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  شت رده زه ...  مریکی کراوه رۆکی زانکۆی ئه سه، ر شخ ئیدریس عفه کتۆرجه مک بۆ د وه
  کان نه رسته  خون ڕشتنی خاچپه  له نهدیک   پاپا بانه  له وت دیفاع نه ک نامه یه  هیچ شوه دا به  لره
ردوو  هه. م شتنی ئیسالم بکه خون  له  دیفاعی کورانه  نه مان شوه  هه  به م وه بکه ت سیحیه  مه له
ر و   دوای نووسه ک دکتۆر و به  وه که له سه  مه  له وه وت قووببمه ناشمه. دوو ڕووی دراوکن  که له سه مه

نھا  ته.   بۆ ئیسالم نووسیوهانی باشی  بزانت کامیان دوو ووشه ڕاوه سیحیدا گه  و مه که مژوو نووسی جوله
  . ی دکتۆر که ر نووسینه سه  له وه مه  ڕوون بکهرنجک ند سه وت چه مه ئه
ند شتکمان بۆ  وت چه یه ئه یدا که  نووسینه دکتۆر له، ر سه  کورتی و موخته به، ت  ئه که ردی کورده ده

موو ئیسالمی بریندار  ستی هه  هه دیک که ی پاپا بانه که کر خواردنه شه:   بریتین له  که وه ڕوون بکاته
   به کردوه سی نه  هزی شمشر که  زۆر و به  هیچ کاتکدا به  له ک وه یه  هیچ شوه سالم بهئی،  کردووه
هتد ... هنگاریا، ڕۆمانیا، بولگاریا، ک یۆنان ستی ئیسالمدا بوون وه  ژر ده  له ی که و ووتانه ئه. ئیسالم
  . ) سیحین ر مه ش هه تا ئسته وه ئه(، الم ئیس  به کراوه  زۆر نه س به  و که یی بووه ی ئیسالم نموونه ه مامه
  .  فیک بارک الله،  سبحان الله:  با منیش بم ده

،   زۆر فراونه م باسه زا چی بوو؟ فتوحاتی ئیسالمی مانای چی؟ بگومان ئه ؟ غه ئیسالم چۆن بوو بۆوه
ب  ره عه. نی تر که وردی و زمانه ک  به  زۆره رچاوه وت سه رکه ی بۆ ده که وت ڕاستیه ی بیه و ڕۆشنبیره ئه

  بدکردن و به  عه به، رهود تانی و فه، ربین سه، بری شمشر  زه  به دا که  ل ده وه وه خۆی پۆز به
   گوناح نیه ئسته باشه . وانیشدا فا و پاش ئه  کاتی محمد و خوله له،  وه کردن ئیسالمی بوکردۆته نیزه که

  ین؟ ناشیرین بکه) ب و ئیسالم ره زلی عه فه ( ؟ گوناح نیه وه ینه  درۆیان بخه  به ئمه
 چی   ساه1400ی  یه م پۆسه نجامی ئه ئه :ین و بین  خۆمانی بکه  له کی که ره  پرسیاری سه ی باشه ئه

ش کردن؟ چ   کوێ؟ ئیسالم چی پشکه شتنه هتد گه... ب و کورد و فارس و تورک و ره  عه بوو؟ به
، ویژدان، یی زه به، ویستی خۆشه، دفراوانی، ؟ فری چیی کردن؟ ڕز لگرتن وه ته  رازانونهکی بۆ مژوویه
  ؟... ری روه نیشتیمان په، دسۆزی

بوا . ستی ئیسالم ده  به ربینه ت و عام و سه تا فیلیپین و چین قه   بیگره وه زائیره  جه تا ئستا له هه
  دینه  مه  له وه ده هز بوونی محمه  به ر له هه.  یان نیه ی ئسته شهنھا پی  ته مه نابی دکتۆر ئه جه،  بکه
بباسیی یان  فاکان یان عه یان خوله، ی که شکره د خۆی و له مه ئیتر یان محه، وامه رده تاکوو ئستا به هه
  . یان بووه   پشه ر  ههمه ئههتد ... وی و عوسمانی مه ئه
  هن و به خۆی ئه  دینی باوو باپیری تک واز له چ میلله.  وه بۆته وونهکردن ب وانه  ڕه  نامه ئیسالم به 

  وه که رازویه  ته یخاته  ئه که که خه) دینک (ک یه دانی فکره رهه سه بت؟ چۆن به ئه) سلیم ته (ک یه نامه
  وه که سیحی و جوله شتی و مه رده  زه رستیش بووبت؟ کورد چۆن له ر بت په گه ئه، ی خۆیدا که ڵ دینه گه له

، ماردین، ولر هه، وال له جه، زور شتی شاره  ده کرد له شکری ئیسالم چیی نه ؟ له  نامه  ئیسالم؟ به بوو به
ر و  داگیرکه (ی و هزه ین به ده  و نرخ ئه ته  ال ب قیمه نده وه ئه ی خۆمانمان که ؟ بۆچی مژووه...  ئورفه
دی کمان ل . سپی، .. سپی ش و به ش بین ڕه  ڕه  به هاتوه  نه وه تی ئهی ئیتر کا  ئه؟ بووه) ر وسنه چه

، ی ئیسالمدا که  مژوه له ین  کی پیس ئاشکرا بکه یه ه ر په گه د یان خوا؟ یان ئه مه بت؟ محه زیز ئه
    !!وت رکه مترمان به ک که ند حۆریه  چه یه وانه له

ی   ئیسالم نمونه که) هتد... هنگاریا، ڕۆمانیا، بولگاریا، یۆنان ( ناوه ه ی که ند ووته و چه دکتۆر ناوی ئه
   بهم ساتی مژووی بۆ دکتۆر باس بکه ندێ کاره با من هه،  ئیسالم  به  کراوه  زۆر نه  بهس  و که ق بوهخال ئه
  .  بولگاریانھا له  تهکان ستی عوسمانیه ده
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تورسکۆ  (ت بولگار خۆی پی ئه. بووکاندا   عوسمانیهستی ژر ده  ساڵ له500 درژایی  بولگاریا به
، ت و عام قه، کرابت  بریندار نه ماوه الدێ و شار نه)   الترکیه عبودیه (ستی  مانای ژرده به) ڕۆبستڤۆ
 ناو  ته شکری عوسمانی چونه له.... ماڵ سووتاندن  وت ر ئافره  سه ست درژی کردنه ده، ربین سه، تانی

 سایدا 4، 3نی  مه  ته مندای کوڕیان له، ی که نده ست و پوه  و ده شه  قه ته یوه و داریان ب وه کانه نیسه که
 پیاو کوژ و خوین ڕژ و   به وێ کردویانه له، مبووڵ سته ئه بۆ   و بردویانه وت کردوه  دایک و باوکی زه له

  . ) ر ئنیچه (ین یان ئهبولگار پ) تی دین خزمه ( بۆ بولگاریا بۆ وه ته هناویانه
  نجیان به  پیاوو گه5000) باتاک (ر شاری  سه دۆته شکریی عوسمانی هرشی به  له1876. 04. 21  له 
ت و منداڵ و   ئافره  له  بریتی بووه دا که که  شاره  له وه ته  ماوه ی که وه ئه.   کوشتوه حشیترین شوه وه

 و  وه  ژوره ته  ویژدانی ئیسالم بۆیان چونه شکری به له،  وه که یه نیسه  که  ترساندا خۆیان خزانۆته پیرژن له
 بۆ  پارزگاری پ کراوه ی تدا سانه و که دا ئسقانی ئه یه نیسه و که ش له ئسته.  سابخانه  قه  به کردویانه

  . چی تورکی ئیسالم چی پ کردون یان بیر نه وه موو کاتک ئه کانیان هه وه ی نه وه ئه
تی  سکی ئافره.  کۆیوه کانیان هه  زیندوویی چاوی پیاوه  به وه کانیانه رچاوی خزانه  به کدا به  الدیه له

نجیان  ری گه پستی سه!   یان کوڕه ی سکی کچه که  منداه ر کردوه سه ویان له  و گره دڕیوه دووگیانیان هه
  . ری  سه  فس بکاته یویستوه  نه  که  زیندوویی دامایوه به
 بژاردن  له  که، ش ش و ئسته و کاته ئه، موو شونک  هه  زۆرن له کان هنده ساته رهات و کاره سه به

  .   کراوه وه  زیاده کانی تر به  شونه له،   بولگاریا کراوه  له ی که وه ئه. ن نایه
و  موو ئه  هه له،  ئیسالم  به بوه  و ی خۆی گۆڕیوه که  دینه ترسا  له  که کی تدا بوه خه دا و وتانه له

  لهوازی   و داوه  نه وه سته ده  خۆی بهکی زۆریش به م به، می  که دا تا ئستاش ئیسالمی تدایه به وتانه
ی دینی  سه و که ئه.  وه رکه یه  به ستوه رتیان به روه ت و نیشتیمان په سیحیه مه.  هناوه ی خۆی نه که دینه

و   له  بووه وه ر ئه به ر له هه. دا م ئه ه  قه  نیشتیمان فرۆش و خۆفرۆشیان له  به ئیسالمی قبووڵ بکردایه
ی هه  ده نیسه دا که تانهوکی بار ده ڕزگارکردندا له ی  پرۆسه  له بوه ستستی تورکی ئیسالمدا  ژ .
  . خالقی ئیسالم  و ئه ر چاکه به ک له نه، سیحین  تا ئستا مه وتانهم   له ی که و هۆیه  ئه یه مه ئه

ستی ترۆر و ماڵ ورانکردن و تانی  ی ده  گیرۆده و شونه ئه، دابت ری هه چ شونک سه  هه لهئیسالم 
و  ی کورد ئستاش زۆرمان بوا به  ئمه وه داخه م به به، کات  و مژوو ئیسپاتی ئه که  ڕاستیه مه ئه.  بوه

  .  وه ته بی ئیسالم بۆی نووسیوینه ره  عه ین که که  ئه مژوه
؟ بۆچی  یه  خوناویه م مژوه نی ئه م خاوه بۆچی ئیسال که،  یه وه کرت ئه  ئه کی تر که ره پرسیارکی سه

 و تی  وه بخۆنینه) کان یه دینه مه ( ته  ئایه ر زۆر له گه  ئه خونشتن؟  له وامه رده ئیسالم تا ئستاش به
  ؛ یه یه و نامه گری ئه  هه که فه لسه  خودی فه ین که گه  ئاسانی تئه زۆر به، بوانین

و قاتلوا فی (، ) لکم و عسی ان تکرهوا شیئا و هوا خیر لکم  کتب علیکم القتال و هو کره(، )و اقتلھم حیث ثقفتموهم(
و اعلموا انما غنمتم من شیئ ) ( فکلوا مما غنمتم حالال طیبا ( ، ) یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال( ، )  سبیل الله
) (  بایدیکم و قاتلوهم یعذبھم الله) (  و ابن السبیل و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین  خمسه فان لله

  که،  بۆ موسومانان ده مه کانی محه وه یه په می  کهکی یه ند نمونه نھا چه  ته مانه ئه. هتد ...)وظربوا االعناق
فال و کانی االن ته ر سوره گه ئه... کردن نیزه که به، رهود و تانی فه، ربین سه، کوشتن،  زۆرداری پن له
  وه ینه  و بیرکی لۆژیکیان ل بکه وه  ووردی بخونینه  و التوب و زۆری تر به  و االحزاب و المائیده البقره

ش  ی ئسته مانه ئه، ی قورئان بت گوره ر به گه خۆ ئه!!   ب موو نیه م ماسته  ئه ین که گه  تئه و کاته ئه
 ئیسالمی  وانه ئه)  اکبر الله (ن که  ئههاوار م  ده و پ بهبن  رئه ک سه  خهن و که  ئه ت و عامه م قه  ئه که

  . کا ر خه سه سپنن به چه کانی قورئانیش ئه ینی دره وان به ئه. ن قینه ڕاسته
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ی باشه  ؟ ئه  باشترینیان نیه ی ئمه که  حساب دینه  به ی باشه ین بۆچی؟ ئه  پرسیار ناکه ی باشه ئه
)  دینانه (م ر ئه گه ئه، کرت بین  پرسیارک بۆ نه ی باشه ؟ ئه نیه)  و اخیر االنبیا (د مه  محه حساب به
  ی درووست کرد؟ بۆچی مژووی سوور کرد به موو دینه م هه بۆچی خوا ئه، ی خوا بت که ره مووی دانه هه

دی بۆ  مه  محه تاوه ره سه ر له بۆچی هه...  و که سیح و ئیسالم و جوله ستی مه  ده کی بتاوان به خونی خه
؟ ک  موو خونه م هه خوا پویستی چی بوو به.  مشکی تاقیگا  به کردایه کی نه کردین و خه  نه وانه ڕه

؟ )  ئوه (و)  ئمه ( ت بکات به ریه شه  به  چیه وه ؟ خوا پویستی به وه کاته ؟ چی تاقی ئه وه کاته تاقی ئه
 مکی  وه ی پشمانه قلیدیه  ته مه و وه ئه... کافر، شتی رده زه، یبوود،  که جوله، ئیسالم، سیح مه

   له شدا په که  قورعانه جا خۆ له.  زاندوه کانی خۆی دابه فکاره دریجی ئه  ته  خوا به گوایه)  یه الیانه مه(
  . ناسخ و منسوخ

، مۆزارت، مرد پیره، ینچیلیۆناردۆداڤ، ئیفالتون، نالی: ک  پیاوی مژوو وه ه ها که زاره  هه به
ناومان ل ناون شاعیر و .... حوی مه، جاک لۆندۆن، رمارک، ئاینشتاین، دانت، دامۆس نۆستره

خالقین  ی ئه  هۆمانیزم و نمونه جوانی ونی کانیان خاوه مه رهه  به که، سام ر و ڕه سوف و نوسه یله فه
  . وی ر زه سه له

 ژر  چته دوای ڕۆژ ئه کانیان رۆژ له مه رهه  به که) ر مبه پغه (ناوندیشمان ناوو  مه موسا و عیسا و محه
  .  هویو زه
  به، خونن کانمان تیدا ئه  الوه که، مریکیدا ک زانکۆی ئه  شونکی وه له: وت بم مه  کۆتایدا ئه له

  کی زانکۆکهرۆ سه،  فری هۆمانیزم و ڕاستی و ڕیالیزم و ژیانکی مۆدرن ببن ی که وه هیوای ئه
. داخی گرانم، یف  ئاخخ حه:ت  ئه که کورده!! کات ی مژوو ئه سه له  درۆ و ده ستت دیفاع له ئه هه
تی  کمان پیه هوایه.  یه ی نوێ هه وه  نه ر به کمان هه م هیوایه به،  یه نده  گه  الی خۆمان که زانم که ئه
 و   تاریکه رخه و چه ی له که وه ته ڵ بۆ ڕزگارکردنی نه خهش  مه  و بب به وه  سپی جیا بکاته ش له ڕه

  .  کوردستاندا  له بتک) ڕنسانس (درووستکردنی
  


