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  پالنی سانه

 م که پۆلی یه

ت و هۆکاری  بابه دا پالنی فرگه  ئامانج له پالنی فرکاریدا  ئامانج له
 فرکاری

شوازی کار و فر 
  ماوه نگاندن سه هه کردن و ڕاهنان

 )کات(
           بتوانت رخوازف ی وه ئه بۆ ئامانجی فرکاری                                      کی تکستی زاره        

گوگرتن، ،  مه گه
رواکردن،  سه)  هاوقافیه(

نگی زمان،  ریتمکردن، ده
 ی پمانا وشه

 :بت بتوانت  فرخواز ده
) کردن هاوقافییه( رواکردن سه -

  بکات
  تا و کۆتایی وشه ره نگی سه ده -

  وه بناسته
  وه ی لکدراو جابکاته وشه -
ی درژ و  وشهجیاوازی نوان  -

 کورت بکات
  و ڕسته  جیاوازی نوان وشه -

 بکات 
 بکات  بتوانت حونجه -

    

کانی  سته به ست و مه هه
        رببیت خۆی ده

  :بت بتوانت  فرخواز ده
کاربھنت،  کان به سته بۆ هه  وشه
نگی،  ک دخۆشی، دته وه
 .....یی،  زلکردن، توڕه حه
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  ن، که بکه شتانهو  باسی ئه -
ی  و شتانه تی، یان ئه زیان لیه حه
  زیان لی نییه حه  که
ئایا بیر   ، که پرسیاریان لبکه - 
 . وه نه که چی ده له

رهاتی خۆی،  سه بتوانت به
ی  یان چیرۆکی هاوشوه

  وه کان بگته تکسته

 :بت بتوانت فرخواز ده
کان  سته ربینی هه توانای ده -
 بت ، هه وشه  ۆی ، بهخ
کردنی  و ڕاڤه  وه توانای گرانه -
 پبدات ره په

    

ی  رباره گفتوگۆ ده
، تۆنی  بژاردنی وشه هه
کان و شوازی  وشه
تکستکدا،  ربینیان له ده

ست جودا  به مانا و مه
 .ن ده ده

 بت بتوانت فرخواز ده
  بکات، که وه رکی ئه ده -
ندی  هه ڕه  له  کارهنانی وشه به

ستی جودا  به جودادا، مانا و مه
  وه سته ده دات به ده

    

ئاگابوون  گوگرتن و به
کاتی گفتوگۆکردن و  له
پۆلدا   له  ی که وکاتانه ئه
رز  نگی به ده کک به یه
 .  وه خونته ده

 بت بتوانت فرخواز ده
 گوگرتن بدات  به  ره په  -
ی  بارهر ، ده می پرسیاری ساده وه -

،  خوندرته بۆی ده  تکستک ، که
  وه بداته

 گوگرکی باش بت -
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ی  رباره گفتوگۆکردن ده
کانی ناو  سان و ڕووداوه که

 .کان تکست و چیرۆکه
 
 

 بت بتوانت ده زفرخوا
سان و  ی که رباره گفتوگو ده -

و چیرۆک  و   کانی ناو ئه ڕووداوه
بۆی   ، بکات، که تکستانه

  وه خوندرته ده
 
 

    

 فرخواز بتوانت  ، که یه وه نجی فرکاری ئهائام                                                 تکست -زمانی نووسراو 
کان  نگی پیته ی ده رباره ده -

  کان باسیان بۆ بکه و پیته
باسی جیوازی نوان  -

زمانی ئاخاوتن و زمانی 
  نووسینیان بۆ بکه

 :بت  فرخواز ده
و   وه کان بناسته پیته -
 کانیان بزانت نگه ده
ر پیتک،  هه  بازانت که -

زمانی   له  نگکه همای ده
 ئاخاوتندا

بت،  سته رجه الی به له -
گوترت،  ک ده یه ر وشه هه که
 شتوانھرت بنووسرت ده
( خاڵ   بت بزانت، که ده -

  مانای چییه) پوکنتم 
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) کلیل خته ته(ر  سه له -
کان  ر پیته کیبۆردی کۆمپیته

  وه بناسته
جاوازی نوان پیت،  -
ڕاست و  تا و ناوه ره سه له

 دا بکات کۆتایی وشه

  بت فرخواز ده  
) کلیل خته ته  به(کان  پیته -
 ر بنووست  ر کۆمپیته سه له
تا و  ره سه  کان، له پیته -

دا  ڕاست و کۆتایی وشه ناوه
 بنووست

    

ر بۆ نووسینی  کۆمپیته
 کاربھنت تکست به

وی پالنی فرکاری بۆ  یه په
  ، له تی بکه ڕه قۆناخی بنه

ی خوندن و نووسین  پرۆسه
 ر کۆمپیته  به

    

) نووسراو( بیی  ده تکستی ئه
ک چیرۆک ، ڕۆمان ،  وه
م  خشان و شیعر، بۆ ئه په
(   باکاربھنه  سته به مه
  ی فرگه کتبخانه  ک له که
  )  ربگره وه
 
 
 
 
 

 بت  فرخواز ده
و   ی فرگه کتبخانه  بچته
 .کاریبھنت به
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 فرخواز بتوانت  ، که یه وه ئهئامانجی فرکاری                  ڵ تکستی تکه
  کارکردن، له  چاالکانه

  ی تکست به وه ستنه به
  وه ونه

 بت  فرخواز ده -
  کارکردن له  چاالکانه
ی تکستدا  وه نووسینه

 )ئیمالکردن(

    

یشتنی مانا  کردنی تگه ڕاڤه
ستی تکست،  به و مه
   وه کشانه ی ونه ڕگه له

 بت  فرخواز ده 
یشتنی خۆی  بتوانت تگه –
باسکردن،   تکست، به  له

 و  کشان، جوه ونه
 رببت مۆسیقا و گۆرانی ده

    

ی  رباره گفتوگۆ ده
ندی  یوه نگی و په هاوئاهه

کتبی   ، له تکست و ونه
 دا و گۆڤار دا ونه

 بت  فرخواز ده
ی  رباره گفتوگۆبکات ده -

ندی  یوه نگی و په هاوئاهه
کتبی   ، له و ونه تکست
 دا و گۆڤاردا ونه

کتبک بکات   باس له -
)به) تایترگی  به/  که ناوی کت

تی کتبه  و ونای بابه  که کتبه
  که ڕۆکی کتبه بتوانت ناوه - 

  وه ڕگای وناکردنه  له
   وه بگته
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 زمان و کلتور                                               فرخواز بتوانت  ، که یه وه ئامانجی فرکاری ئه                  
  بییه ده ئه  ته باسکردنی بابه
 کان کۆن و نویه
 خشان، چیرۆک، شیعر، په

 بت  فرخواز ده
ی  زمانی  رباره زانیاری ده -

( کان  کۆن و نویه  تکسته
) خشان، چیرۆک پهشیعر، 

 بت هه
 

    

ندی پشینان  باسکردنی په
ق و  سته ی نه و قسه
  کردنیان به ودان بۆ ڕاڤه هه

 تر شوازکی ساده

 بت  فرخواز ده
ندی پشینان و  ڵ په گه له -

 قدا ئاشنا بت سته ی نه قسه

    

 بت  فرخواز ده 
یشتن و  توانای تگه -
 بت ی فراوانتر وشه  ی  گبه هه
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  پالنی سانه

 م دووههپۆلی 

 
ت و هۆکاری  بابه دا پالنی فرگه  ئامانج له پالنی فرکاریدا  ئامانج له

 فرکاری
شوازی کار و فر 
  ماوه نگاندن سه هه کردن و ڕاهنان

 )کات(
 بتوانت رخوازف ی وه ئه بۆ ئامانجی فرکاری                                      کی تکستی زاره

)  هاوقافیه(گوگرتن، ،  مه گه
ریتمکردن، رواکردن،  سه
 ی پمانا نگی زمان، وشه ده

 :بت بتوانت  فرخواز ده
  کدا به دواییه ، به س وشه -

 بت  وه ڕیتم و گۆرانییه
نی  کا بکات و تیپه  حونجه -

 ک بژمرت یه وشه
  وه بناسته  کانی وشه نگه ده -
  چییه  و ڕسته  بزانت وشه -
 بکات ی کورت حونجه وشه -
  ، که وه بناسته  و وشانه ئه -
تکستکدا   ند جارک له چه

  وه بنه ده دووباره
 ک جودا یه ی لکدراو له وشه
 بکات   دروست  وه بکاته
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کانی  سته به ست و مه هه
        رببیت خۆی ده

 :بیت بتوانت فرخواز ده
ربیت و  کانی ده سته هه -

 باسیانبکات
 رببیت بۆچونی خۆی ده -
ئایا   ، که پرسیاریان لبکه -

    وه نه که چی ده  بیر له

    

رهاتی خۆی،  سه بتوانت به
ی  یان چیرۆکی هاوشوه

  وه کان بگته تکسته

 بت بتوانت فرخواز ده
و   وه تونای گانه -

 بت کردنی هه ڕاڤه
رهاتک، یان باسک  سه به -

، یان  ڕویداوه  وه، که بگته
  دات ڕوده

    

ی  رباره گفتوگۆ ده
، تۆنی  بژاردنی وشه هه
کان و شوازی  وشه
تکستکدا،  ربینیان له ده

ست جودا  به مانا و مه
 .ن ده ده

 بت بتوانت فرخواز ده
ی  رباره باس و فگتوگۆ ده -

ری وشوازی  کاریگه
تۆن و    به  وشه کارهنانی به

و  ڕیتمی جودا، بکات  و له
 تبگات  سته به مه

    

ئاگابوون  گوگرتن و به
کاتی گفتوگۆکردن و  له
پۆلدا   له  ی که وکاتانه ئه
رز  نگی به ده کک به یه

 :بت فرخواز ده
ی  گوگرتن تبگات  کرده  له
کاتی گفتوگۆدا باش  له -،

 ،گوبگرت
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،  می پرسیاری ساده وه - .  وه خونته ده
بۆی   ی تکستک ، که رباره ده
   وه ، بداته خوندرته ده

ی  رباره گفتوگۆکردن ده
کانی ناو  سان و ڕووداوه که

 .کان تکست و چیرۆکه
 
 

 بت بتوانت فرخوازده
سان و  ی که رباره گفتوگۆ ده -

کانی  رهاته سه ڕودا و به
 کان، بکات چیرۆک و تکسته

  فسانه ڵ چیرۆک و ئه گه له -
ه  و داستاندا، ئاشنا بت، وه

و کانی هیزۆپ  چیرۆکه(
 )   ه ته کانی گوڕنه داستانه

    

 فرخواز بتوانت  ، که یه وه نجی فرکاری ئهائام                                                 تکست -زمانی نووسراو 
،  کار بھنه تکستی ئاسن به

  فرخوازان بتوانن له تا
کان  ڕۆکی تکسته ناوه
 ن تبگه

 بت فرخواز ده
تکستی ( کانی تکست کۆده
ستی  به بشکنت و مه)  ساده
 ی تبگات که ڕۆکه ناوه

    

کان  نگی پیته ی ده رباره ده -
  کان باسیان بۆ بکه و پیته

باسی جیوازی نوان  -
زمانی ئاخاوتن و زمانی 

  بکهنووسینیان بۆ 

 بت فرخواز ده
و   وه کان بناسته پیته 
 -کانیان فرببت نگه ده
جیاوازی نوان پیتی بزون  -

 بزون بکات و نه
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  به  ، که وه بناسته  و وشانه ئه -
بزون  پیتی جووت نه

ک ، ددان،  ن، وه که ستپده ده
  ی  به و وشانه و ئه...  دڕک،

بزون کۆتاییان  جووت نه
سوتاندن، بردن، ک،  دت، وه
 ...  شت،  مانگ، ده

ی  و وشانه کان، ئه دیفتۆنگه -
جووت بزون   به
،  ک ئواره ن، وه که ستپده ده
و   وه بناسته.... ، ئیش، ئره
 ریانبت واوی ده ته به
 بزانت ناو چییه -
   بخانت کردار چییه -

) کلیل خته ته(ر  سه له -
 کان ر پیته کیبۆردی کۆمپیته

  وه بناسته
جاوازی نوان پیت،  -
ڕاست و  تا و ناوه ره سه له

 دا بکات کۆتایی وشه

 بت فرخواز ده
ی  کان بووست و وشه پیته -

 یان لدرووستبکات ساده
  به  ی ساده و ڕسته  وشه -

ر  ر کۆمپیته سه کیبۆرد له
 بنووست
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ر بۆ نووسینی  کۆمپیته
 کاربھنت تکست به

 بت دهفرخواز 
ر بۆ نووسینی  فربت کۆمپیته

 کار بھنت تکست به

    

) نووسراو( بیی  ده تکستی ئه
ک چیرۆک ، ڕۆمان ،  وه
م  خشان و شیعر، بۆ ئه په
(   باکاربھنه  سته به مه
  ی فرگه کتبخانه  ک له که
  )  ربگره وه

 بت  فرخواز ده
کان  بییه ده ئه  ته کتبی بابه -
چیرۆک، ڕۆمان، شیعر، (
ی  کتبخانه  له.... خشان، په

ی گشتی  و کتبخانه  فرگه
 . وه رزبکات و بیانخونته قه

    

 فرخواز بتوانت  ، که یه وه ئامانجی فرکاری ئه                              ڵ تکستی تکه
  کارکردن، له  چاالکانه

  ی تکست به وه ستنه به
  وه ونه

 بت دهفرخواز 
دا،  وه ڵ خوندنه گه هل

ر  سه ش کار له چاالکانه
 بکات  وه نووسینه/ نووسین 

وناکردن بۆ ) یشن ئیلوستره(
تکست   یشتن له تگه
 کاربھنت به
  و تکسته ئه ست له به مه(

 ) وه یخونته ده  ، که یه تازانه

    

یشتنی مانا  کردنی تگه ڕاڤه
ستی تکست،  به و مه

 بت  فرخواز ده
یشتنی خۆی  بتوانت تگه –
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باسکردن،   تکست، به  له   وه کشانه ی ونه ڕگه له
 و  کشان، جوه ونه

 رببت مۆسیقا و گۆرانی ده
ی  رباره گفتوگۆ ده
ندی  یوه نگی و په هاوئاهه

کتبی   ، له تکست و ونه
 دا و گۆڤار دا ونه

 بت  فرخواز ده
ی  رباره گفتوگۆبکات ده -

ندی  یوه نگی و په هاوئاهه
کتبی   ، له تکست و ونه

 دا و گۆڤار دا ونه
کتبک بکات   باس له -
)به) تایترگی  به/  که ناوی کت

تی  و ونای  بابه   که کتبه
   کتبه 

 ر ستی نووسه به مه -
  که ڕۆکی کتبه بتوانت ناوه -
  وه ڕگای وناکردنه له

  وه بگته
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 زمان و کلتور                                               فرخواز بتوانت  ، که یه وه ئامانجی فرکاری ئه                  
  بییه ده ئه  ته باسکردنی بابه
 کان کۆن و نویه
 خشان، چیرۆک، شیعر، په

 بت  رخواز دهف
زمانی ی   رباره زانیاری ده -

( کان  کۆن و نویه  تکسته
) خشان، چیرۆک شیعر، په

کانیان  ڕکه ناوه  بت و له هه
 تبگات

    

ندی پشینان  باسکردنی په
ق و  سته ی نه و قسه
  کردنیان به ودان بۆ ڕاڤه هه

 تر شوازکی ساده

 بت  فرخواز ده
ندی پشینان و  ڵ په گه له -

 قدا ئاشنا بت سته ی نه قسه
 بت  فرخواز ده

یشتن و  توانای تگه -
 ی فراوانتر بت وشه  ی  گبه هه
ی  تانه و بابه ی ئه رباره ده -
یرۆکه ب،  وه یانخونته ده

  سازبکات
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  پالنی سانه

 م سھه پۆلی

 
ت و هۆکاری  بابه دا پالنی فرگه  ئامانج له پالنی فرکاریدا  ئامانج له

 فرکاری
و فر شوازی کار 

  ماوه نگاندن سه هه کردن و ڕاهنان
 )کات(

           بتوانت رخوازف ی وه ئه بۆ ئامانجی فرکاری                                      کی تکستی زاره        
ڵ  گه لهفرخواز بتوانت  
ی   ڕگه  دا، له سانی دیکه که
، گفتوگۆ و کاری  مه گه

ندی  یوه ، په وه تیاترهدراما و 
گفتوگۆدا   بگرت و له

شدار بت و فری  به
ڕساکانی ئاخاوتنی ناو 

 ڵ ببت هکۆم/ گروپ 

 بت  فرخواز ده
سانی  ڵ که گه بتوانت له -

،  مه ی  گه ڕگه  دا، له دیکه
گفتوگۆ و کاری دراما و 

 ندی بگرت یوه ، په وه تیاتره

    

بت بتوانت،  فرخواز ده
( فتوگۆبکات، باسبکاتگ

روها  ، هه)تک باسی بابه
یام بنرت و  بتوانت په

 ربگرت یام وه په

 بت  فرخواز ده
یام بنرت و  بتوانت په -
 ربگرت یام وه په
م پرسیار بکات  بتوانت هه -

می پرسیاریش  م وه و هه
  ،که وه بداته  تانه و بابه ڕ ئه مه له
  وه یانخوندته ده
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ردر و  ی سه ڕگه له -
تی  بابه  کیان له یه ، تگه وه تیته

 ال دروستبت نووسراو له
، یان  توه ی خوندویه وه ئه -

،  ، دووباره وه ته بۆی خوندراوه
کی،  بۆ هاوپۆلکی هاوڕیه
ی  باوانی، یان مامۆستا که

  وه بگته
  وه بت له فرخواز ده

هۆی  تبگات، که به
ست  توانرت هه ، ده وه زمانه
  سانی دیکه که

  برییداربکرت

ن،  تبگه  وه بت له فرخواز ده
و زمان    وشه  به  که
سانی  ستی که توانرت هه ده

 برینداربکرت   دیکه

    

بت بتوانت  فرخواز ده
و  ڕئه مه ڕاوبۆچوونی خۆی له

و   وه یانخونته ی ده تابه بابه
بیاتی  ده ک ئه وهیانبینت،  ده

  رنامه مندان، فلیم، به
ی  مه مندان، گه

) ری کۆمپیته( کترۆنی له ئه
 رببت ده

بت بتوانت  فرخواز ده
و  ڕئه مه ڕاوبۆچوونی خۆی له

و   وه یانخونته ی ده تابه بابه
بیاتی  ده ک ئه یانبینت، وه ده

  رنامه مندان، فلیم، به
( کترۆنی له ئهی  مه مندان، گه

 رببت ده) ری کۆمپیته
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بت بتوانت  فرخواز ده
ڕۆکی تکست بۆ  باسی ناوه
 کانی بکات هاوپۆله

 

بت بتوانت باسی  فرخواز ده
بی بۆ  ده ڕۆکی تکستی ئه ناوه

 کانی بکات هاوپۆله

    

 فرخواز بتوانت  ، که یه وه نجی فرکاری ئهائام                                                 تکست -زمانی نووسراو 
بی  ده بت بتوانت،ئه فرخواز ده

و تیبگات،   وه مندان بخونته
تکستی فاکت،   بت له ها ده روه هه
تی بۆ  تایبه به  ی که و فاکتانه ئه

باشی تبگات  نووسرن، به منداڵ ده
 و بتوانت باسیان بکات

 بت  فرخواز ده
  وه بی مندان بخونته ده بتوانت،ئه -

 و تیبگات
تکست   و له  وه توانی خوندنه -

   رزبته یشتنی به تگه
خاک، ) پونکت( ر ڵ هه گه له -

 ک بدات پشوویه
ورگوک، ) کۆما( ر ڵ هه گه له -

 کی کورت بدات پشوویه
نگی  ی پرسیاردا، ده ڵ نیشانه گه له -
 رزتر بکات مک به که
) رزڤن سه(ی ڵ نیشانه گه له -
 نگی بۆڕت رسوڕماندا، ده سه
  زیندوتی له(  وه بخونته  وه وقه شه به -
 )بت نگدا هه ده

    

و   بت بتوانت، وشه فرخواز ده
ست  ده ، به وه که ریه سه ڕسته، به
فری نووسین   واته( بنووست

   )ببت

 و ڕسته،  بت بتوانت، وشه فرخواز ده
( ست بنووست ده ، به وه که ریه سه به
  )فری نووسین ببت  واته
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بت بتوانت، چیرۆکی  فرخواز ده
و تکستی   کورت، شیعر، نامه

 بنووست) فاکت(ت بابه

 بت  فرخواز ده
...... من ( بنووست   ی ساده ڕسته -
 .)بینم ده...... من .) ( م که ده
 بنووستچیرۆکی کورت و شیعر  -
توانی خۆی بدات، بۆ   به  ره په -

 تی فاکتا ی بابه وه خوندنه
ر  سه نگاندن له سه هه  کورته -

 بنووست)  وه ته خوندویه  که( کتبک

    

 بت بتوانت فرخواز ده
ی  که و س بگه) تایت(ردر سه 

و   وه بناستهتی نووسراو ،  بابه
  وه لکیان جودابکاته

 

 بت، بتوانت دهفرخواز 
ی  که و س بگه) تایت(ردر سه
 تی نووسراو  بابه

 تا  ره سه/ پشگووتار - 
 ست به مه/ ڕۆک ناوه -
و   وه کۆتایی، بناسته/ ر واوکه ته -

  وه لکیان جودابکاته

    

کی باش  یه بت، ڕژه فرخواز ده
  کی جۆراوجۆری له گه وشه
/ گووتن دابن، تابتوانت،به گبه هه
ست و  هه  ربین، گوزارشت له ده به

 کی خۆی  پبکات  بیروبۆچوونه

کی باش  یه بت، ڕژه فرخواز ده
دابن،  گبه هه  کی جۆراوجۆری له گه وشه

  نووسین گوزارشت له تابتوانت، به
کی خۆی   و بیروبۆچوونهست  هه

 پبکات

    

 بت بتوانت فرخواز ده
کانی  یارییه((ڕساکانی زمان و 

تکانی ناو زمان و  بابه دژه)) زمان
کاریان  و به  وه بناسته وناکردن
 بھنت،

 بت فرخواز ده
کانی  یارییه((ڕساکانی زمان و  -

تکانی ناو زمان و  بابه دژهو )) زمان
کاریان  و به  وه بناسته ئاسن،وناکردنی 
 بھنت،

ستایشکردن، / سسفکردن بتوانت وه -
/ ی هاوتا  بتوانت وشه ، بکات

 کاربھنت سینۆنیم به
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بت بتوانت ،  فرخواز ده
تی،  خۆی نووسیویه  تکستکی، که

کانی  ر تکستی هاوپۆله مبه هه  له
 نگنت راوردبکات و هسه به
 

بت بتوانت، تکستکی،  دهفرخواز 
 نگنت تی، هسه خۆی نووسیویه  که

    

هۆی  بت فرببت، به فرخواز ده
ر و  کۆمپیته(، وه کانه دجیتاه  ئامازه

دوای زانیاریدا  به)  ی دیکه وانه ئه
زنبکات و  ڕت، زانیاری خه بگه
کانی  بۆ نووسینه  رچاوه سه
 یدابکات  په
 
 
 

هۆی  رببت، بهبت ف فرخواز ده
ر و  کۆمپیته(، وه کانه دجیتاه  ئامازه

دوای زانیاریدا  به)  ی دیکه وانه ئه
کانی  بۆ نووسینه  رچاوه ڕت، و سه بگه
 یدابکات په

    

  ی کتبخانه ڕیگه بت، له فرخواز ده
  وهرچا ، سه وه کانه دجیتاه  مازهو ئا

کانی  تی نووسینه و زانیاری بۆ بابه
 یدابکات په
 

 بت،  فرخواز ده
،  وه رنته و ئینته  ی کتبخانه ڕیگه له -
تی  و زانیاری بۆ بابه  رچاوه سه

 یدابکات کانی په نووسینه
ری  هونه/ کنیکی بت فری ته ده -

ک ،  فربوون بکرت، وه
کشان و کرڤ  کسان، خشته خشه نه

 و دیاگرام کشان
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 فرخواز بتوانت  ، که یه وه ئامانجی فرکاری ئه            ڵ تکستی تکه
) چیرۆک( بت بتوانت فرخواز ده

  و ونه  وشه  تک بنووست، که بابه
 کاربھنت نگی تدا به و ده

) چیرۆک( بت بتوانت فرخواز ده
و   و ونه  وشه  تک بنووست، که بابه
 کاربھنت نگی تدا به ده

    

ک  وه(بت بتوانت فرخواز ده
/ تی ئیستاتیکا  بابه) تا ره سه

کانیدا  تکستی نووسینه  جوانناسی له
 کاربھنت به

) تا ره ک سه وه(بت بتوانت فرخواز ده
  جوانناسی له/ تی ئیستاتیکا  بابه

 کاربھنت کانیدا به تکستی نووسینه

    

 فرخواز بتوانت  ، که یه وه ئامانجی فرکاری ئه                  زمان و کلتور
 بت بتوانت فرخواز ده
شیعر، ) ندێ هه(ی،  رباره گفتوگۆ ده

و   فسانه چیرۆک، گۆرانی، ئه
 بکات) ردوو دیالکت هه به( داستان

 بت بتوانت فرخواز ده
ی شیعر، چیرۆک،  رباره گفتوگۆ ده
 و داستان،  فسانه یران، ئه گۆرانی، حه

ندێ تکستی  ردوو دیالکت و هه هه به
 ڕگدراو بکات وه

    

 بت بتوانت فرخواز ده
ی، زمان،  رباره بیروبۆچوونی خۆی ده

کانی ناو  ته کان و بابه تییه سایه که
ک  تکست، چ تکستی ئاسایی، وه

بی، ئستا  ده ، چ تکستی ئه ڕۆژنامه
کولتوری خۆی و   و ڕابووردوو، له

  انهکلتوری بگ

 بت بتوانت فرخواز ده
ی، زمان،  رباره بیروبۆچوونی خۆی ده

کانی ناو  ته کان و بابه تییه سایه که
ک  تکست، چ تکستی ئاسایی، وه

بی، ئستا و  ده ، چ تکستی ئه ڕۆژنامه
کولتوری خۆی و   ڕابووردوو، له
 کلتوری بگانه

    

 بت   فرخواز ده
دوو وکچوون و جودایی نوان  -

 بزانت  که کییه ره سه  دیالکته
وکچوون و جودایی نوان  -

 کان بزانت دیالکته

زمانی   بت بزانت، که فرخواز ده
 . دیالکتیکه  کوردی، فره
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  ک له تایه ره بت، سه فرخواز ده
بی، فارسی و  ره کانی، عه زمانه

 .تورکی فرببت

  ک له تایه ره بت، سه فرخواز ده
بی، فارسی و تورکی  ره کانی، عه زمانه

 فرببت

    

ی  بت بتوانت پناسه فرخواز ده
زمان، ڕزمان بکات و بتوانت 

 یان بکات که ریه باسی ڕۆی هه

 بت فرخواز ده
 لفوب بزانت ئه -
ک،  کانی ڕزمان وه کیه ره شه سه به -

ناو، بزانت و ئرک و  کردار، ناو، ئاوه
  دا بزانت بونیادی ڕسته  ڕۆیان له

  جووته بزون،/ کان  دیفتۆنگه -
  وه نباسته

   وه کان بناسته بزونه وشه جووت نه -
  نگ، له ندک ده بزانت هه -
ردا  سه دا گۆڕانیان به ندک وشه هه

 دت
 

    

 


