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  شتشت  ردهرده  زهزه ...  ... قینیقینی  مک بۆ کاک کاروان خانهمک بۆ کاک کاروان خانه  وهوه
 خۆم   که  نیه وه یسیم به پوه، شت رده شت بت یان زه رده ناوم سه. . ڕز کاک کاروان هبرای ب
  . ر حاڵ  هه به. . ری کاک هاواردا  ژر سبه  له وه بشارمه

ین  که ر باسی فتوحات نه گه  ئه ی باشه ؟ ئه پوتۆزی لنیشتوه  و ته قه ی زه ه  هه کانی ئمه بۆچی قسه 
، ین که نه)  مدینه (کانی ویه ته خونه ر باسی ئایه گه ئه،  پندراوه  هزی شمشر ئیسالم سه  به که
ب و  ره ی عه که  خوناویه ر باسی مژووه گه ئه، ین که رئان نه کانی ناو قو  و منسوخهر باسی ناسخ گه ئه

موو  م هه بت چاوپۆشی له ین؟ بۆچی ئه ی باسی چی بکه ئه. . . . باسیر  گه ئه، ین که ئیسالم نه
موو   هه ی خۆشمان به که ر و مژووه  مژووی داگیرکه ین به ت بده بت قودسیه ین؟بۆچی ئه  بکه باسانه

   بهبت بۆچی ئه ین؟ م بده ه  قه یان له) کافر ( ین و به بنرخ بکه  وه ز و کوتوره گه نک و ڕه سه ڕه
  ی؟ تا که، ش بین سپی ڕه
، یت که م ئه م و دوهه که نگی جیھانی یه کانی فتوحاتی ئیسالم و جه تدا باسی قوربانیه که  نوسینه له
ر  ک هتله سی وه ر دوو که گه  ئه؟ وه رازووه ک ته  یه یته خه زدان ئه ر و یه شه ی به ه  چۆن هه ی باشه ئه

ی  ئه، وان  مل ئه ینه کان بخه  و قوربانیه که  جیھانیه نگه  جهو بیسمارک تاوانبار بن بۆ دوو
  ؟ ملی ک ینه کانی فتوحات بخه قوربانیه

  م پرسیارت ئاراسته  جیاتی وه ریاندا و له سه ک دوو پرسیارم ل کردیت بازت به من یه. . رز به
ر ناوو و  گه بۆچی ئه!! نوسیوه یم نه که  و ژماره که ته  ناوی ئایه ش دگران بوویت که وه له. کردم
یان  دووباره، بیت  زیاتر دگران نه وه ی له وه م بۆ ئه ؟ به وه بت نایانناسیته  نه ی پوه ژماره

  ،  وه  ناوو و ژماره  به وه مه که ئه
  یت؟ که فسیریان ئه  کوردی و ته یت به که  ئه دیسانه ت و حه م ئایه بزانین چۆن ئه

  )65االنفال (یا ایھا النبیی حرض المؤمنین علی اقتال 
  )14  التوبه(  بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیھم و یشف صدور قوم مؤمنین  قتلوهم یعذبھم الله

  )34محمد ( معکم و لن یترکم اعمالکم  فال تھنوا و تدعوا الی السلم و انتم االعلون و الله
  )223  البقره(تم نسائکم حرث لکم فآتوا حرثکم انی شئ

و ان خفتم اال تقسطوا فی الیتامی فاکنحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع، فان خفتم اال تعدلوا 
   فان طبن لکم عن شیء منه  او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی اال تعولوا و آتوا النساء صدقاتھن نحله فواحده
  )4، 3النساء (  هنیئا مریئا   فکلوه

 )دیس حه (   الصالحه ا متاع و خیر متاع الدنیا المرآهالدنی
  : یه مه ڕزتان ئه ی ترم بۆ به که پرسیاره 

 چ مۆراکی   سایدا به55نی  مه  ته له،   نرراوی خوا بووه  که  و گوایه ی ئیسالمه ره  پایامبه محمد که
م  رده  زمانی سه  به وه  ساڵ بوو؟ ئه9نی  مه نھا ته  ته  ژنی خۆی که ی کرد به عایشه، دینی و ئینسانی

  .  لقهگشتکی م،  شون و کاتی بۆ نیه،  پرینسیپی خوا بت له سه ر مه گه  ئه؟) منابازی (پی ناوترێ
ت و   ئایه  له بجگه، ربگریت ش وه  کوردیانه رچاوه  سهم توانیت سوود له ئه، ڕز کاک کاروان به
   :کان دیسه حه
  واریدا  ی کورده  کۆمه میزاد له ئاده

  یان هزی دینک؟، دینی هزک، ئیسالم
  تی رایه مبه  ساڵ پغه23
   کوتوری ئیسالمدا ن له هریمه ئه

  ت الفه تی خه وه ی ده  سایه گا له کۆمه
   خوننامه

  ئیسالمبونی کورد ی به کوردستان و پۆسه
  بیۆگرافیای محمد

  .  وه یته مم بده  پرسیار وه  و بهکانمدا ر پرسیاره سه یت به ده  باز نه مجاره م داواکارم ئه به
  ڕز و سوم بۆ کوردستاننت


