
 

  

 

 

 

 فؤروى داواكارى بةجيَطةياندنى فةريسةى حةج
 

 بةدةه  وةحرةم حاجى  شيانى دوانى ثياو و وةحرةم  ئافرةت بة تةنوا  ثياو بة تةنوا
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 هاوةلَةكانى داواكار
 

ثمةى  شالَسا ناوى ضوارى ز
 ناوى شيانى دايك خسوايةتى

ذوارة و شويَهى دةرضوونى 
ناشهاوةى بارى شارشتانى 

 يا كارتى نيشتىانى

ذوارة و بةروار و 
شويَهى دةرضوونى 

 ثاشةثؤرت

ذوارة و شويَهى 
دةرضوونى ثصولةى 

 خؤراك

ذوارة شويَهى 
دةرضوونى كارتى 

 زانيارى
 ذوارةى وؤباين
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 ................واذؤى فةروانبةرى وةرطر و ناو                          اذؤى داواكار .......و    

عَيراق -كوردستان هةرَيمي   
 ئةجنووةني وةزيران

اروباري ئاييينوكوةزارةتي ئةوقاف   
 بةريَوةبةرايةتي طشيت حةج و عوورة

 
 

 ذوارةى فؤرم
 
 



 ئاطادار كردنةوة
 
ًَصتا فةريسةى )حةج(1   دةل حةج دةكةىةئةجنام نةداوة جطة لةوانةى بة مةحرةم حاجى و ب م. شىَيهد دةخؤم بة خىاى طةورة كة بةر لة ئ
ًَىازى رَي2 ًَك و دور لة يةَلة  ثِر دةكرَيتةوةك و . ئةم فؤرمة بة ش  . ث
ًَت3 ًَطري بكرَيت و . خاوةى فؤرم دةبَى ذمارةى فؤرمةكةى ال ثارَيسراو ب  . لةشةر ثصىلةى ثارةدانًض ج
ًَصرت حةجى شىَيو فؤرم ثِربكاتةوة  و. يةر ياووآلتًةك لة دو4 ٌَيا ث ًَهى. نىشًهى  مافى ناوو  فؤرمةكةى ثصت طىَى دةخرَى ئةجنام داب  نام
ًَهج رؤذ بة ثِركراوةيى  5 - 3)دواى  ئةم فؤرمة. 5 ًَض كردنى كة َلى ى وةرطرياوة لةطةل  ىيةماى شىَيه َيتةوةدةطةرَيهدر( شَى تا ث ياوث

  -ى ئةم بةَلطةنامانة:فؤتؤكؤثى رةنطا و رةنط
 . ناشهامةى بارى شارشتانى .أ

 . ثصىلةى خؤراك يا كارتى زانًارى . ب
ًَت(.. كارتى نًصج  تنانى )ئةطةر يةب

 د. وَيهةيةك لة فؤرمةكة
 . دو وَيهةى رةنطاو رةنطى نىَى . ه
 ( ثةجنا يةزار ديهار وةردةطرَيت كة طةرانةوةى بؤ نًة. 55555. ئةم فؤرمة بةرامبةر ) 6
ًَكراو لة 6 ًَك لة كاتى دياريكراودا نةطةرَيهدرايةوة شىَيهى ئاماذة ث ًَنة ب. يةرفؤرم  نني.  ةرثرسوةرنةطرتهةوة ئ
 
 
 


