
١٠ 
 لەبارەی سیمنارەكانی پرسی كوردبوونەوە

 

 

 عرفان مستەفا

ئاشننیاتەم     ە راكارنناەم لەمنناز ەە ەڕ تاوە بننتەاڵا  ننو دننانەم ەەاڵاتارننان رە زە  ەشننم رنن كت  ڕ ە ننو  

دننەەدەتتد تامێ بیننەك تەربننب زەاڵ  ا ەمنناەە  رە تاماەێ بیننە تتازب توزول ننا  نن اڵك زە كبننوە  ئە   ا ەمەشننەاڵا 

تاەە كت  رن كتت ەاڵا ەە ن اڵ  پردم ڕماەم دنتاەە كت  ادنەارر ك تەربنب زەاڵ رتبەناەە  رە زە  ناكا  ڕمناەم دن

ڕتنامر رتبەب م لەماز ەە ەڕ   اڵ  ە ەااڵ  )ڕماەم تەرورم اڵ  ر كت (ك ئەاڵ رامە ئە  رتبەە زە رتبەەراەم مر 

رە تادننت   ە ە دنن یم ەننامە  ترتننوك رە  رننرت   ننو  2006زە  نناكا  ئەاڵ پردننەاڵا  ننو  ورەوەنن اڵك زە دننا م 

ا  مبز  ترت ك رە  زە  اكا  ەادنیامە اڵ ڕمناەەاڵا  ن اڵ  زە لاكب م مر راكاراەم لەماز ەە ەڕ   ەدەك ررتااڵ

 اكا  ەادیامە  ر كتت ەاڵا تام تست  ز ە  زب و ەك ەم ر كت خوتان چ ان اڵم اڵا اڵ ئەاڵ  یەمناتە چ ن ە رە زە 

كبوەاڵا  اد ان زە ەادیامە  ر كت  ررتاڵاڵاك  و ئەمە راكارە  ەە ەڕ زە  اكا  ەادیامە  ر كت ەاڵا ە  مد 

زە  اشترتد ئەاڵ راك ەە  رە زەاڵ  اكاتەاڵا رر   اڵك ورەوم ئە  راكا زەاڵب ااڵا  ن اڵ رە مبر مناەب م   اڵ  تەربب

ك دننتەاڵخو  زە  نناكا   نن اڵەم رنن كت اڵ ەادننیامەرەتەاڵا مبننە  تا  یننم رە  ە تاك نن اڵ زەاڵ چ  كچبنن ا  ڕ ەسننت  ە 

ورەونم مناتەەمم خوتنان ەەتە اڵش ە  رە  و زب و  یەاڵا زە ەادیامە ەە  اڵك زەاڵ رامەاڵا راكاراەم ەە ەڕ  و مد 

 ە زەاڵ  ەشب ڕ  ەكب ا تاچبتەاڵ ئە  ڕەج را د م یاكاش رە زە ئبستات   ە خوشحا   ەاڵا زە تاڕوا  لەماز ەە 

 ك ورەو ە ەە  ەاڵ راكا ورەواەە  ئەاڵ ن



لەماز ەە ەڕ  نو ئەاڵ ەەاڵاتە  رە زە ەەاڵاتارناەم دنەتا  پبدن اڵت   ناتەخم  ە پردنم رن كت تات  زە ەكچنااڵ اڵ 

ر اڵ  اڵ   ەن  ئەاڵ ەەاڵا ماڕاتە  رە ئبستا زە  اش ك  ر كتدتاەە  تاخ بیبتەاڵا  ڕۆك ئاوات ك  راكارناەم ەاد

اڵ الەمنناز ەە ەڕ ەنن د  لننوە زەاڵاش  ە ەننو  ئەاڵ  نناكاڵتۆخە د ادنن  ە  ئەاڵبنن ا مەدننەزە  ر كت نن اڵن  ەك

ر كت نن اڵن اڵ ەە     رچنن اڵەەاڵا كۆشننت اڵاك  ننوتە  ە پب تسننت  ڕ ەننم زە كبننوە  ئە  دنن میاك ەەاڵا ەە  پردننم

لەمنناز ەە ەڕ اڵای تەرە  زب ننو ەك زەاڵ پردننە  ەاڵ ەەاڵا منناڕاتە  یادننبیمەاڵاك خوشننەەختاەە زە كبننوە  د شنن از 

ەەڕ ك رەس  44م ەتااڵا دن میاكاران تاوەن  ەاڵا ەەاڵاتە اڵ تاڵ ەەمن د دن میاك رە زە  پەتجنم ڕ ەن د ت ەنر اڵا 

   ی اڵتەممك 

پردنننەاڵ ك  ەك  ئە  پردنننەتە  رەدننناەب م ئەراتتم دنننم  نننو   ئە  دننن میاك ەە لنننوە زەاڵا  ەادننناەەەەاڵا  ئە 

زب و  یەاڵا زە پردم ر كت  اڵن روررتاڵاڵامەاڵا اڵ  ە ە     زە ت ەام اڵت  ئەاڵ رو  اڵەەاڵاتە  ەكفر اڵ ەتر  ەبنتت 

وفت اڵوو  ئەراتتمم زە اكا  پردم ر كت ن اڵن اڵ پردنەراەم    لەماز ەە ەڕ  ەبت  ە دەروتەی  واڵ تاڕوا

 مر  ر كتااڵاك

م لەمناز ئبستا دێ د میاك زەاڵ ڕەج را د میاكا پبد ەش رر اڵا رە زە  ناكا  تەربنب زە مب سنتە ورەوەرناەما 

رە زە رناكارە   تەرە  زە  ناكا  ئەاڵ  یەماتناەەاڵا  ن اڵدن میاك  ەادنیامە  رن كتت ەاڵاك  ەە ەڕااڵاتە زە  اكا 

ك  تاڵاڵا  زە  نناكا  پەت اەننە  ەە ەڕت   ننو تتنناكت رتەم ەادننیامە اڵ ەادننیامە  ەەمەاڵاتننم  ادنن  رتاڵاڵنك دنن میا

اكا  رە ئاتنا ڕمنان تا بنت  ە ڕمان اڵ ەادنیامە  ەەمەاڵاتن ەاڵا  ن اڵ   ەتاڵ ت چن اڵن  ن اڵ  نو اڵانمنم ئەاڵ پردن 

اڵ ەادنیامەاڵا  اڵ   وفت اڵوو ن اڵ   میاك  دبهەم ش: زە  اكا  كاچڵەیا  و ەادیامە  ەەمەاڵاڵاتم ر كتك د یەم

  ە  یەما   و ەادیامە  ەەمەاڵاتم ر كتك  ت ەبت تزە  اكا  ئەاڵااڵا رە ئاتا كاچڵەی تام  ەبت



ڕات   ە  ەزە رومات ە  مد خو   ە خوشحاڵ تاڕ ەن  رە زە مەك دن مب م ئنااڵ ت  اڵ زە منا ە لن  ەەرە  لەمناز ەە 

راكا  چ رە  ەشە ك    اڵ زبرااڵا پدنتو ر  خوشن   نو راكارناەم ئە  تاڕوناتە تاڵاڵپنام تارەمەاڵا اڵ  ە ە ن    

 م وەشم  و تاخ  ڕ كت ەام اڵتەرم ئەراتتم


