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ی بۆ کاروباری پەنابەران، لە دیمترۆس پاپا دیمتروس ، ل*کۆ)ەری ئەمەریک
تایتدا دەل+ت(( من کات+ک بەرپرسانی یسھەفتەنامەی د گەڵلە پ%کەوتن%کیدا چاو

بروکسل و ئەوروپا دەبینیم،کەدۆشداماون لەبەرامبەر ک.شەی کۆنترۆلکردنی 
سنوورەکانیاندا، دەحەپەس#م))، ئەمەریکا ئەم ک#شەیەی بە در#ژایی ھەزار وپ#نچ 

وتەلەبەند و بەرزودیواری  سەد کیلۆمەتر بە مەکسیکەوە  لەماوەیەکدا بە ل%دانی
اود*ری کۆتایھات چەرەس وزیادکردنی ژمارەی کام$رای حبەرزکردنەوەی ژمارەی 

ئەوروپا ئەوە نیە.  جەوھەری پاراستنی گو.رەی ئەوروپا وەھا نیە. مانای.بە$م بە 
سەرەڕای ئەوەی چەندین دەو;ەت سنورەکانی خۆیان قایمکرد و تەلەبەندییان 

وکەل+ن وکەلەبەری تر  نابەران ڕ-گای تر دەگرنە بەرکرد، بە(م ھ&شتا پە
 بوونی  پ'شمەرجی بە"م  ھەرچەند پ0مەترسی وگرانیش ب"ت. پەیدادەکەن

ئازادی  نی سنورە ن3وخۆییەکانیەتی ودابینکردنی دالبر یەک-تی ئەوروپا  خودی 
لە ن)وان ھەموو  لە ڕاستیدا ناشکرێ وعەمەلی  نیە  ە.او%تیانھ یھاتوچۆ

.فشاری دەو+ەتانی ئەوروپا بە .دەو8ەتەکاندا ئەم دیوارو تەلبەندە بەرزبکر%تەوە
یەک*تی ئەوروپا ئەگەر تایبەت نەمسا لەسەر یۆنان بۆ ئەوەی دەردەکر$ت لە 

سنورەکانی خۆی پ8نەپاریزر8ت، لە سنوری مەکەدۆنیا کەمپی گەورەی پەنابەرەی 
(بەتایبەت ی ئەوروپاەبونە ب*دەسەالتانەیەلەم تووڕ ەدروست دەکەن. بەش"ک

گوزارشت لە ب)توانایی  بۆ کۆنترۆلكردنەوەی ک+شەی پەنابەران.  نەمسا)
بەش$ک لە دامەزراوەکانی یەک8تی ئەوروپا دەکەن بۆ چارەسەری ئەم تەنگژەیە.

ساگەری )دا لە تلە تاگس ئەن  چاود0رانی سیاسی ولەوانە (گیرنالد کناوس
ئەو دامەزراونە دەردەبر"ت  دیموکراتی ومان لە شەرعیەتی بونیچاوپ&کەوتن&کیدا گ

وتەنانەت ئەوەبوو مارک   کە بۆچی ناتوانن بگەنە چارەسەر+کی ئەوروپیانە
لە کۆنفرەنسی ئاسایشی کی پەرلەمانی یەک(تی ئەوروپا شولتزی سەرۆ

ئەمەش دەرب"ی ئەوروپاییەکان  متمانەیی خە*کی بەدەولەتە!ب، مونشندا
قسەکەر.کی دەو(ەتی تورکیا .  دا دەردەکەوێ لەیەک*تی ئەوروپاش پەککەوتنی

ەنابەران بەڕ*گایەکی ئاوی ڕاگەیاند لەوەتەی ئ/مە چاود/رییەکی ووردتر دەکەین، پ
ھەرئەمەش ھۆکاری  خو%قانی پ5 مەترسیدارترا ھەو,دەدەن بپەڕنەوە،  دوورترو

نە.کارەساتەکا  



 

پەنابەرانەوە، دەیان تۆڕی مافیایی  قاچاخکردن بە وەک ئاگادارن مەسەلەی 
وتاوانباری پ=کھ=ناوە، وەک ڕۆژنامەکانیش باسیدەکەن کە زۆر لەتلیاک فرۆشی و 
بازرگانی بە مەوادەب*ھۆشکەرەکانەوە پ3 سودترو قەھراوی ترو خو*ناوی ترە. زیاتر 

ئەفگانی لە  ٤٠٠٠ھەزار ع&راقی و ٣٠ھەزار کەس لەپەنابەرانی سوریا  ،  ٥٠٠لە 
تەنبوڵ چاوەڕ.ی ئەم باندانە دەکەن.ئەس  

  +پالنی ئاکسیۆن%کی ق%زەون 

 

سەنتەری تو7ژینەوەی پرسەکانی پەنابەرانی سەر بە پەرلەمانی ئەوروپا، خاوەنی 
ئەم پرۆژەیەیە کە ئ.ستا دەو8ەتانی یەک.تی ئەوروپا لە ش.وەی ڕیککەوتنامەیەک 

لەگەڵ تورکیا لە چەند خا=0کدا گە9لەیان کردووە. دەقی ڕ0ککەوتنامەکەم نەبینیوە، 
*ککەوتننامەیەوە لەبارەی ئەم ڕانەش کە وە ھیچ کام لەو رۆژنامەو گۆڤار وسایت

تەنھا گۆڤاری شتیرنی ئەلمانی لە ش$وەی  ل1دوان و نوسینیان ب&وکردەوە 
خا?بەندیدا خستیوتە ڕوو. وە ھەر ئەوانەش کرۆکی ڕ#ککەوتنامەکە پ#کدەھ#نن.   

１. تورکیا سنورەکانی خۆی لەگەڵ یۆنان بەتوندی .لەالیەن .١	
وەربگر,تەوە کە دەگەنە خاکی  چاود/ری بکات وئەو پەنابەرانەش

.دەولەتی تورکیا لەسەریەتی باندەکانی قاچاخچیانی ٢، یۆنان
. باشترکردنی ٣گواستنەوەی پەنابەران سزا بدا وت#کیان بشک#ن!. 

ھەلومەرجی ژیانی پەنابەرانی سوریا لە ڕ,گای مۆ'ەتی کار 
ودامەزراندنی قوتابخانەو بنکەتەندروستیەکان.  

２. 	  
３. رۆ دەخاتە ملیارد ئۆی ٣ەک,تی ئەوروپا ب"ی لەبەرامبەردا ی١.	

ەرجی پەنابەرانی سوریا لە تورکیا ھەلومخزمەت ئەو پرۆژانەی 
کارئاسانی یان ھەر پ*ویستی فیزە  . ھەو&بدریت ٢باشتر دەکەن 

ەتی دۆسیەی ئەندام. کردنەوەی ٣ھاو(تیانی تورکیا. نەمین$ت بۆ 
تورکیا لە یەک+تی ئەوروپادا.  

 (نەمسا و فەرەنسا وئەلمانیا)دەو*ەتانی ئەوروپازۆر(ک لە سەرۆکی 
و (دۆنلد توسک)  پەرلەمانی ئەوروپالیژنەی  و  (جونکلود) ویەک(تی ئەوروپا

اوئاھەنگی دامەزراوە جۆراجۆرەکانیان، لەو ب*وایەدان بەب" ھ
، ک+شەی پەنابەران لەگەڵ تورکیا  یەک(تی ئەوروپاوپ,کەوەکارکردنی  
ەی ڕ4ژەی داواکاری مافی پەنابەری لەئەوروپا، .{کەمبونەوچارەسەر ناب"ت



ئەنجیال میرکل یەکەم سەرۆکی . خنکانی پەنابەران لەدەریاکاندا } 
ود1کراوەترین دەولەت لەبەرامبەر  ی یەک(تی ئەوروپا گرنگترین دەولەت

پەنابەران ب9وایەکی پتەوی بەم سیاسەتە ھەیە و دەیەو*ت بە ئەنجامی 
بگەیەن7ت. لەسەردانەکانی بۆ تورکیا و لە کۆبونەوەکانی لە یەکیتی ئەوروپا 

سەردانی دواتئۆغلۆ بۆ بەرلین ئەم سیاسەتەی دووپات کردۆتەوە وبە ولە 
ڕووداوەکاندا ھەنگاوی ناوە. ش0وەی جۆراجۆر لەگەڵ ڕەوتی   

باسیان لە  +++ی فیلت و ھەفتەنامەی دیر شپیگل،یەکەم: رۆژنامەی د
ملیۆن ئیرۆ کردووە لە یەک0تی ئەروپا ، ئەوەش ڕاست  ٦داوای تورکیا بۆ 

لە دەرچوو. لە سەردانی داود ئوگلۆ بۆ بەرلین بە ئاشکرا ووتی ئ'مە سواڵ 
 ئەوە دەکر"ت  -ت بەشداری جددی بکەنانەوئەوروپا ناکەین بە)م ئەگەر بی

ملیارد ئیرۆمان  ١٠وەک بەشی یەکەم ب(ت. ھەروھا ووتی  ئەم ب'ە پارەیە
ئیمە تا ئ7ستا کۆمەک کردووە. پاش ئەوەی پارەکە کۆکرایەوە لەالیەن 

ملیۆن  ٢٢٥ڕازی بوو بری دەولەتانی ئەوروپاوە کە بەپلەی یەکەم ئتالیا نا
تری تورکیای کرد ولەو*ش ڕەجەب تەیب  ئیرۆ بدات. میرکل سەردان#کی

بەجۆر"ک  ئەردۆگان ئەو مەسەلەیەی دوبارە باس کردەوە. بە'م میرکل 
پارەکەی نەخستە ن.و قاسەی تورکیاوە،  خۆی لەو بابەتە گ(لکرد وب"ی 

بە;کە دابەشیکرد بەسەر چەند پرۆژەیەکدا بۆ دوو ساڵ ولەژ#ر چاود#ری 
یوئینئیچسئاردا ب"ت.    

 ٢٠٠٠سەلەی سنورەکانی تورکیا یۆنانیش کە نزیکەی دووەم؛ مە
کیلۆمەتری ئاوییە،بە ھاوبەشی فرۆنتیکس و ناتۆ ، بەسەرپەرشتی و 
سەرکردایەتی ئەلمانیا و بەھاوکاری یەختە خ1راکانی یۆنان و تورکیا لە 
سنورە ئاوییەکانی بەری تورکیادا چاالکیەکانیان در'ژە پ'دەدەن بۆ 

ران و ت1کشاندنی باندەکانی قاچاخچیەکان. سنورداشکردنەوەی پەنابە  
س"یەم خال ؛ کە بەڕادەیەک ھەر لەو سەردانەی میرکلیشدا ھەند"ک 

نکردنی الیەنی تری ئاشکرا بوون بەوەی کە تەنھا دەروازەیەکیش بۆ ئاسا
لە تورکیاوە ڕاستەوخۆ باری شانی دەولەتی تورکیا، گوستنەوەی پەنابەران 

دابەشکردنیان و نیشتەج0کردنیان ئەمەش دواتر لە بۆ دەولەتانی ئەوروپا و 
. ٢٠١٦ھەزار کەس خەم+*نرا بۆ سا"ی  ٤٠٠میدیاکاندا بە   

ڕەخنەگرانی ئەم ئاکسیۆنە  
ڕ3کخراوەی پرۆ ئەسیلی ئە%مانی پ3وایە دەو%ەتانی ئەوروپا، مامە%ەیەکی 

لەتە نیە دەوق:زەون وپیسیان لەگەڵ تورکیا ئەنجامداوە، چونکە تورکیا ئەو 
.  لەتورکیا دابخات لە ئاست مافەکانی مرۆڤدا دەمی خۆی کە ئەوروپا وەھا 
الی وایە ئەوروپا لەم  ، وەرگری خە+تی نۆبلی ئەدەبی  ئۆرھان پامۆک

 ٢٠٠زیاتر لە ڕ8ککەوتنەدا پرەنسیپ وبایەخەکانی خۆی لە بیرکردووە. 
ووە نوسەر وھونەرمەند نامەیەکی کراوەیان ئاراستەی ئەنجیال میرکل کرد

تیایدا ھاتووە، تکایە لەگەڵ تورکیادا  بۆ مافەکانی مرۆڤ و دیموکراتی 
دەیان رۆژنامەنوس وژورنالیستی تەلەفزیۆنی نیگەرانیان ت&بکۆشە. 

لەسیاسەتی ئەوروپاگرت وبەئۆپتۆنیست وچاوداخستنی ئەوروپا 
لەسیاسەتی تورکیا دەرب3ی (رامس سپیک لە ئیس ئیف ئار ومیکا سینکی 



سەرانی حزبی سەوز وسەرۆکی ئەو حزبە ئوزدەمیر تاسیگەر) لە تاگسئەن
ڕەخنەی توندی گرت لە سەردانی مانگی نۆڤەمبەری ئەنجیال میرکل، 
تاوانباری کرد بەوەی بویتە ریکالمی ھەلبژاردنەکانی ئاکەپە لەو کاتە 
ناسکەدا، کە ئۆپۆزسیۆنەکان بیرۆیان دەسوت#نر#ت، بۆمباران دەکر#ت، 

ی ھەلسوڕانیان نیە. دەرفینر)ن و ئازاد  
بەAم لە ھەمووان کاریگەرتر کۆنە دبلۆماتیكی سویسری وئ,ستا لە زانکۆی 
سەنتگالین دەرس دەل1تەوە پاول فیدمەر لە ووتار1کی کورتی دا لەئین زیت 
زیت دا بەسەرد#ری(( ئایا ئینسان دەتوان#ت چاوەنواڕی لە ئەردۆگان ھەب#ت، 

بابگەڕ#ینەوە بۆ بنچینە؛ لە سەرۆک#کی {دەنووس"ت ئەوروپا  بپار$زێ ؟)) 
دەنگی  ئۆتۆکرات، پەکی دادگان دەخات ودەیخاتە خزمەتە خۆیەوە،

لەباشوری رۆژەھە-تی تورکیا،(کوردستانی تورکیا)  رۆژنامەکان دابخات،
ەکانی پشتیوانی گروپە سونە توندڕەوتەقە لەھاو-تیانی خۆی بکات و 

بکات باشترە لە دەو$ەتی شەڕی کوردەکان  سوریا بکات، الی ئەو 
ئیسالمی ، ئەمەش ج7گای سەرسوڕمان نیە، چونکە بەو بوایە ئەو خۆی 
خەلیفەی دەو9ەتە گەورەکەی ئیسالمی بوایە. ...وەھا ناب)ت ئەوروپا 

بەدەووری دوو  ئامادە بکات، ئینسان ناتوان! بریاری توندخۆی بۆ پ&ویستە ،
ی ئەوروپا خۆیان سنووری تەوە، یەکەم شت پ-ویستە دەولەتان!شتدا بسور

دا زیاتر لە رن کە لەئ$ستا!بسپدەرەوەیان بپار#زن، ئەمەش بە فرۆنت#کس 
ت، !ب وئامادە  ڕ0کخراوەیەکی بە توانانەک ت چ!کەمپی مەشقپیکردن دە

سەر خاکی یەک(تی ئەوروپا کەمپی گەورەگەورە لە شتیش  دووەم
.کخراوی یوئین بۆ ڕەش بە ڕ1کخراوەمرۆییەکانی وەک نن وئەم کار!دابمەزر

بدەن.}کاروباری پەنابەری   
پ8 بەپ%ی پ%شھات و پ%شچوونەکان خا0ەکانی تر دەڕۆنە پ%شەوە  

ئەم پالنی ئاکسیۆنە، یان ئەم الپەڕەیە وەک پاک/جیکی تەواوکراوە وخاڵ 
بەخا*ەکانی یەکتری تەواو دەکەن. ھەرچەندە دەسە4تدارانی تورکیا بە*(نیان داوە 

کی م$ژووی توانا ج!بەج4 بکەن وداود ئۆگلۆ ، رۆژەکەی بە رۆژ! کە پالنەکە بە پ"ی
کی ئەوروپایی ناساند وھیوای خواست نەتەوەیە کونەتەوەی تورکیای وە چواند

بب;تە بەش;ک لەخیزانی ئەوروپا، بە1م گومانەکان وپرسیارەکان  نەتەوەی تورکیا 
 ٢٠٠٢ یا!لەگەڵ یۆنان لە س ومامە(ەکان یەکجار قورسن. دەو(ەتی تورکیا

ڕ<ککەوتنی وەرگرتنەوەی پەنابەرانیان ھەیە، بە2م لەالیەن تورکیاوە جیبەجی ەو
ناکر"ت.  

ەوە ڕ.ککەوتن.کی ھەیە بۆ ھاو&تیانی  ٢٠١٣لە سال!  شتورکیا لەگەڵ ئەلمانیا
کەس لەئەلمانیاوە دیپۆرتکراونەتەوە، بریار  ١٧٦دا  ٢٠١٥خۆی وەربگر*تەوە، سا"ی 

دەست بە ) ٢٠١٦ئەمسا#دا(  ١٠تا  ٦وایە یانی بەپ0/ ڕیکەوتنامەکە لەمانگی 
تا  ە بکر"ت.کە تورکیان وەک وو,تی س)یەم ب#یودیپۆرتکردنەوەی ئەو پەنابەرانەش 

ئەو دەمەی  تورکیا نەتوان1ت ئەم پالنە ج1بەجی بکات، مەرجەکانی تری 
 ١٠ڕادەوەستA، کەوەک پ7شبینی دەکر7ت ودۆنلد توسکیش ڕایگەیاند لەمانگی 

ئەمساDدا پ5ویستی فیزە ھەلبگیر5ت. بە/م سەرجەم وو/تانی سربیا، مەکەدۆنیا، 



کەس ت-پەڕ ناکات لە کات-کدا تەنھا تورکیا ملیۆن  ١٦بۆسنیا، ئەلبانیا، کەڕ)ژەیان لە 
ملیۆن کەسە، وەبەپ8ی ڕاگەیاندنی دەزگای پاسەپۆرتی تورکیا نیوەی زیاتریان  ٧٨

ھ>شتا ھەر پاسەپۆرتیان نیە،لەالیەکی دییەوە پەیوەندی بە داواکاری پەنابەرییەوە 
، ھەیە، لە و8تانی بە6کان سەدا یەکیان داوای مافی پەنابەرییان نەکردووە

کەسیان داواکاری مافی  ٥٠٠٠لەکات8کدا ھاو4تیانی تورکیا، لەسا)ی ڕابردوودا 
مافی پەنابەرییان وەرگرتووە. ئەمەش ھەمان ر$ژەی  ١٧%پەنابەرییان کردووەو 

پاکستانی وئازەرباینجانەکانە.  

لەمیدیای نزیک لەئاکاپا وھەند7ک میدیای تر کردنەوەی دۆسیەی ئەوروپایان بە 
ئەندامەتیان  4٢٠٢٠شوازیکرد وموژدەیان دەدا کە سا"ی شایی لۆغان پ

قەبو&کراوە.   

ساڵ  ٥٧شت#کی تر دەل#ت،  لە پەیوەند بەم دۆسیەیە بە-م م*ژووی تورکیا
سا"ی ١٠مانگی ٣شەویلەمەوبەر لە کۆمە3گەی ئابووری ئەورپاییدا  تا دەگاتە 

از جیاوازدا بەچەندین قۆناخی جیاو کە پا%یوراوی ئەندامەتی قەبو%کرا، ٢٠٠٥
وە وپاشان کودەتا سەربازییەکانی سا#نی ڕۆیشتوە. ھەر دەم وداواکە بەرزکراوەتە

تەجمید کراوە، وە  ١٩٨٧یناوە تا سا"ی  ڕ"گرییان پ"ک ١٩٨٢و  ١٩٧١و ١٩٦٠
بەھەو=ی تورگوت ئوزال دەورەیەکی نو.ی گفتوگو دەستپ.کرایەوە، جاڕیکی تە 

دووبارە  ٢٠٠٥سال! ١٠ی مانگی رەتابۆ ماوەیەکی زۆرتا سەدا  ١٩٨٨لەسا"ی 
بەم پ8یە مەسەلەی بایەخ و نۆرم و مۆرال و کۆمە+گاو دامەزراوە وەست)نرایەوە. 

سیاسی وقانوونیەکانی دەو9ەتی تورکیایە ڕ5گریە لەبەردەم ئەندامەتی لە یەکیتی 
ئەروپادا.  

نوسەروڕۆشنبیرانی جیھانی  ١١٢٨شدا  ٢٠١٦کات,ک لە یانیوەری  تەنانەت 
وخۆیی نامەیەکی کراوەیان ئاراستەی سەرۆکی دەو/ەت کرد ،دەستبردنەوە بۆ ون!

گفتوگۆ لەگەڵ پەکەکەو ڕ+گا چارەسەری ئاشتیانە ھە.بژ+رن، بە خیائن 
وتیرۆریست لە قە9ەمدران. لەسەر کار وزانکۆکان البران و زیندانی و ئەشکەنجە 

دران.   

لەگەڵ  دەتوان0ت مامە-ەیەکی ناشرین وبەد  بەم سیستەمە سیاسی یەوە 
دەو=ەتانی ئەوروپا بکات وەک ھاوسەنگیەک بۆ لەدەستدانی روسیا ومەنفەز#کی 
ئابووری وسیاسی، بە7م خە4کی ئەوروپا لە سیستەمی سیاسی تورکیا زۆر 

وچ ھە8و6ستی لەبەرامبەر تیرۆریستانی داعش، ناڕازین 
ناوچە کوردستانیەکانی ، ان وگەمارۆدانی لەخو/نگەوزاندنی منا$ن والوکوشتارو

رۆژنامەگەری و دادگا وتیرۆردا. لەبەرامبەر مافەکانی مرۆڤ و ئازادییە بنچینیەکانی 
سالی تری دەو&ت لە پا'&واراوی  ٥٧اسیە النی کەم بەم ریتم و نەزمە سی

بەرزب.تەوە بۆ ئەندامەتی.  

، ی ھاوسنووری وو$ت"کلەڕاستیدا دەو2ەتیک خۆی بەش'ک ب'ت لەک'شەکانی 
، توندوتیژی وجەنگ وشەڕ، وداعش الیەن3ک ب3ت لە پاڵ بەرەی نوسرەو سعودیە

ئام>ازی ملکەچکردنی نەیارانی ب*ت، لەالیەکی ترەوە، ڕ*گا بگر*ت لە بەرەیەکی 
 ئازادیخوازو ئینسانی بۆ بەشداریکردنی لە چارەسەری ک%شەی شەڕ وما'و%رانی



ناب"ت رترین دۆگمای سیاسی کە ئەوانیش کوردن، ، بە دیکتاتۆ وو'تەکەی خۆی
ەوەی ئازارو مەینتیەکاندا ھەب#ت، پ.مان واب.ت  دەتوان.ت دەستی لەکەمکردن

پ%ویستە ھەو6بدر%ت قوراسایی کەمتر بکر%تەوە .  

ژ(رنوسەکان:  

قەزافی لە کۆبونەوەیەکی دەولەتانی ئەوروپا داو دواتر لە  ٢٠١٠سا"ی ++ 
ملیارد  ٥کۆبونەوەیەکی سەرانی یەک2تی ئەفەریکا بە ئەوروپیەکانی ووت ئەگەر 

ئۆیرۆم نەدەنی بۆ پاراستنی سنورەکانم، ئەوا کیشوەری سپیەکان، دەب%ت ڕەش 
یەکی پ! بچ;تەوە، ئەوەبوو بە نابەد4ی  ھاوپشتی کۆچبەران ئیتفاق

ک,شمەک,سیان ئەنجامدا.  

ئەم پرۆژەیە بەپ3ی ب2وکراوەیەک کە بەزمانی یۆنانی بەدەقە +++
ئەس=>ەکەی ب9وکراوەتەوە ولە سایتی دیر شپیگل ئەلمانیدا دەست 
دەکەو8ت باس لەچاوپ8ککەوتنی جون کلود سەرۆکی کۆمسیۆن و دۆنالد 

ۆکتۆبەر توسکی سەرۆکی لیژنەی پەرلەمانی ئەوروپا لە مانگی ئ
دا لەگەل تەیب ئەردۆگان باسیان کردب+ت، لەوە$مدا  ٢٠لەکۆنگرەی گ 

ملیارد ئۆیرۆم بدەن% ئەوا  ٣ملیارد بۆ  ٦ئەردۆگان وتویەتی ئەگەر 
سنورەکانتان بۆ دەگرم ئەگەرنا دەتوانم تەواوی سنورەکانم لەگەڵ بولگاریا و 

ملیارد ئیرۆ،  ٣یۆنان دەکەمە سەرپشت. کات-ک یەک-ک لەوان ڕازی بوە بە 
ئەوا ئەردۆگان ھەڕەشەی کردووە کە ڕ2گا دەکەمەوە بەڕووی پەنابەراندا، 
دۆنالد توسک پ8دەل8ت ئەگەر ئەو سەودایەمان لەگە0ت نەکرد، خۆ پەنابەران 

ھەزار دەخنک"ن.  ١٥ھەزار و ١٠ناکوژی؟ ئەو دەل0ت نا بە+م دەبینین چۆن 
ماوەیەکی  

	


