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    کانی خۆمان وهکانی خۆمان وه  تهته  هه   غه غه  رس لهرس له  ی ئیسالم دهی ئیسالم ده  ی ئمهی ئمه  کهکه  ::ی ئیسالمیی ئیسالمی  ڕز زانا روستایی و کۆمهڕز زانا روستایی و کۆمه  بۆ بهبۆ به
  د شای د شای   حمهحمه  ال ئهال ئه  شیروان مهشیروان مه ...  ... مم  شی چوارهشی چواره  بهبه  ......؟ ؟ گرینگرین  ئهئه

  
   الرحمن الرحیم بسم الله

 خۆی کاتی، ینگر رئه وهکانی خۆمانا  ته ه  غه ت له رس وعیبره  دهی  کهی ئیسالم  ئمهنازانم 
ئران چی ، وابوو یای تکی خه قایه کو هه  وه  کهلمان روشدی کیتابکی نوسی وا سه که
،  د کردنی ئیسالمه  ناوبه و بۆ ئیسالم ته  ئیسائه مه وا ئه ی که م بیانوه شرکی پیکرد به حه

المی ئران چی بو تی ئیس وه ی ده کیه  کۆمه له م گه نجامی ئه  خۆمان بپرسین ئه  با له باشه
، بوو ناو بانگ نه نه به مه رکی ئه لمان روشدی نوسه  سه وکاته ؟ تا ئه م کیتابه ر ئه سه له
  ی ئران بوو به  ژاوه م ژاوه چی دوای ئه که نا ناسراوبو یه ر ئاستکی موعه  سه نیا له ته

م  مو شونکی ئه  هه له، رکرد ناوی دهیا  م جیھانه مو شونکی ئه هه می له رکی عاله نوسه
 کانی  ت کیتابه نانه ران ته گه یا ئه م کیتابه دوای ئه وان به وقه  شه قی به یا خه جیھانه

ت  نانه ته،  کرا جومه م ته کانی عاله ی بۆ گشت زمانه که کیتابه، یداکرد واجیان په تریشی ره
. کرد ئویل ئه رح و ته یان شه که تابه کی رچوو که ر ده سه ها کیتابی له نه بی چه ره زمانی عه به
موو   هه  بهلمان روشدی ی سه که  کیتابهی ئاخیرا م بیست ساه لهن تا ئستاک  ئه
ی   ژمارهکی سیه  ملیۆن واته400،  ی ل فرۆشراوه  ملیۆن دانه400ی  نزیکه  وه کانیه رجومه ته

وتنی  که ر ڵ ده گه لمان روشدی له ر سه گه ئه چی؟   بو به مه جا توخوا ئه، م موسمانانی عاله
ریتانیا   به نھا له ر ته  هه م کاته وا ئه  ئه-د کرد  با وا دابنین ئیسالمی ناوبه–یا  که کیتابه

.  وه کیان خوننه  کیتابهس زا که د هه سک تۆ بی سه زار که  هه ده  نگه ر ره و هه وه بالو بوه
 –د بوو   به ئیسالمس ناوی زار که د هه تی ئیسالمی ئران الی سه وه پی اجتیھادی ده واتا به

، رچی تیا نوسراب د بب جا هه  کیتاب ناوی به م ئیسالم به ر ناکه رگیز باوه  من هه که
 400ی ی ئران ئیسالم ال  ژاوه م ژاوه ی ئه سایه وا له  ئه-  هزه  ئیسالم ئاینکی به چونکه

 ؟د کردنی ئیسالم بی ناوبه به  سه ک زیاتر بوه، ن راربه خۆتان قه، د کرا س ناو به ملیۆن که
تی ئیسالمی ئران  ر حکومه ن سایک هه  پش چه ر سورمانه رنج و سه ی سه ی زۆر جگه وه ئه

  جا باشه. ی خوای کرد واه گرت و حه لمان روشدی هه ر سه سه توای کوشتنی له خۆی فه
ر ئیران  گه  ئه یه مه یا ئه  لرهی نیزام نوقته کاک زانا چی؟؟؟ ت له مه  چی ئه ت له وه ئه
ی  بوای رگه  بۆ ئیسالم ده یه  ئیسائه مه  ئه بوو که  هه مه تی به راستی قناعه  به وکاته ئه
ی لمان روشد وابی سه آیتابک جه میش هاتبا به ر و ئه  به قی بگرتبوایهگن قل و مه عه

کانی روشدی شتی   نوسینه یاندبوای که کی بگه  خه تی موقنیع له  حوججه  بهو وه دابوایه
کات  یدا نه واج په ره   هنده که کرد کیتابه  وای ئه م کاره  به خی بکردبوایه  ببایهن و ببناغه
  که و کشه وه هپووکای  شونی خۆی ئه  له که  کیتابه مه  بهوێ که دوای نه به   کیش هنده و خه
  یی دوباره بجه له ریوان هه ل مه گه  کوردستان له  وا له ه مان هه ئستا هه.  وه برایه ئه
 تا ؟ستۆی ک دایه  ئه ی له که  ئۆباه م کیتابه یدا کردنی ئه و په ئایا ئستا بره.   وه کرته ئه
    م شی پنجه به


