ســەر.  هەروەها د  دەردەســـەری  و ژیانەکا پڕی 

هۆزانا )گەمیەک ل ناڤ بیابانێ( دا هاتییە:

گەمیەک ل ناڤ بیابانێ 
گەر ڤێ جارێ 
تۆفان ژی هات

پاشی داهات
نە جودی ملێ خۆ ددەتە بەر 

نە ئارارات.)20(

    دەمێ بوریێ نێزیک د پەیڤا )هات( دایە. کو د 
بنەرەتدا ژ چاوگێ )هاتن( دروست بوویە. دڤێ هۆزانێدا 
هۆزانڤان گەمیەکێ ل ناڤ بیابانێ وێنەدکەت و وەها 
دبینیت ئەگەر گەمی ل ناڤ بیابانێ بیت بال هەر با 
خێلێن وێ راکەتە گۆڤەند و دیالنێ، وێ چ رێ ل بەر 

نەماینە ژ بلی تۆفانێ . 
ــدا  ژۆری کرمانجیا  د  تەمام: بوریێ دەمــێ ب-
دروست  ییە(  یە،  )قــەدێ چاوگی +  ژ  دەمــە  ئەڤ 
دبیت. دەاللەتێ ل رویدانا کارەکێ بوری دکەت لێ نە 
بوریەکێ گەلەک دویر و نە گەلەک نێزیک.)21( ئەڤ 

جۆرە د هۆزانا )د بن ئاخێ ڤە( دا هاتییە: 

د بن ئاخێ ڤە 
نامەیەک هەیە
کین و ئەڤینێ 

ب هەڤڕا نڤیسییە
خوداوەندێن خێر و شەڕی 

واژۆ کریە
دەستە کی ئینایە و 
دەستەکى بریە.)22( 

دەمێ بوریێ تەمام د ڤێ پارچە هۆزانێدا د کارێن 

دبیت.  بەرجەستە  بــریــە(دا  ئینایە،  کریە،  )نڤیسییە، 
هەروەها د هۆزانا )وەک نێرگزەکێ مر(دا هاتییە: 

من تو نەدیتیە 
لێ وێنەیێ تە 

ب هەمی رۆندکێن دایکا من ڤە بوو
من تو نەدیتیە 
لێ وێنەیێ تە

ب سۆرکێن هەر چار زارۆکێن من ڤە بوو.)23(

)دەمێ  کو  دیاردبیت  دیتیە(دا  )نە  کــارێ  د  دەم 
ئەڤ  هۆزانڤانی  نەرێیە،  دۆخــێ  ل  تەمام(ـە  بوریێ 
کو  گۆتیە،  سالی  چار  یێ  خۆ  برایەکێ  بۆ  هۆزانە 

ژ ئەگەرێ نەخۆشیا )سۆرکا(
مریە. هەرچەندە دەمەکێ درێژ 
ــێ وەک  ــە ل ــە چــۆی ــەرڤ ب س
)دەمێ  هۆزانڤانی  کو  خویایە 
بوریێ دوور( ب کار نەئینایە، 
تەمام(  بوریێ  )دەمــێ  بەلکو 
هاتییە بکار ئینان. هەر وەکی 
بەری نها ئاماژە پێ هاتە دان 
کو دەاللەتێ ل رویدانا کارەکێ 
بوریەکێ  نە  بوری دکەت لێ 
ــر. ئــەڤــە رامــانــا  گــەلــەک دویـ
هندێ ددەت کو راستە رویدان 
ژ الیێ دەربازبوونا رۆژ و مەهـ 
ــژ ب  ــ ــاالن دەمـــەکـــێ درێ ــ و س

سەردا دەربازیوویە، لێ ئەڤ رویدانە بوویە چیڕۆکەکا 
دەرونــێ هۆزانڤانی  و کاریگەریا خۆ ل سەر  خەمگین 
دەربڕین  تەمام(  بوریێ  )دەمێ  ل  هندێ  ژبەر  هێالیە. 

لێ هاتییە کرن. 

ل  دەاللەتێ  دەمــە  ئەڤ  دوور: بوریێ دەمێ ج-
سەرڤە  ب  درێژ  دەمەکێ  کو  دکەت  کارەکی  رویدانا 
نیشانا دەمێ  ــەدێ چــاوگــی( +  چــووبــیــت.)24( ژ )ق
بوریێ دوور )بوو( دروست دبیت. هەر وەکی د هۆزانا 

)مرهۆڤ(دا هاتییە: 
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هێشتا 
نەبرسێ ب سەردا گرتبوو

نە تێهنێ گەوریا وی دیتبوو
دارستان ل دویڤ دارستانێ خار و 

رویبار ل دویڤ رویباری 
ب سەرداکر.)25( 

دوور د کارێ  بوریێ  دەمێ  پارچە هۆزانێدا  دەڤێ 
دەســتــورێ  ــڤ  دوی ل  کــو  دبــیــت.  )گرتبوو(بەرجەستە 
ل  بەحس  هۆزانڤان  بوییە.  دروســت  دوور  بوریێ  دەمــێ 
رویدانەکێ دکەت کو دەمەکێ درێژ ب سەرڤە چوویە 
دناڤ  هێشتا  رویدانێ  ئەوێ  نەرێنییا  کاریگەریا  لێ 

جڤاکیدا مایە.

د-دەمێبوریێبەردەوام:ئەڤ جۆرە دەربڕینێ 
دۆخێ  ل  هێشتا  کو  دکەت  بوری  کارەکێ  رویدانا  ل 
دەمێ  نیشانا  ژ  ژۆری  کرمانجیا  ل  بەردەوامێیە.)26( 
بوریێ بەردەوام )د( + )قەدێ چاوگی( دروست دبیت. 
هەروەکی د هۆزانا )مەجنوونێ بێ لەیال( دا هاتییە: 

چاڤێن من د شێلی نه بوون
دەستێ من نەدلەرزین

لێ هەر جار 
من رویێن خۆ خوینەلۆ دکرن

درەنگ من زانی
ئەو چپکێن خوینێ 

نامەیێن سۆرێن بیرکرنێ بوون.)27(

ــێــدا دەمــێ  د ڤــێ پــارچــە هــۆزان
بــەردەوام د کارێ )دلەرزی،  بوریێ 
دکـــرن( دایـــە. ئــەڤ هـــەردوو کــارە 
ل دویــڤ دەســتــورێ دەمــێ بوریێ 
هۆزانڤانێ  بووینە.  دروست  بــەردەوام 
دۆخێ بەردەوامیێ بۆ ڤەگێڕانا وێ 
د  هەروەها  کارئینایە.  ب  رویدانێ 
هەلبەستێ(دا  ڤــێ  )وەک  هــۆزانــا 

هاتییە:

هەلبەست 
هندەک جارا

وەک کوالرەیێن زارۆکان
ل هنداڤ سەرێ من دفڕن

لێ چ ژوان
دەزیێ خۆ نادەنە دەستێ من

هندە جا ژی
وەک قەرەجەکێ ب لێڤا من ڤە دمینن

هەتا تشتەکی نەکەمە دەستی 
ژ بەر دەرێ من ناچن

وەک ڤێ هەلبەستێ.)28(

هــەردوو  د  هۆزانێدا  ڤێ  د  ــەردەوام  بـ بوریێ  دەمــێ 
کارێن )دفــڕن، دمینن( دا دیار دبیت. هــەردوو کار ل 
بووینە  بەردەوام دروست  بوریێ  دەستورێ دەمێ  دویڤ 
و ل دۆخێ بوریێ بەردەوامدانە. هۆزانڤان سەربۆرا خۆ 
یێ نڤیسنا هۆزانێ ل دەمێ بوری وێنەدکەت لێ ئەڤ 
و  دەربڕین  هاتییە  بەردەوامیێ  دۆخــێ  ل  بــوری  دەمــێ 

وینەکرن.

٢-دەمێنەبوری:رویدانا کاری دکەڤیتە پشتی 
دەمێ ئاخفتنێ، ئانکو کار هێشتا نەهاتییە ئەنجامدان. 
یان ل دەمێ نهۆ یان داهاتی، دێ رویــدەت. د زمانێ 
کوردیدا و ل کرمانجیا ژۆری، دەمێ نەبوری ل دویڤ 
ڤــی دەســتــوری دروســـت دبــیــت: )د/دێ + رەگ + 
جهناڤێ لکاوێن کۆمەال 3()29( دەمێ نەبوری دابەشی 
دەمێ  ڕ-  دبیت.)  جــۆران  دوو  سەر 

نهۆ.  ب- دەمێ داهاتی(.
دەمــێ  ــا  ــدان ڕ-دەمــێنهۆ:روی
هێشتا  و  نــهــۆیــە  دەمـــێ  ل  کـــاری 
ــە و تــەمــام نــەبــوویــە. ل  ــ ــەردەوام ــ ب
ڤی  ــــڤ  دوی ل  ژۆری  کــرمــانــجــیــا 
ــیــت. )د +  ــت دب دەســـتـــوری دروســ
رەگ + جهناڤێ لکاو کۆمەال 3(. 
ئەڤ جــۆرێ دەمــی د هۆزانا )ئەم 
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ژبیر دکەین( ب ڤی رەنگی رەنگڤەددەت:

ئەم ژبیر دکەین 
ئەڤ جۆکا 

ئەم هەر جارەکا د بەر را دبورین
دفنێن خۆ دگرین،

رۆژەکێ 
عەورەکێ بلند و کانیەکا شرین بوو.)30(

د ڤێ پارچە هۆزانێدا دەمێ بوریێ نهۆ د هەردوو 
کارێن )ژبیر دکەین و رادبورین(دایە. ئەڤ هۆزانڤانی 
هەردوو کارە ل دویڤ دەستورێ نەبوریی بۆ دەمێ نهۆ 

دروستکرینە.
ب-دەمێداهاتی: رویدانا کاری هێشتا روینەدایە و 
ل پشتی ئاخفتنێ و دەمێ داهاتی رویددەت. کرمانجیا 
ژۆری ل دویڤ ڤی دەستوری دروست دبیت. )دێ + 
جۆرێ  ئــەڤ   .)3 کۆمەال  لکاو  جهناڤێ   + رەگ 

دەمی د هۆزانا )لەز( ب ڤی رەنگی دیاردبیت.

بەفر ب لەزە
ئەز ب کانیێ رانەگەهم 

دێ هشک بیت
کانی ب لەزە 

ئەز ب جۆکێ رانەگەهم 
دێ هشک بیت.)31( 

دەمێ نەبوری بۆ دۆخێ داهاتی دڤێ پارچە هۆزانێدا 
هۆزانڤان  رەنگڤەددەت.  بیت(  هشک  )دێ  کــارێ  د 

دەربازبوونا  لەزاتیا  ــە  ددەت ئــامــاژێ 
دەمی و دڤێت ڤێڕا بگەهیت. ب ڤی 
رەنگی د ڤان نمونەیێن ل ژۆری دیار 
تەیب(  )موئەیەد  هۆزانڤان  کو  بوو 
سروشتی  دەمێ  جۆرێن  سەرجەم  ی 

دناڤ هۆزانێن خۆ ب کارئیناینە.

٣-٢-دەمێدەرونی:
گرێدایی  دەمـــی  جـــۆرێ  ــەڤ  ئ

دۆخێ دەرونیێ هۆزانڤانییە و بەروڤاژی دەمێ سروشتیە 
کو ب رێکا دیارکرنا دەمێ بوری و نەبوری و یاسایێن 
رێزمانیێن زمانی دروست دبیت. دەمێ دەرونی چ یاسا و 
دەستورێن جێگیر نینن، بەلکو چ لڤین و گوهۆرینەک 
رەنگڤەدانا وێ  روبــدەت،  دەرونیێ هۆزانڤانی  ل دۆخێ 
دۆخێ ل دەمێ ڤەهاندنا هۆزانێ بەرچاڤ دبیت، چونکو 
ئەو  هەمبەر  ل  هۆزانڤانی  هەستێ  ژ  دەربڕینە  هــۆزان 
کاودانێن ئەو تێدا دژیت. ئانکو دەمێ دەرونی پابەندی 
پێوەرێن ئاسایی نابیت. هەر گاڤا نەخۆشی و دەردەسەری 
د ژیانا هۆزانڤانیدا هەبن دەمێ دەرونی دناڤ هۆزانێدا 
هۆزانڤان  دەمــێ  بەروڤاژی  لێ  دبیت.  خاڤ  و  سست 
دەمێ  لەزاتیا  ب  هەست  دکــەت  دلخۆشیێ  ب  هەست 
دەرونی دهێتە کرن. دەمێ دەرونی د هۆزانا )شڤێدی( 

ب ڤی رەنگی هاتییە: 

شڤێدی
 هەر تشتەک وەکی خۆ بوو 

دلێ من نەبیت 
ئەو بووبوو شەمالکەک 

هەتا سپێدێ 
ئاگر پێڤە بوو.)32( 

هۆزانڤانی  دەرونیێ  دەمــێ  هۆزانێدا  پارچە  ڤێ  د 
سست خاڤ برێڤە چوویە. ئانکو هەستێ هۆزانڤانی ب 
دەمەکێ نەخۆشدا دەربازبوویە، هەرچەند دەمێ سروشتی 
و دەمژمێر ب شێوەیەکێ ئاسایی دەربازدبن هەر وەکی 
لێ  بوو(  خۆ  وەکی  تشتەک  )هەر  دبێژیت  هۆزانڤان 
نەهێالیە  سپێدێ  هەتا  هۆزانڤایدا  دلێ  د  ئاگرێ  ئەو 
بنڤیت و ئەڤە بوویە ئەگەر کو شەڤ 
درێژببیت و درەنگتر ب بیتە سپێدە، 
ل دەڤ وی  دەرونـــی  دەمــێ  ئانکو 
سست و خــاڤ بــوویــە. هــەروەهــا د 
هۆزانا )سترانەکا زەالل ژ زیندانەکا 

شێلی( دا هاتییە: 

هایێ دایکا منێ هایێ
خەمێت من هندی دنیایێ 

ین
کۆل
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قامچیا رەش..
لەشێ من خوار

خەریبیا ..
جەرگێ تە خوار.

ئەڤ دنیایا هۆ بەردریایی..
ما بوهوستەک و چار دیوار

رۆژ کەڤرن..
ب رێ ڤە ناچن.

سال دەورن ..
خالس نابن.)33( 

وەکی د ناڤەرۆکا هۆزانێدا خویا دبیت، ئەڤ هۆزانە ل 
زیندانێ و د تاریاتیەکا شێلیدا و 
ل ژێر دەسهەالتا رژێما بەعسیا 
ل  ــەڤــەژی  ئ نڤیسین.  هاتییە 
هۆ  دنیایا  )ئـــەڤ  دەربــڕیــیــنــا 
بوهوستەک  ما  بــەردریــایــی،  
ئەشکرایی  دیـــوار( ب  چــار  و 
زیــنــدان  هەلبەت  دبــیــت.  دیـــار 
جهەک بوویە کو زیندانی تێدا 
مرۆڤ  ئەشکەنجەدان،  هاتینە 
هـــەردەم ل بــەنــدا وێ رۆژێــنــە 
ئازادکرن،  دهێنە  کەنگی  کا 
ژبــەر هندێ دەمــێ دەرونــی د 
زیندانێڤە ب شێوەیەکێ ئاسایی 
پارچە  ڤــێ  د  ناچیت.  برێڤە 
دکەت  دەمی  راوەستیانا  ب  هەست  هۆزانڤان  هۆزانێدا 
دەمێ دبێژیت: »رۆژ کەڤرن..  ب رێڤە ناچن« ئەڤە ژ 
ئەنجامێ هەستکرنا هۆزانڤانیە ب هەرفینا دەمی و د 
ئەنجامدا راوەستیانا دەمێ دەرونی دیار بوویە. هەردڤێ 
هۆزانێدا دەربڕینا )سال دەورن ، خالس نابن( پتر ئەڤێ 
راستیێ د سەلمینیت کو هۆزانڤان د دەمەکێ بازنەییدا 
باز  دەر  دا  وی  ســەر  ب  سالێن  و  رۆژ  ئانکو  ژیــایــە، 
نینە،  تێدا  گوهڕین  چ  و  وەکهەڤن  زیندانێدا  د  بووینە 
دەمێ هۆزانڤان هەست ب رۆژێن دووبارەکری دکەت و 
پتریا دەمێ خوە وەکی رۆژێن دی دبینیت. ئەڤە دبیتە 
ئەگەر کو هەست ب راوەستاندنا دەمی بکەت. هەروەها 

دبیت  دیار  هۆزانڤانی  دەرونیێ  دەمێ  دن  نمونەیاکا  د 
دەمێ دبێژیت: 

رۆژێن کورت و تاری 
شەڤێن رەش و بێ داوی
وەک کۆرە مارەکی 

د گەردەنا من ئالیاینە و 
ئەز مرم بۆ

فڕەکا بای و 
چەنگەکێ هەتاڤێ.)34(

ــێ پــارچــە هــۆزانــێــدا راوەســتــیــانــا دەمــی  دیــســان دڤ
نابورن  و  درێــژن  تایبەت شەڤ  دکەڤیت، ب  بەرچاڤ 
ئالیاینە(  هۆزانڤانی  گەردەنا  د  )کۆرەمارەکی  وەک 
هۆزانڤان هەست ب خەندقینێ دکەت دبێژیت »ئەزمرم 
مرن  واتە  دەمی  راوەستاندنا  هەلبەت  بای«  فڕەکا  بۆ 
هۆزانڤان  هۆزانەکادیدا  پارچە  د  رەنگەکێدی.  ب  لێ 

دبێژیت:

بێزار و دلتەنگ 
ئەز ژ خۆ درەڤم

لێ هەر جهەکێ 
بەرێ خۆ ددەمێ 

ژ خۆ پێڤەتر 
نابینم

ئەز نزانم کەس ل ڤێ جیهانێ نەمایە 
یان جیهانا من 

چار دیوارێن ژ ئاوێنایە.)35(

ل ڤێرێ دەمێ دەرونیێ هۆزانڤانی سست و خاڤ ب 
رێڤە دچیت، هۆزانڤان هەر خۆ دبینیت و یێن وەکی وی 
ئەگەرێ  بوویە  نابینیت.ئەڤە  خۆ  نێزیکی  ل  هزردکەن 
بێزاری و دلتەنگیا هۆزانڤانی. هەرچەندە د ڤان نمونەیێن 
ل ژۆری راوەستیان و سستیا برێڤەچوونا دەمێ دەرونی ل 
جەم هۆزانڤانی دیاردبیت لێ دڤێ پارچە هۆزانێدا ئەڤ 

هاوکێشەیە بەروڤاژی دبیت. دەمێ دبێژیت:
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لێ دایکێ 
هەر هۆ نابیت 

زیندان .. هەر ماال مە نابیت. 
شینی.. هەر کارێ تە نابیت

بوهارا مە هەر د زکێ حویتی دا نابیت.
سبە دیوارێت خلۆلە دێ هەڕفن.

قەید و زنجیر.. دێ هەرشن
قامچیێت رەش .. دێ بن بزۆت، 

لەشێ خودانێ خۆ دسۆژن.
دێ هێمەڤە و دێ رزگار بین.

ئەز ژ دیوارا و
 تو ژ خەریبیا.)36(

ل ڤــێــرە دیــاردبــیــت کــو هــۆزانــڤــانــی دەســـت ژ خوە 
ئەڤە  بێژین  شێین  نەبوویە، دێ  هیڤی  بێ  و  بەرنەدایە 
پێنگاڤەکا  یان  راوەستیای  دەمــێ  سەر  ل  سەرکەفتنە 
باشە بۆ سەرکەفتنێ کو ژ دەمێ راوستیایی یان سست 
ئاساییێ دەرونی  ببیت و بەرڤ دەمێ  دەرباز  و خاڤ 
بچیت. هەوەکی د هۆزانا )لەهیەکا رۆناهیێ(دا ئەڤ 
دەمێ  لەزاتیا  و  کرن  دهێتە  پێ  هەست  بوونە  ئاسایی 

دەرونی هەست پێ دهێتە کرن. دەمێ دبێژیت: 

لەهیەکا رۆناهیێ 
ل پەنجەرا من دا و

دوو رۆژ ب هەڤڕا هەالتن
ئێک ل بەر پەنجەرا من

ئێک ل سەر بالگەهێ من
هێشتا خەوێ 

چاڤێن من بەرنەدابوون
هەردوو د فنجانەکا قەهوێ دا ئاڤابوون.)37(

د ڤێ هۆزانێدا دەم بەروڤاژی نمونەیێن ل ژۆرینە و 
خوەژی  ژڤانێ  بەری  دەم  و  دیاردکەڤیت  تێدا  لەزاتی 
رادکەت و بلەز دبەزیت. هەالتنا دوو رۆژان پێکڤە و ئاڤا 
بوونا وان ل دەمەکێ کێم بەری کو هۆزانڤان چاڤێن خوە 
ڤەکەت شکاندنا سیاقێ ئاساییێ دەمیە و دەم ژ رێڕەوێ 

بڕێڤەچوونا خۆ دەربازبوویە و ب لەزتر کەتیە.

ین
کۆل

ڤە

نمونەیان  ئەڤان  شرۆڤەکرنا  پشتی  و  دوماهیێ  ل 
دیاردبیت کو )موئەیەد تەیب( ی گەلەک هەست ب 
بابەتێ دەمی کریە د هۆزانێن ویدا رەنگڤەدایە. هەلبەت 
ئەشکرایی  ب  وی  هۆزانێن  د  ــی  دەم بــوونــا  رێــژەیــی 
پتریا جــاران دەم ب شێوێ سست و  بەرچاڤ دبن کو 
بلەز  و  کورت  هندەکجارانژی  و  درێژ  یان  راوەستیایی 
کو  بوویە  کــاودانــان  وان  گرێدایی  ئــەڤــەژی  دبــوریــت. 

هۆزانڤان د ژیانا خوەدا تێدا دەربازبوویە. 

٤-ئەنجام:
١.دەمێسروشتیدهۆزانێن)موئەیەد تەیب( یدا 
ب بەرفرەهی بەرجەستە دبیت. دەمێ بوری و نەبوری و 

جۆرێن وان، ب بەرفرەهی دناڤ 
هۆزانێن ویدا بەرجەستە دبن. 

د دەرونـــــــی ــێ ــ دەمـ .٢
هــۆزانــێــدارێــژەیــیــە. ژ بلی 
کو ژ کەسەکی بۆ کەسەکێ 
جەم  ل  گوهۆڕین،  دهێتە  دی 
هۆزانڤانەکی بتنێ ژی ئەڤ 
دبیت کو  دیــار  بوونە  رێــژەیــی 
هندەکجاران درێژ و سست برێڤە 
دچیت و هندەکجارانژی کورت 

و بلەز دەربازدبیت. 
گشتی شێوەیەکێ ب .٣
هۆزانێن د دەرونـــی دەمــێ
)موئەیەدتەیب(یدا، ب زویی 

و  سست  شێوێ  ب  دەم  جــاران  پتریا  ناچیت،  رێڤە  ب 
راوەستیایی یان درێژ دبوریت، هەرچەندە هندەکجارانژی 
بلەز  ویدا دەمێ دەرونــی کورت و  د هندەک هۆزانێن 
گرێدایی  ئەڤەژی  کێمترە.  وێ  رێژەیا  لێ  دبــوریــت. 
تێدا  خــوەدا  ژیانا  د  هۆزانڤان  کو  بوویە  کاودانان  وان 

دەربازبوویە.

پەراوێز
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