
 دوو بەرەو پێش یەک بەرەو دواوە  - ڕاپۆریت چاودێریی پێش ێلاکرییەاکین مافەاکین وەشانگەریی لکتوری کوردی

 

 

  



 دوو بەرەو پێش یەک بەرەو دواوە  - ڕاپۆریت چاودێریی پێش ێلاکرییەاکین مافەاکین وەشانگەریی لکتوری کوردی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ەوەن ۆڵی کێ ل یمی ت 

غلوۆئ ڤی روها هاەر
راسونی گ ژڕۆ
بان ۆچ ەن ی مەئ 

نی زای د

  یت ێ کیە ەیرنامەب  ەیوێ چوارچ  ەل  وروپاەئ  یت ێ کیە  ییدارا یپشت ڵپا ە ب  ەیەوکراواڵب  مەئ 
  ی کەڕۆناو ە ل  ەرپرس ەب  ی کورد یبات ەخ  ەڵەیمۆ ک ای ن ە. ت ەنراوێ ه م ەرهەب  وروپاداەئ 

ییەن  وروپاەئ   یت ێ کیە یچوون ۆب  ەی وە نگدان ڕە کەیە وێ ش چی ه ە و ب  ەیەوکراواڵب  مەئ 

دوو بەرەو پێش  

یەک بەرەو دواوە

ڕاپۆریت چاودێریی پێش ێلاکرییەاکین  

مافەاکین وەشانگەریی لکتوری 

کوردی



 دوو بەرەو پێش یەک بەرەو دواوە  - ڕاپۆریت چاودێریی پێش ێلاکرییەاکین مافەاکین وەشانگەریی لکتوری کوردی

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

بەردەوام بوو ، بواری گش یت کوردی فراوان کرد و ئەمەش ەل فێربوون و بەاکرهێناین زماندا    2015 -  2013پرۆسەی چارەسەری کە ەل نێوان 

این کورد زایدی کردبوو و پەخشی ڕۆش نبرییی کوردی ات ڕادەیەک ابش بوو. بەالم کۆاتیی هێنان بە  دایر بوو . ابیەیخ باڵوکراوەاکین سەر بە کوردی 

زەمحەیت گەورە دەس تیپێکرد. بۆ پەخشی کوردیش زۆر جار دۆخەکە   - ئەم جارە ەل شارەاکندا  -پرۆسەی چارەسەری و دەس تپێکردین شەڕ 

ی لکتوری ەل تورکیا کە بەهۆی هەڵوشاکین پریس کورد اکریگەری ەلسەر دروست بووە، ەل  .  زمان و باڵوکردنەوە90وەبریهێنانەوەیە بۆ ساەلاکین 

 ەوە بە چەندین جۆر تەحەدا و پێش ێلکردین مافەاکن دا تێپەڕ دەبێت. 2016ساڵی  

 

ن "بەرەو خراپبوونە"  ەوە مەرجەاک16- 2015وەشانگەراین کورد کە ەل ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ابیس دۆیخ پەخشی دەکەن، دەڵێن ەل سااڵین  

و دەس تپێکردین  این "ەل راوەس تاندا" ماونەتەوە.  ەل نێوان هۆاکرەاکین ئەم ڕاوەس تانەدا اکریگەری بە اتوانکردین زمان ەلگەڵ کۆاتیی پرۆسەی چارەسەری 

و   2015غە کراون، پاش انکۆکییەاکین ساڵی ملمالنێاکندایە. بۆ منوونە وەشاخنانەی ئارام کە کتێبە جۆراوجۆرەاکین ەل سەرەاتی دامەزراندنییەوە قەدە

 کتێیب قەدەغە کراوە.  15دا کەوتە پێگەیەوە، دیسان واشاخنانەی ئاڤێس تا ەل چەند ساڵی ڕابردوودا 2016دامەزراندین قایوم ەل ساڵی  

 

ندنەاکین انو چوارچێوەی پریس کورد،  زایتربووین س یاسەیت سانسۆڕی توند و بەرباڵو ەل تورکیا ەلم سااڵنەی دواییدا ڕێگە اندات بە هۆی پەرەسە

نە  ابرودۆیخ ئەم گروپە ەل چوارچێوەی اتواندا تۆمار باکت . لێکۆڵینەوەاکین چاودێری کە تیشک دەخەنە سەر بواری ڕۆش نبریی ئەو پێش ێلاکرییا 

ڤ بۆ سانسۆڕیش جەخت ەلسەر پێش ێلاکرییەاکن  دەگرێتەوە کە ەلالیەن باڵوکەرەوە کوردەاکنەوە دەانڵێنن. هەروەها اکردانەوەی ڕێکخراوەاکین مایف مرۆ 

سەر ئەم   دەاکتەوە ەلم بوارە، بەاڵم ڕادەی پێش ێلاکری ەلم بوارە و وێنەی ابرودۆخەکە وەک پێویست ەلو توێژینەوە بە گش یت ەل تێگەیشنت دوورە. ەل 

 پێویس تییە انوەندی خەابیت کوردی ڕاپۆرتێک ەل سەر پەخشی لکتوری کوردی ئامادە کردووە. 

 

  بۆ پیشانداین دۆیخ وەشانگەریی کوردی و ڕاکێشاین سەرجنی خەلک سەر پێش ێلکردین مافەاکین بە سەرنوویس “دوو بەرەو پێش یەک بەرەو دواوە”

 بە ایرمەتیی بەشداربووان “ڕاپۆریت چاودێریی پێش ێلاکرییەاکین مافەاکین وەشانگەریی لکتوری کوردی” دەرچوو. 

 

دا؛ ئازادیی دەربریین بریبۆچوون و قەدەغەی جیااکری، مافەاکین گروپە ئەتین و لکتورییەاکن گرینگ دەاکت. بەاتیبەیت چاودێری کردن ەلم لێکۆڵینەوەیە

ونەتەوەیی بۆ  ئازادی رادەربڕین و قەدەغەکردین جیااکری ەلو چوارچێوەیەدا پیشان دەدات. ەل سەر بنەمای پرەنسیبە بنەڕەتییەاکین وەک "پەمیاننامەی نێ 

ەموو ش ێوازەاکین جیااکریی ڕەگەزیی"، "پەمیاننامەی نێونەتەوەیی مافەاکین کەیس و س یایس"، "پەمیاننامەی مایف مرۆڤی ئەوروپا" و  نەهێشتین ه

ی  "بەایننامەی جهیانیی نەتەوە یەکگرتووەاکن" و نۆرمەاکین دامەزراوەاکن وەک ڕێکخراوی ئاسایش و هاواکری ەل ئەوروپا کە مایف وەک قەدەغە

 ازادیی ڕادەربڕین و پێوەرە پەیوەندیدارەاکن دەستنیشان دەکەن. جیااکری، ئ 

 

  16جگە ەل پشکنیین میدای و پێداچوونەوەی دۆس یەاکین کەیسەکە، ئەو دااتاینەی ەل چاوپێکەوتین قوڵەوە بە دەست خرابوون و بە کۆی گش یت  

 بوارەکەدا، ش یکرایەوە. کەس ەل نوێنەراین باڵوکەرەوە و وەشانگەرە خاوەن شارەزایی ەل 

 

ەردەمی  نوێنەراین ئەو وەشاخنانە کورداینە توێژینەوەکەی مێژووی پەخشی کەلتووری کوردی ەل تورکیا وەک رێگایەیک کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ س

ەس یت پێکرد. ئەو اکتەی چاپکردن  عوسامنییەاکن و ەلم گەش تەدا بە چەندین خاڵی بنەڕەتیدا تێدەپەڕن. ئەم گەش تە کە ەل سەردەمی مەرشووتیەتەوە د 

 سۆراین - کوردی پوختەی فراوان بۆ زماین 
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ەل ساڵەاکین  دەس یت پێکرد بە ش ێوەیەیک چاالاکنە ەل دوا سەردەمی ئمیپراتۆریەیت عوسامنیدا و  سستبووین سانسۆری ساالین مەرشوتیەت ات ماوەیەیک زۆر 

 یەکەمی کۆمارەوە دەپچڕێت . 

 

جارێکی تر باڵوکراوەی کوردی دەس یت کرد. بە اتیبەیت ەل انوەڕاس یت نەوەدەاکنەوە کە  ، بە بەرچاوخستین 1980بە جووالنەوەی بواری س یایس پێش 

 وەشاخنانەاکن وەک باڵوکەرەاکین ڕۆش نبریی کوردی بە زۆری ەل ژێر چاودێری گروپێکی س یایس این فیکری این ئاینیدا بوون. 

 

یش ندا انوبرنێ. ایسای باڵوکراوەاکن بە زمانەاکین جیا ەل توریک کە ەل  بۆ کورد دەکرێت وەک چوارڕێیانێکی گرنگ ەل خەابیت ئاس مییەل  1980کودەاتی  

ەلالیەن بەڕێوەبەرایەیت سەرابزیەوە دەرچووە، رێگری ەل باڵوکردنەوە بە زماین کوردی دەاکت و جەخت ەلوە دەاکت کە "دەربڕین و    1983ساڵی  

  فەرمی یەکەمی ئەو دەوڵەاتنەی کە ەلالیەن دەوڵەیت تورکیاوە دانپێرناون، قەدەغەیە" باڵوکردنەوە و باڵوکردنەوەی بری و رای بە هەر زمانێک جگە ەل زماین

 

  ئەو ڕاگەاینداننەی تورگوت ئۆزال کە دەڵێت دەبێت کێشەی کورد چارەسەر بکرێت هەنگاوی یەکەمی گرنگن ەل داخستین ئەو سەردەمەی کە کورد و 

یە و نەهێشتین ئەو کۆس پانەی کە ەلبەردەم کورددا داایننابوو انمێنن. ەل دوا سەردەمی دەوڵەیت  کوردی پش تگوێ دەخرێن. ەل کۆاتییدا البردین ئەو ایسا

 عوسامنییەوە ، ئەو چڕبوونەی پەخشی کورد ەلو ماوەیەدا بەرەو پێش رۆیشت. 

 
باڵوکردنەوەی کوردی ەل تورکیا بە »پڕۆسەی چارەسەری«  یەکێک ەل ئااکمە سەرەکییەاکین ڕاپۆریت پەخشی کولتووری کورد ئەوەیە کە گەشرتین ماوەی  

دا گەیش تە  15- 2013ئاڵۆزی جۆراوجۆری بەخۆیەوە دی، ەل پرۆسەی نیش تەجێبووین  2000انودەبرێن. پەخشی کوردی کە ات ساڵی  

یە کە زەمحەت بوو کتێب کۆکردنەوە ،  بەرفراوانرتین اکریگەری. بەاڵم ەلگەڵ دەست پێکردین شەڕەکەدا اکریگەری و بینیین کەم بوویەوە ئەم ماوە

 قەدەغە، زەمحەتیی چاپکردن، دابەشکردن و بەشداری کردن ەل پێشانگااکن و فشارە ایساییەاکن دووابرە بیرنایەوە . 

 
 دەکرێت ئەو پێش ێلاکراینەی کە ەل ئەجنامی چاودێریکردن ەلژێر چەند انونیشانێک ئەجنام این هەیە جیا بکرێت: 

 
رییەاکن ەل بواری چاپ و دابەشکردندا وەک کێشەی بەردەوامەی پەخشی کوردی دەرئەکەون. هەڵوێس یت کۆمپانیااکین دابەشکردن،  جیااکری و پێش ێلاک

ی ەلگەڵ  زجنریەی کتێیب سەرەیک و سایتەاکین فرۆشتین کتێیب مەجازی بۆ " ان زەقکردنەوە " اکری ئەم باڵوکەرانە. ئەو ڕاس تییەی کە ئەو بەرهەمانە

 ەاکنەوە بەردەوام بووە.   90ییس پۆست( ابرکراون بە ش ێوەیەیک زۆر دەگەڕێنەوە وەک کێشەیەک کە ەل پیتییت)ئۆف

 
دووە. ەل  وادایرە دامەزراندین قەیومەاکن بۆ ڕێکخراوە انحکوومییەاکن و شارەوانییەاکن اکریگەری نەرێین ەلسەر پەخشی کورد بە ش ێوەی جۆراوجۆر کر 

دن ەل پێشانگااکین کتێب کە ەلالیەن شارەوانییەاکنەوە ڕێکدەخرابوون ، البردین کتێیب کوردی ەل کتێبخانەاکین  اکتێکدا کە  وەک سەخیت بەشداریکر 

ڕوەوە   شارەواین و داخستین ابخچەی مناالین کوردەاکن ، ەل بینیین زمان کەم دەاکتەوە ، وا تێدەگەشنت کە باڵوکردنەوە بە ش ێوەیەیک نەرێین ەلم 

 )برایرانمەی ەل حومکی ایسادا( هەانردە دەکرێت بە زۆری بەاکربەری ئەم بەشە. KHKرمەنداین گش یت کە ەلگەڵ  اکریگەری هەیە چونکە اک

 
ە  کێشە و پێش ێلاکرییەاکن ەل بەشداریکردن ەل پێشانگااکین کتێبدا، پێدەچێت ڕووبەڕێکی دیکە بێت کە اکریگەری ەلسەر الوازبووین باڵوکەرەو 

باڵوکەرە الوازبووەاکین ئابوری ابنگهێش یت پێشانگااکن انکرێت، ئەو اکربەردانەی بۆ بەشداریکردن هەیە قبوڵ انکرێت   کوردییەاکن کردووە ەلو ماوەیەدا 

 این تەاننەت ئەگەر قبوڵیش بکرێت، این ەل دوا خوەلکدا ڕاگواسنت دۆیخ زاینلێکەوتوەاکین ئەو کەرتە دووپات باکتەوە . 

 
وەزارەیت ڕۆش نبرییدا ئەزموون کراوە بە دوورخستین نووسەراین کورد دەست پێدەاکت چونکە زماین اکرەکە تورکییە ەل  ئەو جیااکرییەی کە ەل پشتیواین  

نەاکین  پش تگریی کردن وەک " یەکەم بەرهەم ". جگە ەلوەش نەبووین کتێیب باڵوکەرەوە کوردییەاکن ەل کڕیین کتێب بۆ کتێبخانەاکین وەزارەت وەک زای 

 کتێب ەل ئاڤێس تاوە وەریگرتووە، کە تەهنا یەک دانەاین بە کوردی بووە.  4وە. ات ئێس تا وەزارەت بە کۆی ئەم بەشە دەوەس تێتە

 
ەوە  2009قەدەغەکردین کتێب و کۆکردنەوەاین یەکێکە ەل کێشەی هەرە ئازار بۆ باڵوکەرەوە کوردەاکن. بە گوێرەی هەواڵی باڵوکەرەوەاکن، ەل ساڵی  

  15این ەل ئارام ەوە دەرچوون و  102ەلو کتێبانە، کە   100باڵوکەرەوە کوردەاکن قەدەغە کراون. زایتر ەل    کتێب ەل 117بە الیەین کەمەوە  

 این ەل باڵوکراوەاکین ئاڤێس تا دەرچوون، دوای کۆاتیی هاتین پرۆسەی چارەسەری قەدەغەکراون. 
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ێش ێلاکرییەکە ەل مایف باڵوکەرەوە و بەندکراوەاکن.  نوێنەراین باڵوکەرەوەاکن  پێئەچی ئەو کتێبانەی کە نێردرابوون بۆ بەندخیانەاکن بۆ زیندانییەاکن، وەک پ 

ندا گریاون،  چاوپێکەوتنیان ەلگەڵ پشککرد کە ئەو کتێبانەی کە دەست بەسەراین گریاوە و قەدەغەکراون، ئەو کتێبانە بوون کە ەل هەڵکواتنە سەر ماڵەاک

ی خۆاین ڕاکێشاوە، این ڕەوانەی زیندان کراون و نەدراوە بە زیندانییەاکن. باڵوکەرەوەاکن  چونکە بە انو و بەرگ و هتد سەرجنی پۆلیس یان بۆ ال

اکتژمێردا قەدەغەکراون کە بە پۆلیس یان ڕاگەایندووە، انکرێت ەل   24هاوبەشن ەلوەی کە چەندین کتێب کە ژمارەیەیک زۆر الپەڕەاین هەیە ەل ماوەی  

نگاندنیان بۆ بکرێت. هەروەها "بە خێرایی قەدەغەدەکرێت چونکە کتێبەاکن ەل باڵوکەرەوە کوردییەاکنەوە  ماوەیەیک وەها کورتدا خوێندنەوە و هەڵسە

 هاتوون و دەس تەواژەی وەک کوردس تانیان تێدایە". 

 
رکووت کردن و  هەروەها فشاری ایسایی ەلسەر باڵوکەرەوەاکن پێش ێلاکری دەوەس تێتەوە کە اکریگەری نەرێین دەاکتە سەر پەخشی کورد جیااکری، سە

دەگرێت  پێش ێلاکری ەل دژی باڵوکراوەی کوردی، ڕاس تەوخۆ نووسەران و باڵوکەرەوەاکن بە ئاماجن دەگرێت. هەروەها سەردێڕەاکین انوبراو بە ئاماجن  

هاتووە و   هەروەها دەستبەسەرکردن و دەس تگریکردین بێژەرەاکن ەلژێر اکریگەری ئەو کەیش کە دوای کۆاتیی هاتین پرۆسەی چارەسەری پێک

، ەل  J&Jپێکدادان دەس یت پێکرد ئەجنام دەدریت. عەبدواڵ کەسکنی، خاوەین دەزگای باڵوکردنەوەی ئاڤێس تا و ئازاد زاڵ، بەڕێوەبەری باڵوکراوەاکین 

 ئەجنامی کەش و هەوایەیک ەلو ش ێوەیەدا، ەل ڕێگەی ڕێاکری ایساییەوە خراون. 

 
ردن و دوورخستنەوەی کتێب ەل بواری باڵوکردنەوەی کوردیدا ، بۆ " اتواین باڵوکردنەوەی پڕوپاگەندەی  زۆرێک ەل بڕایرەاکین لێکۆڵینەوە و دادگایی ک

ڕاگەایندن  تریۆریس یت " دەبرێن. ئەمڕۆ ئەم واترە بۆتە ئامرازێک کە ئازادی ڕادەربڕیین فراواین خەڵکی ەل تورکیا وەک کۆمەڵگای مەدەین و س یایس و 

ەوەشدا ئەو پێش ێلاکرییە ەلوێدا انوەس تێت، بۆ منونە ئەو ڕاس تییەی کە تەاننەت ئەو کتێبانەی پێش دامەزراندین  س نوردار و زسا دەدات. ەلگەڵ ئ

 یە. پەکەکە نوورساون، بە "پڕوپاگەندەی رێکخراوەیی" ەل بەرژەوەندی پەکەکەدا دادەنرێن، نیشاندەرێکی گرنگی بەاکرهێناین کەیفیی ئەو ش ێوازە

 
بکەن کە ەلسەرەوە جیا کراون و ەل ڕاپۆرتەکەدا ورد و درش یت وا تێگەیشرتاوە کە دەرهێناین کوردی بووه قورابین بە هۆی   تەماشای ئەو پێش ێلاکراینە

 پێشلاکریی مافەاکین تەواو ەل پەمیانە نێودەوڵەتییەاکن.

 
بەڵگەی بەرجەس تە، بەێب " پڕوپاگەندەی ڕێکخراوەی "،  بۆ منوونە، ئەگەر دەتەوێت بەاکری هبێنیت دادگایی کردین باڵوکەرەوەاکن بۆ ئەم اتوانە بەێب 

بەپێیی ایسای   پێش ێلکردین ئەو گەرەنتییە پێک ئەهێێن کە " کەس بە فێل این کەم و کوڕییەک اتوانبار انکرێت کە ەلاکیت ئەجنامداین دا اتوان پێکنەهێێن

و س یاس یەاکن دا جەخیت ەلسەر کراوەتەوە. دیسان ئەو ڕاستیەی کە وەزارەیت    نیش امتین این نێودەوڵەیت " کە ەل پەمیاننامەی نێودەوڵەیت بۆ مافە مەدەین

ساین "  ڕۆش نبریی تەنیا پش تگریی ەل اکرەاکین توریک دەاکت و نزیکەی هیچ ئیش ێک ەل باڵوکەرەوە کوردییەاکن وەرانگریت، پێش ێلکردین بنەمای " یەک 

ی  7رێ کە ئەو هەڵوێس تەی سەابرەت بە کورد ەلو ماوەیەدا پێش ێلکردین مادەی  . ەل الیەکەی دیکەش وا تێدەپەێزامنکراو ەل دەس توری تورکیا

بوو کە زامنکردین    UNی بەایننامەی جهیاین ڕێکخراوی  22 -  18پەمیاننامەی نێونەتەوەیی نەهێشتین هەموو ش ێوەاکین جیااکریڕەگەزی و مادەی 

)ئۆفییس پۆست( بەاتیبەیت و ئەو کۆسپ و تەحەدای   PTTگەڵ ئەوەشدا هەڵوێس یت ئازادی بریوابوەڕ و دەربڕین، ئازادی بری و مایف ڕۆش نبریییە. ەل 

دەوڵەیت مافە  کە بەرامبەر پەخشی کورد ەل پێشانگااکن دا سەپێرناون. پێش ێلکردین " مایف دەس تکەوتن و گواستنەوە " پێک ئەهینن کە ەل پەمیاننامەی نێو 

 مەدەین و س یاسییەاکندا مسۆگەرە. 

 

باڵوکەرانە کە وا دایرە کە ەل اکیت پرۆسەی چارەسەریدا  “سەردەمی زێڕین"ی باڵوکراوەی کوردی ئەزموون کراوە. دیسان ەلگەڵ   بۆیە پێدەچێت ئەو 

  دەس تپێکردین  شەڕدا، چوونە انو قۆانغێکی دژوار و هەاڵواردن و پێش ێلاکرییەوە. لێرەوە بە گرنگ دەبیرنێت کە چەند هەنگاوێک بۆ پێشخستین 

 تورکیا هەڵێنجاو و ئەو زەمحەتیوواینەی کە پێویس یت بە هەنگاو هەیە بۆ ئەزموونێکی ابش.  پەخشی کوردی ەل

 

نەوەی  خویل کوردی هەڵژبێدراو کە ەل قواتخبانەاکندا دەوترانەوە، بەهۆی نەبووین مامۆس تاوە وەک پێویست سودی لێوەرانبڕێت و بەو هۆیەشە نەکرد

وی زمان و دایلێکتەاکین زیندووەوە دامەزراون، پاش تەواوبووین پرۆسەی چارەسەری الواز بوون. ڕەنگە  خوەلکە وا تێگەشنت کە پەمیانگااکن کە بە ان

 بتوانن هەندێک چارەسەری پێشکەش بکرێت بۆ ئەوەی ئەم کێشانە و هاوش ێوەاکن بەردەوام نەبن. 

 

 مانەوەی کوردی و پێشکەوتین باڵوکراوەی کوردی دەکەن . ( بوژانەوە خویل دەس تەبژێران و ئەم پەمیانگااینە بەانوی خۆاین بەشداری ەل   1
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ک قەدەغەکردین  ( نەهێشتین نەریتە جیااکرییەاکن بەاتیبەیت ەل دەزگااکین دەوڵەت، البردین بەربەس تە بەرامبەر بە کورد، هەڵسەنگاندین ابرودۆخەاکین وە 2

تین قەدەغەکردین جیااکری ، بەشدارییەیک ئەرێین دەاکت ەل ئاش یت کۆمەاڵیەتیدا  هەڕەمەیک و بەربەس تکردن ەل چوارچێوەی قەدەغەکردین جیااکری و پاراس

 و اکریگەری ئەخالیق دەبێت ەلسەر ڕای گش یت کورد و جهیاین پەخش. 

 

هەم کۆمەک بە   ( وەزارەیت ڕۆش نبریی و رێکخراەر پەیوەندەاکین بۆ وەرگرتین کتێیب کوردی و دااننیان ەل کتێبخانەاکنیان هەم هاین کەرتەکە بدەن و 3

 گۆڕیین تێڕوانیین نەرێنیی کوردی بکەن . 

 

ڕین  ( گۆڕاین ئەو بۆچوونەی " پڕوپاگەندەی تریۆریس یت " کە ئەمەش دەبێتە کۆسپ ەل اکری باڵوکەرەوەاکین کورد، ەل بەرژەوەندی ئازادی ڕادەرب 4

 هەروەها ەل ڕووی ایسا و مافەاکین مرۆڤەوە.  دەبێتە هۆی زامن کردین ئازادی ڕادەربڕین ەلو بەشەی کە اببەیت ڕاپۆرتەکەیە و 

 

کردین ئەم  ( لێکۆڵینەوە جۆراوجۆرەاکن دەریدەکەون کە ژمارەیەیک بەرچاو ەل کوردەاکن پەروەردەی فرە زمانیان ەل بنەڕەتەوە دەوێت. انسنی و جێبەجێ 5

مەش بە ش ێوەیەیک انڕاس تەوخۆ اکریگەری ەلسەر پەخشکردین  مافانە دەبێتە هۆی زایتر بەاکرهێناین زماین کوردی ەل قۆانغی پێش خوێندنەوە و ئە

 ئەرێین دەبێت.  

 

ببێت و    ( بەفەرمی قبووڵکردین کوردی و پێداین بە زمانەکە بە پەلیەیک دەس تووری ماانی دەس تەبەرکردین یەکساین ەل ئاس یت کۆمەاڵیەیت و ایساییدا 6

 دەبێتە گرنگرتین هەنگاو ەل چارەسەرکردین کێشەکەدا . 
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