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.  وه ریوان بخونینه ی مه که بهکیتا  وه که یه بابهرن  وه :المیلی ئیس رز زانا روستایی و کۆمه بۆ به
  د شالی حمه ال ئه شیروان مه  ...م شی دووهه به

  
   الرحمن الرحیم بسم الله

  
قی  راستی رگای حه ک به ر یه گه ئه، ق ناترس  حه رگیز له مرۆڤی راست و دروست هه

ی   نیشانه رپا کراوه ریوان به ر مه سه  ی له ژاوه راو ژاوه و هه ئه. ژن یچ شت نایھهگرتب ه
  تان نیشان دا که وه  ئه  ژاوه م ژاوه راستی به  به ئوه،   نیهی تری هیچ ب نیشانه ترس نه

ش رگا بۆ  مه  ئه که،  وه رزه له  بومه  کیتابک بیخاته یه وانه  و له عیفه ئیسالم دینکی زۆر زه
، ر بنوسن سه ی له راستی شتی مونافیقانه  به م جاره  ئه کا که  خۆش ئه م دینه دوژمنانی ئه

ی برای  ئه. اعلم کرد والله دی نه ریوانا هیچ نیفاقکم به ی مه که بهیتا ک  من له چونکه
 ل  چی ئه  کیتابهم بزانین ئه  وه ریوان بخونینه ی مه که ابهتی ک وه که یه رن با به  وهموسلمانم

 پی  به  م کیتابه ئهین؟  قامی ل پرکه ین وشه لکی ل هان به هن خه  ده مه ئینجا بزانن ئه
  :وێ بل یه  کورتی ئه بهیشتنی من  ل ت گه

  
 . می نوسیوه نیاده ری به ده  قه زدان له یه، ئریخا  ته ک له یه ردیارده کو هه دین وه .1

رسی تاریخ   ده یا له ریعه ی شه  کولیه  کاتی خۆی له ؟ ئمه یه  تازه یه م قسه  ئه  چیه مه جا ئه
 ئستشی  رسه م ده هکرد ئ ئه یا نه مه سیش نکۆی له خوند و که مان ئه مه االدیان ئه

ر  گه ئه،  ته قیقه  حه مه  ئه چونکه،  بوه عیف نه  زه مه سیش ئیمانی به خونرێ و که ب ئه گه له
ر  رامبه زایی به یا ناره  کولیه دکتۆرێ له، ک فی دین بوای رۆژک مامۆستایه خیال مه ئه
. یا ریعه ی شه ر کولیه  سه کرده هرشیان ئهیا حیزبیکی ئیسالمی   کاتهم یان له، بری رئه ده

  :وێ بل یه ما ئه ستی دوهه به  مه له. ؟لال  هه نه یکه میان ئه نگ و له ویان ب ده بۆچی له
  
ی تۆمار  نه م هه  تاریخ ئه که،   بوه ه لیا توشی زۆر هه مه تبیقی عه  ته ی ئیسالم لهدین. 2

  به، یشی بزانین که ئریخه ب ته ین ئه ی خۆمان بگه که  دینه وێ له  بمانه  که ئمه،  کردوه
 . کانی مو کووڕه که  نه  الیه  به کانی وه شه  جوان و گه نه الیه

  
ری  زه  ئاستکی نه  زمانی عیلم بلین له یان به،  یامکی ئیالهییه دین په  ی ئاشکرایه وه ئه 

  مه ئه، تبیقی بکات زدان ته ی یه ک ئیراده رگیز ناتوان وه  ئینسان هه ددقسایه که زۆر موقه
  ریه زه کو نه د وه دی سه تبیق سه ن ته تعه  قهزن وای کردوه زدانی مه  یه  که ونه یاسای که

 ناکات الکمال  له زن هه زدانی مه نیا یه ته،  له  هه  له خالی نیه م نیاده  به چونکه. بت نه
 راست و  م سپردرا ب تۆ بی به نیاده  به یامی دین به جکردنی په  جبه جا که،  للله

 قانونی ئیالهی  ک وتم به ا؟ وه جی بک م و کووری ج به  ب که د به ر سه د ده دروستی وسه
م و   تاریخی دینی ئیسالمیش زۆر که  که بیعیه  شتکی زۆر ته وایه که. ت مومکین نیه  قه هم ئه

یان   به م رووداوه ی رووداو جا ئه وه  نوسینه  له ئریخ بریتیه ته. کووری تیاب دلی من و تۆ ب 
یی خۆی  خشنده  به زدان به  یه چونکه،  حم تره  ره ئریخ به  ته زدان له لن یه ئه، نووسرێ نا ئه
ر شت   هیچ نابوورێ هه مما تاریخ له هئ، ی خۆی ببوورێ نده کانی به م و کووریه  که  له نگه ره
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مووی   هه رویانداوه) خ. د (ریشا مبه مانی پغه زه ی له و شتانه ئه.  وه ینوسته روویداب ئه
،  بوه س پاکیانا نه  ده  لهس گومانی  که  که وه ته کانی ئیسالما نوسراونه ریخه ن موئه الیه له
تا بو  ری قوه وپه تی ئیسالمی له الفه  خه یا که مه رده و سه ئایا بۆچی له، یرپ ابن الک مانه له
می  رده کانی سه گوزشته ی روداوو سه وه ر نوسینه به کرد له  درژ نه م پیاوه سی بۆ ئه س ده که

   ) خ. د (ر مبه پغه
بوو بوون و   کۆن نه کان هنده  شته  چونکه؟یت که  دین ئه هیوت تۆ بوختان ب س نه بۆ که

  ی له سانه م که کانی ئه ق قسه  ده ریوان هاتوه مه. کاندا زیندو بو وه  بیری نه هشتا له
مو   که  له  تاریخی دین خالی نیه ی که مه  ی ئه لگه  به تی به و کردویه رهناوه کانیانا ده کتبه
مو  م که بونی ئه  هه  ب انکاری له مه ر ئه سه مان له یسالمی ناب قسهجا منو تۆی ئ، کووری

کو  سکی زانا ی وه رنا چۆن که گه ئه، لناگرێ و حاشا هه  رویداوه  شتکه مه ین ئه  بکه کووریانه
تا  ؟؟؟؟ی گومان نین کانی الی هیچ موسلمانک جگه  نوسینه که،  وه ینوسته یر ئهثابن الک

   م شی سیه به
  


