
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شێوەکاری

 ٢٠٢١ماڵپەڕی ژنەفتن 

jineftin.krd 

 



	

	2	

 

 یکیەیەکا کەکوردس666تاندا و یروباش666و ەل یکارەوێش666 یرەھون یکێس666تپەد یتاکانەرەس666

 یایمیکادەو ئ مانگاەیپ ەل کانەکورد ییە. قوتابەوەتەڕێگەد فتاکانەح یناڵس6666ا ۆب یرەھون

 یتاکانەرە. س6666کردێس6666تپەد انییکارەوێش6666 یرەھون یندنێخو یتاەرەس6666 غداەب ییرەھون

و  ەوەو گواس6666666تن ەبوو یمیک66ادەو ئ یرک66ارێف اتری66ز م66انگ66اەیو پ ای66میک66ادەئ ین66دنێخو

 ،ەناغۆق مەئ ی. دواەبوو ژئاواڕۆ یکانییەکیکالس6666666 ییەکارەوێش6666666 ەکار ەیوەکردنیپۆک

 یرەھون ەیوەکردنیپۆو ک ەوەگواستن ەواتا ل ت،ێد یعیو واق یتڵیاڕی یشکردنیئ یناغۆق

پتر  ەن66اغۆق مە. ئعیواق ەیوەکردنیپۆو ک ەوەگواس6666666تن ۆب ەوەکیکالس6666666 ییک66ارەوێش6666666

 یخۆد ەیوەنگدانڕە ەوەش666666یتر یکیەالەبوو، ل ڵزا رداەس666666ەب یکیس666666تاتێئ یکێندەھڕە

 ،ەدواوەب ش666تاکانەھ یمەدوو ەیوینەل ەییکینزە ب شەناغۆق مەئ ی. دواەکوردس666تان بوو

 یوروب666اش6666666 ییک666ارەوێش6666666 یرەھون ن666اوە نێتر د یرەھون ەیو قوت666ابخ666ان کی666کنەت

... زمیالیس666666ور زم،یکوب زم،ینیش666666ێکس666666پرێئ بس666666تراکت،ە: ئشەوانەل ،ەوەکوردس666666تان

 یچۆک ینجامەرەد اتریز ەوەوروباش66666 ییکارەوێش66666 رەس66666ەب ەقوتابخانان مەئ ییرەگیکار

 ەانییرەھون ەقوتابخان وەل کیەرەھ وروپاداەئ ە. لوروپاەئ ۆکورد بوو ب یندانەرمەھون

 ەداو انیانڕو داب کردنەخنڕە ڵیوەو ھ ەبوون کراویارید یکێکس6666تێنتۆک ەیش6666تیرھاوەد

 اوازی66ج یکێنینیب ەقوت66ابخ66ان66ان وەل کیەرەھ ی. الان66داۆی66خ شێپ یک66انەقوت66ابخ66ان ەڵگەل

 ۆتر ب یکێنینیب ەرۆج ۆب ەبوو کەیەئاماژ انیکێکیەرەھ یدانەڵرھەس66666 ع،یواق ۆب ەبووەھ

 ین66دانەرمەھون رۆت66ا ز مەکرد ک انۆی66ب م66انەئ66ام66اژ ەیانیی66رەھون ەقوت66ابخ66ان وە. ئعیواق

 تێکرە. دەکردوو ێپ انیکار ۆییتابل یش6666یئ ینانێمھەرھەب ێینو یکێکیکنەت کەکورد و

 تەاللەو د ەبوون ەنیقەاس66666تڕ یکێانۆڕگ ینجامەرەد ەکردنانێکارپ وەئ ندەتا چ نیبپرس66666

 ەک ەیەانڕداب وەئ ەیش666666انین ەکردنانێکارپ وەئ یەئا ع؟یواق ۆتر ب یکێنینیب ەرۆج ەل ەبوون

 ت؟ێنادر ش6666انین وونڕو  یعیاقو و یکیس6666تاتێئ یکەیەوێش6666ە ب اینەت ۆتابل یکتێبۆتر ئیچ

 تێکرەد یگش6666تە ب مەاڵب ،ەیەوەوتار مەئ یباس6666 ەیوەرەدەل ەاریپرس6666 مەئ ەیوەمدانەاڵو

 وەئ یە. ئ66انەیبکێپ س66666666تەد ەوەرمۆف ەل تێ66بەد ەاری66پرس6666666 مەئ ەیوەم66دانەاڵو ۆب نڵێیب

 ؟ەنراوێمھەرھەب ێپ انی66رمۆف انی66 ەھ66اتوون ووتڕ یکێکیکنەت کەو ای66نەت ەقوت66ابخ66ان66ان

 ڵیوەو ھ ییالس6666ا اینەت ەقوتابخانان وەب کردنێکارپ ەیەوەئ س6666تمانەبەم ووتڕ یکیکنەت

 وەئ ن66دەت66ا چ ەیەوەئ س6666666تم66انەبەم شیرمۆف ،یوروپەئ یرەھون ەل ەبوون یتیەک66اینز
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 ەیکەمەردەو س اقیو س ندانەرمەھون ییتێخود ەیوەنگدانڕە مھاتوونەرھەب ەیانۆیتابل

 ە.اربووید ەوێپ یانۆیخ

 ھێمن کاکەیی ۆتۆ:ف. ٢٠١٨سم، ٣٨٠X٢٠٠جەالل، کەرەستەی تێکەڵ لەسەر قوماش، سوفیان 

 -س6666تاێئ یرەلەگ« ەل ٢٠١٩ ڵیس6666ا الل،ەج انیس6666وف ی»نیرەوەڵھ« ییرەھون ەیژڕۆپ

 اللەج انیس666666وف ینیرەوەڵھ ەیژڕۆ. پش666666کراینما »یمانێس666666ل ەیرەجگ ینۆک ەیکارگ

 یرەھون ەل نەیبک یرەیس6666666 ێانڕداب کەو تێکرەو د کانییەجد ەکار ەبوو ل کێکیە

 ەک کەیەزێ. تشیرمۆف کەو چ و کیکنەت کەچ و کێانڕباش666666ووردا، داب ییکارەوێش666666

 یوەبر وداەئ ییرەگیک66ار رێژەو ل داتەدەڵ66رھەس6666666 دای66ک66اریروونش6666666ەد ەڵگەل اتری66ز

 یرەھون یکار ەیرچاوەو س ەندەرمەھون ییناخودئاگا ەب رەس رە: ھونەیەوەئ تێدرەدێپ

 ەل رکوتەو س66 پاندنەچ کێکات ەوییەکاریروونش66ەد ەیوانگڕ ە. لداتەدەڵرھەس66 ەوێوەل

 ەوەبەدەو ئ رەھون ەیگڕێ ەل شیانی ەوەنێد ەوەونەخ ەیگڕێ ەل انی نەدەوودڕ انماندایژ

 شیندەرمەھون یخود یدروس66تە ب ەک کێبوونەس66تەرجەب تەبەڵھتد، ھ بنەدە س66تەرجەب

و  یزڵۆئا یاەڕرەس666 ەیەزێت مە. ئەبوو نراوێپەچ ەیزیرەغ ەکام ەیکەرچاوەس666 تێنازان

. تێ66بکر شۆرامەف تێ66انرو ن66اتو ەیەھ یوەبر س6666666ت66اشێت66ا ئ ەکەیەزێت ،ەیکییەوونڕن66ا

 ییژاێدرە ب ران،ێئ ڕۆیمەئ یکانەارید ەگرەخنڕە ەل ەکێکیە ەک »یتەراس666ەف س666عودەم«

 یالە. بەکردوو ەیەزێت مەب یش6666666یئ رداەھون یبوار ەل ۆیخ ەییخنڕە یکارکردن ەیماو

. »ییەناخودئاگا ەب رەس شیرمۆو ف ەیەھ ەوییەخودئاگا ەب یبتڕە کیکنەت« ەوییەتەراسەف

گان ەل رمۆف . تێبەد ەس6666666تەرجەب ەوەکیکنەت ەیگڕێ ەو ل تێد ەوەندەرمەھون ییاخودئا
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. ڵەایماتر ینانێھکارەب یوازێش66666 کوەڵب ،ییەن ڵایماتر کیکنەت ،ەرمۆف یئامراز کیکنەت

و  کیکنەت یرێف کێس666666ەک تێکرەنا. د رمۆف مەاڵب ،ەربوونێف ییپانتا ەب رەس666666 کیکنەت

کار تێب ڵایماتر ینانێکارھەب یوازێش6666666  رمۆف مەاڵبکات، ب دروس6666666ت یکیکنەت یو 

 وەئ ۆب تەبەڵھ .تێ666نێقڵخویب ن666دەرمەھون تێ666بەو د ەق666ان666دنڵخو رمۆف ،ییەن ربوونێف

ندنڵخو  یووەڕل رە. گەیەھ یکیکنەت یربوونێو ف کیکنەت ەب یس6666666تیوێپ ندەرمەھون ەقا

 یرمۆف ەک ک666داێک666ار ەڵگەل ەووتڕ یکیکنەت ەک کێ666ک666ار وانێنەل ییاوازی666ج ەوەژێچ

 ەل ندەرمەھون دایکیکنەت یکێکار یدروس66تکردن یکاتە ل نڵێیب تێکرەد ن،ەیبک ییەرەھون

و  ەکەکار یواوبوونەت یدوا اینەت ت،ێنیناب ەکەکار ەل ژێچ داەکەدروس6666تکردن ەیس6666ۆپر

 یرمۆف ن66دەرمەھون کێ66ک66ات مەاڵ. بتێ66نیبەد ەکەک66ار ەل ژێچ ن66دەرمەھون ،ەکەک66ار ینینیب

 ەڵگەل ڵێیب کە. وتێنیبەد ژێچ شداەکەقاندنڵخو ەیسۆپر یخود ەل تێنێقڵخوەد یرەھون

 ەل ژێو چ تڕێ6666بەردەد ین6666اخودئ6666اگ6666ا ن6666دەرمەھون داەچڵو ف ن6666گڕە ین6666انێک6666ارھەب

گا ەل ەک تێنیبەد ەرمۆف وەئ یبوونەس6666666تەرجەب ئا  تێبەد ندەرمە. ھونتێد ەوییەناخود

 یکێپرس66 کوەڵب ییەن یخالقەئ یکێپرس66 داەرێل بوونۆاس66تگڕ ت،ێبۆ اس66تگڕ داۆیخ ەڵگەل

 ەرمۆف وەئ ەوەکیکنەت ەیگڕێ ەل ن66دەرمەوات66ا ھون ۆییاس6666666تگڕ. ییەرەھون یواوەتە ب

 دااللەج انیس####وف ندەرمەھون ەیکەکار ەل .تێد ەوییەناخودئاگا ەل ەک بکاتە س6666تەرجەب

 یندەرمەھون ییخود ییتێندەتمەبیو تا ەقاندووڵخو یرەھون یرمۆف ەک نیکێکار یرەنیب

: ەناوێکارھەب یرۆجەربۆج ڵیایو ماتر ەستەرەک نگ،ڕە ەل ەجگ داەیکەکار ە. لەارید ەوێپ

 داێت یش66یوش66توس66ر ڵیقرژا تەنانەو ت ۆڵخ ،یش66امەنمەگ ،ڵقاەپرتڵەکێتو ش،ەاڵوپپوش

 یش66666تنڕدا ،ڕزبر و چ ینگڕە ەب رەب یگش66666تە ب داانیس#####وف یکانەکار ە... لەناوێکارھەب

و  ەس66666تەرە. کنیوەکەد اواز،یج ڵیایماترو  ەس66666تەرەدراو، ک کدایەرەس66666ەو ب زێئامڵەجو

زبر  یکێشەو ک ەبوون کانەنگڕە ەب ەڵکێو ت انیرەس ەتەژاونڕ کانەنگڕە کان،ڵەایماتر

 ەستینیشێکسپرێئ ەل داۆتابل ەڵگەل انیسوف یکردنەڵەمام یوازێ. شەشراوێك ێپ انڕیو چ

سلمەئ شیتەبیتاە ب ،ەکینز ەوەکانێیەنو سلمەئ. رەفیک ن  یرسازەکەیپ و شێکەنێو رەفیک ن

 ەوییەژۆلۆنتۆئ یپرس6666666 ێن66دەھ یورەدە ب یک66انەک66ار ەڵەیکەڵک ھ66ان،یج ین66اس6666666راو

 ەل تیەو ئامانج و غا نەڕۆید ێکو وەرەو ب نیھاتوو ەوێکوەو ل نێیک ەمێ: ئەوەنێخولەد

 دایکانۆتابل ەل رۆراوجۆج ڵیایو ماتر ەس6666666تەرەک رەفیک ؟ییەچ داەھانیج مەل ەمێئ یبوون

و  ەیەھ رەفیک ۆب ڵیقوو یکیەمانا ەناڵایو ماتر ەس6666666تەرەک وەل کێکیەرەھ ت،ێنێکاردەب

و  ەس6666666تەرەک وەل کێ66ش6666666ە. بەیەھ ەوەرەفیک ڵیدوور و قوو ییرەوەادی66 ەب یین66دەوەیپ

. ەیەژانڕۆ یانیژ یھ یشیکێشەب ،ەنگەج یکانەپاشماو تێنێد یکارەب رەفیک ەیناڵایماتر
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 رەفیک یکانۆتابل یتر یکییەندەتمەبیتا اواز،یج ڵیایو ماتر ەستەرەک ینانێکارھەب ەل ەجگ

و  ەس6666666تەرەک رەفیک نس6666666لمەئ کەو شیاللەج انی. س6666666وفیتێکانۆتابل ەیندازەئ ەییورەگ

 ەک نەورەگ یش6666666یک66انۆت66ابل ەین66دازەو ئ تێ66نێک66اردەب دای66ک66انۆت66ابل ەل اوازی66ج ڵیای66م66اتر

 ییەیتیەکاینز مەئ یاەڕرە. س6666تردانەمی" س6666انت٣٨٠×٢٠٠" یرەوروبەدە ل ەییکینزەب

 کەچ و کیکنەو ت ڵایماتر کەچ و یکانەکار مەاڵب ،ەوەرەفیک نس66لمەئ ەل اللەج انیس66وف

  .تێنێقڵبخو رمۆف یتێویو توان ەارید ەوێپ یخود ییندەتمەبیتا شیرمۆف

 ھێمن کاکەیی ۆتۆ:ف. ٢٠١٨سم، ٣٨٠X٢٠٠جەالل، کەرەستەی تێکەڵ لەسەر قوماش، سوفیان 

و  یڤیکتێبۆئ یکێخۆد تێوانڕنا عیواق ەل ەرۆج وەب س666666تینیش666666ێکس666666پرێئ یندەرمەھون

 عیواق ەل ەرۆج وەب کوەڵب ،ۆن66او ت66ابل ۆب ەوەتێگوازیو ب تێ66ب کراویاری66د ییکیس6666666ت66اتێئ

 ەبارە ب یگرنگ رۆز کانەستینیشێکسپرێ. ئەوەداتەنگدڕە وداەئ یروونەد ەل ەک تێوانەڕد

 ەک -انی66ک66انییەروونەد ییەوێو پش6666666 یتەحڕەئ66ازار و ن66ا ن،ەدەد ک66انییەخود ییەروونەد

 ەل یگش666تە ب ۆیە. بانیکانۆناو تابل ەوەگوازنەد -ییەوجود انی ییەعیواق یکێخۆد یمەرھەب

ندایکانەکار  ۆب شیاللەج انی. س6666666وفەوەنەدەنگدڕە... یمات کدان،ێت ،یکڕێنا ،یکیتار ا

ئارام ەیوەئ نا  رەب ەباتەنادەپ ت،ڕێربەد یکانییەروونەد ییەقەلەو ق یوێپش6666666 ،یئازار، 

 ندەرمەھون یکانییەروونەد ییەوێو پش666 ی. ئازار، نائارامەانییس666تینیش666ێکس666پرێئ ینڕیربەد

 ەخۆد وەئ ینج6666امەرەد شیمەھ ییەعیواق یکراویاری6666د یکێرجەلومەھ یمەرھەب مەھ

 یکێش6666666ەک یرەنیب یگش6666666تەب ن666دایرەوەڵھ ەل .ەاوی666ژ داێی666ت ن666دەرمەھون ەک ییەیەوجود

دوو  ەو س666ووتان. ل کچوونێو ت مانڕس666روش666ت و ش666ار، دا یرانبوونێو ن،یس666اتاوەکار
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 زاەف وەئ ناوەو ل ەبوونۆنغر یەداێت یکێو کچ ڕکو یرەگیف نیکێس6666تانڵزب یرەنیب داۆتابل

 ەیب66ارەق ەییورەگ ەوەییەن66دازەئ یووە ڕ. لونەکەردەد ییت66ارم66ا کەو داییەس6666666ت66انڵزب

وا  یتەیەھ اللەج انی##س#######وف ەیرمۆف وەئ کوەڵب ،ییەن یکیکنەت ەیغەموب66ال ک66انۆت66ابل

 ندەرمەھون یال کانەس6666666اتەکار ەبکات، چونک ەیس6666666تەرجەب ەیەندازەئ وەب تێخوازەد

 ەرمۆف ەوەئ یگش666تە ب داۆتابل یکار ە. لبکاتێل یگوزارش666ت ەرۆج وەب تێبەو د نەورەگ

 ییرەگیکار کانۆتابل ەیندازەئ ەییورە. گکاتەد ش666انیس666تنەد یو بچوک ەورەو گ ەبارەق

 اتریو ز تێبەد ەکەش666ەک ەب ەڵکێت اتریز رەنیب ت،ێبەد ەوەرەنیب یس666تەھ رەس666ەب یرۆز

 نەکەردیداگ رەنیب یستەھ کانۆ. تابلکاتەد کانەووداوڕو  ساتەکار ەییورەگ ەب ستەھ

 کێاریپرس666 نن،ێوروژەد کێاریپرس666 کانۆتابل .ەوەکانەووداوڕ ڵیناو د ەنەخەد رەنیو ب

و  ەرانێو مەئ یرەبک ێک ەیەوەئ ەکەاریپرس666 ،ەیەکەکار یکەرەس666 ەڵەیکەڵو ک رەوھەج

تانەکار مەئ یچ انی ؟ەیەووداوانڕ و  یکیزیتافیم یکێزێھ یەئا ت؟ێنێھەد مەرھەب ەس6666666ا

 ۆڤیمر کەو یعیواق یکێرەبک انی ەیەوەساتانەو کار ووداوڕ مەئ ەیوەپشتەل یعالەموت

 ەل کێش66ەب ن،یوەکەش66ار د یزاەو ف یوش66توس66ر یزاەف ەب رەب کانداۆتابل ەل ؟ەیەوەپش66تەل

 یو سووتان رانبوونێو و کچوونێت ەل تنەاللەو د نیشتوسرو یزاەف یرەشاندین کانۆتابل

 کانەلکێسەرەپ ەیالنێھ یکچوونێت ،یشامەنمەگ ەیگێڵو ک زێرەپ یوشت: سووتانوسر

 مەئ یوودانڕ یک66ارۆھ یچ انی66 ێک نڵێیب تێ66کرەد داەرێل م66او،ۆگ ەیوەو وش6666666کبوون

و  ماندارنیئ ەک داەوانەئ ینەیز ەل نەتەعاد ؟ەوەتەخس666توو ەیەیرانێو مەو ئ ەیەووداوانڕ

 انیکانییەوش66666توس66666ر ەووداوڕ ەش66666یمەھ ،ەیەھ یکیزیتافیم یکێزێھ یبوون ەب انەڕیباو

 یکێتەکمیح ەن66اوێھ انۆی66خە ب انی66تەن66اعەق شەوەو ب یکیزیت66افیم یکێزێھ ڵپ66اە تەداو

 ەانداویووڕ داوش6666توس6666ر ەل ەک ەیووداوانڕ وەو ل کانداۆتابل ەیش6666ەب مە. لیەداێت یالھیئ

 ۆ. بتێوەرناکەد ەووداوانڕ مەئ ەیوەپش6666666ت یرەبک کەو و ەبیغا ییەکیزیتافیم ەزێھ وەئ

 یندەھڕە انەیربۆز داەانۆیتابل مەئ ۆیک ەل نڵێیب تێکرەد مانەنڕیربەد مەئ یلماندنەس6666666

مان ت یئاس6666666 نداێ مان  تێبەن کداۆیەتابل ندەچ ەل اینەت ،ەیەھ یتەواوەت یکێابیغ ا ئاس6666666

 ەیووداوانڕ مەئ یک6666ارۆھ66 ن6666دەرمەھ66ون رە. گەرک66ردووی66داگ66 یم66ەک یک66ێ66رەووبڕ

ئاس6666666مان  ۆب یرۆز یکێرەووبڕ بووەد یکیزیتافیم یکەیەرچاوەس6666666 ۆب ەوەتیەانداەڕبگ

 مەئ ەیوەپش66تەل ەک یەدروس66تبکردا رەنیب یالەل ەیس66تەھ وەئ ەیوەئ ۆب یەبکردا رخانەت

 یابی66غ ۆیھەب ەانۆی66ت66ابل مەئ مەاڵ. بەیەھ ەییئ66ام66اد یکیزیت66افیم یکێزێھ ەوەووداوانڕ

 ەکەیەئاماژ ەنیرۆز ۆ. ئاس66مان بتێب دروس66ت الەل ەیس66تەھ وەئ رەنیب نیەڵنا ەوەئاس66مان

 تێنیبەئاس6666مان د یرەووبڕ رەنیب رکاتەھ ،یعالەو موت یکیزیتافیم یکێزێھ یبوون ۆب
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 ەووداوانڕ مەب رەرامبەبەل ەیوەئ ۆب ندەرمەھون مەاڵ. بتێبەد دروست الەل ەیستەھ وەئ

 ۆب ەوەنینەڕێگەن ەووداوانڕ مەئ ەیرچاوەو س6666666 تێبەدروس6666666ت ن الەل مانەس6666666تەھ وەئ

 رەگ ەواتە. کەشکردووۆرامەف رۆز یکەیەادڕتا یئاسمان یرەووبڕ ،یعالەموت یکیزێھ

 ەیوەپشت یرەبک ۆڤمر ەوەئ ت،ێبەن ەوەووداوانڕ مەئ ەیوەپشتەل یکیزیتافیم یکێزێھ

  ە.شتوسرو یکدانێت یکارۆھ ۆیو خ ەیەساتانەو کار ووداوڕ مەئ

 ھێمن کاکەیی ۆتۆ:ف. ٢٠١٨سم، ٣٨٠X٢٠٠جەالل، کەرەستەی تێکەڵ لەسەر قوماش، سوفیان 

 یس66اتەچرک داۆدوو تابل ە. لەش66ار یزاەف ،ەداویووڕ انداێیت کانەووداوڕ ەک مەدوو یزاەف

 یکێس6666تەھ داۆیەدوو تابل مەئ مەردەبەل رەنیب ،ەش6666راوێکەنێش6666ار و یمانڕو دا رانبوونێو

 ە. لتێنیتر ناب یکۆیەئاس66 چیھ ەرانێو یرەووبڕ ەل ەو جگ تێگرەدیدا ڵقوو ییس66تیلیھەن

 رەسەب ەوەخوار ەتێوەکەد ەکەژڕۆ ەکیرەخ ەک نەیساتەچرک وەئ یرەنیتردا ب یکۆیەتابل

 ەل ییەن تەاللەو د ییەن ینید یکێمبولەس6666666 ژڕۆ ەیوەخوار ەوتنەک داەرێ. لداەکەش66666666ار

 یکەیەنگێش66666و کەئاس66666مان و یوتنەک ەل ەتەاللەپتر د کوەڵب ،یکیزیتافیم یکییەپیکالۆپەئ

ستن ۆب یکیزیتافیم  یرەیس ۆڤمر ییەن ەنێشو وەتر ئ ی. ئاسمان چۆڤمر یرۆج یپارا

 ەرانێو ەیرچاوەئاس66مان س66 ڕۆمەئ کوەڵب ت،ەڕێبگ یروونەد یکەییەئاس66وود ۆبکات و ب

 یکێووداوڕ دات،ەوودڕ ەوەئاس66مان ەل داڕۆمەل ەیوەئ مەاڵ. بەس66اتەکار یو دروس66تکردن

 ەوەئاسمان ەل ڕۆمەئ ەیوە. ئەیەوەپشتەل ۆڤیمر یستەو د ۆییەمر کوەڵب ،ییەن یوشتوسر

ست ایجۆلەکنەت ەیشەگ کاتەد رانێو یوەز  انی کێشار تێتوانرەد کێرۆجە ب ،ەو زان

 تێببر ناوەل ەوەکانۆو فر مبۆب وەو ئ ایجۆلەکنەت ەیگڕێ ەل یوەز ۆیگ شیانی کێتاڵو
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 ەیژڕۆپ یگش6666666تە . بەن66اوێھیمەرھەب ەوەزانس6666666ت ەیش6666666ەگ ینج66امەرەد ەل ۆڤمر ەک

  مانڕو دا رانبوونێو یاوازیج اوازیج یساتەچرک یرەشاندین اللەج انیسوف ینیرەوەڵھ

 الەل ەیس66666تەھ وەو ئ ەوییەپیکالۆپەئ یکێش66666ەناو ک ەخاتەد رەنیب ،ەکدانێو س66666ووتان و ت

 .باتەد ناوەل یشۆخ یشت و خودوسرو ،ۆڤمر ەکیرەخ کاتەدروستد

 ھێمن کاکەیی ۆتۆ:ف. ٢٠١٨سم، ٣٨٠X٢٠٠جەالل، کەرەستەی تێکەڵ لەسەر قوماش، سوفیان  س

 ھێمن کاکەیی ۆتۆ:ف. ٢٠١٨سم، ٣٨٠X٢٠٠جەالل، کەرەستەی تێکەڵ لەسەر قوماش، سوفیان 
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