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 ياطرذَا صأَنَّ هو
م وصاكُم بِه لَعلَّكُم مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُ

153تتقُونَ
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        یەک کین ئ مەش


لەبەڕ زان ھەریەك 

       
    زاوەریش  1991 

ە.  

 دەبیستین  بەناو         
         نەب 
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          ،یەکی
       ھەموو


  
       

        
        تەنھا

         


  
       


تەوجیھ کیش


       




 ئ ـمە        
         

  سەلەفیە ھەرچیەگوایە دەسە تدارانی ک
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و ت ك لەھەموو    یان دەزانن!    





ەئیلالبوھتان و درۆ ھە بەستن بەسە و بیر ك لەسزاو پاشە رۆژەکەی بکەنەوە 
  .داو  واز ب نن لەبوھتان و درۆ ھە بەستن وتۆمەت بەخشینەوەامەتلەڕۆژی قی

       

















 


