ڕەخنەی ئەدەبی و ڕەخنەی ڕەخنە
ڕەخنەی ڕەخنە چییە؟
یەکێل لەو تاتەتاًەی کە هاوغاى لەگەڵ ئەو پەرەضەًذى و
گۆڕاًاًەی کە لە دوًیای ئەهرۆی ڕەخٌەی ئەدەتیذا غیاوی پەیڤیي و
ورووژاًذًە ڕەخٌەی ڕەخٌەیە .ئەم زاراوەیە لە ژێذەرەکاًی ڕەخٌەی
ئەدەتیذا کۆهەڵێل زاراوە و دەضتەواژەی دیکەی تۆ تەکارهاتىوە
لەواًە ":هیتا ڕەخٌە" و "ڕەخٌەی دیالۆگیی" و "غیکردًەوەی گىتاری
ڕەخٌەیی" و "خىێٌذًەوەی ڕەخٌە"...هتذ هەهىوئەم زاراوە و
دەضتەواژاًە ئەگەر چی تە ڕواڵەت جیاوازى ،تەاڵم لە کرۆکذا
هەڵگری یەک واتاى .ئەگەر تواًەوێت لە چەهک و واتای ڕەخٌە
وردتیٌەوە پێىیطتە تەر لەوە تگەرێیٌەوە تۆ ًاضاًذًی زاراوەیەکی
دیکەی پەیىەضتذار کە ئەویع ڕەخٌەی ئەدەتیە ،هەرچەًذە ئەم
زاراوەیە چەًذیي پێٌاضەی جیاوازی تۆکراوە لەواًە " :ریٌیە ویلیل"
دەڵێت  :ڕەخٌەی ئەدەتی لە واتا گػتییەکاًی ڕووًکردًەوە و
هەڵطەًگاًذًی

دەقی

ئەدەتییە

دەرخطتٌی

چێژ

ئەدەتییەکاًە ،دیاریکردًی هەتەضتی غاکاری ئەدەتییە.

و

ڕەگەزە
"ئیثراهس"

دەڵێت :ڕەخٌە جۆرە تىێژیٌەوەیەکە کە تایەخ تە ًاضاًذى و
پۆلێٌکردى و غیکردًەوە و هەڵطەًگاًذًی دەقە ئەدەتییەکاى دەدات.

لە "الوعجن الوفصل في اآلدب"دا هاتىوە ڕەخٌەی ئەدەتی
هەڵطەًگاًذى و تڕیارداًە لە ڕووی هىًەری و ئەدەتییەوە تەضەر
دەقی ئەدەتیذا ،لەگەڵ ڕەچاوکردًی لە غێىازی پەیڕەوکردًذا .ئەگەر
چی ئەم پێٌاضاًە لە ڕواڵەتی دەرتڕیٌذا جىداى ،تەاڵم تا ڕادەیەک
کۆکي لەضەر ئەوەی کە ڕەخٌەی ئەدەتی پرۆضەیەکە هەوڵی
غیکردًەوە و هەڵطەًگاًذًی پێکهاتە و ڕەگەزەکاًی دەقی ئەدەتی
دەدات ،تایەخ تە دەرخطتٌی تەهای ئیطتاتیکی و ئایذیۆلۆژی دەقی
ئەدەتیی دەدات .تە ضەرًجذاى لەم پێٌاضەیە تۆهاى دەردەکەوێت کە
هەریەك لە دەرتڕیٌەکاًی غیکردًەوە و هەڵطەًگاًذى ئەرکی خۆیاى
لە پرۆضەی ڕەخٌە گرتٌذا هەیە کە دوو تٌەهای گرًگی کاری
ڕەخٌەییي ،یەکەهیاى پتر خۆی

لە واتای وەضفکردًی ڕەگەز و

دەرخطتٌی چۆًیەتی پێکهاتٌی دەقی ئەدەتیذا دەتیٌێتەوە تە تێ
خۆتەضتٌەوە تە تڕیاری پەضٌذکردى و پەضٌذ ًەکردًی دەق.
هەڵطەًگاًذًیع واتای ئەو ڕاڤەکردى و لێکذاًەواًە هەڵذەگرێت ،کە
لەضەر تٌەهای هەًذێک پێىەری ڕەخٌەیی تڕیار لەضەر هەردوو
الیەًی هىًەریی و ًاوەڕۆکی دەقی ئەدەتی دەدات .لەم ضۆًگەیەوە
دەکرێت تڵێیي  :ڕەخٌەی ڕەخٌە تریتییە لە خىێٌذًەوە و پێذاچىوًەوە
و ڕاضتکردًەوەی هەهىو ئەو کارە ڕەخٌەییاًەی کە ئەرکیاى
غیکردًەوە و هەڵطەًگاًذًی دەقی ئەدەتییە ،کە ئەهەظ لەپێٌاو

تىًیادًاًی گىتارێکی ڕەخٌەیی و هەعریفی و کە تایثەتوەًذێتی
تاتەتییاًە و ئیطتاتیکای دەقی ئەدەتی رەچاو تکات .ڕەخٌەی ڕەخٌە
وەکى دیاردەیەک لەًاو تىێژیٌەوە ڕەخٌەیی و ئەدەتییەکاًذا ،هەر لە
خۆیەوە

تە

چەغٌێکی

هەڕەهەکی

و

چێ

ًەتىوە،

تەڵکى

پەرچەکردارێکە لە هەهثەر و ئەو تارودۆخەی کە دەوری ڕەخٌەی
ئەدەتی تەًیىوە ،یەکێک لە دەرهاویػتەکاًی ئەو پەرەضەًذًاًەی کە
تیۆر و هیتۆدە ڕەخٌەییەکاى تە خۆیاًەوە تیٌیىوە ،کە زۆرتەیاى
ضیوا و ئەرک و ئاهاًجی تایثەتی خۆیاى هەیه ،تەًاًەت
هەژهارکردًیػیاى چەغٌی تێگەیػتٌیاى ضاًا ًییە .هەر ئەهەظ
وایکردووە کە جۆرە تەًگژە و ئاڵۆزتىوًێک تەرۆکی ڕەخٌەی
ئەدەتیی تگرێتەوە ،کە ڕەخٌەگری ئیٌگلیسی "ئای  .ئەی .ریچاردز" ئەم
دیاردەیەی تە "ئاژاوەی تیۆرە ڕەخٌەییەکاى" ًاو دەًێت ئاهاژە
تەًێىیەکذا چىوًەی ًێىاى تیۆرە ڕەخٌەییەکاى دەکات ،کە تە درێژایی
هێژووی ڕەخٌەی ئەدەتی تەدوای یەکذا هاتىوى ،ئەم ئاڵۆزتىوًەظ
ڕەخٌەی ئەدەتی کردۆتە گۆڕەپاًی تاقیکردًەوە و ضەلواًذًی
جۆرەها تیۆر و هیتۆدی ڕەخٌەیی جیاواز ،تەًاًەت ڕەخٌەگراًی ضەر
تە یەک جۆری ڕەخٌەیع لە دیذی جیاواز کاریاًکردووە ،هەرتۆیە
تەتایثەتی لە کۆتایی ضەدەی تیطتەهەوە ڕەخٌە هەوڵی غیکردًەوە و
هەڵطەًگاًذًی گىتاری ڕەخٌەیی داوە .تێگىهاى لەگەڵ گۆڕاًی تىاری

ئیػکردًی ڕەخٌە لە دەقەوە تۆ گىتاری ڕەخٌەیی ضتراتیژییەتی
هاوکێػەی غیکردًەوە و هەڵطەًگاًذى یع گۆڕاوە ،لەم ضۆًگەیەوە
دەکرێت تگىوترێت کە ئەرکی کاری ڕەخٌەیی لەگەڵ ضەرهەڵذاًی
چەهکی ڕەخٌەی ڕەخٌە ضٌىری جىگرافی خۆی تەزاًذووە تە
ڕووتەرێکی فراواًتر پیادەی ئەرکەکاًی خۆی دەکات ،تە غێىەیەك
خىدی ڕەخٌە تىوەتە کەرەضەیەک تۆ ڕەخٌەگرتي ،تەهەظ ڕەخٌە تە
چەغٌێکی هۆغیاراًەتر ،تە غێىازێکی پڕ تایەخاًەتر هەوڵی
چاکترکردًی ئاهرازەکاًی خۆی دەدات .ئەو ئاهاًجاًەی کە ڕەخٌە
ڕەخٌە هەیەتی تۆ پاراضتٌی کاری ڕەخٌەیی لە هەر هەڵەیەکی
تاتەتیاًە ،ڕەخٌەگری ڕەخٌە دووچاری تارێک ئەرکی قىرش
دەکاتەوە ،کە لە کاتی غیکردًەوە و هەڵطەًگاًذًی ئەزهىوًە
ڕەخٌەییەکاًذا یەخەی دەگرێت ،ئەهەظ تە ئاهاًجی دەرخطتٌی ئەو
هیکاًیسهاًەیە کە خىدی پرۆضەی ڕەخٌە تەڕێىە دەتەى ،لە ڕێگەی
ئەو هیکاًیسهاًەوە هەقیقەتی جۆری کارە ڕەخٌەییەکە ئاغکرا دەتێت،
ئەهەظ تە غىێٌهەڵگرتٌی هەًگاوەکاًی کاری ڕەخٌەیی و چۆًیەتی
ڕواًیٌی ڕەخٌەگر ،کە دەتێتە هۆی ًاضیٌەوەی کارە ڕەخٌەییەکە ،لە
رێگەی ئەم ًاضیٌەوەیەغەوە دەتىاًرێت ترش و گىهاًی هەرچی
تێکەڵکاری و هەڵە تێگەیػتي هەیە تڕەوێتەوە ،تەهەظ ڕەخٌەی
ڕەخٌە ئەرکی وریاکردًەوەیە لەالیەًە غاراوەکاًی ًێى دەقی ئەدەتی

و پرۆضەی ڕەخٌەگرتي لە هەهاى کاتذا و ئەو ئاڵۆزیی و
تەیەکذاچىوًاًە دەتیٌێت ،کە هەریەک لە ئەدەب و ڕەخٌە ڕۆڵیاى لە
غاردًەوەیاًذا هەیە .تەهەظ لەم کردەیەدا ڕەخٌەی ڕەخٌە لەتڕی
ئاهاًجێک دوو ئاهاًج دەپێکێت واتا  :خىێٌذًەوەیەکی جىوت ئاهاًج
دەکات ،ئەویع تە خىێٌذًەوەی کاری ڕەخٌەیی و خىێٌذًەوەیەکی
هەڵطەًگێٌەراًەیە ،لەهەهاى کاتذا

لەهیاًەی ئەم خىێٌذًەوەیەدا

تێگەیػتٌێکی تایثەتی تۆ دەقی ئەدەتی ڕەخٌەلێگیراو دەتێت.
ضەرتاری ئەهەظ ڕەخٌەی ڕەخٌە هەًذێکجار تە هەڵثژاردًی
کۆهەڵێک کاری ڕەخٌەیی لە چىارچێىەیەکی دیاریکراودا

ڕووی

هەتەضتی خۆی ئاڕاضتەی پەیڕەوی تاو و یاضای گػتیی ئەدەتی و
ڕەخٌەیی دەکات ،تەهەظ ڕێرەوی گػتیی تسووتٌەوەی ئەدەتی
دەردەکەوێت ڕادەی ضطتی و تىژاًذًەوەی
ڕەخٌەی ئەدەتیی

هەًگاوەکاًی تساڤی

دەردەکەوێت .هەر لەم گۆغەًیگایەوە "ئیٌریک

ئەًذرضۆى ئیوثرت" دەڵێت :یەکێک لە ڕێچکەکاًی ئەم ڕەخٌەیە خۆی
لە هەڵثژاردًی کارە ڕەخٌەییەکاًی ژهارەیەک لە ڕەخٌەگرە
هەزًەکاًذا دەتیٌێتەوە لەگەڵ لێکهەڵىەغاًذًەوەی ڕەهسی تێگەیػتٌە
تاکە کەضییەکاًییاى دەرتارەی جیهاى ،ضەرًجەکاًیاى

لەتارەی

تەهای ئەدەتی غێىازەکاًیاًەوە واتا :هاهەڵەکردى لەگەڵ ڕەخٌەگراى
تەهەهاى غێىەی هاهەڵەکردًی ڕەخٌەگراًە لەگەڵ غاعیراًذا .لە

ڕواًگەی ئەم تۆچىوًەی ضەرەوەدا تە ئاوڕداًەوە لە کاری ڕەخٌەیی،
ڕەخٌەگراًی خاوەى ئەزهىوى

دەتىاًرێت هێڵە گػتییەکاًی تساڤی

ڕەخٌەیی ڕەًگڕێژ تکرێت ،هاوتەریة لەگەڵ ئەهەغذا پەًجەی
پەیثردى تۆ هەهىو ئەو هۆکارە ًاوەکی و دەرەکییاًە درێژ دەکرێت،
کە ڕۆڵیاى هەیە لە پەرەضەًذى و الوازکردًی تساڤی ڕەخٌەی ئەدەتی،
هەروەها تە غیکردًەوەی ڕوواًیٌە ڕەخٌەییەکاى ژێذەری هەعریفی
ڕەخٌەگر ،ڕادەی رۆغٌثیرییەکەی دەخرێتەڕوو تۆچىوًی تایثەتی،
لێهاتىویی و هەڵکەوتىوییەکەغی دەردەکەوێت تەهەظ :تۆچىوًە
ڕەخٌەییەکاى لێکهەڵذەوەغێٌەوە ،تۆ پػکٌیٌی تىخوە ئایذیۆلۆژییە
دەهاهکذراوەکاًی ًێى تیۆرەکاى .ئەم کارەظ واتای ئەوە ًاگەیەًێت
کە ئەرکی ڕەخٌەگری ڕەخٌە قەتیص دەتێت لە گەیاًذًی ڕەخٌەگرێک
تۆ لىوتکە کە ئەو تە تلیوەتی دادەًێت یاى هێڵێکی ڕاضت و چەپیع
دەهێٌێت تەضەر ئەو ڕەخٌەگرەی کە پەضٌذی ًاکات تەڵکى ڕەخٌەی
ڕەخٌە تۆ ئەوە لەدایکذەتێت کە ڕەخٌە ًەتێتە هەیذاًی ضەًگەرگرتي
لە الیەًێک ،کە تێیذا ضەرکەوتىو و ژێرکەوتىو دەضتٌیػاى تکرێت،
لەهیاًەی تڕیارداى
پرۆضەی ڕەخٌەییذا

لە ضەر هەقیقەتی هەضەلەکاى .کەواتە لەًێى
"دەق" و

"ڕەخٌە" و "ڕەخٌەی ڕەخٌە" ئەم

ضێکىچکەیە لە تازًەی خسهەتکردًی دەقی ئەدەتیذا هاریکاری
تەواوکردًی کارەکاًی یەکترى ،تەتێ تىارداى تۆ الضەًگکردًی

هاوکێػە ڕەخٌەییەکاى .هەهىو ئەو هەواڵًەی کە ڕەخٌەی ڕەخٌە،
لەپێٌاو پاراضتي و تەرگریکردى لەو هەڵکػاى و داکػاًاًەی کە
ڕەخٌە لە ڕێکردًی تەًێى تەًگژە و ئارێػە ڕەخٌەییەکاًذا دەیذات،
ڕاضتەوخۆ تێت ،یاى ًاڕاضتەوخۆ و هەتەضتذارتێت ،یاى تێ هەتەضت،
تەدەم ئەم کارەغەوە کۆهەڵێک ئاکاهی تاغی لێذەکەوێتەوە لەواًە:
هاریکاریکردًی خىێٌەر لە خىێٌذًەوە و غیکردًەوەی کارە
ڕەخٌەییەکاى و دەقە ئەدەتییەکاى لە یەککاتذا ئەهەظ لەپێٌاوی
ئەوەی کە قۆًاغی تێگەیػتي

لەوەی کە ڕەخٌەگری ئەدەتی

دەرتارەی دەقی ئەدەتی گىوتىیەتی جێ تهێلیت هەًگاو تٌێ تەرەو
قۆًاغی ئەوەی کە ڕەخٌەگر چۆى و لەتەر چی ئەهەی گىوتىە؟.
هەروها پێػکەغکردًی تۆچىوى و دیذی تازە تۆ کارە ڕەخٌەییەکاى،
ڕەخطاًذًی هەڵ تۆ خطتٌەڕووی پرضیاری یەک لە دوای یەک
دەرتارەی ًاضٌاهە و کەرەضتە و ئاهراز و تىارەکاًی کارە
ڕەخٌەییەکاى،

جگە لەهاًەظ ئاضاًکاریکردى و دەضتگرتٌی

ڕەخٌەگراى تۆ دۆزیٌەوەی رێگای داهێٌاى ،چۆًییەتی تژارکردًی
تاتەتەکاى هەروەکى "تێری ئیگڵتي" کە

لەتارەی ڕۆڵی ڕەخٌەی

ڕەخٌەوە ئاهاژە تەوە دەکات کە تەًیا کاری ڕەخٌەی ڕەخٌە داًاًی
پێىەرێک ًییە تۆ هەڵطەًگاًذًی تیۆرە ڕەخٌەییەکاى ،تەڵکى
ًەخػەداًاًە تۆ فەراهەهکردًی پڕۆضەی داهێٌاى و پػکٌیٌی

لۆژیکییاًەی ئى گىتاًەیە کە تێگەیػتي لێیاى ئاضاى ًییە ،ئارێػەیەک
هەیە کە غایەًی ڕاهاًێکی قىوڵەً ،اکرێت فەراهۆغی تکەیي ،کە
زۆجار لەتەک

تاضکردًی ڕەخٌەی ڕەخٌەدا دووچاری دەتیٌەوە،

ئەویع ڕادەی ضەرتەخۆی ڕەخٌەی ڕەخٌەیه لە ڕووی تىوى و و
ًەتىوًی کەرەضتە و ئاهراز و تیۆرێکی تایثەت تە خۆی ،هەروەها
چۆًیەتی

پاتەًذتىوًی تە هیتۆدتەًذی لە پڕۆضەی ڕەخٌەگرتٌذا.

هەًذێک لە ضەرچاوەکاًی ڕەخٌەی ئەدەتیی تاًگەغە و پێػٌیازی
ضەرتەخۆیی ڕەخٌەی دەکەى ،پێیاًىایە کە ڕەخٌەی ڕەخٌە پێىیطتی
تە تیۆر و ضەرچاوەیەکی هەعریفی تایثەت تەخۆی هەیە ،وێرای ئەو
کەرەضتە و ئاهرازاًەی کە ڕەخٌەی ئەدەتی دەیاًخاتە تەردەضت،
لەگەڵ ئەوەغذا هەضتیاى تەوە کردووە کە تاکى ئێطتا ڕەخٌەی
ڕەخٌە ًەیتىاًیىوە ئەم ضەرتەخۆییەی خۆی ڕاتگەیەًێت هەًذێک
ژێذەری دیکەی ڕەخٌەیی زۆر ڕووى

و ئاغکرا ضەرتەخۆیی و

ڕەخٌەی ڕەخٌەییاى ڕەتکردۆتەوە ڕاغکاواًە تڕیاری کارپێکردًیاى
لە تازًەی ڕەخٌەی ئەدەتیذا داوە ،چىًکە پێیاًىایە کە ڕەخٌەی ڕەخٌە
تا ئێطتا پڕۆژەیەکی کراوەیە لە ضٌىورێکی دیاریکراو و ضەرتەخۆدا
هیتۆدتەًذ و تیۆریسەًەکراوە .لە ضۆًگەی ئەم دوو تۆچىًە
جیاوازەوە تاری ضەرًجواى تەرەو ئەوە دەچێت کە لەتەرئەوەی
ڕەخٌەی ڕەخٌە تاتەتێکی تازەیە لە ًێى ڕەخٌەی ئەدەتییذا لە ڕووی

تیۆریسەکردًەوە تە دەگوەى هػىوری تۆ خىراوە ،ضەڕەرای ئەهەظ
ئەو تىێژیٌەوە ڕەخٌەییاًەی کە لەم تىارەدا ئەًجاهذراوى ،ئەگەر
تاضیػیاى کردتێت پتر لە چىارچێىەی پڕاکتیکذا تىوًی خۆی
ضەلواًذووەً ،ەك تە داڕغتٌی تیۆر ،دروضتکردًی زاراوە،
لێکذاًەوەی چەهل

و واتای تایثەتی ،هەوڵی غرۆڤەکردًی ئەم

تاتەتەیاى داتێت ئەهەظ گەواهیذەری ئەو ڕاضتییەیە کە ڕەخٌەی
ڕەخٌە تا هەًىوکەظ ًەیتىاًیىوە جاڕی ضەرتەخۆیی وەك
هەعریفەیەکی ئەدەتیی داتڕاوە لە ڕەخٌەی ئەدەتی تذات ،هەر لەتەر
ئەهەغە "کارلىًی" و "فیللى" لە ئاضت ئەم هەضەلەیەدا تێذەًگ
ًاهێٌٌەوە دەڵێي :ڕەخٌەی ڕەخٌە چەغٌی هەعریفەیەکی ًاضەرتەخۆ
دەردەکەوێت ،هەروەکى "پۆلهاى" ئاهاژەی تۆدەکات ،تەًیا ئەویػە کە
تٌچیٌەی ڕاضتەقیٌەی ڕەخٌە هتواًەدار دەکات .هەرچی پەیىەًذی تە
پاتەًذتىوًی ڕەخٌەگری ڕەخٌەوە هەیە ،لە تەکارهێٌاى و هەڵثژاردًی
هیتۆدێکی ڕەخٌەیی لە پڕۆضەی ئەًجاهذاًی کارە

ڕەخٌەییەکاًذا،

ئەوا دەغێت تگىوترێت :ئاضاییە تۆ ڕەخٌەگری ڕەخٌە کە
دەضتثەرداری ئاهاژەکردى تە یەکێل لە هیتۆدەکاًی ڕەخٌەی دەق
تێت ،ئەم هەڵثژاردًە تۆ خىدی ڕەخٌەگراًی دەق جێ تهێڵێیت ،چىًکە
تىاری ڕاضتەقیٌەی لێکۆڵیٌەوە تایثەتییەکەی ئەو هەعریفە ًییە ،تەڵکى
هەعریفەی هەعریفەیە ،تەاڵم ئەهەظ ئەوە ًاگەیەًێت کە خۆی لە

هەهىو جۆرە دەضتەهۆتىوًێک تە هیتۆد دەپارێسێت ،تەڵکى ضروغتی
ئەو کارە ڕەخٌەییەی کە ئیػی تێذا دەکات چۆًیەتی و چەًذێتی
تەکارهێٌاًی ئاهراز و چەهل و کەرەضتەکاًی هیتۆدی ڕەخٌەی دەقی
ئەدەتی ئەم ضىودهەًذتىوى و پاتەًذتىوًە تە هیتۆد دیاریذەکات .کە
ئەهەظ تە پێی کارە ڕەخٌەییە جیاوازەکاى دەگۆڕێت ،چىًکە یەکێک
لە

ئەرکە

ضەرەکییەکاًی

ڕەخٌەی

ڕەخٌە

تەراوردکردى

و

تەراهثەرکردًی کارە ڕەخٌەییەکە لەگەڵ هەقیقەت و ژێذەری تٌەڕەتی
ئەو هیتۆدە و جۆرە ڕەخٌەییەی کە ڕەخٌەگری دەق کاریپێکردووە،
یاى تاًگەغەی تەکارهێٌاًی کردووە ،لەهیاًەی ئەو تەراوردکردى و
تەراهثەرکردًەغذا

دوو

هەًگاوی هیتۆدیاًە هەى ،کە لەضەر

ڕەخٌەگری ڕەخٌە پێىیطتە پەیڕەویاى تکات ،یەکەهیاى :پاتەًذتىوى
تە تٌەهای تێالیەًی

لەهەڕ ئەو هیتۆدەی کە ڕەخٌەگری لێکۆڵراو

هەڵیثژاردوە، .هەرچی هەًگاوی دووەهە :تەگەڕخطتٌی هەهىو
هەعریفەهاى دەرتارەی هیتۆدی پیادەکراو ،لەپێٌاو
ڕەخٌەگر لە گىزارغتکردى
ڕەخٌەی ڕەخٌە

لە تۆچىوًە

کۆًترۆڵکردًی

تایثەتییەکاًی .کەواتە

وەکى پرۆضەیەک لە تۆغاییذا ڕووًادات،

پێىیطتییەکە پەیىەًذییەکی پتەوی تە تاری ڕەخٌەوە هەیە لە دۆخە
جیاوازەکاًذا ،ئەم پێىیطتییەظ پتر لە دوو دۆخی جیاوازدا ڕەگ
وڕیػەی خۆ دادەکىتێت و تىوًی خۆی دەضەلوێٌێت یەکێکیاى لە

دوای ئەوەی

کە کەرەضتەیەکی ڕەخٌەیی زۆر کەڵەکە دەتێت لە

هاوەیەکی زۆر یاى کەهذا ،ئەهەظ جۆرە تێکچڕژاًێک دروضت دەکات
کە ضتراتیژیەتی گىتاری ڕەخٌەی پەرت دەتێت ،کە کاری ڕەخٌەی
ڕەخٌەیە تساڤی ڕەخٌەی ئەدەتی لەم دۆخە دەرتاز تکات .دۆخەکەی
دیکەظ لە دوای ئەوەی کە هاوەیەکی دوور و درێژدا کەرەضتەی
ڕەخٌەیی کەم دەێتەوە ،ئەهەظ پێىیطتی تە زاًیٌی ژێذەر و هۆکاری
ئەو پاغەکػێ و ضطتییە هەیە ،لەتەرئەوە ڕەخٌەی ڕەخٌە
هەردوو دۆخەکەدا دێتە هەیذاى تۆ

لە

خطتٌەڕووی ڕەهەًذە

جیاوازەکاًی کارە ڕەخٌەییەکاى ،تژارکردى و پۆلێٌکردًیاى تە زۆری
لە دۆخی یەکەهذا ،تەهەتەضتی کاراکردًی تساڤی ڕەخٌەیی وەک
پەرچەکردارێک دژی دۆخی دووم ،دەضتٌیػاًکردًی ئەو کەلێي و
کەهىکىڕییاًەی کە کاری ڕەخٌەییاى ئیفلیج کردووە تۆ پاراضتٌی
ڕەخٌە لە ضرەوتي و جىیٌەوەی کۆى ئەهە تە زۆری لە ڕەخٌەی
دووەهذا.

