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:ڕوونکردنوەیکی پویست
ئم بابت سرەتا بچند وشیک بوو بۆ پرسی ڕیفڕاندۆمی دامزراندنی دەوتی 

کندتر کردنی باسمدەو مای بوون ت و زانیاری دیکی بابپاشان کۆم و کاتاالنیا،ل
بۆیکا ھم نووسین و . بشیکی گرنگیشی پوختی وەرگانک ل ئمانییوە ئامادەم کردووە

.منیش لی دەنووسم ئامادەکردن.گانھمیش وەر

ئامادەکردنی ھۆ برزنجیی
٦/١٠/٢٠١٧

ندا ئنجام دەدە١/١٠/٢٠١٧خۆ ل کاتالۆنییکان ڕیفڕاندۆم بۆ دەوتی سرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رکی دیک ، نتوەی کاتالۆنیا بۆ جا٢٠١٧/١٠/١کوتی سبی ڕۆژی یک شمم، ڕدوو
دوای سرکوتنی ئامانجی ئوەیئم جارە ب ئوەی جی سرنج،. اتڕیفڕاندم ئنجام دەد

یارە پاشدەنگی بکاتژم٤٨،ب تا نن١٠/٣ر،واتخۆی خۆیان ڕابگربتی سدەو،.
MARIANOۆت دی کاربدەستانی حکومتیکئم بیار و ھنگاوە مترسی گورەی خست

RAJOYدریدم ل،.
ئم چژن پوەندی .ۆنییکانی ھر سا جژنی نتوەیی و پشووی فرمی کاتال٩/١١ڕۆژی 

یژووی کۆنی کاتاالنیاوە ھم ب.
،پرلمانی کاتالۆنی بیاری ئامادەکاریی و ڕێ خۆشکردنی دا،بۆ پرسی ٢٠١٧/٩/٦رۆژی 

.پرلمانتار١٣٥پرلمانتار ل کۆی ٧٢ئمش ب دەنگی . جیابوونوەیان ل ئیسپانیا
.وات بڕژەیکی کم زیاتر ل نیوە

Carles Puigdmont تیرباری دژایی وەرگرتووە و سیارەکڕیمی کاتالۆنیا ،برۆکی ھس ،
. دادگا و پۆلیس ئوان سوورن لسر ئنجام دانی ڕیفراندۆمک ل کاتی دیاریکراوداتوندی

. "ب تکا بۆ ب ی سربخۆیی نتوەیی" ھموو ل ژر دروشمی 
جخت لسر پیان وایدەستوور دەبات،ک بھن و پنا بەیوێ ڤیتۆ بکار مدرید د

ئو ئیسپانیایی گوای دوای ھرش توندەکانی . یکپارچیی نتوەی ئیسپانیا دەکات
.فرانکۆ،ئۆتۆنۆمی زۆری بخشیوە ب کاتاالنییکان

گانی ملیۆن کاتاالنی ھن و وتکیان یکجار ب پیشسازی و ھاتوچۆ و بازر٧،٥نزیکی 
تۆریست دەومندە و نایانوێ خروبری وتکیان ھروا بچ بۆ مدرید و ئوان خریان 

ئم دەوتکی کاتاالنیمان دەوێ " و دەنبنبۆی خۆیان دەیانوێ سربخۆ . پ بکن
بداخوە : ی کۆن سرەکی کاتالۆنیا دەArtur Mas."دادپروەرتر و دوور ل گندەی بت

بکاتم تییوایتسیاسی و ن و پرسری ئپۆلیس و دادگا،چارەس وێ بدرید دەی. مئ



."نتوەیکین و دەمانوێ سربخۆ بین و کس حوکممان نکات
دیموکراسی ل ئیسپانیا ڕۆژان دادەڕم و : دەRaül Romevaوەزیری دەرەوەی کاتالۆنیا، 

ننام".
ملیۆن کارتی ٢،٥ری نوسینگ و بنکی برپرسانی داوە و نزیکی مدرید ب ھزکی زۆرە پالما

دەنگدانی گرتووە و بشکی برپرسانی خستۆت زیندان و گرەکتی ئوانی تریش دادگایی 
.بکات

ب لتک ئم ڕووبڕوون سختدا،کچی ھشتا کاتاالنییکان ھر مکوڕن لسر 
نمری ئیرادەی نتوەیک،ک بۆ ئازادی ئامادەی ئمش نیشانی.ئنجامدانی بیارەکیان

قوربانیی.
سختی ڕگای کاتالۆنییکان ھر ئوە نیی،حکومتی ئیسپانیا دژیان دەوەستتوە،بکو 
یکتی ئورپاش وەک جارانی پشوو دیسان ئامادە نیی، ب ئندام قبویان بکات، ڕگ بدات 

م تنیا ئیسپانیامان وەک ئندام وەرگرتووە، ئامادە نین ئوان دەن ئ. یۆڕۆ بکار بھنن
.وتکی دیک وەرگرین

ناوبانگی بھان ل پشتیوە و یانی ،پرسی سربخۆیی کاتاالنیا، کسایتی گورە
"رسلۆنب"خۆییربری پرسی سنسوڕکی تری ھمۆیش دین.

گی ئوروپای ل ئاست ئو داوا دیموکراسی الینکی تری ئازاربخشی بارودۆخی کاتاالنی،بدەن
دۆخی ب تایبتی میدیاکانیان بشک ل ئمانکان، .. و ئاشتیانی ئو چند ملیۆن مرۆڤدا

ئو کات برلین جیاخوازی کاتالۆنیا ب باڤاریا دەچونن ک بیوێ ل ئمانیا جیا بتوە،
باڤاریا ھر ئمانن و بۆ . ویستی نتوەیکواندنیلڕاستیدا ئم ش. تی توند دەبتھوس

ونوەی ل ئمان جیا دەبنوە؟ ک جیابوونوە چییان دەوێ؟ کس باسی دەوت و جیابو
.بۆ پنا بۆ نموونیکی ناجۆر دەبننکردووە ل باڤاریا،ئیدی

٤٢%رۆژ بسر ئنجامدانی ڕیفراندۆمکدا تپڕیوە و گلی کاتالۆنی،ب ڕژەی ٣ئـیمۆ 
دیارە . دەنگی بۆ جیابوونوە و دامزراندنی دەوت دا٩٠%لوەش  ب بشداری دەنگانک و 

تی دیکتاتۆر و ڕەفتار فاشییی دەوالماردانو ڕیگریی و پ و گوڕەشڕەشموو ھو ھی پاش ئ
.برامبری ویستی ئازادیخوازانی ئو نتوەی ئنجامی دا،ئیسپانیا

 ستا بۆتئ م باردۆخوئتانی ئورە بۆ دەوکی گیشوروپا کتی ئکی وەی بروپا و ئ
٩٠٠ئو ونانی ھرش و شاوی دەقانی پۆلیسی ئیسپانی و بریندارکردنی زیاتر ل .ناسراوە

باشترین بگی پشلکردنی مافی مرۆڤ و ب ڕزیی ب مافی وبۆوە،کس ب دنیادا ب
. ،ک وتکی ئوروپایی و ئندامی یکتی ئوروپا ئنجامی داکمنتوە

دان وڕدەنگی وگدرید،بم ڕەفتارەی مر برامبئارام گرتن ب کی خراپ للمۆد تدەب
.و دووبارە بکرتوەبوبتوەل شونانی تریش نی ئوروپا و ڕەنگ ب شوازکی ناشارستا

شایانی باس، دەبت ئاماژە بوەش بدەن،ک کاتاالنییکان ڕیفڕاندۆمی سربخۆیی 
کوردستانیان ب بایخوە ھسنگاندوو و وەک سرچاوەی ئیلھامبخش بۆ پرۆسکی 

.خۆیانیان خمند
دەیوێ وەک کشیکی ناوخۆی ئیسپانیا لم پرس بوان و پیان تا ئستاروپایکتی ئو

ل کاتکدا بنماکانی دەستوور . کردووەانوای، کاتالۆنیا پشلی پرنسیپی دەستووری ئیسپانیای
و کۆنتراکتی یکتی ناوبراو ب ھیچ یاسا و ڕسایک ئو دۆخانی ڕک نخستووە،گر بت 

. یی ویستی جیابتوە و سربخۆ بت،چۆن مامی لتکدا بکاتبشک ل وتکی ئوروپا
 ندی ناسراو بما و بدوا بنProdi-Doktrin 2004 ندیب  وەی )٤٩(ی  لدەدات ب گی دا ر



دە ماکبن ندام چونکئ تتی کاتالۆنیای چاوەڕوانکراو بکی : دەوتر دەووروپایی ھئ
کتی ئوروپا، تا ئو شونی باوەڕی  ب ھاکانی مافی مرۆڤ و دەتوان ببت ئندامی ی

.ئازادی و دیموکراسی و یکسانی و دەوتی یاسا و مافی کمین ھبت
لبردەم ئم بگ یاسایی و دەستوورییدا،کاتالۆنییکان ڕووبڕووی ئاستنگکی تر دەبنوە، 

تی ئکی ندام لئ یاری بۆ بوونر بویش ھکۆدەنگ وەرگیرێوروپادا،ئ ب رەدا .دەبئال
.تۆی خۆی بکار دن و ڕگری دەکاتدەوتی ئیسپانیا ڤی

ردایگردەم دوو ئبئیسپانیا ل،دانت ئامادەیی بۆ گفتۆگۆ و " شایانی ئاماژە پیان دەب
گای یاخود وەک ئوەی تا ئستا ل ڕی.پسندکردنی ئو پرس ئازاد و دیموکراسیی بکات

کاتالۆنییکانیش دەکون بردەم گرتن و زیندانی و . پۆلیسوە ئنجامی داوە درژەی پ بدات
.سزادانوە،بس پ ناچ کۆڵ بدەن و جۆک دابنن

 ڵ خۆیدا کۆمگبکات، لکی ئازادیی و گۆڕانکاریی  ھمای شر شنوەک دەزانین ھ
ب مبستی سیاسی و لژر پردەی تاریکی ئو کشانی .کش نتوایتی زەق دەکاتوە
.دەستواژە جوانکاندا تاسندراون

. ئوروپاش ئو کیشوەرە جوگرافییی گۆی زەویی،ک گیشتۆت برزترین پلی پشکوتن
لتک ئم ھقیقتشدا، ھشتا ب کۆم دەرد و پرسی جۆراوجۆرەوە دەنان و کۆم مین 

بھزترین بزاڤ،ک مترسی لسر ئوروپا دروست کردووە و .ماوەوەلژر پیدا بۆ تقین
کانوەییتن شوسا . دەکات، کریش کران ئچارەس ن ،کر بکرت چارەسیان دەب

یاخود دەبت ھردەم چاوەڕی نائارامی و ناسقامگیری  . نخشیکی نومان برچاو دەکوت
.ما و دروشم و دەستکتکانی خۆیاندابن و بکون پارادۆکسوە لگڵ بن

ئوەی ب گرنگ دادەنرێ، ل میانی ئم رووداوە مژوویدا،ئوەی پرسی سربخۆیی کاتاالنیا 
سرنجی جیھان و بتایبتی ئوروپا بالی ئو کۆم بزووتنوە جیاخواز و سربخۆویستدا 

ش خکھایک پی وابوو ئوروپا شکانوە،ک ھم ئمان فرامۆشیان کرد بوو، و ھمی
ل .بھشت و ھر کس و نتوەیک تیدا بختوەر و ب دوا ھواری ویستکانی گیشتووە

ھموویشی گرنگتر ئوەی پرس نتوەییکان چند پراوزیش بخرن و سردەمان گرنگییان 
ندروە و ڕاناوەستنرگیز خامۆش نابن و ناکوژھ درێ،لن م . نپوە ئمانروو ئس ل

بارودۆخی ئستا ل وتی ئیسپانیا دەیبینین و ئو چند وتی تر ک ل خوارەوە ئاماژەمان 
 شی کستا چارەسیتوانی تا ئمی دیموکراسیس نسیست نن،کلموە دەسداون،ئپ

رداریدەستبکراسی نیانتوانییوە،نتوەییکان بکات،چونک بانگاشکرانی دیمو
رژەوەندیی نتوەییکانی خۆیان بن و ئو ستنتی پی گیشتتون، ـ دیارە لسر ب

کی دیکژماری خھک بچیان توێ لـ نایان ی. ب دیموکراسین ک نو شوتا ئ
برژەوەندییکانی خۆیان و ناوبراو ب ئاسایشی نتوەیی خۆیان نکوت بردەم 

دڤید کامیرۆنی سرەک وەرزیرانی . دیموکراسییان ل بیر نیی و نایانوەئو کات .مترسی
کات وتکم : پشووی بریتانیا،دوای چند روداوکی تیرۆریستان ل وتکیدا ڕوویدا، وتی

.دەکوت مترسیییوە،پرسیاری دیموکراسیم ل مکن
ک رۆژنامی در تاگ شپیگلی من ب کورتی ناوەڕۆکی ئو ڕاپۆرتتان پشکش دەکم،

.دا ئاماژەی ب بزووتنوە سربخۆخوازەکانی ئوروپا کردووە١/١٠/٢٠١٧ئمانی ل رۆژی 



کقانی باروودۆخی کاتالۆنیاوە،دیارە دوای شم گشت پرسییی ئڕدەنگ و ،ل کی دیکجار
ھاتوە سر شانۆی جیھان و سلمندرایوە، ھیچ ،رەنگی بزووتنوەی رزگاریخوازی نتوەیی

.ھزک ناتوان  بری پ بگرێ و ھیچ سردەم و قۆناغکیش نایکوژت
سرچاوە رۆژنامی در ..بنۆرە ئم کورت ئینفۆگرافیای،لسر ئو کشانی ئاماژەمان پداوە

.تاگ شپیگلی ئمانی

:کاتالۆنیا
لسردەمی .دژ ب حکومتی ناوەندی مدرید ھی،کاتاالنیخباتکی مژوویی دورودرژی 

.ئم ناوچی،قی برەبرەکانی بووەفرانکۆی دیکتاتۆردا،
بۆ ملیۆن خۆپیشاندانکیان سازدا،٧،٥ملیۆن کاتاالنی ل کۆی ١،٥نزیکی ٢٠١٢سای 

مدریدەوە پراوز کاتاالنییکان وا ھست دەکن ل الین . دامزراندنی دەوتی خۆیان
بۆ سربخۆیی و .بتایبت دەبت باجکی زۆر بدەن ب مدرید. خراون و زیانیان پ گیشتووە

.دامزراندنی دەوتی کاتاالنیا کۆم و پارت کۆنپارز و چپ گنجکان پکوەن
:وتی باسک

.فھرەنسی ھھیھPyrenäenباسک گلکی 
کھس ٨٥٠،دا ETAلھ سھردەمی .لھسھدەمی فرانکۆدا باسکھکان چھوساونھتھوە. ڕۆژانھدا بھ باسکی قسھ ناکھن

. . کوژران و حکومھتی ئیسپانی زۆر بھ توندی لھ دژی باسکھکان بوو
.دەستبھرداری چھک بوو٢٠١٧.ی قھدەغھ کراBatasunaازیپارتی سھربھخۆخو٢٠٠١

:سکۆتلھندە
بو نوتی دەکوت  پشتیان بستووەئمان.ڕیفڕاندۆمی کردو سرکوتوو نبوو٢٠١٤

دا،جارکی دیک ٢٠١٦ی بریتانیای مزن لBrexit /دوای کشانوە. انوتکیکناری دەریای 
، EU//پاپشوە و زۆربی سکۆتی دەیانوێ ببن ئندامی یکتی ئوروبابت ھاتۆتوە

،داوای Nicola Sturgeon، ب سرۆکایتی SNPسرۆکی نوێ پارتی ناسیۆنالیستی سکۆتی 
.سربخۆیی دەکات

:باکووری ئیرلندە



.ەتا ئستا دیوار کاتۆلیکی و پرۆستانتی ل باکووری ئیرلندە بلفاست لک جیا دەکاتو
کچی پرۆتستانکان . چپی ناسیۆنالیستنSinn Feinالینگری یلکاتکدا کاتۆلیک ئیرییکان

.کی شاھانی پادشایتی ئینگلیزنینگری پارتی پادشایی سر ب کۆشال
، ک دابش بووە بسر مارکسی و کاتۆلیکی چپی دا،سانی ساڵ دژی ئینگلیز IRAڕکخراوی 

سرلنوێ سنوورەکان بۆت کش و ئیرییکان .  گیشتن ڕکوتن١٩٩٨سای . شڕیان کردووە
.دەیانوێ ل یکتی ئوروپادا بمننوە

:دورگکانی فۆڕەر و گرینالند
ال خۆیان ئیدارەی ھردوو . ئم ناوچان سر ب پادشایتی دانیمارکن،نک یکتی ئوروپا

گرینالند . م پرلمانیان ل کۆپنھاگن ھین و ھر الیکیان سروو دوو ئنداخۆیان دەک
ھیچ ب. زیاتر و بگرە دەوتیش دەکنداوای ئۆتۆنۆمیبردەوام گوشار دروست دەکات،

ویستانکی خۆشیرنامبڵ بروکسل داو دۆستانگنان .لمھرھبۆ وەرب گرینالند کراوەی
.ین ندایکتی ئوروپا داوای کرد مافی کار ب چ٢٠١٣و سای 
:کۆرسیکا

نجا ساپ زیاتر لیم دورگدا،ل ل ١٧٦٩ک،رەنسایف ر بس ل یالماردان ھپ
ک بزاڤی رزگاریخوازی کۆرسیکایی ئنجام دراوە،ئم ل کاتکدا. الینی جیاخوازەکانوە

. شاو دەکون بربانککان،ڤیالی فرەنسییکان، خانووون گشتوگوزار،.ئاشتیخوازیش بووە
وازیان ل زەبروزەنگ FLNCجیاخوازەکان. کورسیکی دژی سربخۆیی بوون٥١%،٢٠٠٣سای 

لیستی ناسیۆنالیست کورسییکان بھزترین ،دا٢٠١٥ھنا و ل ھبژاردنکانی شارەوانی 
.بوون

:بلژیکا
بۆ ماوەی سا ب ،کاوتی بلژیدا،بووە ھۆی ئوەی٢٠١٠ڤالۆنی ل ھرای نوان فالمی و 

ل فالندی ل بشی ھۆندی . لرە بشکی تنیا لسر مسلی زمان.حکوومت بمنتوە
بلژیکا وتکی فیدڕای ب .بلژیکا،فالمی قس دەکن،ل ڤالۆنی زیاتر فرەنسی دەئاخڤن

کان دەمندترن ل فالم). فرە کولتوور(لگڵ برۆکسلی پایتختی مولتی کولتی. ئۆتۆنۆمییوە
ئستادا فالندەرە ل . ڤالۆنییکان و زۆریان نایانوێ ب پارەکانیان یارمتی  ڤالۆنییکان بدەن

.Nieuw-Vlameseحوکم دەکن و ھاوپیمانی ناسیۆنالیست میانەوەکان
:باکوری ئیتالیا

داوای جیابوونوەی باکوری ئیتالیای لLega Nord دا پۆپۆلیستی ڕاسەو ١٩٨٠ل سای 
نخشی دەوتکی ئایدیالی Umberto Bossiسرۆکی پشووی پارتک . باشوور کرد
Padanienتخۆ دەگر ل م ناوچانئ داڕشتووە،ک:Friaul-Julisc

,Venetien,Lomburdi,Piemont,Liguriern,Trentino-Südtirol,Emilia-Romaga &Aostatal . لھ
ل . ە حوکم دەکاتLegaل Piemont,Lombardie, Venetienوە  ئم پارت٢٠٠٣ای س

بانگوازی . چاالکی و ھوڵ ھی،ک داوای دەوتۆکیک دەکنVenetienدەوروبری
یزم دەکبنفیدڕاوتوو نرکس وەدەچن ـ ل .

:باشووری تیرۆڵ



دا کۆمیتی ٦٠ل سای .خرای سر ئیتالیا١٩١٨نمساوی سای / باشووری تیرۆی ئۆتریش 
ڕۆم ئۆتۆنۆمی دا ب ١٩٧٢سای . تریکی تقاندەوەی ل باشووری تیرۆڵ وستگی ئلڕزگار

باشووری تیرۆڵ سر ب ناوچیک،ھاوکاری  . فراوانتریان کرد١٩٩٢خک زمان ئمانکانی و 
یرانی .باشووری ئیتالیایھۆی ق ی رۆم بوەتدەکات،ل دارایی داوای پارەی زیاتریان ل

پارتی ئازادی باشووری تیرۆڵ ک داوای . جیاخوازی بندتر دەبتوە/بانگاشی سربخۆیی
.دەوتی خۆیان یاخود یکگرتنوە لگڵ ئۆتریشدا دەکن

بۆسنیی:
سر ب ،کۆسۆڤۆکۆسۆڤۆ ھرمکی یوگوسالڤی بوو،کات یوگوسالڤیا ھوەشایوە١٩٤٥دوای 

لالین ناتۆ ١٩٩٩لسر ئوەی دوای ئوەی ،ڤۆ ئلبانییکان سووربوونکۆسۆ. سربستان بوو
زۆرینی سربکان کۆسۆڤۆیان . بانگی سربخۆییان دا٢٠٠٨وە پشتیوانیان ل کرا سای ، و

ئوانیش وەک .باکوور جڤاتکی سربی ھی خۆیان دەبن بڕوەل.بجھشت
لگرادکۆمۆنیستر بوە سوێ بچندۆنیا،. کان دەیانی ماکتی درواسو ل لبانییئ

.دەکنSkopieناسیۆنالیستکان شڕی 
:ترانسترین

لرە زۆرینیکی .ئم ناوچیش پارچیکی لپاش ھوەشاندنوەی شورەوی دەرکوتووە
لوە دەترسن . مۆلداوەوە نییپوەندییان ب خکی ڕۆمانی زمانی .رووس و ئۆکرانی دەژین

ھروەھا ل ناوچکانی . ببسترنوە  ب بشی رۆژئاوا و بخرن سر دەوتی سنووری ڕۆمانیا
زمانی رۆمانیی مۆلداڤییکان  ) سالڤکان(دیکی یوگوسالڤیا رووس و ئۆکرانی و بولگاری 

.سترین ھزەکانی رووسیای لیک ل تراننایانوێ سر بم الین بن و پشت ل رووسیا بکن،
:ئۆکرانیای رۆژھت

 تی ئۆکرانیا٢٠١٤لرۆژھ تی دروستکرا،وە لوان حکومن ڕە لوە دژی وشن کیڤالی ل
تسارەکان و ،فالدیمر پۆتینزۆرجار. اوە پشتیوانییان ل دەکرێیاخییکان ک لالین رووسی

ردەمی کۆمۆنیست جیاخوازەکان دەیانکان دۆنیسک و لۆگانیکس ی خۆیان سسازیوێ شارە پیش
دادگای ئۆکرانی ھوی دا زمانی . برن بڕوە،ک سیاستی ل پایتختی ئۆکرانیاوە وەردەگرن

.چند ملیۆن ئۆکرانی خۆیان ب رووس دەزانن.رووسی البرێ
:قرم/کریم

١٩٥٠کرم تا .ڕاگیاندسربخۆیی خۆی١٩٩١شورەوی ھرەسی ھنا و بش ئۆکرانیا سای 
ڕووس دەزان ی خۆی بی زۆرینکڕووسیا بوو و دانیشتوان ر بشتا سھ . یم نیوە دورگئ

زمانی فرمی ئۆکرانی و رووسی و . ،ڕایگیاند بۆت  کۆمارکی ئۆتۆنۆمی ل ئۆکرانیا١٩٩٢سای 
٢٠١٤مانگی ئازاری . کیریم تاتاریکنگرانی یکییڤ الی ل وروپا و ناتۆ،کاتردەوام تی ئب

ئمانیا دانی ،جیاواز لوەی کۆسۆڤۆ. بوون سربازە رووسکان پشتیوانی ریفراندۆمیان کرد
.بم جیابوونوەیدا ننا

من وەک کوردک ب ھموو ھست و نست و باوەڕم پشتیوانی ل سربخۆیی ئم نتوەی و 
پیرۆزە خباتی ڕەوا و ئامانجی دروستی کورد و .دەکمبندەستکانی دیکی دنیا ھموو نتوە 

لرەشدا بوپڕی دنیاییوە دەم،سربخۆیی . کاتالۆنیا بۆ سربخۆیی و ب دەوتبوون
کاتاالنیا،دەبت سرەتای گورەترین وەرچرخان ل ئوروپادا،ب دیمنی نخشیکی 

. سرلنوێ داڕژراوەوە



:کاتالۆنیا بوانلسرزیاترزانیاریۆب
http://www.pasok.eu/default.aspx

.وەرگرتووەمانی چند رۆژنامیکی ئداتاکانی سوودم ل بۆ نووسینی ئم وتارە،: سرنج

.


