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دناو  یی به بجه ه ریوان هه ک دژی مه  هاندانی خه:لی ئیسالمی رز زانا روستایی و کۆمه بۆ به

  حمه د ال ئه شیروان مه  ...م شی سھه به.  کردنی ئیسالمه
  

   الرحمن الرحیم بسم الله
  موی له هه،   خۆی نینتی هیچی هین گیرفان نوسیویه یا که  کیتابه ریوان له ی مه م شتانه ئه
  مانه سیک ئه ر که  هه یه وانه لهوه  ره  ده ته  هناوه وه ی بروا پکراوی ئیسالمیه رچاوه سه

   له یه نهوا کاک زانا تۆش له، مان تبینی ال دروست بب مان سوئال و هه هه،  وه بخونته
رای تۆ  بهجا ، یدا ب ر سورماو بیت و زۆر سوئالت ال په یا سه م تاریخه ی ئه وه کاتی خوننه

وابکی شافی یان   جه یته گه دوا دا بچیت تا ئه یت و به وام سوئال بکه رده  به یان چاکه کامه
موو   هه  ساله1400   زیاتر له ؟؟ وا دیاره  کاری من نیه مه روا وازی ل بنیت و بی ئه هه

الم   اعلم به  والله انه و وتووی رامۆش کردوه یان فه مه روا ئه ئیسالم هه ککیرینی ماو موفه عوله
  یا که مه رده م سه وا له ر ئه  سه  وا چۆته مه ر جاران ئه گه  ئه قین بزانین که  یه  به مه ب ئه ئه
ل کردنی   حهدوای  به وه  بزان ئه م دنیایه سرارو نھنی ئه گشت ئه دا ول ئه ههم  نیاده به
  وا دیاره. وی بن عنه کو مه ی بن یاوهین  عه م کشانه رێ جا ئه گه کانا ئه موو کشه هه
  نده ن پابه یزان چه جا خوا ئه ( لقه م خه سکی موسمانی ئه ر که ک هه ریوانیش وه مه
 من نایناسم و  چونکه، م خۆی و خوای خۆی  ئه ی من نیه میان کشه ئه، ی خۆی که دینه به
ی  بانهم کیتا ئه) بیستبوو م نهر ناویش  هه وه نایه تان بۆ نه رایه م هه  ئه تا ئوه هه

  و  وه خوننۆته
پرسیار کا ، میش شتی خۆی بنوس ئه  م شتانه  ژر روناکی ئه تی له رعی خۆیه قی شه حه
  هاتوه سک نه  که  ساله1400  ک زیاتر له مادامه ؟   چیه م شتانه  نھنی ئه قینه رێ خه ئه

ی   چاره ی له مه زن ئه زدانی مه  یه وادیاره. ن ه ه ی ئیسالم ه ئریخیانه  ته م کیتابه بنوس ئه
، ی کاک زانا  ئه جا باشه. یکرد ککیتر ئه گینا یه ئه،  بکات م سوئاالنه  ئه  که ریوانا نوسیوه مه
   که تی وایا ئوه  حاله  موسمان له زن که ردیگاری مه روه و په لی ئیسالمی ئوه ی کۆمه ئه

 نوسین و   به مه  بن ئه زانن وا باشتر نیه  ئه م دینه مین موجاهید ینی ئه که  یه خۆتان به
 لکردن و  هش ره  هه  به یه م کشه ؟ئایا نازانن ئه وه نه اجتھادی خۆتان بۆ موسمانان روون که

یا  ته م بابه رحی لهگر سوئال و   سه ر له ن نوسه تا ئستا چه. ت ک کۆتایی نایه  کۆمه له گه
ر  سه له عروف بدولخالیق مه ال عه مه؟   کۆتا هناوه  ی به یه م کشه کوژراون ئایا ئه

کرێ تا  ست ده  دهم ستو ئه م ده ر ئه و هه رماوه ی هه که چی کیتابه ناو برا که ی له که کیتابه
 ؟ نین م شتانه  ئاگاداری ئه ی ئوه ده، کرێ وێ کۆپی ئه وو له ر له  ب هه  گه ئستاشی له

  سانی تر نه ن بۆ که  په ی بو به که  کوشتنه بدولخالق به ال عه  مه ن نه یری که  سه ده
لی  رزت ئه به،  وه بته  ئه  دوباره رکه مان شت وا خه ئستا هه. ناو چوو شی له که کیتابه
ی   کامه جا باشه،  الم خۆپیشاندانمان کردوه به،  داوه ریوانمان نه توای کوشتنی مه  فه ئمه

قامت   شه الم که به،  دوژمنی ی به که نیا حیزبک ئه یت ته توای کوشتنی به  فه  تۆ که؟ خرابتره
لک  م خه راستی ئه به.  تا بیکوژن وه گژیه نی به مو ئه لق هه  خه  مانای وایه مه لی پر کرد ئه
ماکانی   عوله  که  مانای وایه مه ئه، ن یه  ئاینی ئیسالم ناگه هیچ سودک به  ل هاندانه

   ئوه  دیاره یه وه نتیق مانای ئه  مه ر به ش هه مه ئه.  وه نه کانی بده وابی قسه  ناتونن جه ئمه
  م نھنیانه س ئه وێ که الم ناتانه  به ن  ئینکاری ل بکهمتان پراسته و ناتوانن کانی ئه قسه
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سیان   که قک که خه، قام ر شه  سه هننه لکی ل ده  خه ر ئاینی ئیسالم بزان بۆیه سه له
راستی  ش به مه  ئهشیان بینیب ر نه  هه نگه لکوره  به وه خۆننۆته یان نه که ر کیتابه ک هه نه

   له قه ی خه فهگ کردن و ئیستیغالل کردنی عا ک گاته  الیه  له که چون یه وره گوناحکی گه
شی  تا به. تی حیزبی و سیاسی حه سه  بۆ مه دناو کردنی ئاینی پیرۆزی ئیسالمه کیتر به الیه

  م چواره


