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  سةبري سلصظاينسةبري سلصظاين... ... ئةز ببصذم ئافةرين بان ببصذم بداخة؟ ئةز ببصذم ئافةرين بان ببصذم بداخة؟ : : بةستظان و نظيسكارصن كوردبةستظان و نظيسكارصن كوردلَلَهةهة 
  و زمانن بیانی) جھة الشعر (ک ل کۆڤارا ئاورییه

 
 :ک زمان کرن وه ک ده ئاماده ب بھتر ژ زمانه.   پشکش دکه وهو خ ک کو ئه  وه  یه خوهرب چاندی سه، یی ک وژه کۆڤاره

  . رنسی و ئیتالی فه، سپانی ئه، ئنگلیزی، بی ره عه
  . مینی ر زه رناسه  سه کن و ژجھن جودا جودا نه له ڤانن وێ ژی گه ر دکم کو مھڤان و خوانده ز باوه ئه
  ) .  کورده ( کاته ره لیم به ر نڤیسارێ همایی ژی سه و سه)  به ره عه ( هستڤان قاسم حداد لبه دی وێ هه رپرسیار و خوه به
ستڤان و نڤیسکارن کو ب زمان  لبه و هه ئه ت ستڤان و نڤیسکارن کورد بۆ وێ کۆڤارێ دنڤیسن ب تایبه لبه ک ژ هه له گه

  . دنڤیسن، بی ره زمان عه، بیانی
موو  ل هه کرییه به الڤ نه  به ک ت ده مه رهه نسی و ئیتالی به ره فه، نگلیزیئ: ک ک جیھانی وه ک ژ وان ژی ب زمانه یه هژ

  . بی ره بۆ زمان عه، دیسان، ڤ و ژی ته رگران و ئه  وه م ژی هاتنه رهه ک به له سا گه روه هه. بی ره ژی ب زمان عه
یڤا   و په  د ژیانا مرۆڤای ده ری بوها و بلنده یا هه امنه ک ر کو وژه  ژبه ک باوه هی  کو دیارده  ببژه یا ڤ درێ مرۆڤ دکاره هه 

لیم  سه ( رنڤیسکارێ وێ کورده رکو سه ها ژبه روه هه،   نزیک بکه الن ده  و گه وه ته را نه  قۆناغان د ناڤبه ئازاد و جوان ژی دکاره
و کۆڤار رۆژ بۆ رۆژێ  ل ئه به، ردبن و دنڤیسن ده ،بی دهزرینن ره ستڤان و نڤیسکارن کورد ب عه لبه  و پانییا هه ه) کات ره به
فارسی و ، ترکی: ک  وه الڤ ببه ک زمانن دن ژی به ی نزیک ب هنده  کو ل ئاینده یه  و نیاز هه ند دبه مه وله هـ و ده رفره به

  . رووسی
  :ک هپرسیار

  کرن؟ موویان ده ئاماده رچی ب وان زمانان هه و کۆڤار ژبۆ چی و ژبه ئه
  ؟  بکه انا خوهش ست ب وه ترکی و رووسی ده، ارسیک ف ک زمانن دن ژی وه و کۆڤار چما دێ ب هنده هئ

ل زمانان  ری ل گه ده ره فتار و ئاوای سه ل کیژان ئارمانجن کو ره وامییا کۆڤارێ به رده  ژبۆ به که ره ک سه  ئاالڤه زمان بوویه
  ؟ دبه ڤه

  :ک دن هپرسیار
  کرن؟ رێ چما ب زمان کوردی ناه ئاماده ئه
بی  ره  عه  چونکی کۆڤار ب خوه  و پرسیار ژی دێ ب واته بمینه م ناکه بن خه  نه ستڤان و نڤیسکارن کورد ت ده لبه ر هه گه ئه
ستڤان و  لبه و هه ژبۆچی ئه، ل به،  رار دمره رکو زمان ب وه  ژبه رارێ بکه بی وه ره  کو زمان عه ول بده  هه یه  و ماف وێ هه یه

ندی و تکلییا وان ب  یوه رپسریارن وێ بکن ژبۆ کو په ک پشنیاز پشکشی به ول نادن کو ب کمایی وه نڤیسکارن کورد هه
دی بزاڤ ک زمان کور یه یا راده ک موکوم و ساز و هه  تکلییه ڤانان ژی ببه ل خوانده ت ل گه نانه ته، ستڤان و نڤیسکار لبه هه
  مبار زمان کوردی ت ده ربارێ وێ راستییا خه ل سه ه به) کات ره لیم به سه (ئانگۆ،  ز کوردی یه گه رنڤیسکار ب ره سه  ؟ بکه
، ستڤان و نڤیسکارن فارسی لبه یا هه  ژ ژماره ستڤان و نڤیسکارن کورد بھتر به لبه یا هه  کو ژماره نگه ره، سا روه هه.  نینه

  .  ڤ ژی جھ داخ یه  و ئه خ ب زمان کوردی نینه ڤلی وێ دیسان بایه ل ته  رووسی بهترکی و
ستا کوردی یا  لبه رگرنا هه  بۆ وه– ب کمایی –ک  له  کو رووپه دیکار و تاوانه،  یه غه ده قه،  هه گوننه،  ته حمه ی زه ما قه

  ؟ به  ههن سا یا نویژه روه کالسیک و هه
  :نجام رئه ده
کوردی گرنگ دیتبا) جھة الشعر (ر کۆڤارا گه  ئهتن ئه، زمان ژه مه ر ته ک ل سه ر هزره گه تنو چاندا کوردی  ن و دیرۆکا و 
ین  وان ژبۆ داناسینا ناسنامه ک پاکره ر راز و نیازه گه تن ئه، با ستڤان و نڤیسکارن کورد هه لبه ر رز بۆ هه گه تن ئه، با هه
 ئالیکارییا وێ  من خوه رهه ستڤان و نڤیسکارن کورد ین کو ب به لبه هه، رنڤیسکارێ کورد ر سه گه تن ئه، اب یان هه وه ته نه

رگران و  ش وه  یان به الڤ ببه هینگ کۆڤار دا ب زمان کوردی ژی به، بان  هه ری و باندۆرا خوه کۆڤارێ دکن کارگه
  .  هب  هه  و زمان کوردی دا ت ده داناسینا وژه

  :رنڤیسکارێ کۆڤارێ سه
  :ستڤان و نڤیسکارن کورد لبه هه
 ؟  بداخه رین یان ببژم وه  ئافه ز ببژم وه ئه
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