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 پێناسەی ڕەوانبێژی: 

 _ بریتییە لە درێژبڕییەکی بێ زیادە. 

 بریتییە لە کورتبڕییەکی بێ کەم و کوڕی. _ 

 بریتییە لە یەکسانی نێوان وشە و واتا. _ 

 زانستەکانی ڕەوانبێژی: 

 -/ جوانکاری: کە دوو جۆرە:١

چەند  جوانکاری وشەیی: پەیوەندی بە دەربڕینەوە هەیە ئەویش لە  (１

 هونەرێک پێکهاتووە. 

 ئەم جۆرە پەیوەندی بە واتای وشەکانەوە هەیە. جوانکاری واتایی:  (２

 هونەرەکانی ڕەوانبێژی: 

کە لە دەربڕیندا بە تەواوەتی  بریتییە لە دوو وشە  ەگەزدۆزی:هونەری ڕ /یەکەم

 جیاوازین. وەکو یەک بن یاخود 

 ڕەگەزدۆزی دوو جۆرە: 

وەکو یەکن، بەاڵم  أ/ ڕەگەزدۆزی تەواو: بریتییە لە بوونی دوو وشە کە لە ڕواڵەتدا 

لە ڕووی ژمارەی پیتەکان و ڕیزبوونیان  لە واتادا جیاوازن، دەبێ هەردوو وشەکە 

 وەک یەک بن. 

 ئااڵزۆردارا گەل لە قەاڵی .......  ئااڵکاوە کە هەڵیکرد نم//      

، بەاڵم لە واتادا جیاوازن  وشەکانی ) ئااڵ / ئااڵ ( دوو وشەن لە شێوەدا وەک یەکن

) ئااڵی دووەم( بە مانای ئەوەیە کە خەڵک لە  )ئااڵی یەکەم( بە مانای عەلەم دێت 

 دەوری شتێک کۆدەبنەوە و لێی دەئاڵێن. 

 دەور نەما نامێنێ کەس لە .... کە باوکی  دەور ئەزانی کەوا پێنج ڕۆژە نم//   

دوو وشە هەتا ڕادەیەک لێکچوون هەیە  ب/ ڕەگەزدۆزی ناتەواو: بریتییە لە بوونی  

 لە ڕووی واتاوەش واتایان جیاوازە. لەنێوانیان بەاڵم لێکچوونەکە تەواو نیە 
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 ناتەواو: جۆرەکانی ڕەگەزدۆزی 

شێوە و  ژمارە و / ڕەگەزدۆزی ناتەواوی جودا: بریتییە لە بوونی دوو وشە کە ١

لە پیتەکان  ڕیزبوونی پیتەکانیان تا ڕادەیەک وەک یەکن، بەاڵم لە یەکێک 

 جیاوازیان هەیە. 

 بەرزە وانەی شەهیدی ئەوەندە نم//.    

 لەرزە کۆشکی دوژمنی پێ هاتە         

لەم دێڕە شیعرەدا وشەکانی ) بەرزە/ لەرزە( تەنها لە پیتێکدا جیاوازن بەمەش  

 ڕەگەزدۆزی ناتەواوی جودا دروست بووە. 

 پڕ مەشکەی هەر لە یادمە دەنگی نم//.     

 گڕ ئاگری تەپاڵە، تەپەی نان و           

/ ڕەگەزدۆزی ناتەواوی پێچەوانەیی: بریتییە لە بوونی دوو وشە کە ژمارە و  ٢

 جۆری پیتەکان وەک یەکترن، بەاڵم ڕیزبوونی پیتەکان تەواو پێچەوانەن. 

 نەک هەر خۆمان       نم//.  

 بگرە هەتا سروشتی             

 تا درەختی  ئاوی شاخی           

 نیشتیمان  ناو               

 ئێمە چۆنی لەگەڵێکا          

 وان ئەوانیش               

هەر وشەیەک  هەردوو وشەکانی ) ناو/ وان( تەواو پێچەوانەن، بە پێچەوانەکردنی  

 چێت. وشەکەی تر دەردە

 جنسی خۆم ڕاکێشمە داوی بەاڵ  کەو وەکبۆچی نم//.     

 ناخۆن گیا و گەپلەم بەسە دانی گەنمی ناو قەفەس          

 

 



 3 

کە جۆر و شێوە و  / ڕەگەزدۆزی ناتەواوی زیاد: بریتییە لە بوونی دوو وشە ٣

پیتەکانیان بە قەد یەک نین، ڕیزبوونی پیتەکان وەک یەکن، بەاڵم ژمارەی 

 یان سێ پیت زیاترە لە وشەکەی تر. وشەیەک بە پیتێک یان دوو پیت  

 بابەئەی هەتوانی جەرگی    نم//.      

 کەبابەئەو بابەی کە سینەی              

 نایدورێتەوە چاکی سینەم بۆچی ئەو خەیاتەنم//.      

 دەزیو  دەرزی چاوی بیماری وجودی کرمە          

دەزی( ڕەگەزدۆزی ناتەواوی زیادیان درووست  دەرزی/ لەم دێڕەدا وشەکانی ) 

 زیاترە لە وشەی دەزی. کردووە، وشەی دەرزی بە پیتێک 

/ ڕەگەزدۆزی ناتەواوی هاوکێشی: بریتییە لە بوونی دوو وشە کە ژمارەی  ٤

پیتەکانیان بەقەد یەکبن و ڕیزبوونی پیتەکانیان وەک یەکبن، بەاڵم هەردوو وشەکە  

 بن.   یەک کێشلەسەر 

 ئەمری وی کەسێ بڕوا بە گوێرەی هەر نم//.    

 حەشری ویهیچ نەترسێ سەهلە ڕێگە و           

 دەراوینەکاوەت کانیە کە تۆی     نم//.   

 زەهاویخەتی ئیقراری نوسیوە             

 

بریتییە لە بەکارهێنانی چەند جارەی وشەیەک بەو    دووەم/ هونەری گێڕانەوە:

 دووجار کەمتر نەبێ، هەرجارە و لە پاڵ وشەیەک دابێت. مەرجەی لە 

 موفەرەح  گوڵی بەیبوون و  گوڵی نم//.     

 قەدەح بۆنیان خۆشترە لە مسک و          

 هیوای پیرۆزی گەل بۆڕووناکی  بۆ    نم//

 وادەیە ئەمڕۆ دەبا هەڵمەت بەرین         
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 بکەم عەدلی  بکەمعیلمی  بکەمئیحسانی مەتحی   نم//

 ژمار حەمیدەی لە بەخوا خاریجە ئەو صافی        

 

وشەیەک یان   بریتییە لە پاتکردنەوەی سێیەم/ هونەری پاتکردنەوە:

دەستەواژە و ڕستانە  دەستەواژەیەک یان ڕستەیەک، بە مەرجێک ئەو وشە و 

 و بەسەر یەکەوە بێن.  هەمان واتایان هەبێت لە شێوەدا وەکو یەکبن

 کەی کەی کەیئەتناسم کەی تۆم دیوە کەی نم//.    

 حەی حەی حەیدڵداری چی پەیمانی چی           

 پێمتا بمێنێ نووری چاوم و هێزی         نم//. 

 دێم و دێم و دێم و دێم و دێم و دێم هەر             

 

لە  بریتییە لە دوو وشەی هاوشێوە کە یەکێکیان  چوارەم/ هونەری هێنانەوە:

و سەرەتای نیوە دێڕەکەی و وشەکەی تر لە ناوەڕاست  کۆتایی دێڕە شیعرەکە دێت 

 . سەرەتا و ناوەڕاست و کۆتایی نیوە دێڕی یەکەمدا دێتدووەم یاخود 

 نییەخودا هاوشانی            نم//.  

 نییە هیچ کەس هاوسانی                

 دڵ و ڕوحم لە کن یارە کە هەردووک صاحێب ئیدراکن   نم//  

 غائیبلەمن یارم نەبێ  غائیبخۆش ببم لە خۆم            

 

پیرۆز  ئایەتێکی قورئانی  بریتییە لە لێوەرگرتنی   پێنجەم/ هونەری لێ وەرگرتن:

شیعری شاعیرێکی دیکە کە لەگەڵ  یان فەرموودەیەک یان پەندێکی پێشینان یان 

بەرهەمەکەی خۆیان پێ جوان دەکەن، بەاڵم  بەرهەمەکەی خۆیان تێکەڵ دەکەن و 

هەست بکات شتەکان هی  بەشێوەیەک تێکەڵی بەرهەمەکەی دەکەن کە خوێنەر 

 خۆیەتی، واتە شاعیر شتەکان وەردەگرێت و سەرچاوەکە ئاشکرا ناکات. 
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 )سبحان الذي اسری( سەراتە نم//.        

 ) قاب قوسین( یش ئەدنا جێگاتە              

اسراء ئایەتی ژمارە  سورەتی )سبحان الذي اسری( ئایەتێکی قورئانی پیرۆزە لە  

تێکەڵکردووە بێ  یەک، کە شاعیر ئەم ئایەتەی وەرگرتووە و لەگەڵ شیعرەکەی 

 ئەوەی ئاماژە بکات کە ئەمە ئایەتێکی قورئانە. 

 بە میوانداری نەبییە کوێخای دێ  نم//.      

 بە زوبانی شیرین مار لە کون دەردێ           

ەقی کوردی هەیە کە شاعیر وەریگرتووە و  قسەیەکی نەستلە نیوە دێڕی دووەمدا 

لەگەڵ شیعرەکەی خۆی تێکەڵکردووە بێ ئەوەی ئاماژە بکات کە لە کام سەرچاوە  

 وەرگیراوە.

 

ئایەتێکی قورئانی  بریتییە لە تێکهەڵکێشکردنی   شەشەم/ هونەری تێکهەڵکێش:

وەردەگرێ پیرۆز یان فەرموودەیەک یان پەندێکی پێشینان یان شیعری شاعیرێک  

 خۆی و لەگەڵ ئەوەشدا ئاماژە بە وەرگیراوەکە دەکات. و دەخاتە ناو شیعرەکەی 

 فەرمووت لە ئادەمن گشت        نم//.    

 گەورە و بچوک و ورد و درشت               

 قەتعیەن باکی نیە الوی کورد مەردە لە مردن نم//.      

 سەربڕینە(پەندی پێشینانە ڕاستە) بەرخی نێر بۆ           

 

بریتییە لە بوونی دوو وشە لە دێڕە شیعردا کە  حەوتەم/ هونەری دژیەک:

 پێچەوانەن، دوو جۆر دژیەکمان هەیە: هەردووکیان دژ و 

:بریتییە لە بوونی دوو وشە کە لە بنجدا دژ و   دژیەکی فەرهەنگی) ئەرێ( /١

 بەیەکترن. پیچەوانە 

   زیندووەهەر پایەداران ناویان نم//.        

   مردووەپیاوی بێ کەڵک پەست و              
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 ڕۆییووە  خراپدادایم هەر لە پێناوی  چاکە       نم//

 گەوهەری دەریا بە دایم وا لە ژێر خاکە            

ئەو دژیەکەیە کە دوو وشەکانی یەکێکیان نەرێی  : دژیەکی نافەرهەنگی)نەرێ( /٢

 وشەکە یەک ڕەگیان هەیە. فەرهەنگدا هەردوو ئەویتریانە، واتە لە 

 بۆ یەزدان دەکا میسلی عبدەللا عیبادەت خەڵکی نم//.         

 کوللی شت فەرمان ئەکا  نەبوونی و  بوونچونکە             

 بێ بال موعەڕالە فەصاحەت          .      نم//

 نابێچ قیامەت چ ئەرمەنیش                     

 

یان وشەیەک  بریتییە لە کۆکردنەوەی چەند شتێک  هونەری کۆکردنەوە:هەشتەم/ 

 لەژێر یەک حوکمدا. 

کۆمەڵە شتێک کە هەموویان بخەینە ژێر فەرمانی   _ بریتییە لە کۆکردنەوەی

 حوکمێکەوە. 

 مەلەک ب جارێ موڵک و فەلەک و       نم//.    

 تەبارێبلجوملە تە چێکرن                 

موڵک و فەلەک و مەلەک( لەژێر یەک حوکمدا کۆکراوەتەوە ئەویش  وشەکانی ) 

 کە درووستکراوی خودان. ئەوەیە 

 سونبول و وەردەن دەوای چەندەها غەم و دەردەن بنەفشە و  نم//.      

 میسالی کەعبە لێم فەردەن، طەواف کەم ئەز بیال ئەعیون            

 

هۆی ڕاستەقینەی  دیاردەیەک  بریتییە لەوەی کە  نۆیەم/ هونەری جوانی بایس:

بۆ بدۆزێتەوە کە  خۆی هەبێت، بەاڵم بەالوە بنێت و هۆیەکی تری هونەرمەندانەی  

 هۆی ڕاستەقینەی نەبێت، ئەمەش جوانییەک بە شیعرەکە دەبەخشێت. 
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 نارنج و ترنج شوبهێ زینێ        نم//.       

 ژ عیللەتا ئەڤینێ زەردبوونە                    

 مانگی بەجێماو لە سەفەری شەو                نم//

 زەردە لە ترسی قاسپە قاسپی کەو                   

 

پێکهاتوو لە چەند  ئەوەیە کە گرێیەک یان ڕستەیەکی   دەیەم/ هونەری جێگۆڕین:

چۆن ڕیزبووە لە جاری  وشەیەک لە دێڕە شیعرەکەدا بێت، ئەم گرێ و ڕستەیە 

لە پێشەوە هاتبوو لە ، واتا ئەوەی لە جاری یەکەم دواتر بە پێچەوانە ڕیز ببنەوە

جاری یەکەم لە دواوە هاتبوو لە جاری  جاری دووەم بخەیتە دواوە یان ئەوەی لە 

 دووەم بخەیتە پێشەوە. 

 دەڵێ کاکە  ئەو بە ئەم، ئەم بە ئەونم//.          

 سەیری قانونی حاجی چەند چاکە               

 دابوو لە بەرد، بەردی لە سەردا سەری خوسرەو کە نم//.      

 شەق و پەق بوو بە خەنجەر کیسرا هەر زوو دڵی            

 

بریتییە لە وەسفی زیاد لە پێویست بۆ  : وبالەغە) زێدەڕۆیی(هونەری میازدەم/ 

بە خراپی گرینگ ئەوەیە  شتێک یان کەسێک، جا وەسفەکە بە باشی بێت یان 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چێژێکی ئەدەبی  واتاکەی نەکات خوێنەر بەتەواوی بڕوا بە 

 دەبەخشێت. 

زەمکردن بەشێوەیەک کە بگاتە  _ بریتییە لە زیاد ڕووچوون لە پیاهەڵدان یان لە 

 ڕادەی درۆکردن. 

 لە گاوان و شوانی کوردان یەکنم//.       

 بەسە بۆ لەشکری سەد کەڕڕە و دوولەک           

قەد ئەو هەموو  کورد چەند ئازاش بێت، دەشێ یەکێکیان بە ئەگەر شوان و گاوانی 

نە عەقڵ و  ژمارە گەورەیەی سەربازی میللەتانی تر بێت! بێگومان نەخێر، چونکە  
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نە عادەتیش ئەمە قبوڵ ناکات، بەاڵم بۆ دەرخستنی ئازایەتی و خۆشەویستی بۆ  

 ئەم موبالەغەی کردووە.شوان و گاوانی کورد شاعیر 

 جەهەنەم باوەڕم نایە قیامەت من لەخۆی بگرێ     نم//.      

 من وا بە پیسی حەیفە دامانمئەڵێ ئاڵودە ناکەم              

 

دەبێت چوار  بریتییە لەوەی کە بە الیەنی کەمەوە   ەرامبەری:هونەری بدوازدەم/ 

لە  وشەمان هەبێت، دوو وشە لە بەشی یەکەمی ئاخاوتن و دوو وشەکەی تر 

انی دوای ئەوەوە بێت، بەو مەرجەی وشەکان دژ و پیچەوانە بەیەکتر بن، بەشەک

 کە دوو جۆرە: بێت یاخود ناڕێک، جا بە شێوەیەکی رێک  

بەشی دووەمی بەرێکی لە بەرامبەر  : ئەوەیە کە وشەکانی بەرامبەری ڕێک /١

 وشەکانی بەشی یەکەمدا بێن. 

 دروست دەکا  نوێ دەڕوخێنێت کۆن       نم//.   

 ئەبا خەم دەڕوێنێ زوڵم ال                        

 

 دادەنرێدەزگا و دوکانی شارەکان      نم//.      

 کافوور و عەنبەرە ڕۆژەکە وشکە شەو تەڕە             

 

: بریتییە لەوەی کە وشەکانی بەشی دووەم بەنارێکی لە  بەرامبەری نارێک /٢

 دەبێ وشەکان دژ و پیچەوانەی یەکتربن. بەرامبەر وشەکانی بەشی یەکەمدا بێن، 

 دیبێ  شەو  ئاخیرکردەوەی  ئەوەل ڕۆژیبەسیڕی نم//.      

 چاوانمچۆن وەسفی دەنوسرێ بۆم ئەگەر بینایی             

 

 مایەوە هەر  پیر درکی لە باخا  ڕویی   گوڵ تازە         نم//.   

 دنیایەوەگێژە هەرچی خۆی ئەخاتە گێژی ئەو                
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بریتییە لە چوواندنی دوو شت یان زیاتر کە لە   سێزدەم/ هونەری لێکچوواندن:

وەکو یەک بن، بەاڵم نابێت لە هەموو ڕوویەکەوە لەیەکتر  سیفەتێکدا یان زیاتر 

دەبنە یەک شت بەم شێوەیە ئەم دوو شتەی کە لێکچوواندنیان لە  بچن، چونکە 

سیفەتێکدا وەکو یەک بن، ئەو سیفەتەش دەبێتە ڕووی  هەیە دەبێت لە نێوانیاندا 

 لێکچوون.  

_ ئەوەیە کە یەکێک لە دوو شتەکان لە ڕووی هەستەوە یان عەقڵەوە شوێنی  

 ئەویتر دەگرێتەوە. 

بە مەبەستی  بریتییە لە گرێدانی هاوشێوەیەک لەنێوان دوو شت یان زیاتر 

 قسەکەر مەبەستیەتی.  کەهاوبەشیان لە سیفەتێکدا یان زیاتر، بە ئەوزارێک  

 

 بنەڕەتەکانی لێکچوواندن:

 / بنەڕەتە سەرەکییەکان:  ١

بەهۆیەک لە هۆیەکان وەک  أ/ لێچوو: شتێکە سیفەتی هەیە، بەاڵم لەبەر ئەوەی  

دەچوێنین کە بە الی  پێویست بەالی بەرامبەر ئاشکرا نییە، دێین بە شتێکی تر 

 بەرامبەر ئاشکرا بێت. 

 سیفەت ئاشکرایەیە کە لێچووی پێ دەچوێنرێت. ئەو شتە ب/ لەوچوو: 

 / بنەڕەتە ناسەرەکییەکان: ٢

 ڕووی لێکچوون: ئەو سیفەتە هاوبەشەیە کە لە نێوان لێچوو و لەوچوو دا هەیە. أ/ 

ئەو ئامڕازەیە کە بۆ لێکچوواندنی هەردوو بنەڕەتە سەرەکییەکان  ب/ ئەوزار: 

وێنەی،  ، هەروەکو، ئاسا، مانەند، دەبرێت، ئامرازەکان ئەمانەن: ) وەکپەنای بۆ  

ئەڵێی، هەر دەڵێی،  نموونەی، شوبهی، تەشبیهی، میسلی، میسالی، چەشنی، دەچێ،  

 مینا، هتد.....(. عەینی، بە ڕەنگی، بەشێوەی، بەهەمان، بەشکلی،  

 بینایم کوێرە هەڵنایێ بە ڕووی کەس نم//.         

 تۆبێ  بزمارەدەڵێی یەک یەک  موژەم              

 لێچوو                     لەوچوو               
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 شەیتانهێنا وەکو  هێرشی  غەمکە فرسەت کەوتە دەست  نم//.        

 لە شەودا بوو وەها ڕێکەوت کە ڕۆژگیرانی ئەم جارە              

 ) غەم: لێچوو، شەیتان: لەوچوو(

 ، حەیاتم مەمات مەماتم حەیاتە         نم//.       

 ئیلتیفاتکە لێم توند دەبێ ئەو دەمی                  

 مەمات: لێچوو، خەیات: لەوچوو( ) حەیات: لێچوو، مەمات: لەوچوو( ) 

 ئافتابە ڕووحیجابە دوڵبەرەی با لە بەین الچێ  نم//.        

 کەمترین تر ئەز کیالب وادەکەم ئەز خۆم حیسابە               

 ئافتاب: لەوچوو( ڕوو: لێچووە، ) 

 

لە ڕووی وشەییەوە ئەوەیە کە شتێک وەربگرێ لە   خواستن:چواردەم/ هونەری  

 لە شوێنی تر بەکاربهێنێ. یەکێکی تر بۆ پێویستیەکی دیکە و 

بۆ بێجگە لەو واتایەی کە لە  _ لە ڕەوانبێژی دا: بریتییە لە بەکارهێنانی وشە 

ئەو واتایەی کە  پەیوەندیەک کە لێکچوونە لەنێوان بۆی دانراوە، هەبوونی ئەسڵدا 

 بنچینەییە لەگەڵ ئەو واتایەی کە خوازەییە. 

 جۆرەکانی خواستن: 

لێکچوواندن واتە  : ئەوەیە کە لە دوو بنەڕەتە سەرەکییەکانی خواستنی ئاشکرا /١

بە ئاشکرا لەجیاتی وشەیەکی دیکە  )لێچوو_ لەوچوو( تەنها `` لەوچوو`` مابێتەوە، 

 بەکارهاتبێت. 

 مەقدەمی حاجی قوڕی کێ کەم بەسەر خۆمدا لە حەقی نم//.      

 ئەویش بەینێکە تۆراوە بوو لە دونیادا  دڵێکم               

 لەوچوو             

 لە ڕۆژئاواوە ئیمشەو بێ نیقابە     نم//.      

 بێ مەفەڕ کەوت، ماهی عالەم مەهی من            



 11 

ئەوەیە کە لە دوو بنەڕەتە سەرەکیەکانی لێکچووندن   خواستنی درکاو:

 مابێتەوە. واتە) لێچوو_ لەوچوو( تەنها `` لێچوو`` 

 هەڵفڕاندچەند کوردیان کوشت و چەندیان نم//.          

 چەند گوڵی باخی کوردیان هەڵوەراند                 

 ) هەڵفراند: لێچوو( درکاوە. 

 عیسمەت کەم ئەکات دولبەران میقداری  پێکەنینی نم//.          

 تا وانەبێ  هەر ئەوەندە ناز کە  لێوی خونچە                  

 پەیوەندی نێوان خواستن و لێکچواندن:

خواستن لەسەر بنەمای لێکچووندن درووست دەبێت ئەویش ئەو کاتەی کە  

ئەم دوو  دوو بنەڕەتە سەرەکییەکانی لەدەست دەدات، کە ئیتر بێ لێکچوواندنەکە 

لێکچوواندنەکە لەباردەچێت، یەکێکیان دەمێنێتەوە، ئیتر هونەرێک  بنەڕەتە 

 ئەویش )خواستن( ە.  دەبێت سەر لەنوێدرووست  

 دووەم...............................................................  کۆرسی 

 یەکەم/ هونەری خوازە:  

بۆ ئەوە بەکارهاتبێت کە لە ئەسڵدا بۆی  دروست: ئەوەیە لە بەکارهێناندا  ✓

 دانراوە، بەاڵم خوازە پێچەوانەی ئەو بێت. 

ی دروستی خۆی  بۆ بێجگە لە واتا_ خوازە: بریتییە لەو وشە بەکارهێنراوەی 

ڕێگرە لەوەی بۆ واتای حەقیقی  بەکارهێنراوە، کە نیشانەیەکی )قەرینەی( هەیە، 

 خۆی بەکارهێنرابێت. 

بۆ  بریتییە لە گواستنەوەی وشە لە واتای دروستی خۆی کە لە بنجدا بۆی دانراوە _ 

دیارە  واتایەکی نوێ، ئەمە لەبەر بوونی پەیوەندیەک لەنێوان واتای یەکەم و دووەم 

دەبێت نیشانەیەک هەبێت ڕێگری بکات لەوەی واتای یەکەم مەبەست بۆ بیری ئەوە  

 کە مەبەست واتای دووەمە. ببات 

 زەرەرتانە  خەولە خەو هەستن درەنگە میللەتی کورد، نم//.         

 هونەرتانە. هەموو تاریخی عالەم شاهیدی فەزڵ و                 
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بەیەکەوە  پەیوەندییەکمان هەیە کە واتای ) درووست( و واتای ) خوازراو( چەند 

کە وشە بۆ واتای  دەبەستن، لە ڕێگەی ئەم پەیوەندییانە بۆمان دەردەکەوێت 

 دروستی خۆی نەهاتووە. 

بۆ وشەی باسکراو  : ئەوەیە کە واتای دانراو پەیوەندی کەرتی خوازە بە / ١

پەیوەندییەش ناونانی گشتی لە کەرتدا  م بەشێک بێت لە واتا خوازەییەکەی، ئە 

 داڕشتووە. 

 تا کەی لە گوڵزاری خەیااڵ داڵنم//.        

 ئەبیتە عەوداڵی خورشید              

کردووە، بەاڵم مەبەستی  ) دڵ( کەرتێکە لە مرۆڤ، لێرەدا شاعیر باسی کەرتی 

 دڵەکە.  گشتە کە مرۆڤەکە خۆیەتی، واتە خاوەن دڵەکە خەیاڵ دەکات نەوەک

 ناگابێدەنگ و خش و خامۆش دەنگم بەهیچ کەسێک شار نم//.       

 دەم بە خەندە بۆ خۆش بەختی بانگم ناکا  هاوارێکی              

دانراو بۆ وشەی باسکراو )گشت(  : ئەوەیە کە واتای ەیوەندی گشتی خوازە بە پ/ ٢

 بێت، بۆ واتا خوازەییەکەی. 

 بەسەردا ئەشکی خوێنم ڕشت بەسەردا کرد، ئەمەندە حاکم نم//.      

 غەڵتانمبە کەیفی خۆم شوکر ئیستا لە خاک و خوێن              

ڕشتووە، بەاڵم  لەم دێڕە شیعرەدا شاعیر باس لە ) سەر ( دەکات، گوایە فرمێسکی 

 بەشێکە لە سەر.مەبەستی ) چاوە (، چونکە چاو  

 سەر ڕووی زەمین قەومی کورد ئیسپاتی کرد بۆ عالەمی نم//.      

 میللەتێکی قارەمانن هەر ئەبێ سەربەست بژین              

مەبەست لێی بەکارهێنانی ژمارەیەکە بۆ وەسفی   یوەندی ژمارەیی:خوازە بە پە/ ٣

شتێک کە عەقڵ قبوولی ناکات کە ئەو ژمارانە بۆ واتای درووستی خۆی  

بەبەرچاومان بکەوێت ژمارەی  مەرج نییە کە هەر ژمارەیەک بەکارهێنرابێت، 

 ئەو ژمارانە ژمارەی دروست و حەقیقین. خوازەیی بن بەڵکو هەندێجار  

 نەک هەموو ڕۆژێ لە نوو، بادیگەران لەب خەندە بێ نم//.       

 فکر و خەیاڵ پەرگەندە بێ  سەد هەزارتەن یەک و دڵ            
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 قنج ئەڤ نامە گەر خرابە گەر ئەی خەڵکینە نم//.        

 وێ دوو سەد ڕەنج  کێشایە مە دگەل                   

 بە دوو جۆر دروست دەبێت:  : پەیوەندی کاتی  خوازە بە /٤

بکەرێکی خوازەیی کە پەیوەندی  أ/ فەرمانێک یان سیفەتێک ڕاستەوخۆ دەدەینە پاڵ  

 بە کاتەوە هەبێت. 

 ب/ شتەکان ئاراستەی کاتێک دەکەین. 

 شوێن و ئاکاری من کە مردم نەما نم//.        

 گوڵ لە هاواری من  زەمانحەساوە             

من نابێت و دەحەسێتەوە، زەمان گوێی نییە کە  واتا ) زەمان( گوێی لە هاواری 

دەحەسێنەوە، لێرەدا بکەری خوازەیی  دوای مردن بحەسێتەوە بەڵکو مرۆڤەکانن 

 ) خەڵکی ئەو زەمانەیە(. )زەمان( کاتە، بکەری ڕاستەقینە 

 نەڕژێ لەچاو چەشنی باران  شەواندڵنیام گەر ئەشکی نم//.        

 محەبەت و خۆنەویستی نابێتە ناسنامەی باران                   

و   : ئەوەیە فەرمان بدرێتە پاڵ بکەرێک کە شوێنە خوازە بە پەیوەندی شوێنی / ٥

چونکە لەم پەیوەندیە مەبەست  عەقڵ ڕەتی بکاتەوە کە ئەمە بکەری دروستە، 

 وێنەکە نیە بەڵکو خەڵکی شوێنەکەیە.  ش

 تیایا قەتیس ماو  جۆگەی ئاوەکاننم//.         

 شاخ تەواو  هەر ئەڕۆن ناکەن پێچی             

 شوێنە، بەاڵم مەبەستی دروستی شاعیر کە ئەو ئاوە دەڕوات. ) جۆگەی ئاوەکان( 

 دەشتی کەرکووک و کێوی هەورامان نم//.        

 بە قەد و پایانشاعیری زۆرە                  
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بریتییە لە ڕستەیەک یان دەربڕینێک کە دوو واتای هەیە،   درکە:دووەم/ هونەری 

 دوور و یەکێکی نزیک، کە مەبەستمان واتا دوورەکەیە. واتایەکی  

نییە، بە مانای  ئەو دەستەواژەیە کە مەبەست لێی واتای سەرەوەی وشەکان  _ 

 داپۆشین دێت. 

دەربڕینێکە کە واتایەک لە ئاستی سەرەوەی وشەکانە و واتایەک لە ئاستی  _ 

 ژێرەوەی وشەکان، کە مەبەست ئاستی ژێرەوەی وشەکانە. 

 بنەڕەتەکانی درکە:

 ئەو وشانەیە کە لە دەربڕیندا بەکاردەهێنرێت. / دەربڕینی درکاو:  ١

 ستە دەبێت. واتای درکاو: ئەو واتایەیە کە لە دەربڕینە درکاوەکەیدا بەرجە/ ٢

 جۆرەکانی درکە: 

باس لە وەسفکراو دەکرێت و سیفەت  : لەم جۆرە  درکە لە سیفەت/ ١

 دەشاردرێتەوە، هەر چەندە سیەفەتەکە خۆی مەبەستەکەیە. 

 حاجی کەسێکە بێکەس بۆ ئێوە قوڕ دەپێوێ نم//.         

 گوێ دەگرن زەریفە گوێ ناگرن بەاڵ لە خۆتان             

 قوڕ دەپێوێ. درکاو: دەربڕینی  

 واتای درکاو: ماندووبوون و هەوڵدانی حاجی. 

و سیفەت باس   : ئەوەیە کە وەسفکراو دەشاردرێتەوەدرکە لە وەسفکراو/ ٢

 دەکرێت، کە مەبەستەکە وەسفکراو. 

 دەالک بانگی کرد خاوەن بارەدار نم//.        

 مەیبەرە بازاڕ   وەرە لێت بکڕم             

 درکاو: خاوەن بارەدار. دەربڕینی  

 خاوەن بارەکە کەسەکە خۆیەتی. واتای درکاو: 

 پێاڵوت لەسەر چاوانە بۆ ئیش نم. گشتی//.      

 کە ئیش نما ئێسکت گرانە                      
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لە دێڕە شیعرێکدا پەند دەهێنێتەوە،  لێرەدا شاعیر  سێیەم/ هونەری پەندبێژی:

دەبێت لەیەک دێڕە شیعردا  شاعیر خۆی بێت.هی  پەندەدەبێت ئەم بەمەرجێک: 

 تەنها یەک پەند هەبێت. 

 بی لە دونیا بەهرەمەند نابی ئەگەر موسا و دارا نم//.        

 هەردووکیان شوانی و گاوانی بوودەزانی مەنصەبی            

 تەعزیە هەڵگرێ  قەومێ نەتوانێ          نم//.      

 دەکرێپەروەری چۆن پێ وەتەن                  

 

لەم هونەردا شاعیر لەیەک دێڕە شیعر دوو پەند  کۆپەند: چوارەم/ هونەری 

. مەرجە کە هی داهێنانی شاعیر خۆی بێت، لە سنووری دێڕە شیعرێکدا  دەهێنێتەوە 

 دوو پەند هەبێت. 

 بە قسەی سادە برسی تێر نابێ      نم//.      

 دونیا بێعەمەلە عیززی دین و               

 مردوو شۆر کوشتەی حەقی خۆیەتی نم//.         

 پەڵ و پۆیەتی کۆڕیش بۆ خوێندن               

 

چەند شتێک بە پوختی  بریتییە لە خستنە رووی   پێچە و پەخش:پێنجەم/ هونەری 

چونکە متمانەی   شتەکانی پێشووو دواتر هێنانی چەند شتێکی دیکە بۆ هەریەک لە  

دووەم بۆ ئەو شتانەی یەکەم  گوێگر دەتوانێ ئەو شتانەی  ئەوەی هەیە کە 

 ، دەبێت وشەکان بەقەد یەک بن. بگێردرێتەوە

 ئەو سەرا پەردەیە کە بەرپابوون          نم//. 

 بوون  ئاوا و  هەاڵت ڕۆژو   مانگ             

بۆیان  مانگ و ڕۆژ( کە دواتر وشەکانی ) هەاڵت و ئاوا( وشە پێچراوەکان) 

 کراوەتەوە. پەخش 
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 پێچە و پەخش: جۆرەکانی 

بەرێکی لە بەرامبەر  : ئەوەیە کە وشە پەخشکراوەکان پێچە و پەخشی رێک/ ١

 وشە پێچراوەکاندا هاتوون. 

 ئاسمانی حوسنی مەحبوبەم لە ئەبرۆ و زولف و ڕوو نم//.         

 دوو هیالل، دوو شەو، دوو ماهی تابانی هەیە                   

  بە وشە پێچراوەکان بە نارێکی بەرامبەرئەوەیە کە : نارێک پەخشی پێچە و / ٢

 پەخشکراوەکاندا هاتوون، یان بە پێچەوانەوە. 

 خواردن و بەخشین بەریان لە کوێیە؟             نم//  

 بەخشندە و ماڵدار ناویشیان جوێیە؟                 

 

مانایەکی زۆر بە وشەی کەم  بریتییە لەوەی کە  شەشەم/ هونەری کورتبڕی:

بە کەمکردنەوە هیچ کەموکوڕی   دەردەبرێ، بەمەرجێک ئەو دەربڕینانە

 تێنەکەوێت. 

 مەبەست لێی ئەوەیە کە کۆمەڵە گوزارەیەک بە چەند وشەیەکی کەم دەرببڕێ. _ 

 جۆرەکانی کورتبڕی:

ئامرازێک  لەم جۆرەدا بەشێک لە گوتەکە الدەدرێ، جا  : کورتبڕی بەالبردن/ ١

 یان هەر وشەیەک بێت، بەاڵم نابێت واتاکەی تێکچێ. بێت  

 وتی: میوەی بەهەشتە شیعری مەحوینم//.          

 خودا نەبڕێ لە باخمدا داری بەردار                  

کە دەڵێ) میوەی بەهەشتە شیعری مەحوی( مەبەستی ئەوەیە کە ) شیعری مەحوی  

 ئامرازی وەک نەهاتووە و کورتبڕی درووست بووە. لێرەدا  وەک میوەی بەهەشتە( 

 جۆبارە اللەزارە وەرە سەر چەمم وتی       نم//.    

 ئاشۆبە ئەم بەهارە بووە سەیری چەم حەڕام              
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وەیە کە بێ ئەوەی هیچ وشەیەک  ئە: کورتبڕی بە کورتکردنەوە) بێ البردن(/ ٢

دەردەبڕێ   دەبەخشێ و بەکورتی دەربڕینەکەالببرێ دەربڕینەکە واتایەکی تەواو  

 بێ ئەوەی کەموکوری بکەوێتە نێو ماناکەی. 

 مەڵێن بێ کار بوو حاجی لە ڕۆما       نم//.    

 ئەمن پیاوم لەنێو شاری ژنانم                

کە دەڵێ) ئەمن پیاوم لەنێو شاری ژنانم( واتاکەی زیاترە لە  لەنیوە دێری دووەمدا 

 دەربڕیوەکان، چونکە ئەم ڕستەیە واتای زۆر هەڵدەگرێت. وشە 

 چاوە جێی ئەم شۆخە بێ وتم و وتی     نم//.      

 دەکا شێخە قسەی بێ جا ئەم مەال                  

 

بریتییە لە لۆمەکردنی شاعیر بۆ خودی خۆی    حەوتەم/ هونەری خۆلۆمەکردن:

شاعیر بەشێوەیەکی ئەدەبی بەرز کە شیاوی لۆمەکردن بێت، بەاڵم لەو ڕووەی 

 خۆی ڕزگار دەکات لە شێوازێکی سادە. لۆمەی خۆی دەکات و 

 بۆچی حەمدی وا بە سووکی سەیری ئەهلی دڵ دەکا نم//.       

 مێشوولە کە چی کردووە لە فیلبۆ بە گوێیا نەچووە             

ئەهلی  کە بۆچی بەو چاوە سەیری  لێرەدا حەمدی بە ئاشکرا لۆمەی خۆی دەکات 

 دڵ دەکات. 

 وەها، نابی لەدەست شەیتان ڕەها ئەحمەدی کۆڕ تاکەی نم//.        

 شیقاقئەژدەها، تابیع بە گومڕایی و نەفس و هەوا وەک             

 

بریتییە لە باسکردنی دوو شت یان زیاتر لە   هەشتەم/ هونەری دابەشکردن:

 شتێک دابەش بکرێت. دەربڕین لە پاشان بۆ هەریەک لەم شتانە  سەرەتای 

 لەگەڵ دڵ شەرتی من وایە هەتا ڕۆژێ حەیاتم بێ نم//.        

 خەاڵتم بێ منیش ماتەمبێت و  و غەمئەو دەرد  بەشی            
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 هەرچی تۆ بێژی گشت قبوڵمانە              نم//. 

 دەرمان لەتۆ  و ئێمە دەردلە                     

 

بە ئایەتێکی قورئانی  بریتییە لە ئاماژەدانی شاعیر  نۆیەم/ هونەری تیلنیشان:

پیرۆز یان فەرموودەیەک یان پەندێکی پێشینان یان ڕووداوێکی مێژوویی گرینگ  

و لەسەری بوەستێ   یان داستان و بەسەرهات ...هتد، بەاڵم بێ ئەوەی ئاماژە بکات 

 ک. خێرایە، بە وشەیەک یان واتایەو درێژدادڕی بۆ بکات بەڵکو ئاماژەیەکی 

 تەبیعەت بەرزە زاهیر گەرچی پەیام        نم//. 

 ئەلەستمڕۆژی  نەوەی ئەو شێرەکەی            

  ڕۆژی ئەلەستم تیلنیشانە بۆ ئەو ڕۆژەی کە خودا پرسیار لە مەخلوقەکانی کردووە

بربکم قالوا   ) ئایا من خوداتان نیم( ئەوانیش گوتویانە: بەڵێ تۆ خودامانی. ) الست

 بلی(.

 بەجێما  شەوی میعراجتوەک گەردی بوراقت          نم//. 

 ئیتر خووەتی شەهپەڕ  جبریلی ئەمین نەیبوو               

 تیلنیشانە بۆ ڕووداوی پڕ موعجیزەی ئیسڕا و میعراج.

 


