
كردستان في الخأوة أسئلة على الجأوبة

الرحيم الرحمن الله بسم
نبي ل من على والسلما والصلة وحده، لله الحمد

.  وبعد بعده،
في السلمية الحركة من الخأوة بعض توجأه فقد
مقيم وأنا لي خأاصة زيارة في السئلة ببعض كردستان

في للنشر طريقها الجأابة تأخأذ أن على اليمن، في
: الجأابة ومعها نصها .. هذا الخاصة مجلتهم

كردستان في المسلمة المة تستطيع سؤال: كيف
العصيبة الظروف هذه في التليد مجدها تسترجأع أن

؟ المنطقة تواجأهها التي
.وبعد.  الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

منها دونها، من يتحقق ل ونواميس سنن والتمكين للنصر فإن
بالسباب يتعلق ما ومنها ، ربه نحو العبد بموقف يتعلق ما

النصر إلى ـ الله بإذن  ـ تؤدي التي الدنيوية المادية والوسائل
.. والتمكين والمجد

ًا ـ للمة بد ل فإنه ربه، نحو العبد بموقف يتعلق ما أما أفراد
بحق دينه إلى الرجوع في تعالى الله تنصر أن من ـ وجماعات

نواهيه عن وتنتهي بأوامره فتتمسك وجد؛ بقوةا وتأخذه وصدق،
كما وعونه، وتأييده تعالى الله نصر ذلك بعد .. لتستحق وزواجره
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