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7

بەرەبەیانی ئاینی ئیسالم لەو پنتە مێژووییەوە سەریهەڵدا 
بیركردنەوەی  لە  و  دروشم  كردە  )اقرأ(ی  مسوڵمان  تاكی  كە 
و  ئیمانیی  چەمكە  پراكتیزەكردنی  بەرەو  ئامانجدارەوە 
تیگەیشتنی  سایەی  لە  پاشان  و  هەنگاوینا  مەعریفییەكان 
بە  ئینسانییە،كە  فیكرییە  بزاڤە  بەو  درێژەیدا  ژیربێژانە 
سەروو  و  نەتەوەیی  سەروو  بزاڤێكی  ئیستا  پێودانگیی 
جوگرافیی و سەروو مەزهەبی بووە. لەم رووەوە ناكرێت قسە 
لەسەر هزر بكرێت بەبێ رەچاوكردنی ئەو رۆڵە جومگەیی و 

بنەرەتییەی هزر لە پیكهاتنی مرۆڤدا دەیبینێت.
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