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ئەدەبِؽ شماهە .هەواجە دەجىاهين بڵێن هە ئەدەب بەوازهێىاهێيى هىهەزٍُاهەي شماهە .بۆ ئەوەي ػاعيرٌؽ
بخىاهێذ شمان بە ػێىەًەوى هىهەزَى بەوازبهێىێذ و داهێىان بياث ،پێىَظخە ػازەشاًُەوى باش ى لە
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هىهەزەواوى زەواهبێژًدا هەبێذ .هەڵبەث زەواهبێژي و شمان پازاوَى بۆ هەمىو مسۆڤێً گسهگە ،چىهىە
ئەگەز لەپاڵ هەمىو شاهُازي و زۆػيبيرًُەن هە هەًەحى ،ئەگەز هەجىاهێذ بە شماهێيى پازاو بدوێذ و
بىىوطێذ ئەوا بە دڵىُاًُەوە هاجىاهێذ پەًامى دۆي بە بەزاهبەز بگەًەهێذ .جا ئەگەز ئەمە بۆ هەطێيى
ئاطاَى وابێذ دەبێ بۆ ػاعيرێً چەهد گسهگ بێذ؟
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ًەهێً لەو هىهەزاهەي زەواهبێژي هە شۆز جێگاي باًەخى ػاعيراهە و لە زێگەًەوە داهێىان و ئاطتى بەزشي
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پێشەکی
ڕەواهبێژي ئاطتى طەزکەوجنى ػاعير لە دەقى ػُعسٍُدا دًازي دەکاث ،بىووى
ئەم شاوظخە بە ػێىەیەکى طەزکەوجىو لەهاو دەقى ئەدەبیدا ،ئاطذ بەزشي
دەق و ػاعيرٌؽ دەزدەداث .دالُد ئاغاي حِظامى (هێدي)ٌؽً ،ەهێىە
لەو ػاعيرە گەوزاهەي هە بە ػێىەًەوى بەزچاو و هىهەزَى ،هىهەزواوى
زەواهبێژي لە ػُعسەواهُِدا بەوازهێىاوە و وەطخاًُەوى چاوى پِؼاهدواە ،بە
جاًبەجُِؽ هىهەزەواوى جىاهيازي ،لەم طۆهگەًەوە ئەم جىێژٍىەوەًە
هەوڵدەداث هە هىهەزەواوى جىاهيازي لە ػُعسەواوى هێدًدا
دەطدىِؼاهبياث و زێژە و ئاطتى هىهەزي بەوازهێىاوى هەز جۆزێً لە
جۆزەواوى هىهەزي جىاهيازي لە الي ػاعيردا زووهبياجەوە ،کە جاوەوى
ئەمڕۆغ بە پێى پێىَظذ ئاوڕي لێ هەدزاوەجەوە.
ي
طىىوزي جىێژٍىەوەهەمان جەهُا بسٍخُِە لە هىهەزەواوى جىاهياز لە
ػُعسەواوى هێدًدا.
بۆ ئەهجامداوى جىێژٍىەوەهە مُخۆدي وەطفيى ػُيازٍُمان پەًڕەو هسدووە.
جىێژیىەوەکەػمان جگە لە پێؼەکى و ئەهجام و لیظتى طەزچاوەکان،
لەطەزەجاًەوى وىزث و س ێ جەوەز پێکدێذ .لەطەزەجادا شۆز بە وىزحى باس ى
جىاهيازٍمان هسدووە .لە جەوەزي یەکەمِؼدا باطمان لە زەگەشدۆشي هسدووە
و بە همىوهەي ػُعسٍُەوە جۆزەواهُمان زووهىسدووەجەوە .جەوەزي دووەمِؽ
جاًبەجە بە دژٍەن و همىوهەي ػُعسَى پێىَظخمان بۆ ئەمِؽ هێىاوەجەوە .لە
جەوەزي طێُەم و وۆجاًِؼدا ،هەز بە همىوهەي ػُعسٍُەوە باطمان لە
پاجىسدهەوە هسدووە.
صەرەتا :چەمک و پێىاصەى جواهکارى
جىاهکازي ًەهێىە لە بەػە گسهگەواوى ڕەواهبێژیی و بىەمایەکى گسهگى
مۆطیلاي هاوەوەي ػیعسە ،کە بەیاخ بە الیەوى ئێظخاجیکاي دەكە ػیعسەکە
دەداث .لە ڕووي شازاوەوە جىاهيازي هاوێکى واجاییە " ،پێکهاجىوە لە ئاوەڵىاوي
بکەز لێکدزاوي (جىان  +کاز) و (ي) کە وەک پاػگسێک هاجىوەجە طەز
وػەي (جىاهکاز)ي ،هاوە واجییەکەي لێ دزوطخکسدووە" ( عەبدوڵڵە:٢١٠٢،
( .)٠٢طيروغ ػمیظا) لەبازەي جىاهکازییەوە دەڵێذ ":شاوظدێکە کە لە
ڕووەکاوى پەطنى ئاداوجً دەدوێذ و كظەي ئاطایى کەم و شۆز بۆ ئاداوجنى
ئەدەبى دەگۆڕێذ .یان ئاداوجنى ئەدەبى دەگۆڕێذ بۆ ػێىاشي ئەدەبى"
(ػەمِظا .)٠٣ - ٠١ :٠٨٣١ ،کەواجە جىاهکازي "شاوظدێکە بەکازدێ بۆ
هاطینى جىاوى واژە و واجا ،لە دواي گىهجاوى لەگەڵ بازي پێىیظتى گىێگس و
دىێىەز" (گەزدي و ئەحمەد . )٢٤٣ :٢١٠٨،لە گسهگتریً هىهەزەکاوى
(جىاهکازي)( ،زەگەشدۆشي ،دژٍەن ،پاجىسدهەوە) وەزدەگسًٍ و لەگەڵ
جۆزەواهُاهدا ،زێژەي بەوازهێىاهُان بە همىوهەي ػُعسٍُەوە لەم جەوەزاهەي
دىازەوەدا دەدەًىەڕوو .دًازە هە ئەو زێاهەي ئێمە دەزمانهێىاون هەمىوي بە
پێى هاطين و دزهپێىسدوى ئێمەًە ،بۆي هەًە ئەو زێژاهە شٍاجس ًان هەمتربێذ.
تەوەرى یەکەم
ڕەگەزدۆزى (الجىاش)
للێکە لە شاوظتى جىاهکازي وػەیى ،شۆزێک لە ػاعيران ئەم جۆزە
هىهەزەیان لە بەزهەمە ػیعسیەکاهیان پەیڕەو کسدووە .بەوە پێىاطە کساوە "
کە دوو وػە یان شیاجس لە ػێىەدا واجە لەدەهگەکان وەک یەک وابً یان

لەیەکەوە هصیک بً ،بەاڵم دەبێذ هەزیەکەیان ماهاي جایبەحى دۆي هەبێذ "
(گەزدي وئەحمەد .)٢٤٢ :٢١٠٨ ،ئەگەز وػەکان یەک ماهایان هەبىو
ڕەگەشدۆشي دزوطذ هابێذ .لێرەوە بۆمان دەزدەکەوێذ کە هىهەزي
ڕەگەشدۆشي دوو ئەزکى گسهگى هەیە ،ئەواهیؽ؛ یەکەم (هاوئاواشي دەهگى)
ئەمەغ بە الیەهێکى گسهگى پێکهاجەي هاوچەػنى وػە دادەهسێذ .دووەمیان
(هاوئاواشي ماها) گؼخیُەکەیە کە لە ئەهجامى مۆطیلاي هەزدوو وػە
هاوچەػىەکە دزوطخدەبێذ .کەواجە "ڕەگەشدۆشي بە یەکێک لە دیازجسیً
جۆزەکاوى مۆطیلاي هاوەوە و بابەحى گسهگى ڕەواهبێژي دادەهسێذ .لەبەزئەوەي
لەبىەڕەجدا جۆزێکە لەجۆزەکاوى پاجکسدهەوە" (املجروب.)٢٨-٢٢ :٠٢١١ ،
ڕەگەشدۆشی لە ػیعسەکاوى هێدي ػاعيردا وەک هىهەزێک بە ػێىەیەکى
بەزچاو دەبینرێً .دەجىاهين بڵێين لە بەش ى شۆزي ػیعسەکاهیدا هىهەزي
ڕەگەشدۆشي بەکازهێىاوە ،کە لەم جۆزاهەي دىازەوە دۆي دەهىێىێذ:
 .1ڕەگەزدۆزى تەواو" :بسیخییە لە بىووى دوو وػە ،لەػێىەدا وەکى
یەک و لە واجادا جیاواشبً .ئەمەغ جىاهییەک و چێژێکى دۆغ
بە دىێىەز دەبەدؼێذ" (عەبدوڵڵە .)٠٨ :٢١٠٢ ،ئەو وػاهەي
ڕەگەشدۆشي جەواو دەیاهگسێخەوە ،پێىَظخە لەم دااڵهە دىازەوەدا
وەکى یەک بً:
 -١جۆزي دەهگ
 -٢ژمازەي دەهگ
 -٨ڕیصبىووى دەهگ
ئەم جۆزاهەي ڕەگەشدۆشي جەواو کە لە ػیعسەکاوى ػاعيردا بەکازهاجىون
ئەماهەن:
ڕەگەزدۆزى ئاوێتە:
بە واجاي هاطادەیى ئەو وػاهە دێذ کە ڕەگەشدۆشٍیان لێکەوجىوەجەوە ،بێ
گىێداهە ڕەگەش و ڕەطەوى وػەکان .ڕێژەهەٌش ى بسٍخُِە لە ( .)%٠٢٢٢بۆ
همىوهە ػاعير لە هۆهساوەیەکدا بەهاوي (طۆما) ئەم جۆزە ڕەگەشدۆشییەي
بەکازهێىاوە .کە دەڵێ:
چەتە صۆمایى لە چاوان بردن
چون
بوو
کردن
لەبیریان
صۆمایى
(هێدي)٢٨١:
ي
دوو
جاز لە دێڕەهەدا پاجبىوەجەوە ،لە هیىە دێڕ یەکەم بە واجاي
(طۆمایى)
بیىایى چاوان دێذ .لە هیىە دێڕي دووەم بە ماهاي دەڵکى طۆما دێذ .طۆما
کە هاوچەیەکە لە کىزدطخاوى باکىزي جىزکیا .وػەي (طۆمایى) وػەیەکى
هاطادەیە ،لە هاو  +پاػگسي (ایى) پێکهاجىوە.
أ /ڕەگەزدۆزى تەواوى هاوڕەصەن:
واجە ئەو وػاهەي ڕەگەشدۆشیُان پێکهێىاوە هاوڕەطەن یان هاوڕەگەشن ،وەکى
ئەوەي هەمىویان (هاو) بً یان (کسداز) بً.
ػاعير بەڕێژەي ( )%٢٢,١ڕەگەشدۆشي جەواوي هاوڕەطەوى لە ػیعسەکاهُدا
بەوازهێىاوە .بۆ همىوهە لە ػیعسي (ئاواث)دا دەڵێذ:
زولفى صەرشاهت عەزیسم کاتێ هاتى شاهەکەى
مً گوتم صەد خۆزگە دەهکى شاهە بام و شا هەبام
(هێدي)٨٠٨:
ڕەگەشدۆشي لەهێىان وػەي (ػاهە بام) و (ػا هەبام)دایە ،هە هەزدووهُان
هەز وازن .بەاڵم لە ًەهەمُاهدا ئەزێُە و لە دووەمُاهدا هەزێُە .واجە دەهسێ
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بڵێين هە بەم ئەزێ و هەزێُە دژٍەهِش ى دزوطخىسدووە و ئەمجا بە هۆٍەوە
زەگەشدۆي جەواوي دزوطخىسدووە .ػاعير دەدىاشێذ هە دەهيى (ػاهە) بێذ
(ئەزێ) و (ػا) هەبێذ (هەزێ).
ب /ڕەگەزدۆزى تەواوى تەبا:
ئەو وػاهەي ڕەگەشدۆشي جەبا دزوطخدەکەن .لە ػێىەدا وەکى یەکً ،بەاڵم
لە هاوەڕۆک و ڕەگەشدا لێک جیاواشن "واجا یەکێکیان هاو بێذ و ئەویتریان کاز
یا ئاوڵىاو بێذ .یا بەپێچەواهەوە ئەوەیە کە دوو وػە لە یەک ڕەگەشدا هەبً،
لە دوو جۆزي جیاواش بً وەک هاو و کاز" (جامى )12 :٢١٠٢،بەکازهێىاوى ئەم
جۆزەي ڕەگەشدۆشي لە ػیعسەکاوى ػاعيردا شۆز کەمە ڕێژەکەي ()% ٢,٢یە.
بۆ همىوهە:
هەصت ئەکەم لێرە لە دەوروبەرى دێ
جێیى هەڤااڵوى ترى
پێ شک دێ
(هێدي)٢١١ :
وػەي (دێ) لە کۆجایى هەزدوو هیىە دێڕەکەدا هاجىوە .لە ػێىەدا
هەزدووکیان وەکى یەکً بەاڵم لە واجادا هەزیەکێک لەدوو وػەکە واجایان
لێک جیاواشە( .دێ)ي یەکەم بەواجاي الدێ هاجىوە (دێ)ي دووەم بەواجاي
پێؼکهاجً دێذ کە کازێکى ڕاهەبسدووە .بەمەغ ڕەگەشدۆشي جەواوي جەبا
دزوطدبىوە.
 .1ڕەگەزدۆزى هاتەواو:
لێرەدا ئەو وػاهەي ڕەگەشدۆشٍُان لێ دزوطذ دەبێذ ،لە ػێىەدا کخىمذ
وەوى یەک هين .جیاواشییان هەًە ،بەاڵم لەیەکەوە هصیکً .جیاواشییەکەغ
دەبێذ جەهیا یەکێک لەم دااڵهە بێذ.
 -٠ژمازەي دەهگەکان
-٢جۆزي دەهگەکان
 -٨ڕیصبىووى دەهگەکان
واجە یان جۆزي پیخەکان جیا بێ ،یان ژمازەي پیخەکان بەكەد یەک هەبً ،یان
ڕیصي پیخەکان گۆڕابێ" .هابێ دوو مەزج پێکەوە لەیەک وػەدا کەم بً،
ئەگەز دوو مەزجى جیاواش لە وػەکان کەم بێذ .ئەوە وػەکان هابىە
ڕەگەشدۆشي هاجەواو" ،ئەمەغ شیاجس لە جۆزێکى هەیە ،وەکى (جىدا ،شیاد و
پێچەواهەیى و هاوکێش ى و کەزحى .....هخد) (صابس)٢٢ :٢١٠١ ،
ڕەگەشدۆشي هاجەواو لە ػیعسەکان هێدي وەک دیازدەیەکى گسهگى هىهەزي
بەکازهێنراوە .دەجىاهين بڵێين بەگؼتى لە ػیعسەکاهیدا هەیە .ئەم جۆزاهەي
لە هۆهساوەکاوى ػاعير بەدًدەکسێً ئەماهەن:
أ /ڕەگەزدۆزى هاتەواوى جودا:
بسیدیە لە بىووى دوو وػە ،کە ژمازە و ػێىەي ڕیصبىووى پیخەکاهیان وەک یەک
بً ،بەاڵم یەکێ لە پیخەکان لە یەکتري جیاواشبً ،ػاعير بە ڕێژەیەکى بەزچاو
ڕەگەشدۆشي هاجەواوي جىدا پەیڕەو کسدووە .کە شیاجس لە ( )٤١٢جاز پاث
بىوەجەوە بەڕێژەي ( )% ٢٠ ،٠ئەم جۆزە هىهەزەي لە ػیعسەکاهیدا
بەکازهێىاوە .همىوهەي هاجەواوي جىدا ئەماهەن:
باس ى جواهیت گەر لە کۆڕێ ,بێتە گۆڕێ یەک بەیەک
گوارە دێ ڕازێکى دێنێ  ,بازهە دێ  ,پاواهە دێ
(هێدي)٨١١:

لەم دێڕە هۆهساوەیە ڕەگەشدۆشي هاجەواوي جىدا لە هێىان وػەکاوى (کۆڕێ) و
(گۆڕێ) دایە ،چىهکە پیتى طەزەجایان جیایە ،لە یەکەمیان(کاف) و لە
دووەمیان (گاف)ە .کەواجە ڕەگەش دۆشي هاجەواوە لە جۆزي دەهگ..
ئەو دەم شارەى مەهاباد لە تەمێ دا---هەک مەهاباد کوردصتان لە
خەمێ دا (هێدي)٨٠١ :
ن
(جەم) و (دەم ) جەنها لە پیتى طەزەجا لێک جیاواش  ،کە لە یەکەم (ث) و
دووەمیان (خ)ە .ئەمەغ ڕەگەشدۆشي هاجەواو لە جۆزي جىداي بەزهەم
هێىاوە.
ب /ڕەگەزدۆزى هاتەواوى زیادە:
ئەمەغ جۆزێکى جسي هىهەزي زەگەشدۆشٍُە ،کە دوو وػە ،لە ػێىە و
زیصبىووى پیخەکاهیان یەک بً ،بەاڵم ژمازەي پیخەکاهیان وەکى یەکتر هەبً،
"واجا یەکێ لە وػەکان پیدێک یان دووپیتى شیادەي جێدا بەدًدەکسێذ.
ئەگەزپیخە شیادەکە لە طەزەجا یان هاوەڕاطذ بێذ .ئەوە بەڕەگەشدۆشي
هاجەواوي شیادە دادەهسێ" (بابایى .)44 :٠٨٣٣ ،ڕێژەي بەکازهێىاوى
ڕەگەشدۆشي هاجەواوي شیادە لە ػیعسەکاوى هێدیدا دەگاجە (.)% ١١٢٢٤
هەزوەک لەم همىوهاهەدا شیاجس دەزدەکەون کە پیخە شیادەکە هەز جازەي
دەکەوێخە ػىێيێکى وػەکەوە.
کوردە بۆ یەک دەبىە هێچیروان
(هێدي:
کورد هەبێ کێى ترە هێچیرى وان
)٢١٨
وػەي (هێچيري وان) پیتى هاوەڕاطتى (ي)ە ،لە وػەي (هێچيروان) شیاجسە.
ئەگیىا جۆز و ژمازە و ڕیصبىووى ػێىەي پیخەکاوى جسیان وەک یەکە ،بەمەغ
ڕەگەشدۆشي هاجەواوي شیادە بە یەک پیذ دزوطذ بىوە.
لەم دێڕەي دىازەوە ،ڕەگەشدۆشي هاجەواوي شیادە لە وػەکاوى (ڕۆژان) و (ژان)
دایە .یەکەمیان دووپیتى (ز ،ۆ)ي ،لەوػەي دووەمى (ژان)شیاجسە.
(هێدي:
ئەزاهم ڕۆژێک لە ڕۆژان  ---بریيت لێ دێتەوە ژان
)٢٠٢
هێدي لەهۆهساوەیەکى جسدا بە هاوهیؼاوى (هامەیەک بۆ کاوە) دەڵێذ:
تا کەهگێ زەماوى بێ زماوى
(هێدي)٢٣٠ :
با بەش بێ وچاوى وێژەواوى
وػەي (شەماوى) پیتى هاوەڕاطتى (ە)بصوێً ،لە وػەي (شماوى) شیاجسە .ئەگیىا
جۆز و ژمازە و ڕیصبىووى ػێىەي پیخەکاوى جسیان وەک یەکە ،بەمەغ
ڕەگەشدۆشي هاجەواوي شیادە دزوطدبىوە.
ج /ڕەگەزدۆزى داتاشراو:
ئەو جۆزەیە "هەزدوو وػەکە لەیەک بىەما دزوطخکسابً ،ئەم جۆزە
ڕەگەشدۆشییە مۆطیلایەکى ئاواشداز بە دێڕە ػیعسەکە دەبەدش ێ ،گسهگى ئەم
جۆزە بەکازهێىاهە لەمۆطیلادا دەگەڕێخەوە بۆ پێداگسي ػاعير لەطەز ئەم
وػاهە و گسهگى وػەکان لەالي ػاعير" (ئەحمەد .)85 :٢١٠١،ئەم جۆزەي
ڕەگەشدۆشیؽ لە هۆهساوەکاوى (هێدی)دا شۆز کەمە ڕێژەي بەکازهێىاوى دەگاجە
همىوهە:
بۆ
(.)%١١٢٢٠
بولبولى مەصت هەڵوەداى یاقووتى هاو پیرۆزەیە
دەردەدارى عیشقە کەهگێ صەر دەهێتە صەر صەریً
(هێدي)٠١٢ :
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وػەي (طەز) و (طەزیً) ڕەگەشدۆشیان دزوطذ کسدووە .بىەماي دزوطذ
بىووى هەزدوو وػەکە یەکە.
د /ڕەگەزدۆزى الر:
ئەم جۆزە ڕەگەشدۆشییە لە هێىان ئەو وػاهەدا دزوطذ دەبێذ کە لەڕووي
ژمازە و ػێىە و ڕیصبىوهیان وەک یەکە بەاڵم جۆزي پیخەکان لێک جیاواشن.
کەواجە ڕەگەشدۆشي الز "بسیخییە لە جیاواشي ػێىەي ئەو پیخەي وػەکان ،کە
ڕەگەشدۆشي دزوطخکسدووە .وەک هەبىون و هەبىووى (  ) .داڵ کە لەم
پیخاهەدا دزوطذ دەبێذ( .ز -ش)( ،ج – خ)( ،ف -ق)( ،ز -ڕ) -ٌ( ،ڵ) ...هخد"
(صابس .)٢٣ :٢١٠١ ،ڕێژەي بەکازهێىاوى ڕەگەشدۆشي هاجەواوي الز الي ػاعير
دەگاجە ( )%١١٢١٤وەک لەم همىوهەًەدا دەزدەکەوێذ.
دەصت و پەیوەهد و موچە خۆر  ----لە ڕەهگ و شکڵى جۆربە
جۆر (هێدي)٢٠١:
ڕەگەشدۆشییەکە لە هێىان هەزدوو وػەي (جۆز) و (دۆز) دزوطذ بىوە .کە
لە وػەي یەکەم (ج) و لە وػەي دووەم (خ)یە.
هـ /ڕەگەزدۆزى هاتەواوى پێچەواهەیى:
ئەوەیە کە لەهێىان دوو وػە یان شیاجس ڕیصي پیخەکاهیان وەکى یەک هەبێ.
"ئەو دوو وػەیەي ڕەگەشدۆشي هاجەواوي پێچەواهە دزوطخدەکەن .وػەي
دووەمیان ڕیصبىوى پیخەکاوی پێچەواهەي ڕیصبىووى وػەي یەکەمە"
(عەبدوڵڵە .)٢١ :٢١٠٢ ،پەیڕەوکسدوى هاجەواوي پێچەواهەَى الي
هێدي()% ١١٢٤٨یە ،بۆ همىوهە:
دەى خوێىد بۆ جاش ى
ڕەشاش وەک کەوى صەربەردان
صەرگەردان (هێدي)٢٠٢ :
وػەکاوى (وەک ،کەو) دوو وػەن هەزدووکیان لە ڕووي حۆز و ژمازەي
پیخەکاهیاهەوە وەکى یەکً ،بەاڵم ػێىەي ڕیصبىووى پیەجەکان وەک یەک هين،
پیتى (کاف) لەوػەي (وەک) کەوجىوەجە کۆجایى وػەکە ،بەاڵم لەوػەي
(کەو) لە طەزەجاي وػەکەیە .ڕیصبىووى پیخەکاهیان جەواو پێچەواهەي یەکً.
واجە هەزدوو وػەکە لە طەزەجاوە بۆ کۆجایى یان لە کۆجایى بۆ طەزەجا
دەدىێنرێىەوە ،جازێ بە (کەو) جازێک بە (وەک) .بەمەغ ڕەگەشدۆشي
هاجەواوي پێچەواهە دزوطدبىوە ،جگە لە ڕەگەشدۆشي هاجەواوي پێچەواهە،
ڕەگەشدۆشي هاجەواوي (جىدا)غ لە هێىان وػەي (طەزبەزدان) و
(طەزگەزدان)یؽ هەیە .کە دوو پیتى هاوەڕاطدیان جیایە ،لە وػەي هیىە
دێڕي یەکەم (ب) و لە وػەي هیىە دێڕي دووەم (گ)یە ،ئەمؽ جىاها و
لێهاجىوي ػاعير دەزدەداث ،لە بەکازهێىاوى هىهەزەکاوى ڕەواهبێژي.
طەزجەمى ئەو جىوجە وػاهەي کە ڕەگەشدۆشي جەواو و هاجەوایان بەهەمىو
جۆزەکاهیاهەوە لە ػیعسەکاوى (هێدی)دا دزوطخکسدووە ( )٢٠٢جىوجە
وػەیە )٢( ،جاز ڕەگەشدۆشي جەواوە ڕێژەکەي ( )%١٠ ،١٤و ( )٢١١جازیؽ
ڕەگەشدۆشي هاجەواوە .کە ڕێژەکەي ()% ٢٣٢٢٢ە کە لەم دؼخەیەدا جۆز و
ژمازە و ڕێژەکەیان دەدەیىەڕوو.
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ڕەگەزدۆى

جۆرى ڕەگەزدۆى
ژ

تەواو

٥١٥

ژمارەى

ڕێژەى

بەکارهێىان

صەدى

٩

ڕەگەزدۆزى تەواو

جۆرى ڕەگەزدۆزى
هاتەواو

ژ

% ٠١,٧٤

بەکارهێىان

٥٠٦

% ٩٨,٢٥

-١

تەبا

٣

%٣٣,٣٣

-١

جودا

٤٧٥

% ٩٠,٣١

-٢

هاوڕەصەن

٥

% ٥٥,٥٥

-٢

زیاد

٤٢

% ٠٨,٣٠

-٣

ئاوێتە

١

% ١١,١١

-٣

الر

٣

% ٠٠,٥٩

داتاشراو

٢

% ٠٠,٣٩

پێچەواهەیى

٢

% ٠٠,٣٩

-٤

تەوەرى دووەم
دژیەک (التضاد)
لە شاوظتى ڕەواهبێژیدا وەک یەکێک لە هىهەزەکاوى جىاهکازي واجایى
جەماػادەکسێذ .بسٍخُِە لە دوو وػەیە کە دژ و پێچەواهەي یەکتربً .ئەم
هىهەزە پاهخاییەکى فساواوى لە ػیعسي ػاعيراهدا گسجىوەجەوە .جىاهاي شۆزي
ئەو ػاعيراهەش ى دەزدظخىوە ،کە بایەدیان بە ڕوودظازي ػیعسي داوە.
"ئەم هىهەزە الي عەزەبەکان بە ڕەگەشێک لە ڕەگەشەکاوى كظەکسدن
دادەهسێذ .مەبەطخیؽ لێى ئەوەیە کە وػەکە دوو ماهاي جیاواشي دژ بەیەک
ببەدؼێذ" (السجظخاوى .)٤ :٠٢٢٠ ،دەجىاهين بڵێين دژیەک بە بىەمایەکى
گسهگى پێکهاجەي مۆطیلاي هاوەوەي ػیعسیؽ دادەهسێذ .کە "بسیخِیە لە
کۆبىوهەوەي هێىان دوو ماهاي دژ و هاوبەزامبەزیەک ،وەکى دىاي مەشن و
ُ
ً
دلۆڤان دەفەزمىێ(( :وت ْحض ُب ُه ْم أ ْيقاظا و ُه ْم ُرقود)) (الىهف .)٠٣ :لە
چيرۆکى هاوەاڵوى ئەػکەوجدا ،وایان دەشاوى کە بێدازن ،بێدازیؽ
پێچەواهەي دەوجىە" (كاطم.)١٠٢ :٢١٠٢ ،
هێدیؽ شۆز طىودي لە م هىهەزە وەزگسجىوە و بە ڕێژەیەکى فساوان بایەخى بە
الیەوى جىاهکازي داوە و وػەي دژ بە یەک لە ػیعسەکاهیدا دەبینرێذ .ئەم

ڕەگەزدۆزى هاتەواو

ژمارەى

ڕێژەى صەدى

-٤

هىهەزەغ وایکسدووە کە مۆطیلاي هاوەوەي ػیعسەکاوى جىاهتر و جەڕ و پازاوجس
بکاث ،چىهکە دژیەک ڕۆڵێکى گسهگ و بەزچاوي هەیە بۆ پێکەوەلکاهدوى
ڕاطخەودۆ لەهێىان هەزدوو وػە دژ واجاکە .بەگؼتى دژٍەن دوو جۆزە:
(ئەزێنى ،هەزێنى).
 .1دژیەکى ئەرێ (فەرهەهگى):
ئەوەیە وػەکان هەزیەکە لە ڕەگەشێکى طەزبەدۆبً ،لە ماهادا دژ و
پێچەواهەي یەکتربً وەکى( :ػەو و ڕۆژ ،گەوز و بچىوک ،ژٍان و مسدن
...هخد) .یان بەواجایەکى جس لەم جۆزە دژیەکەدا "دوو وػەکاوى (دژیەک) لە
فەزهەهگدا دوو طەزچاوەي لێک جیایان هەیە و پەیىەهدي هێىاهیان
پەیىەهدییەکى طسوػخیُە ،هەک پەیىەهدییەکى دزوطخکساو" (عەبدوڵڵە،
.)٣١ :٢١٠٢
ئەو جۆزاهەي (دژیەکى ئەزێنى) کە لە ػیعسەکاوى هێدًدا دەبینرێً ئەماهەن:
أ -دژیەک لەهێوان دووهاودا:
واجا ئەو دوو وػەیەی دەبً بە دژ و پێچەواهەي یەکتري لە هاودا دەزدەهەون،
ڕێژەي بەکازهێىاوى ئەم جۆزە الي ػاعير دەگاجە ( .)%٤٤ ،٢١بۆ همىوهە لە
هۆهساوەي (دەمى مً)دا ػاعير دەڵێذ:
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ڕازى مىیان زۆر لەالیە و هاى درکێنن
تۆ مەزاهە بەدایک و باوک پەروەردە بون
(هێدي)٤١٨ :
لێرەدا (داًً و باون) ئەگەزچى هەمِؼە جەواوهەزي ًەهترن بۆ دزێژەدان بە
هەطلى مسۆڤاًەحى ،بەاڵم هەزدووهُان هاون و هەز ًەهەػُان لە زەگەشێيى
جُاواشن (هێر و مێ) هە ئەمەغ مەبەطتى ئێمەًە.
ب-دژیەک لە هێوان دوو کاردا:
واجە ئەو دوو وػەًەي هە دژٍەهً هەزدووهُان لە وازدا دەزدەهەون و لە
زووي واجاػەوە جەواو پێچەواهەي ًەهترن ،ڕێژەکەي بەوازهێىاوى ئەم
جۆزەي دژٍەهە لە ػُعسي هێدًدا دەگاجە ( .)%١٤٢٢٣بۆ همىوهە:
کارێ پێک هایە بە خۆزگە و بریا
(هێدي)٢١١ :
دوژمنى پێکەوى هەر کەش گریا
(پێکەوى) و (گسیا) دوو کازي ڕابسدووي جێىەپەڕن و هەزیەکە لە ڕەگەشي
طەزبەدۆن و دژ و پێچەواهەي یەکترن.
ج -دژیەک لە هێوان دوو چاوگ دا:
بەکازهێىاوى دوو چاوگ لە هیىە دێڕێ یان دێڕە هۆهساوەیکدا ،دژو پێچەواهەي
یەکتربً جۆزێکە لە هىهەزي جىاهکازي .پەیڕەوکسدوى ئەم هىهەزە بە
ڕێژەیەکى شۆزکەم لە ػیعسەکاوى ػاعيردا دەبینرێذ .هە زێژەهەي دەگاجە (٢٢
 )%١٠،بۆ همىوهە:
باس ى خوێنى پاکى تۆیە و شۆڕش ى ڕزگارییە
(هێدي)٨١١ :
یان بە صەربەصتى ژیان ,یا مردوى یەکجارییە
(ژیان) و (مسدن) لەم دێڕە هۆهساوەًەدا دوو چاوگً ،هەزیەکەیان لە ڕەگەشي
طەزبەدىیە و دژ و پێچەواهەي یەکترن.
د -دژیەک لە هێوان دوو ئاوڵىاودا:
ێ
ئەو دوو وػەیەي کە دەبً بە دژیەکى ئەز  ،دەبێذ ئاوڵىاو بً و هەز
یەکێکیان لە ڕەگەشي طەزبەدۆن ،ڕێژەي بەکازهێىاوى لە ػیعسەکاوى هێدًدا
دەگاجە ( .)% ٢١٢٤٣بۆ همىوهە:
هەرچى لەو هاوەیە هەریەک بەجوێ
لە شتى کۆن و هوێ بۆم بدوێ
(هێدي)٢٤١:
(کۆن) و(هىێ) دوو ئاوڵىاوي چۆهیەحی طادەن ،لە بىجدا دژو پێچەواهەي
یەکترن و لە فەزهەهگِؼدا هەزیەکە واجایەکى طەزبەدۆي هەیە.
هـ -دژیەک لە هێوان دوو ئاوڵکاردا:
واجا بىوى دوو ئاوڵکازە لە دێسێک یان هیىە دێڕێکدا .وػەکان پێچەواهەي
یەکتریً .پەیڕەوکسدوى ئەم جۆزەي دژیەکى ئەزێنى الي ػاعير دەگاجە (،٠٨
 .)%٢٢بۆ همىوهە:
دوور و هسیکى دەگرمە بەرچاو
(هێدي)٢٤٠ :
هەموو جێگاى بە صەرهجێکى تەواو
(دووز) و (هصیک) لە هیىە دێڕي یەکەمدا دوو ئاوڵکازي ػىێىين ،واجاواهُان
جەواو پێچەواهەي ًەهترًُە ،بەم هۆَؼەوە دژیەکى ئەزێىُِان دزوطخىسدووە.
 .2دژیەکى هەرێ (هافەرهەهگى):
ئەوەیە کە دوو وػەکە بە هەفى یان بە هەهى بىوبً بە دژیەک ،وەک( :پاک ×
هاپاک ،بەهێز × بێ هێز ...هخد) .واجە "ئەو وػاهەي دەبىە دژیەکى یەکتري ،بە
یازمەحى ئامساشەکاوى هەزێکسدن وػەکە دەبێذ بە هەزێ ،دوو وػە دژ بەیەک و
پێچەواهەکە لە فەزهەهگى شماهدا هەزیەکەیان ڕیؼەي طەزبەدۆي هییە.

بەڵکۆ هەزدووکیان لە بىجدا هەزیەک ڕیؼە و ڕەگیان هەیە" (كادز و فسج،
.)٤٢ :٢١٠٢
ئەو جۆزاهەي (دژیەکى هەزێ) کە بەهۆي ئامساشي هەزێىسدهەوە (هەفى) (هە ،ها،
مە) ،بىون بە دژیەک لە ػیعسەکاوى هێدًدا ئەماهەن:
أ -وشە دژیەکەکان هاوبً:
ئەو وػاهەي کە دەبً بە دژیەکى هەزێ دەبێذ هاو بً و بە هۆي ئامساشي
هەفییەوە دوو وػەکە دژ و پێچەواهەیى دزوطخدەکەن .بىووى ئەم جۆزەي
دژیەکى هەزێ الي هێدي شۆز کەمە .ڕێژەي بەکازهێىاوى()% ٠ە .بۆ همىوهە:
تەڕ پاراوى تۆن ئەزمان لە زاران
(هێدي)٠٤١ :
لە دەش تۆدایە دڵى یار و هەیاران
ێ
ن
دوو
هاو  ،یەکەمیان ئەز و
لە هیىە دێڕي دووەەمدا (یاز) و (هەیازان)
دووەمیان بەهۆي ئامساشي (هە)وە بىوەجە هەزێی وػەي یەکەم ،بەمەغ
دژیەکێکى هەزێیان دزوطخکسدووە .ئەگەزها لە بىجدا هەزدووکیان لە طەز
بىەماي وػەي (یاز)ەکە دزوطخکساون.
ب -وشە دژیەکەکان کاربً:
دوو کاز لە دێڕێک یا هیىە دێڕێکدا دەبً بە دژیەکى هەزێ ،هەزدوو کازەکەغ
لە بىەڕەجدا یەک ڕەگەشیان هەیە .ئەم جۆزە بە ڕێژەي ( )%٣٨، ٨٨لە
ػُعسي هێدًدا بەوازهاجىوە .بۆ همىوهە:
ئەو دەمەى وا پشوو هایە لەالیە
(هێدي)٨٠٢ :
ئەو کاتەى وا بەهار دێ صروە هایە
لە هیىە دێڕي دووەم دوو کاز هەیە( .دێ) و (هایە) .کازي دووەم هەزێى کازي
یەکەمە لە ڕطخەکەدا کە بە(ها) هەزێکساوە کە کازێکى زاهەبسدووي
زاگەیاهدهً ،لەم بازەدا (ها)ي هەزێیەکە ػىێنى (دە)ي هیؼاهەي کازي
ڕاهەبسدوو دەگسێخەوە .ئەو دوو کازە ،دەبً بە دوو وػەي دژ و پێچەواهەي
یەکتري ،بەمەغ دژیەکى هەزێنى دزوطخکسدووە.
ج -وشە دژیەکەکان چاوگ بً:
واجا ئەو وػاهەي کە بە هۆي ئامساشي (هەزێ)وە دەبً بە دژیەک دەبێذ
چاوگ بً ،کە هەزدوو چاوگەکەغ لە بىەڕەجدا یەک ڕەگیان هەیە.
پەیڕەوکسدوى ئەم جۆزەي دژیەک الي هێدي ()%١٨٢٨٨ە .بۆ همىوهە:
دوایى هەر دێ ئەو بون و هەبوهە
(هێدي)٨٢٢ :
صەرەهجامى هەموو بوهێکى ڕوهە
لە هُىە دێڕي یەکەم (بىون و هەبىن) هەیە( .بىن) چاوگێکى ئەزێیە و (هەبىن)
هەزێى ئەوە ،لەطەز بىەماي چاوگى (بىن) ئەو دزوطدبىوە ،بۆیە هەزدووکیان
یەک ڕەگیان هەیە ،هەک دوو ڕەگى طەزبەدۆ ،بەاڵم دژیەکى هەزێنى
دزوطدبىوە .کە دژ و پێچەواهەي یەکترن.
د -وشە دژیەکەکان ئاوڵىاو بً:
واجا ئەو دوو وػاهەي کە دژیەکى هەزێ پێکدەهێن ئاوڵىاون .کە لە بىەڕەجدا
هەزدووکیان ڕەگەکەیان یەکە .ػاعير جەنها لە هۆهساوەیەکدا لەم جۆزە
دژیەکەي بەکازهێىاوە ،کە ڕێژەکەي دەگاجە (  )%١٨٢٨٨بۆ همىهە:
ئاش دەگێڕى بۆ هەزاوى
هاوى
بۆ
صەرگەردان
زاهاش
(هێدي)٨٢٣ :
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(هەشان) و (شاها) دوو ئاوڵىاون یەکەمیان هەزێیە و ئەوەي جسیان ئەزێ .دەبً بە
دوو وػەي دژ بە ًەن و وێىەًەوى شۆز جساجُدًُان دزوطخىسدووە هە
گىشازػذ لە هاعەدالەجيى ژٍاوى مسۆَى دەواث.
طەزجەم ئەو جىوجە وػاهەي کە دژیەکیان دزوطخکسدووە .بە جۆزي (ئەزێ
و هەزێ)وە لە ػعسەکاوى (هێدی)دا ژمازەیان دەگاجە ( ،)٠١٢کە ( )٠٤٢داهە
لە جۆزي دژیەکى ئەزێ (فەزهەهگى) و ( )٨٤داهەغ لە جۆزي دژیەکى هەزێیە.
کە لەم دؼخەیەدا جۆزي ئەزێ و هەزێى دژیەکەکان دیازیکساوە.

دژیەک
ژ

جۆرى دژیەکى
ئەرێ

١٧٩
ژمارەى
بەکارهێىان

ژ

ڕێژەى
صەدى

جۆرى دژیەکى
هەرێ

٣٤

%١٨,٩٩

٣

%٠٨,٨٢
%٨٥, ٢٩

دژیەکى ئەرێ

١٤٥

% ٨١,٠٠

-١

دژیەک لە هێوان دوو
هاو

٦٤

%٤٤ ,١٣

 -١دژیەک لە هێوان دوو
هاودا

-٢

دژیەک لە هێوان دوو
کار

١٢

% ٠٨,٢٧

-٢

دژیەک لە هێوان دوو
كاردا

٢٩

-٣

دژیەک لە هێوان دوو
چاوگ

٣

%٠٢, ٠٦

-٣

دژیەک لە هێوان دوو
چاوگدا

١

%,٠٢,٩٤

-٤

دژیەک لە هێوان دوو
ئاوڵىاو

٣٦

% ٢٤,٨٢

 -٤دژیەک لە هێوان دوو
ئاوڵىاودا

١

%,٠٢,٩٤

-٥

دژیەک لە هێوان دوو
ئاوڵکار

٣٠

%٢٠ ,٦٨

تەوەرى صێیەم:
پاتکردهەوە (التکرار)
یەکێک لە دیازدە بەزچاوەکاوى پێکهاجەي بيیاحى ػیعس ،لە ئێظخا و ڕابسدوودا،
جەکىیکى پاجکسدهەوەیە .بە ڕادەیەک ،دەجىاهسێذ بگىجسێ هیچ دەكێکى ػیعسي
هییە کە پاجکسدهەوەي جێدا پەیڕەو هەکسابێذ .هىهەزي پاجکسدهەوە دەطڵەجێکى
شماهییە و لە ػیعسدا شۆز بەکازدێذ .کازیگەزییەکى ڕاطخەودۆي لەطەز
مۆطیلاي هاوەوەي ػیعس هەیە ،چىهکە ػاعير لە ئەهجامى پاجکسدهەوە،
جۆزە ئاواش و ئاهەهگێکى جایبەحى بە دەكە ػیعسییەکە دەبەدؼێذ .لە
طادەجسیً پێىاطەدا ،پاجکسدهەوە "بسیخییە لەوەي کە كظەکەز شازاوەیەک
دێنێ و وەک دۆي پاحى بکاجەوە ،جا ئەگەز شازاوەکە لە ڕووي واجاوە وەک یەک
بً ،یان جیاواشبً"( .دۆػىاو)٠١١ :٢١٢١ ،

دژیەکى هەرێ

ژمارەى
بەکارهێىان

ڕێژەى
صەدى

چەمکى پاجکسدهەوە لە دەقى ئەدەبیدا ،وەک دیازدەیەکى هىهەزي طىىوزێکى
بەزفساواوى هەیە .لەبەزئەوەي شۆزبەي ئەو هىهەزاهەي بەػدازي لە
دزوطدبىووى مۆطیلاي هاوەوە و دەزەوەي ػیعسدا دەکەن وەک (کێؽ،
طەزوا ،هاوکێؼەي هاوطەزوا ،ڕەگەشدۆشي )...پؼذ بە پاجکسدهەوە
دەبەطتن .بە پێى كظەي (ابً زػیم الليرواوى) پاجکسدهەوە دەبێذ بە دوو
بەػەوە؛ ئەواهیؽ بسیخين "لە (پەطىد ،هاپەطىد) لە هەهدێ دەقى ػیعسي
پەطىد دەبێذ .کە پاجبىوهەوەکە لە ئاداوجً و دەزبڕیىدا دزوطذ بىوبێذ
هەک لە ماهادا .هاپەطىد دەبێذ کە دەطخەواژە و ماها لە دەكە ػیعسییەکە
پاجببىەوە .ئەمەغ ماهاي دەطتهەڵگسجً دێذ لە چاوي دىێىەزدا " الليرواوى،
 .)٤١ :٠٢٣٨بۆیە پێىیظخە ػاعير شۆز بە لێهاجىوییەوە مامەڵە لەگەڵ
پاجبىوهەوەي دەهگ و وػە و گسێ دەطخەواژەکان بکاث و بە ػێىەیەکى وزدي
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هىهەزیى وا بەکازٍبهێىێذ طەزهجى دىێىەز ڕابکێؼێذ و جام و چێژي پێ
ببەدؼێذ.
کەواجە دەجىاهين بڵێين "پاجکسدهەوە دیازدەیەکى هاوکێش ى و هاوئاواشییە و بە
دیازجسیً بىەماي مۆطیلاي هاوەوەي ػیعس دادەهسێذ و بەو هۆیەوە ػاعيران
هەز لە کۆهەوە بەکازیان هێىاوە و بۆ ڕەهگداهەوەي ئەو هەطخەي کە لەهاخ و
جۆغ و دسۆش ى ػاعيردا هەبىوە" (کىىاوى .)٤١ :٢١١٢ ،ئەم پاجبىوهەواهەي
کە (هێدی) لە ػیعسەکاهیدا بەکازی هێىاون ،ئەماهەن :پاجکسدهەوەي (پیذ،
وػە ،ڕطخە ،دێڕ...هخد) .لێرەدا بە ػێىەیەکى ڕیصبەهدي جۆزي
پاجکسدهەوەکان لەالي ػاعير لە هەزدوو ئاطتى (ئاطۆَى و طخىووى)دا
دەدەیىەڕوو:
أ  -پاتبووهەوە لە ئاصتى ئاصۆییدا:
یەکەم  -پاتکرهەوەى دەهگ :
دەهگ طەزەهُترًً پێکهاجەي شماهە ،ئەو کەزطخە داوەیە ،کە وػەو
دەطخەواژەي لێ دزوطذ دەکسێذ .لەم جۆزەدا ڕێژەیەکى شۆزي پاجبىوهەوە
هەیە" .جیاکسدهەوەي دەهگ لە بابەحى پاجکسدهەوەي پیذ ،لەبەزئەوەیە
ژیىگەي پیخەکان کازیگەزییەکى شۆزیان لەطەز دەزبڕینى دەهگیدا هەیە،
هەهدێ جاز بەهێز و هەهدێ جازیؽ بێ هێز" (دۆػىاو.)109 :٢١٢١،
هۆکازي ئەمەغ جگە لەو هەڵبژازدن و یەکذظدىەي کە ػاعير ئەهجامى
داوە ،بۆ طىىزدازیى دەهگەکان لەهێى هەز شماهێکدا ،دەگەڕێخەوە.
أ  -هاوبسوێً:
پاجبىوهەوەي دەهگێک یان چەهد دەهگێکى بصوێىە کە چەهد جازێک لە
ػیعسەکەدا پاث دەبێخەوە .هیچ بڕگەیەک بەبێ بصوێً هابێذ .هەزچەهدە
کازیگەزي دەهگە بصوێىەکان بە بەزاوزد بە پاجکسدهەوەي دەهگە هەبصوێىەکان،
لەکاحى پاجبىوهەوەیاهدا هێىدە دیازهين ،بەاڵم لە ڕووي ئەزکەوە ،هاوکازییەکى
شۆزي بەزجەطخەکسدوى مۆطیلاي پاجبىوهەوەي پیخە هەبصوێىەکان دەکەن،
"پیخە بصوێىەکاهیؽ دوو جۆزن ،بصوێنى دزێژ :ماوەي شەمەوى دێڕ و ڕطخە و
ػیعسەکە شیاد دەکاث .بصوێنى کىزث :ماو کەمى بۆ دەزبڕیً دەوێذ و دێراَى
جێکظذ هیؼاهدەداث " (مەعسوف .)120 :٢١٠١ ،ػاعير بە ڕێژەیەکى بەزچاو
و بەپێى گىهجان ،پیتى بصوێنى لە ػیعسەکاهیدا پاجکسدووەجەوە .بۆ همىوهە:
دەبێ صەودام لەصەردا بێ
ئەگەر ژاهە ,ئەگەر برکە ,ئەگەر خەم
هەتا هەم (هێدي)٨٢٢ :
واجە ػاعير لەم دێڕە هۆهساوەًەدا ( )٠٢جاز پیتى بصوێنى (ە)ي لە ئاطتى
ئاطۆیُدا پاجکسدووەجەوە.
ب  -هاوهەبسوێً:
بسیخییە لە پاجکسدهەوەي چەهد پیدێکى هەبصوێً لە دێڕێ یان طەزجەمى
ػیعسەکەدا ،کە بەػدازي لە ئاواشي هاوەوە و دەزەوەي ػیعسەکە دەکەن.
ػاعير لە هۆهساوەي (پایص)دا ،دەڵێذ:
غەیرى پێشمەرگە هەر صەهگەرە جێ ى ڕۆژ و شەوى
(هێدي)٠١٣ :
صەهگەرى گرتووە بردوویە  ,زراوى هەتەوەى
پیتى (ز) بە ػێىەیەکى یەکظان ( )٣جاز لەم دێڕە هۆهساوەیە ،پاجبىوەجەوە و
جۆزێً لە مۆطُلاي دزوطخىسدووە و واي هسدووە هە دىێىدهەوەي دێڕەهە
لەطەز شاز شۆز دۆغ و ڕەوان بێذ.
دووەم  -پاتکردهەوەى وشە :

بسیخییە لە پاجکسدهەوەي وػەیەک یان کۆمەڵە وػەیەک شیاجس لە جازێک لە
ػیعسێکى جەواودا یا دێڕە ػیعسێکدا پاث دەبێخەوە .ػاعيران بۆ
بەزجەطخەکسدوى هەڵچىووى دەزوووى و هىهەزەکاوى جىاهکازي پەهایان بۆ ئەم
جۆزە جەکىیکەي پاجبىوهەوەي وػە بسدووە .بەمەغ بيیاحى مۆطیلاي
هاوەوەي ػیعسەکاهیان پی بەهێز کسدووە .پاجکسدهەوەي وػەغ بەپێى جۆزي
وػە پاجبىوەکە دەگىڕێذ" ،وػەکان ئەگەز هاوبً ،وەک دۆیان پاجدەبىەوە،
ئەگەز (کاز)یؽ بً ،بەپێى ئەزکە ڕێصماهییەکان گۆڕاهیان بەطەزدا دێذ"
(دۆػىاو .)120 :٢١٢١،پاجکسدهەوەي وػەغ الي ػاعير چەهد جۆزێکە:
 -١پاتکردهەوەى وشە لە صەرەتای هیوە دێڕى یەکەم و دووەم
مەبەطذ لەو جۆزە پاجکسدهەوە ،شیاجس جەدخکسدهەوەیە لەطەز ماها و
مەبەطتى ئەو وػەیە ،جۆزێکە لە جەکىیک و جىاهکازي هە ػاعيران لە
هەهدێ لە بەزهەمە ػیعسٍُەکاهیاهدا پەیڕەویان کسدووە( .هێدی)غ یەکێکە
لە ػاعيراهەي ئەم جۆزە پاجکسدهەوەیەي لە ػیعسەکاهیدا بە ڕێژەي ( ٠١٢٢
 )%بەوازهێىاوە .بۆ همىوهە:
شاى ئەو دەمە هاوى ئەژدەهاک بوو
شاى چى ؟ وەکو شێرى صامىاک بوو
(هێدي)٢٣٢:
لە طەزەجاي هەزدوو هیىە دێڕي یەکەم و دووەم وػەي (ػا) پاجبىوەجەوە .لە
هُىە دێڕي ًەهەمدا (هاو)ە بە هۆي (ئەژدەهان)ەوە دەزدساوە ،واجە
(ئەژدەهان) دۆي دەزدەزە .ػاعير طەزەجا جەهُا هاوي (ػا)ي طەزدەمى
مادەواهمان بۆ ئاػىسا دەواث ،دواجس لە زێگەي طەزطىڕماهەوە طُفەث و
دەطڵەحى (ئەژدەهان)مان پێؼىەػدەواث هە چ (ػا)ًەهە؟ لە ػێري
طامىان دەچێذ .هەزچەهدە هەمىو ػێرێً هەز طامىاهە بەاڵم ػاعير لێرەدا
لەبەز هێؽ و طەزوا ئەم وێىەًەي هێؼاوە هە بە بڕواي ئێمە وێىەًەوى شۆز
بەهێز هُِە.
 -٢پاتکردهەوەى وشە لە صەرەتا و کۆتایى هیوە دێڕى یەکەم:
جۆزیکى جسي هىهەزي پاجکسدهەوەي وػەیە ،کە وەک دۆي پاث دەبێخەوە یان
بەکەمێک گۆڕاهکازییەوە .ػاعير لەچەهد هۆهساوەیەکدا پەیڕەوي کسدووە.
ڕێژەکەي (  ) %١٢٢١بۆ همىوهە:
شینى ئەو هاوە هەموى جێ شیىە  - - -گەر تەڕایى هەبێ هەر ئەصریىە
(هێدي)٢٢١:
ػاعير باس ى بازدۆخى ژیان و جاطەي دەزوووى دۆي دەکاث لە کاحى دەزبەدەزي
و جێهێؼخنى ػاز و شێدي دۆي ،هەطذ بە دڵخەهگى و جێکچىووى الیەوى
دەزووهيى دەکاث ،واي لێکسدووە دەم دایبگسێ و ػين بکاث ،گەز ػتێ
ئاطىدەي بکاث ،فسمێظکەکاهییەحى.
 -٣پاتکردهەوەى وشە لە کۆتایى هیوە دێڕى یەکەم و صەرەتاى هیوە دێڕى
دووەم
ئەمەغ یەکێکى جسە لە جەکىیکەکاوى پاجکسدهەوەي وػە ،کە ػاعير لە
ػیعسەکاهیدا پەیڕەوي کسدووە .ڕێژەي بەکازهێىاوى (  )% ١٢٢١٣هەزوەک لەم
هۆهساوەیەدا دەڵێذ:
جێژوى کۆن و صاڵى تازەى کوردەوارى هاتەوە
(هێدي)٨١٤ :
هاتەوە ئاگرى خەباتى ئەو گەلە خۆش کاتەوە
ػاعير لەم دێڕەدا مەبەطتى هاجنى هەوزۆشە ،کە بۆهەیەکى هەجەوایەحى کۆزدە،
لە کۆجایى وەزشي شطخان و طەزەجاي وەزشي بەهازي هەمىو طاڵێکدا جاکى
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کىزد بە پەزۆػەوە چاوەڕێى دەکاث ،دۆش ى و ػادي دۆیان دەزدەبڕن ،بۆٍە
لە دۆػيى هەوزۆشدا دووجاز وػەي (هاجەوە) پاث دەواجەوە.
 -٤پاتکردهەوەى وشە لە صەرەتاى هیوە دێڕى یەکەم و کۆتایى هیوە دێڕى
دووەم
هىهەزي پاجکسدهەوەي وػە لەم جۆز الي ػاعير ڕێژەیەکەي کەمە و دەگاجە (
 .) %١٠٢٢٢بۆ همىوهە
دێم گیاوى شیریً لەبەر پێى داوێم
تا چیاى شیریً بەرە و پیرى دێم (هێدي)٨٤٣ :
ػاعير لەم دێڕەدا ،باض لەكىزباهیدان و بەدخکسدوى گیاوى دۆي دەکاث ،کە
بی بەدؼێذ لە پێىاو طەزکسدەي ػۆڕش ى ئەیلىٌ و ڕادەي
دۆػەویظخِیەکەي بە جۆزێک بىوە ،هەمیؼە لە پێؼىاشٍدا بێذ .وػەي
(ػيریً)یؽ ،دووجاز لە هاوەڕاطتى هەزدوو هیىە دێڕەکە پاث بىوەجەوە ،لە
ڕووي پێکهاجەوە ئەزکەوە ،وػەي (ػيریً) لە هیىە دێڕي یەکەم ئاوەڵىاوە،
ئەزکى دیازدەزي هاوە ،لە هیىە دێڕي دووەمدا ،وػەي (ػيریً) هاوە،
دًازدەزي هاوێکى دیازدساوە
 - ٥پاتکردهەوەى ئەو وشاهەى کە خۆیان لە دوو بەش ى وەک یەک پاتکراو
پێکهاتوون .وەک ( :هم هم ،دەطخە دەطخە ،پۆٌ پۆٌ ،جاكم جاكم ...هخد).
ػاعير بە ڕێژەي (  ) % ٠١٢١٢ئەم جۆزە دووبازکسدهەوەًەي بەکازهێىاوە .بۆ
همىوهە:
دەم دى گوێ لە واژەى شیرینى تۆ دەگرن
پۆل پۆل پەرى بەجوێ ئەصتێر بە جوێ
(هێدي)٨٢٠ :
ئەم جۆزە پاجکسدهەوەًەغ دۆي لە دۆٍدا چەهد جۆزێىە:
 -١پاتکردهەوەى دوويى:
مەبەطذ لە پاجکسدهەوەي ئەو وػاهەیە هە لە دووبەش ى وەک یەکى پاجکساو
پێکهاجىون کە وػە پاجبىوەکە دووجاز بەدواي یەکدا دێذ .لە ڕاطدیدا
ئەمە بچىوکتریً طىىوزي پاجکسدهەوەیە .ػاعير بە چەهد ػێىەیەکى جیاواش
لە ػیعسەکاهیدا بەکازیهێىاوە .ئەم جۆزە پاجکسدهەوەًە لەماهە پێکدێذ:
ا -یەک پاتکردهەوە :
لە هەرێمى صەودا صەران
(هێدي)٨٢٢ :
دەکرێ صەوداى گران گران
لەم دێڕەدا وػەي (گسان گسان) دووجاز پاث بىوجەوە .ئەمەغ جۆزێکە لە
جىاهکازي وػەیى ػاعير پەیڕەوي کسدووە.
ب -دوو پاتکردهەوە :
لێرەدا دوو وػە پاث دەبێخەوە لە طىىوزي دێسە ػیعسەکەدا .بۆ همىوهە:
بێ وەفایى تۆ گوڵم واى کرد بەڵێىم دا ئیتر
خەم هەخۆم بۆ وردە خااڵن کەم کەم و دەم دەم هەبێ (هێدي)٨٢١ :
لەم دێڕەدا ػاعير لە داخى بێ وەفاَى ًاز ،پؼذ لە دڵ دەواث و عەكڵ
دەواث بە داوەن بڕٍاز ،بۆٍە بەڵێن بە دۆي دەداث هە شۆز بە دەگمەن
هەبێذ ئُتر دەم هەدىاث بۆ ًازێيى بێ وەفا .لە هیىە دێڕي دووەمدا ،وػەي
(کەم) وەک ئاوڵکاز دووجاز بە هاوػێىە و هاوواجا پاجکساوەجەوە ،هەز لە هیىە
دێڕي دووەمدا لەدواي ئەم پاجکسدهەوەیە ،وػەي (دەم) وەکى هاوێک دووجاز
بە هاوػێىە و هاوواجا پاجکساوەجەوە.
 -٢پاتکردهەوەى صێى:

ئەو پاجکسدهەوەیەًە ،کە وػە پاجبىوەکە س ێ جاز بەدواي یەکدا دێذ.
لەڕاطدیدا ئەمە طىىوزێکى فساواهتري پاجکسدهەوەیە .لەو کەمتر پاجکسدهەوەي
دووییە .بۆ همىوهە:
شەربەت شەربەت شەربەت چى یە
(هێدي)٠١٣ :
دەى جا چبوو ئاوەکى یە
ي
پاجکسدهەوەي وػەي (ػەزبەث) س ێ جاز لە هیىە دێڕ یەکەم ،جۆزێک لە
بێزازي و هامۆ بىووى ػاعير ،بە دىازدهەوەي ػەزبەث هیؼاهدەداث ،لەبەز
ئەوەي بىوە ،بە هۆکازي لە جێکداوى دۆش ى ػادي ئەو کاجەي ػاعير جێیدا
بىوە.
وػەي (ػەزبەث) هاوە و لە ڕوو پێکهاجىەوە ،طادەیە ،لە هُىە دێڕي یەکەمدا
س ێ جاز پاجبىوەجەوە.
دێڕى
یەکەم و دووەم:
 - ٦پاتبوهەوەى وشە لە کۆتایى هیوە
واجە پاجبىوهەوەي دوو وػەي وەک یەکە لە کۆجایى هیىە دێڕي یەکەم و هیىە
دێڕي دووەم .ڕێژەی بەکازهێىاوى ئەم پاجکسدهەوەیە ،الي ػاعير شۆزە و دەگاجە
(  )% ٢٠٢٤٤بۆ همىوهە:
کێو هابڕێ دەهگى کەوى کێوى باهگ دەکاتە کەوى
(هێدي)٨٨١ :
واجە کێى دەهگى کەو هابڕێذ ،کاجێک کێى باهگى کەو دەکاث ،وػەي (کەو) لە
کۆجایى هەزدوو هیىە دێڕەکەدا ،بە ئەزکى جیاواش هاجىوە ،لە هیىە دێڕي
یەکەم دیازدەزي هاوە ،لە هیىە دێڕي دووەم دیازدەزي گسێیە.
 -٧پاتکردهەوەى وشە لە هاوەڕاصتى هەردوو هیوە دێڕەکە وەک:
بەکازهێىاوى دوو وػەي طادە یان هاطادە لە هاوەڕاطتى هەزدوو هیىە
دێڕەکە ،جۆزێکى جسي هىهەزي پاجکسدهەوەیەًە هە ػاعيران پەیڕەویان
کسدووە .بێگىمان (هێدی)غ لە بەکازهێىاوى ئەم جۆزە هىهەزە بێ بەغ
هەبىوە و بەڕێژەی(  )% ٢١,٤٤بەکازیهێىاوە .بۆ همىوهە لە هۆهساوەي
(چاوەڕێ)دا دەڵێذ:
ڕازى مً ون هاکرێ تازە هەتا دیدەم هەیە
(هێدي)٤١٢ :
کار لە حاشا دەرچوە دیدە ئەوەهدەى هەم هەیە
لێرەدا دەبیىين لە هاوەڕاطتى هەزدوو هیىە دێڕەهەدا وػەي (دیدە)
پاجبىوەجەوە.
 -٨پاتکردهەوە بە هۆى ئامراز:
ئەمەغ جۆزێکى جسي هىهەزي پاجکسدهەوەیە ،کە بەهۆي ئامساشەوە دوو ػەي
وەک یەک پاجدەبێخەوە ،ڕێژەي بەکازهێىاوى (  )% ١١,١١بۆ همىوهە:
کە دەصت بە دەصت و زار بە زار
(هێدي ،ئاوێىە ػکاو)٨٨٠ :
بڕوا پڕکا شار و بازاڕ
 -٩پاتکردهەوە بە هۆى وشەوە:
لەم جۆزە پاجبىوهەوەیە ،وػە پاجبىوەکان وػەیەک دەکەوێخە هێىاهیان،
ػاعيریؽ جا ڕادەیەک ئەم جۆزەي بەکازهێاوە ،ڕێژەکەي (  )%١٨٢٣١بۆ
همىوهە:
صەر هاباتە صەر الپەڕێ
لەڕەگى شیعریش دەگەڕێ
( هێدي ،ئاوێىە ػکاو)٨٨١ :
لە هُىە دێڕي ًەهەمدا دووجاز وػەي (طەز) هاجىوەً .ەهەمُان هاوە و
مەبەطذ لێى طەزي مسۆڤ ،دووەمِؼُان ئاوەڵيازي ػىێىُِە.
ب  -پاتبووهەوە لە ئاصتى صتوووى:
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پاجکسهەوە لەم ئاطخەدا شیاجس (وػە ،گسێ ،ڕطخە) دەگسێخەوە ،هە هەز س ێ
ئاطخەهە لە ػُعسەواوى هێدًدا بەوازهاجىون و ڕێژەي بەکازهێىاهەهەش ى
دەگاجە (.)%٠٦,٢٩
 -١پاتکردهەوەى وشە:
واجا پاجکسدهەوەي وػەیە ،ػاعير وػەکە بە ػێىەي پچڕ پچڕ لەئاطتى
طخىووى لە دێڕە ػیعسەکەدا دەداجە ڕوو .هێدیؽ پاجىسدهەوەي وػەي
لەئاطتى طخىووى بە ڕێژەي ( ،)% ١٠٢٢٨لە ػیعسەکاهیدا بەکازهێىاوە .بۆ
همىوهە:
لەوێ تاکە تۆش چاوت لەوى بێ
لە پارێس بردن و هات و هەوى بێ
لەوێ وى تۆ لەکاتى شەوهخوهدا
لە هێو ئاگر و بڵێضەى ڕۆژى ڕووهدا
لەوێ وى تۆ هەتا هاوار بکا لێت
(هێدي)٠٢٠ :
برا پێشمەرگەکەى دڵضۆزى هاورێت
ئەگەز طەیسي هۆهساوەکە بکەیً ،.دەبیىين وػەي (لەوێ) بە ػێىەیەکى پچڕ
پچڕ لە ئاطتى طخىوهیدا پاجبىوەجەوە .ئەمەغ جۆزێکە لە ػێىاشي ػاعير کە
بەم ػێىەیە وػەي (لەوێ)ي بۆ چەهد جازێک پاجکسدووەجەوە .
هەهدێ جازیؽ لە غەشەلێک یان چيرۆکە ػیعسێکدا ،وػەیەک لە ئاطتى
طخىوهیدا لە چەهد دێڕێک پاث دەبێخەوە ،وەوى لەم همىوهەًەي دىازەوە هە
لە الي هێدًدا بەزچاومان دەهەوێذ:
هەموو جێى هەر کردە بەهار
هات و هێىاى بۆوى بەهار
پێى ها کوردصتاوى هوێوە
هات و هەزار فەخر پێوە
هات و هاتنى وەک هەتاو هاوەهدیەک و پرشىگ و باڵو
هەى هێشت خەم داگرم ئەوڕۆ
هات و هاتيێکى ئەوتۆ
وەزماوى هێىام وەک مىاڵ
هات منى خضتە گڕ و گاڵ
هەواى زۆزان کەوتە صەرم (هێدي:
هات و واى گرت دەوروبەرم
)٨٢٨
لە هۆهساوەي (هەوزۆش)یؼدا ،وػەي (پەزچەم)ي بە ػێىەیەکى طخىووى ()٤
جاز پاجکسدووەجەوە .ئەمەغ بە مەبەطتى دەزدظخنى وێىەي جۆزاوجۆزي
وػەکە.
ی
پەرچەمى شۆڕش خەاڵتى ئێمەیە هێىاو یە
پەرچەمێک بۆ هاحەزى ئەو خاکە چقڵى چاوییە
پەرچەمێک تا تۆ بڵێى ڕەهگین و بەرز و ڕێک و پێک
(هێدي)٨١٢ :
پەرچەمێکى وا کە قورباوى هەبێ شەرمە گەلێک
بەکازهێىاوى وػەي (پەزچم) لە ئاطتى طخىوهیدا ،جۆزێکە لە یازیکسدن بە
وػە و ػێىاش و جىاها و لێهاجىوَى ػاعيرە ،لە هەمان کاجیؼدا ،جىاهیىیەحى بە
پاجبىوهەوەي یەک وػە وێىەي جیاواش دزوطدبکاث ،وػەي (پەزچەم) ،لە
هیىە دێڕي یەکەمى دێڕي یەکەم و لە هیىە دێڕي دووەمى دێڕي دووەم (گسێى
هاوي) دزوطخکسدووە و ئەزکى هیهادە ،لە هیىە دێڕي دووەمى دێڕي یەکەم و
هیىە دێڕي یەکەمى دێڕي دووەم (هاوە) ئەزکە هیهادە.

هەهدێ جاز (هێدي) هىهەزي پاجکسدهەوە لە (گسێ)غ جێپەڕاهدووە .ڕطخەیەک
یا دێڕ و هیىە دێڕي لە ػیعسەکەدا پاجکسدووەەجەوە .ڕێژەي بەکازهێىاوى ئەم
جۆزە پاجىسدهەوەًە دەگاجە (  .)% ٨٤٢١٠بۆ همىوهە:
وەرە بۆم بڵێ بەدەهگێکى خۆش وەرە مىیان کوشت پەژارە و پەرۆش
بەهدى پایسەى پایسان درەهگ گەاڵڕێساوى ئێوارەى کەم ڕەهگ
خۆ کۆکردهەوەى زەردى ڕەهگ پەریو بازە بەراوى هەتاو بۆ هەدیو
وەرە بۆم بڵێ ئەوڕۆ هەر ئەوڕۆ صەرى مً گەرم و گراوى هامۆ
گەلۆى ئوصتورەى فەرهەهگى باوان
صوارۆى بەتەوێ ى هیواى الوان
وەک شەمسیً بەهدم بۆ باوێ شەمێ
وەرە بۆم بڵێ و چش کە لەخەمێ
(هێدي)٨٤١:
لەم ػیعسەدا ڕطخەي (وەزە بۆم بڵێ)ي بە ػێىەیەکى جىان و طەزهجڕاکێؽ
شیاجس لە جازێک پاجکسدووەجەوە .ئەمەغ وا لەدىێىەز دەکاث دواي هەمىو
(وەزە بۆم بڵێ)ًەن چاوەزێى گىشازػذ و وێىەي هىێ بکاث.
 -٣پاتکردهەوەى دێڕە شیعر:
ئەمەغ بە یەکێک لەپێکهاجەکاوى پاجکسدهەوە دادەهسێذ .کە بسیخییە لە
پاجکسدهەوەي دێڕ ،ػاعير جەنها لە جەهُا لە ًەن ػُعسێىدا ئەم جۆزە
پاجکسدهەوەًەي بەکازهێىاوە هە ڕێژەکەي ( ،)%03,٨٤لە کۆجایى هەز
کۆپلەیەکى ػیعسەکەدا دێڕە ػعسێکى بەبێ دەطخکازي وەکى دۆي
پاجکسدووەجەوە .ئەوَؽ ػیعسي (بۆ بساکەم)ە هە دەڵێذ :
وێىەکەت دەرماوى صەر جەرگى بریىدارى مىە
وەختێ دڵتەهگى بەبێ تۆ هەر ئەوە یارى مىە
دیتنى ڕووهاکى بۆ دوو چاوى جۆبارى مىە
تاکو لێت دوورم عەزیسم شیوەهت کارى مىە
چاوەکاهم بەصیە غوربەت بێرەوە
چۆن بژیم مً؟ تۆ لوێ مً لێرەوە
هامە صەر دوو چاوى تەڕ وێىەت ئەدوێ لە دوى ماچکردوى
صەر دڵى شێواى خۆمە جێ ى لە پاش هەڵگرتنى
شەمعى ڕووت بۆ مً حەیاتى باقیە هەڵ کردوى
وا لەدڵ هااڵوى بەخوا حەصتەمە البردوى
چاوەکاهم بەصیە غوربەت بێرەوە
(هێدي)٠٣١- ٠٣٢ :
چۆن بژیم مً؟ تۆ لوێ مً لێرەوە
پاجکسدهەوە ئەم دێس ػیعسە ،پەیىەهدي بە بازوودۆخى دەزوووى ػاعيرەوەیە،
بە هۆي دووزي بساکەي لە غىزبەث و بيرکسدوى هەطتى دۆػەویظتى بۆ
دەبسیىە.
طەزجەم ئەو وػە و ڕطخەي پاجبىو ،بە هەمىو جۆزەکاهیاهەوە بە ػێىەي
ئاطۆیى و طخىووى لە ػیعسەکاوى (هێدی)دا ( )٤٠٨جاز پاجبىوهەجەوە ،کە
(ً)٨٣١ان بە ػێىەي ئاطۆیى و ( )٢١جازیؽ بە ػێىەي طخىوهُِە ،وەک
لەم دؼخەیەي دىازەوە دیازیکساوە.

 -٢پاتبووهەوەى ڕصتە:
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٤١٣

پاتبووهەوە لە ئاصتى ئاصۆیى و صتوووى
جۆرى پاتبووهەوە
أ-

ژمارەى بەکارهێىان
لەئاصتى ئاصۆیى

ڕێژەى صەدى

٣٨٧

% ٩٣,٧٠

-١

پاتکردهەوەى وشە لە صەرەتایى هیوە دێڕى یەکەم و دووەم

٦٤

% ١٦,٥

-٢

پاتکردهەوەى وشە لە صەرەتا و کۆتایى هیوە دێڕى یەکەم

٨

%٠٢,٦

-٣

پاتکردهەوەى وشە لەکۆتایى هیوە دێڕى یەکەم و صەرەتاى هیوە دێڕى
دووەم

٢١

% ٠٥,٦٨

-٤

پاتکردهەوەى وشە لە صەرەتاى هیوە دێڕى یەکەم و کۆتایى هیوە دێڕى
دووەم

٥

%٠١,٢٩

-٥

پاتکردهەوەى ئەو وشاهەى کە خۆیان لە دوو بەش ى وەک یەک پاتکراو
پێکهاتوون

٦٥

% ١٦,٧٩

-٦

پاتبوهەوەى وشە لەکۆتایى هیوە دێڕى یەکەم و دووەم

٨٣

% ٢١,٤٤

-٧

پاتکردهەوەى وشە لە هاوەڕاصتى هەردوو هیوە دێڕەکە

٨٣

% ٢١,٤٤

-٨

پاتکردهەوە بەهۆى ئامراز

٤٣

% ١١,١١

-٩

پاتکردهەوە بەهۆى وشەوە

١٥

%٠٣,٨٧
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جۆزي پاجبىوهەوە
أ-

ژمازەي بەکازهێىان
٢١

لە ئاطتى طخىووى

ڕێژەي طەدي
%١١٢٢٢

پاجکسدهەوەي وػە

٠١

% ١٠٢٢٨

پاجکسدهەوەي ڕطخە

٢

% ٨٤٢١٠

پاجکسدهەوەي دێڕە ػیعس

٠

% ١٨٢٣٤

ئەهجامەكان
لە کۆجایى جىێژیىەوەکەدا کەیؼخين بەم ئەهجاماهەي دىازەوە:
 .1لە هىهەزەواوى جىاهيازٍُدا( ،هێدي) هەزس ێ هىهەزي (زەگەشدۆشي ،دژٍەن ،پاجىسدهەوە)ي بەوازهێىاوە و لە هەزطێىِؼُاهدا ئەوەي پِؼاهداوە هە دۆي
وەوى ػاعيرێً ػازەشاًُەوى باش ى لە هىهەزەواوى زەواهبێژًُدا هەبىوە و ئەمەغ واًىسدووە هە شماهێيى جاًبەث و ػُعسَى بەزشي هەبێذ.
 .2لە هىهەزەواوى زەگەشدۆشٍُدا( ،هێدي) شٍاجس لە جۆزي زەگەشدۆشي هاجەواوي بەوازهێىاوە.
ێ
 .3لە دژٍەهِؼدا شٍاجس لە جۆزي دژٍەوى ئەزێى بەوازهێىاوە زێژەي دژٍەوى هەزێ بە بەزاوزد بە دژٍەوى ئەز شۆز هەمە.
 .4لە هىهەزەواوى پاجىسدهەوەػدا ،شٍاجس پاجىسدهەوەي لە ئاطتى ئاطۆٍُدا بەوازهێىاوە جاوەوى ئاطتى طخىووى.
صەرچاوەکان
بە زماوى کوردى:
کتێب:
ي
ي
ي
ي
 .1گەزدي ،مصطفى و ئەحمەد ،مىحظين ،) ٢١٠٨ ( ،بەهاز ڕەواهبێژ (واجاهاس ى -ڕووهبێژ  -جىاهکاز ) ،چاپى یەکەم .چاپذاهەي هازیً ،هەولێر.
 .2عەبدوڵڵە ،ئیدزیع ،)٢١٠٢( ،جىاهکازي ػیعسي کالطیکى کىزدي ،چاپى یەکەم ،چاپذاهەي هێڤى ،هەولێر.
 .3عەلى ،دڵؼاد( ،د ،) ٢١١١ ( ،).دیالن و جاكیکسدهەوەي ػیعسي ،چاپى یەکەم  -دەشگاي چاپ و پەدش ى طەزدەم ،طلێماوى.
 .4هێدي ،دالیدي حیظامى ،)٠٢٢١ ( ،کازواوى دەًاڵ ،چاپى دوووەم ،چاپذاهەي شاهکۆي طەالحەدیً ،هەولێر.
گۆڤار:
.5
.6
.7
.8

بابایى ،ئیبراهیم ،) ٠٨٣٣ ( ،جیىاض لە پاهخایى دیىاوى وەفایى دا ،گۆڤازي مەهاباد ،طاڵى هۆهەم ،ژمازە –  ،٠١٤مەهاباد.
دۆػىاو ،طەزباض مەجید (م.ي) ،) ٢١٢١ ( ،پاجکسدهەوە لە ػیعسي (طەدان طاڵەي)ي عەبدوڵاڵ پەػێىدا ،شاهکۆي طۆزان – پەزوەزدە ،بەش ى
کىزدي ،گۆڤازي جىێژەز ،بەزگى ()٨ي – ژمازە.٠ ،
صابس ،ػادان ػکس ،)٢١٠١( ،هىهەزي ڕەگەشدۆشي لە ػیعسەکاوى دادیمدا ،گۆڤازي شاهکۆي کۆیە.
كادز ،دیلمان أحمد و فسج ،جسیفە محمد ،) ٢١٠٢ ( ،دژواجا لە ػیعسي کىزدیدا (دیىاوى كاهیع) بە همىوهە  ،گۆڤازي شاهکۆي گەزمیان ،دىلى ( )١ژمازە (
.)٤

هامەى ئەکادیمى:
 .9ئەحمەد ،کەژاڵ حەمە ئەمين ،)٢١٠١( ،بيیاحى هىهەزي لە ػیعسەکاوى فەزەیدون عبدوٌ بەزشهجى ،هامەي ماطخەز ،کۆليژي شمان ،شاهکۆي طلێماوى.
 .10جامى ،بەهاز عبدالجباز ،) ٢١٠٢ ( ،هىهەزەکاوى جىاهکازي لە ػیعسەکاوى عەووى دا ،هامەي ماطخەز ،کۆليژي پەزوەزدە ،شاهکۆي طەاڵحەدیً ،هەولێر.
 .11مەعسوف ،هەزێم عىطمان ،)٢١٠١ ( ،ليریکى گۆزان لە ڕواهگەي بىهیادگەزیى کساوە و جەواوکازاهەوە ،هامەي ماطخەز ،طيىڵى شمان ،فاکەڵتى شاوظخە
مسۆڤایەجییەکان ،شاهکۆي طلێماوى.

Page 11

Journal of the University of Garmian 8 (4), 2021

بە زماوى عەرەبى:
 .12السجظخاوى ،ألبى حاجم  ،)٠٢٢٠( ،هخاب ألاضداد ،اللاهسة.
 .13کىدوى ،عبدالسحیم ( الدکخىز) ،)٢١١٢( ،مً جمالیاث ایلاع الؼعس العسبى ،ط  ،٠داز أبى كساكس للطباعە واليؼس.
 .14كاطم ،جماٌ ابساهُم ،)٢١٠٢( ،البالغت الِظسة ،داز ابً الجىشي ،طبعت الاولى ،لليؼسوالخىشَع اللاهسة – مصس.
 .15الليرواوي ،أبى علي الحظً بً إألذي بً زػُم ،)٠٢٣٨( ،العمدة فى محاطً الؼعس و آدابه و هلده ،جح :د .مفُد محمد كمُحت ،ط  ،٠داز الکخب
العلمیە ،بيروث.
 .16املجروب ،عبدەللا طیب ( ،)٠٢١١املسػد الى فهم أػعاز العسب وصىاعتها ،داز الفىس ،بيروث.
بەزماوى فارس ى :
 .17طيروض ،ػمیظا (دکتر) ( ،)٠٨٣١هگاهى جاشە بە بەدیع ،چاپ طىم ،چاپذاهە – جابؽ ،تهسان.
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