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 ...  ... ؟؟؟؟؟؟  ی ئیسالمیهی ئیسالمیه  حوهحوه  می سهمی سه  ردهرده  مرۆ سهمرۆ سه   ئه ئه  ئایا راستهئایا راسته::لی ئیسالمیلی ئیسالمی  رز زانا روستایی و کۆمهرز زانا روستایی و کۆمه  بۆ بهبۆ به
  د شاید شای  حمهحمه  ال ئهال ئه  شیروان مهشیروان مه  مم  شی پنجهشی پنجه  بهبه

   الرحمن الرحیم بسم الله
  

گوم  سی ئیسالمی ن که  هه وێ وله که رچاوم ئه بیاتی ئوه به ده  ئه  لهزۆر جار کاک زانا 
شانازی  !!! ی ئیسالمیه حوه می سه رده  ئستا سه ن که که  ئه وه مه  شانازی به  کهب ل ئه

مان  ر له به، و وه  جیھانا بالو بۆته به  وه مانه ی ئه  سایه  له یه حوه م سه وا ئه ن که که  ئه وه مه به
  تا ژیاون هاله حری جه ناو به قی له و خه  تاریکستان بووه م جیھانه ئه

کۆتایی   له  ئیسالمیانه کاته ره م حه ی ئه ته وه پرسم له  لتان ئه  باشه  دابنین وایهباوای
   تاکو به تی ئیسالمی کردوه  چی بۆ ئوممه وه  جیھانا بالو بۆته و به یدا بووه  په وه شتاکانه هه
  رن؟؟؟  ناوی به حوه سه

 خۆشی سوکتر بکات؟ ژاری و نه هه  له  ته م ئوممه تی ئه الیه تی باری ژیانی کۆمه ئایا توانیویه
ربی  رق و غه  شه لقی له وا خه وان که رز بکاته جۆرێ به  به م ئاینه ی ئه تی سومعه توانیویه

لقی موسمان  تی ئاستی هوشیاری خه توانیویه ؟؟؟)  ناو دینی خوا وج بنه وج فه فه (ما عاله
  زرن که  والتانی ئیسالما دابمه عاهید له دان زانکۆ و مه  سه  که وه رز کاته شن به  چه به
ئیسالمی  توببی و کیمیاو رره رزی تیا بخونن عیلمی زه  بن ده وروپاوه  ئه  له لقی بگانه خه

و کاری  یه  هه د ساه  سه کهر  زهه  زانکۆی ئه  له ؟؟؟ جگه؟ وه رنه کانی خۆیان به  بۆ وته ئمه
  مه ئه (زمانی ندان وکئانما له رو بیرمه م کوت کردنی نوسه  بۆ ده توایه رکردنی فه نھا ده ته
م  ها حوسن و فن و فن له  ته پم مه، زان هیچیتر نهزیاتر ) له  حه وه و ئه رامه حه

 پیاوی  ری و پاشان که بقه  عه ته ۆیان بونهکی خ  زیره  زیاتر به مانه ئه، رچوون  ده وه زانکۆیه
ها حوسن خۆی کرد   ته تی کردوون چیان به ر خۆی دژایه زهه  ئه رچووه یان ل ده وره وا گه

می  رده  سه مه رده م سه ر ئه گه  ئایا ئهر شیعری جاهیلی؟؟؟؟ سه ی له که ر کیتابه سه له
 روخاندنی   له بوه  رۆیان هه یسالمیانه ئ کاته ره م حه ن ئه  تاچه ی ئیسالمیه حوه سه

ربین و زمانی  ن ئازادی را ده پاندنی حوکمی دیموکراتی؟؟؟؟ تا چه کان و داسه دیکتاتۆره
لقیان  ن خه ؟؟؟؟ تا چه وه کانی خۆیانا بو کردۆته ووته بوڵ کردنیان له کتر قه گفتو گۆو یه

رز و ئینسانی  خالقی به  ئه که ویان داوه ن هه هتا چ ؟؟؟؟ یی کردوه ساموح و لبورده فری ته
یا  م وتانه ناو ئه ریت له داب و نهک   مافی مرۆڤ وه تی و رز گرتن له و گیانی برایه

  م شه شی شه تا به سپنن؟؟؟؟؟ بچه


