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طوپة أةنطاوأةنطةكاين حةوشة لةذصر تيين ذيانبةخشي خؤرةتاوا، سةرمةسيت جواين 

ة، طوپةباغ، هصرؤ، طوآلو، طوپةمةمخةري، طوپةبةأؤذ طوپي. و أازاوةيي خؤيان بوون

هةركام بة ... الوالو، ياسةمةن، ذاپة، شةوبؤ، ناز، زةمبةق، نةسرين، نةرطس و

  .وبةرامة باخضةيان أازاندبؤوة وشةنطي و بة بؤن شؤخ

 دوور لة كؤمةپي طوپة طةشةكان، بة تةنيا  نصو طذ و طياي قوذبين باخضة ولة

كةض وصستا بوو و جار جار  لبة السكي كز و لكي الوازةوة م. وةنةوشةيةك أوابوو

  .غةمطني و شةرمصون بة نيونيطايةك لة طوپةكاين دةأواين

بپيند و نةوي فأي و بة دةوري . أؤذصك ثةثوولةيةك لة ئامساين باخضةدا ثةيدا بوو

. دوور ضاوي بة وةنةوشة كةوت دا و دووراو ز بوويةوة و خولصكيطوپةكاندا طةأا و بةر

  .ةأة ناسكةكاين نيشتيةكأاست بؤي هات و لةسةر ث

 زؤر جوان بوو كة باپة ثةثوولةيةكي. وةنةوشةي شةرمصون بة طؤشةي ضاو تصيأاما

  . لة ذصر تيشكي خؤرا وةكي كؤلكةزصأينة دةتروسكانئاپوواآلكاين
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يةكةجمار بوو هاودةمصكي لة ثةنا خؤي دةبيين؛ ئةويش بةم . وةنةوشة لةم هةموو جوانيية تاسا

 دةسيت ئةم تا دةست لةناو خؤزطة منيش ثةثوولة بوايةم، «:  خؤوة طويتلةبةر. وشةنطيية شؤخ

ة، بة جووت بةرةو شوصين دپخواز فأيباين و بة جوانييةكاين سرووشتا ثةثوولة أةنطامةي

  ».طةأاباين

وةنةوشة خةريك بوو ئةسثي ئارةزووةكاين زين دةكرد، كة لةنةكاو ثةثوولة فأي و ئةوي لةطةپ 

  .ةنيا هصشتةوةحةز و تاسةكاين ت

لةوة بةدوا، هةموو أؤذص لة كاتصكي دياريكراودا ثةثوولة سةرداين باخضةي دةكرد و بة دةوري 

طوپةكاندا دةسووأايةوة و ئينجا بة شادي و سةما بةرةو وةنةوشة دةأؤيي و لةسةر ثةلكة 

  .ناسكةكاين وضاين دةطرت

 نةيديتبا يا جارصك وة درةنطي كةوتبا،وولة، و ئةطةر أؤذصك ثوةنةوشة بة تةواوي دپي دابوو بة ثة

ئةم ئةوين و .  دةبأي و هةزار خةياپي بة دپدا دةهاتنيطةران و ثةشؤكاو ضاوي لة أصطا

خؤشةويستيية وةها لة دپي وةنةوشةدا أيشةي داكوتابوو و أةطاذؤي كردبوو كة بؤ 

  .ضركةساتصكيش نةيدةتواين بري لة ثةثوولة نةكاتةوة و فةرامؤشي بكا

ئةوة بوو كة سةرةأاي . اليةنةكةي بشارصتةوة وةي نةبوو ئةوينة يةكوشة ضيدي تواين ئةوةنة

  .شةرمصوين، بأياري دا أازي دپ بدركصنص و لة أاستةوة لةطةپ ثةثوولة باخصوص

وةنةوشة لة أستةيةك، تةنانةت وشةيةك دةطةأا كة بيكاتة ثةيكي ئةوين؛ بةآلم هيضي بؤ دةستةمؤ 

كة كةوتة بريي ثصشكةشييةك تا بة هؤي ئةو بتوانص ئةوين و ئؤطريي خؤي بة ئةوة بوو . نةدةبوو

  .ثةثوولة نيشان بدا

دا بوو، بةرةبةيان دپؤثةيةك شةومني ساردي لة ئامصز طرتبوو و ئامادة بوو  شةو لة بريي ثصشكةشي

  .تا بة ناوي باربؤي ئةوين بيدا بة خؤشةويستةكةي

أؤذةكان يةك لة . ةنطاوت، بةآلم هةواپصك لة ثةثوولة نةبووطزينط لووتكةكاين ئتاريكي تارا و 

  ...!بووةكةي وةنةوشة هةواپصكي نةبوو دواي يةك تصثةأين، بةآلم ديسانيش ون

  طةلؤ نةخؤش. دپي وةنةوشة بة هةزار أصطادا دةأؤيي و سةري لة هيضكاميان دةرنةدةكرد

  اپندةيةك؟كةوتووة؟ ِأصطاي باخضةي ون كردووة؟ يا بووةتة خؤراكي ب

. نيطةران و ضةمةأاي طةأانةوةي ثةثوولة بوو ئاونطةكةي هةروا لة ئامصز طرتبوو و وةنةوشة دپؤثة

تةوذمي با و تةزووي سةرما، . هاوين ئارام ئارام دةبووري و ثاييز هصدي هصدي دةطةيشتة جص

  .طوپةكاين باخضةش دانة دانة سيس دةبوون و هةپدةوةرين. باراين طةآليان دةباراند

. وةنةوشةي ئةويندار هةروا لةسةر ثص وصستابوو و ضاوي لة أصطةي طةأانةوةي ثةثوولة بأيبوو

بةخشيبوو كة نةك لة بةرامبةر تةوذمي با و تةزووي سةرما، بةپكوو لة  ئةوين هصزصكي وةهاي ثص

  .ئاست لةنطصزةي تؤفان و زمهةريري بةستةپةكيشدا دةيتواين أاوةستص و بةربةرةكاين بكا

ئيدي طوپ و طةآل و أوةك . ثؤش كرد ييزيش ووري و بة دواي ئةودا بةفري زستان وآليت سثيثا

بةآلم وةنةوشةي تةنيا، لة طؤشةي باخضة و لة ذصر بارسيت بةفردا هةروا لةسةر . هةواپصكيان نةبوو

ة وثؤثة تةزيوةكاين ل بة لك،  سةهؤپنيكةشييةكةشي، كة ئصستا ببوة طؤيةكيثص وصستابوو و ثصش
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  !ئامصز طرتبوو

ي بةفرصك، كة هةر  جطة لة خوا، كص بوو بزانص هةپطرتين كپؤيةك سةهؤپي شةومن لة ذصر قورسايي

  .دةهات و بةسةريشي دادةباري، بؤ ئةو لةش و الرة الوازة ضةند طران و دذوار بوو

. هةرضؤنصك بوو، زستاين سارد و تووش ئاخري أؤيي؛ و بةهاري تةأ و سةرسةوز طةيشتة جص

طوپةكاين باخضة يةك لة دواي يةك، دةست لةناو دةسيت ضيمةن و شيناوةرد، سةريان لة دپي خاك 

  .هصناية دةر

بةآلم سةهؤپي شةومن لة . وةنةوشةش بة بةرطصكي نوصوة، أوو بة دنيايةكي تازة، ضاوي هةپصنا

. ي دةهاتئاست تيين بالوصين هةتاودا نةتوايةوة و هةروا وةك شووشةيةكي طةش و أوون تروسكة

، ثصشكةشي وةنةوشة، ئومصدةوارتر لة ثصشوو! ينروو بة سيحري ئةوين، ببوو بة طؤيةكي بلشةومن

  .ي ثةثوولة بأيبوولة ئامصز، ضاوي لة أصطة

 طةيشتة ، هةر وةك هةميشة شاد و دپتةأ،أؤذصك، لة ئةوثةأي سةرسوأمان و ناباوةأيدا، ثةثوولة

ضةند جار بپيند و نةوي بوويةوة و ئةجمار لةسةر . طةأاماوةيةك بة سةماكردن بة ناوياندا . جص

ثاشان . وضانصكي طرت و بةرةو مصخةك فأي. طوپصكي سوور، كة لة ضةقي باخضةكةدا أوابوو، نيشت

؛ بةآلم اليةكي لة وةنةوشةي ئةويندار و تاسةبار  ترطوپةكاين... ق وبةرةو ياسةمةن، هصرؤ، زةمبة

  !نةكردةوة و ئاوأصكي وص نةدا

ين ئةم دميةنة، هةموو هيوا و ئاواتةكاين بوونة ةأواين أوداوصكي وا نةبوو، بة دينةوشة كة ضاووة

  !بپقي سةرئاو

ئاخر ثةثوولة ضلؤن بيزانياية كة لة قوذبنصكي دوورةثةرصزي ئةم باخضةيةدا وةنةوشةيةك دةذي 

پ و كأصوةي زستان سةوداسةر و حةيران، لة بةرامبةر سةرما و سؤ. كة بة تةواوي دپي داوةتة ئةو

  .أاوةستاوة و ذياين خؤي لة هةبووين ئةودا دةبينص

طةردة بكاتةوة، ثشت بة باخضة  ثةثوولة، بةبص ئةوةي اليةك لةم هةموو خؤشةويستيية ثاك و بص

 و دنيايةكي خاثوور و ئيدي وةنةوشة مايةوة و شةومنصكي بلوورباپي لصك دا و دوور كةوتةوة؛ 

  ...!واتةكانداتةثيو لة تاسة و ئا

ذاكا، و ئةذنؤي . ، غةمصكي قورس دپ و دةرووين وةنةوشةي داطرتبة أؤيشتين ثةثوولة

  !رين لة ئامصزي خزيونوشتايةوة و شةومني بلو

ر هةر طوپي سوو. شةومن خللؤر بوويةوة و لة بةر ثصي طوپي سووري ضةقي باخضةكة طريسايةوة

ئةوة يةكةجمار بوو ضاوي بة شتصكي وةها .  سوأ ماكة ضاوي بة ئةپماسي بلوورين كةوت، سةري

بؤ دؤزينةوةي خاوةنةكةي، . تصطةيشت كة ئةوة نيشانةي ئةوينصكي ثاكة. جوان و دپأفصن بكةوص

  .شوصين لةسةر خؤپةكة هةپطرت تا طةيشتة وةنةوشة

هؤ «: لةسةرةخؤ هةراي كرد. هةر لة يةكةم نيطادا، مةندي و جوانيي وةنةوشة كاري لصكرد

  »رينة هي تؤية؟و ئةم شةومنة بلو!وةنةوشة

بة نيشانةي ثصشكةشييةك بوو، . هي من بوو و الم زؤر خؤشةويستسةردةمصك «: وةنةوشة طويت

  .وةنةوشة ئةوكي طريا و نةيتواين قسةكةي تةواو بكا» !...بةآلمظيان، 
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  »بةآلم ضي؟ ثصم بپص ضي قةوماوة؟ بؤ وا ذاكاو و دپتةنطي؟«: طوپي سوور ثرسي

سةما هاتة ناومان و لةسةر  لة برية كة ماوةيةك لةمةوبةر بة ئةو ثةثوولةت«: طويتوةنةوشة 

با و باران، كأصوة و باتؤف و . ترينم بوو  خؤشةويست،ثةلكة سوورةكاين تؤش وضانصكي طرت؟ ئةو

. أؤذ و مانط و وةرزم لة ضاوةأوانيي طةأانةوةيدا بذارد. هةموو دذوارييةكامن كصشا تا ثصي بطةم

كةضي ئةو هةموو . پؤثة شةومنةم دانابوو بة ناوي يادطاري ئةوين ثصشكةشي بكةمئةم د

 ثاريشي خستة بريةوةرييةكاين ديداري. نةدام ي وص هيند نةطرت و ئاوأصكيشخؤشةويستييةي بة

  ».ذصر ثص و باپي لصك دا و فأي و من مام و دنيايةك حةسرةت و ئارةزوو

  »تؤ سةبارةت بة خؤي ئاطادارة؟ئايا ئةو لة ئةويين «: طوپي سوور طويت

  ».ي لة ال بكةمةوةميةم نةبووة ثرصسكةي دپ نا، ضجار ئةو توانايي«: وةنةوشة طويت

 ئازادة و لة خؤشةويستيية خاترجةم نيم؛ ثةثوولةمن لة ئاخر خصريي ئةم «: طوپي سوور طويت

 ئاخؤ ضلؤن دةكرص .لة كاتصكا تؤ هي ئةم باخضة و ئاو و خاكةي. داوصين سروشيت كوصستان دةذي

هةموو هةوداكان بثضأصين و أوو لة كوصستان كةي؟ يا داوة دةزووي ئةم ثنجة أةط و أيشة 

ئاوريشمينة ضؤن دةتوانص ضنط لة أةقةين كوصستان طري بكا؟ بة بأواي من هةر لة ئصستاوة 

  ».فةرامؤشي كة

هةر لة فةرامؤشيش . منئةوانةي ثةجنةت لةسةر دانان، هيضيان بة لةمثةر نازا«: وةنةوشة طويت

  »!ئةطةر لة دةستت دص بؤ طةيشنت بةو ئاواتة يارمةتيم بدة. مةدوص

سؤز و كوپي بة بص بريكردنةوة، تةنيا  .دپنيام أؤذصك دادص ثةشيمان ببيةوة«: طوپي سوور طويت

كة دةبينم بأياري خؤت طرتووة، يارمةتيت _سةرةأاي ئةمانةش، ئصستا. ذان و ئؤف بةرهةم دصنص

  ».دةدةم

ثاشي ضةند أؤذ، كاتصك ثةثوولة سةرداين باخضةي كردةوة، طوپي سوور ئةوي لة أازي دپي 

زي دپدانةوة و داواي لصبوردن، يةكأاست ثةثوولة كة ئةمةي زاين، بة نيا. وةنةوشة ئاطادار كرد

ئايا ئةوةي طوپي ! ئةي وةنةوشة«: بةرةو وةنةوشة فأي و لةسةر ثةلكةكاين نيشتةوة و ثرسي

  »سوور ثصي طومت أاستة؟

هاويين أابردوو كة ضاوم ثصت كةوت، دپم لة ال نةما، بةآلم . بةپص، أاستة«: وةنةوشة وةآلمي دايةوة

  ». لة ال بدركصنمتمضجار نةمتواين أازي دپ

ئايا دةتواين هةوداكاين ثصوةنديت لصرة بثسصين و بؤ هةميشة لةطةپم بصية «: ثةثوولة ثرسي

  »كوصستان؟

بة . هةر كوص تؤ خبوازي، ئةطةر ناخؤشترين شوصين جيهانيش بص، لةطةپت دصم«: وةنةوشة طويت

بؤ من طرينطة، ذيان لةطةپ ئةوةي . مةرجصك لة الي تؤ مب، باري هيض دذوارييةك بؤ من قورس نيية

  ».تؤية

 يبارطةت تصك نص، و هةودا هةودا. ص خؤ ئامادة كةيكةواية لةمأؤأا ئةش«: ةثوولة طويتث

  ».لةو ماوةيةدا هيض كارصك مةهصپةوة. من سص أؤذي تر دصمةوة الت! أيشةكانت هةپكصشة

ضپي أيشةكامن   ضپ!هةموو هةوداكاين ثصوةندمي دةثسصنم. بة طيان و بة دپ«  :وةنةوشة طويت
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  ».سةبر و قةرار ضاو لة أصطاي طةأانةوةت دةبأم بص! هةپدةكصشم

هةر . ثةثوولة فأي و وةنةوشة لصوأصذ لة تاسة و هيوا، قؤپي لة هةپكةندين بةرثصي خؤي هةپماپي

طوپةكاين باخضة بة ديتين ئةم دميةنة ! أؤذة طرصي بةندصكي دةكردةوة و تاپصكي هةپدةثساند

  .كي قورسيان بةسةردا تةثيدزصوة، غةمص

وةنةوشة لة كاتصكا ئارةقةي دةأشت، شةكةت و . إأؤذي سصيةم تاكة هةودايةك لة خاكا مابوو

  :طوپي سوور كة تاقةيت ديتين نةمابوو، طويت! ماندوو لةو تاكة هةوداية نووسا بوو و بؤي نةدةثسا

مببوورة طوپي مصهرةبان، بة « : وةنةوشة طويت» بپصي بكرص لةم كارة ثاشطةز بيةوة؟! وةنةوشة«

  »دةست خؤم نيية و بص ثةثوولة ذيامن نابص

دةمةو ئصوارة، ئةو كاتةي ئاسؤ سوور داطةأابوو، وةنةوشة تواين دوايني هةوداي أيشةي خؤي لة 

هةموو ! سابةم دوايني هةوداية، أيشةي ئومصد لة دپي طوپي سووريشدا هةپث! زةوي هةپكصشص

و كروشم هةآلت و لة ئاستة خؤي دؤش داما و لة دةرياي غةم و هاتنةوة  ةكاين وصكخونض

  .نيطةرانيي أؤيشتين وةنةوشة و ضارةنووسي نادياري ئةودا كةوتة مةلة

ةدابوو، ثةثوولة سبةي بةياين، هصشتا طزينطي ن. وةنةوشة بة يةكجاري بارطةي خؤي تصكنابوو

سةراثاي جةستةي وة لةرزين . ادةركةوتين ثةثوولة، طوپي سوور دپي داخورثبة . طةيشتة جص

كاتصك طةيشتة بةردةم طوپي . وةنةوشة دانة دانة بة طوپةكاندا هات و ماپئاوايي لصكردن. كةوت

  ».هةرطيز ضاكةي تؤم لةبري ناضص. سثاس بؤ يارمةتيت«: سوور، طويت

أصطاي طوپي سوور كة لة يةكةم نيطادا دپي دابوو بة وةنةوشة، دپؤثة فرمصسكصكي كردة بةدرةقةي 

شةومني بلوورينت بؤ هةميشة يادطارة و  داوخوازي بةختةوةريتم«: و بة دةنطصكي لةرزؤك طويت

  ».لة الم

ي ئامسانا وردة وردة لةبةر  ية، ثةثوولة وةنةوشةي هةپطرت و لة بةرينايي لة دواي ئةم ماپئاوايي

  .ضاو ون بوون

جصطاي ضؤپي . ص قسةي نةدةكردكةس. ئةو أؤذة بؤ طوپةكاين باخضة، أؤذي ثرسة و ماتةم بوو

  .وةنةوشة لة باخضةدا ديار بوو

ثةثوولة، وةنةوشةي لة . شةو لة نيوة تصثةأيبوو كة ثةثوولة و وةنةوشة طةيشتنة كوصستان

هةوپ بدة أيشةت لة خاكي سةخيت . ئصرة زصدي منة«: طوپجاأي طوپة كصويلةكان دانا و طويت

ناتوامن هةموان .  لة منداپييةوة لة نصو طوآلن طةورة بوومبا ئةوةش بزاين كة من. ئصرةدا، طري بكةي

  »!أةنط و بؤي هةر طوپصكم بكةوصتة بةر دپ، دةسلةمالن و ئامبازي دةمب! بصپم بؤ تاكة طوپصك بةجص

ثةثوولة، لة دواي ئةم قسانة كة هةر وشةيةكي وةك كوتكصكي ئاسن وة أوح و هةسيت وةنةوشة 

 ساردي با ئةسثارد و أؤيي و ئيدي وپةكصويلكةدا بة تةزووياو هةزاران طدةكةوت، ئةوي لة ن

هةرضي وةنةوشة هةوپي دا ضنط لة زةويي أةقةن و سةخيت كوصستان طري بكا، بؤي . نةطةأايةوة

  .نةلوا

ئةو دةيزاين، ئةطةر بصتو هةرضي زووتر أيشةي خؤي لة زةوي دانةكوتص، لة بةرامبةر طذةباي 

وةنةوشة هيوايةكي زؤري بة طوپةكاين . هصنص و وشك دةبصسارد و سأي كوصستاندا دةوام نا
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  .كوصستان بوو تا يارمةيت بدةن و دةسيت بطرن

 وةنةوشةيان ضاويان هةپصنا وكة  أوةكي كوصستان .سةر لةبةياين، طزينط لووتكة و الثاپي ئةنطاوت

رةية، سةريان كاتصك لة شصوة و أةنط و بؤأا زانيان غةوا.  سةريان سوأ مالة ناو خؤياندا ديت،

  .خستة سةر و هةر يةكة التاوصكي ثصدادا

  »!أيشة كةن وةرن سةيري أوةكي بص«: يةك طويت

  »!أةطةزة أيشة بواية؛ ئةوة هةر بص خؤزطة بص«  :يةكي تر طويت

ثةككوو لةم بؤنة «: طوپصك كة لة بةردةم وةنةوشة أوابوو، بة قصزةوة أووي وةرطصأا و طويت

  »!صپآل دصخةريكة دپم لة ذ! ناخؤشة

 طوپ بواية، زصدي خؤي كة«: رصذ لة دوورةوة هةراي كردطوپصكي زةردي أةقةپة و السك د

  ».نةدةهصشت و ئاوا داماو لصرة نةدةمايةوة بةجص

طةأصن با هةر لةوص  لصي«: طوپصكي شيين كورتة باآل و ضوارثةل قامي، بة دةنطصكي طأةوة طويت

  ». هةپدصنص و لة كؤپماين دةكاتةوةدپنيابن تا ماوةيةكي دي با، وشكي. بكةوص

وةنةوشة تازة بريي لة طةورةيي و ثاكيي ئةويين طوپي سوور دةكردةوة و دةيزاين كة شاطوپي 

  .باخضة تا ض أادةيةك دپي لة الي بووة و خؤشي ويستووة

كزةي سةرماي كوصستان و تريي التاوي طوپةكصويلةكان، لة دوو الوة هصرشيان بؤ وةنةوشة 

  .بأيبوو و بأستيان لصهصنابوو 

، لة ئاست ئةم توانج وتري و تانة أيشةش بتوانص بذي ةت بة بصوةنةوشة دپنيا بوو ئةطةر تةنان

  .جةرطبأانة ناتوانص دةوام بصنص

وردة سيس وردة . نةدةكردةوة كةس الي لص. بايةخ بة أوودا كةوت ضةند أؤذصك سووك و كةم

كانيدا قةتيس مابوو و شوصين شؤآلوكةيةكي وشك دپؤثة فرمصسك لة طؤشةي ضاوةدوو ... دةبوو

هةسيت دةكرد دوايني هةناسةكاين هةپدةكصشص، كة دةنطصك . هةآلتوو بة سةر أوومةتيدا كشابوو

وةك مردوويةك سةري هةپصنا و بة دةوري . لة ضةشين سرووشي ناديار ثةردةي طوصي الواندةوة

  .ووراند و بة بستوودا لصدةهاآليةوةتةنيا هةسيت بة بووريين با كرد دةيل. خؤيدا أواين

بؤضي أةط و أيشةت بة ! ئةي وةنةوشةي خؤشبؤ«: با، ثةلكةكاين وةنةوشةي جوآلندةوة و ثرسي

  »دةرةوةية و بة دمدا كةوتووي؟

  ».من هي ئةم ئاو و خاكة نيم. داستاين من دوور و درصذة و لة طصأانةوة نايا«: وةنةوشة طويت

  »و بةسةرهايت تؤ ضيية؟زصدي تؤ كوصية «: با ثرسي

  .وةنةوشة داستاين خؤي لة نووكةوة بؤ طصأايةوة

  ».من دانانيشم تا تؤ نةبةمةوة الي طوپةكاين باخضة! غةم دامةطرة«: با طويت

  .وةنةوشة هةرطيز بأواي نةدةكرد كة أصطةيةك بؤ طةأانةوة مابص

ضونكة بة درصذايي شةو !  بكةدةست لة ثشتم طري كة و خؤ بؤ سةرمايةكي سةخت ئامادة«  :با طويت

  ».لة أيطادا دةبني

ثصي ناية باخضة و وةنةوشةي لة ثةنا طوپي سوور _ شةوةكي، بةر لة هةآلتين ئةستصرةي بةيان، با
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  .هصشتا تاريك بوو و كةس لة طةأانةوةي وةنةوشة ئاطادار نةبوو. دانا

كة طوپةكان بة . ي داكوتصتةوةوةنةوشة لة بوومةلصپي بةياندا تواين بة هاساين أيشة لة خاكي خؤ

  .ثرذةي شةومن ضاويان لة خةو هةپصنا و وةنةوشةيان لة باخضةدا بيين، وايانزاين خةون دةبينن

لة هةموان خؤشحاپتر، طوپي سوور بوو كة نةيدةتواين باوةأ بكا ئةوة وةنةوشةية طةأاوةتةوة و 

  .ضنطي لة خاكي خؤي توند كردووة

ي خونضةكاين خؤي ثشكواند و بؤنصكي سووكي لة باخضةدا بآلو طوپي سوور لة خؤشيان تةواو

بة دواي ئةودا، هةموو طوپةكاين باخضة، خونضةكاين خؤيان ثشكواند و لة طةأانةوةي . كردةوة

  .وةنةوشةدا جصذنةيان طرت
  1386ي خاكةلصوةي 11مةهاباد، 
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