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ثيَشةكى:
ثةخشان بةشيَوةيةكى طشتى لة ميَذووى ليَكؤلَينةوةى ئةدةبى كورديدا مافى خؤى تةواو ثيَنةدراوة بؤية ئةمسالَ وةكو بابةتيَكى سةربةخؤ لة بةشى كوردى كؤليذةكانى بنيات دةخويَنريَت ،ئةم وانة نويَيةش بةمن راسثيَردرا ئوميَدةوارم لةئاستى ئةو متمانةيةدابم وبتوانم خزمةتيَك بةئةدةبى كوردى و قوتابيانى خؤشةويستى بةشةكةمان بكةم .  

ئامانجى طشتى:
  لةبةرئةوةى ثةخشان هونةرى ئاخاوتنة بؤية قوتابيان فيَربكريَن كةلةرووى زمان ثاراوى و دةربرِينى بةهيَز باشتر بن وبتوانن هونةرى قسةكردنيان رةوانترو ضالاكتر بكةن .
ئامانجى تايبةتى:
	بؤئةوةى ضيتر ثةخشان مافى نةخوريَت حةقى تةواوى ثيَبدريَت  ضونكة ئةم هونةرة بةشيَكى دانةبرِاوو بةهيَزة لة ئةدةبى كورديدا. 
	بتوانن بةضاويَكى رةخنةييةوة سةيرى دةقةكانى ثةخشان  بكةن هةر لة دةقة كؤنةكان و ضيرؤك و شانؤنامةو  رؤمان و ............. هتد .

3-  بتوانن ئةم هونةرة لةلاى قوتابيان خؤشةويست بكريَت ضونكة مندالَى كورد تائيَستاش شيعرى ثىَ خؤشترة لة ثةخشان .



  
            خشتةى بابةتةكان: ثةخشان /قؤناغى دووةم /بةشى زمان و ئةدةبى كوردى.
بةروار
                                  بابةت
حةفتةى يةكةم
 ثيَناسةو ضةمكى ثةخشان ، زاراوةى ثةخشان
لةرووى ميَذوويةوة شيعر لةثيَشدا بةكارهاتووة يان ثةخشان .
حةفتةى دووةم
    ثةخشانى كوردى .
سةدةى نؤزدةو ثةخشانى كوردى ( هؤيةكانى دواكةوتن و دواتر ثيَشكةوتنى ).
حةفتةى سيَيةم
تةواوكردنى بابةتى ثيَشوو (ميَذووى ثةخشانى كوردى )
سةرئةنجام ،جيلوةو مةسحةفارةش.
حةفتةى ضوارةم
جؤرةكانى ثةخشانى كوردى لةرِووى شيَوةوة .( كيوز )
حةفتةى ثيَنجةم
جؤرةكانى ثةخشانى كوردى لةرِووى ناوةرؤكةوة.
حةفتةى شةشةم
تةواوكردنى بابةتى ثيَشوو
حةفتةى حةفتةم
 هونةرةكانى ثةخشانى كوردى (وتار ،ضيرؤك و جؤرةكانى لةرووى شيَوةو ناوةرؤكةوة.

حةفتةى هةشتةم
تةواوكردنى بابةتى ثيَشوو (رؤمان و جؤرةكانى ،نامة ،ذياننامة ،شانؤطةرى  

حةفتةى نؤيةم
بةردةوامى بابةتى ثيَشوو
حةفتةى دةيةم
قؤناغى يةكةمى ثةخشانى كوردى و تايبةتمةندييةكانى 
حةفتةى يازدةهةم
تةواوكردنى بابةتى ثيَشوو.

حةفتةى دوازدةهةم
 قؤناغى دووةمى ثةخشانى كوردى و تايبةتمةندييةكانى 

حةفتةى سيازدةهةم

تةواوكردنى بابةتى ثيَشوو 
حةفتةى ضواردةم
تاقيكردنةوةى وةرزى 
حةفتةى ثازدةهةم
ثةخشان لةرؤذنامةنووسى كورديدا .
زمانى رؤذنامةنووسى ،كوردستان يةكةمين رؤذنامةى كوردى .

حةفتةى شازدةهةم
رؤذى كورد 1913
بانطى كورد 1914

حةفتةى حةظدةهةم
ثيَشكةوتن 1920
حةفتةى هةذدةهةم
بانطى كوردستان 1922
رؤذى كوردستان 1922
حةفتةى نؤزدةهةم
  ذيانةوة 1924                                                                                                          
حةفتةى بيستةم
طؤظارى زارى كرمانجى 1926
حةفتةى بيست ويةكةم
تةواوكردنى بابةتى ثيَشوو
حةفتةى بيست و دووةم
ذيان و ذينى ثيرةميَرد 
حةفتةى بيست وسيَيةم
     ضةند جؤريَكى ترى ثةخشان 
طةشتنامة ،ضةند نمونةيةك         
حةفتةى بيست وضوارةم
  تاقيكردنةوةى وةرزى .         
حةفتةى بيست وثيَنجةم
ثيَداضوونةوة .


شيَوازى وانةوتنةوة 
1-ريَطاى شيكردنةوة
2-ثرسيارو وةلاَم
نمونةى ثرسيارو وةلاَمةكان:


ث 1-  بؤضى ثةخشان كرا بةثرِؤذةى نويَى خويَندن ؟
وةلاَم / ضونكة وةك دةزانين تائيَستا بايةخيَكى ئاواى ثيَنةدرابوو بؤية خراية بةرنامة خويَندنى كؤليذةوة هةتا مامؤستايان وقوتابيان زياتر ئاشناى بابةتةكة ببن و رةسةنايةتى وسوودةكانى ئةم بابةتةيان بؤدةربكةويَت .
ث2- دةتوانين سةرةتاى ثةخشانى كوردى ديارى بكةين ؟
وةلاَم / نةخيَر ناتوانين ئةم كارة بكةين ضونكة لةبةر هةلومةرجى نالةبارى ذيانى ميللةتى كورد لةميَذوودا كة سةربةست نةبووةو تووشى نةهامةتى زؤر هاتووة بؤية ئةوةى هةيشى بووة زؤرى فةوتاوة ،بةلام طرنط ئةوةية كةميللةتى كورد زؤر كؤنةو خاوةنى ميذوو كةلتورو ئةدةبياتى  تايبةت بةخؤيةتى ولةكؤنيشةوة ثةخشانى هةبووة . 
   
      ليستى سةرضاوةكان:
يةكةم: سةرضاوة كوردييةكان:
	ئازاد هيدايةت دةلؤ،ديدارى رؤشنبيرى ورؤذنامةطةرى كوردى ،ئامادةكردن ،ضاثخانةى ضرا ،هةوليَر ،بةبىَ سالَى ضاث .
	شكرية رةسول ، ئةدةبى فؤلكلؤرى كوردى ،بةشى دووةم، ضاثخانةى زانكؤى سةلاحةددين ،هةولير ،1984.
	شيَخ حوسيَنى قازى ،مةولودنامة،ضاثى يةكةم ضاثخانةى نجاح ،بةغدا،1935.
	عبدالجبارمحمد جةبارى ،ميَذووى رؤذنامةطةرى كوردى ،ضاثخانةى ذين،سليَمانى ،1970.
	عبدالرزاق بيمار،ثةخشانى كوردى ،ضاثخانةى (دارالحرية للطباعة –بغداد)،1998.
	عةلائةددين سةجادى ، دةقةكانى ئةدةبى كوردى ،ضاثخانةى كؤرِى زانيارى كورد –بةغدا ،1978.
	عةلائةددين سةجادى ،ميَذووى ثةخشانى كوردى ،ضاثى يةكةم،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة –هةوليَر ، 2000.
	فةرهاد ثيربالَ ،ضةند باسيَك لةبارةى ميَذووى رؤذنامةنووسى كوردييةوة ،ضاثى يةكةم ،سليَمانى 2007.
	................. ،مةلا مةحمودى بايةزيدى يةكةمين ضيرؤكنووس و ثةخشاننوسيى كورد ،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر ،2002.
	كمال فوئاد ،كوردستان يةكةمين رؤذنامةى كوردى ،1898-1902،ضاثى                      سيَيةم ،ضاثخانةى بةدرخان –تاران ،2006.

    دووةم-سةرضاوة عةرةبيةكان:
	توفيق ابو الرب ،فى نثر العربى وفنون الكتابة ،دارالامل للنشر والتوزيع –الاردن ، بدون سنة الطبع .
	عثمان موافى ،من قضايا الشعر والنثر فى النقد العربى ،مؤسسة الثقافية الجامعية الاسكندرية ،1975.
	عسام الخطيب وتوفيق عزيز عبدالله،فى نقدالنثر واساليبية،اعداد وترجمة ،دارالشؤن الثقافية العامة –بغداد ،1986.


	عمر الدسوقى ،انشاء النثرالحديث،وتطورة،دارالفكر العربى ،1976.


	كمال مظهر احمد ،كردستان فى سنوات الحرب العالمية الاولى ،ترجمة :محمد الملا عبدالكريم ،مطبعة المجمع العلمى الكردى –بغداد ،1977.


	عثمان على ،دراسات فى الحركة الكردية المعاصرة (1833-1946)،مطبعة الثقافة-اربيل،2003.


	عزالدين اسماعيل ، الادب وفنونة ،دراسة ونقد،الطبعة السابعة،دار الفكر العربى ،1978.


	صلاح رزق،نثرابى علاء المعرى ،دراسة فنية،دارغريب للطباعة والنشر –القاهرة ،2006.



