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دارِشنت
قؤناغي سيَيةم
بةيانيان  -ئيَواران

بنةما سةرةكيةكانى دارِشنت :
 -1بابةت -:

دةستنيشانكردنى بابةتيَك بؤئةوةى ببيَتة ضوارضيَوة بؤ طرتنةبةرى رِيَكارةكاانى دارِشانت  .باباةتيش
بريتية  :لةخستنةرِووى ناوةرِؤكى رِوداويَك دميةنيَكى تراذيدى يان كؤميدى  ,دياردةيةكى جوان  ,دياردةياةكى
ترسناك  ........هتد نووسةر لةهةلَبذاردنى بابةتدا دةبيَت شاارةزا بيَات ئاةم شاارةزايية لاةزانيارى و ئاةزمون و
ذينطة وةردةطريَت و لةنووسينى بابةتيشدا دةبيَت مافى تةواوةتى بداتة بابةتةكةو لةالياةن وةرطارةوة برِياارى
لةسةر دةدريَت كةبابةتيَكى باش يان الوازة .
 -2بري-:
زجنريةيااةك ضاااالكى هاابرى نااةبينراوة ميَشااك لةوكاتانااةدا ئااةجنامى دةدات كةرِوبااةرِووى دميااةنيَكى
وروذيَنااةر دةبيَتااةوةو بةهةسااتيَك يااان زياااتره لااةثيَنة هةسااتةكةى وةرى دةطريَاات بااةئاماجنى دؤزينااةوةى
ضةمكيَك يان شارةزاييةك (فتحي جروان ه ) 29 :1999

كةواتة بري بةرهةمى بريكردنةوةية لة دةوروبةرى مرؤظ لةشتةكانى ذينطةى مرؤظايةتى و ضارةسةروثيَشابينى
و شرؤظة بؤ واقيع و رِووداوةكان .بريكردنةوةش طارنطيين سايتات و جياكاارى مرؤظاة لةطيانادارانى تار تاةن ا
ماارؤظ تواناااى هيَنانةكايااةى بااريى نااويَى هةيااةوه ثيااادةكردنى ئةوبريانااة بؤطوزارشاات كااردن و دةرباارِين .
طوزارشااتكردنيش ثيَويسااتى بااةزاراوةو ووشااةهةيةكةبنةماى هااةموو زانيارييااة مرؤظايةتيةكانااة و كةرةسااتةى
خستنة رِووى بابةت و بري لةرِيَطاى زمانةوة دةبيَت .

 -3شيَواز -:
لةبةشى دووةمدا ثيَناسةو جؤرةكانى خراوةرِوو.

 -4رِيَطاكان -:
هةلَبااذاردنى رِيَطايااةك بؤخسااتنةرِووى بابااةت و شاارؤظةكردنى ناااوةرِؤكى بااريى ثيَويسااتيةكى بنااةرِةتى
نوسينى دارِشتنة  ,بةهةمان شيَوة لةبةشى دووةمدا خراوةتةرِوو .
 -5زمان -:
زمانى نوسني و دارِشنت دةبيَت رِاست و ساادة و ثااراو ياةكطرتووبيَت و دووربيَات لاةزاراوةى ناوضاةيى و
زمانى طشتى قسةكردن  ,زمانيش ثشت بةووشةكان دةبةسيتَ بؤطوزارشتكردن  ,هةلَباذاردنى وشاةكانيش ثشات
بةبابااةت و بااريوه شاايَوازوه ِريَطاكااان دةبةساات َى ه ئةمااة جطةلااةوةى كةثشاات بةنوسااةريش دةبةساات َى  ,دةبااىَ
خويَنةريش لةبرينةكريَت ضونكة ئةوان ضينى خويَناةرن و ئاماانة لةنوساني خويَناةرة ,دةبا َى نوساةر ببانيَات
كةنوسينةكةى ئارِاستةى كام ضينى كؤمةلَ دةكات تاوةكو بةوزمانة بياندويَنىَ كةئةوان ليَى تيَدةطةن .

 -6رِيَنوس -:
مةبةساات لااة ِريَنوس قسااةكردنى قسااةكةرو نوسااينةوةيةتي لةاليااةن طااويَطرةوة ه ئةمااةش دادةنريَاات
بةياساى رِيَنوسكردن مةبةست لةم ياسايةش طؤرِينى هيَماى دةنطيية بؤهيَماى ويَنةيى ه ئاةم هيَماويَنةيياناةش
ثيتااةكانى زمااان ثيَكااديَنن ئااةم ثيتانااةش باابويَن و نةببويَنااةكانن ه ضاااالكى و كااردارى رِيَنوسااكردنيش واتااة
نةخشاندنى ئاةو ثيتانةياة وليَكادانيان باةثيَى ياسااى زماان و باةب َى تيَكاةلَكردن و لاةبرى يةكيباةكارهيَنان و
رِاست نوسينةوةيان بةبىَ هةلَةو بةخةتيَكى خؤش و جوان كةلاةالى خويَناةر رِوون بيَات و ليَك اون و تيَكاةلَى
لةنيَوان ثيتةكاندا دروست نةبيَت كةئةمةش لةياساى رِيَنوسكردندا بة رِيَنوس و خةختؤشي ناودةبريَت .
 -7خالَبةندى -:
خالَبةنااادى لةنوسااايندا سيساااتةميَكة ثيَك ااااتوة لةكؤماااة َليَك نيشاااانةو هيَمااااى ديااااريكراو ه دادةنريَااات
بؤجياكردنااةوةى وشةورِسااتةو ثااةرِةطرا  ,هااةروةها بااؤ دابةشااكردنى تيَكسااتة لااةرِووى سااينتاك و واتاااوة .
(عودة محمد .)44: 1971 ،

دانانى ئةم نيشانانة ثيَويستى بةشارةزايى و زانيارى تةواوو دروست هةية ساةبارةت بةزمانةكاةو  ,بةسروشاتى
نيشااانةكان و خاساايةت و ئااةرك و رِؤلَيااان لةنوساايندا ه هةرلااةم بارةيااةوة ثيَويسااتة رِؤلَااى ئاااوازةش بةهةنااد
وةربطرييَت ضونكة ثةيوةنادى باةهيَبى بةخالَبةنديياةوة هةياة ه لةالياةك ياريادةى رِاسات داناانى نيشاانةكانى
خالَبةندى دةدات ه لةاليةكى تريشةوة هاوكارى خويَنةردةكات بؤتيَطةيشنت ه ضونكة ئاوازة جةوهاةرى قساةيةو
تيَكستى بىَ خالَبةنديش وةك قسةى بىَ ئاوازةية  (.عودة حممد ه ) 44 : 1971

نيشانةكانى خالَبةندى ئةمانةن - :
 -1خالَ ( -: ) .

واتة كؤتايى هاتنى طوتن دةطةياةنىَ  .لاةكؤتايى هاةموو رِساتةيةك دادةنار َى جطاة لةرِساتةى ثرسايارو
سةرسااورِمان نااةبيَت كةمةبةسااتةكةى دابيَاات بةدةسااتةوة واتااة لااةرِووى واتاااوة ئااةو رِسااتةية كؤتااايى هاااتبىَه
هةروةها لةثاش ثيتى يةكةم يان ثيتى يةكةم و دووةم كةدةكةونة ثيش ناوهينانى ثلةى زانست يان نازناو يان
بنةمالَة وةكو -:
 -1سبةى رِؤذى ئاالَية .
 -2ب  .ى  .د  .حممد معرو فتاح
 -2جووت خالَ () :

ئةم نيشانةية لةخالَبةنديادا بؤرِوونكردناةوة و بةهةنادوةرطرتنى طاوتن ديَات لاةثاش طوتاة ياان نااوى
قسةكةر دادةنريَت بةكارهيَنانةكانى :
 -1لةثيَش ئةو طوتنانةى كةوةكو خؤى وةردةطرييَت .
ثبيشكةكان دة َليَن  :خورما رِيَذةى شةكر لةخويَندا رِادةطريَت .
 -2لةدواى ئةوطوتنانةى كةشرؤظةى ثيَويستةوه يان بؤ رِونكردنةوةى دةستوريَك بةكارديَت .

كوردستانى طةورة ثيَك ديَت لة  :باكور اا باشور اا رِؤذهةالَت اا رِؤذئاواى كوردستان.

 -3كؤما (  ) ,فاريبة  ,بؤر (-:) ,
ئةم نيشانةية بؤوةستانى كورت بةكارديَت بةكارهيَنانةكانى -:
 -1لةدواى ناوى بانطكراو – كورِينة  ,خبويَنن .
 -2جياكردنةوةى رِستةى شويَنكةوتولةرِستةى سةرةكى .
بؤهةركاريَك ضةند ثالنيَك دادةنريَت  ,بةالَم يةكيَكيان ثةسةند دةكريَت .
هةندىَ جار لةنيَوان دوورِساتةدا ئاامرازى ليَكادان دانانريَات باةالَم كؤماا ثيَويساتة دابنار َى بؤجياكردناةوةى
رِستةكان  .وةكو:
ثارسالَ نةك ثيَشمةرطة  ,هاوالَتيانيش لةئامادةباشيدابوون دذى داطريكةر
 -3بؤجياكردنةوة ثؤلةوشةكان كةجووت جووت بةكارهاتنب  .وةكو :
دايكان و باوكان  ,بةتالَ و شريينى  ,بةبوون و نةبوون  ,منداالَن ثةروةردة دةكةن .
 -4جياكردنةوةى ئةو وشانةى كةئةندامى هاوضةشنى رِستةكةن  .وةكو:
جيَناوة سةربةخؤكان ئةمانةن  ( :من  ,ئيَمة  ,تؤ  ,ئيَوة  ,ئةو  ,ئةوان ) .
 -5لةنيَوان رِستةى مةرج و وةالَمى مةرج  .وةكو:
ئاكام ئةطةر بيخويَنداية  ,رِؤذى بةم رِؤذة نةدةبوو .
 -6دواى وشةكانى ( بةلَىَ  ,نةخيَر  ,نة  ,نا  ,ئا ) .
 -7بؤجياكردنةوةى جؤرى رِستةكان رِستةى ناوى  ,ئاوةلَناوى  ,ئاوةلَكارى  ,شارستةو ثارستة لةرِستةى تيَكةلَادا
منوونة :
باوكم ئةو ثياوة ثريةية  ,كةهةموو رِؤذيَك دةضيَتة سةركار .

