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فیعیەری شەعفەدوکتور ج  

 
 تۆ هەر لەو گواڵنەت ئەکرد

 کە لە هەناوی بەردەوە سەر دەردێنن

 بەبێ گوڵدان و شووشەبەند

 بێ بانگەشە، لە ژێی دەزوولەی گیان ئەدەن

 لەوێشەوە بۆ هەورەبانی ڕەشێنەی

 گلێنەمان پێهەڵ ئەگرن

شێرکۆ بێکەس    

زايینی له شاری بۆکان  ی١٥٩١تاوی، بەرانبەر بەەی ه٣٠٠شەفیعی ساڵی جەعفەر
. ار برا و خوشکێک بوونوار له دايک بوو چوەیەکی ئايينی و خوێندەماڵەله بن

. کارێکی زۆر زيرەک بووخوێند. واو کردەو شاره تەندیی لەرەتايی و ناوەخوێندنی س
ر له جەوانیدا ەه. ويست بووەماڵه و هاوڕێیانیدا ئازيز و خۆشەله نێو بن

.مێشکیدا گەشەی کردەاسی ليرەتاکانی بيروبڕوای سەس  

ورێز ەی له بەشی پزشکی زانستگەی شاری تی زايين١٥٩٣ی هەتاوی١٠٣٥ ساڵی
زۆری . ان بووخوێندکار بە جواڵنەوەیڵ ەهەر زوو لە زانکۆ تێک. بووڵ بووەق

ڵ مەسەلە ەگەو ل جواڵنەوەیەو ەڵسووڕاوانی ئەکيک له هەنەخایاند، بوو به ي
داو بە هۆی ەردەمەو سەوێ و لەها لەروەه. سياسییەکان زۆرتر ئاشنا بوو
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خوێندنەوەی کتێب لەسەر پرسە کۆمەاڵیەتی و ئابووری و فەلسەفییەکان بير و 
و  و ڕێبازهەکێک له هەڵسووڕاوانی ئەوونی مارکسيستیی ناسی و بوو به يبۆچ

.دنوانەد چاالکیدا ەو مەيدانەانه لشێلگير .  

بزووتنەوەی چەپدا، هاوڕێیانی و ناو ورێز لە ڕیزی تێکۆشەرانی زانکۆ ەله شاری ت
وان ەڵ ئەگەڵسووڕان و تێکۆشانی خۆی لەی ناسی و، دوای ماوەیەکی کورت هەڵەکۆم
 (دەزگای جاسووسی حکوومەتی شا)سەرەڕای ئەوەی کە ساواک . تپێکرددەس

 بەاڵمتبووە سەر ناوەندەکانی خوێندن، چاوەدێرییەکی توندوتۆڵ وتایبەتی خس
وان ەستاند و ئەرەی ئەموو شارە گەورەکانی ئێران پەران له هبزووتنەوەی خوێندکا

.ريکی کار و چاالکییەکانی خۆيان بوونەبه نهێنی خ  

شایەتیدا چوونه ناو کرێکاران و سەاڵتی ڕژيمی پاەدا و له ژێر دەو کاتەل .
کانی ەره گرينگەرکه هەکيک له ئەوان، يەڵ ئەگەگرتن ل ندیەتکێشان و پێوەحمەز
وره بوو بۆ ەزموونێکی گەرکه ئەو ئەێنانی ئەجێەڵه بوو کە، بەکۆمڵسووڕاوانی ەه
ڵسووڕاو ەو ه چاالکو بوارەدا زۆر ەل جەعفەردوکتور . ڵهەڵسووڕاوانی نێو کۆمەه

لەگەڵدا کردن و هەربۆیەش چووه نێو کرێکاران و زەحمەتکێشان، کاری . بوو
هەر لەو  .هات نێوانیاندا پێكە رموگوڕ لەندی گەيوەلێک پەلەگەڵیان ژیا و گ

. واندا ژياەڵبژارد و له نێو ئەک ژيانی کرێکاریی هەسەردەمەدا بوو کە ماوەی
رش چن و ەوش، کرێکارانی فەله نێو کرێکارانی کارخانەی ک جەعفەردوکتور 

 کرێکارە کوردانە ها لە نێو ئەوەروەورێز و هەی ماشێن سازیی تەکرێکارانی کارخان
ورێز و ەتبە تایبەت لە شاری . وردستانبە شوین کاردا دەچوونە دەرەوی ک

.ری کاری کرد و بوو بە سیمایەکی خۆشەویست و باوەڕپێکراو لە ناویانداەوروبەد . 
وه گيرا و ەساواک الینمانگ له  ٦ی ەی زاینی بۆ ماو١٥٩١تاوی ەی ه١٠٩١ساڵی 

.کەوتە زیندا . 

ییەکی وا ی ساواک، بە خۆڕاگرەشکەنجەموو ئازار و ئەدوکتور جەعفەر لە ئاست ه
موو نهێنيیەکانی ەڕاوەستا و ه کە جێگەی ستایش و شانازیی هاوڕێکانی بوو،

نیا چۆکی ەک تەخت و زۆرەی ساواک نەو زەئ. اوڕێیان و ڕێکخراوەکەی پاراسته
خاراوتر و جەعفەر زموونێکیتر و، دوکتور ەدا، بەڵکوو بەندیخانەش بوو به ئەپێدان

.ی درێژەپێدابە ئیرادەیەکی پتەوترەوە تێکۆشانی خۆ . 



3 
 

ڵکی لێ ەجەعفەر کە زۆرترين ککاری پزشکی ببوو به دەرفەتێک بۆ دوکتور  
گرت بۆ ئەوەی وەفا و خۆشەویستیی خۆی لە ئاست چینە هەژار و ەردەو

دەسکورتەکان بە کردەوە نیشان بدا، لێیان ببێتە برا و هاوڕێی نزیک و، لە گەڵیان 
ڕەک به ەورێز، ماڵ به ماڵ و گەله ت .بەرەوڕووی ژان و ئازارەکانیان بێتەوە دا
تکێشانەوه بوو که ەحمەو کرێکار و زەرمانکردنی ئەڕەک به شوێن چارەسەر و دەگ

جاری وا بوو بە کۆڵ نەخۆشەکانی لەم . بووەدوکتوريان ن الیخۆيان ئیمکانی چوونه 
بچووکەکەی دوکتور جەعفەر پڕ بوو له ە ماڵ. اوە بۆ ئەو نەخۆشخانە دەبرددەرمانگ

 وه بۆ چارەسەری نەخۆشی ئەچوونەەژار و دەسکورت که له کوردستانەی هڵکخە
ورێزەت ر شوێنێک بووایە، چ لە ماڵ و چ لە ەڕایەوه کوردستان له هەگەکاتێکيش د .

بنکە و مقەڕەکان، وەک پزشکێکی دڵسۆز و خەمخۆر و شارەزا، خەڵک بۆ دەرمان و 
و دێ ەم دێ و ئەانەوە ئرمچارەسەر ڕوویان تێدەکرد، يان خۆی بە جانتایەک دە

وه دەبووە ەدەم بە پێکەنین وبه ڕوویەکی خۆش ڕی دڵسۆزيیهوه،ەوپەڕۆێشت و بەد
یارمەتیدەری ئەو خەڵکە دەسکورت و بێدەرەتانە کە پێویستییان بە دەرمان و 

ی دوکتور جەعفەریان لە زۆر کەس هەن ئەو دیمەنانە. چارەسەری پزیشکی هەبوو
و و نيوه ەکرد و، گەلێک جار شەپێ ئ ئەوماڵال و مەخۆشی به کۆڵ ئەبیرە کە ن

يان ەر گۆشەەو کەسانەوە ئەچوو که ئازيز و جگو به دەنگ هاوار و بانگی ئەش
.رگ سەریان ئەسویەڵ مەگەل . 

بوو، ەوڕوو دەرەخۆش بەڵ نەگەش لەنين، رۆحسووک و ڕووگەميشه دهم به پێکەه 
. خۆش هەبووەر نەس ری لهریی ئێجگار زۆەوتەی کاریگەڵسوکەو ڕووخۆشی و هەئ

ڵکەدا ئەو شێوە کارکردنە پەیوەندێکی قووڵی لە نێوان دوکتور جەعفەر و ئەو خە
وان ئاشنا دەبوو و ئازار و ەنجی ئەرد و ڕەڵ دەگەهەتا زیاتر ل. پێک هێنابوو

ت لە پێناو ست پێدەکرد، ئیرادەی ئەو بۆ خەباەتی ئەو خەڵکەی زۆرتر هەمەین
.تکێشان دا پتەوتر دەبووەحمەڕزگاریی کرێکاران و ز .  

لەسەر ڕاسپاردەی کۆمەڵە، جەعفەر ی زاينی دوکتور ١٥٩١تاوی ەی ه١٠٩٩ساڵی 
نیی کوردستان تیی نيشتماەکيەي الیلەگەڵ هاوری ساعید وەتەندووست چوو بۆ 

. تی کردەک دوکتورێک خزمەرگه وهەم وەک پێشمەوێ هەم وەلەودیوی سنوور و، ل
وتی پڕ ەسکەزموون و دەڕایەوه، گەلێک ئەە گو سەفەرکاتێک لەجەعفەر دوکتور 

بەدیاری هێنایەوە ڵ خۆیەگەیەکیتری شۆڕش و تێکۆشان لەبایەخی له شێو .  
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کانی ەزووەدیهاتنی ئاوات و ئارەڵ بەەی دکتور جەعفەر هاوکات بوو له گهاتنەو
ئێران دژ بە ڕژيمی  گەالنیشۆڕشی . زاران شۆڕشگێڕی ترەدان و هەو س ئەو

جەعفەر بات و تێکۆشانی دوکتور ەشێواز و بەرینایی خ. پێکردبووستی ەتی دپاشایە
.ردا هاتبووەو هاوڕێکانی ئاڵوگۆڕی زۆری به س .  

خەباتی سیاسیی گەرموگوڕ لە دژی زوڵم و زۆر و سەرەڕۆیی، لە بازنەی 
ناڕەزایەتیی . ڕووناکبیران و حیزب و ڕێکخرواەسیاسییە نهێنییەکان ترازابوو

.رینی خەڵک خەریک بوو دەهاتە سەر شەقامەکانجەماوەری بە .  

رێکی هێژا و لێزان له ەجەعفەر بوو به ڕابمدا دوکتور ەله ماوەيەکی زۆر ک
ڕی توانا و ەوپەلی کورد دا و،لەم بوارەیش دائەماوریی گەيدانەکانی شۆڕشی جەم

  .لێهاتوویی له خۆی نيشان دا

له کۆبوونەوە  ڵهەێبازی کۆمڕدوکتور بوو به ڕاگەیەنەر و وتەبێژی سياسەت و 
.قزەک له شارهکانی بۆکان، مهاباد و سڵەکانی خەورەگ  

و دوابەدوای شکستی کۆماری  ١٠٩١پاش شەڕی سێ مانگەی هاوین و پاییزی ساڵی  
ئیسالمی ئێران لە مەیدانی شەڕ لەگەڵ پێشمەرگە و لەبەرامبەر خەباتی 

پێشنیاری گفتوگۆی کرد جەماوەری خەڵک شار و گوندەکانی کوردستان، دەوڵەت 
کۆمەڵەوە، یەکێک  الیندوکتور جەعفەر لە . لەگەڵ نوێنەرانی خەڵکی کوردستان

ڵ ڕژيمی ەڵکی کورد بۆ وتووێژ له گەرايەتیی خەندامانی دەستەی نۆێنەبوو له ئ
ئەو زۆر بە وردی و ژیربێژییەوە رۆژی دوای یەکەم . ئیران ئیسالمیکۆماری 

ەهاباد، لە چاوپێکەوتنێکی تەلەڤیزیۆنیدا لەگەڵ کۆبوونەوەی ڕەسمی لە شاری م
 الینیتەلەڤیزیۆنی شاری مەهاباد چۆنییەتی بەڕێوەچوونی وتووێژەکە و هەڵوێستی 

دەقی ئەم چاوپێکەوتنە لە . دەوڵەتی دایە بەرباس و لێکۆڵینەوە الینیکوردی و 
  .ئارشیڤی کۆمەڵەدا هەیە

نی سياسی، له شاری بۆکان ڵسووڕاەڵ کار و هەهاوکات له گجەعفەر دوکتور 
رزاند و، ئەو نەخۆشخانەیە بوو بە ناوەندێک بۆ ەلی دامەخۆشخانه ىگ

بەگشتی و  الدێشار و  پێشکەشکردنی دەرمان و خزمەتگوزاریی پزشکیی بە خەڵکی
.بە خەڵکانی دەستەنگ و هەژاربە تایبەتی .  
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ئامادە بوو بۆ ئاڵوگۆڕ کردن و گۆڕێنەوەی  ئیسالمیلە سەردەمێکدا کە کۆماری 
کۆمەڵە بوون،  الیزیندانییەکانی کۆمەڵە و شۆڕش لەگەڵ ئەو ئەسیرانەی خۆی کە 

کۆمەڵەوە، ئەوە دوکتور جەعفەر بوو کە بە لێهاتوویی و لێزانی خۆیەوە  لە الێن
جەعفەر هێزێک لە . بە سەرپەرشتی د. ئەم کارەیشی بەباشترین شێوە ڕادەپەڕاند

پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە ناوچەی بۆکان لە شوێنێک وادەیان دادەنا و 
بەرپرسێک  ئیسالمیشەوەکۆماری  لە الێنئەسیرەکانیان لەگەڵ خۆیان دەهێنا؛ 

زیندانییە شۆڕشگێرەکانیان دەهێناو لەبەرامبەر یەکدا دەوەستان و دانە دانە 
 ئەمبەر و ئەسیرێک لە سەرەتا زیندانییەکی کۆمەڵە داهاتە. ئاڵوگۆڕیان پێدەکردن

هەر بەم شێوە ژمارەیەکی زۆر لە تێكۆشەران . بەرامبەر ئەوەدا ئەچووە الی ئەوان
دوکتور . رزگاریان بوو و گەڕانەوە ناو شۆڕش ئیسالمیلە چنگ جەالدانی کۆماری 

جەعفەر بیرەوەری زۆر سەرنجڕاکێشی لەم ئاڵوگۆڕ پێکردنانەو چۆنییەتی 
خەوە مەودای پەیدا نەکرد تۆماریان بکاتبەڕێوەچوونی هەبوو کە بەدا . 

کانی، بيروبڕوای ەڵه بوو که سياسەتەرانەی کۆمەو ڕێبەکێک لەجەعفەر يدوکتور  
کانی کرێکاران ەوەندييەرژەاوی تەبا بوون لە گەڵ ئامانج و بو، کردەوەکانی بەتەو

جەعفەر کردبوو بە ئازيز و ئەو تایبەتمەندییە، دوکتور . تکێشانەحمەو ز
ببووە جێ هيوا و پشت و پهنا  هاەروەويست بۆ خەڵکی کورد، بۆ هەژاران و، هەخۆش

.شەبۆ کرێکارانی هەژار و خەڵکی بێب بۆ ژنانی ستەملێکراو و  

بێبەشانی ەوه بەڵسووڕانی سياسیی خۆيەرەتای کار و هەر له سەجەعفەر هدوکتور  
نج ەچ فيداکاری و ڕواندا له هيەلماند که له پێناو ڕزگاریی ئەئێران و کوردستانی س

.تتێکۆشانێک درێخی ناکا و .  

لەگەڵ مەلەکە مستەفاسوڵتانی پەیمانی  ١٠٦٣دوکتور جەعفەر ساڵی 
 بە یانە کورت و کەم ماوەیە کچێک بووهاوسەرییەتی بەست و بەری ئەم پێکەوەژ

.ەناوی بەیان کە یادگاری هەرە ئازیزی ئەو خۆشەویستەی .  

ا و لێهاتوو ێژ، سیاسەتداڕێژ و تێکۆشەرێکی توانر، گوتار بەنووسجەعفەر دوکتور 
و و ەڵه، گۆڤاری پێشڕەبردنی ڕاديۆی کۆمەڕێوەرپرسی بەسااڵنێکی زۆر ب. بوو

لەو بوارەدا دوکتور جەعفەر هەوڵی دەدا لە . دەزگاکانی ڕاگەیاندنی کۆمەلە بوو
و هەمانکاتدا کە ڕاگەیاندنی کۆمەڵە بپارێزێت لە هاندان و بەڵێنی بێ بنەما 

قسەی بێناوەرۆک هاوکات هیوا بە هێزی لەبن نەهاتووی بێبەشان لە خەباتی 
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هەروەها تێدەکۆشا بە هێمنی و ماندوویی . ڕزگاریبەخش لە دڵیاندا بگەشێنێتەوە
نەناسانە ئەوان لە گەڵ تواناکانی خۆیان و بەرژەوەندە چینایەتییەکانیان 

ێ کە دەبنە ڕێگری خەبات و ئاشنابکات و، ئەو باوەڕ و نەریتانەشیان پێ بناسێن
.لە بەشەکانی دیکەی کوردستان .ڕزگاربوونیان  

بەهۆی . دوکتور جەعفەر یەکێک بوو لە هەرەناسراوترین رێبەرانی کۆمەڵە 
کە لەوێ بەناوی دوکتور عەزیز  –پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان 

ی دیکە و دواتر بەهۆی رزگاری و چەندین رێکخراو ئااڵیهەروەها لەگەڵ  –دەناسرا 
باڵوبوونەوەی دیدار و گفتوگۆکانی لەگەڵ رۆژنامەکانی کوردی و بێگانە و هەروەها 

دیکە  واڵتیرادیۆ بی بی سی بە زمانی فارسی، تەلەڤیزیۆنەکانی فەرانسە و چەند 
. ببووە سیمایەکی ئاشنا بۆ تێکۆشەرانی بەشەکانی دیکەی کوردستان  

(  ١٥١١واتە )  ١٠٦١ ناوەندی کۆمەڵە بوو کە ساڵی یدوکتور جەعفەر یەکەم ئەندام
ئورووپای کرد و لەگەڵ رەوەندی کورد و هەروەها ئێرانییەکانی دەرەوەی   سەفەری

.دیدار و گفتوگۆی کرد وەاڵتو میدیای چەندین  وەاڵت .  

هەتاوی تا کۆتایی ژیانی ئەندامی کومیتەی ناوەندی  ١٠٩١دکتور جەعفەر لە ساڵی 
.کۆمەڵە بوو . 

دکتور جەعفەر بە هەموو توانایەوە لە بنیات نان و پێک هێنانی حیزبی کۆمونیستی 
ئیران دا بشدار بوو و ئەندامی کومیتەی بەرپا کردنی کۆنگرەی دامەزرینەری حیزبی 

کۆمونیست و یەکێک لە ئەندامانی ئەو کونگرە بوو و هەروەها تا کاتی مەرگی 
ن بووئەندامی ناوەندی حیزبی کۆمونیستی ئیرا .  

د و تگوت شەوق و ئومێەله کار کردن بۆ شۆڕش ماندووه، د ست نەئەکراەرگيز هەه
له بوو له ەدایم به پ. یهەلەست دەکرا به پەميشه هەه. هێز و توانای له بن نایەت

کرێت و جێ به ەر کارێک زوو نەگەپێی وابوو ئ. باتداەنجامدانی کاری شۆڕش و خەئ
.بێت شتێک ڕوو دهداتەجێ ن .  

موهتهدی که له  نیدحالەسڕێز کاک ەو قسانەی بەبۆیە بە ڕاستی ئر ەه
وەک جەعفەر رگی دوکتور ەدوای م (گڵکوی تازهی يار)نووسراوەیەکدا به نێوی 

:یڵەدوسيویەتی، پڕ به پڕ وايه کە نامەیەک نو  
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 نیگایه ک بوو که ترووسکایيه کەی دڕی ده دا به شه وهزەنگ

 زمانێک بوو که گڕی هاواری به ردەدايه جه سته ی جيهانی بێدهنگ .

دڕکاند،ەک بوو که وه کوو نه شتەر کوانی ئقه ڵه مێ .  

ترساند،ەرکه ر وچه وسێنه ری به يه کسان دداگي  

شکاندەڕ چه ی بۆ مێژووی نوێ د  .  

 رەفعەجدوکتور . ويستەرێکی خۆشەوی کرد به ڕابەئ رەفعەجدوکتور  یتیاسەک
نين، هۆشيارو تيژ، جیددی، پڕکار، ەپێکەب ئينسانێکی ڕووخۆش، رۆح سووک، دهم

له . وه بووەمووانەژارەی هەم و پەبه غ. ناس، دڵسۆزو فيداکار بووەماندوویی ن
. ساکار و لە دڵ نزیک بوو. وتیدا ڕێز و خۆشەویستی بەدی دەکراەڵسوکەکردەوه و ه

س بوو تاوەکوو بۆ ههميشه ەوتنی بەک جار ديتن و چاو پێکەتەنها ي
چ له  رەفعەجوتی دوکتور ەڵسوکەه. کەی له دڵی ئينسان دا بنيشێتويستییەەخۆش

سیدا گەرمی، متمانه و بڕوای به ژیانی شەخسی وئاسایی و چ له ژيانی سيا
وه بۆ ەڕايەگەباوڕپێکردنه د و متمانه وەئ. بەخشیەر دەوروبەڵکی دەر و خەماوەج

مووان بێتەهی ەويست و جێ متمانەوه ببوو به هۆی ئەوە کە خۆشەر ئەخۆی و، ه . 
. شکيالت بووەکانی نێو تەشه جۆراوجۆرەر و پاڵپشتی بەتیدەيارم رەفعەجدوکتور 

هەموو بوارەکانی کاری کۆمەڵە  یناکالاجهەوڵی دەدا متمانە و دڵگەرمی بە 
ران، بۆ ڕێنوێنی وەرگرتن و ەرمەندان و شاعیران و نووسە، هونناوالژنان، . ببەخشێ

کردداوای ئاسانکاری ڕوویان تێدە ۆشەکان نێوانی خەرگه بريندار و نەڵ پێشمەله گ .
وان ەرد و ئێشی ئەی دەوەمکردنەستی هاتبایە بۆ کەرچی له دەئێجگار خۆش بوو، ه

ەیدانی شەڕدا بە دیل ی که زیندانی بوون یان لە مەسانەو کەرانبەر بەب. دەیکرد
ێی له قسه و دائەنیشت و گو نایالچوو له ەربەست بوو، بۆ زیندان دەدە، بگیرابوون

کانيان هەوڵی دەداەدیهاتنی خواستەگرت و بۆ وەباسيان د .  

بووەوکتور جه عفه ر دوژمنی شه خسیی ند کومۆنيست،  ئينسانێکی رەفعەجدوکتور  .
ت سنووری ەکۆشا و قەبۆ ڕزگاریی مرۆڤ تێد. بوو ەنیالەمەئەنترناسێونالیست و ه

وهەک بکاتسەرتەب وەتوانی بير و بۆچوونی ئەجوغرافیایی نەید خەباتی  .
ک ەو وەتی بۆ ئەتەوايەەماوەری و دیموکراتيک، میللی و نچينايەتی، ج
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ر کام ەدیهاتنی هەعاليیەت بۆ بەتێکۆشان و ف. ڵپێکراو بوونەنجيرەيەکی لێک هەز
زانیەويتر دەت و کار ئاسانی بۆ ئەوانەی بە خزمەل .  

جەعفەر دا دەڵێ هاوری ئیبرایمی عەلیزادە لە مراسمی ئەسپەردە کردنی دکتور : 
ناسینی دکتور جەعفەر هەرگیز ئەوندە کافی نیەکە بڕوانیتە پلە و جێگا و شوینە 

ڕاستە دکتور جەعفەر بە درێژای ژیانی سیاسی و تێکۆشانی  یەکەیتالیکشەت
ئێمە  یتالیکشەتخۆی هەمیشە یەکێک لە سیاست دارێژەران و ڕابەرانی  یتالیکشەت

ئەو جێگا و  یناکەنیالتوانێ هەموو شەخسییەت و هەموو ئەمە قەت نا ماڵەببووە، 
.شوینە کە هاوری جەعفەر بووی بە ئێمە نیشان بدا  بە داخ و پەژارەیەکی زۆرە وە .

ی هەتاوی ١٠٦٦ی مانگی خەزەڵوەری ساڵی  ٩ڕۆژی   ەوەرۆز یەراژپ و خاد ەب
کاتێک بۆ ئەنجامدانی ئەرکێکی تەشکیالتی بۆ  ١٥١٩ی ئۆکتوبری  ١٥بەرانبەر بە 

هۆی کەمتەرخەمیی بەرپرسانی کۆمەڵە لە بەغدا و سلیمانی، لە  ئەرووپا ئەچوو بە
شاعیری گەورەی کورد . نزیک شاری تکریت بە ڕووداوی ماشین گیانی بەخت کرد

 کاک شیرکۆ بێکەس گوتەنی

زوو. . . زووبوو. . . هێشتا زوو بوو  

ووبەه اوادەی ئەم کۆچە کۆ  

 


