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له نو ئه و کورده وارییه دا گه ل که ساتی به رز به م ون و ب نا و ونیشان 
 هه نه هه رکه نه خت  بیاندونی، به یه کجاری  سفره ی دیان له ڕووت 

ده که نه وه و ئه وه نده یان پیه،به ڕاستی دیته سه ر ئه وه ی تیر و توانجی 
 نه و هه فتانه و مانگانه، ته ن بۆخۆ بگریته ئه و مدیا و بڤۆکانه ی ڕۆژا

 پکردنه وه ی سووچه بۆشه کان و ڕووپه ڕه کانی به تای خۆ،سووکترین و
 ب بایه خترین بابه ت وا به رجه سته و زه ق ده که نه وه ، ئژی کورد له وانه 

 تر که سی نییه و ده رد ته نیا هه ر ئه وانه ن، که چی  ڕاستیی ئه وتۆت لز 
  وه  پویسته میلله ت زۆر زووتر له مه ، ده گه یان ئاشنا بت و ده شارنه
 . ئاگادار بکرنه وه یشفره تر

 هه موومان ده زانین کوردستان وتکی پان و به رین و له ت له ت کراو ه و
 .هه ر به شکی خراوه ته سه ر خاکی ده وه تکی سه رده ست

 تکتان له سه ر کوردی خۆراسان ڕه نگب هه تا به ئستا البه ال، سووکه ش
ه تان له سه. به رگوێ که وتبده مانی  رئه و کوردانه ی سیاسه تی ده و  

 خه الفه تی ئه مه وی، عه بباسی و ئه فشاردا به زۆره مل به ره و ناوچه ی 



 .خۆراسانی بردوون
، "ده ره گه ز"به شی زۆری کورده کانی خۆراسان له شار و باژه کانی  

 دا"چناران"و " باجگیران"، "ئه سفه راین" ، " بجنوورد"، "قووچان"، "روانشی"
 زۆرێ له وانیش کۆچه رین و به رده وام له ماوه ی سا گه رمن و . ده ژین

 .کوستان ده که ن
 . ملون که سان ده بن2کوردانی خۆراسان بۆ خۆ ده بژن نزیکه ی 
 درژایی مژوو تووشی ده ردکی ڕاستیت گه ره که سیاسه تی ده وه تان به 

 ) که الم(کاری وای کردوون، گه ر به قسه ی خۆیان مۆسیقا و ستران و کوالمی
 .له مژ بوو هه موو شتکیان له کیس چوو بوو،نه بوایه کورمانجی 

 به م له نو ئه و هه موو کورده دا که ساتییه کی ئاشق به که لتووری کوردییان
  سای ڕه به قه خۆ ماندوو ده کات و هه وڵ ده دا و  50تیا هه که وتووه 

 ده نووس هه تا ئه و گش کورده له بیر نه کرن و جارکی تر بگه ڕنه وه
 .ئامزی  که لتووره ڕه سه نه که ی کوردی خۆ

ئه مۆکه له نو هه ر کۆڕ و کۆبوونه وه و جڤنک دا هه رکه نو کوردی 
 وه بیر ساگارانکی فره  له ئه رک کشانیخۆراسان برا،مرۆڤ ب س و دوو 

 ئه و گیانه نیشتمانپه روه ره ده که وێ  که به مه به ستی زیندوو کردنه وه ی 
 له ونده رێ،تووشی چه نده گیران و چه رمه سه ری بووه به م کورد شوناسی 

 هیچ کامه له ته نگ و چه ه مه و یارییه کانی ڕۆژگار نه یانتوانیوه چۆک 
 . زاته به رزه دا بده نو به
 یان که لیمو ته وه حدی هه مان که ساتی ڕۆح سووک و وره به رزی" کانیماڵ"

  ساه ڕاژه و خزمه تی زمان و50 نزیکه ی پتر له نو کوردانی خۆراسانه ،
 که لتووری کوردی ئه و ناوه ده کات ، هه وڵ ده دا و تده کۆش ، له و 

  چه نده تووشی گچه ڵ و ده ردی سه ری هاتووهپناوه شدا هه تا به ئستا
 .که چی سات له هه وستی به رزی خۆ پاشگه ز نه بۆته وه 

 .کانیماڵ که م کۆڕ و جڤینی کوردی ڕۆژهه ت هه یه به شداری تیا نه کرد بت
 کانیماڵ بۆ کوردانی خۆراسان ئه و کانیاوه پ ئاوه یه هه تا هاتووه زتر

 .هه قویوه
  کتب و په ڕتووکان له سه ر زمان، ئه ده ب، 30اڵ به له چاپدانی پتر له کانیم

 فۆلکلۆر،هونه ر و مۆسیقا و دیرۆکی ئه ونده رێ،ڕی توژینه وه ی قووتر و
 به رفره وانتری ، خستۆته به رده م به ره ی نوی خونده وار و ڕووناکبیری

 ه و ناوه ، خۆ به قه رزداریبه ڕاستی حه قه هه موو کوردکی ئ. ئه و ده ڤه ره
 ئه و زاته پاکه بزان. 

 گه ر ئه مۆکه نوی کوردی خۆراسان الی کوردانی پارچه کانی دی کوردستان
 له سه ر زارانه ، ب س و دوو ده ره نجامی خه باتکی دوور و درژی



 .ئه و پیاوه ڕۆح سووکه یه و دیاره هه وه که ی به فیۆ نه چووه
 ته به رده م ئه نجام و ده سکه وتی وتوو وژکی کوردانه یه ئه مه ی ده خر

 . ده گه ڵ ئه م زاته به رزه
*********************************************************************** 

 سه یدا سه باره ت به نووسخه کانی خه تی و ده سنووس،ئه رککی فره ت: پ
  ی ئه و خاه بکه ی و بک تیشک بخه یتهکشاوه ، ده کرێ هه ندێ زتر ڕاڤه

 سه ر ئه و بابه ته ؟
  عه رزت بکه م چونکه پش من که س خۆی له قه ره ی کاری کوردی خاسما:و

 له سه ر فه رهه نگ و  که لتووری کوردی خۆراسان نه دا بوو سه ره تای ڕێ و
 نه ی من گه ل زه حمه ت و گران بوو، هه موو ئه و به رهه ماده سپکی کار

 بۆ بزاوتی دیرۆکی کورد" که هه تا به ئستا چاپ بوونه ، هه ر له کتبی 
  و به رهه مه کانی دیکه وه" قولی زه نگلیدیوانی جه عفه ر"و " خۆراسان

 ئه وانه هه موو نووسخه ی ده سنووس بوون، من هه موویانم له سه ر زاران 
 گۆشه و م یفان ، له کۆ کردۆته وه و چوومه نو عه شیره ت و هۆز و تا

 وه و پاشان به شوه ی کتب به ر هه ڤ کردوئه و گۆشه وه ،ئه وانه م
 خستوونمه ته خزمه ت که لتووری کوردان به م ڕاستیت ده وێ ئه مه هه زار

 .نه ته وهو به پیتانه یه که من کۆم کردو نامه یه کی ئه و نووسخه و به گه
 و چونکه زۆربه ی ئه و نووسخه و بهژایی زه مه ن، له نگه نامانه  به در

  له که الت"نادرشا"بۆ نموونه زۆربه ی به گه نامه کان له سه رده می . چوونه
 له نو چوونه، هه ر وه ها له به ر ئه و الفاو و عه رد هه ژه ی له قووچان هات،

 ێله بوومه له رزه و سوه که ی بجنووردیش به حر. زۆر به گه نامه فه وتان
 له و به گه نامه و نووسخه ده سنووسانه  له به ین چوون به م من سه رباری

 ئه و هه موو ڕووداوه تانه ، ئه وه ی پم کراوه درخیم ل نه کردووه و 
 زۆر نووسخه ی ده سنووسم له م ال و ال کۆ کردۆته وه و به له چاپدانی 

 . لتووره که م بکه م ئه و نووسخانه ، ویستوومه ڕاژه و خزمه تک به که
 یماڵ له سه ر ئه و به رهه مانه ی هه تا به ئستا به چاپت  هژا کان:پ

  چیت پیه پمانی بژی؟،گه یاندوون
 عه رزت بکه م یه ک له به رهه مه کانم وه ک پشتریش ئاماژه م پدا :و

 دا به رگ8له  " بزاوتی دیرۆکی کورد بۆ خۆراسان":کتبکه به ناو و نیشانی 
 که به گه نامه کانی کوردانی خۆراسانی تیایه  هه ر له سه رده می 
 .سه فه وییه وه هه تا ده وره ی سه رکه وتنی شۆڕشی گه النی ئران

 هه تا به رگی پنجه می ئه م کتبه م به چاپ گه یاندووه و نھاش به رگی
 .ی چاپنبه رگی حه وته م و هه شته میش ئاماده . شه شه می له ژر چاپدایه

   که به چوار زوانی کوردی، عه ڕه بی ، ترکی و"دیوانی جه عفه ر قولی زه نگلی"



 .فارسی به چاپم گه یاندووه و هه تا چاپی دووه میشی چووه
   به رهه مکی دیکه ی منه، پویسته بم"کتبی ئه سفه راینی دون و ئه مۆ"

  هۆزی43کورده، نزیکه ی زۆربه ی خه کی ئه سفه راین واته سه تی هه شتای 
 .کورد له شارسانی ئه سفه راین دا ده ژین

  هه تاوی1374  به رهه مکی تری منه که سای "کوالم و سترانن کورمانجی"
  له بن چاپدایه که وه ک نادریکتبی نادرشاله چاپم داوه ، ئسته ش 

له ژر ساحیبقران ، شای شایانی ئران به نو بانگه ، ئه م به رهه مه ش 
 .چاپدایه  و به م زووانه ده که وته بازاڕی کتبه وه

 سه یدا زۆربه ی به رهه م و کتبه کانت ده ره نجامی هه وڵ و کار و : پ
 چاالکی مه یدانین، سه باره ت به م بابه ته ده ی چی؟

  ڕاسته زۆربه ی به رهه مه کانم ئه چنه ئه و خانه وه ، من بۆ خۆم چوومه ته:و
 ز و تایفه و خه کانی کوردانی خۆراسان و ئه وه ی له سه ر به یت ونو هۆ

 چیرۆک و کوالم و ستران و فۆلکلۆر و یارییه کانی باو  و دیرۆک و ئایین و 
 عیرفان و مه ته ۆک و کشت و کاڵ و ئاژه داری و مۆسیقا و دۆخی جۆگرافیایی 

    انیم له سه ری به                ا و لکۆینه وه ی مه ید، موت بووهکوردانی خۆراسان
 . ندووهبه ئه نجام گه یا

 من له ڕی به گه نامه و هه روه ها تۆمارکردنی ده نگ و فیلم هه گرتنه وه،
 ئه و گرینگه م ج وه ج کردووه،نھاش هه موو ئه وانه له ئه رشیڤه که مدا

 له و پوه ندییه دا ده ب بم په ڕالن وهه ر . یشم کردووندهه نه و پۆلن به ن
 کتبخانه که م ئه رشیڤکی زۆر  ده وه مه نده  له به گه نامان که هیوامه 

 .توانیبتم له و ڕگه وه خزمه تک بگه یینمه که لتووری کوردی
 زمان، که لتوور و فۆلکلۆری کوردانی خۆراسان هه تا چه نده توانیویه: پ

 ارزێ؟ڕه سه ناتی خۆی بپ
 نیویه ئه و خه زنه ا  ڕاستیت ده وێ به خته وه رانه هه تا  به مۆ تو:و

  له فه وتان بپارزێ به م ئستا ته له فزیۆنهده وه مه نده کوردیی
 ئمه ی وه به ر هرش و شاوکی توند داوه ، که لتووری کوردی

 ی دایه، له م ناوچه دا به ڕاستی  له به ر مه ترسییه کی هه ره قه ت
 زارۆک که له ته مه نی شه ش سان الی دا و له ماڵ ترازا و چووه قوتابخانه،

 هه موو شت به فارسی فر ئه ب، ئیدی ڕی ئه هه ر کوێ ده که وێ،
 ناچاره خۆی به فارسی ڕا بن،زوانی ڕۆژنامه و گۆڤار و مدیاکان هه مووی 

 و فه رهه نگی و که لتووریمانفارسییه ، ئمه به داخه وه ده زگایکی چاندی 
 نییه بتوان الوان بگه ڕنته وه باوه ش و ئامزی که لتووری کوردی ، هه ر بۆیه

زمان و که لتووری کوردی خۆراسان له بن مه ترسی  فه وتان و له نو چووندایه 
 .و من ئه م ئاینده به ڕوون نابینم



  سای دایه ، گه ر ئه و 50 و 40چونکه ئه و به ره ی که ئست ته مه نیان له 
 .به ره بچ له شون ئه وان به ره یک دێ  که له هه موو شتکی کوردی داباوه

 باشه سه یدا تاقمی خونده وار و ڕووناکبیری ئه و ناوه بۆ قه ره بووی: پ
 ئه و خه ساره مه زنه چیی له ده س دت؟

  هه موو ان نابنه نووسه ر، یه ک دوویرفته که ی مه هه ر لره دایه خۆگ :و
 ئاژه داری ده که وێ، یه ک وه دووی کشت و کاڵ ئه که وێ، تاقم ئه که ونه 
 دووی کاسبکاری و ژماره یکیش ڕی عیلم و زانست و تکنۆلۆژی ده گرنه به ر و

 وانه دا ته ن ژماره یکی له نو شول و کاره که ی  خۆدا نغرۆ ده بن، له و ن
که من ده که ونه شونی کار و باری چاندی و که لتووری ، بۆ نموونه من یه که 

 له وانه م که یه که م کاری کوردیم له خۆراسانا به ئه نجام گه یاندووه،
 به م من ناچارم بۆ وه ده س خستنی بژیوی ژیان، کرکاری بکه م و ئواره

  وه  بگه ڕمه وه ماڵ، ئیدی کوا ده توانم به و ده ستهبه ده ستی تیش تیشه
 !پ ژانانه وه ده س بۆ قه ه م به رم؟

 .به ڕاستی ئمه به ده س هه ژاریکی کوشنده وه ده نانین
  و به رگ کتبم له سه ر مژوو، که لتوور، خه کناسی،مۆسیقا30من نزیکه ی 

 دانه وه هه یه  و بگره له سه ر ئایین و ئه وه ی به له ون پوه ندی به کور
 ناکورده کانیش  ئاماده ی چاپه، که چی ناتوانم به چاپیان بگه یینم ،

 چونکه له باری دراوی و مادییه وه هیچ شک نابه م ، هه تا که ی 
  ساڵ جارک بچم و له دۆس و هه ڤان، پاره قه رز بکه م و10-15هه ر 

  چاپ بده م و هه تا بکه وته بازاڕ وبه هه زار زه حمه تان  یه ککیان له
 خه ک بیکن و قه ران  قه ران کۆی بکه مه وه ، تازه ئه و پاره ی من بۆ چاپم

 خه رج کردووه ، ده ستم ناکه وته وه، ئیدی له وه گه ڕێ نرخی قاقه ز
 له ماوه ی ئه م سانه دا پ به رز بۆته وه ، تازه گه ر هه موو هه ژمارانیش

 بۆیه ئیتر به ڕاستی. ، من پاره که ی خۆمم ده س ناکه وته وه بفرۆشرن 
 له ده ستم نایه دووی کاری فه رهه نگی بکه وم، به ئاخری خه ت گه یشتووم،

که،جا کاترخانی هه موو کارهیچ بکه ین، ئابووری ژ  هه ژاری نایه 
 دی ب ناکا وله ئاستکی نزمدا بت، ئیتر کوا کارمان پ ده کرێ؟بۆیه ئینسان ئی

 .کاریش په کی ئه که وێ
 سه یدا کانیماڵ یه ک له و کتب و په ڕتووکانه ی له چاپت داوه کتبکه : پ

 جه عفه ر قولی"له سه ر شاعیر و هۆزانی هه ره ناسراوی کوردی خۆراسان ،
  ، سه باره ت به م شاعیره چیت پیه؟"زه نگلی 

 ه مه زنترین شاعیرانی ده ڤه ری عه رزت بکه م جه عفه ر قولی یه ککه ل:و
  محه مه د شای قه جه ر و ناسره دین شا و"خۆراسان که له سه رده می 

 ، عومرکی درژی کردووه که دووی کاری فه رهه نگی "مزه فه ره دین شا



 که وتووه ، جه عفه ر قولی له دونیای خه ون و خه یادا تووشی ئه وینکی
  15-16 کچ به نوی مرواری  له ته مه نی خه یای ده ب و ده بته ئاشقی

  و ده بته گراوی مرواری و ته واویوه  سه ری خۆ هه ده گرێسانه 
 هۆز و  ساه ی خۆی به دوای مرواری دا چیا و دۆڵ و 100ته مه نی نزیکه ی 

 عه شیره ت و وتان ده گه ڕێ  ، هه ر له چین و خوته ن و هیندستان و 
 وینه وه بگره هه تا وتی عوسمانی و وتانی ناوچه ی وتانی ئاسیای نا

 قه وقاز و گورجستان و له خودی ئران و هه تا شام و شاره کانی 
 تان ، به شکو مرواری ،خۆ په یا بکات مه ککه و مه دینه ی وتی عه ره بس

 له و هه موو ڕگایانه دا به هۆی ئه و هه موو ئه زموونه ی وه ده ستی ده خات،
  مووی ده خاته خزمه ت هۆنینه وه ی شعر و جوانترین هه به ست هه

 ده هۆنته وه، له به یتی ئاخری هه موو شعرک دا له خودای خۆی
  بۆ نموونه ئه ،ته وه به مرواری بگه یینئه تۆ عه لی و فاتمه ت: ده پاڕ 

 شست   به یه ک گه یاند، ئمه ه ک گه یاند، تۆ سوله یمان و بقبه ی
 عره دا ئهبه مراز بگه یینه ، بۆ نموونه له م ش : 

  ئاهووی   بار ئیالها به حه ق ڕه زا زامن       
  مرواری چه شم جادوو   شه وک ب وه خه ون من      
  وه مینا ڤ سه ییادێ ب ڕوو وه ڕوو        

 هسیرکه من وه پ خۆ            
 ندێ گسۆ ئه و وه که مه             

  ئه عبیرێ وه خه ون من ئاشکار که هه رچ زوو     
  ئاشکار که هه ر چ زوو            
 ده توانین بین جه عفه ر قولی به ڕاستی ئاشق و شه یدا و ئه ویندار بووه؟: پ
  به  ، جه عفه ر قولی ئه شقکی عیرفانی له ناخیا بووه، له مژووی:و

 می دا ئمه که سکی وامان به ته واوی مانا عیرفانی ئرانی و ئیسال
 عارف و سووته دڵ، به رچاو ناکه وێ، له حاکدا ئه شقی جه عفه ر قولی 

 . دوو تارک بووه و به س  به ته نیا هه رساه ی90-100عومری   به درژایی 
 به ڕاستی جه عفه ر قولی مۆسیقای کوردانی خۆراسانی له فه وتان پاراستووه و

 ای ئه مۆ قه رزداری هه وی دسۆزانه ی ئه و مرۆڤه مه زنه یه ،مۆسیق
 نه ته وه که قوتابیانی ویو ئاوازان له و شاعیره ئاشقه ما14ئه مۆکه 

  له قووچان و ده ره گه ز و که تی نادری.به به ره ی ئه مۆیان گه یاندووه
 قا و سترانی ده چوونه خزمه تی و فری مۆسیقای کوردی ده بوون ، گه ر مۆسی

 کورمانجی نه بوایه ن، بگومان کوردی خۆراسان ئه مۆ هه موو شتکی 
 .له بیر کرد بوو

 سه یدا یه ککی دی له به رهه مه کانت له سه ر چیرۆکی کوردی: پ



 له ده ڤه ری خۆراسانه ، له و باره وه هه گبه که ت چی تیایه ؟
 ی لکۆینه وه بووم ، دیتم چیرۆکی کوردانی خۆراسان زۆرن، کات من مژول:و

  کات ئه و چیرۆکانه ی  کۆ کردۆته وه ،" سه مه دی بھه نگی "که نه مر
  وه رگرتووه که "خوی و ورم"الم ده رکه وت زۆرێ له و چیرۆکانه ی له کوردانی 

 به نیوه چی نووسرابوونه وه ، ئه و چیرۆکانه له نو کوردانی خۆراسان 
 ییه کان به ته واوی هه بوون ، من چووم له نو به تایبه ت الی کۆچه ر

 .ئه و کۆچه رییانه هه موو ئه و چیرۆکانه کۆ کرده وه 
  میلله تک دا یه ک له سه ره کی ترینچیرۆک و داستان له نو هه موو قه وم و

 به شه کانی که لتووری ئه وان  ده گرته وه که سه رچاوه که ی ڕووداوه کانی
وه ی چیرۆک و داستان دیرۆکی و جڤاکی نو میلله تانه و له چوارچ 

 نه ته وه  وه بزانم هه زار       وئه و چیرۆکانه ی  که من کۆم کردو. خۆ ده رده خات
 یه کی ئه و چیرۆکانه نه ب که له نو کوردانی خۆراسانا هه یه ، بۆ نموونه 

 سفه هانی ده بینی پیره ژنک نه ده زان شا عه بباس کیه و نه ش شاری ئی
 دیوه ، کات چیرۆکه که ئه گته وه ئژی شان به شانی شا عه بباس 

 ناوه رۆکی زۆربه ی. به نو کووچه و کۆنه کانی ئیسفه هان دا ده گه ڕێ
 .چیرۆکه کان باس له حه ماسه و قاره مانیه ته 

 نیسه یدا ئایا له سه ر په ندی به رینان، کارکی ئه وتۆت بۆ به ر هه ڤکرد: پ
 په نده کانی پشینیان له و ده ڤه ره دا ئه نجام داوه؟

  من بۆ خۆم نزیکه ی هه زار په ندکم کۆ کردۆته وه  و نوی کتبه که م ناوه:و
 په ندی به رینان ده سکه وتی.  که هشتا چاپ  نه بووه"په ندی کورمانجان"

 .ئه زموونی خه کانه و زۆر بوارانیش ده گرته وه 
  و به هۆی هه رستی ئاونه ی ژیری  خه کانی بلیمه تهرینان به ڕاپه ندی به 

  و بۆچوونی خه ک له و  ڕوون ئه بته وه بیرانپه ندکه وه ئمه الم
 .چلۆن بووه   سه رده مه د ا 

        ناوه  و یارییه کانی خۆجی ئه و )لیسته ک(سه یدا ئایا له سه ر لیستۆک :پ
 مکت هه یه ؟به ر هه 

 له سه ر ئه و بابه ته ش کتبکم هه یه که زۆر یاری و کایه ی جوانی تیایه  :و
  که سان500که یاری وا هه یه به دوو که سان ده کرێ و لیستۆکی واش هه یه 

 ده توانن تیدا به شدار بن،هه مه جۆره کایه و یاری هه یه ، هه ر بۆ نموونه 
 .له یاری تۆپن دا چه ن جۆره لیستۆکمان هه یه 

 ئایا خه ک ئستا له و چه شنه کایه و یارییانه پشوازی ده که ن؟ :پ
 . هه ل و مه رجی ژیان و گوزه ران له م سانه دا پ گۆڕانی به سه ردا هاتووه:و

 الیه نی ئابووری ژیان و وه ده س خستنی بژیوی ژیان،الی خه ک بایه خکی 
  کار و هه رمانک ده که ون،هه ر بۆیه خه ک زتر دوویزۆری په یا کردووه، 



 ده سکه وتکی مادی بۆیان تدا بت ، هه ر له به ر ئه وه ش که متر خه که که 
  به کورد نییه و  دا ده چن ، ئه مه ته نیا تایبه تبه الی کاری فه رهه نگی

 . له نو هه موو گه النی سه رزه ویشدا هه ر وایه 
 نه ورۆز ، جه ماعه 14ورۆزه وه هه تا جاران خه ک الی ئمه له ده سپکی نه 

 ت
 خۆیان به یاری و لیستۆکی جۆربه جۆری کوردییه وه سه رقاڵ ده کرد،که چی 

 ئستا خه ک دوای س چوار ڕۆژان که به گه شت و گ و سه ردانی یه کتره وه 
 .مژول ده بن ، ده گه ڕنه وه سه ر کار وباری ئاسایی ژیانی خۆ

ک هه یه که الگری له و یارییانه بکات ،ئه و جۆره کارانه په تویستی به ده و 
 ده وه ت ئست هاتووه کۆنگره بۆ تازیه خونی ده به ست که کارکی باشه،

 .ه ی مۆسیقای ئمه له تازیه خونییه وه دێاوچونکه سه رچ
 شه وه ده ب بایه خ به یارییه کانی خۆجی بدرێ، بۆ نموونه ئمه جۆره له و ال

  که سان ده توانن به شداری500و ه ) چو(ستۆککمان هه یه که به تۆپ و دارلی
 تیا بکه ن ، پویسته له سه ر ئه م جۆره یارییانه کاری زتر بکرێ و فره تر

 . زیندوو بکرنه وه 
 سه یدا دوا په یڤت؟: پ
  پویسته جه ماعه تی خونده وار و ڕووناکبیر  زتر وه خۆ بکه ون  هه تا:و
  لتووری ده وه مه ندی کوردی فره تر خۆ له نو کۆمه گه دا نیشان بدات،که

 .ئه مه پ بۆ پاراستنی کۆمه گه و جڤاکی مه پویسته 
    
 
 
 
 


