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 .٧کۆدی کۆرس
رۆژگار سەعدی صابر
ساڵى لەدایك بوون ١٩٨3/٨/١ /
بارى خێزانى  /خێزاندار
ژمارەى مۆبایل ٠٧٥٠٨٢٨٩٠٩٠ /
ئێمێل Rozhgar.Saddi@gmail.com /
 .٨پرۆفایلی
مامۆستا

رۆژگار سەعدی صابر ،دانیشتووی شاری هەولێر ،گەڕەکیی ڕۆشینریران ،بەکیالۆرێۆس لە
کۆمەڵناسی ساڵی ،٢٠٠٩ -٢٠٠٨ماستەر لە کۆمەڵناسی سیاسی ساڵی  ،٢٠١٧ماوەی
( )١٠دە ساڵ خزمەتکردن لە سیەرۆکایەتی زانکیۆی سیەححەدین ،بەڕێیوبەرایەتی تۆمیاری
گشیییتی ،بەڕێیییوەبردنی کاروبیییاری قوتابییییان .دوای بەدەسیییتاێنانی ماسیییتەر درێیییژەدان بە
خزمەتکییییردن لە کییییۆلیژی ئییییاداب ،زانکییییۆی سییییەححەدین ،بەشییییداری چەنییییدان خییییولی
بەرزکییردنەوەی ئاسییتی زانسییتی و ئاسییتەکانی تییری وەک زمییانی ئینگلیییزی و کییۆمتیتەر
کردووە ،بەدەستاێنانی بڕوانامەی خولی توانستی کۆمتیتەر ( )LCDLلە ڕێکەوتی -٧ -٨
 ٢٠١٣لە زانکۆی سەححەدین ،بەدەستاێنانی بڕوانیامەی میتیۆدی ڕێگاکیانی وانەوتینەوە لە
 ٢٠١٨ -3 -٢٦زانکیییییۆی سیییییەححەددین ،بەدەسیییییتاێنانی بڕوانیییییامەی ئینگلییییی زی ،ئاسیییییتی
ئینتەرمیدیەت لە  ٢٠١٩ -١٠ -٢4زانکۆی سەالحەدین ،بەشداری چەنیدان کیۆڕو سیمیناری

زانستی ،ئێستا مامۆستای یاریدەدەر لە بەشی فەلسەفەی کۆلیژی ئاداب.

 .٩یەکە
سەرەکییەکان

ڕەواقییەکان و دەوڵەتی جیاانی ،هزری کۆمەحیەتی و سیاسی ڕۆمییەکان ،فەلسەکەی
مارکس شیشرۆن ،فەلسەفەی سنیکا ،ئایینی مەسیحی و جیاانرینی یۆنامی ڕۆمی ،هزری
کۆمەحیەتی ئایینی مەسیحی ،فەلسەفەی سانت ئاگۆستین ،فەلسەفەی تۆماس ئەکویناس،
سەرهەڵدانی فەلسەفەی سکوالستی ،یۆهانس سکۆت ئێریوگینە ،پیترۆس ئەبیالرد ،سانت
ئەنسلم ،ڕێرازی التینی ئرن ڕوشد لە فەلسەفەی سەدەکانی ناوەڕاست لە ئەوڕوپادا،
فەلسەفەی بۆنافینتۆرای پاک ،مایستەر ئیکاارت ،یۆهانس دونز دابڕینی الهوت لە
فەلسەفە ،ئیکۆالوس کوسانۆس کۆتایی سەدەکانی ناوەڕاست.
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 -١٠ناوەرۆکی گشتی کۆرس:
بابهتی فهلسهفهی سەدەکانی ناوەڕاست ،یهكێكیه لیه بابهتیه پیڕ بایهخیهكانی بهشیی فەلسیەفە ،کە زییاتر باییهخ بیه
الیهنی سەهەڵدانی ئاراستەی فەلسەفی الهوتی دەدات ،بەتیایرەت فەلسیەفەی مەسییحی لە سیەدەکانی ناوەڕاسیت.
هییییهوڵ دهدات لییییه ئاشیییینایی فەلسییییەفەو ڕووداوه کییییۆمەحیەتى و سیاسییییییەکانی سییییەدەکانی ناوەڕاسییییتمان لە
چوارچێییییوەی ئییییایینی مەسیییییحی بییییۆ بکییییات دهیییییهوێ بییییه ڕوانینێكییییی گشییییتی لییییه ڕووداوهكییییان سروشییییتی و
کۆمەحیەتییەکیییان بڕوانیییێ ،بهشیییێوهیهك بتیییوانێ لیییهژێر هۆكیییارێكی سیییهرهكی (هۆكیییارێكی چۆنیییایەتی) ڕاڤیییهی
ڕووداوهكان بكات ،له كۆتاییشیدا بگاتیه یاسیاگهلێك بیۆ چۆنییهتی ههڵسیوڕانی ڕهوت و ئاراسیتهی کیۆمەحیەتی و
سیاسی كۆمەڵگا و دهوڵهتان بخاتهڕوو .فهلسهفهی سەدەکانی ناوەڕاسیت وا دهكیات كیورت نهكرێتیهوهو لە یەک
ڕەهەندی فەلسەفی ،بەڵکو گرنگی بە ڕوانگەی فەیلەسیوفان دادات ،بە ئیهقڵێكی ڕەخنەگیرانە بتیوانێ گومیان بخاتیه
سهر ڕووداوهكان و جارێكی دیكه لهسهر بنهمای لۆژیك و ئهقڵهوه خوێندنهوه بۆ بابهتهكان بكات.
 -١١ئامانجەکانی کۆرس:
•

ئامییانج لەم کۆڕسییە ئاشییناكردنی قوتابیییان بییه چییهمكی فەلسییەفە لە سییەدەکانی ناوەڕاسییت و چییییهتی فهلسییهفه،
دواتیییریا مانیییا و پێناسیییهی چیییهمكی ڕێریییازە فهلسیییهفهییەکان و ئیییایین و فەلسیییەفەی سیییەدەکانی ناوەڕاسیییت،
سڕینهوهی ئهو تێگهیشتنه سهرهتاییهی كه له زهینی بهشیێك لیه فێرخوازانیدا بیوونی ههییه بیهوهی مێیژوو ،تیهنیا
بریتییه له كۆمهڵه جهنگێكی خوێناوی یا ژیانی كۆمهڵێ سهرۆك و سهركرده كه تهنیا لهپێناو خۆیاندا ژییاون ،ییا
ڕهوتی سیاسییانهی مرۆڤ ،له بهرامرهریشدا ئاراستهی مێژووی شارستانی سود وەربگرین و باییهخ بیه الییهنی
هزریی مرۆڤ بدرێت لە سەردەمی ئێستا ،واته پهرهسهندنی هزری مرۆڤ بیهدرێژایی مێیژوو برێیتە ڕێنیشیاندەر
بۆ پێشكهشكردنی كۆمهڵه تێزێكی فیكری -فهلسهفی له چوارچێیوهی فەلسیەفەی رۆمیی و الهیوتی ،بیه مهبهسیتی
ئهوهی دواتر قوتابی بتوانێ هزری شیكاری بنیادنان و ڕهخنهگری لهكاتی توێژینهوهی فەلسەفی دا بەكارباێنێ.
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 -١٢ئەرکەکانی قوتابی:
لێره مامۆستا بهرپرسیارێتی قوتابی خوێندکار ڕووندهکاتیهوه سیهبارهت بیه کۆرسیهکه بیۆ نموونیه ئامیادهبوونی
قوتابیان له وانهکاندا ،له تاقیکردنهوهکاندا ،راپۆرت و ووتار نووسین ...هتد.
 -١پێوێستە قوتابی ئامادە بێت لەسەرجەم وانەكان بەشێوەێەكى بەردەوام .
 -٢پێوستە قوتابى بەشداربێت لە وانەكان بەشێوەێەكى كردارەكى لەرێگاێ دەربرینى بیرو بۆچوونەكانى خۆێ.
 -3پێوستە لەسەر قوتابى ئامادە بێت بۆ تیاقێكردنەوەى رۆژانەو تیاقیكردنەوەى مانگیانە بی ۆ دیی اریكردنى ئاسیتى
زانستی و كۆكردنەوەى نمرەى كۆششى سا حنە.
 -4پێوستە لەسەر قوتابى لەم ساڵەدا ڕاپۆرت ،یان توێژێنەوە ،یاخود سمینارێک پێشکەش بکات لە وانەکەیدا ،بۆ
ئەوەی سود بە قوتابییەکانی تر بگات ،هەمیا وەک ڕاهێنانێیک بی ۆ قۆنیاغى كۆتیایى ،چی ونكە لەوێی دا تیوێژێنەوەى
دەرچوون دەنوسرێت.
 -١3ڕێگاکانی وانه ووتنهوه:
لێره مامۆستا ڕێگهی وانه ووتنهوه دهنووسێت ،بۆ نموونه :داتاشۆ و پاوهرپۆینت ،تەختەی ڕەش ،تهختهی ستی،
سمارترۆرد ،لەگەڵ کتابی مەناەج ...پێشکەش بە قوتابیان دەکات هتد.
 -١4سیستەمی ههڵسهنگاندن:
مامۆستا جۆری ههڵسهنگاندن (تاقیکردنهوهکان یان ئهزموونهکان) دهنووسێت بۆ نموونه تاقیکردنهوهی مانگانه،
کویزهکان ،بیرکردنهوهی ڕهخنهگرانه (پریزهنتهیشن) ،ڕاپۆرت نووسین ،ووتار نووسین ،یان ئامادهنهبوونی
قوتابیان له پۆلدا...هتد .ئامانه چهند نمرهی لهسهردهبێت و مامۆستا چۆن نمرهکان دابهشدهکات؟
لەم بابەتەدا هەڵسەنگاندنى مامۆستا وەستاوە لەسەر ئەم پێوەرانەى خوارەوە:
 _١تاقێكردنەوەكانى مانگانەو كوێزەكان (  ) 3٠نمرەى بۆ تەرخانكراوە .
 _٢نوسێنى راپۆرت و توێژێنەوە ( )٥نمرەى بۆ تەرخانكراوە.
 _3چاالكى و ئامادەبوونى كردارەكى قوتابیانیا لەناو هۆڵى خوێندن ( )٥نمرەى بۆ تەرخانكراوە .بەو
هەلسەنگاندنەش ( )4٠نمرەى كۆششى ساحنە بۆ قوتابى دەردەچێت ٦٠ .نمرەش تاقیکردنەوەی کۆتای ساڵ.
 -١٥دهرئهنجامهکانی فێربوون:
پڕکردنهوهی ئهم خانهیه زۆر گرنگه ،مامۆستا دهرئهنجامهکانی فێربوون دهنووسێت .بۆ نموونه :ڕوونی ئامانجه
سهرهکییهکانی کۆرسهکه (بابهتهکه) بۆ قوتابی گونجاندنی ناوهڕۆکی کۆرسیهکه بیه پێویسیتی دهرهوه و بیازاڕی
کار ،قوتابی چی نوێ فێردهبێت له ڕێگهی پێدانی ئهم کۆرسهوه.
بەو پێیەى بابەتەكەى ئێمە تایرەتە بە زانستە مرۆڤایتییەكان ئەوەندە پەیوەندی نیی یە بە بیازارى كیارەوە ،بەحم لە
هەمییان كاتییدا لەم كورسی ە قوتییابى فێردەکرێییت چی ۆن بەدواداچی ون و تییوێژێنەوە بكییات ،هەروەهییا ئاشیینا دەبی ێ بە
فەلسەفەى سەدەکانی ناوەڕاست ،ئاشناكردنی قوتابیان به چهمكی فهلسهفه و چییهتی فهلسهفه ، ،دواتیریا مانیا
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و پێناسییهی چییهمكی فهلسییهفهی کییۆمەحیەتى و ڕهههنییدهكانی و سییڕینهوهی ئییهو تێگهیشییتنه سییهرهتاییهی كییه لییه
زهینی بهشێك له قوتابیان بوونی ههیه ،پهرهسهندنی هزری مرۆڤ بهدرێژایی مێژوو وە پێشكهشكردنی كۆمهڵیه
تێزێكی فیكری -فهلسهفی له چوارچێوهی فەلسەفە ،به مهبهستی ئهوهی دواتر قوتابی بتوانێ هیزری شییكاری و
ڕهخنهگری لهكاتی توێژینهوهی فەلسەفەى کۆمەحیەتى دا بەكارباێنێ.

 -١٦لیستی سەرچاوە:
• سەرچاوە بنەڕەتییەکان.
• سەرچاوەی سوودبەخا.
• گۆڤار و (ئینتەرنێت).
کتابەکان:
 -١فەلسەفەی سەدەکانی ناوەڕاست لە ئەوڕوپا ،پ.د.عردالحمید عزیز.
 -٢مێژووی هزری کۆمەاڵیەتی ،ڕێروار سیوەیلی.
 -3بابەتەكانى فەلسەفەى كۆمەحیەتى ،نوزاد جمال.
 -4بنەرەتییەكانى فەلسەفە ،پ.د.عردالحمید عزێز.
 -٥کێشەی بوون لە مێژووی فەلسەفەدا ،د .محەمەد کەمال.
 -٦فەلسەفە ،پیا فەلسەفە تا مردنى نیچە ،فوئاد سدیق.
 -٧نصوص من الفلسفة المسيحيية في عصر الوسط ،القديس أوغستين ،المعلم ،د .حسن حنف.
 -٨فلسفة العصور الوصطي ،عردالرحمان بدوي.
 .١٧بابەتەکان
مانگ

ناوی مامۆستای وانەبێژ
یەکەکان
حەفتە وانە
هزری کۆمەحیەتی ڕۆمییەکیان ،خێیزان رۆژگار سەعدی صابر
حەفتەی
و خواوەنییییدەکانی ،ڤێسییییا ،الرییەکییییان ١٢ ،کاتژمێر
یەکەم
٢٠١٩/١٠/١١
پیناتەکان ،پێگەی ئافرەتان.

تشرين االول
حەفتەی
 -٢٠٢٠أكتوبر()١٠
دووەم

فەلسەفەی مارکۆس شیشرۆن ،یاسای
سروشییتی ،یەکسییانی سروشییتی ،ژن و
ژنخیییییییوازی ،منیییییییداڵ دروسیییییییتکردن،
دروستکردنی بنەماڵە.
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حەفتەی
سێیەم
حەفتەی
چوارەم
مانگ

فەلسەفەی سینیکا ،سیەردەمی ئیاڵتونی،
فێربوونی فەزیلەت.
هیییییییییزری کیییییییییۆمەحیەتی لە ئیییییییییایینی
مەسیحیدا ،ئیایینی مەسییحی و جیایانی
یۆنامی ڕۆمی.

ناوی مامۆستای وانەبێژ
یەکەکان
حەفتە وانە
رۆژگار سەعدی صابر
حەفتەی گەشییییییییرینی بەرامییییییییرەر بە مییییییییرۆڤ،
 ١٢کاتژمێر
گوناهرییییاری مییییرۆڤ ،نەمییییری رو و
یەکەم
٢٠١٩/١١/١١
هەستانەوەی ج

فەلسییەفەی سییانت ئاگۆسییتین ،ژیییان و
تشرين الثاني
حەفتەی
بەسییییەرهاتی ،هییییزری کییییۆمەحیەتی و
 -٢٠٢٠نوفمرر()١١
دووەم
سیاسی ئاگۆستین،
شییییییییییاری ڕەب و خییییییییییاکە شییییییییییار،
حەفتەی خۆشەویسییییییتی خییییییود تییییییا ئاسییییییتی
ڕقلێرییییییییوونەوە لە ڕەب ،سیسییییییییتەمی
سێیەم
کۆیالیەتی.
فەلسیەفەی تۆمیاس ئەکوینیاس ،یاسیای
حەفتەی
هەمیشەیی ،یاسیای سروشیتی ،یاسیای
چوارەم
مرۆیی.
ناوی مامۆستای وانەبێژ
یەکەکان
حەفتە وانە
مانگ
یاسییییییای ڕەبییییییانی ،کتێرییییییی پیییییییرۆز ،رۆژگار سەعدی صابر
 ٦کاتژمێر
حەفتەی ڕێکخستنی کۆمەحیەتی ،ئافرەت.
٢٠١٩/١٢/١١
یەکەم
كانون األول
-٢٠٢٠
کیییۆیالیەتی و خاوەنیییداریەتی تیییایرەت،
حەفتەی
ديسمرر()١٢
نەریییت پەرسییتی ئییابووری و تییرس لە
دووەم
نوێخوازی.
حەفتەی ڕەب ،دیتنییی ڕەب و کییات ،دووڕەنگییی
نەفس و لەش ،دەوڵەت و ئەرکەکانی.
سێیەم
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حەفتەی
چوارەم

سیییەرهەڵدانی فەلسیییەفەی سکوالسیییتی،
سەرەتایی سکوالستی ،بۆئیتێۆس.

ناوی مامۆستای وانەبێژ
یەکەکان
حەفتە وانە
مانگ
یۆهانت سیکۆس ئێرییوگینە ،سروشیت ،رۆژگار سەعدی صابر
حەفتەی
 ٦کاتژمێر
زانیین و بڕوا ،لەش و دەروون.
كانون الثاني-٢٠٢٠
یەکەم
٢٠٢٠/١/١١
يناير()١
حەفتەی پیتییرۆس ئەبیییالرد ،ڕێرییازی فەلسییەفەی
خۆیەتی ،فەلسەفەی زانکۆکان.
دووەم
حەفتەی فەلسیییەفەی ئەبییییالرد ،لۆجییییک ،کێشیییە
هەمەکییەکان.
سێیەم
حەفتەی کێشەی ئاکار ،الهوت.
چوارەم
مانگ
شیییییریاطی -٢٠٢٠
فرراير()٢

مانگ
آذار -٢٠٢٠
مارس()3

ناوی مامۆستای وانەبێژ
یەکەکان
حەفتە وانە
سیییانت ئەنسیییلم ،بەڵیییگەی ئۆنتۆلیییۆژی ،رۆژگار سەعدی صابر
حەفتەی
 ٦کاتژمێر
مەنتق.
یەکەم
٢٠٢٠/٢/١١
حەفتەی ڕەب ،ئۆنتۆلۆجی ،بەڵگەی جیاان.
دووەم
ڕێرییییییازی التینییییییی ئیییییییرن ڕوشیییییید لە
حەفتەی
فەلسیییەفەی سیییەدەکانی ناوەڕاسیییت لە
سێیەم
ئەوڕوپا ،بزووتنەوەی شارترس.
حەفتەی ئەلرێرتۆسۆ مانگۆس ،سیگەر برابیانتی،
چوارەم ڕۆجەر بیکۆن.
ناوی مامۆستای وانەبێژ
یەکەکان
حەفتە وانە
فەلسییییییییەفەی بۆنییییییییافینتۆرای پییییییییاک ،رۆژگار سەعدی صابر
حەفتەی
 ٦کاتژمێر
میتافیزیک ،بەڵگەی بوونی ڕەب.
یەکەم
٢٠٢٠/3/١١
حەفتەی گرنگترین بەڵگە ،ئەنجام.
دووەم
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مانگ

نيسیییییان -٢٠٢٠
ابريل()4

مانگ

آيییییییار -٢٠٢٠
مايو()٥

حەفتەی پڕۆسەی زانیین ،میتافیزیک ،بەڵگەکانی
بوونی ڕەب.
سێیەم
حەفتەی بەڵییگەی بییزوتنەوە ،هۆکییاری کییارگەر،
چوارەم شیاوەکی و ناچاری.
ناوی مامۆستای وانەبێژ
یەکەکان
حەفتە وانە
مییرۆڤ و نەفییس ،خەسییڵەتەکانی ڕەب ،رۆژگار سەعدی صابر
حەفتەی
 ٦کاتژمێر
خواست و ئازادی ژیر.
یەکەم
٢٠٢٠/4/١١
حەفتەی مایستەر ئیکاارت ،پێشەنگی
سۆفینیزمی ئەڵمان ،ڕەب و جیاان.
دووەم
حەفتەی گیان و دەروون ،ڕایمۆن لول،
سێیەم
حەفتەی یوهانس دونز و دابڕینی الهوت لە
چوارەم فەلسەفە ،زانین و بڕوا.
ناوی مامۆستای وانەبێژ
یەکەکان
حەفتە وانە
ناوی مامۆستا
ولیەم ئۆکامی ،زانستی هەستەکی،
حەفتەی
وەک 4-3 :کاتژمێر
ڕەب و بەڵگەکان.
یەکەم
٢٠٢٠/٥/١١
حەفتەی نیکۆالوس کوسانوس ،کۆتایی
سەدەکانی ناوەڕاست.
دووەم
حەفتەی بنەما بنەڕەتییەکانی هزر ،ڕەب جیاان
گەردوون.
سێیەم
حەفتەی کۆتایی هاتنی سەدەکانی ناوەڕست.
چوارەم

 -١٨بابەتی پراکتیک (ئەگەر هەبێت)
لێییییرە مامۆسییییتای وانەبێییییژ ناونیشییییانی هەمییییوو ئەو بییییابەتە پراکتیکییییانە
دەنووسیییێت کە بەنییییازە بیڵێیییتەوە لە تێیییرمەکە .هەروەهیییا کیییورتەیەک لە
ئامانجی هەر یەک لە بابەتەکان وبەروار وکاتی وانەکە دەنووسێت.
وانەكان لە بەشەكەى ئێمە زارەكێن و وانەى پراكتێكى كەمە بەحم هەندێ
جییار ئەگەر پێویسییت بكییات و ڕاسییتەوخۆ سییەردانى بەشی ێک لەم شییوێنانە
دەكرێت كە پەیوەستن بە بابەتەكە.
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 -١٩تاقیکردنەوەکان:
 .١دارشتن :لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە پرسیارەکان زۆربەی بە وشەی وەک ڕوون بکەوە چۆن...؟ هۆکارەکان
چی بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ دەستتێدەکات .لەگەڵ وەحمی نموونەییان.
نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت
 باس لە چەمكى فەلسەفە و گرنگى فەلسەفەى سەدەکانی ناوەڕاست بكە؟ فەلسەفە لە بوارى پراكتیزەكردن و لە بوارى خوێندنى ئەكادیمى لەسەر دوو ئاست دابەشدەبێت؟ باسیان بکە.
 هزری کۆمەحیەتی ڕۆمییەکان لە سەدەکانی ناوەڕاست ڕوون بکەوە. ڕوانگەی فەیلەسوفان بۆ کۆیالیەتی لە سەدەکانی ناوەڕاست چۆن بووە. قۆناغەکانی فەلسەفەى الهوتی بژمێرە و باسى یەكێكێان بكە. ئەم ئاراستەیە چین كە فەلسەفەى سەدەکانی ناوەڕاست بەكارێ دەهێنن. تێروانینى مارکۆس شیشرۆن بۆ یاسای سروشتی و یەکسانی سروشتی چۆن بوو. دیدی سنیکا بۆمرۆڤ و کۆمەڵگا چۆن هەڵدەسەنگێت. باسى هزری کۆمەحیەتی و سیاسی ئاگۆستین بکە. فەلسەفەی تۆماس چۆن دەوڵەت و ئەرکەکانی دەستنیشان دەکرد. ڕێرازی التینی ئیرن ڕوشد لە فەلسەفەی سەدەکانی ناوەڕاست لە ئەوڕوپا باس بکە. ڕوانگەی نیکۆالوس کوسانوس ،کۆتایی سەدەکانی ناوەڕاست ڕوون بکەوە. .٢ڕاست وچەوت :ئەم جۆرە تاقیکردنەوەیە باشترە پرسیاری ڕاست ،یان چەوت دانەنرێت.
لە ڕاستیدا پرسیارى ڕاست و چەوت بۆ بوارى زانستە مرۆڤایەتییەکان زۆر گونجاو نییە ،هەر بۆیە زۆر گرنگى
بەو جۆرە پرسیارانە نادەین.
 .3بژاردەی زۆر :لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە ژمارەیەک دەستەواژە دەستەبەردەکرێت لە ژێر ڕستەیەک وپاشان
قوتابیان دەستەواژەی ڕاست هەڵدەبژێرێت .نموونە دەبێت دەستەبەر بکرێت.
 -٢٠پێداچوونهوهی هاوهڵ:
ئهم کۆرس بووکه دهبێت لهالیهن هاوهڵێکی ئهکادیمیهوه سهیر بکرێت و ناوهڕۆکی بابهتهکانی کۆرسهکه
پهسهند بکات ،چهند ووشهیهک بنووسێت لهسهر شیاوی ناوهڕۆکی کۆرسهکه و واژووی لهسهر بکات.
هاوهڵ ئهو کهسهیه که زانیاری ههبێت لهسهر کۆرسهکه و دهبیت پلهی زانستی له پ.ی .کهمتر نهبێت.
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