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دد  وو  ننیینوسنوسۆۆخخ  یی  ههارارچچ  ییمافمافۆۆبب  ییسالمسالمییئئ  ییرتوورتووگگآآ  ههی  یییننییروانروانتت ئییآوردآورد  ییتت  ههوو  هه  ییلل  ههآر عآر ع  ههبوببوب  ههئاساناس اساناس یی   ... ...
  
 و یی هشیم هه و یت هڕ هبن یر هس هارچ  هآ بكات  هی یاستڕ و هل ینكول ب هه س هآ م هآ  هگن هڕ 
 یی هو هت هن یم هست  هب نانه ییتاۆآ و آوردستان یل هگ یت هیوا هت هن ی هشآ ی هو هر هآالآ هی
 آوردستان یل هگ یآان هۆڕ  هآ ، هو هدات هد گن هڕ دا هو هل  هل هگ م هئ ر هس هل یآجار هی هب
 انیۆخ یخوازد ی هوار هق و ن هبك یارید انیۆخ ینووس هارچ یافم انیۆخ یئازاد یستیو هب

 یآ هی هو هت هن و ل هگ  هآ تب هو هئ یآورت  هب رۆز شینینوسۆخ ی هارچ یماف ر هگ .ن هبك دروست
 و یاسیس وج ێڕ و هئ و هوئ م هئ ی ) هیاسو(  هل دوور  هب و یۆخ یئازاد ی هرادیئ  هب آراو یارید
 یسالمیئ یرتووگآ هی( وا هئ ،بكات یارید  هو هتر یآان هو هت هن و ل هگ هب یآان هی یند هوی هپ

 ك هو آوردمان یل هگ  هیوا یپ یشیبوون یآوردستان و بوون یسالمیئ یحكوم  هب آوردستان
 شدا هناوپ و هل  هو نینوسۆخ ی هارچ یماف  هب اتگب یت هیۆخ یق هه ایدن یتان هللیم موو هه
 1* )دات هد یقوربان و آات هد بات هخ  هسا انی هد
 و ل هگۆب یت هبیتا  هب  هآ هی هو هت هن و ل هگ ر هه ییتا هر هوس یسروشت یماف  هییزداخوا م هئ 
 ی هشآ و هی یخواز ماف یآ هییت هیوا هت هن یآورد یت هیوا هت هن  هونكچ آورد آو هو یآ هی هو هت هن

 2*  هخواز ماف یكل هگ ی هشآ شیآورد
  هل و مانآورد یل هگ ۆب ت هو هد یزراندن هدام  هو هی ییئ هبد هم یووڕ  هل رتووگآ هی ها هرو هه 
 و س هد هموق  هب ستائ ی هسنوران م هئ و تنیب هد وا هڕ  هب آوردستان یزۆریپ یخاآ ر هس
  . هین وناهگ انیشیآردن یستكار هد و تنازان ییخوا یر هد هق
  هب  هداو ی هو هئ  هو هرۆج راوۆج یۆآ هس  هل و هنۆب ندان هچ  هل یسالمیئ یرتووگآ هی  هو هووڕ م هل 
 یآان هو هت هن ب هد ۆب  هآ دایآان هی یاسیس  هند هناو و آان هبزاف وڕۆآ و هآ هچنا یالن هگ ی ێوگ

 و هئ م هب تب هه انیۆخ  هب ت هبیتا یت هو هد بزانن یانیۆخ یماف  هب فارس و ب هر هع و تورك
 ؟تب رام هح آورد یل هگ هل  هماف
 ین هس هڕ و نیرد یآ هی هو هت هن شیآورد ی هو هئ یحوآم  هب  هی یت هیوا هت هن  هل هس هم ر هگ

  هح هتر هم شیسالمیئ ر هگ هئ ۆخ .تب هه یۆخ یت هیوا هت هن ی هوار هق یت هیۆخ یماف  هی هآ هچناو
  هو هئ ش هم هئ ایدن یآان هو هت هن و ل هگ  هتوانڕ هد یآسان هی هب سالمیئ زان هد س هآ موو هه
 شیآورد  هیآسان هی و هئ یحكوم  هب انی رنگ هه  هماف و هل ست هد شیوان هئ انی تخواز هد

  .تر هب  هوڕ هب یۆخ دایۆخ یشتمانین و خاك ر هس هل یت هیۆخ یماف
 یت هو هد ون و یت هیمار هه یآارۆه ها هند هچ ر هب هل آورد ی هو هت هن و آوردستان یل هگ آات
  هزه و نزر هدابم یآورد یت هو هد ناتوان  هیئارادا  هل ی هی یاسیس  هرج هم و ل هه و هئ و
  هل ر هه  هآ تن هی هگنا  هو هئ  هم هئ ن هناآ یداوا راخ یكئامانج ك هو شیآان هی یاسیس
  . هرام هح آورد  هل  هماف م هئ  هو هت هڕ هبن
  
  هاوچر هس

 ل هگ هل رتووگآ هی یاسیس یب هآت هم یندام هئ ج هر هف د همحم ستاۆمام یوتن هكپ وچا .1
 195  همارژ رتووگآ هی یسالمیئ ) هالدعو( یارڤۆگ

 184  همارژ رتووگآ  یه .2


