جیاوازی خواستن ولێکچواندن
 )1لێکچواندن دوو بنەڕەتی هەیە (لێچوو – لەوچوو) ،بەاڵم خواستن یەک بنەرەتی هەیە (یان لێچوو –
یان لەوچوو).
 )2لە لێکچواندندا ئەوە هەر ئەمینێ کە مرۆڤ هەست بکات لەوچوو وتەواوتر ،یان دیارترە لە لێچوو،
بەاڵم لە خواستندا هەردووکیان (لێچوو  -لەوچوو) تێکەڵ دەکرێن ،ئەو تێکەڵ کردنەش دوو شتەکە
زیاترلێک نزیک دەکاتەوە.
 )3لە لێکچواندندا (لێکچوون) دەشێ بگوترێ ودەشێ نەگوترێ ،بەاڵم لە خواستندا بە هیچ جۆرێک
لێکچوون نابێ دیاربێ ،ئەگەر دیاربکەوێ نابێتە خواستن ودەبێتە لێکچواندن.

خواستن ئاشکرا
لە حەققی مەقدەمی حاجی ،قوڕی کێ کدم ،بەسەرخۆما خواستن ئاشکرا ،دڵێکم بوو لەو دونیادا ،ئەویش
بەینێکی تۆراوە.
(دڵێکم بوو) واتە کەسێکی ئازیز وخوشەویستی وەکو دڵەکەم هەبوو ،وشەی (دڵ) بە ئاشکرا بۆ ئەوە
مەبەستە خواستراوە وئەدای کاری خۆی دەکات قەرینەش (شۆراند) کە دیارە ناکرێ دڵ بۆ ماوەیەک
تۆڕەی لە خاوەنەکەی خۆی وبەشکو ئەوەی دەتۆڕێ خاوەن مرۆڤە دڵەکەیە نەک دڵەکە.

جۆرەکانی خواستن
 )1خواستنی ئاشکرا  :لەم جۆرەدا یەکێک لە بنەڕەتەکانی لێکچواندن هاتووه ،ئەویش لەوچووە
کەوابێ لە خواستنی ئاشکرادا لێچوو الدەبرێ ولەوچوو دەمینێتەوە ،بۆ نموونە:
هەرچەند گوڵ سیس ئەبێ بگرین
ئاڵتونی دار ئەڕژێ بگرین
 )2خواستنی درکاو :ئەو خواستنەیە کە یەکێک لە بنەڕەتەکانی لێکچواندن تێدا مابێتەوە ،ئەویش
لێچووە ،بۆ نموونە:
ڕۆژتر ئەی باوی نەورۆزی لەبن بەفری گران
کانی پێی سیربوو چناریش دەستی بۆۆ پەنجەی ترزی.
خواستن لە نیوە دێری دووەمدایە ،کە دەڵێ (کانی پێی سڕبوو)( ،چناریش دەستی چوو)
(چناریش پەنجەی ترزی) لە ڕاستیەکانی پێی نیە ،بەاڵم بە مرۆڤێک چوێندراوە کە دوو چاری ئەم
عاڵەتە دەبێ .کە لە ئەسڵ بەم شێوەیە بوو کەبڵێ (کانی وەکو مرۆڤێک پێی سڕبووە) .لێرەدا
(کانی) لێچووە ،مرۆڤ لەو چووە( ،چناریش دەستی چوو) کە ئەمەش بە مرۆڤ چواندووە ،خۆی
چنار دەستی نیی لێرەدا تەنیا لێچوو هاتووە کە وشەی (چنارە) لەوچوو ال برا وەک (مرۆڤە).
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 وەرە شۆش وێلێ شەوقی شەو زەوی کە برو ڕەش بووە چاوی کاڵی خورشید.
 دەیکەنە لێکچواندن ،چاوی وەکو مرۆڤ کاڵە.
 کە لێوی گوڵ بە هەناسەم ئەگا ،ئەڵێی ئاخۆ چ خونچەیێکا بەردەم بای صەباوە پێدەکەنی.

پ //خواستن دەربینە لەم شیعرە ،وخواستن درکاوە نموونە بۆ خواستنی ئاشکرا-:
لە ڕۆژئاواوە ئیشەو بێ نیقابە
مرهی من ،ما هی بێ مەفەڕ کەوتا.
 خۆشیان بارکرد الی من چوونە سەمرای عەدەم خواستی درکاوە لەشکری دەرد بەاڵ یان هاتە
سەر من دەم بەدەم.
خۆشیان بارکرد وەکو ماڵی کەسێک
خۆشیان //لێچووە درکاوە
ماڵی کەسێک //لەوچووە نەهاتووه
 دڵ دەڵێ سریدی چەمەن خۆشە جەوابی نادەم مودەتێکر لە قەفەس دایە عەزابی نادەم
دڵ //لێچووە
مرۆڤ //لەوچوو

درکە (کینایە) -:ئەوەیە ڕاستەوخۆ ناوی سیفرت یان موصوف نەدرێ ،بەڵکو بە هۆی شتی ترەوە بدرکێند
لە درکەدا مەرج نییە نیشانە هەبێ بۆ ئەوەی دەربکەوێ کە مانا یان واتا درکاوە کە مەبەست بێ ،لەوانەیە
مانای ڕاستەقینە وشەکان مەبەست بێ ،هەرچەندە مەبەستی سەرەکی هەرمانا درکاوەکەیە.

درکە -:دەربڕینێکە دوو واتای هەیە ،یەکیان نادروست ویەکیان درکاوە ،مەبەست واتا درکاوەکەیە نەک
واتا دروستەکە ،هەرچەندە هەندێک جار چ ڕێگریەک نیە واتا دروسترکەش مەبەست بێ ،بەاڵم هەندێک
جار عەقڵ قبووڵ ناکات جگە لە واتای درکاو واتای دروست مەبەست بێ.

درکە -:بریتییە لەوەی شتێک بخەیە ڕوو ،بەاڵم مەبەست شتێکی دیکە بێ.
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دەستی کورتە ،دەستی درێژە ،چاو پانە ،بی چاو وڕووە.

بنەڕەتەکانی درکە
 )1دەربڕینی درکاو -:ئەوو وشانەیە کە لە دەربڕیندا بە کار دەهێندرێن.
 )2واتای دڕکان -:ئەو واتایەیە کە لە دەربڕینەوەکان بەر جەست دەبێت.
جۆرەکانی درکە
 )1درکە لە سیفەت.

 )2درکە لە مەوسوف )3 .درکە لە هاولری

 )1درکە لە سیفەت -:لێرەدا سیفەتی داواکراو شاراوەیە ،سیفاتی دیکە بەدیلی پێویست بەوە مان
هێناوە ،واتا لەم جۆرەدا وەسفکراو باس دەکرێت وسیفەت دەشاردرێتەوە ،هەرچەندە سیفەتەکە
خۆی مەبەستە.
 حاجی کەسێکە بێ کەس بۆ ئێوە قوڕ دەپێولێ گوێی لێدەگرن زەریفە ناگرن بەاڵ لەخۆتان.
 لێرەدا دەربڕینی درکاو قوردەپێوێ بە واتای درکاو ماندوبوونی درکاو درێژەدا لە (قور دەپێوث)
دا بەر جەستە دەلێ کە ئەم وەسف کراوە کە مەبەست لێی ئەو ماندوبوونەیە کە وەیکات ،چونکە
(قورپێوان) ماندووبونی دەوێ ،ئەوەی قوڕ دەپێوێ ماندودەبێ.

 )2درکە لە مەوسوف -:لەم جۆرەدا سیفەتێک یان چەند سیفەتێک دەگوترێ کە تەنیا لەیەک شتدا یان
لە یەک کەسدا هەن بەم شتانە دەگرینەن ناسینی خاوەنی سیفەتەکان کە (مەوسوفە) واتا لێرەدا
وەسفکراو (مەوسوف) دەشارێتەوە وسیفەت باس دەکرێ ،هەرچەندە مەوسولەکە خۆی
مەبەستە.
بۆ نموونە //حەالق بانگی کرد خاوەن بارەدار وەرە لێت بکڕم مریبەرە بازاڕ
مەبەست لە خاوەن بارەدار ئەو کەسەیە کە رارەدارەکەی پێیە ،ئەویش ناوێکی هەیە ،بەاڵم لەبەر ئەوەی
کابرای (حەالق) ناوی دروستی ئەو خاوەن دارە نازانێ بۆیە بە وەسفێک بانگی دەکات کە حێی ناوەکەی
بگرێتەوە ،واتای یەکەم (خاوەنی بارەدارە) واتای دووەم ناوی خاوەن بارەدارەیەکە کەسەکە خۆیەتی.
دەربرینی درکا ،خاوەن بارەدارە واتای درکاو (ناوی ئەو خاوەن بارەدارەیە کە کەسەکە خۆیەتی).
واتا ناسی
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ئەو یاسا وڕێ وشوێنانەیە ،بە هۆیانەوە دەردەکەوێت ،کە دەربڕین تا چ رادەیەک لەگەل ئەو بارە بیرییەی
گوزارشتی لێدەکات ،رێک وپەسەندە ،تاوەکو دەربڕینەکە بە وشێوەیە بێت ،کە مەبەستەوە
دووربکەوێتەوە لە تێکەوتنی هەر هەڵەیەک.
باسەکانی واتاناسی
ئەمانەی خوارەوەن( :هەواڵ ،دارشتن ،پێشخستن ودواخستن ،تایبەتی ،جیاکردنەوە وبەستنەوە،
یەکسانی ،کورتبڕی ،درێژبڕی).

ماموستای وانە
جیهان عبدالوهاب احمد
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