
Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            ًخشیهبًتیدڵىیاییجۆریومتماوًرایًبًڕێويب   
 

 

 

 مَيروو: شوب

 ئاداب: ێژلۆك

 يةولَيس -سةالحةديو :  ۆزانك

 مَيرووى نوَيى ئةوزوثا لةسةدةكانى يةذدةو نؤشدة :ت وباب

 ( 1) – پورتووکی کۆرس

 : قازةماى حيدز زمحاىستا ۆمام ىناو

 0202/0201ندن: ێخو ڵيسا

 

 

 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            ًخشیهبًتیدڵىیاییجۆریومتماوًرایًبًڕێويب   
 

 

 پورتووکی کۆرس

 Course Book

 رسۆك ى. ناو1 15و  14مَيزووى ئةوسوثا لةطةدةكاىى 

  پرسر وب ىستاۆمام ىناو .0 قاسةماٌ حيذس سمحاٌ

 کۆلێژش/ و. ب3 مَيزوو / كؤلَيزى ئةدةبيات

 qaraman.rahman@su.edu.krd :ئیمێل

 

 (49 23 441 0750) :ژمارەی تولوفۆن

 

 

 پویوەندی. 4

 

 2: یتیۆر

 

و ( لبو سوعات) خوێندنیوکوى . 5

 ىوفتویوک

 

 

 

 

  

 ژمارەی کارکردن. 6  ِسؤر  2

 

 

 

 

 

 کۆدی کۆرس. 7 302 -313

بشواىامةى ماطتةسو لةمَيزووى ىوَى لةبةػى مَيزووى  2012مً لةطاَلى      
دوو  2012كؤلَيزى ئةدةبياتى صاىكؤى طةالحةديً بةدةطتََيياوة. لةطاَلى 

طؤظاسةكاىى ) ئةكادميياى كوسدى( و ) صاىكؤ ( باَلو توَيزييةوةى صاىظتيه لة 
كشدؤتةوة. وَيشاى بةػذاسيكشدمن لةضةىذاٌ مسيياس و ديبةيتى تايبةت بة 
ثظجؤسييةكةو. ٍةس لةو طاَلةدا ضةىذ بابةتَيكى مَيزووييه لة طؤظاسةكاىى ) طةفني 

ىاوى ( و ) صاىكؤ ثشيع ( باَلوكشدؤتةوة. جطة لة باَلوكشدىةوةى كتيبَيك بة
ةتذا ( كة لةبيةِس1551-1531)بضووتيةوةى سؤػيبرييى كوسدى لةػاسى ٍةولَيش 

ێستاشقوتابیخوێىدویباال/دکتۆراملًبًشیمیژوویئ ىامةى ماطتةسةكةمة.

 کۆلێژیئادابیزاوکۆیسًالحًدیه.

 پرۆفایولی مامۆستا. 8

 

 

 

 

 

 وشو سورەکیوکان. 9 ػؤِسؾ ، ئاصادخيواصاٌ ، طياطى ، ئابووسى ، كؤمةاليةتى

 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 12

ٍةو لة ئةوسوثا 15كؤسطةكة بايةخ دةدات بةو طؤِساىكاسيية طياطى و ئابووسى و كؤمةاليةتيياىةى لةطةدةى   -     
ِسووياىذاوة، كة دواتش بةتَيجةسبووىى كات طؤِساىكاسى طةوسةياٌ ٍَييا كاييةوة بةتايبةتى لةدواى طةػةكشدىى ٍضسى 

 ىةتةوةيى و دةسكةوتيى وواَلتاىى ىوَي لةو كيؼوةسة لةطةس بيةماى ىةتةوةيى.
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كشدؤتةوة، ئةمةؾ دةطةسَيتةوة بؤ بايةخى ػؤِسػى فةسةىظى ،  15و  14كؤسطةكة جةختى لةطةس طةدةى   -     
سوثا، بةجؤسَيك طةسةتاى لةبةسئةوةى صؤسبةى مَيزووىووطاٌ، ئةو ِسووداوة بةدةطتجَيكى طةسدةمَيكى ىوَى دادةىَيً لة ئةو

 .1345مَيزووى ىوَىى ئةوسوثا دةطةسَيييةوة بؤ طةسةتاى طةسٍةَلذاىى ػؤِسػى فةسةىظى لةطاَلى 

كؤِسطةكة  لةبةدياسخظتيى ِسووى ساطتى دؤخى ىاوضةكة ، ثؼتى بةَلطةىامة و كتَيب و طةسضاوة ِسةطةىةكاىى   -     
 و كوسدطتاىى تَيب  طةسضاواىة بةطتووة كة لةصاىكؤكاىى عةسةبى و عَيشاقىدةطةسَيييةوة بؤ ئةو طةسدةمةو بةػَيك لةو ك

 .لةطةس مَيزووى ئةو كيؼوةسة دةخوَييشَيً

كؤسطةكة خضمةت بةمَيزووى وواَلتاىى ئةوسوثا دةكات، لةٍةماٌ كاتيؽ خضمةت بة دؤصى ىةتةوة رَيشدةطت و  -
ضى خؤياٌ دةطةسَيً، دةتواىً لةسَيطاى تَيطةيؼنت لةسادةى ضةوطاوةكاٌ دةكات، ئةواىةى بةدواى خاَلى الواص و بةٍَي

قوسباىى و ثَيؼكةوتيى وواَلتاىى سؤرئاوا بةتايبةتى ئةوسوثا، بطةىة ئةجنامَيك بؤ ثشطة طياطى و كؤمةاليةتى و 
 ئابووسييةكاىياٌ. بةطةِساىةوة بؤ مَيزوو و ئةصمووىى وواَلتاىى ثَيؼكةوتوو.

 
 سغکۆ یاٌەکئاماىج. 11
 

َيطاى ئةو كؤسطةوة لةخؤ طشتووة، كة كيؼوةسى ئةوسوثاية. مةبةطتناىة لةِسى دياسيكشاوى كؤسطةكة طيووسَيك     
ؤَلى كشَيكاسو جوتياساٌ لة ضييى بوسجواصى طةسدةو و ثاػاٌ ِسؤَلى بريمةىذو سوىاكبري و بكةيً بة ِس قوتابياٌ ئاػيا

كة بؤ ئةمشؤى كوسدطتاٌ بةػَيوةيةكى تايبةتى يةكَيكة ثَيطةياىذٌ و بةسةوثَيؼةوةبشدىى ٍضسى ىةتةوةيى، 
لةثَيذاويظتيية ٍةسة طشىطةكاٌ، لةبةسئةوةى ٍةميؼة دورماىى كوسد كاسياٌ لةطةس ئيفميج كشدىى فكشى تاكى كوسد 

 ةتييةكاىىطةسةتاييةكاٌ و بيةِس طاى فةسامؤػكشدىى مافةكشدووة بؤ طةثاىذىى ٍةميةىةت و بااَلدةطتى خؤياٌ لةسيَ 
 ىةتةوةى كوسد. 

وَيشاى ثيؼاىذاىى ِسووى باؾ و خشاث لةمَيزووى ئةوسوثا و بةدياسخظتيى ٍؤكاسةكاىى ثَيؼكةوتيى طياطى و ئابووسى 
ابََييني لةطةس ئةجنامذاىى طينيياسى تايبةت و كؤمةاليةتى ئةو ىاوضةية. ٍاوكات مةبةطتناىة لةىَيو كؤسطةكة قوتابى ِس

ىووطييى ِساثؤستَيك لةطةس بابةتَيكى دياسيكشاو لةطةس مَيزووى ئةوسوثا بةئاسةصووى خؤى.ٍةس لةىَيو بةو بايةتة و وَيشاى 
ئةو كيؼوسة، جطة لةثيؼاىذاىى  كؤسطةكةدا قوتابياٌ ئاػيادةكةيً بةضةىذاٌ ىةخؼةى جؤساوجؤسى طياطى و ئابووسى

ى ئاطتى بةسةوثَيؼةوةضووىى كؤمةاليةتى و داتاى بةدةطتَاتوو طةباسةت بةسَيزةو رماسةى داىيؼتواٌ و ثيؼاىذاى
 خضمةتطوصاسيية ثَيويظتةكاٌ ، لةدواى طؤِساىكاسيية طياطى  ئابووسى و كؤمةاليةتييةكاىى ئةو طةسدةمة.

 یقوتاب یاٌکًکسەئ. 12
َيويظتة ؤراىة لةٍؤلةكاىى واىةووتيةوة ئامادةيى تةواوى ٍةبَيت، لةكاتى ئامادةبووىيؼى ثقوتابى ثَيويظتة ِس     

بةطوَيشةى صاىياسييةكاىى كة لةدواى طةساٌ بةطةسضاوةكاىى ثةيوةىذيذاس بةبابةتةكة بةدةطتى كةوتووة ، بةػذاسى 
ؤراىةى ٍةبَيت. لةٍةماٌ كات لةٍةس واىةيةك ثَيويظتة قوتابييةك ٍةوَلبذات مسيياسَيكى كوست لةدةطتجَيكى واىةكة ِس

قوتابى ثَيويظتة بةئاسةصووى خؤى بابةتَيكى دياسيكشاوى تايبةت ثيؼاٌ بذات . ٍةس لةىاو كؤسطةكةؾ لةطةس 
  بةكؤسطةكة ٍةَلبزَيشَى و لةكؤتايى كؤسغ بيكاتة ِساثؤست بة ثَيؼكةػى مامؤطتاى بكات.

   وه ووتنو   ی وانو ڕێگو. 13
  ،تةختةى طجى ،ثاوةسثؤييتو  داتاػؤ ئةو ميكاىيضماىةى بةكاسدةٍَييشَيً بؤ طةياىذىى بابةتةكة بةقوتابياٌ بشيتني لة)

.(  مةلضةمة
 نگاندن ڵسو ىو سیستومی. 14
ؤراىة و تاقيكشدىةوةيةكى كيوص لة وةسصى بةػذاسى ِس طتاوة بةو ػَيوةية دابةؾ كشاوة6 منشةى قوتابياٌ لةاليةٌ مامؤ     

 ئةجناو ئةدةٌ.%( تاقيكشدىةوةى وةسصى يةكةو 11%( بؤ داىشاوة، ثاػاٌ قوتابياٌ لةطةس )1يةكةو ) 
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%( منشةياٌ بؤ دادةىشَى و بؤ 1ؤراىةياٌ)لةوةسصى دووةو قوتابياٌ لةبةسامبةس ئةجنامذاىى ساثؤستَيك و بةػذاسى ِس      
%(.20%( بؤ دادةىشَى. كة كؤى ٍةمووى دةكاتة )11تاقيكشدىةوةى وةسصى دووةو )

 کانی فێربوون نجامو وئر ده. 15
كؤسطةوة فَيشى ئةجنامذاىى ِساثؤست و توَيزييةوةى صاىظتى دةكشَيت، وَيشاى ػاسةصاكشدىى قوتابيى لةِسَيطاى ئةو      

قوتابياٌ لةجؤسةكاىى ىةخؼة لةماىةؾ ىةخؼةى طياطى و ئيذاسى و ئابووسى. ٍاوكات لةِسَيطاى ئةجنامذاىى طينيياس 
تى واىة طووتيةوة و ئةجنامذاىى مسيياسى بة قوتابياٌ تاوةكو ِسادةيةك قوتابياٌ ساٍَيياىياٌ ثَىذةكشَى لةطةس ضؤىيية

كاٌ طاى ئةو كؤسطةو ٍةوَل ئةدةيً ، قوتابياٌ لةػَيواصى طةساٌ بةدواى طةسضاوةى صاىظتى لة كتَيبخاىةصاىظتى. لةسيَ 
ة لةسَيطاى بةكاسٍَيياىى ئةو طايت ،سابََيييني. لةو كؤسطةدا كاسدةكةيً بؤ ئاػياكشدىى قوتابياٌ بة تةكيةلؤرياى طةسدةو
 ئةلكرتؤىيياىةى دةتواىً لةو سَيطةيةوة طةسضاوةى صاىظتى بةٍاداس دةطتةبةس بكةٌ.




 لیستی سورچاوە. 16

 طةسضاوة بيةسةتييةكا6ٌ* 
 ناوى سةرضاوة ناوى نووسةر ذ

 عبداحلنيد البطريق 1
 

 تأريخ االوروبي احلديث)مً عصر اليَضة حتى مؤمتر فييا(

 (8181-8181أوربا)الصراع على الصيادة يف  تايلر 2
 أصول التأريخ االوربي احلديث مً اليَضة االوربية اىل الثورة الفرىصية ٍريبرت فيشر 3
 تأريخ عصر اليَضة االوربية ىورالديً حاطوو 4
 8191-8181تأريخ أوربا أحلديث  د. فاضل حصني 5
 اىل احلرب العاملية الثاىيةألتأريخ املعاصر ألوربا مً الثورة الفرىصية  عبدالعسيس شليناٌ ىوار 6
د.خليل على  7

 مورادواالخروٌ
 دراشات يف التاريخ االوربي احلديث واملعاصر

 جراىت ومتربلي 8
 

 (8111-8811أوربا يف القرىني التاشع عشر والعشريً)

 سةرضاوةى سوودبةخش 

 ناوى سةرضاوة ناوى نووسةر ذ

د.  -د. فاضل حصني 1
 كاظه ٍاشه ىعنة

 

 االوربي احلديثتاريخ 
 

د. عبدالوٍاب القيصي  2
 و االخروٌ

 

 تاريخ العامل احلديث
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 عبداجمليد اليعيعي 3
 

 أوربا يف بعض االزمية احلديثة واملعاصرة
 

 

 
 بابوتوکان .17 ناوی مامۆستای وانوبێژ

قارةمانحیدررحمان 

کاتژمێر٢

٥/١١/٢٢٢٢



ۆرسبووکیک

٢٢٢٢/٢٢٢١   

بابةت : مَيذووى نوَيى 
و  81لةسةدةكانى ئةوروثا 

81 

 لقى : كورد    قؤناغ : ضوارةم

تشزيهى يةكةمى 
٢٢٢٢ 

 بابةت ميَذوو هةفتة  

 يةكةم
8/10/2020- 4/10/2020 

ثسؤطسامى خوَيهدى و ليستى 
 سةزضاوةكاى بة قوتابياى

 لةئةوروثابشووتهةوةى روناكبريى  11/10/2020 - 15/10/2020 دووةم

 هؤكارةكانى شؤرِشى فةرةنضى 18/10/2020 -22/10/2020 سيَيةم

 9871رِووداوةكانى شؤرِشى فةرةنضى 25/10/2020 -29/10/2020 ضوارةم

تشزيهى دووةمى 
٢٢٢٢     

 بابةت ميَذوو هةفتة
 =981-:981كؤنطزةى نيشتمانى  1/11/2020 –5/11/2020 يةكةم
 حكومةتى بةريَوةبزدن 8/11/2020 – 12/11/2020 دووةم

 سيَيةم
19/11/2020 – 15/11/2020 

-9811صةردةمى ناثليؤن ثؤناثارت
978= 

 :978-9811قؤناغى قونضولييةت 22/11/2020 – 26/11/2020 ضوارةم
كانوونى يةكةمى 

٢٢٢٢     

 بابةت ميَذوو هةفتة

 29/11/2020 – 3/12/2020 يةكةم
->978قؤناغى ئيمجزاتؤريةت)

979<) 

 صةردةمى كؤنطزةكان 6/12/2020 -10/12/2020 دووةم

 كؤنطزةى ظييةنها 13/12/2020 -17/12/2020 سَييةم
 تاقيكزدنةوةى يةكةم 20/12/2020 - 24/12/2020 ضوازةم

كانوونى دووةمى 
٢٢٢١     

 بابةت ميَذوو هةفتة

 3/1/2021 – 7/1/2021 يةكةم
بارودؤخى ئةوروثا لةماوةى نيَوان 

 (8;97 -=979) صاالَنى

 فةرةنضا ( أ 10/1/2021 – 14/1/2021 دووةم

 نةمضا ( ب 17/1/2021 –21/1/2021 سَييةم

 بزوصيا و بةريتانياج(  24/1/2021 – 28/1/2021 ضوازةم

    ٢٢٢١یشوبات

 بابةت ميَذوو هةفتة
 لةئةوروثا 8;97شؤرِشةكانى صالَى  31/1/2021 – 4/2/2021 يةكةم
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 8;97فةرةنضا ( أ 7/2/2021 – 11/2/2021 دووةم

 14/2/2021 – 18/2/2021 سَييةم

يؤنان و بةلذيكا و  ( ب
هةريَمةكانى 

 8;97ئيتاليا
 تاقيكزدنةوةى دووةم  21/2/2021 – 25/2/2021 ضوازةم

     ٢٢٢١ئادارى 

 بابةت ميَذوو هةفتة
 لةئةوروثا 7>97شؤرِشةكانى صالَى  28/2/2021 – 3/3/2021 يةكةم

 7>97فةرةنضا ( أ 6/3/2021 – 10/3/2021 دووةم

 27/3/2021 – 31/3/2021 ضوازةم
ئيتاليا و نةمضا  ( ب

97<7 

     ٢٢٢١نيسانى 

 بابةت ميَذوو هةفتة
 9788يةكيَتى ئيتاليا 3/4/2021 -  7/4/2021 يةكةم
 9789يةكيَتى ئةملانيا 10/4/2021 – 14/4/2021 دووةم

 17/4/2021 – 21/4/2021 سَييةم
ثيشةصاسى شؤرِشى 

 9788لةئةوروثا

 صيَيةم  تاقيكزدنةوةى  24/4/2021 – 28/4/2021 ضوازةم

     ٢٢٢١مايسى 

 بابةت ميَذوو هةفتة
 كيَشةى رِؤذهةالَت 1/5/2021 – 5/5/2021 يةكةم

 8/5/2021 – 12/5/2021 دووةم
هاوثةميانةتيية 

 نيَودةولَةتييةكان

 15/5/2021 – 19/5/2021 سَييةم
جووالَنةوةى روناكبرييى لةصةدةى 

91 



 

 

 

(ئًگًرًٌبێت)بابًتیپراکتیک.١1 
واویمامۆستا

کاتژمێر٤-٣وەک:

١٤/١٢/٢٢٢٢ 

لێرەمامۆستایواوًبێژواوویشاویًٌمووئًوبابًتًپراکتیکاوًدەوووسێتکًبًویازە

بیڵێتًوەلًتێرمًکً.ًٌروەٌاکورتًیًکلًئاماوجیًٌریًکلًبابًتًکانوبًروار

وکاتیواوًکًدەوووسێت.



 

 

 

 تاقیکردنووەکان . 19

                                                                 خاَلة ٍاوبةؾ و  جياواصةكاىى ٍةسدوو جووالىةوةى ) يةكطشتيى ئيتاليا ( و ) يةكَيتى ئةملاىيا ( خبةِسوو ؟                           6 1ث 

 وةالمى منووىةيى 

 أ ( خاَلة ٍاوبةػةكاٌ 6

ىةوة سصطاسخيواصاىة ، كةطايةتييةكى ىيؼتناٌ ثةسوةس ِسؤَلى طةسةكى و طةسكشدايةتى بيييوة لة بةديََيياىى يةكَيتييةكة. لةٍةسيةكَيك لةو جووال -1 
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 لة ئيتاليا ) كافوس ( و لة ئةملاىيا ) بظناسك ( .

بوو  1415ييةكاٌ لةدرى ىةمظا لةطاَلى ٍةىطاوى طةسةكى لةبةسةوثَيؼةوةضووىى قؤىاغةكاىى بةديََيياىى يةكَيتى ئيتاليا لةدواى ػةِسى ئيتال  -2
) ، طةباسةت بة ئةملاىياؾ ، لةدواى طةسكةوتيى بشوطيا دَيت بةطةس ىةمظا و فةسةىظا. كةواتة ٍةسدووكياٌ دورميَيكى ٍاوبةػياٌ ٍةبووة كة 

 ىةمظا ( بووة.

 ب ( خاَلة جياواصةكاٌ 6

جةماوةسى بوو ... بةثَيضةواىةوة جووالىةوةى يةكَيتى ئةملاىيا لةاليةٌ دامةصساوةى  جووالىةوةى سصطاسخيواصى و يةكَيتى لةئيتاليا ، ميممى و -1
 فةسمى ) حكومةت ( ى بشوطياوة طةسكشدايةتى كشاوة.

يةكَيتى ئيتاليا ٍةموو صةويةكاىى ئيتالياى طشتةوة ، بةجؤسَيك ٍةموو مريىؼيية ئيتالييةكاٌ يةكياٌ طشت لةضواسضَيوةى ضةىذ  -2
بةسَيوةبةسايةتييةك لةىاو مةممةكةتَيكى يةكطشتوو... بةثَيضةواىةوة لة ئةملاىيا بةٍؤى يةكطشتيى بةػة جياواصةكاىى 
ئينجشاتؤسييةتَيك دسوطت بوو ، دواى يةكَيتى ئةملاىياؾ ٍةىذَيك لةبةػة طياطيية كؤىةكاىى مافة طياطيية طةسبةخؤكاىى خؤياٌ 

 مايةوة لةىاو ئينجشاتؤسيةتةكة.

 طشىطرتيً ئةجنامةكاىى ػؤِسػى فةسةىظى لة ِسووةكاىى ) ئابووسى ، كؤمةاليةتى ، طياطى ( بةخاَل خبةِسوو؟  6 2ث 

 وةالو 6

 ئةجنامة كؤمةاليةتييةكا6ٌ -1

 طةساىذةوة بؤ طةس مولكى دةولةت  ٍةَلوةػاىذىةوةى مافى دةسةبةطايةتى ضييى ػكؤداسو ثياواىى ئاييى . و تةواوى صةويةكاىى -أ(

 ئةجنوومةىى ياطاداىاٌ ضةىذ سَيكاسَيكى ياطاى بؤ يةكظاىى كؤمةاليةتى طشتةبةس  -ب(

 ئةجنامة ئــــــابووسيةكا6ٌ -2

 ىةماىى كاسى طوخشة و سةخظاىذىى بواسى كاسكشدٌ لةبةسامبةس بةٍةموو خةَلك -
 باَلوكشدىةوةى موَلكذاسى بضووك -
 تى بةسٍةمََيياىى كؼتوكاَلى و فشاواىكشدىى ِسووبةسى صةوى ضَييشاو.بةسصكشدىةوةى ئاط -
 فةساٍةمكشدىى طةقامطريى و ئاطايؽ -
 ٍةَلطشتيى بةسبةطتةكاىى بةسدةو مجوجؤَلى بـــاصسطاىى ىاوةخؤيى و دةسةكى. -
 سضاكشدٌ و ِسَيكخظتيى طيظتةمى بـــاج لة وواَلت. وَيشاى ٍةَلوةػاىذىةوةى باجى خؤَى و باجى عةقا -

 ئةجنامة طياطيةكا6ٌ 

 ٍةَلوةػاىذىةوةى ِسرَينى ثادػايةتى سةٍا و ٍَيياىةكايةوةى ِسرَينى )كؤماسى( -
بةسجةطتةكشدىى طيظتةمى دميوكشاتى لة ػَيواصى حوكنشاىى كشدىى وواَلت جياكشدىةوةى دةطةالتةكاىى )ياطاداىاٌ ،  -

 جَيبةجَيكشدٌ، دادوةسى( لةيةكرتى.
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مةاليةتى لة ػَيواصى حوكنشاىى كشدىى وواَلت و بةػذاسثَيكشدىى ٍاووالتى لة ثشؤطةى بةسجةطتةكشدىى دادوةسى كؤ -
 بةسَيوةبشدٌ .

 

 تێبینی تر. 02

، لةبةسئةوةى صؤسبةى طةسضاوة بيةسةتييةكاىى بةصماىى بياىني و 15و  14مَيزووى ىوَيى ئةوسوثا لةطةدةكاىى      
قوتابياىيؽ لةو طةسدةمة كةمرت ئاػياٌ بةصماىة بياىييةكاٌ، بؤية ٍةوَلناىذاوة صؤسبةى بابةتة طشىط و بايةخذاسةكاٌ 

باػرتواية ئةو بابةتة سضاو ِسووىييةكياٌ لةطةس بابةتةكة ٍةبَيت. لةػَيوةى كتَيبَيك كؤبكةييةوة، بؤئةوةى قوتابياٌ بة
لةضواسضَيوةى كتَيبَيكى مةىَةجى لةطةس دةطتى ضةىذ مامؤطتايةكى ػاسةصاو ثظجؤس لةطةسجةو صاىكؤكاىى كوسدطتاٌ 

بابةتة دةخوَييً و دابشَيزسَى ، بةو ػَيوةيةؾ كاسئاطاىى بؤ قوتابياٌ و ٍةموو ئةو مامؤطتا بةسَيضاىة دةكةيً كة ئةو 
 دةلَييةوة.

 

 ڵ                                                              ی ىاوه وه پێداچوونو .01
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