بؤ :كاوة طةرميانى

"قةقنةس و ...ثيَنووسيَكى ثيَثةتى"
نووسينى :شيَرزاد حةسةن
*هةر كاتيَك طويَم لة وشةى رؤشنبري بيَت..دةست بؤ دةمانضةكةم
دةبةم "...طؤبلَز ــ وةزير كولتوورى هيتلةر"
دةستثيَك:
ميَذووى مرؤظايةتى هيض نةبووة بيَجطة لة ملمالن و ةةنطيَكى
نةبرِاوة لةسةر بةدةستهيَنانى سةربةستى ،ديارة بؤ ئةوةش ضةك و
قةلَةم ثيَكةوة ئامرازى ئةو ةةنطة دريَذخايةنة بوون ،ئامار و
ثيَوانةيةكيش نية بؤ ئةوةى بيسةمليَنيَت كامةيان لة برةودا بووة و
كاريطةرى ثرتى هةبووة لةوةى هةنطاويَك ئيَمةى لة سةربةستى

نزيكرت خستبيَتةوة ،بةآلم من خؤم ثرت هاوسؤزى ئةوةم كة ثيَنووس
ثرت ئيَمةى لة خةونى سةربةستى نزيكرت كردؤتةوة ،بؤ هةميشة
كاروانى شةهيدانى قةلَةم بة خويَنى خؤيان وايان كردووة ئازادانةتر
نووسةرانى بري و ئةنديَشة و ئاوةزى ئازاد ئازايانةتر ضووك و
ثةرِةمووض لة شووشةى مةرةكةب هةلَيَنجن و لةو ةةنطة ثريؤزة
بةردةوام بن.
لةو كاراونةدا "كاوة طةرميانى" ةةنطاوةريَكى دليَرى نةوةى نوآ

بووة كة وتوويةتى "نا"" .ئؤشؤ" واتةنى :طةرضى ئادةم بة
يةكةمني باوكى هةموو مرؤظايةتى ناسراوة ،هةرطيز يةكةمني مرؤظ و
بوونةوةر نةبووة كة هاتبيَتة بوون و دونياوة ،بةر لة ئادةم
هةزارةها هةبوون ،بةآلم هةموويان وتوويانة "بةلَىَ"..ئيَمة بيَجطة
لة ئادةم ناوى ئةو هةزارةهاية نازانني.
بطرة يةزدان ــ يش باسيان ناكات ،بةآلم تةنها ناوى "ئادةم" بة
ئيَمة طةيشت ،ضونكة وتوويةتى "نا" ..هةر لةبةر ئةوةية كة
ئةمرِؤكة دةيناسني..طةرضى ثيَشةنط و سةرمةشقى ئةو ئازادييةش
كة دنةى ئادةم ـ ى داوة و هةلَطةرِانةوةى الى ئادةم خؤشةويست
كردووة دايكة "حةوا" بووة!..

لة كوردستان بة هةزارةها رؤذنامةنووسى الو و هةذارتر لة كاوة
هةن ،وةليَ كةمسان نايناسني ،طةرضى رؤذانة ريثؤرتاذى ةؤراوةؤر
بآلو دةكةنةوة ،ضونكة دةطمةنن ئةوانةى بلَيَن "نةخيَر"..زؤرينةش
لة مندالَييةوة بة "بةلَيَ" ئاشنا كراوة ضونكة دوورة لةوةى طةردن
لة تيغ هةلَبسوويَت.
ثةخشانةكة:
كاوة "ئادةم"يَكى سةرزةمينييةو بؤنى خاك و خؤأل وخةمى ليَديَت و
رةنطى برسييةتى وا لة ضاوانيدا ،ئةم طةرضى تيَر بة سكى خؤى
نةخواردووة ،بةآلم وةك ئادةم ــ ى باوك "نةخيَر"ى هةية و لة
"درةختى حةرام" دةخوات ،ميوةكةى كاوة نة سيَوة و نة
طولَةطةمن و نة هيض ميوةيةكى ناو بةهةشت ،ئةم وةك ئادةميَكى
خاكةرا و خةمزةدة لة خوداوةندة ستةمكارةكان و ثياوانى خيَلَة
خويَنخؤرةكانى كوردستان هةلَدةطةرِيَتةوة و ياخى دةبيَت و
دةلَيَت"..نةخيَر".
هةميشة باج و سزاى "نةخيَر" ليَرة و هةنووكة خويَنى سةر بووة،
بة دلَنياييةوة كاروانى ياخي و سةركيَشةكان دريَذ بووة ،بة دريَذايي
ميَذوو ،ئيَمةش دةميَك سالَة لةو كاروانةدا ب ريَبوار و ثيادةرِةو

نةبووين ،ض زيندوو ض مردوو ،درةختة حةرامةكةى كاوة يةكيَكة لةو
درةختة ئاطرطرتووانةى ناو طورطستانى سياسةت و ةةهةننةمةكةى
ئيَمة ،كاوة بة تةنها ويستى ئاماذة بؤ يةك دوو طورطى ناو ئةو
ةةنطةلَ و دارستانة بكات نةك هةر هةموو طورطةكانى ناو ئةم
بيَشةآلن و ةةنطةلَستانة ،كاوة ويستى بيسةمليَنيَت كة ماأل و
طةرِةكى زؤر هةن لة ناو ئةم دؤزةخة كة بةهةشتييةكانى نيَو
سياسةتبازارِى كوردى لةوة سةرمةسترتن ئاورِيَك لةو ةةهةننةمة
بدةنةوة ،ئةوان لةويَندةرآ و دةنيَو كؤشك و قةآل و قووللة و بورةى
مينابةندة زيَرِةوشانةكانياندا مرِ و مةسترت بةو شةرابةى كة خويَنى
سةدةهاية لة هاوسةنطةرانى خؤيان و ..شةرابيَك تيَكةلَ بة خويَنى
كاوةو هاورِآ ةةهةننةمييةكانى..وةىلَ مةحالَة سةرخؤشانى عةيش
و نؤشى ناو بزنس و سياسةتبازى ئاورِ لة طةرِةكة دؤزةخييةكان
بدةنةوة .كاوة ويستى بيسةمليَنيَت بة خويَنى خؤى كة ئةم بؤ خؤى
و خاناوادةكةى خةمنشينى يةكيَك لة كةالوةكانى ناو زةمهةرير و
سةرِسةرِن لةسةر خاكيَك كة ذيَرةكةى زةريايةك لة دورِ و ياقووت و
طةوهةر و مروارى تيَداية بيَئةوةى دانةيةكى بةر كاوة و هاوخةون و
هاوخويَنةكانى بكةويَت ،كةس ئاورِى نةدايةوة ،كةسيش كةالوة
طرِطرتووةكةى كاوةى نةبينى بةسةر لةثى ثرِ لة طرِ و كلَثةو بلَيَسةى

ئاطرى ةةهةننةمةوة ،ناضار كاوة لة درةختى ئاطرى دؤزةخةكة
ثشكؤيةكى وةك سيَو يان هةنارى ئاطرينى ليَكردةوة كة بؤ خؤى
ثشكؤيةكى سوورى يان ثةنطريَكى تاقانة بوو كة تةنها بةشى ئةمى
ليَمابؤوة لةو ثرية درةختةى حةوشةى ثةذمووردةى مالَة
كاولبووةكةى خؤيان ،ئةم هيضى نةكرد..تةنها و تةنها ويستى
ديسانةوة بيسةمليَنيَت كة ئةم و خةمنيشينانى "طةرِةكى
دؤزةخييان" رؤذانة خةم و نانى سووتاو و ذةقنةبووت و فرميَسك و
ئارةقة و خويَنى خؤيان دةخؤنةوة ،بؤ ميوةةاتيش بيَجطة لة
ميوةى ئاطرينى درةختةكانى ناو ةةنطةلَستانى ةةهةننةم هيض شك
نابةن ،هةر لة سؤنطةى ئةو قةهرة رةش و برسييةتيية كةرِوو
هةلَهيَناوةى ناو كةالوةكان و..خةفةتى دايكة بيَوةذنةكةى و ذنانى
داغان و خةفةختان و دةم بة هاوار و نالَة و شني و شةثؤرِى بيَوةذنة
رووت و رةةالَ و داماوةكانى بةردةم رةشةباو طةردةلوول و
خؤلَبارانى طةرمةسيَر ،لة شةرمى تةنيايي "شريين" و باقى كضانى
بةةيَماو لة دواى ئةنفال و غةزةوات و فتووحات ..لة داخى ذانى
شني و مؤر هةلَطةرِاوى ئةو كورِة ضةلةنطانةى كة بيَجطة لة دلَى
طرِدار و تؤراويان هيض شك نابةن بيخةنة سةر لةثى دةستيان و
ثيَشكةشى بكةن بة دلَخوازة نامورادةكانيان ،لة ترسى كةالوةى زؤر

و زةبةندى بان تةثيوو و شان شكاوةكان ،ئةو كةالوانةى كة دةرطاى
ثؤآليينى بة سورطى بةسرتاو و بة كليل و قوفلَى زيَرِين كلؤمكراو
نني ..ئةو كؤليت و كوخت و كةالوانةى كة زؤر ئاسان ..ب ثرس و
ترس رةشةبا و طةردةلوول و تؤفانى رقى ذنكوذ و ثياوكوذة
لةثرِةشةكان تا بنةبان هةلَدةكوتنة ذوورى ذوورةوةى دأل و رؤح و
خةون و كةالوة خانةخراثةكان..يان طةر دةرطاكانى لة طويَنى بن
يان تةنةكةى ذةنطدار بؤ هةميشة و تا قيامةت كراوة و
وازن..هةرطيزاو هةرطيز داناخريَن..ئاخر بيَجطة لة مروارى
فرميَسكةكان و ثشكؤى خةم و دلَى ثرِ لة كسثةو هةقايةتى
نةبرِاوةى برسييةتى ضى هةيةو ضى ماوة كة ضةتةكانى تاآلنكةرى
خاك و خةلَك و خةونى ئيَمة :بيدزن؟ كاوةى كةلةكةويَت ضةندةها
بةيت و بالؤرةو هؤرةى طةرميان و الوكى سووتاوى طةرمةسيَر و
حةيرانى ثرِ لة حةيف و حةيبةت و حةسرةتى ضرِى و هؤنييةوة ،بة
باى وةشتى ناو ةةرطةى ئةو ةةهةننةمة ناردى بؤ خوداوةندةكانى
خؤشنوودى و بةطزادةكانى بةرط ئاوريشمني و خؤشينشينى
بةهةشتى ئةوديو سنوورى خاكى سوومتاكى بيابانى قاقرِ و قةلَشتى،
بيَهوودة بوو..بيَهوودة..لة خةم و داخ و شةرمى ئةو هةموو
ةؤطةلةى فرميَسك و رووبارى ئارةقة و دةرياضةى خويَنة كاوة

ناضار بوو لة "درةختى حةرام" خبوات و هةلَبطةرِيَتةوة..كة رةط و
ريشةى قووأل رةطاذؤ تا ناو هةناوى بةتالَى هةذاران رؤيشتبوو ،لة
ثامشاوةى ئةو خويَنة كةمةى ناو دةمارةكانى ئةوانى
دةخواردةوة..لة ثامشاوةى خؤلَةميَشى سووتاوى دلَ و رؤحى
ئةوان..لةو فرميَسكة طةرمانةى رذابوونةوة ناو هةناوى خاكى
سووتةمةرؤ ..كاوة دوا ةار دةستى بؤ درةختى حةرامى ئاطرين
برد ،لرية و لةويَدا ،هيَشووة هةشى رةشى بة دةستةوة دةهات كة
بؤلَووة تريَكانى هةر ثشكؤ بوون ،لةوالتر درةختيَكى ديكة قرضة
قرض لة رةطةوة دةسووتا ،دةنيَو حةوشةيةكى ثةذمووردةدا ،كة
مندالَةكانى ببوون بة داهؤلَى سووتاو ،بة ترسةوة دةستى دا لة
مندالَةكان و بوون بة خؤلَةميَش و رذانة بةر ثيَيان ،لةوالتر ضةندين
درةختى نيوة رووت و ثرض هةلَكرووزاوى بينى هةر وةك ذنان و
كضانى بيابانى عةرعةر ،سينة واآل و سووتاو لةبةر طرِِِى هةتاوى
طةرمةسيَرى ةةهةننةم ئاسا ،كضؤلَةيةكى رةنط و سيما قةرةةى،
قذ بذ و ئالَؤزكاو و كراوة بؤ شني و داد و فيغان و واوةيالى ثاش لة
ضالَنانى باوك و دايك و براو خوشكانى بن مل كةوتووى بيابانى
عةرعةر ،خؤى بوو"..شريين"ى هاوسةرى ..باآليةك لة طرِ و بلَيَسة
كة بةدةم هاوارةوة رووةو كاوة شيَتانة و تةنطةتاو..دلَى وةك سكلَ

ئاساى لةسةر دةستان بة هةوياى ئةوةى بة هاناى طوندى سووتاو و
ذنان و منداآلن و ثريةذن و ثريةميَردةكانةوة بيَت و فريايان بكةويَت
كة بةرط و سيثالَى بةريان بيَجطة لة ئاطرى ئةو ةةهةننةمة
هةآليساوة هيضى ديكة نية..كة لةوة دةضوو قيامةتى نزيك
خستبيَتةوة..ئةمرِؤكةش هةر هةمان سووتان و طرِكان و
بوومةلةرزةو حةشر و تؤفان و دؤزةخة!
دوا ةار كاوةى خةونبني خةونى بةوةوة بينيوة كة ناكريَت شانازى
بةو ناوةى خؤيةوة نةكات كة بيَطومان هةموو رؤذيَك و لةوةتةى
فامى كردؤتةوة و ئةو هةموو "زووحاك"ة دةبينيَت كة ميَشكى
الوةكان دةرخواردى مارة رواوةكانى سةر شانيان دةدةن..دؤش
داماو بة ديار دايكانى هةناو هةلَقرضاو..دةبوو ئةو ناوةى خؤى
خةسار نةكات و هةر وةك "كاوةى ئاسنطةر" بة رووى ثادشا
خويَنخؤرةكاندا هةلَبشاخيَت.
كاوة ثةريَشانةو دةخوازيَت بيسةمليَنيَت كة ئةم و هاودةردةكانى
كريَضى كةالوةكانى ناو طرِكانةكانى دؤزةخن و رؤذانة
دةسووتيَن..وةليَ هيض كاميان ئاورِى نةدايةوة..هيض كةسيَك لة
خوداوةندة خويَنخؤرةكان و مريةكانى ةةنط :سةرمةست و

بةدمةست و ملهورِةكانى فريدةوسى قارِى بازارِ و راوكةرانى خةون و
خةياأل و خويَن و خةندةو خؤزطةكانى خةلَكانى ناو طةرِةكةكانى
دؤزةخى نةبينى..هةر هةموو خواثيَداوةكان طوآ كةرِيلَةو رؤح سيس
و دلَ مردوو..كاس و كةيل و بيَئاطا لة هةلةكةسةماى خؤيان بةسةر
ئيَسك و ثرووسك و كةللةسةرى هةمنيشينان..كاوةى ناضار و
نائوميَد و دلَسووتاو بارتةقاى سووتانى ثيَدةشتة طرِطرتووةكانى
طةرميان..دلَطةرمانة نزيك دةبيَتةوة لة دةروازةو ثةجنةرةو دلَة
هةميشة داخراوةكانى ئةوان بةسةر سةدةها ثالنى رةش و نهيَنى
كوشتنى خةون و ثةمياننامةى تازةو كؤنى مؤركراو بؤ فرؤشتنى
رووبار و ميَرط و شاخ و خويَن و نامووسى خاك و خؤزطةكانى خةلَك
و كةندووى بةتالَى بيَوةذن و خةيالَى زؤر شةرمنى قةيرة كضانى
ةيَماو و ئافةرؤز لة دواى ئةنفال و ئافاتةكان..كاوة بةم هةموو
حةسرةت و طرِ و هاوارى خنكاوتر لة هةناسةى خنكاوةكانى لة
طؤرِنراوى ذيَر خؤلَ و ملى ئاطرينى سةحراى "عةرعةر"..هةر بةو داخ
و ئاخةوة تاو دةدات و لة هةر درةختيَكى سووتاوى طةرِةكةكةى
خؤيان ميوةيةكى حةرام ليَدةكاتةوة و دةخوازيَت بة دايناسؤرة
خؤشبةختةكانى ثيشان بدات كة طوناهة ئةوان تا قيامةت ئةهلى
ةةهةننةم بن..ميوةى حةراميش بيَجطة لة ثشكؤكانى ناو ئةو

دؤزةخة هيضى ديكة نةبيَت ..وةليَ هةيهات..خوداوةندةكانى
كرِكةوتوو بةسةر عةرشةكانى خؤيانةوة ضاو دادةخةن ..ناضار بة
هةلَةداوان لة هةر مالَيَكةوة دلَيَكى سووتاو و قةرةبرووت دةهيَنيَت
كة هةر بة قةد سيَوة حةرامةكةى دايكة حةواية..وةليَ ئةفسووس و
هةزار حةيف و موخابن كة هةمووان طوآ دادةخةن لة قرضة قرضى
سووتانى دلَةكانى دايكة ةةرط سووتاوةكان سايلى "سنةوبةر" بة
كؤستى كاوة كة بة خةمةوة نزا و مناز دةكةن كة خوداية هيَشتا زوو
بوو بؤ طؤرِةوشار و حةشر و نةشرى قيامةت كة ليَرة و هةنووكة
هةموو رؤذيَكمان قيامةتة..دايكانى نيشتةةىَ دةنيَو كوورةكانى
دؤزةخ..ئاخر هةر رؤذيَك و عيساى مةسيح ـ يَك بة ديار ضاوةكانى
مريةم ــ يَكةوة لة خاض دةدريَت..ورتة ورتى دةطاتة من و
دةيبيستم :واى لة من..واى لة من..ض بيَهوودةية خويَنرِذامن واى لة
من كة هيض "رِايةلَ"ةيةكم لةطةأل زةوى و ئامساندا نةما..ثيَش
داتةثينى ئامسانةكان هاوار دةكات  :هؤ خوداى خؤم ..بؤضى وا بة
تةنيا بةةيَتهيَشتم..؟!
كاوةى ثةرؤش و سةرليَشيَواو بة دةست سووتان و هةلَقرضانى ئةو
هةموو دآلنة..ضاوانة..طليَنانة..دةست و ثةجنانةوة..ميوة
حةرامةكانى ئةو باخ و بيَستان و دارستانانة..يةكة يةكة ثشكؤكان

دةخوات..تا بيسةمليَنيَت كورِى كون لة ةةرط و ةةربةزةى
كوضةكانى ةةهةننةمة..بةو ثرية ثايزة طةرةكييةتى بسووتيَت
تاوةكو لة ئاطر و خؤلَةميَشى ةيَماوى دواى خؤى "قةقنةس" ئاسا
زيندوو ببيَتةوة و هةر لة خؤلَةميَشى ةةستةى زيَدة باريك و بنيَسى
ناو خةم و زةمهةريرى ذيان موعجيزة بنويَنيَت :ثةرِ و باأل دةربكات
و بفرِيَت تا سةر لة نوىَ كؤتر ئاسا مذدة بدات كة خةريكة ئةو
تؤفانـى نووح ئاساية بنيشيَتةوة..وةليَ ئةفسووس و هةزار
ةةخار..هيَشتا تازة سةرةتاى الفاوةكةية..ئةويش "نوح"يَكى
ةوانةمةرط و مايةثووض!
سةدةها تةثكةو داو و فاقة و تةلَةو زجنري و قةفةز "ئةم" لة فرِين
ناخةن..قةقنةسةو بةرزةفرِ ئامسان ثرِ دةكات لة ضريكةى خويَناوى
كة بةسةر كؤشك و تةالرةكاندا ضريكةى ئةو خويَن و زووخاوة
دةرِذيَت...
طةرضى رؤحى فرِيوى وةك قةقنةس طةيشتؤتة بن ثةرِةكةى
ئامسان..وةىلَ ليَرة و لة سةر زةمينى هةذاراندا هيَشتا وا دةنيَو
ذيلةمؤ و خؤلَةميَشةكةدا..تا هةنووكةش "شريين" ى دلَثةذموردةو
دايكة "سنةوبةر" ى سووتاو بة ثيَوة و ماتةمطيَرِان بة ديارييةوة

وةستاون ..دلَيَكى طةرم و خةيالَباز خةونان دةبينيَت كة وةك
رؤحى قةقنةسةكة بؤ ةارى دووةم لة شةرمى هةتيوكةوتنى
"ثيَنووس" ى كورِى لةو خؤلَةميَشة خؤى دةرباز بكات..شريين
شيوةن دةكات و قذ دةرِنيَتةوة بة ديار كولَ و كؤى ةةستةى
دامركاوى كاوة..قيذة و نةعرةتةو هاواريَكى ديكةى شريين و
كروزانةوةى دايكةو واوةيال و داد و فيغانى خوشك و براو كؤى
طريةو زارى دؤزةخ نشينان لة خةو رايدةضةنيَت و ئةجمارةيان
كاوةى غةريبةمالَ و رةجنةرؤ خؤى ليَدةبيَت بةو "فةرهاد"ةى كة بة
هاوارى "شريين" ى دلَخوازى رادةضلَةكيَت و لة ناو خةون و
خؤلَةميَشدا رادةبيَت و لةو خةوة قوولَة بيَدار دةبيَتةوة..مةرج و
داواى يارى ضاو بةلَةكة كة خةريكة طوند و شار لة بيَ ئاوى
دةخنكيَن..شريين دةذنةويَت:
ــ هؤ فةرهادةكةى خؤم.كوان دةست و بازوو و قولَنطةكةت؟ ئيدى
مةرةة لة ثيَناو تةقاندنةوةى كانياو و هيَنانى ئاو و ةؤبار ئةو كيَوى
"بيستوون" ة بة قولَنطةكةت بكوتيت و كونبةدةرى بكةيت..دةنا
وةدةستهيَنانى دلَى من مةحالَة..مةرةة ديَوةكان بكوذيت كة بةر و
سةرضاوةى هةموو ئاوةكانيان طرتووة..طةر نا هيض نةبيَت بؤ
ناوةكةى خؤت بة وةفا بة..ئةويش كة هيشتا ثشكؤكان دةخوات

كاوةى ئاسنطةر ئاسا تاو دةدات زووحاكى زةمان بكوذيَت..بةر
لةوةى ضةكوشةكةى رابوةشيَنيَت سةرمسيَك دةدات و لةثةو رِوو
لةبةر ثيَيةكانى زووحاك ــ دا دةكةويَت كة شاطةشكة بةو قوربانيية
تازةية ئاورِ لة هةر دوو مارة رواوةكةى سةر هةر دوو شانى
دةداتةوة و دةخةنيَتةوة كة مؤخى ئةو الوة سةرشيَتة ذةمى
ئةمرؤكةى مارة خؤشةويستةكانى ئةون..بةآلم نا ..هةقة ئةوةيان
ببيَت بة وانةى سزايةكى ئةبةدى و دةنيَو كوورةيةكى خؤيدا
بسووتيَت..ئةم ديسانةوة قةقنةسةو دةسووتيَت..دةسووتيَت و
دووكةلَى رؤح و ةةستةى زةوى و ئامسان دةتةنيَتةوة.
كةضى قةقنةسى خةونبني كؤلَ نادات و هةر دةفرِيَت و خةون
بةوةوة دةبينيَت لة نيَوان دؤزةخ و الفاودا ئةم لة كوآ بنيشيَتةوة..
قةقنةسيَك وا بة ئامسانةوة لةو دؤزةخ و الفاوة دةرِوانيَت و
درةختيَك نةماوة تاوةكو بةسةرييةوة بنيشيَتةوة ،لةو الوة الفاويَكى
هار و هاج شيَتانة شةثؤلةكانى دةطةنة بن ثةرِ و بالََى كة ناضارى
دةكةن بةرزتر بفرِيَت..
ئيدى قةقنةسيَكةو هيَشتا بةدةم فرِينةوة خةون دةبينيَت..ئةوةندة
بالَةكانى ليَكداوة كة شاثةرِ و طةندة ثةرِى بالَةكانى

هةلَوةرين..كةضى تا هةنووكةش خةون دةبينيَت..خةون و هيضى
ديكة..خةون و..بةس!..
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ثةراويَز:
 شريين :هاوسةرى شةهيد  +شريين ــ ى ناو داستانى شريين و
فةرهاد.
 سنؤبةر :دايكى شةهيد  +درةختى سنؤبةر..طةرضى لة
ريثؤرتاذيَكى ديكةدا وةك "سنوور" ناوزةد كرابوو ،من
يةكةميامن ثةسند كرد.
 ثيَنووس :ناوى مةزةندةكراوى كؤرثة لة دايكنةبووةكةى
شةهيدة ،سةربارى ناوةكانى ديكة :رِايةأل و ئايديا و ئامةد.
 :1122-21-21 سالَيادى زةماوةندى شةهيدة.

