داڕشتنی کردار

سەربەست قادر حەمە
(دەربەندیخان)

داڕشــتنی کــردار لــە زمانــی کوردیــدا یەکێکــە
لــە گرنگتریــن و پڕبایەختریــن ئــەو ڕێگایانــەی،
کــە لــە ڕێیــەوە فەرهەنگــی کــرداری لــە زمانــی
کوردیــدا پــێ فــراوان دەکرێــت.
بەپێــی ســەرچاوەکانی زمــان و ڕێزمانــی کوردی،
ئــەم زمانــە خــاوەن کۆمەڵێکــی کــەم کــرداری
بنەڕەتییــە.
دیــارە بــۆ زمانێکــی دەوڵەمەنــدی زینــدووی وەک
زمانــی کــوردی ئــەم کۆمەڵــە کــردارە بــە تەنیــا
بــەس نیــن بــۆ بەرەوپێشــچوون و کێشمەکێشــی
زمانەکــە لەگــەڵ زمانەکانــی جیهانــدا.
ســەلیقە و ژیــری ئاخێــوەری ڕەســەنی ئــەم زمانــە
و بەکارهێنانــی بەوپــەڕی وریاییــەوە ،وای کــردووە
ئــەم زمانــە بتوانێــت خــۆی لــە تەنگوچەڵەمــەی
نەبوونــی بپارێزێــت و بەهــۆی داڕشــتنەوە لــە هــەر
کردارێکــی زمانەکــە چەنــدان کــرداری نــوێ
دروســت بــکات و لــە ڕێگــەی ئــەو ژمــارە کەمــەی
کــردارەوە ژمارەیەکــی بێشــومار کــردار بخاتــە ســەر
خەرمانــی فەرهەنگــی زمانەکــەوە.
کاتێــک باســێکی وا دەخەینــە بــەر چاویلکــەی
لــێ وردبوونــەوەوە ،ئەوســا تێدەگەیــن یاریکــردن
لەگــەڵ زمــان و قاڵبوونــەوە لەنــاو فەرهەنگــدا چ
دنیایەکــی فــراوان و پــڕ پێچوپەنایــە.
لــەو ڕێگایانــەی هــەر زمانێــک دەیگرێتەبــەر بــۆ
فراوانکردنــی فەرهەنگەکــەی ڕێگــەی وەرگرتــن،
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داتاشــین و داڕشــتنە.
مەبەســت و باســی مــن بــۆ ئــەم جــارە ،وەرگرتــن
و چاوخشــاندنێکی خێرایــە بەنــاو ئــەو کردارانــەدا
کــە لــە ڕێگــەی تاکــە کردارێکــەوە داڕێــژراون و
دەیــان کــرداری جۆراوجــۆر ،واتــا و هێــزی جیاوازیــان
دروســت کــردووە.
زمانــی کــوردی لــەم ڕووەوە دەســتڕەنگینی و
دەوڵەمەندییەکــی گــەورەی پێــوە دیــارە و زۆرینــەی
گرفتەکانــی کەمــی کــرداری لــەم ڕێگەیــەوە
چارەســەر کــردووە.
لــەم باســەدا بەپێــی توانایــی و لــێ تێگەیشــتن
ســێ کــرداری ســادە وەردەگریــن و جــێ پەنجــە و
لێداڕێــژراوی هەریەکەشــیان بەپێــی واتاکانیــان
دەخەینــەڕوو:
 -١کرداری(پەڕی)ن:
(پــەڕی)ن هەڵگــری دوو واتــای ســەرەکیی دوور
لــە یەکــە ،واتــە کردارێکی(هاوبێژ)ـــە.
بەمــەش بــە زیاتــر لــە کردارێــک دەژمێردرێــت
و بەپێــی هەریــەک لــە واتاکانــی کردارێکــی
جیــاوازی لــێ دێتــه بەرهــەم.
ئــەم ڕێگەیــەش لــە ڕێگــەی داڕشــتن بــۆ
دروســتکردن و فراوانکردنــی فەرهەنگــی کــردار لــە
زمانــی کوردیــدا کەمتــر نییــە ،چونکــە بەشــێکی
زۆری کردارەکانــی زمانــی کــوردی لــەم ڕێگەیــەوە
زیاتــر لــە واتایەکیــان لــێ بارکــراوە و بەپێــی ئــەو
دەوروبــەر و بارودۆخــەی تێیــدا بەکاردەهێنرێــت،
هەریەکەیــان چەنــدان ڕۆڵ دەبینــن.
لێرەوە دەچینە سەر بابەتی مەبەست:
وەک وتمــان (پەڕیــن) بــە دوو واتا بەکاردەهێنرێت
ئەوانیش:
 -١پەڕینــی تەنــی ڕەق ،واتــە قرتانــی تەنــی ڕەق،
بــۆ نموونــە پەڕینــی شــیش ،بــۆڕی ،تەل..تــاد ئــەم
پەڕینــە لەژێــر جــۆرە پەســتانێکدا دەبێــت ،بەبــڕوای

مــن جیایــە لــە واتــای کــردەی (قرتانــدن).
چونکــە قرتانــدن بــە زۆری لــە ڕێگــەی هێزێکــی
دووســەرەوە دەبێــت (ســەرەوە ،خــوارەوە).
بۆ نموونە:
 تەلەکەم بە پالیس قرتاند.وەک لــەو نموونــەوە دیــارە هێــزی قرتێنــەر دوو
جەمســەرە.
بــەاڵم (پــەڕی)ن بــە زۆری لــە ڕێگــەی هێزێکــی
یــەک ئاراســتەوە ڕوودەدات.
یــان لــە ڕێگــەی هێزێکــی دوو ئاراســتەی
ناڕێکــەوە ،بــۆ نموونــە ســەروخوارپێکردنی تــەل ،یــان
شیشــێک .
هەروەهــا دەکــرێ پەڕیــن لەژێــر هێــزی مرۆڤــدا
نەبێــت و بەشــێوەیەکی سروشــتی ڕووبــدات.
هــەردوو واتاکــەش جیــاوازن لــە واتــای (شــکاند)
ن ،لــە کاتێکــدا هەرســێکیان مەبەســتەکە دەبەنــەوە
ســەر یــەک خــاڵ ،ئەویــش جیابوونــەوەی بەشــێکە
لــە شــتێک.
 -٢پەڕینی ئاژەڵ واتای دووەمی ئەم کردارەیە.
ئــەو کاتــەی هــەرکام لــە جۆرەکانــی ئاژەڵ وەرزی
جووتبوونیــان دێــت بــە پرۆســەی جووتبوونەکەیــان
دەوترێــت لــێ پەڕیــن ،یــان (پەڕیــن) ،هەرچەنــدە بــۆ
پرۆســەی جووتبوونــی هــەر جــۆرە ئاژەڵێکیــش نــاوی
تایبــەت هەیــە.
واتــە (پــەڕی)ن دەبێتــە دەســتەواژەیەکی ســەرە
بــۆ کۆکردنــەوەی هەمــوو ناوەکانــی پەیوەســت بــە
پرۆســەی جووتبوونــی ئاژەڵــەکان.
ئــەوەی تێبینــی دەکــرێ و گرنگــە لێــرەدا بیخەینەڕوو
بەکارهێنانــی (پەڕی)نــە بــۆ ئاژەڵ و گیانلەبەرەکان.
هەرچەنــدە کردارەکــە لــە بنەڕەتــدا ســادەیە و هیــچ
پێشــگر و پاشــگرێکی لەگەڵدا نییە ،بەاڵم کاتێک
بەمەبەســتی دەربڕینــی واتــای جووتبوونــی ئــاژەاڵن
بەکاردەهێنرێــت ،پێشــناوی (لــێ) وەردەگرێــت و
دەبێتــە کردارێکــی لێکــدراو.
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واتە لەم بارەدا وەک سادە دەرناکەوێت.
نموونــەی تــری لــەم جۆرەشــمان هەیــە لــە زمانــی
کوردیدا بۆ نموونە (ڕوانین ،وردبوونەوە... ،تاد) هەمان
تایبەتمەندییەکانــی ئەمــی هەیــە لــە بەکارهێنانــدا و
نــاوی پــاش پێشــناوەکە دەبێتــە (بەرکاری ناڕاســتەوخۆ).
بــەاڵم ئەگــەر لــە شــیکردنەوەدا پێشــناوەکە
(لــێ) بــە بەشــێک لــە کردارەکــە بژمێریــن و لــە
کردارەکــەی دانەبڕیــن ،ئــەوە ناوی دوای پێشــناوەکە
دەبێتــە (بــەرکاری ڕاســتەوخۆ) و کردارەکــەش
دەبێــت بــە تێپــەڕ.
ئــەم دیاردەیــە لــە کۆمەڵێکــی زۆر لە کردارەکانی
زمانــی کوردیــدا بــەدی دەکرێــت و پێویســتی
بــە لێکۆڵینــەوەی زانســتی هەیــە تــا بڕیــاری
یەکالییکــەرەوە لــەو بــارەوە بــدات.
لێــرەدا دەبــێ بپرســین ئــەم تەنیــا کــردارە لــە زمانــی
کوردیــدا دەتوانێــت چەنــد کردارمــان بــۆ دروســت
بــکات؟
یان دەبێتە بنکەی دروستبوونی چەند کردار؟
بێگومــان ژمارەیەکــی زۆر کــرداری داڕێــژراو
و لێکــدراو لــەم کــردارەوە ڕۆدەنرێــن و هەریەکەیــان
خــاوەن واتــا و تایبەتمەنــدی و ڕۆڵــی خۆیەتــی بــۆ
نموونــە:
(هەڵپەڕیــن ،دەرپەڕیــن ،داپەڕیــن ،تێپەڕین ،ڕاپەڕین،
پەڕینــەوە ،لێپەڕیــن ،خۆشــپەڕین ،دەســتپەڕین،
ســەرپەڕین ،قاچپەڕیــن... ،تــاد).
ئــەم کــردارە یەکێکــە لــە کــردارە تێنەپــەڕەکان و
لــە ڕێگــەی مۆرفێمی تێپەڕاندنی(اند)ـــەوە دەکرێتە
تێپــەڕ.
لەگەڵ بە تێپەڕبوونیدا هێزی هەموو نموونەکانی
ســەرەوەش دەگۆڕێــت بــۆ تێپــەڕ و دەســتەکردارەکە
بــەم جۆرەیــان لــێ دێــت:
(پەڕانــدن ،هەڵپەڕانــدن ،دەرپەڕانــدن ،داپەڕانــدن،
تێپەڕانــدن ،ڕاپەڕانــدن ،پەڕاندنــەوە ،لێپەڕانــدن،
خۆشــپەڕاندن ،دەســتپەڕاندن ،ســەرپەڕاندن ،قاچپەڕاندن،

...تــاد).
 ئەم بارودۆخەش تێدەپەڕێنین. کابرا نەخۆشییەکەی پەڕاند. ڕێوییەکە لە کونەکەی دەرپەڕی. کچەکە بێرەدا تێپەڕی. گەلــی کــورد دژ بــە ســتەم و زۆرداری ڕژێــمڕاپەڕی...تــاد.
ســەرباری ئەمانــەی کــە باس کــران ،دەبێت ئاماژە
بــەوەش بکەیــن ئــەم کــردارە و لــێ دروســتکراوەکانی
چەنــدان نــاوی بکــەری و بەرکارییــان لــێ دروســت
دەکرێت.
 -٢کرداری (هات)ن:
لە پێشەوە باسمان لە هەندێک لە وردەکارییەکانی
زمانــی کــوردی کــرد ســەبارەت بــە فراوانکردنــی
فەرهەنگــی وشــەی کــوردی ،بەتایبــەت پۆلــی
(کــردار) لــە ڕێگــەی کــردەی داڕشــتن و بارکردنــی
زیاتــر لــە واتایــەک لــە هەمــان وشــەدا.
هــەرکام لــەو دوو ڕێگەیــە بــە ئەندازەیەکــی زۆر
هــۆکارن بــۆ فراوانکردنــی فەرهەنگــی کــردار و
بەڕێگــەی هەرکامەیــان ئاخێــوەر و قســەکەری
کــورد توانیویەتــی دەیــان کــردار و واتــای نــوێ
بخاتــە خزمــەت زمانەکــەی.
وردبوونــەوە لــەم بــوارەدا دەیــان ســەرەداو و دەالقــەی
نــوێ بــە ڕوومانــدا دەکاتەوە بۆ ناســین و ئاشــنایەتی
زیاتــر بــە دەوڵەمەنــدی و زانینــی قوژبنــە لەبــن
نەهاتووەکانــی زمانەکەمــان.
ئێمە لە شیکردنەوە و دۆزینەوەی واتا جۆراوجۆرەکانی
هەریــەک لــەم نموونانــەوە دەگەینــە ڕاســتی ئــەو قســانەی
سەرەوە.
نموونەیەکــی تــر لــەو کردارانــەی چــاالک و فــرە
بەکارهاتــووە کــرداری (هات)نــە.
ئــەم کــردارە کردارێکــی سروشــت تێنەپــەڕە و لــە
تــەواوی ئــەو کردارانەشــی لێــی دروســت دەکرێــن،
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وادەرناکەوێــت هێــزی کردارەکــە بگۆڕێــت ،واتــە
هیــچ کام لــە لــێ دروســتکراوەکانی نابنــە تێپــەڕ.
ئاراســتەی هێــز لــەم کــردارەدا بــەرەو پێشــەوەیە
و هێزەکــە لــە مــرۆڤ ،یــان گیانلەبــەری هاتــوودا
خودییــە ،واتــە لەژێــر هێــز و پەســتانێکی دەرەکیــدا
کردارەکــە ڕوونــادات ،بــەاڵم لــێ دروســتکراوەکانی
ئاراســتەی هێزیــان تێــدا ،بەپێــی کــردارەکان
دەگۆڕێــت.
لە نموونەکانەوە دەتوانین تێبینی ئەوە بکەین.
ئــەم کــردارە لــە زمانــی کوردیــدا ناکرێتــە تێپــەڕ،
بــەاڵم بەرانبــەری بەتێپــەڕی هەیــە ،کــە ئەویــش
(هێنان)ـــە.
ئــەوەی هەیــە هەندێــک لــە لــێ دروســتکراوەکانی
ئــەم کــردارە هێنــدە مانــای جۆراوجــۆر دەگەیەنــن،
کــە مــرۆڤ ســەری لــە ســەلیقەی داڕێژەرانــی ئــەم
یاســا زمانییــە ســوڕدەمێنێت.
ئــەم کــردارە وەک خــۆی واتایەکــی جێگیــری
هەیــە و وەک کردارەکــەی پێشــوو هــەر لە بنەڕەتەوە
واتــای جۆراوجــۆری دوور لەیەکــی لــێ بارنەکــراوە،
بۆیــە بــۆ دەرخســتنی واتــا جیــاواز و بەکارهێنانــە
زۆرەکانــی ئــەم کــردارە ،پەنــا دەبەینــە بــەر نموونــەی
هەندێــک لــە لــێ دروســتکراوەکانی:
(لــێ هاتــن ،بۆهاتــن ،تێهاتــن ،هەڵهاتــن ،دەرهاتــن،
داهاتــن ،پێهاتــن ،پێکهاتــن ،هەڵهاتنــەوە ،دەرهاتنــەوە،
پێکهاتنــەوە ،لێهەڵهاتــن ،پێهەڵهاتــن ،پێداهاتــن،
لێهاتنــەوە ،تێهاتنــەوە ،بەدەمەوەهاتــن ،خەوهاتــن،
هاتنــەوە ،ســەڕهاتن ،شــەڕهاتن... ،تــاد).
ئێســتا بــە نموونــە زیاتــر واتاکانمــان بــۆ ڕوون
دەبێتــەوە:
 - ١لێهاتــن بەواتــای شــیان ،یــان پێکەوتــن بــۆ
نموونــە:
 کچەکە جلەکانی لێ هاتووە. – ٢لــێ هاتــن بەواتــای نەخۆشــی لــێ هاتــن بــۆ

نموونە:
 منداڵەکە تای لێ هات. کوڕەکە فێی لێ هات. – ٣لــێ هاتــن ،بەواتــای لــێ هاتنــی ئــاو لــە
بــۆری و شــێرە و ســۆندە و ..تــاد بــۆ نموونــە:
 سۆندەکە ئاوی لێ دێت. لــێ هاتــن ،بەواتــای جووتبوونی نێری هەندێکئــاژەڵ لــە مێیەکانیــان بۆ نموونە:
 - ٤خرتەکــە لــە بزنەکــە هــات( .تــا ڕادەیــەک
ئــەم واتایــە ناوچەییــە).
ئەگــەر نموونەیەکــی تــری وەک (بۆهات)ن وەربگرین
ئــەم واتایانەمان دەســت دەکەوێت:
 -١بۆهاتــن بــە واتــای نەشــئە و هــەوای گۆرانــی
وتــن و قســە و هۆرەکردن...تــاد .بــۆ نموونــە:
 کابرا هەزار هەزار قسەی بۆ دێت. -٢بــۆ هاتــن بــە واتــای شــانس و بەخــت بــۆ
نموونــە:
 کابرا هەر کاسبییەک دەکات بۆی نایە. - ٣بۆهاتــن بەواتــای بــۆ هاتنــی شــتێک بــۆ
نموونــە:
 شتەکانمان بۆ هات.وەک کۆتــا نموونــە کــرداری (هەڵهــات)ن شــی
دەکەینــەوە بــەم شــێوەیە:
 -١هەڵهاتن بەواتای ڕاکردن بۆ نموونە:
 دزەکان هەڵهاتن. -٢هەڵهاتن بەواتای بەزین و دۆڕان بۆ نموونە:
 سەربازەکان هەڵهاتن. - ٣هەڵهاتــن بــە واتــای هەڵهاتنــی خــۆر بــۆ
نموونــە:
 خۆر لە پشتی شاخەکانەوە هەڵدێت. -٤هەڵهاتن بەواتای هەڵهاتنی هەویر و هەرشتێکی
تــری لــەو جۆرە بــۆ نموونە:
 هەویرەکە هەڵهات.ئەمانــە و چەنــدان نموونــەی تــری هاوشــێوە ،کــە
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پێویســتیان بــە بەدواداچوونــی زیاتــرە.
هەروەهــا دەبێــت ئــەو ڕاســتییەیش بزانیــن کــە
هەریــەک لــەم کردارانــە بەپێــی ناوچــەکان واتــای
جیــاواز و زیاتــر هەڵدەگــرن.
وەک تێبینییەکیــش ئەگــەر بڕوانینــە کــردارەکان
بــە گشــتی ،کــردارە داڕێــژراوەکان زیاتــر لــە
واتایــەک هەڵدەگــرن و کــردارە لێکــدراوەکان ئــەم
تواناییەیــان نییــە.
 -٣کرداری (چوو)ن.
وەک لــە دوو کردارەکــەی پێشــوودا هەندێــک
وردەکاریمــان لــە کــردەی داڕشــتن و بارکردنــی
زیاتــر لــە واتایــەک لــە پۆلــی کــرداردا خســتەڕوو.
لێرەشــدا لــە کرداری(چــوو)ن ورد دەبینــەوە بــەو
ئومێــدەی بتوانیــن هەندێــک وردەکاری تــری
زمانەکەمــان شــارەزابین.
ئــەم کــردارەش وەک هەمــوو کردارەکانــی تــر
ڕۆڵێکــی بەرچــاوی لــە فراوانکردنــی پۆلی کرداردا
هەیــە ،چونکــە ژمارەیەکــی بەرچــاو کــرداری لــێ
ڕۆدەنرێــت.
کردارەکە لە ڕووی هێزەوە تێنەپەڕە.
لــەو کردارانەیــش لێــی دادەڕێژرێــت ،یــان واتــای
جیاجیــای لــێ باردەکرێــت هــەر بــە تێنەپــەڕی
دەمێنێتــەوە.
ئــەم کــردارە ژمارەیەکــی زۆر کــرداری داڕێــژراو
و لێکــدراوی لــێ دروســت دەکرێــت و پێشــگر
(پێشناو)ـــەکانی (پــێ ،تــێ ،لــێ) وەک لــە
داڕشــتنی کردارەکانــی تــردا ڕۆڵێکــی بەرچاویــان
هەبــوو لێرەشــدا بەهەمــان شــێوە چەنــدان کــردار و
واتــای نــوێ بەرهــەم دەهێنــن.
بەپێــی ســەرچاوەکانی زمانــی کــوردی ئــەم
کــردارە لــە ڕێگــەی مۆرفێمــی تێپەڕاندنی(اند)ـــەوە
دەکرێتــە تێپــەڕ و دەبێتــە (چووانــد) .
هەرچەنــدە تێپەڕکردنەکــەی وەک کردارەکانــی

تــری ئــەم پۆلــە گونجــاو نایەتــە بەرچــاو ،بــەاڵم لــە
زمانەکــەدا بەکارهێنانیشــی هەیــە.
بۆ نموونە:
 کەس خۆی بەمن نەچوێنێت. من وانەکەم چوواند.ئەگــەر بــەدەر لــە ســەرچاوە قســە لەســەر ئــەم
تێپەڕکردنە بکەم ،تێپەڕاندنی ئەم کردارە زۆر لەنگ
و ناتــەواو دادەنێــم ،هیــچ جوانــی و وردەکارییــەک لــە
تێپەڕکردنــی ئــەم کــردارەدا نابینــم وەک ئــەوەی لــە
کردارەکانــی تــردا بــەدی دەکرێــت.
بۆیــە بــە بــڕوای مــن تەنیــا بــاس لــە کــردارە
تێپەڕەکــەی بەرانبــەری (بــرد)ن بکرێــت باشــترە.
کــرداری (چوو)نیــش بــە هەمــان شــێوەی (هــات)
ن ئاراســتەی هێــز و جێبەجێکــردن بــەرەو پێشــەوەیە و
کردەکــە خوودییــە ،واتــە هیــچ هێــز و پاڵنەرێکــی
دەرەکــی نابێتــە هــۆکار بــۆ ئەنجامدانــی کردارەکــە.
(چــوو)ن لــە خاڵــی الی قســەکەرەوە بە ئاراســتەی
بەرانبــەر دەبێــت ،بــەاڵم (هــات)ن لە خاڵی بەرانبەرەوە
بەرەو خاڵی الی قســەکەر جێبەجێ دەکرێت.
هەندێک لەو نموونانەی لەم کردارەوە وەردەگیرێت:
(لــێ چــوون ،تێچــوون ،پێچــوون ،بەســەرچوون،
الچــوون ،بۆچــوون ،پیاچــوون ،تیاچــوون ،ڕۆچــوون،
ڕوحچــوون ،بەرەوپێشــچوون ،داچــوون ،هەڵچــوون،
چوونــەوە ،لێتێکچــوون ،بۆالچــوون ،تێکچــوون،
بەهەڵەداچــوون ،پــێ تێکچــوون ،بەســەرچوون،
ئابڕووچــوون ،لەســەرخۆچوون... ،تــاد).
ئەمانــە و چەنــدان کــرداری تر بەرهەمی ڕۆنراوی
تاکە کردارێکن.
ئیــدی دەبــێ ئێمــە تێبگەیــن ،کــە فراوانکردنــی
فەرهەنــگ ،بەتایبــەت لــە زمانــی کوردیــدا
گەلێــک دەرگای لەســەر وااڵیــە.
ئــەوەی پێویســتە تەنیــا لیژنەیەکــە لــە کەســانی
شــارەزا و زانســتیی تــا بتوانــن زمانەکەمــان لــەوەی
هەیــە تۆکمەتــر و بەرەوپێشــتر ببــەن.
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هەندێــک لــەو نموونانــە لــە ڕســتەدا شــیکار
دەکەیــن بــەم شــێوەیە:
 -١کرداری لێ چوون:
 تەنکییەکە ئاوی لێ دەچێت. تۆ لەمن دەچیت.لە ڕســتەی یەکەمدا دیاردەی بە لووتکەکردنی
(تەنکی)یــەک بــەدی دەکرێــت و وا دەردەکەوێــت،
کــە (تەنکی)یەکــە (بکەر)بێــت ،ئەمــەش وادەکات
کــرداری ئــەم جــۆرە ڕســتانە (تێپــەڕ) دەرکــەون و
ڕســتەکانی خاوەنــی بەرکاربــن ،بەاڵم ڕاســتییەکەی
ڕســتەکە بــەم شــێوەیە:
 ئاو لە تەنکییەکە دەچێت.لە ڕســتەی دووەمدا واتای کردارەکە تەواو دوورە
لــە واتــای کــرداری ڕســتەی یەکــەم ،هەرچەنــدە
خــاوەن هەمــان ڕوخســار و هەمــان شــێوەن.

کــوردی چەنــدە لــە ڕۆنانــی کــرداری نوێــدا لــە
ڕێگەی داڕشــتنەوەکاران ،هێندەش لە بەشــداریکردن
لــە پێکهێنانــی واتــای نوێــداکاران.
بــەو واتایــەی هەمــان ڕوخســارەکردار خاوەنــی
چەنــد واتایەکــی جیــاوازە.
بەپێــی ئــەم یاســایەش دەبــێ دان بــەوەدا بنێیــن کــە
هەریــەک لــەو واتایانــە کردارێکــی جیــاواز و نوێیــە
بــا ڕوخســارەکانیش لەیــەک بچــن.
ئــەم شــێوازی لێکۆڵینەوەیــە دەرفەتێــک و
دەرگایەکــە بــۆ دانانــی فەرهەنگێکــی تایبــەت
بــە کــردار و دۆزینــەوە و پاراســتنی واتاکانیــان لــە
زمانــی کوردیــدا.
بــەو هیوایــەی لــە داهاتووشــدا بتوانیــن کاری
باشــتر و وردتر لەســەر ئەم بابەتە پێشــکەش بکەین.

نموونەیەکی تر لەو کردارانە:
 -٢کرداری تێچوون:
 تەنکییەکە ئاوی تێدەچێت. گەماڵەکــە لــە دێڵەکــە چــوو  ...تێچوونــیزایەنــدی (جووتبــوون).
دوو واتای جیاواز لە هەمان ڕوخساردا.
یەکێکی تر لەو کردارانە:
 -٣کرداری هەڵچوون:
 پیاوەکە هەڵچوو ...تووڕەبوو. دارەکــە هەڵچــوو ...گەورەبــوو ،یــان بــااڵیکــرد.
(ئەمە بۆ مرۆڤیش بەکاردێت).
 شیرەکە هەڵچوو ...کەفی کرد و هاتەسەرەوە.ئەمــە بەشــێکی کەمــە لــەوەی کــە ئێمــە دەیزانیــن
و درکــی پــێ دەکەیــن.
لــێ وردبوونــەوە پێمــان دەڵێــت کردارەکانــی زمانــی
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