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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

                     ۲۹۱۲/  ۹۰/  ۱۳                                                         سرلوڅ مرادزی

 هرهیواد خپله ملي ترمینالوژي لري

نجم کاویاني ښاغلي د مشعل بریښناپاڼه کې مې د
 (۱ )

وییونه ملي »  چې پښتو ژباړه یي «واژه ها مرز نمی شناسند » د  

 ورښکته شو او هغه به به لږ روسته ته داچې ددې لیکنې تل .هولوستلیوه لیکنه الندې، سرلیک  تر «ژني یپولي نه پ

په  د وخت او ځای او منطقي رغښت نه لريسرلیک  هیڅ  د لیکنې داسې راوسپړو، خو مخکې له مخکې باید ووایو چې

  !داییتړاو داسې عمومي حکم نه شي ک

او هیوادونو ته ورتللی شي خو نورو پولو ې څخه وییونه ) کلمې ( د اړتیا له مخې د یوه هیواد له ملي پولو یا سیم ځینې

راواخلي او څه ال دا  خامخا هیا ژبه دې له بل هیواد یا ژبې څخ و نورو وییونو ته اړتیا نه لیدل کیږي چې یو هیوادځین

ون او ، تلیفلګې پتوګه موږ راډیو، تلویزیونینیتونو په موخه ترسره شي. د ب ار دې د ټاکلو سیاسي او فرهنګيچې دغه ک

( ته اړتیا نه لرو Supreme courtڅخه یي راواخلو خو سوپریم کورټ )داسې نور وییونو ته اړتیا لرو چې له اروپایي ژبو 

په وړاندې یي چې تیاره یي خپله ملي ژبه پښتو  چې له انګریزي یي راواخلو او د خپلې ملي اصطالح ) سترې محکمې (

 . پرځای او داسې نور او پارلمان د ولسې جرګې یونیورسټي د پوهنتونیا  کې لرو، وکاروو

حاتو خوښوونه او پورونه د داچې له پردیو ژبو د مصطلاو بل  هیڅ ځای نه لري په دې ډول دلته عام حکم صادرول

په  لخوا د ژبپوهانو په مرسته و واکمنو کړیو لکه د علومو اکاډمۍهرچا دنده نه ده او دا کار باید په افغان دولت کې د ټاکل

 ترسره شي. احتیاط

یوه  پورې له سره تر پایه لیکنه کونکي ټولهچې د لی وکړمپه دې خبره ټینګار باید د خپلې لیکنې په پیل کې  همدارنګه

د  په نوم سره د خواخوږۍ دې ژبې ته د خدمت لپاره نه، بلکې هغه د درې ژبې د اړتیا او دې ژبې سیاسي لیکنه ده او

مزار د لوړپوړو  په داسې حاالتو کې چې په مزار کې د ابومسلم خراساني واټ د. وې دهسیاسي موخو لپاره لیکل ش

یږي، په رسنیو کې د ک او د افغانانو د پراخ غبرګون سره مخ ایراني جاسوسانو په نوم نومول کیږي چارواکو په الس د

 ولو پرته بله مانا نه لري !درې ژبې د ګوښه توب په اړه د مکر اوښکې تویول، د پرله پسې ملي النجو له پنځ

بنۍ موخې او د هیواد حالجي شي او د لیکونکي ټولې سیاسي او ژ باید که څه هم ایجابوي د نوموړې لیکنې ټولې خواوې

د درې ژبې د  پرځای د ژبې موضوع منځته رااچول او او چارو د نورو عمده غوښتنو چنو حاالتو کېیپه داسې کړک

 ته لیکنې یوازې غټو موخو نوموړې د به دلته خو، رل شيییو په یو وشم باید اوښکې شوېتوی  مظلومیت په اړه د مکر

     .راواخیستل شي د تبصرې لپاره او ځینې مونډیزې برخې به کتنه وشي ،په سترګه« یو موټی خروار »  ددې متل

 افغانستان دولت بیرون و روند در ینمعی هایی گروه پسین، دهه   چند در»  کي ید خپلې لیکنې په پیل کې ل نوموړی

 مرزهای چهارچوب در را ن زبا مرز و کنند می پاره پاره سیاسی مرزهای پایه بر را دری فارسی زبان گسترده   قلمرو

 این اینکه دلیل به دری فارسی اصطالحات از شماری برد کار با آن پی در و سازند می محدود کشور سیاسی

 « .کنند می مخالفت شود، می استفاده افغانستان سیسیا مرزهای از بیرون دراصطالحات 

ه پراخد واکمنۍ ژبې  د دري پاړسوننه او له هغه بهر ټاکلې کړۍ  روستیو څو لسیزو کې په افغان دولت کې د» ژباړه : 

او ساتي  هپولو په چوکاټ کې محدود سیمه د هیواد د سیاسيد ژبې دا  د سیاسي پولو پر بنسټ ټوټې ټوټې کوي اوسیمه 

، مخالفت یاسي پولو څخه دباندې کارول کیږيپه دې المل چې د افغانستان د س ونو سرهر وییید یو شم بیا د درې پاړسو

 «کوي .

. د نورو هیواد او افغانستان نومیږي، خپلواک یو جال لري هغه یي اوسیږي او تابعیت انپه کوم هیواد کې چې افغان

کې د هیواد د ژبو په اړوند ویل  ماده ۱۱په  دې قانون ، داساسي قانون لري تهځانهم  خپلواکو هیوادو پشان افغانستان



  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 له ژبو مروجو نورو د كې وادیه په او پامیري نورستاني، یې، پشه ي،څبلو تركمني، ازبكي، دري، ،د پښتو »  کیږي

 .دي ژبې رسمي دولت د دري او توښپ خهڅ جملي

 پریوې خهڅژبو پامیري یا او نورستاني یې، پشه ي،څبلو تركمني، ،ازبكي له اكثریت خلكو د چې كې سیمو هغو په

 دولت.  یږيتنظیم لیارې له قانون د یې ولډ تطبیق د ده، ژبه رسمي دریمه ژبه هغه رهیسرب دري او توښپ له كوي خبرې

 را مطبوعاتو، د كې وادیه په .تطبیقوي او طرح پروگرامونه اغیزمن لپاره پراختیا او تیاړ پیاو د ژبو ولود ټ افغانستان د

 مصطلحات اداري او علمي ملي، موجود كې وادیه په. دي آزادې ژبو ولومروجوټ پر ادیوه د خپرونې اوتلویزیون یوډ

 « .يږكی ساتل

نه دی او دولت کې هم  ټاټوبیژبې  افغانستان هیڅکله په یوازې ځان د دري بیانوي چې ماده په ډاګه ۱۱ د اساسي قانون

ر وګړو ژبه ده چې حقوق یي یزموږ په افغاني ټولنه کې د یو شمبلکې هغه یڅ شان یوازېنۍ رسمي ژبه نه ده دا ژبه په ه

موږ په ټولنه کې د زدرې  چې دا د کاویاني د ادعا په خالف .نورو ژبو ترڅنګ خوندي ديد په اساسي قانون کې د هیواد 

په دولت کې دننه او یا  دوهمې رسمي ژبې پتوګه تسجیل ده، دروسته کې له پښتو  او په اساسي قانون ژبه ر وګړوییو شم

  .دالییښیخطر نه شي پته  لخوا هغې کړۍ کومېهیڅ د دباندې 

، بیا خو پښتنو د خپلې پښتو ژبې څخه زیات درې پښتانه وي لکه څنګه چې دهته د کاویاني د اشارې موخه،  که کړیو

لیکوال پخپل یو کتاب کې هغه پښتانه شاعران او   ۲۸۱رشاد  لشکورعبدا پوهاند. و ژبې ته کار او خدمت کړی دیپاړس

د پوهیدو  البته. دي خپل اثار لیکلي او هغه یي دري پاړسو ژبې ټولنې ته وړاندې کړيیي په دري پاړسو  چې ژنيیراپ

 . کړي ونهې یادخپل کتاب ک یات دی چې ارواښاد رشاد یيز ر په وارو له هغوید پښتنو لیکوالو او شاعرانو شم ،وړ ده

شاعران پالل شوي او نازول شوي د پښتنو په دربارونو کې د پښتوژبو لیکواالنو پرځای، دري ژبې لیکواالن او بلخوا 

. دري ژبې په اوسه پورې په همدې ژبه روانې دي دري ژبه ویل شوی او د دولت چارې تر تل . په دې دربارونو کېدي

و د په حقوقو او ونډې خیټه اچولې بلکې د هیواد نورې ژبې یي هم کونج ته کړي اافغان دولت کې نه یوازې د پښتو ژبې 

ګوښه په افغانستان کې نه یوازې دا چې  دري ژبه، د ادعا په خالف! د کاویاني ټولو ژبو پر حق او څټ سپره پاتې شوې

 !ي ديیي درول ، بلکې پښتو او نورې وطني ژبې یي ګوښه کړي او د نیستۍ په موړګهشوې نه ده

ال یچې پخوا په سیمه کې استعمار په بالبته د کاویاني او د هغه د شریکباڼو د اندیښنو د لیري کولو لپاره باید وویل شي 

د ژبو په ګډون د استعمار بڼې . نن د سیمې ټول ولسونه ویښ شوي او هڅه کوي چې له سیمې څخه لو بڼو واکمن وویب

لکه څنګه چې پاړسو د ایران،  ، راڅرګند شي .ه هم نوی ارزښت پیداکويملي ژبخپل هویت چې هلته کړي او پختمې 

دغسې د افغانستان  ،، ترکي ژبه د ترکیي د ملي هویت لپاره یو اړین عنصر دیتاجیکي د تاجیکستان، ازبکي د ازبکستان

و په دولت کې رسمیت ر وګړو ژبه ده ایره د پښتوژبې شتون اړین ګڼل کیږي. درې ژبه د افغانستان د یو شمد هویت لپا

نه خپلې ملي څنګه چې په ګاونډ او نړۍ کې ټول ملتونه او هیوادو .ستان هویت به په پښتو ملي ژبه ويهم لري خو د افغان

کله چې  .وژبه د خپل هویت پتوګه ونه کاروي( وي او پښتدوده )مستثنییژبې لري او کاروي یي، افغانان ولې له دې اره ب

. افغانان باید وه ملي او سراسري ګټه او ارزښت ملي ژبه دهښتونو څخه غږیږو له هغو څخه یموږ د ملي ګټو او ارز

  .ګ کې پر دغه ارزښت هم اتفاق وکړيپښتوژبه د ملي او سراسري ژبې پتوګه وګڼي او د نورو ملي ارزښتونو په څن

 را بلخی خبرنگار بابی، بصیر م ۲۹۹۸ /خ ۱۳۸۱ سال در افغانستان حکومت»  کې وایي  کاویاني د خپلو نیوکو په لړ

 یک در "دانشجو و دانشکده دانشگاه،"اصطالحات  برد کار خاطر به بلخ والیت دولتی تلویزیون ارشد کارمند دوبا همراه

خ  ۱۳۰۱سنبله  ۱۱پیش )  زرو دو همین۱ .کرد مجازات "محصل و پوهنزی پوهتنون،" اصطالحاتجای به فارسی متن

 و دانشگاهاصطالح  برد کار با افغانستان پارلمان های کمیسیون از یکی عضو چند خالفتم )م ۲۹۱۲ سپتامبر ۱ /

 « .یافت گسترده بازتاب کشور بیرونی و درونی های رسانه در و کرد برپا جنجال دانشجو

نه نورو خبریال بصیر بلخي د بلخ والیت د دولتي تلویزیون د دوه تز کال  ۲۹۹۸ل /  ۱۳۸۱افغان حکومت په » ژباړه : 

دانشګاه ، دانشکده »  پرځای د « پوهنتون ، پوهنځي او محصل » ښاغلو چارواکو سره په ګډه په یوه پاړسو متن کې د 

کال د  ۲۹۱۲مه / د  ۱۱کال د وږي په  ۱۳۰۱. دوه ورځې مخکې د ) وییونو په کارونې سره مجازات کړل« ودانشجو 

وییونو سره په مخالفت،  د دانشګاه او دانشجو د افغانستان د ولسي جرګې د یوې جرګګۍ څو تنو غړو مه ( ۱سیپټمبر په 

 « وهش سره مخ پراخ غبرګون لههیواد او بهر کې د رسنیو چې  شخړه رامنځته کړه یوه
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

اخ غبرګون روستۍ پریکړې چې دده په خبره په کور دننه او بهر یي پر داسې ښکاري چې کاویاني په ولسې جرګه کې

 د . په پورته جملو کې کاویاني خپله هم د ولسې جرګې پرځایوولی وي او دا مقاله یي لیکلي وي، کړیرامنځته کړ

 .ي ترمینالوژي له کارونې ډډه وکړيکاروي او هڅه کوي چې خپلو ټولو جملو کې د مل ویي، پارلمان

، په انګلستان کې د بوندسټاکپه جرمني کې  ،وماد ولسې جرګې ته چې روسیه کې که له ښاغلي کاویاني پوښتنه وشي

پخپل هیواد  موږ ولېنو بیا  وایي،مجلس نمایندګان ، په ایران کې کانګرس، په امریکا کې عوامو او عیانو مجلس

 ؟ ونه وایو، د هغه ځواب به څه وي ولسې جرګه افغانستان کې

ه، ایا افغاني هویت منو او خپلواک هیواد پتوګه منو او که نیا موږ افغانستان د یو ټوله خبره په دې چورلیځ راګرځې چې ا

حات سانتیاوو لپاره خپله ژبه او مصطل؟ که خبره هوکې وي نو بیا خو اړینه ده چې دولت او اداره د خپلو چارو د اکه نه

له  وژي ولرو اولرو چې ملي ترمینال او دنده د نورو ملتونو پشان موږ هم حق .ي چې موږ یي ملي ترمینالوژي بولوولر

 . دی او دولت یي په پلیتوب مکلف ګڼل شوی ماده کې تسجیل ۱۱اسي قانون په د اس داسې ترمینالوژۍ مالتړ

، ایا انګریزان یي ورسره مني او یا که په ایران کې د کې د یونیورسیټي پرځای دانشګاه ووایي که څوک په انګلستان

خپله نستان کې په افغاولې نو بیا موږ . هیڅکله یي نه منيالبته  ؟رسره منيانیان یي ودانشګاه پرځای پوهنتون ووایي ایر

 !هغې ونه ویاړواو پر پوهنتون ونه وایو ملي اصطالح،

ندوی ې پوهنتون د افغانانو د هویت څرګهمداس ،، دانشګاه د ایرانیانوې یونیورسټي د انګریزانو هویت ښۍلکه څنګه چ

  . دی

هر ځای کې  په هر وخت او دا مفهوم «واژه ها مرزها را نمي شناسند » لي پولي نه پیژني داچې کاویاني وایي وییونه م

ونو چې ایران ورسره ګډه پوله لري، په لور او ( د ترکیي او عربي هیواد. د دانشګاه ویي )کلمهاو برابر نه خیژي سم

 !يکی هم له پښو راوغورځوله اوښتلو سره سم به یي اړوون .پوله نه شي اوښتالی

 !ییونه باید د پولې دېخوا راواوړينستان ګڼل کیږي چې داسې ود ایران د فرهنګي یرغل لپاره مناسب ځای افغا بیا نو

ان لري ناو هوښیار افغا ، خپله ملي ژبه او ترمینالوژي لرينی افغانستان نه دی خپل هویت لرياوس افغانستان هم پخوا 

او مخه یي پیژني  له ورایه ه کېد هغه په پیټار او بوخڅ چاودیدونکي توکيفرهنګي باروت او نور  چې د دوښمن او غلیم

  .نیسي

 می تاجیکستان آن از را تاجیکی و افغانستان آن از را دری و ایران آن از را فارسی» د مقالي لیکونکي بل ځای وایي   

 ها گروه این دوم گام در  .کنند "هتیوریز" سیاسی های پردازی اندیشه با را "نگرش" این که کنند می کوشش و دانند

 غیرفارسیاصطالحات  ترفند این با  .بیگانه و است فارسیاصطالح  آن و است دری اصطالح  این که شوند می مدعی

  « .کنند می تحمیل دری فارسی زبان بر را

دیښنو ې څه ته په سیاسي ان، دري د افغانستان او تاجیکي د تاجیکستان بولي او هڅه کوي چې داسپاړسو د ایران» ژباړه: 

او دا بل یي د پاړسو او پردی  . په دوهم ګام کې دا ډلې ددې ادعا کوي چې دغه ویي دريورکړي« تیوریکه بڼه » سره 

 .«درې پاړسو باندې تحمیلوي ، پر. په دې چټیاتو سره ناپاړسو وییونهدی

اجیکي یي په تاجیکستان او پاړسو یي په ایران کې او دنده چې ت خپلو اوږو هغه پیټیرباید وویل شي دري ژبه پ لومړی

او دنده په افغانستان کې پښتوژبه لري او دا هغه منځټکی دی چې کاویاني  داسې پیټیپر اوږو ، لري په افغانستان نه لري

 محلې ېافغانستان کې د دري پشان ډېرې نور بله دا چې .او شریکباڼي یي یا نه ګوري او یایي له کتلو سره سره نه مني

دغه حالت بیا په ایران او او حقوق یي خوندي دي خو ژبې شتون لري چې د افغانستان په اساسي قانون کې تسجیل 

ددې او نه ددغو محلې ژبو حقوق هلته  پاړسو او تاجیکي په څنګ کې نورې محلي ژبې نه لري د تاجیکستان کې

هیواد ګړتیاوې لري او د ژبو دندې په هرهیواد ځانتوګه هر په دې. سي قوانینو کې تسجیل او خوندي ديهیوادونو په اسا

 کې توپیر لري.



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ،ی چې څارنوالۍ ته په پشه یيادیطالح لرو. داسې نه شي کیا د ښاروالۍ اص افغانستان کې موږ لویه څارنوالي

یوه هیواد کې په  پهاو دري ژبو جوړ نومونه وکارو او یوه اداري اصطالح  بلوڅي ،ترکمني، پامیري ،ازبکي ،نورستاني

، نو د ي ده په دري کې دادستان کل ووایولس ګونو بڼو او نومونو وکاروو. که لویي څارنوالۍ ته چې ملي تر مینالوژ

ه بل هیڅ هیواد کې نه پ ، چې داسې کارهیواد نوري محلي ژبې باید هم دا اصطالح په خپلو بڼو ونوموي او هغه وکاروي

لي لتون او پاشلتیا په لور بیایو چې له میکړو، په لوی الس هیواد او ملت د بکې پلی  ادکه موږ یي پخپل هیو دی شوی او

پایلې ته  ورته ،وشاربوحات لسې جرګې وییونه او مصطلیا و داسې که د پوهنتونهم .تاوان پرته بل هیڅ ګټه نه لري

 . رسیږو

حاتو ر نه دی تپل شوی بلکې د ملي مصطله زوژبه پ بله د هیواد پربرعکس د پښتوژبې هیڅ ویی  ونود کاویاني د تور

له  کله چې دلته البته .پښتو ویونکو لپاره هم الزامي ده په هیواد کې د ټولو ژبو د ویونکو او په هغې ډله کې د ،کارونه

 د دا الزام د ملي مصطلحاتو په چوکاټ کې محدود دی، په نورو برخو کې د هیواد ټولې ژبې الزام څخه یادونه کیږي،

 .وییونو په کارونه کې خپلواکه دي

 رو این از است، افغانستان سیاسی قلمرو از فراتر فارسی زبان فرهنگی قلمرو» کاویاني وړاندې ځي او لیکي همدارنګه 

 ی دستگاه بر ها ترکیب واصطالحات  تحمیل که حالی در  .باشد فهم قابل گویان فارسی همه برای بایداصطالحات 

 « .کشد می انزوا به آنرا و سازد می نامفهوم فارسی زبان قلمرو همه برای را زبان دری سیفار زباناصطالحات 

ید د ټولو د پاړسوژبې د واکمنۍ فرهنګي سیمه د افغانستان له سیاسي بریده پراخه ده، له دې کبله وییونه با» ژباړه : 

 ، د وییونو او تړنګونو پرجوړښتد وییونو  ېژب . په داسې حال کې چې د پاړسو دريدو وړ ويیپاړسو ژبو لپاره د پوه

 .«دو وړ ګرځوي او هغه د ګوښه توب په لور بیایي یژبه د نه پوه پاړسو ، د پاړسو د واکمنۍ پر سیمه،تپل( )ترکیبونو

 مونهپروگرا اغیزمن لپاره پراختیا او تیاړ پیاو د ژبو ولود ټ افغانستان د دولت» مه ماده کې لولو  ۱۱د اساسي قانون په 

دلته نه دي ویل شوي چې افغان دولت پر ټوله سیمه او نړۍ د پاړسو ژبې د واکمنۍ لپاره مکلف «. تطبیقوي او طرح

. افغان دولت او افغانان مکلفیت نه په افغانستان کې د ټولو ژبو د پیاوړتیا دنده لري ګرځول شوی بلکې ویل شوي، دولت

افغانستان کې د دري ژبو لپاره د افغانستان د نوروژبو په څنګ کې د هم  درې ژبه په ټوله سیمه واکمنه کړي بلکې لري

لومړی داچې دوی د  :ي دوه موخې لري. دلته له داسې طرحې څخه کاویاني او شریکباڼساتيبه اواره  انډوله ودې الره

و ژبو له برخلیک سره تماس هیواد نورې ژبې په پام کې نه نیسي او حتي کاویاني پخپله ټوله لیکنه کې د افغانستان د نور

لومړی په ژبو د خپلو  . موږ تهلوژي په نښه کوينه نیسي او پرهغو ښویه تیریږي او دوهمه دا چې د هیواد ملي ترمینا

 په دې موخه چې سیمه وال پرې پوه شي او د سیمې په لهجو او تړنګونو . که د هیواد هره ژبهپوهه ارزښتمنه ده افغانانو

او خپل خلک په پام کې ونه نیسو او هغه د پردیو د فرهنګي ګټو قرباني کړو، داسې الر  چو کړویککړ یي ()ترکیبونو

 !او منزل ته نه رسیږي موږ سره یو افغان هم نه مني

     

، ایران داسې هیواد دی چې په افغانستان کې یي د نورو ګاونډیانو برعکس ره دیه کور دننه د ژبنیو متعصبینو سربپ 

     !ده ل په سر کې ملي ترمینالوژي په نښه کړېفرهنګي یرغ

 یادونه :

 (۱  )
، بیرو او داراالنشا غړی پاتې شوی. د نظارشورا نجم الدین کاویاني د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند د سیاسي

د ملګرو  یي رهدرلود او د افغانستان لپا اسالمي جمعیت او د هزاره ډلو سره د شمالټلوالې په جوړولو کې یي لویالس

. نوموړي له ډېر بوټلې ونډه اخیستې دهډاکټر نجیب پر ضد یي په کودتا کې او د  ملتونو د سولې د کړنالرې په شنډولو

رل یشم پخوا په ګوند کې دننه د نظار شورا او جمعیت لپاره کار کاوه او په شمال کې د سیکټاریستي فعالیتونو د سر سړی

 .چې همغه سیکټاریستي او ایراني اجندا مخې ته بیایي چوپ وو او اوس یي بیا په فعالیت پیل کړیدای شي. څو موده یک

  !خپلو منځو کې وجنګوي او غواړي د ژبو پر سر افغانان او په دې اړه لیکنې کوي نوموړی ژبني تعصب ته لمن وهي

 پای


