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  بری سلڤانیبری سلڤانی  سهسه ...  ... کرنکرن  فسانهفسانه  یا ئهیا ئه  دیاردهدیارده
  
 ) ک ش یه به(
 ) فسانه  ئه  بکه ستین خوهراوساندی و داگرکری  چه، ک بوهوژاندی یه وه ته  کو نه  هساز ک نه یه دیارده(
  

ر   و هه رباز بوویه  ده رهر و درژ وین دغ د قۆنا النهندیا جڤاکن سڤی سه ره رار و په  وه
ک   هنده پاندن و د ئاکام ده ی دۆرهلی داسه مینه ر زه  ل سه ک پداویستین خوه هغقۆنا

ر  ل هه) ئنسیاتیڤ (ری ستپشخه لماندن کو ده و هات سه یه ک په یدابوون و وه گوهۆرین په
  .  ر باری ده هسا د ه روه هه، مانی پدڤی جه و زه

 و  خانه ن د مووزه بن ژی ته ر هه گه  و ئه  نه  تونه فسانه  ئه  ده د جڤاک سڤیالنه
و ژی  ئه،  که ن یه ستی تهرال  بن به  هه ک ت ده له و گه ره  کو ده دبه.  نسکلۆپدیای ده ئه

   .بوون ب درژیا دیرۆکا ژیان زا و هه گوهۆرین یاسایا خوه :  هگوهۆرین
 و  فسانه ری ب ئه رگیز باوه  هه-یا ئاکادیمی   ب واته ربخوه  سه-  ربخوه جڤاک ساز و سه
  نجامان بمینه ندی ئه  ب کو ل به ت دهینه لمه ول و هه ن ب هه ل ته  به تووهاتان ناهینه

 ب -  ربخوه سه ساز و نه جڤاک نه، ل.  ک دن گرنگتر دبینه ر کاره ولدان ژ هه چونکی هه
 ژ بۆ  هانه  مه  و وان دکه بوون و ئاشۆب دچه فسانه ڤ ئه ره م به رده  هه-ی  مان واته هه
بردووی رانای بۆ  ت په یا هڤیخواز قه وه ته و نه ئه. کری دووباره نگمان و کماسین خوه دره
ک  نسی وه ره ز و فهئنگلی ( ر ژی به رپکه ند و باوه مه وله ک ده بردوویهراڤلی کو   ته  نابه خوه

کو ب   نه  گردایی نه ند ڤه سه شه ک گه رکو هڤی و ئارمانج ب داهاتوویه ژبه) میناک
  .  ر ڤه گه ڤه ک ب بردوویهرا
   

ر  رانسه سا سه روه  هه راست ده التا ناڤه ژههرۆ د  یانه وه ته ک نه یه ک پکھاته م کورد وه  ئه
ماین   بوها و بنه نده رچه بوون دچن هه فسانه ئهڤ  ره هی به ب سانه، الڤ جیھان به

  نه، یار ک به مینه  زه نه،   ناسنامه نه،  ته وله  ده نه. نساز ت و نه قه  هژ سه بوونا مه هه
ری ب  ن باوه  ته ل هندێ نه ترین مافن مرۆڤان و ل گه  ساده ڤھاتی و نه ک لھه زمانه

خن  تن ل ناڤا ته شکهوامی و پ رده و ژبۆ به یه پهل دکن  بوون دهینن ل به فسانه ئه
بوونا  فسانه ڤھاتی ین کو ب ئهی ژبۆ نفشن دو رده روه سا دکن په روه  و هه جڤاکن مه

 :وام دگۆتن رده ک به میار ب ئاوایهرائالین ،  ک نموونه وه. ران هاتین خاپاندن داگرکه
   ! ڤ جودا نه ان و ڤیان ژ ههشی ن یان ژی یان هزدارن پ یارن مه نه

،   یهیارێ وی ڤ نه  کو جیھان ته ها بزانه س کورد وه که ندی هالن کو تاکه ب وێ هشمه
ک  یه ریده  ئافهل  به  ه مرۆڤ ئانگۆ نه،  ک دن هاتیه یه ساره هه ژ و هیر ک سه یاره نه
ران  تا داگرکه ن خزمه بازێ تهرف و  لسه وێ فه.  مه سته ستنا وی ئه  و شکه هدار فسانه ئه

، یار کم مان نه  خویا بوو کو هه کو د داویا داوی دهر نگ دهال ژبه  دره  کاروان مهدکر و
  .  زانه الواز و نه، ساخ نه، ت قه سه
، لی خه زه، و ره ده، تاوان، ـه گوننه، پیرۆزی، هنگ له،  فسانه ئه : ف بوویهح رتشت زه هه
  کرن؟  دهن ژبیریل چما زو ر به بهررۆک و  سه، زانا، مان هره قه، زان نه، ماکارغدۆ
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ل  بوون یان پیرۆزی به فسانه ی ئه دهراهینن  سان دگه  کهی ب زوی زو میاری دهراد بارێ 
  ر ماسن گۆتووبژان هاتیه ک ل سه زن بھتر ژ جاره  مه ره میارێ ههرادکن کو ژبیر

تین  رکه کو ده نه،  هی نه رگه شمه باتا چیان و په تانن خهتین دبس رکه کو ده، خاپاندن
 ن زانسترازانکۆ و ئاکادیمین دن ژی ده روه هه. میاریژه  وه سا د بارر  هونه، چاند،  ک و

)  ب ئاوارته (نبیر وشه رهزنترین   دبن کو مه  ژ بیرا خوه-مد  هح ب -دکن یان ژبیر، لتوور  کهو
ین موزیک  ند ژی هژ نۆته رمه زنترین هونه  و مه  نزانه زمان خوه) را هگرام( زمانرهژ 
  .  نزانه

م ئاکادیمی ژ ئالی  که  ئاکادیمی هاتین ئاڤاکرن و یه  هد ساالن  پنج سهزار و نزیکی دوو هه
، ) ریکیغتۆلۆژیا ئا مانن مه هره ک ژ قه یه (ئافالتۆنی هات ئاڤاکرن ب ناڤ ئاکادیمۆس

تین  رکه ن ژ دههر ی کوردستان ببه رڤه  دهم کورد ل ناڤ و ڤلی وێ هژ ئه  تهل به
  تیا کورد ڤه سایه ی ئاڤاکرنا که مان ب شوه ده  و پانیا سه م ژی خویا نه ده ئاکادیمی و سه

  .  بوویی رده روه زن و په و بوهوژین مهران  ه داگرکێمبز  یا کو ل هه گردایی نه
ک  سان یه لیۆن که  مهـه  ئانگۆ ژ ده ستی نه ک ده نجن یه اکادیمین کورد بقاسی پهیا ئ ژماره
  !  س ئاکادیمی یه که

   پیرۆزی نین ئه
  .  ریا ڕها ژی نینه باوه

بوونا  ی و بچاره وه ته ی پیرۆزی وی چاخی الوازیا نه دهرا  هه س بگه گاڤا کو تشت یان که
ی  وه ته رێ نه  هزرێ د سهمان ورانیبوونا  وکاندن یان گهسا پو روه هه. سپاندن وێ ده چه

ر  رامبه س پیرۆز ل به رکه رتشت یان هه دێ ژی چونکی هه ت خوه نانه  ته ه پیرۆز س نه که.  ده
  .  ست دده  ژ ده قینیا خوه ستهراک گومان  ک پرسیار و هنده هنده
  .  یه رتشت جھ لپرسین س و هه رکه هه

   
  م دبهوا رده  به


