
  ئیسالم و مافی مرۆڤ
  ت رۆژهه. شاهۆ ب: کردنی ئاماده

  
ر  ن له سه ده وتوو له سینگیان ده ردی موسلمانی و ئیسالمی پشکه ی که به وانه ی ئه زۆربه

مو  ڵ مافی مرۆڤ و هه گه واو له م ئایینه ته کانی ئه مو وانه ن که ئیسالم و هه ره و باوه ئه
ن بۆ مرۆڤ هیچ  ی که ئیسالم رز داده نده وه وه و ئه دتهت  کانی ئیناسییه نه ش و الیه به

  .ناوه یه دای نه و راده کی فیکری و هیچ ئایین تا ئه یه قوتابخانه
کانی قورئان  ته ڵ یاسای ئیسالم و ئایه گه ین که مافی مرۆڤ له ده وڵ ده دا هه م وتاره له
  .وێ رکه وادارانی ئیسالم ده  و ههی موسلمانان و ئیدیعایه نگنین تا ناراستی ئه سه ڵ هه
  
بینین که  وه، ده  دا نووسراوه بخونینه1948ی مافی مرۆڤ که له سالی  ر بریارنامه گه ئه

  دا هاتووه که یه م بریارنامه می ئه که ی یه له ماده
تی و مافکی  سایه ن که مو خاوه کان به ئازادی دنه دوونیا و هه مو مرۆڤه   هه-   
کی برایانه  یه ک به شوه ڵ یه گه ب له ن هزر و ویژدانه و ده مو مرۆڤ خاوه هه. کسانن یه

  .وتار بگرت ر ره رانبه و به
  دا هاتووه که م ی دووهه له ماده

ک  تی وه الیه ی سروشتی و کۆمه ل دیارده چاو کردنی کۆمه ر مرۆڤ به ب ره  هه-    
ر  تر، هه کی یه ر شوه روانگه ری سیاسی یان هه ر، زمان، کولتور، بیرو باوه ز، ژده گه ره
ر جۆره  ت وسامان یان هه روه تی و سه یه چاو کردنی چینی کۆمه ها به ب ره وه

رێ ساز ببت بۆ  ڤه مو مافی ئینسانی بدرت و ده ب و پویسته هه تر ده کی جیاوازیه
  . کان مو مرۆڤه کسان بۆ هه کی یه ئازادیه
  دا هاتووه که م ی سھه له ماده

م دونیایه مافی  کی ئه ر جیه رگ و له هه ن و جل و به مه ر ته ر مرۆڤ به هه  هه-   
  .سی وی بپارزرت تی تاکه که منیه ب ئه یه و ده خۆی هه ربه ژیانکی سه

   که دا ده م ی چواره له ماده
ت کردن به  جاره ی و تهوه و کار و کاسب دا بمنته تی یه س ناب له گۆیله  هیچ که-   

  .بکرت) منوع مه(ب یاساخ کان ده کۆیله
م  کانی ئایینی ئیسالم و بزانین له لوسته ر هه وه بۆ سه ینه دا پویسته ئاورێ بده لره
وشتی  ت و ره ریعه به پی شه. کان داناوه کی بۆ موسمانه  چی و چ رنونیه وه ده باره

ت  یان دراوه وره دا هاتوون پیاوان گه ی که له قورئان نهتا و ئایه ئیسالم و به پی ئه
گرێ و  ی پیاو حیسب ده دا به نیوه دا و شایدی دانی وان له دادگاکان ر ژنان رانبه به له

ها ژنان   ر وه گیرێ و هه  ده وه به توندی پشی ل ی ماه وه ره هات و چۆی ژنان بۆ ده
دا موسمانان  ش وه ڵ ئه گه  له.ن ی موسلمان بکهیر بۆیان نیه که مرد به  پیاوانی غه

کان  کان یان کافره که کان، جوله سیحیه ن خوداوه که له مه ته له الیه یان دراوه وره گه
  .تر زیزترن و چاوجوان عه

ی که له وته  یره موسلمانانه و غه ک داندراون که ئه یه یاسا و رساکانی ئیسالم به شوه
ر  رامبه به مترن له کی که ن ماف و ئازادیه میشه خاوه ژین هه دا ده کان ئیسالمیه
سکی   دژ به کهدا ئیسالمییره موسلمان ناتوان له وتکی  بۆ ونه غه. کان موسمانه
د  ممه حه دیس که له مه دا به پی حه عودی بستانی سه ره له عه. دا شایدی بدات موسمان



کانی  سمه ئایینیه دا داب و ره م وته ان بۆیان نیه که لهک یره موسلمانه وه غه ته گردراوه
ی که  وه ن یان ئه دێ ساز که عبه نادرێ که کلیسا یان مه بنن و رگایان پ ج خۆیان به

له وتی " دا هاتووه دیسه م حه له. کار بینن کانی خۆیانیان به ئازادانه کتبه ئایینیه
  ".بت وجوودی ههب  زهه دا نابت دوو مه بستان ره عه

ب یان  دا نییه و ده کان مافی ژیانیان له وتانی موسلمان مینه ئایینیه ی که زۆربه
سته  کان به دوو ده راستانی ئیسالمی گوناحه زانایان و دم. بکوژرن یان ببن به موسمان

 . )گناه صغیره(کان  و گوناحه چکۆه) گناه کبیره(کان  وره گوناحه گه. ن که ش ده دابه
بوون به ئیسالمه واته  موان ئیمان نه ی هه وه ره ن و له سه وت دانه کان حه وره گوناحه گه

تر زۆر  کانی و گوناحه) قتل(ی له دزی و زیناح و کوشتن که کافر بوون که جزا دانه
تره یانه زه به ب.  

" تووه که ی نساء دا ها  سووره2ی  له ئایه. یی بۆ موسمانان ئازاد کردووه قورئان کۆیله
ش و  سمی ئایینی ژیانی هاوبه کانی خۆیان به ب رو ره ڵ کۆیله گه توانن له موسلمانان ده

ی مؤمنون و   سوره6ی  ها له دوو ئایه ر وه هه." بت هه) سکس(شیان ی له وه بوونه نزیک
ڵ  گه له) سیکس(شی ی له وه نزیک بوونه"  که  ی میعراج  قورئان ده  سوره30ی  ئایه

  ." نعکی نییه کان هیچ مه واشه ره هق
  .دا چ هاتووه تری کانی شه ی مافی مرۆڤ و بزانین که له به وه بۆ بریارنامه رنه با بگه
   که دا ده ج ی پنه له ماده

  نجه یا جزادانک به پی کۆمه شکه ژر ئازار و ئهتر بخاته  سکی س ناتوان که  که-   
  .خالقیاتی ئینسانی بت ت و ئه قنیه ی عه وانه  که به پچهکردی زامانه ست یاسای ده

  وه کۆمه ینه ده ڵ کانی قورئان هه ره ی مافی مرۆڤ بین و الپه یه  وانه م ر به پی ئه گه ئه
ی  ست و پی، کوشتنی نائینسانانه ی ده وه ستووری برینه وه که ده بینینه ت ده ئایه
کی له ئوه ببپرس  نگه یه ره. دا نووسراوه دانیان ت لمچی  جم کردن، قه کان، ره کافره
پویسته له . تر ک وتانی کانه نه زادانه بۆ وته موسمانه م جه تانه و ئه و ئایه که ئه

یانه ئازار بدرن و ئازای  زه دا بگوترێ که بۆ موسمانان مرۆڤ نینن که ئاوا ب به م  وه
شر  ن خواوه بۆ به زادانه له الیه م جه تر بپرس که ئه سکی نگه که ره. وه ببته شیان ل له

شر  واوی به  هزری ناته بهتی بپودرن و ی مرۆڤایه ره هاتۆته خوار و ناب به پوه
ن  ب له الیه ب بگوترێ بۆ ده دا زۆر به کورتی و به کوردی ده م له وه. وه بکرنه شی

خلووقه  ر مه نجه به سه شکه  بارانی ئازار و ئهوه ئاوا بانه ر و مھره کی دادوه خوایه
شی مرۆف  ردانه له نجه و ده شکه م ئه وه ئه تره کی دا ببارنت؟ و له الیه کانی واوه ناته
م  ر به یه هه دا دن که وابوو بۆشی هه زمان سته ری به شه ر به کش و به سه یان ده که ژانه
  .ته ژر پرسیاروه و خوای خۆی ببا ش بیرکاته یه سته جه

  دا هاتووه که  شی مافی مرۆڤ ی شه له ماده
یه که  ی هه وه م دونیایه مافی ئه مو شونیکی ئه ک ئینسان له هه س وه ر که  هه-    
  .بنووست و بچت بۆ دادگا) ت شکایه(نده گازه

کات مو  یه داندراوه که مرۆڤ هه م کاریته ر ئه ی مافی مرۆڤ له سه ی بریارنامه بیرۆکه
مافی مرۆڤ بۆوه . وه بت ست خۆیه کانی خۆی به ده مو کاره خۆ بت و ئاوساری هه ربه سه

زی لت نووسراوه و داندراوه که ئینسان رری ریزدانانیش ببت و فم له  به. بگیر
ک  درت و له هیچ شون ئینسان وه بین م شته ده ی ئه وانه دا به پچه ئیسالم

دراوه که خۆی  نه ی پ وه لی ئه ت هه خراوه و قه رچاو نه به ست وه به ترین مه کی ره سه



مو شتکی بۆ مرۆڤ دابین کردووه  دا خوا هه له ئیسالم. ی خۆی بدات بریاری چاکه و خراپه
ریش له یاساکانی خودا  گه ڵ خودا دا نییه و ئه گه تی له و هیچ موسمان توانای دژایه

له یاسای . بت زادان ده ترین جه زترین و نائینسانی رووی ناحه وه رووبه البدات ئه
ک دزی  کی نائینسانی وه یه وه کانی کرده ی هۆیه وه دا گرینگی نادرێ بۆ دیتنه ئیسالمی
ن  ستی له الیه ی ده وه حکومه به برینه ک دز مه کو به ب هیچ هاتوو چۆیه کردن به
  .رانی خواوه نونه
ب به  حکوم ده گوژرت مه س ده سکی تری له ده ک که س، به هۆیه ی که که وه یان ئه
  .)قصاص(ی خۆی واته  وه کوشتنه
کی حقوقی  یه درت که دیارده توان می ده دا زۆر به که وه له یاساکانی ئیسالم به داخه

ترین یاسا له  نگه دزوترین و ناشیرین ره. بکۆش ندی مرۆڤ ت وه رژه درت که بۆ به بین وه
سمان  یره مو سکی غه ک گوتمان که ر وه که هه. بتت به شاهیدی دان  باره ها سد ئیسالم

ر  گه بۆ وینه ئه. ک بۆی نییه دژی پیاوکی موسمان شاهیدی بدات یه به هیچ شوه
توان  بت، زۆر ئاسایی موسمان ده یره موسمان نه سکی غه شاهیدێ بۆ دزی مای که

وه پشیان  باره م ک له ی هیچ یاسایه وه ئه گرن به ب ڵ کان هه ی کافره سه ره شت و که
ت لبگر .  

کات له کاتی  ری ژن و پیاو ده رابه ی مافی مرۆڤ باسی به  بریارنامه16ی  ماده
ژن ناتوان پیاوی . داته دوور ده ریه فرێ رانبه م به م ئایینی ئیسالم ئه به. دا ئیزدیواج

یره  کی موسمان بۆی نییه مرد به پیاوی غههیچ ژنبژرت بۆ ونه  ڵ داهاتووی خۆی هه
دا پیاو  له ئیسالم. ی بکات که وه له مرده ژن ناتوان داوای جیابوونه. موسمان بکات

ک  مو کات وه ژن هه. ی نییه و مافه م ژن ئه  ژن بت به4ن  دا خاوه توان له کات ده
شت به ب  کان له به دان به موسمانه شدا چاوی لکراوه که بۆ پادا ک له ئیسالم کایه

گوترێ که  پ و راست به پیاوی موسمان ده چه. گیرێ رده وه کی ل ویست و خوازی خۆی که
شت خودا  هه وه له به ر وا برۆی و خودات لت رازی بت ئه گه ی یان ئه ر وا بکه گه ئه
ک بۆ  یه وه  ئاوردانه.ک زیاتر نییه ژن کایه. کا ن حۆریت به نسیب ده فتاو چه حه
ویرکه  دا هه تی ژن له ئیسالم بابه. لمین سه م ئیدیعایه باشتر ده کانی قورئان ئه ته ئایه

دا ئاماژه به دوو  س لیره به. ت به خۆی پویسته وێ و وتارکی تایبه که ئاوی زۆری ده
چوون " ی آل عمران دا هاتووه که  سوره26ی  ئایه. وه م باره ین له که ی قورئان ده ئایه

ی که بووه  و شته مندا که من بوومه، کچه و خوا به ئه! خوایا: گوتی. مندای بوو
و یتان له وی  ری شه نم مریم و له شه ک کورکی نییه و من ناوی ده کچک وه. تره ئاگاه

  ."نا دنین مندانی وی بۆ تۆ په
م بایخ پک  و ئایا ژن که له شتکی که... " :  دا ده)زخرف (43ی  سوره18ی  ئایه

  ."بت دا توانای پاراستنی مافی خۆی نه ژمنی ت له دو توان کچی خوا بت و قه هاتووه، ده
   دا ئاوا نووسراوه که ی مافی مرۆڤ ی بریارنامه ژده ی هه له ماده

و مانایه که مرۆڤ  به. بت بی هه زهه یه ئازادی بیر و بروا و مه س بۆی هه ر که  هه-    
ی  ندیشه ها ئازادانه باسی دین و بروا و ئه ر وه توان ئازادانه دینی خۆی بگۆری و هه ده

س پشی  ی که هیچ که وه روه ببات به ب ئه کانی به سمه ئایینیه خۆی بکات و ریو و ره
تب پگر .  

وست  ش هه یه م بیرۆکه ر ئه رانبه به کی توند له یه دا به شوه دیسان له ئایینی ئیسالم
وه  دا له دایک بوو، ئه کی موسمان یه ماه س له بنه ر که م شوازه که هه به. گیراوه



یره موسمان  ر غه یه که هه وه یر ئه سه. ی بگۆرت که موسمانه و ناتوان که ئایینه
یان نیه که دینی خۆیان  م کاره ی ئه م موسلمانان ئیجازه توان ببت به موسمان به هد

زای وان مردنه به  و جه) مرتد(د بن به مورته وه ده ریش دینی خۆیان گۆری ئه گه ئه. بگۆرن
سرینی  ترین موفه وره ک له گه که یه)  م1291ی  نزیکه( بیضاوی. ترین شوه ناشیرین

کی  یه کی ئاشکرا و روون یان به شوه یه س به شوه ر که هه:"  وه ده  بارهم ئیسالمه له
ر مرۆڤکی  ک هه ر شون که دیتان وه وه، له هه رایه رگه شاردراوه و به دزی له ئیسالم وه

کیش هات که له ر که گه کوژن و ئه تر بی دینی بی  وه، به قسه ژیوانتان بکاته م کاره په س
  ."ن که مه
ی که  سانه و که ک له یه مرۆی دونیا نیشان دانی لیسته تی ئه رجی تایبه ل ومه ه هۆی ههب

و  ی ئمه ئه زۆربه. مه وه، کاریکی زۆر حاسته راونه تر گه کانی و دینه ره وه به له ئیسالمه
م به  رت به گه س له ئیسالم وه  ئیمکانی نییه که مان بیستووه که ده یه فسانه ئه

. م ئایینه کردووه کجار زۆر پشتیان له سانکی یه مرۆ که تا ئه م ئیدیعایه هه ی ئه وانه پچه
د کوشتنه  دا حوکمی مورته ر له ئیسالم گه ی بۆ بته پش که ئه م پرسیاره س ئه نگه که ره
دا  م ب له وه کوژراون؟ ده ش سه توانیویانه دیانیان بگۆرن و نه مو که و هه دی چۆنه ئه ئه

یه،  ی هه ر درژه ش رۆژ به رۆژ هه م کوژرانه  ئینسانی زۆر کوژران و ئه بگوترێ که کۆمه
یره  راون له وتیکی غه رگه سانی که له ئیسالم وه و که ی ئه وه زۆربه تره کی له الیه

یدا کردووه که کافر بوون و ناموسمان  یان په وه تی ئه ژین و له وێ غیره دا ده ئیسالمی
  .ن خۆیان ئاشکرا بکهبوونی 
دوای . ران رگه  له ئیسالم وهی و تونیسیراکیش ی مه ن شازاده دا چه فده ی حه ده له سه

 زیاتر له دوو 1965ندوونزی له سای  کان له ئه ی کۆمنیسته که حشیانه کوشتاره وه
ر  ههرانسه،   له وتی فه1990ی  یه کانی ده له ساه. سیحی میلیۆن موسمان بوون به مه

. گۆرن ت ده سیحیه وه و بۆ مه س دینیان له ئیسالمه د که د تا سسه ساڵ زیاتر له دوو سه
 47رگراوه زیاتر له  وه ده  له سوده"بنیاد فرهنگ ایران"ن  به پی ئامارێ که له الیه

ت  به هه. ت سیحیه رتشتی و مه وه بوون به زه  له ئیسالمهئورووپازار ئرانی دانیشتووی  هه
وێ . بن به موسمان وه دن و ده کانی تره سانکیش که له دینه ن که ش بگوترێ که هه وه هئ
ی که دین  وه ک بۆ ئه دا ئازادی بدرت به خه ر رۆژێ له وتانی موسمان گه چ ئه ده
ی که له ئیسالم  وانه ئه.  نه پاش گوێ خه یان ئیسالم ده بژرن زیاتر له نیوه ڵ هه
مافی . ترسی وته مه که ژین، گیانیان ده دا ده وه و له وتیکی ئیسالمی رنه گه رده وه

رام  ی به حه که ماه بنه. وه گرنه رده وه یان ل که پناسه. وه درته ستن ده ندیان ل شاروه
درت و  ستن ده بت ل ر مندای هه گه ئه. زاندرت شانی به پویست ده وه ندرت و هه داده
ر  به هیچی له میرات وه. کی ئیسالمی یه ماه درته بنه کردنکی ئیسالمی ده رده روه بۆ په
فعی   به نه-یبت ر هه گه ت ئه به  هه-کانیشی ویه مو ماڵ و مات و خانو زه وێ و هه ناکه
کانی ئران هاتووه و  هاییه ی به ر زۆربه یانه به سه و به ئه. کرن ت بارمته ده وه ده

وتاریان  وه ره ته وه ن ده یه له الیه م شوه ر به ش له پاکستان هه"دیه حمه ئه"ی  فرقه
  .ڵ کراوه گه له

له . ر چاو ینه به ی بخه کی دیکه یه ی مافی مرۆڤ تا ماده وه بۆ بریارنامه دیسان با بنه
   که ی نۆزده دا ده ماده



وه و  و مافه بۆ بوکردنه توان له یه و ده س ئازادی گوتن و نووسینی هه ر که  هه-   
دا بۆی  ش و رگایه له. رگرێ ک وه  کهی بیر و بروای خۆی به ب هیچ ترسبلیغ کردن ته
  .بت یاندنی هه ی راگه سه ره ویزیون وکه له یه که گۆڤار و ته هه

 .ندی ئینسان داندراون وه رژه ی مافی مرۆڤ که بۆ به ی بریارنامه ژده و نۆزده کانی هه  ماده
. دا پشل کراوه عودی بستانی سه ره یه له س وتی ئران و پاکستان و عه تا هه وه هل

کان به " دیه حمه ئه"دا ناهنی و له پاکستانیش  کان "هاییه به"ئران دان به مافی 
ر  کان هه یه شیعه تا هه وه بستانیش له ره له عه. کرن رکوب ده توندترین شوه سه

تیه  مایه کان و که بیه زهه تیه مه مایه میشه مافی که دا هه  وتهو س له. وه وساونه چه
ران له ئیسالم له  رگه دینی و وه مو کات به بیانوی ب هه. کیانیش پشل کراوه یه وه ته نه

ر سداره یان بۆته پخۆری شمشیری  کان چۆته سه ری ئینسانه درژای مژودا سه
صدیق "س به نوی   که1992ری سای  مبه سپتهمی  بۆ ونه له سوه. کان ئیسالمیه

درابوو له  دینی ل که تاوانی کافر بوون و بعودی  بستانی سه ره  له عه" عبدالکریم مال
ش له پاکستان "دیه حمه ئه"ی  فرقه.  وه ش جودا کرایه ری له له ک سه ر چاوی خه به
وه له کات دایه که  ئه. و وته کانی ئه س ئیسالمیه تکی باشتریان نییه له ده زعیه وه
ڵ موسمانان  گه نیا جیاوازیان له زانن و ته کان خۆشیان به موسمان ده "دیه حمه ئه"
ندین جار  و گوناحه چه به. ر نازانن مبه د به دواین پغه ممه حه وان مه یه که ئه وه ئه
. ترین شوه کوژراون نینجه کراون و به نائینسا شکه کان زیندانی کراون و ئه "دیه حمه ئه"
واسران تا ببن به  ده ڵ ی شار هه روازه کانیش له ئران دوای ئازار دان له ده" هاییه به"

  .کان پیخۆری الشه خۆره
. رگه ی مه زاکه یه که جه وره نده گوناحکی گه وه ر ئه مبه تر کفر به خودا و پغه کی له الیه

ین بردنی  به کان بۆ له ته ئیسالمیه وه بۆ دهک  دینی بۆته بیانوویه مرۆکه کفر و ب ئه
  . مخالیفانی خۆیان

  دا ئاوا نووسراوه که ی مافی مرۆڤ ی بیست و سی بریارنامه له ماده
ر  هه. بژرت ڵ یه که ئیش بکات و ئیشی خۆی ئازادانه هه ی هه وه س مافی ئه ر که  هه-   
دا  ک بت و له کاتی بیکاریش  یهک س وه مو که که بۆ هه رایتی ئیشه بی شه ها ده وه

  .بکرت انی لوپشتی
تی ئیسالم ئیجازه نادا به ژنان که ئیشی خۆیان به دی خۆیان  ریعه یاسا و شه

نیا  دا بکارن و ته له ژنانی موسمان له دونیایه% 82دا  ن که له سه ر چه هه. بژرن ڵ هه
شت ساز کردن و خا یه وه ئیشی وان کاروباری مان کردنهک چژاردنی ماڵ  وه ڵ وه و هه و

کانی ئاو  ی لوله وه ک خاون کردنه وه. ئیسالم زۆر ئیشی بۆ ژنان یاساخ کردووه. و هتد
ڵ  گه ی که به بروای ئیسالم له و ئیشانه کشی، ماسی گرتن، یان  هندێ له واته لوله

ما،  دن و فرکردنی سهماکر بوون، سه) شۆرته(ری پۆلیس فسه ک ئه وه وه ته سروشتی ژن نایه
ک،  یه ریکه ک کار کردن له شه وه وه ته شی وی نایه ڵ توانای له گه ی که له و کارانه یان ئه
( کردن ری ک قازی بوون بۆ داوه یه وه وه هه ی که پویستیان به بیرکردنه و ئیشانه یان ئه

دار بوونی  یوانری، م ک شانۆگه تر وه  ئیشی یان ئیمام بوون و کۆمه) م بوون که حه
م ئیشه یاساخانه هندێ  ڵ ئه گه له. ن بوون وه، مۆسیقاژه ته یاره، چوونه دونیای سیاسه ته

تی کردن، دروومان و  ک مامۆستایه وه بۆ ژنان پشنیار کراون وه ن ئیسالمه ئیشیش له الیه
  .دۆزی گوڵ



و  ر ئه گه ت ئه به تایبهن،  کان له وتانی موسمان بۆیان نیه که ئیش بکه یره موسمانه غه
سیرانی ئیسالمی به پی  موفه) . رما کارفه(ش بت که ن ئیشه یره موسمانه خاوه غه
ستی  کردنی موسمان له ژر ده ن ئیش که ی ده"المّزمِّل "ی   سوره8ی  فسیرێ که له ئایه ته

بوونی  ره یته  و سهندی توانمه:" یه ئاوایه و ئایه مانای ئه. زانن وره ده کافرێ به گۆناحی گه
  ."  به دینی ئیسالم مومنانومو ر و هه مبه  خودا و پغهته تایبه

کانی ئایینی ئیسالم  ندیشه وادارانی ئیسالم و ئه مو هه وه دانیه که هه هیچ دردۆنگ له
ر بۆیه سی و  هه. یه تی هه کانی مرۆڤ دژایه ی مافه ڵ زۆربه گه م ئایینه له زانن که ئه ده

زایانی ئیسالمی  ی مافی مرۆڤی جیھانی ، شاره ای دانان و نووسینی بریارنامهس ساڵ دو
ی مافی مرۆڤیان بۆ  وێ بریارنامه وه و له  له شاری پاریس کۆبوونه1981له سای 

ت و مافی  ن و دژی ئینسانیه دا هه ی که له ئیسالم و وانانه ی ئه موسمانان نووسی و زۆربه
  .وه ر وا ماونه مرۆڤن، هه

 


