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 اتـــــــــــــــــــــمەولەوی

 
 

 : میراودەلی کەمال دکتۆر
 

 و ئەدەبیات و زمان و کوردەواریی و کورادیەتیی نەمری پیریی شوینپێی لە
 دی جارێکی لەمەوبەر ساڵ چەند کاتێ ، پیرەمێرد توفیقی حاجی کوردیی کەلتووری

 مەال مەزن مامۆستای روونەکەی وردو لێکدانەوە بە و  م -  مەولەوی دیوانی
 بۆ و هۆنراوەکان خۆشیی لە ، خوێندەوە ە ەوە مودەڕڕیس عەبدولکەریمی

 هەر  هۆنراوەکان لە هەندێ داڕشتنەوەی بە کرد دەستم ، خۆم زیاتری تێگەیشتنی
 بۆ تەنیا ئەمە..  ناوەڕاست ستانداردی کوردیی بە خۆیان شێوەی شیعرو بە

 چەندە مەولەوی هۆنراوەکانی ئەوەی نیشاندانی بۆ و تێگەیشتن یارمەتیدانی
 تێگەیشتنی خوێندنەوەو ئەگینا ، ئیلهامبەخشن نەمرو و نوێ هەمیشە و مۆدێرن

 ، سانایە زۆر کارێکی حەمەوە کاکە لێکدانەوەکەی بە کە ئەسڵییەکان کارە
 ئێستا ، کوردیی دەسەاڵتی لە سەدەیەک چارەکە دوای.  وپیرۆزە پێویست ئەرکێکی
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 بە و ناسیبایە یان مەولەوی سەرەتاییش قوتابخانەکانی منداالنی تەنانەت دەبوو
 هەورامیی/  گۆران پیرۆزی زاری تەواوی شارەزای بیانخوێندبایەتەوەو خۆی دەقی

 بۆ یاریدەدەرێک وەک تەنیا هۆنراوەکان شێوەگۆڕینەو ئەم هیوادارم بۆیە..  بوونایە
 کە بخوێننەوە ئەسڵییەکان دەقە و بەکارىێنن مەولەوی نرخاندنی و تێگەیشتن

 لە ژمارەکەیان بۆ ئاماژە تەنیا دایانبنێمەوە نییە مەودا و کات بەداخەوە لێرەدا
 دەقە باڵوبۆوە کتێب وەک کارە ئەم کاتێ هەر دیارە و دەکەم دیوانەکەدا

 .  دەکرێتەوە باڵو لەگەڵ ئەسڵییەکانیان
 

****     **** 
 

 ەویمەول شیعری سروشتی  و دنیا :گشتیی سەرەتایەگی کورتە
 هەستەکان واتە هەستیین ئیستاتیکای هۆنراوەکانی ؛ هەستە دنیای مەولەوی دنیای

 هەستانە ئەم بەالم.  دەبین تێدا دامەزرێنەرەیان دەوری دڵ ، بۆن ، بیستن ، چاو: 
 : دەبنەوە چی بەرامبەر
 کۆمەڵگای کوردو ژنی کوردو مرۆڤی جوانتری سروشتی و کوردستان جوانی سروشتی

 . کورد
 ، هەستە ئیستاتیکییەکەی سەرچاوە کە مەولەوی شیعرییەکەی ئاخاوتنە بۆیە

 و کوردەواریی چاوگەگەکەی کە کۆمەالیەتیش نەتەوەیی ئاخاوتنێکی دەبیتە
 . مرۆڤەکانێتی نێوان خۆشەویستیی رێزو پر دەولەمەندو پیوەندی

 . دەبێت بەرجەستە ناسکدا ڕستەی ڕشتەو پیڕێزەو گوزارەو چەندین لە ئەمە
 . مەولەوییە شیعری ڕواڵەتی دیارترین ناسکیی ، راستییەکەی

 زەبەندی فۆلکلۆری لە مەگەر خۆی پێش کە ئیستاتیکی ناسکییەکی ، هەست ناسكی
 زۆر قۆناغ رۆژگارو پێی بە مەولەوی گەرچی بۆیە.  نییە وێنەی ئەگینا ، کوردییدا

 جیهانیی ریبەرێکی ئەو راستیی ، دەکرێت پۆلێن کالسیکی شاعیرانی لەگەل جار
 خەمە ، عیشق ، سروشت ، جوانی ، هەست رۆمانسییزمی:  رۆمانسییە  شیعری

 شتە بەسەرکردنەوەی بیرەوەریی، و کۆچ  ، بێهومێدیی و شیوەن ، خودییەکان
 .. حەز و گلەیی  ؛ دووری ژانی و ڕەنجان و گریان.  بزرەکان جوانییە و سادەکان
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 خەریکە ناسکیدا لە بۆیە ، هۆنراونەوە سۆز بە ، دامەزراون هەست بە هۆنراوەکان
 جوان دەرەوە دنیای ئەوەی ، دەبارێ لێ پڕشنگییان خەریکە جوانییدا لە ، دەوەرن

 دایدەڕێژێتەوە و دەکات راڤەی ئیستاتیکی شێوەیەکی بە ، دەکات جوانتر یان
 هەستی ، مرۆڤە ناوەوەی ئیستاتیکی لێکدانەوەی توانستی و  ناسک هەستی
 ، دەکات پڕ ناوەوە دنیای کە ، ئینسانیی خەمێکی و پەرۆشێک ، یستییەکخۆشەو
 ، تەمخەمە هەردی ، نائاشنایە ، چؤڵە ، غەریبە ئەو بی بە دەرەوەش دنیای

 بەرامەو  و بۆن ژیان ، ئەوین ئاگری و بۆن و ئاونگ و پڕشنگ بە تەنیا ، ونبوونە
 . دەکات پەیدا دەنگ  و رەنگ

 لە و فرامۆشکردن و هەواڵپرسیین ، بەخێرهاتن و مااڵوایی ، جیابوونەوە و کۆچ
 بابەتەگەلی..  شێوەن و مەرگ..  جەفا وەفاو ، فانتازیا و تاسەکردن ، بیربردنەوە

 . مەولەویین رۆمانسی دنیای
 

 دەرەوە خامۆشی دنیای ، سەردەکەن تاسەکان ، دەکوڵێ حەز کە کاتانەیە ئەو شەو
 ، ئازارەکان ، دەبێتەوە بەرز دەروون نالەی ، ێتدەهەژ ناوەوە نووزەی دەنگی بە

  .. دەکەن الوازیی ، ردەبرژینن هەژا جەستەی سووتانەکان ، ژانەکان
 ؟ کێ بۆ ، هانا ، هانا

 قاسید بۆ ، ساقی بۆ ، یار  بۆ ، بۆخودا
 ، ئامان ، ئازیز:  کوردیی شیرینی زار ولەسەر خۆش ناوهێاننی زاراوەی

 ، کەسم گشت جێی لە ، قوربان ، گیان ، قیبلەم.  ڕەوانم رۆحی ، بم بەسەرگەردت
 . دەچنن ڕشتەکان مرواری وەک...  کەوە فریام ، هانا

 مەودای دەبێتە دووریی..  بەربەست ڕێگرو دەبێتە شوێن شیعرەکاندا زۆربەی لە
  . ئازاراویی یادەوەریی و پەرۆش و دەردەڵ و جودایی نەبڕدراویی

 و نییە پێشبینکردن شایانی دنیا کە ش[  وجودییە]  بوونیارییە خورپە ئەو لەگەڵ
 . لەگەڵمانە هەمیشە ، ناڕەحەتیی سێبەریکی وەک مەرگ
 بوونیاریی پرسیارێکی دەبێتە بتگەمێ؟ چۆن

 و خەیاڵ:  نییە تێدا وئینتەرنێتی تەلەفون تەیارەو سەیارەو کە زەمانێکدا لە
 بەدەم جار زۆر ، الیەکەوە لە قاسید یان نامەبەر نامەو الیەکەوەو لە.  شەماڵ
 کاتیی لە تێێدا شوێن کە دەکەن دروست فانتازییە دنیا ئەو ، مەیەوە و  ساقی

 . بێت فانتازیش لەحزەیەکی چەند بۆ گەرچی دەکرێ دەستەمۆ شیعرییدا
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 دەکەن بەرجەستە یەکتر ، تەوادەکەن یەکتر شەماڵ و خەیاڵ
 دەکەن یەکدا بە باوەش
 ، فانتازیا ، سۆز شیعر، زمانی لە کە ناسکەیە و رۆحیی بزێوە دیاردە ئەو شەماڵ
 تێدەگات موستەحیل بڕینی ، خەیاڵ
 چاوە دەڕوانی دوور ئەوەی ، دەڕوانێ شوین بۆ ئەوەی
 دەگرێ هەڵی ، دەگرێ وێنەی ، دەکاتەوە کۆ دیمەنەکان ، دەبینێ  ئاسۆکان ئەوەی
 چاوە
 هەرد کەژو دەوروبەر،]  شوێن غەریبییەی و نائاشنایی و دووریی ئەو دەبێ کە چاوە

 دەبێ ، بکات ئاشنا خۆی بە...  مەسافە رێگاو ، ئاسمان ، بەرزایی ،
 سەریاندا بە ، بگات تێ مەترسییەکانیان هەڕەشەو ، نەهێڵێت نائاشناییەکەیان

 دەبێتە چاو بۆیە ، بێ شاگەشکە ژوواندا رووناکایی  هەالتنی لەگەڵ ، بێت زاڵ
 لە شوێنێکی ، بێت هەرشوێنی لە یار بۆیە یار، نیشتمانی دەێیتە دڵدار، مەوتەنی

     . دڵ بۆ لەوێوە..  هەیە چاودا
 . دەگرێت ئەو ڕەنگی بیبینێت چاو چییەک هەر ئەوا ، چاودایە لە یار مادام

 کە دلێش بەاڵم ، دڵە رێ بەڵەدی ، هەیە بەڵەد کەسێکی بە پێویستی یار دووریی
 بە دوورییەوە ئازاریی و  زام بە خوو ، دەکات ئەو دووریی رێی هاموشۆی هێندە 

 الی و دەبێ هۆگریی ، دەبێ ئازارە ئەو سەرشاری و سەرمەست کە ، دەگرێت جۆرێ
 .  پەنادەدات خۆی دوورەیار

 کاتیبوونی دەربارەی ئامادە هەمیشە وجوودیی قەلەقێکی و دل چاوو نیوان لە
 تەنیا ، خۆشەویستییە تەنیا دەمێنیتەوە ئەوەی ، زەمین سەر لە بوونمان

 شیعری کە:  شیعر ئیستاتیکی شێوەی بەرزترین بە خۆشەویستییە نەمرکردنی
 رێگا بەڕاستی کە  ژیانمان لەحزەکانی هەموو.  یە مەولەوی هەستیی رۆمانسی

 ئەو ، نەکرابن سڕ ، ژیان دژەشیعرییەکانی بە و زیندووبن هەستەکانمان بدەین
  . دەکەن پێناسەیان خۆشەویستیی نەبوونی یان وونب کە لەحزانەن

 
 رۆمانسی شیعری پیناسەی و مەولەوی

 ئینگلیزیی رۆمانسی شاعیری کە دەگونجێ بۆ پێناسەیان ئەو مەولەوی شیعری
 the spontaneous overflow of powerful feeling : کرد شیعری بۆ وێرزوێرث
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 .  بەهێزە هەستی[  عەفەوی ] خۆکردی هەڵڕژانیكی: شیعر
 نایاتە قافیە و کێش و رێساو یاساو پێی بە دەرەوەو لە شیعر ویردزوێرث الی

 شیعر پرسی.  دایە شاعیر ناوەوەی هەستەکانی لە شیعر رەگی بەڵکو.   بەرهەم
 رۆحی لە ڕەوانی و سروشتیی بە دەبێ.  شاعیرە مەزاجی و رەوش سۆزو پرسی

 بۆ شیعریی پرۆسەی بۆ وێردزوێرث پێناسەیەکی بەتایبەتی.  هەڵبڕژێت شاعیرەوە
 : دەڵێ وێردزوێرث گرنگە؛ مەولەوی شیعری پێناسەکردنی

 و سروشت لە هەستییەوە ئەزموونی لە مرۆڤ کە ، هەستانەدان لەو شیعر رەگی
 شێنەیی بە هێمنییدا لە دوایی دەکات خەزنیان ، دەگرێت وەریان ژیاندا

 . دێنێتەوە بەرهەمیان
 کە خۆراکەیە ئەو توێشوو.  هەستەکانە توێشووی:  مەولەوی زمانی بە شیعر واتە

.  بیخوات شێنەیی بە بتوانێ برسێتیێدا کاتی لە تا دەبا خۆی لەگەڵ موسافیر
.  دەڕبڕیوە شیعرەکانیدا پراکتیسی لە ناوکییەی پێناسە ئەم خۆی مەولەوی راستی

 ئەویش دەبێتەوە جیا لێ دۆستەکەی کە ، خوارەوەدا هۆنراوەیەی لەم سەیریکەن
 ئەو برسێتی لە بتوانێ تا توێشوو کردۆتە شتێکی چ بەر، دەگرێتە کۆچ رێگای

  ؟ بکات دەربازی یە دووریی پەرۆشی و داىران
 

 : شیعر رشتەی هۆنینەوەی بۆ هەستەکان توێشووی:  وەالم
 

 دوورە یەکجار ڕێ ، سەفەرمە ئاخر
 زەروورە توێشوو ، پایان بێ مەنزل

 
 دڵ توێشووی مەیلت ، چاو توێشووی دیتنت

 مەنزڵ بە مەنزل گوێ توێشووی رازت
 

 چاو ڵێرەدا.  هەلدەگرێ شتەکان سەرنجدانی و بینیین توێشووی چاو کەواتە
 بە هەست و بکات سەیری دوایی تا هەلگرتووە دۆستەکەی وێنەی و  دیتن توێشووی
 ئەوسا.  ئەو خۆشەویستیی و مەیل دڵ ، ئەو رازەکانی:  گوێ..  نەکات تەنیایی

 پێویستی هۆکارەکانی ، جیابوونەوە ئاکامەکانی ناسکی بە چەند دوایی
 . دەڕازێنێتەوە هەستیی وێنەی بە قەتیەکترنەبینینەوە ترسی و گەردنئازادیی
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 مەولەوی کە شیعریییەیە پرۆسە ئەو وەسفکردنی راستی شیعر بۆ وێرزوێرث چەمکی
 وەک شیعرەکە.  کردووە بەرجەستەی سۆزییە و هەستیی ناسکییە هەموو بەو

 و پەرۆش]  میزاجی و[ دووریی]  ڕەوشی و[ جیابوونەوە ی]  سۆز:  دەیەوێ وێرزوێرث
 . دەردەبڕێت شاعیر[  رامانی

 دایک لە هۆنراوەکە تا هەن شیعراندن پرۆسەی هەنگاوی چوار وێردزوێرث الی
 : دەبێت

 تایبەتی بە[  کرد باسم پێشەوە لە وەک جاو رۆڵی واتە. ]  سەرنجدان و دیتن - ١
 . دەهاروژینن هەستەکان کە رووداوانەی و دیمەن و کەس ئەو

 
 وەک]  هەستەکان تێشووی هەڵگرتنی واتە ؛ بنسەرنجەکان هێنانەوەی وەبیرخۆ - ٢

 ئەمانە.  هێمنیی بە لێیان رامان و یادەوەرییدا لە[   دەکات بەرجەستەی مەولەوی
 لەحزەیەکی لە بمـێننەوەو مرۆڤدا نائاگایی لە ساڵ ، مانگ ، رۆژ چەند دەشێ

 . شیعر بابەتی کەرەسەو ببنە یادو ىینەوە تایبەتیدا
 کاریگەرەکان و ڕەسەن هەستە سۆزو شاعیر: پاالوتن یان فیلتەرکردن - ٣

 .تر خەلکی بە بگەیەنێت ئەزموونەکەی ئەوەی بۆ هەلدەبژێڕیت
 لە ، دادەڕیژێت هۆنراوەدا لە وێنەکانی و خەیاڵ بیرو سۆزو شاعیر:  هۆنینەوە - ٤

 ترو مرۆڤانی بۆ کە مرۆڤێک دەىێتە ، تێیدەگەن تر خەلکی کە ئاساییدا وشەی
 . دەئاخڤێت مرۆڤایەتی هەموو راستیی

 
 دادەندرێت ئینگلیز شاعیرانی مەزنترین لە یەکێک بە ١٥٨١-١٧٧١ وێرزوێرث ویلیام

 
 .Lyrical Ballads (1798) لیریکەکان بەلەدە 

 تایلەت ساموەل ئەوو نێوان لە بوو هاوبەش نوێی رۆمانسیی شیعریری دیوانێکی
 کە..  نووسین بۆ پێشەکی وێردزوێڕث ىالوکرانەوە دا ١٧٧٥ ساڵی لە کۆلریج

 ئەو و دادەندرێت ئینگلیزیی رۆمانتیکی شیعری بەیاننامەی بە پێشەکییەکەی
 . کردنەوە روون تێدا سەرەوەی تیۆرییانەی

 ، دەنووسێت شیعر تیۆریی وەک ئەمانە وێردزوێرث کاتێکدا لە بلێم دەتوانم
 بەرجەستەی نەمردا هۆنراوەی پارچە دەیان لە شیعریی ئەزموونیی وەک مەولەوی
 . کردوون
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 شیعری بابەتی و وێرزوێرث شیعریی تیۆریی پوختی ئەکادیمی لێکدانەوەیەکی بۆ

  بڕوانە رۆمانتیکی
: https://sites.google.com/site/nmeictproject/collections/3-2-3-definition-

of-poetry 
 

 مەولەوی
 شاعیری بۆ.  نووسراوە کورد شاعیری ، تاوەگۆزی مەولەوی بە سەبارەت وتارە ئەم

 . ڕۆمی مەوالنای بڕوانە ، فارس
 مەولەویی یان مەولەوی بە ناسراو( ١٥٥٢-١٥١١) تاوەگۆزی عەبدولڕەحیمی سەید
 شێوەزاری بە کە بوو نەقشبەندی تەریقەتی سۆفیی و کورد ناوداری شاعیری کورد

 .ناساندووە مەعدووم بە خۆی هۆنڕاوەکانیدا لە..  شیعرەکانی گۆران هەورامی
 سەرەتادا لە.  بووە دایک لە تاوگۆزی ناوچەی سەرشاتەی گوندی لە ١٥١١ ساڵی لە
 بە پێدان درێژە بۆ دواتریش و خوێندن بە دەکات دەست باوکی حوجرەکەی لە

.  دەکات بابان و ئەردەاڵن ناوچەی بەناوبانگەکانی خوێندنگە لە ڕوو خوێندنەکەی
 سەرەتای لە کاتەی ئەو ، بەسەربردووە هەژاری بە تەمەنی زۆری بەشی مەولەوی
 لە وازی براکانی و خوشک بەخێوکردنی بۆ ناچار ، مردووە باوکی بووە خوێندندا
 سلێمانی لە.  خوێندنەکەی سەر گەڕاوەتەوە پاشان و ماوەیەک بۆ هێناوە خوێندن

.  وەرگرتووە ئیجازەی و کردووە تەواو خوێندنی نۆدشیدا عەبدولڕەحمانی مەال الی
 سەرشاتە لە دواتریش و هەڵەبجە دەوروبەری گوندەکانی بۆ گەڕاوەتەوە دیسان

 حەوت هاوسەری عەنبەرخاتوونی.  کردووە خەریک نووسینەوە و مەالیەتی بە خۆی
 زۆری کاریگەری و بووە گەورە کارەساتێکی ئەمەش.  مردووە خۆی لە بەر ساڵ

 و بووە کوێر ژیانیدا ساڵەکانی دوا لە مەولەوی.  مەولەوی شێعرەکانی سەر کردۆتە
.  دەردەکەوێت شێعردا پارچە چەند لە و دەروونی کردۆتەسەر زۆر کاری ئەمەش

 سووتانی ، هاتووە مەولەویدا بەسەر کە دیکەش تێکیکارەسا هەروەها
 تێیدا بەرهەمەکانی و کار لە بەشێک کە نیە لەوەدا گومانیش و بووە کتێبخانەکەی

 گۆڕستانی لە و مردووە ساڵیدا ٧١ لەتەمەنی ١٥٥٢ لەساڵی مەولەوی.  سووتاوە
 [ وە ویکیپیدیا لە. ]  نێژراوە سەرشاتە لە ئەسحابە
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http://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%95%D9%88%D9%84%DB%
95%D9%88%DB%8C 

 
  . دەکەمەوە بالو لێدوانێکەوە کورتە بە هۆنراوەیەک جارە هەر زنجیرە بە لەمەودوا

                                                            
 گەردنئازادیی و  کۆچ
 داناوە بۆم خۆم ناونیشانەکان. یە – ئا پیتی دووەمی هۆنراوەی ەدادیوانەک لە
  

 کۆچە وادەی وا دیارە ئازیز
 لۆچە و پێچ دوا ، ماڵئاوایی دوا

 
 زەواڵە لە روو ژووان دەوڵەتی
 مەحاڵە ئیدی ، بااڵت دیتنەوەی

 
 ئیلتیفاتێ بە کە خۆش دڵم سا

 ساتێ بتبینم بکەوە، الیە
 

 رازەکەت شیرین شنەی بێ دەبا
 گازەکەت مەینەت تاوێ، کا شل گوێ

 
 دوورە یەکجار ڕێ سەفەرمە، ئاخر

 زەروورە توێشوو پایان، بێ مەنزل
 

 دڵ توێشووی مەیلت چاو، توێشووی دیتنت
 مەنزڵ بە مەنزل گوێ توێشووی رازت

 
 نامرادیی دنیای چۆنە زانی کێ
 گەردنئازادیی بکەین یەک لە با
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 بێ هاورد جۆشێ ناڵەم شەوێ نەک
 کردبێ بێدار بەردەرگاتی، سەی

 
 جارێ نەیهیشتبێ چاوم سەیلی یان

 یارێ بۆ بەرێ پات گەردی سروە،
 

 بێ کێشا ئەرکی نیگام بە رووت یا
 بێ ئێشا برژانگ دڕکی بە بەرەپێت،

 
 وتەنگ شێت دڵەی کردبێ پەلەی یان
 خەدەنگ نیشانەی دەکەی داڵن کە

 
 تیرت برینی چەشتنی بۆ لە

 زنجیرت زولفی دابێ ئازاری
 

 مەرگ مەزەی دڵ بە دابێتت تۆ یان
 جەرگ توێی لە دابێ خەدەنگت تیری

 
 گیر و شێت دڵەی ڕەنجاندووتە یان
 تەقسیر کردووتە تیرەندازییت، لە

 
 پاالت تۆزگەردی نەدابی پێت یا
 باالت سووتاوی چاوی سورمەی بۆ

 
 بەخشی تۆم زوو من ببوورە، لێم تۆش
 نۆشی تؤییم بێ ژەهری ، حافیز خوا

 
 هاویشت تۆی دووریی زاری کە گەردوون

 گەشت بیانووی کردە بانەی کە دیارە
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 بێ بەهانە لە لێمان فەلەک تا

 بێ بانە ئەگەر دوورجێ شوکرانەین
 

 غەمگیینت دۆستی نەدا دەرفەتی
 بینینت بە سا وەکا نوێ تەمەن

 
 وەسەالمەت تۆ ئازیز، ، نەیهێشت نا

 . قیامەت کەوتە ئێمە دیداری
  

  لێرەدا
 جیابوونەوەیە و چۆک روداو - ١
: بوونیاریی خەمێکی کاتدا هەمان لە سۆزدار هەستیی ئەزموونێکی دەبێتە ئەمە - ٢

 یەکتربینینەوە مەحاڵیی و ژووان کۆتایی
 شیعری تایبەتمەندیی زۆری بە ئەمە کە تێدایە بابەتی یەکێتی هۆنراوەکە - ٣

 ئاکامەکانی و کۆچ ؛ رۆمانتیکییە
 وجودییەکانی نادیارییە ئازارو و پەرۆش بۆ سایکۆلۆجییە لەبرییەکی شیعرەکە  - ٤

 : شیعرەکە ناوەرۆکی بابەتی دەبنە پرس دوو:  جیابوونەوە و کۆچ
 بە ئەمە: بێت جیابوونەوە و کۆچ ئازاراوییەکانی ئاکامە دەرەقەتی چۆن شاعیر - ١

 ەوەکرد روونمان پێشتر وەک هەستەکان توێشووی هەڵگرتنی
 نیوان لە ئەمەش. لێدەکرێت یەکترنەبینینەوەی مەترسی هەمیشە جیابوونەوە - ٢

 ئەگەرەکانی بۆ رابردوو پیداچوونەوەی و ئازادیی گەردن پرسی خۆشەویستاندا
 . زویرکردن و وڕەنجاندن دڵشکاندن

 دەبیتە راىردوو، دۆستایەتیی ئەزموونەکانی لە هێمنە ووردبوونەوە رامان ئەم - ٤
 خۆشەویسیتی ڕادەی کە هەرەناسک شیعری ئاخاوتنێکی بەرهەمهێاننی هۆی

 . دەنوێنی خۆی کەسێتیی جوانی و هەست ناسکیی و مەولەوی
 کە بەوەی پێوەستن کە ئەوانەی تایبەتی بە  وەسفەکان و وێنەکان ناسکی سەرنجی

 گەردنئازادیی داوای دەبی بؤچی و دابێ ئازار دۆستەکەی دڵی چۆن دەشێ ئەو
 . بکەم راڤەیان ناکات پێویست ئاشکرایە هێندە وێنەکان ناسکیی..  بکات
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:  دەبێت تەواو هەنگادا سێ بە بابەت یەکێتی خاوەن یان ئۆرگانی شیعری  - ٨
 دەبن دروست لێی دەروونییانەی ناکۆکییە و گرژیی ئەو. ٢ بابەت پێشکەشکردنی.١
 . دەربڕدراون لۆجیکی و روونی بە هەنگاوەکە سێ هەر.  ئەنجام ٣ و
 

 جیابوونەوە و کۆچ
 ئاکامەکە و رەوش لە رامان و ئەزموون بیرهێنانەوەی

 
 ئەنجام

 :  دەربڕدراون هۆنراوەدا لەم بێرۆکانەی ئەو
 

 ژووان  دەولەتی
 

 سەفەر ئاخر
 سەفەر توێشووی

 
 نامرادیی دنیای

 گەردنئازادیی
 

 لێخوردبوونەوە ئەگەرەکانی ڕەنجاندنی
 نوێکردنەوە تەمەن
 قیامەت اریدید

 . بەکارهاتوون بیرۆکانە ئەم نواندنی بۆ کە بکە دیاری گوزارانە وێنەو ئەو
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