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  ریمریم  ال کهال که  تای مهتای مه  عهعه... ...   یی و جیھانیدایی و جیھانیدا   کشی ناوچه کشی ناوچه   کشمه کشمه  شونی مرۆڤی کورد لهشونی مرۆڤی کورد له
  

 زستان   دهتی ڕه وت که  حه زیاتر له، وت  مرۆڤی سپی که م جار چاویان به که کانمان یه وره  گه  باپیره  که وه و کاته له"
و  و ئه ئه.  و ورانکارییه ڕبازی ئه.  کی ئمه ئسکوپروس کانی سیخناخ کرد له و گۆڕه ئه، )  ساڵ70 (ر وبه مه له

.   هاتووه وه  ڕوناکییه زانی له هئ وامان  ئمه...  جوان و خاونی کردبوون م وته  گیانی ئه ون کرد که ی قزه شتانه
و   ئه یمانیدا که و په ئه... یانی ی به رده ک زه نه،  هاتووه  ئواره ر له ک تاریکی سه  وه  که وت رکه م ئستا ده به

  به، ی لکردین شه ڕه کانیش هه یمانه دوای په، وت ناکهان رگیز چاومان پی  هه یزانی  ئهخشت که مان پببه شتانه
  شی که وه ئه،  تان برد و زیاتر و زیاتری به ئه. کانی ینهپۆ   کۆت و زنجیره  به وه، کانی  زیندانه به، کانی ربازه سه
  ی له که مریکا کاتک خه  ئه کان له  سوره کانی هیندییه کرده ر  سه کک له یه [ ". ونی کرد و قزهیبرد پیس  نه
  ]. رنران ده مینی خۆیان وه رزه سه

  
ب و  ره عه  ک شۆڤنییه  وه زانه م و الوازو گل و نه  کورت و که نه.  مینه م زه ر ئه ی سه کانی دیکه موو مرۆڤه ک هه  وه مرۆڤی کورد مرۆڤکه

  و شته موو ئه دا هه پویست ناکات من لره.   ڕابوردودا باسیانکردووه کان له وروپییه  ئه ڕیده ک گه  وه  کوییه ن و نه کان ئه تورک و فارسه
   له  که  نییه مانه و قاره د ئهی تریشدا کور که  دیوه م به به. موو کوردک بیانزانت چت هه م؛ پده  باسی بکه ر کورد وتراوه سه ی له وتانه چه
   که  نییه وروپییه  ئه وه ته و نه کورد ئه.  ترهکی جیھان ژیر موو خه  هه  له که   نییه ک و زرنگه و زیره  و ئه کی جیھان ئازاتره موو خه هه
کانی  وه ته نانی نه  جگای ستایش و پداهه تهستی دیار بت و بوب تدا جگا ده کانی خۆرهه  گله هوتوو  کوۆڵ و دواکه وه ته ناو نه له

  . دا ه تیرۆر  دژهناو  بهنگی جه  می رده م سه  لهتی تایبه خۆرئاوا به
چکاوخۆری خۆرئاوا ک کافرو زیندیق و   وه وه کانه ب و موسومانه ره ن عه الیه رچی له گه مرۆڤی کورد ئه، شت یه ر دتان لم نه گه ئه

ن هیچ  ده رنج ده ند سه رچه کرت و هه یری ده ب و ئیسالم سه ره ی عه  ئومه شک له ک به  وه وه ن خۆرائاوایشه الیه له، کرت چاویلده
  ریکن به ندک ئستا خه ک هه  وه تی خۆرئاوا نییه  دژایه م ووتاره ستم له به من مه.  وه نه وانی جودا بکه  له وتۆ نابینن که کی ئه جیاوازییه
ی  ک ماوه  وه نانی خۆرئاوا نییه ستیشم پداهه به مه. ن ده الماری ده په) ر ئاگاداری زمانی ئینگلیزیم  من هه دیاره (  زمانی دیکه هوکوردی و ب

یگای  ن گۆشه ک خۆیان و له  وه کانه ستم بینینی شته به کو مه رخان کردووه؛ به ته و بچوکی کورد خۆیان بۆ  وره کی زۆری گه یه  ژماره  ساه15
  .  وه کانه  ئاساییه مرۆڤه 

ک   بین مرۆڤی کوردیش وه دا که وه م ئه رده به  له  ڕگر نییه مه ئه،   وایه مینه ر زه م سه ی ئه ر مرۆڤکی دیکه ک هه ین مرۆڤی کورد وه  ئه که
 توانای   له  که یه ی زانستی هه وه و توژینه وه ینه لکۆ و پویستی به یه ندی خۆی هه تمه  تایبه م جیھانه ی ئه کانی دیکه وه ته موو نه هه

ک   وه یتوانیوه  بۆچی کورد نه  که داوه وه کی کورتی به یه کانی خۆیدا ئاماژه  نوسینه فا له مستهوشیروان  نه.  باسکی ئاوا کورتدا نییه
  ک نمونه ی وه ندانی دیکه  بیرمه ندک له ز و هه به مال نه کانی مامۆستا جه ی خۆی و بۆچونه واره نی قه  خاوه  ببته کانی دیکه وه ته نه

  .  وه  لیبکۆنه زانت که ی ئه سانی دیکه رکی که  ئه  به  و دیاره وه واسراوی هشتۆته  هه ی به که له سه ر مه ویش هه م ئه  به ؛وه ته هناوه
  گۆرانیبژوکی زۆر شاعیرو یه ماوه. واست ده کدا هه  الیه ک و خۆی به یه ر ماوه  هه تی خۆی نییه وه و ده واره نی قه  خاوه کورد چونکه

 خۆپیشاندانمان  که. چین مان بۆ ده' ستینی له هۆ برای فه'چواندو گۆرانی  کان ده ستینییه له  فه کوردیان بهدارانمان  تمه ران و سیاسه نوسه
  کک له  یه کاتک له. کرد کانمان ده  هوتافه ڵ به می ئیسرائیلمان تکه زوم و ستهستین و  له کرد باسی ڕزگاری فه عس سازده دژی ڕژمی به

   چونکه وه وته م بیر که یه له سه و مه ئه! مریکا ر ئه رگ به مه: وتکدا نوسرابوو ستی مزگه  ئاوده ت بینیم له کانی کوردستانی خۆرهه ناوچه
تیشیان  چت خه مریکا و پده ر ئه رگ به کان بن مه قامه ر شه سه  ئاشکرا له کات به  دهک بانگ وو ڕۆژ خه ڕژمی کۆماری ئیسالمی شه

  !  بنوسرت و دروشمه  ئه کوۆی  وا بهدا  نھنیه و شونه بت له ئیتر نازانم بۆ ده، و کاره بکات بۆ ئه
یان داگیرکردون و  که کان خاکه به ره  عه  چواند که ساسانه  که که ولهو ج دا کوردیان به ی دیکه که  دیوه ندک به  هه وه ڕینیشه  دوای ڕاپه له
 برا   له کورد نه. ر کورد هاتوون سه ش ڕک به وانه  ئه  که؛و بوون ڕهۆنفال کراون و تووشی ک موو جیھان بوون و ئه ی هه وازه رده په
شکی   موسومان و به کانیش به که زانن و جوله  کافری ده کان به به ره ت و عهگر رنه مکی وه کانی هیچ وه که  برا جوله  له کانی و نه به ره عه

  . ب ره ی عه  ئومه  له کراوه جیانه
موویان   هه کانی دیکه ک ئاینه تی ئیسالم وه  دژایه وتنه پ که چه  ڕاست و به و به ڵ ئیسالمه گه ی کورد له  کشه دان که ڕه و باوه ندک له هه

وتی  سوکه  ههری ئیسالم و مبه تی پغه  ژیانی تایبه  به وه  خواره چونه.  دۆستی کورد بن وه موویشییه رو هه سه وتنخوازو له یشکهدیموکراسی و پ



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-7-2006 10:16 

2 

م  که ی بیستویه ده کانی سه ره  پوه توانن به  ده  که کانکی زۆرو زۆر پیان شانازییه رزمانی خه  ویردی سه و بوو به تی ئه سایه تی و که تایبه
ر  گه  ئه نین و نازانن کانی دیکه وان ئاگاداری ئاینه  کاتکدا ئه له.  وه  بدۆزنها قورئاند توانن پشلکاری مافی مرۆڤ و مافی ژنان له ده
  شدا ڕۆبچیته ی دیکه رانه مبه و پغه تی ئه  ژیانی تایبه ر به گه یان ئه! نبیست  ده ره مه یرو سه ند چیرۆکی سه  چه وه ورات و ئینجیل بخوننه ته

کی زانستی  یه وه ک دۆزینه  نه یه دا کارکی گالنه مه رده سهم  له  مه  ئه  ژیانیان بگریت؛ که  له خنه توانیت ڕه  ئاسانی ده بهند   چه وه خواره
 ئاین  بت و به  خوا هه ڕت به ر باوه گه خۆ ئه.  ک ڕۆژی ڕوناک دیاره ی ناوێ و وه وره کی گه یه وه حرو جادوو دۆزینهی هیچ س  چونکه؛ وره گه
موویان  هه:   زۆر ئاسانه که له سه وا مه بت ئه ڕیشت نه ر باوه گه خۆ ئه، کن  یه ک موویان وه ه و هی خوان موویان قسه  هه و کتبانه وا ئه ئه

  ؟ !  نییه و کاره ریکی ئه  خه سی دیکه  و بۆ که وه  خواره  پیاندا ڕۆبچته رکی کورده ر ئه  بۆ هه وایه جا که. ب جیاوازای چیرۆکی دروستکراون به
 دابین  وه نیسه ن که الیه ی زۆری له و تچونیان زۆربه  پاره واته.  ڕوه برن به  ده وه نیسه ن که الیه کان له ی قوتابخانه  زۆربه ره  ئینگلته له
 کوردستان یان کۆماری   هی پارتکی سیاسی ئیسالمی له  له تی جاوازه سه هوێ ئاین د  له  بین که و ڕاستییه بت ئه  ده دیاره. کرت ده

سمکی ئاینییان  ند ڕوڕه نھا چه ن و تهنخو  ده ییدا وانه وه ته ی پرۆگرامی خوندنی نه چوارچوه  له و قوتابخانانه  ئران و ئه ئیسالمی له
ش  وانه ن و ئه که رشتی ده رپه کان سه  پرۆستانته ی که وانه ن یان ئه که رشتی ده رپه کان سه  کاسۆلیکه دا که و قوتابخانانه  نوان ئه  له جیاوازه

و  زوی ئه یان ئاره، ن ر ئاینکی دیکه ک موسومانن یان هه ه چه  ڕه  به ش که هو قوتابیان ئه. کات رشتییان ده رپه  سهوخۆ  ڕاستهت وه  ده که
ورات   ته ی که یه و شوه کان به  بۆ مناه  باسی دروستبوونی جیھان کراوه  قوتابخانه له.  ر نییه سه ان لههیچ فشارکی، ن  ناکه سمانه ڕوڕه

خوا ووتی با ڕوناکی ، موو شونکی داپۆشیبوو تاریکی هه، بوو ی نه وی شوه زه، وی دروستکرد مجار ئاسمان و زه که خوا یه:  باسی کردووه
شی ناونا  که ی ناونا ڕۆژ و تاریکییه که خوا ڕوناکییه.  وه  تاریکی جیابته  ووتی با ڕوناکی له ڕوناکی باشهڕوناکی هات و خوا بینی ، بت
ئاوا باسی دروستبوونی جیھان  م زانست ئه به، نرگیراو  وه  کتبی پیرۆزه  له  که ن  پیرۆزانه و چیرۆکه  ئه انهم  ئه :دواتر نوسراوه... و شه
وی  ر زه سه وی و ئینجا ژیان له  دروستبون و خۆریش پکھات و دواتریش زه ووه کان له ستره ئه،  بوو وره کی گه یه وه قینه  تهمجار که یه: کات ده

یامی زانستیش  ن و په که  منان ده ش به ک چیرۆک پشکه کانی کتبی پیرۆز وه وان چیرۆکه  ئه مجۆره به... ها بلیۆن ساڵ نده دوای چه
ش  و وته کانی ئه ها مامۆستاو خه نده  چه چونکه،   نییه  کشه وه  هاوبیرم ئه م پرۆگرامی خوندنه ڵ ئه گه ک من له یه تا چ ڕاده. نن یه گه ده
 ئاۆزی کی زۆر یه  پکھاته وه ی گۆڕینیان؛ ئه رکرده نگ و سه  پشه رکی خۆمی نازانم ببمه  ئه م من به به، یان هاوبیر نین گه  له زانم که ئه
  .  پویستی بزانن ر به گه ؛ ئه  خۆیاندایه و وته کی ئه  خهستۆی  ئه س له موو که  هه ر له  به  رککه و ئه یه هه

، بت یان نا  پی ههمانڕ ئیتر باوه. رداری ببین ستبه ناتوانین ده ئاسانی  روا به و هه یه مۆدا شونی خۆی هه گای ئه  کۆمه ئاین له
گا   کۆمه  له دیاره.   چیرۆکی هۆنراوه های بزانین یان به وتوو ڕه  پشکه به.  کی دیکه رچیه داری بت یان هه رمایه ژمی سهڕی  که هۆکاره

انیشتوی کانی د ناو موسومانه کرت یان له ستی پده ت هه  خۆرهه  له ی که وییه و توندڕه و ئه ت جیایه وه  ده اندا ئاین لهک خۆرئاواییه
، رخۆن سه رم وله کان نه ون و کریستیانه ندڕهتۆو  کان توڕه بۆچی موسومانه.  وه ته مبوه  یان زۆر که ماوه واندا یان نه نو ئه  له یه خۆرئاوادا هه

الی من زۆر  ی له وه ئه.  یه  هههتدی... رونی و تی ده یه  و هۆکاری کۆمه وه  زۆر جۆر لکبدرته به کرت  و ده  نییه م باسه تی ئه  بابه وه ئه
یان ، بووبت یدا هاوجوت نه  گه تی له وایه ته ندی نه وه رژه ر به گه وتبت ئه که دوای ئاین نه چت وه دهپک  یه وه ته  هیچ نه  که یه وه  ئه گرنگه

ر مارکسی بن و پۆفیسۆری فیزیک و  گه کان ئه  فارسه نهبۆ نمو.   کردووه که  ئاینه ڵ به تی خۆیان تکه وایه ته ندی نه وه رژه ڕونتر بین به
یاندا  که  ئاینه بوونیان له و بوون و نه وه ته ر ئاین و نه  هه وه کان ئه که جوله. زانن رزو پیرۆز ده به ال به ربه ین گیان و که ر حوسه  هه ماده
  وه ئه.  موسومانین مه ئمدولیلال لحه  ئهت  نه بینیوه بکم نه ره ا ئستا عهت هه، وه ر کرده سه ختی له رکیشم جه ک براده وه، من.  وه بیننه ده

ندی  وه رژه  به وانه ئه. ر وابت چت هه ش پده کانی دیکه و ئاینه وه ته ئیتر بۆ هیندۆ و نه. ر باس ناکرن کان هه پاکستانی و هیندییه
کان   کۆمۆنیست و شیوعییه موو حیزبه ین هه ر نه ی گه مان پودانگ زۆربه  هه ر به و هه وه ر شتکی دیکه  پش هه یی خۆیان خستۆته وه ته نه
  . ست بوون رده ی سه وه ته نه) ونالیستییناس (یی وه ته حیزبی نه، ندیدا وه رژه ت و به ڕه  بنه له، ڕاست تی ناوه  خۆرهه له

 موسومان یان کۆپی ئیسالمی  ین؟ ببین به  چی بکه و ئمه  چییه ئایا چاره، م که یه:  وه وڕوم بکرته ره دا دوو پرسیار به چت لره پده
شتی بۆ خۆمان زیندو  رده ک زه یی وه وه ته یان ئاینکی نه،  ر ئاینکی دیکه  سه موو بچینه یان هه، ین  خۆمان دروست بکه ت به تایبه
بۆچی ، ن که ش ده تی ئمه  و دژایه و ئاینانه  له یه  ئاوا ئاینی خۆیان یان کۆپی خۆیان هه وانه ته و نه  ئه ئایا که: م ؟ پرسیاری دووه وه ینه بکه
 مژوو  بوایه  ده و پرسیارانه می ئه وهو بوونی خۆماندا؟  واره  پناوی دروستکردنی قه  له وه بینه کانیان نه نگاری خۆیان و ئاینه ره  به ئمه
ر  تی کردنیشیاندا هه  دژایه  له وون و ئاشکرایهڕم  به. ها کی وه یه نگ بت بۆ دروستکردنی پۆژه  دره  تازهچت پده.  وه ته ر زوو بیدایه هه
کی  گایه ه کۆم له،  سه ر که و هه گایه کانی کۆمه  تاکه ت به ی تایبه له سه ی ئاین مه له سه مه. وان بین له ند ده رمه ره ی کورد زیاتر زه ئمه
ر   سه و بت سکی مرۆڤدۆستی ساده  یان که وه ر بگوزته نگه کاندا سه نو ئاینه ت یان لهر ئاینک ب  هه ر به بت ئازاد بت سه هنیدا د ده مه
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ر کی زیات ره تی و دوو به چت ئاگری دژایه وا پده ک ئه یه وه ته ی نه  کشه کرت به  ده که له سه م کاتک مه به. بت  هیچ ئاینک نه به
  . بوو ده رک نه  هیچ عومه بوایه ک نه لییه ر هیچ عه گه ئه: ن ک ئه و وه وه بخاته
رکی  نھا ئه  ته و به ئاوا کافره خۆر بینن که دا ده وه  له هک  شه خۆرئاواو ک  له خنه  ڕه ته ستیان داوه ندک کورد ده دا هه م ملمالنیه م به  وه له
ندک  هه. تای خۆی ره ماکانی سه ر بنه  سه وه  و ئاینی پیرۆزی ئیسالمیش بگته بکات مه و کوفرو سته تی ئه ه دژای لی کوردی موسومانه گه

 موو پۆلیتاریای جیھان و نگی هه  پشه بت کورد ببته ده.  تییه گای چینایه داری و کۆمه رمایه  ڕژمی سه وه ین هۆکاری ئه  ده کوردی دیکه
   !نت بکه  هه  ڕیشه الیزم لهئیمپری  تا زووه هه

. سیش نات سوپاس شۆرت و که و داده نت و ئه ده مدا هه  به ر بۆیه هه.  وه ته یدۆزیوه ڕت و هشتا نه گه دا ده  دوای ناسنامه  کورد به دیاره
  ببت به. بنت سدا هه  که خۆڕا به هس بکات یان ل تی که  دژایه ق نییه  و حه نو ناخی خۆیدایه ی کورد جارێ له  بوای من کشه به

واسراوی  کانی ناگۆڕت و باری هه ییه وه ته  نه  ستراتیژییه له سه  مه  بگرت هیچ له وه  تیرۆردا پشی پشه ری دژه نگه  سه تیرۆریست یان له
بت  کانی تدا ده وکهچ ب سی و حیزب و گروپه  که کهوتی تا ستکه  ده یه له سه م مه ئه.  یه  ساڵ باشترین نمونه15ی  باشوری کوردستان بۆ ماوه

ر  گه یی کورد ئه وه ته ی ستراتیژی نه له سه م مه به، ست بھنن ده وتی کاتی به ستکه ندک ده ر شتک هه رانبه  شتک به توانن به وان ده و ئه
ی کوڕی باشین  وه ر ئه به  له مه سته و زۆر ئه وه هته گۆڕی ده  نه بهر  ین هه یری بکه ش سه  پارچه کگرتوو یان پارچه تی کوردی یه وه ک ده وه

کانیشمان نان  ی تریشدا خۆ برا موسومانه که  دیوه به. تکی کوردی بچوکیش دروستبکات وه ده تکی کوردی یان وه خۆرئاوا بت و ده
  .  وه رموو جیاببنه رن فه  موسومانن وه  هنده مادام ئوه

تی  وه کاتی دروستبوونی ده.  ت و ئارامه مه کی زۆر کوردستان بمه یه و تاڕاده رمه  گه بی شیعه ره و عه بی سونه ره ڕی نوان عه شهمۆ  ئه
ست  ده  ت به سه ی ده وه به، ندی خۆیان وه رژه بۆ به  هدیار، نگاندبوو سه  ئراقیان ههتی یه  چاکی باری کۆمه کان زۆر به ئراق ئینگلیزه

و  لماندووه کی خۆی سه خۆییه ربه  سه  سای ڕابوردودا نیمچه15ی   ماوه لهرچی  گه کوردستان ئه. ڕاستدا  ناوه  بت له وه ی سوننه مینه که
  ته وه هندی ستراتیژی د وه رژه چت به ندی تورکیاو پده وه رژه م به به،  ی ئراقدا ئارامتره کانی دیکه موو ناوچه چاو هه ئستاش له

بی  ره  عه ندی به یوه رچی په هه.  وه ک خۆی بمنته ی کوردیش وه  کشه  پویسته تی و وا دیاره ک خۆیه ر وه دا هه که  ناوچه کانیش له وره گه
بی  ره عه.  یه مترین قورساییان هه ی خۆرئاوادا که خشه  نه  و له ستیاندا تۆپیوه  ده یاز له پی به  هه تاوه ره  سه ر له  هه وه  ئه یه  هه وه شه شیعه
ستی   ده  کلیلی ئارامی ئراق له وه ی ستراتیژییه  باره م له  ئاشوبن به ر به  خۆرئاوان و سه ش تیرۆریست و دژه  ڕوکه رچی به گه  ئه سوننه
  . لمنت سه  ده و ڕاستییه کات ئه دهرمی کاری بۆ  گه  ئستا خۆرئاوا زۆر به وایی که  یان ئاشته وه ی ئاشتبونه و پۆژه واندایه ئه

یشی الیلی ئاسک،  وه  پشه  هاتوینه  ئمه وه ڵ خۆرئاواو ووتیان ئه گه ر مزی گوفتوگۆ له  سه ر هاتنه سه گال به ک عه ر کۆمه گه  ئه باشه
ناوی   به ش که وانه ئه. ڕ ناکات  دژتان شه  له وه رییه روه ان پهمناوی نیشت س به ست بین که ده  کاربه ر ئمه گه ئه.  یه ست ئمه ده ئراق به
 هیچ پشتیوانکیان   چونکه؛ گینا چاریان ئاسانه  ئه ر وازیان هنا باشه گه ئه، ڵ گه منون و خواتان له ین زۆر مه  هاتوون پیان ده وه جیھاده
ون و  که ک ده په نیاو چه ن ته که  ده  کاری خراپه  شتی دیکهستی دزی و ڕاوڕووت و تان وبۆ و سکس و به  بۆ مه ش که وانه ئه. نامنت
تان  و خوا ده  بووه وه ست ئمه  ده  به وه ته ی دۆزراوه ته وه ئه،  خۆتان شاهیدن وه شیش ئه وتی ڕه ی نه له سه بۆ مه. ین که ریان ده سه ارهچخۆمان 

و سی  ڤده ڕشی حهشۆ'   زیاتر که وه بت له ست نه ده  و کورد هیچیان به  شیعه که  یه وه  ئه م داواکاری ئمه به! بوبت ییتان هه گرت گله
  ؟!وان و بۆ کورد می خۆرئاوا چی بت بۆ ئه  وه و کاته بت ئه ده.  بۆی دانابوون'یمووزی نیشتمان ته
  وه یی خۆی بکاته وه ته تیژی نهرا ست ان بیرک لهتیکردنی  یان دژایه وه  بنکی ئایدیۆلۆژیاکانه  به وه باتی نیشتنه  بوای من کورد له به

  ک له ییه تی و گله ر دژایه هه.  وه پکه  ته نه بیخهرن و  ی به خشته کان له ییه) عاتفی ( کاتی و سۆزداری ک ڕوداوه  و دوور بوانت نه باشتره
  . چن رده کام ده ییدا نابها کۆت کانیان له هیمانتیی نان و هاوپه ک پداهه روه هه،  بۆ کوردوه ستته خۆرئاوا هیچ نابه

 وایان   چونکه وه شته ی بگه وه  ئومدی ئه کرد به موویان فوویان لده  هه به.  وه کیان دۆزییه یه ستره  ئه یمون گوه ک مه جارک کۆمه" 
ر  وان هه ئه،  ئاگر  و نابت به و پشکۆ نییه یه ستره  ئه  گوه وه یمون ئه برای مه: ڕی و ووتی  تپه ووه ک له یه که چۆله.  زانی پشکۆی ئاگره ئه

  کک له یه،  وه ستی پکرده مدیس ده  الیان و هه وه  فی و هاته جارکی دیکه. ر فوو کردن سه وام بوون له رده گرت و به گوان لنه
  ... ]  رگیراوه  وه باوه یده ی به  دیمنهو لیله  کتبی که له" ] ریدا و کوشتی سه پۆککی دا به کان چه یمونه مه
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