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  د حمه ئهر  فه بوار موزهڕ ...  هی وه وونکردنهڕم   ئه وه شهیمن له .نگاو هه ێڕببا هاو رحه مه
  

ندراوو فڕ ی کردنڵ تهی ش ت به باره  سه وه ندهتم خو که وه وونکردنهڕ  ان کوورتهیقوربان گ
 ،فاندنڕاندن و وان فی ن له هینۆوت  ئهیک هیاوازیق و ج چ فه ریه ،م وابمن پ .ندراوف
) فاندنڕ (دایاستڕ له .ێڕۆانگی  کوردستان دهیاکانیاجی ج  ناوچهی) كیکتالید ( هجه نھا له ته
 . نهیف  هه که لهۆتروچۆ کی  نموونهی ت دهناب  جهی وه واوه ئه  ناتهیوفرمان هی ه ر هه هه

   . اندنهر ف ش ههید کمال ی کاک سه
ن یف هه ) نهف  هه ترانهۆوک  ئه =  نهف  هه ترانهۆوک ئه ( ستووهیانم بیردوک من هه

   . واوتروساناتره ته
   . هی) یفج (ن  دهیب ره عه ن بهۆك چ وه . هی نی) دیقوع (زمانڕفاندن ڕم  به
   ک له هیر ههۆب،  وه کاته  دهی مان شۆ بیوونڕ  دابه ی کوردیزمانڕ  لهکو وه
    مهئ/ من = ۆ ک- تاکیم که هی یس که
   وهئ /ۆت = ۆک- تاکیم  دووهیس که
  وان ئه/ و ئه = ۆک - تاکیم هی سیس که
   ویت هینا سه هڕ یرخستن  دهۆشدا بی تریکل رگه  ههیزمانڕ یژوم  داو لهی کوردیزمانڕ  له
   منی وه ش ئه مه ئیال . هی زمان ههڕ و یوان  زمانهیاسای  ژانهۆڕ یکان  کاروبارهیخستنکڕ

 یرچ گه ئه . هی مان هه وه  خوارهی هییزمان ڕ ستوره و ده  ئه وهمان ش  هه  بزانم به
   .زانن ده لیزاترو باشتر شاره مه ئ زمان لهڕ یانیستاۆمام
  یند وهی  پهیازئام---ڕ  جهیرف حه---ر بکه---اناوڕ---رمانف ئاوه---فرمان---ناو  ئاوه---ناو

  شدایب ره  عهیدی قواع ک له وه . هی هه )ستاو داهاتووابردو ئڕ (یکان  کاته وانه ک له هیر  ههۆ ب-
   .ب  فرمان ده ش به وانه  ئه ارهید . هی هه ) هیفعولب فعل وفاعل ومه (ۆمرب  ئه-ارع چ م-یچما 
ن یف = ) ن (یپاشگر .ابردووشڕ ی فرمان ته دا بووه ره ل  فرمانهیچاوگ) یف ( نموونهۆب
  دا رهل

 یم هی سیس  کهۆ ب واوه  تهیابردوڕ یم ده) نی ئاسمان فۆکان ب ترهۆک ( وه ستهڕ  تهربخر گه
  !ۆک
  :ب ده وه  خوارهی وهو ش ن بهی  بکهیزمان هڕ یند زبهیڕر  دا گه رهل .وان ئه ؟ی ف ک

   .فرمان واو  تهیابردوڕ بردوو انهڕ ابردووڕ پاشگر  فرمانیچاوگ
  نیف یف هه ێف ده یف ن یف-

  اندنف انفی هه نفی ده یاندف ن فراندن
   . فرمانۆ ب نموونه وه ئه
  : ناوۆم ب  به

   . هی کراوهه  نهیاری کراوو دیاری دیشدا ناوۆتاکو ک له .ۆک تاك ناو 
   .)نووربان  تهی که لهۆ چ-رو م نی که لهۆچ (کو وه ..کان که لهۆچ ك هی که لهۆچ  که لهۆچ
   .)ی مایترۆ وکی شاخیترۆک( .کان ترهۆک كترۆک ترۆک
  : ان نموونهی ستهڕ  وه  خستنهۆب
 ی ستهڕ مه ئه .ێف ده  ههیۆداب که لهۆ چیال به:انی  .انف  ههیکان که  ترهۆک که همنا-1
   . واوه ته
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   . واوتره تهاندن فر  دا هه که ردووباره هه  له هیم وایپ .اند فیمال رکهۆ دکتیاسی سیکپارت-2
م  نه . واوه  ناتهیفرمان) فاندنڕ ( کرداردای چاوگ اخوود لهی . فرماندایگ هڕ   له چونکه

   . هیکارنا ربه دا هه  ناوچهێند  هه  له  شه ک هه هی ادهڕتا  .تبر کار ده شدا به ژانهۆڕ یانیژ له
 ۆ ب وه ره سه  لهی هو  ئهی چوانهپ به . ته قه و سه ه ند هه چه )فاندڕ یفرمان ( وانه ب ره دا وه رهل
   .  داوهی م پ ئاماژه) اندف(

  فرمان واو  تهیابردوڕ وبردو انهڕ ابردووڕ اشگرپ  فرمانیچاوگ
  نیفڕ فڕ ده هه فڕ ده یفڕ ن یفڕ -
  فاندنڕ فانی هه نفی ده یفانڕ ن فاندڕ
   . تاکهۆ ب وه ره  سهی وه دا ئه که ردوو باره  هه له

   .کداموو بار  هه  له هی ه ر هه هه )فاندنڕ (ی  من وشهیاڕ  به خوالسه
 یۆ جی که ره هڤ  دهیکیکتالیر د  هه فاندنهڕو  و ئه ێگر م نه توانج ل نگاو به هه وادارمیه
   .تب

   .نا ه کارنه ان خوشکم بهی کاک  هیۆ؟ ب) پ  نه موئه( ای ) ره که موزه (نگاو جانازانم هه
   .زمداڕ یڕ وپه  ئهڵ  گه له ...م که  ده لیبووردن لی داوا هیۆب

  د حمه ئهر  فه بوار موزهڕ 
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