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  بۆکان له ئهمڕۆ و له م�ژوودا

 1-2شی  به                                                                  نووسينی: تاهير عهليار

  یج�قزی نسهحه

 ولهی وشاوهدره و شگهی مايس رۆز و بووهی کوردی بدهئه و نگرههفه و زانستۆی کمه کانۆبی ناوچه و شار
هيبا انيکانمهرههبه وارهيد دای کوردی اتيبدهئهی ژوو!مله  انيهيپا و پله کهکردوهردهروهپه داۆی خی ن!داو له دابوارانه

ۆ بی هيکشه!پ وله ميرالکهمهی دمهمحه. هيج*قزی نسهحه ستاۆمام رزانهبههيپاهيتهيساکه وله که. يهيههی تبهيتای خ
  /:ن!ناسدهی ئاوا هيوينووس دای ج*قزی نسهحه کاکی مرههبه) داگهی نينکه!پی (ب!کتی مدووههی چاپ

 له که وهمهابادهی مارۆکی مردهسهله رهه کورد،ی کانناوبانگهبه کنووسهۆريچ و بنووس له که!کهی يج*قزی نسهحه""

 رۆنخ!خو و رستپهنهۆکی ميرژی نگبروزهزهی و4شا ربه وتهکه که هييدوا وئه تا کردئهی کار ايکانوارهۆگ و ژنامهۆر
دهئه وی اسيسی وتاری نينووس لهی مه*قه ،/ بووب ريسگدهی ک!ترفهدهی ندهوهئه رهه ،ی کهته4وی بشره مه فاشست و
  . بوهنه کولی هانيجی وتخوازشکه!پی بدهئهی ان!ڕرگوه وی ستياليری کۆريچ وی ريشنبۆر وی ب

ی ناپه نسهحه کاک ،ندهبه*مه وئهی خوازانيئازادی دوونانراوهی رش!ه و مهابادی مارۆکی کردنڵ چابهندهيز پاش له
دهی هات!د وی مانيسوله له مووزتهی چواردهی شۆڕش پاش ش*يسا ندچه تا وی راق!عی کوردستانی براکان ربه هينا!ه

 رهروهپه شتمانين بنووسه کوه شيوئه دا شۆڕشی وتنرکهسه لگهله وبردوهی رسهبه غدابه و بجهه*هه له وی ورووپشت

ڕی باوه رويبی سپاندنچه و رخستنسهی ناو!پ له وهوکردنه9ب و ان!ڕرگوه و نينووس وتهکه رمگهبه تری کانکورده
  . وتنداشکه!پ وی موکراسيد وی ئازاد

. رنرادهوه اق!ڕع له بوو قله شيج*قزی نسهحه به/ ج ، داشهۆڕش وئهی باز!ری انۆڕگڵ گهله انديخانهی رۆز م4به

ڵ گهلهی ئورووپاشی نه4سا وئهيی ژا!دربه م4به.  ايژئه ئورووپاله ، شای رستپهنهۆک و رکهۆنی ميرژی رووخان تا تريئ
 وای کهۆريچه*مهۆک وئه تنانهته  و ونينووسۆی ب و کردووهيی هاوکار رهه اقا!ڕعی کانهيکورد وارهۆگ وژنامهۆر

 و وهتهکراونه و9ب اقا!ڕعی کانهيکورد وارهۆگ وژنامهۆر له شا!پ له انيرۆز ،وهته!کرئه و9ب جار نيمدووهۆ ب ستايئ
  . وهتهکراونه و9بڵ مهۆکبه و ب!کتبه کراون اق!ڕعله رهه شيپاشان

ی نموونه که نداسهحه کاکی انهی يلليم هيستيالير کهۆريچ وئه*ی مهۆکبهی جار نيمدووهی وهکردنه و9بڵ گه له مه!ئ
 و9بی دوادوابه رهه نيبدهڵ وههکه نيدهئه واراننده!خوبه شوهئهی گفت ، رنروهلپهگه و ئامانجبهی نهيقراستهی کۆريچ

 تا وهمووزهتهی شۆڕش پاش له کهی شيکانوتاره و کاناوه!ڕڕرگوه کهۆريچ وی تری کانکهۆريچ ،ه*مهۆک وئهی  وهبوونه

ی واراننده!خوی ششکه!پ ترای گ!رگبهله ،وهتهکردوونهی و9ب اقا!ڕعی کانوارهۆگ وژنامهۆرله شتمانينۆ بی وهانهڕگه
  . نيبکه انيکوردی زيئاز

زهيحه وی قامچ ر!ژله اي ن،يوايهبه کوه ،ماوه نسهحه کاکۆ ئاخ  نينازان ، نينووسئه ه!ڕد ندوچهئه ستا!ئ که مه!ئ
 ويی وهتهنه هڕرووباوهيب وئهی ششکه!پی پاکی انيگ ، رانا!ئی رستپهنهۆک ودرندهی ميرژی کانرهۆاوخيپ رمهندهجهی ران

  . شاوه!ک انايناو!پ لهی تنهيمه و رکئه و اوهيژ انۆيب ه*سا مووهه مئه که کردوه انهي4با و رزبه هی ينسانيئ وی شتمانين

سپاردوهی شيپاکی انيگ رگهئهۆ خ/ . ب ششکه!پ نيدرزانقه و فاوهی شانهينبهی مانبچووکه نجهره مئه با ،ماوه رگهئه جا
  ی."" ژئه روونماناده وڵ د ناولهشهيمهه واکهوهئهی تهيشا و/ بی وهچوونهنه ريبی گه*به باده ،

  )1985 ميرکه المهی دمهمحه(

ی کاتلههی مانرههبه وئه ،ەوبو ردهربهده و اوهيژنهۆی خی کهشاره و د!ز له رۆزی کهيماوهی ج*قزی نسهستاحهۆمام
 گا!ر  کوردستاندا له ررکهيداگی ت4سهدهی وهبوونهڵ زاۆی هبه مار،ۆکی رووخانی دوای تهيبوو دا کوردستانی مارۆک

 ندامئهۆی هبه کوردستان اوهڕگه نسهحه کاک که شيران!ئی النگهی شۆڕشی دوا ،/ب دا لکخهی ستده ربه له دراوهنه

دهئهی وهبوونه و9بی دانيمه ،یبوو کوردی وهجووالنه لگهده تودهی حزبی شانه!ک وئه و راندا!ئی تودهی حزبلهی بوون
ی مهلهموسه ئوستاده وئهی کانمهرههبه شک!ب هيمهه*چه و نگته وئه و بوو سکرتهبه کوردستان له حزبه وئهی اتيب
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 زاشارهی سانکهی تهۆيخی گا!ج و نيدان ستده ربهله و ناسراوننهی کانمهرههبه مووهههۆيب وهگرتهی شييکوردی زمان

. وههيکوردی اتيبدهئه و زمانی ئوگران ستردهبه نهخهيب ووهنهکه ساغی کاننووسراوه و ن*ما*هه/ لۆ*ی ق مکانيئ به و

ی جالمه رهه و/ ناناسيی کخراوه!ری سنوور وێ ناکر سيتقه دايی حزبی کخستن!ری وهيچوارچ له اتيبدهئه و زمان
 نسانيئ له هڕپ که ناوه!ه کاربهی قزلجی نسهحه ستاۆمام کهی مهه*قه و زمان وئه شيوئه ،ێگرداده لگامهۆک/ خسهڕبۆ ب

ی انيبه و رازاوهی وشه له هڕپڕ . وملهو ررکهيداگ و م*زای وهگژداهاتنهبه و زلوومانمهی تهيساکهۆب ز!ر وی ستۆد
له هڕپ. فهوومهمه و بهCتمهی اندنيگه و انيبهيی وانهڕ کاتدا مانهه له ويی سادهی نموونه که ک!کوپهی ڕ!ستڕ و جوان

  . زمانه وئهی کردن ز!هبه و کردن جوان وی کوردی زمانی وهازاندنهڕو کوردستان و کوردی ستنيوهشۆخ

 و لگامهۆک اي کهيوهتهنهی کانهينگرههفه ويی فکر اردهيد وی کولتوور وی وئابووری تهي4مهۆک هيندوه!پی نيناسۆ ب
ده هيناوچه و لگامهۆک ،وهتهنه وئهی اتيبدهئه کوو*به نکهدهڵ حاسمراده وئه که نين کانهييژوو!م به!کت اينته کهيناوچه

رههبه)  داگهی نينکهيپی (ن!کت. دراوانه!کگر!ل جوراوجورو هيندوه!پ وئهی ناساندنۆ ب/ ب نگيگری کهيرچاوهسه/ توان
نههيالڵ گهده بوون ئاشنا و نيناسۆ ب که هيشانهگه رچاوهسه وله کهي  نسهحه کاکی ن!ڕيزی مه*قه و روونی فکری م

 ،نووسراوه کداۆريچ کورته و داستانی قالب له ندرچههه که هيورهگهی کيردهدهياري  کانۆبی ناوچهی لکخهی انيژی کان
ۆ ب وهنهينووسی گا!رله و کادهی ک!کوپ!ر وێ گردادهی شک!م و/ نيبيده چاوبه رنووسه کههينانهمهيد وئهی نهيئاو م4به

ده وهبهيکت وله کهينموونه کوووه ) ليرتبهی پارهی اتيجله ندن!خو قورئان(ی کۆريچ نه!وۆ ب. وهته!ڕ!گدهی ک*خه
  .نيواقعکهۆريچ وئه و!نی کانهيتهيساکه و کانووداوهی ڕن!شو. ره!ئ وهنهيز!گو

   ليرتبهی پارهی اتيجله ندن�خو قورئان

ی ژاندارمهی پاسگهی کۆرسه ،يیزاهڕ گروهبان ،یانيبهی 8ی عاتسه ک!ژۆر بوو،ی جهانی مدووههڕی شه ش!پ[ 

ی ک!ستده. رسانديداگی کهيرهجگه و دای ک!شک!باو شت،يدانی کهزهيم پشتله ،یکهکارهی دهۆه چووه. رهيدا هاته کانۆب
 وهکردهدهی مده. داده!لی توندی ک!مژ و وههيو!ل به نادهی کهرهجگه جاروباری شهکيدی کهستهده به ،یناگهچه ربه دابوه

. شا!کدهی چ!مارپی ک!تخه کهدهۆهی چيمی الۆب وهکهزه!رمسه لهێ. ردههاتهدهی مده له فقه فقهۆ رخسه له کهه*دووکه

په اي رگاده رماسهی تاو له و کادهڵ دووکه کدا!ريقفه ه*مای زستان*ی نقهمه ناو له سووتاوهنهی ک!ووز*جهCۆ ک تکوتده
  . نيازڕ کهه*دووکهبه و وهناکاتهرهنجه

ی زاندهی وا هيبوا زاناشاره/ سکه. هاتده!لی شيچرووکۆب بوو،نه رهجگهيی تعاده*ی دووکه کهه*دووکه داياستڕ له
دهته!د و/ بده کهرهجگه*ی دووکهڵ که!ت ستا!ئ و وهتهماوه دای ورگی قوژبن و ن!لکه له وشهی اکيتر*ی دووکهی پاشماوه

 و ترس نC!يب باشتر اي تفهخه و مخه رببوو،بهی روونده له ئاگر بوو،ی ناوهه و رگجهی چرووکۆب ر،!خنه م4بهێ. ر
 شان!کرهجگهی تارمهي به ستاشيئ. وتبووخهنه وشه بوو اريواد. دادهی شک!باو تايپه تايپه.  گرتبوو*هه/ لی ئارام فۆخ

به نا،کانهۆرسهی ک!نگدهبه رۆزی کهيرهيوو وتی دوا. داده گله!ه و نگيژيب له دايشکيملهێ وشهی ژارهپه و شۆرپه
  : کردی بانگ رمترنه شی يتعادهلهی ک!نگده

  *یقو ن!حس

لهی الق ک ردووهه قته  ،وهژوورههاته بوو، ترڵ چه!گ وڕگوبه و راستتر مده کانژاندارمه مووههله که  ،یقول ن!حس
نه!خڕتی کووپه تگوتده وههيئاوسای ورگبه نراووێ بناگولهی ستدهبه و،وهرزکردهبه!ی بناگو تای راستی ستده. دا کهي
  . هي

   ؟مانگهی ندچهی: زاره

  .مانگه!ی س و ستيب*ی: قو ن!حس

*ی: قو ن!حس کردهی روو مجارئه. ماوهی کهيوتووحهی انی: يگوت وههۆيرخبه له شاو!ک*ههی ژ!دری کهيناسههه ،يیزاره
 نتمه دسه نج!پ/ . ن!ناهی رده رسه مهبخهی شوه!ئ و شمۆخی کهمعاشه رگهئه. هيشپرزه رۆز مانکهزعهوه مانگه مئه
ته انيکهپارهCی حاس انيشۆخ کهکه*خه که هاردا،به لهی تبهيتا به ،رهۆز نتمه دسه نج!پ ره!ئۆ بی استڕ به ؟ نم!بێ کوله
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 و شکاتنه. نيکاسب و کاری کيرخه ووهتهبوونه و9ب داوانه!ک و ژکه وبه ،شتوهيگهنه!پ انيش*يمسائهيی ه وبووه واو
  . راهه وشه!کنه وهيههی کار شکات

  .نيدهيده پاشانله ن،يب رزدارقه ک!ند!ه مانگه مئه با جای ده*ی: قو ن!حس

 رهۆج مئه نگرههسهی نازان رگهمهی. کهده ئاوای قسه ستايئی چ که ،یژاندارم ه*سا ندچهۆ ت ،رهيسهی ک!شتيی: زاره

 سازۆ ب شمانيک*!چه!گ هيوانهله. وهته!ز!گوده موومانهه/ جسبهدهێ بگوتر/ پی وای شت ؟/ ناچ داچکه!گوبهی قسانه

ڵ گهده نيتواندهيC!ی دهی رزهقه وئه م4به. نيکه واوتهۆ بی کهپاره/ بده ،/شتبۆفر شمانۆخی کشتومه رگهئه. بکا
  . وهنهين!ب*هه!ی ت پاشان له وه ن،يبژ مانکهمعاشه به اينته رهه مانگه مئهی اني ن،يبکهی مانۆخ

   ؟مهکهی ندچه نگرههسهی کهه*پوو ستا!ئ ، شتميگه!ت ،*/به/ لبهی : قول نيحس

  . نتمه ددووسهيی: زاره

ره به بده ش!ک!تهيئموورمه من،بهبده ک!تهيئموورمه ؟ێ ودهی وهئه نتمه ددووسه ، کا تتالمهسه خودا*ی: قو ن!حس
  .وهتهينيمده وه!ئۆ ب شيک!ند!ه و نيکهده واوته شينگرههسهی کهه*پوو ،*یقو بجه

   ؟ێکرده وهئه کداهيوتووحه له م4به م،ۆخينا وه!ئ/ ب وهتهين!مدهی وهئهيی: زاره

  . نيش!بک تحمهزه/ بده ته*ودهی اويپ تهنهيبوو که مه!ئ. هيين چاره ؟ێ ناکری چۆب*ی : قو ن!حس

ده اينتهڕ!ی . بگه وه!پی  هاته!د موووههئه که هييوانی ک!تهيئموورمه ستا!ئ ، مبهده و نم!هده رسهی ندهوهئهيی: زاره
 هات و شکات بگاته و وهته!ب زل کهکاره رگهئه ؟یچی مازاد هارهبه مبه ستا!ئ شيوئه ،هيههکهپاره) 1ی(مازادی هيوس

  .ن!يد رۆزی ک!تنهيمهی تووش هاوار، و

  . بنووسه مۆبۆ ت.  مکهده چ زانمده مۆخ وا،ی شت و شکات بگاته م*هينا ، ر!خنه*ی : قو ن!حوس

/. هبه ،یچختههيمر،لتههي تورجان،: هيههی بلووک چوار کانۆب*/ : ده و/ ن!هردهده کهپارهی مازادی هيوسده ،يیزاره
  . ن!د چل و ددووسه وهانهيمووههبه

ناوه*هه/ ل انيچيه لهپه به وا.  نپووته و رووته مرته*هي و تورجان. نا ، نای : گوت وڕی بيی زارهی قسهی قول ن!حس
  / . هبهۆ ب ش*يقو بجهرهی. چختههۆ يب ره!بن منێ. ر

  ی:نووس و مه*قه دای ستده ،وهکردهی ک!ريبيی زاره

 رماوهسهلهی کهپارهی مازاد سرکهههی. چختههی يبلووکی کانکهCم نخاوه رسه تهيبچ ستهيو!پ ،*ی قو ن!حس ژاندارم،

  . ره!ئۆ بی ن!هيب ناوه!هی انوويووبڕب رگهئه.  مهابادۆ بی ر!نيب وی بکه بار!ی پ/ جسبهده

 ونه!بزوێ کوی زانيده. شتنۆير سواربوون و انيشان کرده انينگتفه گرت،*ههۆی خڵ گه لهی دووژاندارم*ی قو ن!حس
 بووواههی شت و نگرههسه و شکرله رسهڵ گه له انی يتهيستاۆد کهی کانورهگه کهCم نخاوهلهۆی خ. نهڕ!کێ کو

سه لهی وهئه.  ستاندئه/ لی نتمه20،15 مابوو رسهلهی مازادی وهئه.  کانهی يناونجملکه نخاوه کردهی ووڕ بوارد،

ێ وله مشکهبه ژاندارم،ی کۆرسهی ال کانۆب رهۆبچ. انداوهينه که هاتووه وانهئهڵ گهله ناوت گوتيده مابوونهی ر
  . خارنهبهوهی رهفهسه وئهکه نا!هدهی واز نتمه 5،بهی کهئاخره وال،ئه مال،ئه.  نا اني داوته که وهته!ب روون

ی کانی گوند شتهيگه بووڕۆ وهين کيز!نی. اديزی وکاشڕک وتبوهکه. وهۆکردبۆکی نتمه ددووسه ژۆر 4،بهی قول نيحس

که له نسهحه ديسه. کانۆبۆ بێ ر!نيبکه چا!پ*ههی کههييئاوای ملک نخاوهی نسهحه ديسه و کردی ژۆروهينێ وله. مارۆت
.  وتنکه ک!ر نتمه10 رسهله رۆزی ک!دان!لنهچهی دوا له.  وداسهبه کرد انيستده وهرهۆزله شی يقول ن!حس ووهمه

 ندکهی حاجی ناغاسهحه.  ندکهی حاجشتهيگهواره!ئڕێ. وتهکه ندکهی حاج ورهبه و رگرتوهی کهنهتمه10*ی قو نيحس
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 بانگی رزايم/ جسبهده وت،که کانژاندارمهبهی چاو وهدووره له که. شتبوويدان وانيمی سندکهچهڵ گه له واخانيد له

  . کانوانهيم له لووتی موو بنهنه با ، نڕۆب وابکهی ک!کار/ ب کيرۆج رهه بهۆ بچی : کوت و کرد

بهدانهێ وله/ بدات انيندهچه. وهته!بکر/ ل انيوهشه وئه که ان*يگهله کردن وداسهبه کردی ستده چوو،وهانهيريپبه رزايم
هاتهده نتمه نتمه وئه. کرد/ پ انيستده وهنهتمه نج!پله رزاشيم ووهنهتمه ستيبله*ی قو ن!حس. کهيدی که!يد بچنه و زن

هينا هی ينی دهيفا تريئی تيدکه رزايم.  قاندچه!ی پ نتمهدوازدهله*ی قو ن!حسێ. رسهچووهده نتمه نتمه شيمئهێ خوار
 کهڕێ.  وتهکه ه*گردهداره ورهبه و دا!لی ف!رک*ی . باخههينا و گرتی روه*ی قو ن!حس. هيدای نتمهدوازده ،وهخواره ته

 رکده شيلعهمامه بوو، که!يدره!کو ه*گردهداره ندهرچهههی . زدابهی لعه مامه*ی ما له.  ئاوابوو ژۆرێ وئه شتهيگه

ێ وله بوو ناچار ،هيينی وشهی ستده شيژاندارم داهاتبوو، وشه م4به ،/ ب وهسانهحهی گا!ج بوونهی وای ک!واخانيد و
  . وهتهين!بم

 ربه شتهيگه.  بشوای چاو و مده کهئاوه و وزحه رسه ته!بچ شتۆير کانداماله ربه به. لستاهه وخهله*ی قو ن!حس/ نيسبه
هه سرکههه مهئهی : کوتوههۆيخ*ی د له ووهکردهی ريب. ستاراوهێ وله. هاتده ندن!خو قورئانی نگده ک*!مای رگاده
وهده*هه/ لی ک!شت هيواکه/ . بنه دا رسهلهی شپکهشه/ بده. هيوای ک!شت ، ک!ديسه ک،هی يحاج اني ک،هيالمه اني ،هي
  ێ. ر

 و تچاکه سکه مووهه بووده دانابووی ک!قانوون ته*وده چونکه بوو، راست ژاندارمهی وشتره ووه!شبهی کهفکره
 سکه رهه.  بووغهدهقه ، بوو کانکوردهی لليمی رگبه که ،یکوردی رگوبه جل/. ن رسه له پکهشه و رکابه لهۆڵ پانت
  .  هاتده رۆزی ک*!چه!گی تووش قانوونه وئه!ی پ به هيدابوای ربهله

ی ژ!نوی انيبه بوو،يی ئاوای المه وی سپ شير و ريپی ک!اويپکه ميرکه المه. وهژوورهچووه اڕو پرس/ ب*ی قو ن!حس
هياريد به نابوو،!لی چای شيژنی جينمهپووره. ند!خودهی قورئان شتبوويدان بلهيق ورهبه کهرمالهبه رسهله شتا!ه کردبوو،

  .وهته!بده ندن!خو قورئانله المه تا شتبوو،يدان وه

/ لی کهندنه!خو قورئان و اڕگه*ههی سپ ،بووه دايپه/ لی هي4به وئه ر!ب و ر!خی اتيج له هيانيبه مبهی تيد که ميرکه المه
  . کا/ تی چا کوتی الژنمه به و کرديی قول ن!حسی هاتن ر!خبه. کچوو!ت

ۆ ب!ی ب/ بده سازکه تۆخ رايخ ،ی لعهمامه*ی ماچمهده ،وهمهۆناخی چای: گوتی ترکوهين وی کورد وهينبهی قول نيحس
  . کانۆب

  کان؟ۆبۆ ب م!بی چۆب ، وتوومکه کپه و ريپ ،هين ايدنی خراپ و چاکبه کارم ، ميدان چيه!ی رله من: 4مه

  ؟هينی قانوون/ ب مهئه رگهمه ،رهبهله لتۆپانتنه ،رهسهله تپکهشهنه ت،ه*ودهی قانوون هينادهێ گو*ی : قو نيحس

مه/ ب ک!رۆج رههبه مشکهبه هات/ جسبهده ال،مه*ی ما چووه ژاندارم بوو/ لی چاو که المه!ی دراوس فيرشهمهحه
  . کا رزگار ژاندارم ستدهله ال

  *ی :قو ن!حس کردهی روو فيرشهمهحه

  .باشهی ک!شت نسافيئ. نه!ب/ لی واز ؟ کانۆب ته!ب کادهڕبێ کو له مهئه ،ێودهاوهيپ مله تيچ بهيعه هۆڕک

يی قول ن!حس فيرشهمهحه.  نمهيبگه/ جبه ته*ودهی رمانفه/ بده.  تمه*ودهی اويپ ، نازانمقسانه وئه من*ی : قو ن!حس
 واز کردووه ميراز نتمه نج!پبهی : گوت فيرشهمهحه. وهژووره وههاتنه کردو لگه لهی سرتهێ نديه ،کهوشهحه برده

  . نکه دايپهۆ بی کهنهتمه نج!پ بزانن/. ن!ب

 وڕپی نيپشکن به کردی ستده و ستاهه تحمهزه بهی . رزلهده ترسانا له بوو شکيو و قره و ريپی ک!تئافره که الژنمه
حه. هی ين ماندا*ماله اتريزمهله خوابهی : گوت و فيرشه مهحه ستده هيدا ،وههی يزۆدی نتمه دووی کهئاخره. سکه!پر
 و*ی قو ن!حسبهی دا الژنمهی کهنهدووتمهڵ گه له ناو!هی رده.  بوو/ پی ک!نتمه تاقه اڕگهی رفانيگ شيفيرشهمه
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 نايگئهه/ يپ مندهوهئه رهه شيمن ، مدهدهۆ ب انيک!نتمه من وهتهۆخی رچاوبه به تاوهئه ،هی ين انيچيه ،انهی ينی:  گوت

  .کرددهنه ميخ!در

  :  المهکردهی روو و رگرتوهی کهنهتمه/ س ،/ناب دايپه/ ل انيکهيدی چيهی تيدکه*ی قو ن!حس

 کهيدی کهنهتمه دووی اتيج له ،مردووه مانگه/ دووس کميدا.  گرمدهی روه وهئه کهقورئانهی خاتر ربهله ، ستاۆمام

  .   نه!بخو کميداۆ ب قورئان

  

              

  

  

   

         


