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  د حمه دین ئه محیه ... !روریست  ته هت  ژی که مهلی باپیر  عه دێ  نزکه

  
سا  روه هه،  جڤاکا کوردستان موسولمانه پرانیا ت کو ک ناکه وێ یه  حاشای ژ س ژ مه که 

 د ناڤا  ژی کریه و ریھوریشالن خۆ ل مه  یا گه ژانهۆڤایا ژایانا ر ر ته  سهژی لباندورا خۆ 
لک کوردستان شانازی ب ڤی  خه، باری ڤ هندێ ژی زده.   م دا داهالنه خلهڤ جڤاکا سا

  . ی دناسیت  و لبورده دلفرهر و  روه ک دادپه کو دینه وه، ت دینی دکه
ن و دێ  ل ڤی دینی که ری دگه هد ره سه بزانن دێ چاوان، تن دی کی ملله  کورد ژی وه رکه گه 

  نه که رورست و دونیای ژی نه  ته نه که م خۆ نه رزن و ههم دین خۆ پا چاوان کارن هه
ندین خۆ  وه رژه ک ژ به له گه،  ب رکا ڤی دینی کارینه، لک موسولمان پرانیا خه. دوژمن خۆ

  . ربخۆ تا سه وله زراندنا ده تا جودابوون و دامه  ئارمانجن خۆ و هه هنه ست بینن و بگه ب ده
 قۆربانی  نهی بو وه ته کو نه وه، الڤبونا ئیسالم ستکا به ر ژ ده هه، کی کورد وه م  ئهل به 

  ژیک جاران له دیسان گه. ب ره ل ئه گه  خاسمه نه، لن دی ین موسولمان ندین گه وه رژه به
نفالن  کو ئه  وه بۆ نمونه،   مهل ناڤبرنا گهژ ژ بۆ،  بکارئینان  هاتیه  ل دژی مه ڤ دینه ئه
  .     ساال ش ین  ره
 ی وارسن دین ئیسالم و ڤ س و گرۆپن کورد کو خۆ کرنه ک که هنده، کو دیار  ژی وه نوکه 

رن  کو نوونه، سا خۆ دبینن و ئالی وه ئه.  بکارتینن ل مه ندین گه وه رژه دینی ل دژی به
ر   خۆ ل سهرفیت و ئدی نکاریت  و بی وانا ئیسالم دێ هه ڤایا موسولمانن جیھان نه ته

  . پین خۆ راگریت
ال  میرێ کۆمه ئه، لی باپیر ال عه رز مه کاروکریارن به، فتار ره، ک گۆتن م ل هنده ر ئه گه ئه 

سا  روه هه.  رسۆرمان و گۆمان نه دێ بینین کو جھ سه، ئیسالمییا کوردستان بنرین
دیار و  ک نه نڤیسه  و چاره  ئاقاررف  به ل مه و دۆزا گهل کورد د ئشینیت  گه ستا پرانیا هه
  . ت  دبه هلوکه ته
 د ریا دۆزا  ڤانه دبژیت ئه. ت هیدن کوردستان ناکه پناسین ب شه، لی باپیر عه 

 کو د ریا دۆزا دین ئیسالم دا  سه و که هید ئه ب دیتنا وی شه.  بونه هید نه ئیسالمی دا شه
  . ن قۆربان گییان خۆ دکه

سرودا ، هیدان ر ونن شه رامبه ل به، مان کوردستان دا رله د جڤینن په،  ڤ زاته ئه 
  وخۆ ژ ڤان هماین مه ئه. ت قیب دا رانابیت و پناسین پناکه ی ره وی یا کورد ئه ته نه

، دام کو پش نڤژی ل پشیا سه،  ر بۆ هندێ ی باشه و هه ئه. تزنتر دبینی یی مه وه ته ین نه
ت  دهب رسن ئیسالم ت و ده وانا فری قۆران بکه، ت لی کیمیاوی بکه عه، بارزان تکریتی

  . !وان
توایا  ت و فه ردده یی ژی وه وه ته  خۆ ژ کاروبارن نیڤنهست دهک ژی  باری ڤ یه زده 

،   چکرنهد مه رێ ئیسالم موهه مبه ر پخه ک کاریکاتور ل سه س کو هنده کۆشتنا وی که
لمان رۆشدی  دژی سه ل، ینی توایا ئیمام خۆمه فهڤ گۆتنن وی بیرا مرۆڤی ژ  ئه. ت دده

ر ئاست  ندین ئیران ل سه وه رژه زن ژ به کا مه ینی زیانه توایا ئیمام خۆمه فه. دینیت
  توا تته و فه  و سال بۆ سال ژی ئه لمان رۆشدی ی ساخه  ژی سه تا نوکه هه. تی دا وله ناڤده

یی بخوازن دێ ڤی  وه ته خت جڤاکا ناڤنه ر وه هه. ب خۆ رێ ئیران  سه باال کرن و بویهنو
سا ئیران  وه ره هه. کارئیننبندین وێ  وه رژه ت و به سیاسه، ن و ل دژی ئیران تی ساخکه بابه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   13-2-2006 13:27 

2 

 رێ خۆ  ربهرمانن رکو دێ ژ ستایش و فه ژ به، توای بشوت ستان ژ ڤ فه شت ده ژی نه
ڤ  ده کا دوو ره نجه  خه  بویه توایه ڤ فه عنی ئه یه. ن شا ئسالمیا ئیران الده شۆره  یرۆحی

  . ندین ئیران تت بکارئانین وه رژه ل دژی به
رمانا کوشتنا کابرای دانیمارکی  ژ بلی فه،  لی باپیری چ کار نینه ڤی عه، کو دیار  وه
 ل سوری و لوبنان  هت  بابهڤ ئهک  سته به ژ بۆ چ مه، و بزانیت ئه،  پویسته. بیت نه
راست تر بژین کا دونیایی یان  رژمه، کو رژما سوری، می دزانین م هه ئه. رهلدا سه

 ژ کا توند  بن گڤاشتنه تنه ل نھا که به.  ری ب دینی نینه باوه،  سوسیالیستی یه کا رژمه
لک موسولمان ب  ڤانیا خه هریت کو پشت ک دگه رژما سوری ل رکه. مریکا الی ئه

ست  التا خۆ ژ لوبنان ژی ل ده ستھه  و دهسۆزا وان بۆ خۆ رابکشیت،  بینیت ستخۆڤه ده
  . ت و رژما خۆ ژی ل سوری بپارزیت ده نه
بونا کو  ڤ هه ئه،  دیاره. ت تواین ب قرژ دده لی باپیرژ بۆ چی و ژ بۆ ک ڤان فه عه، لو  گه
وا وی  له،   دین ئیسالم دا نییه وناب وی ندیا جه وه رژه ل به،  یه کوردستان ههل  نھا

ه ژ  التا کوردی ئاگه ستھه  ده پویسته. ت یدا بکه  پهبوون یاران ژ بۆ ڤ هه دڤت دوژمن و نه
ک  مه ر ده تی هه وله ر جڤاکا نڤده گه رکو ئه ژ به. بیت لی باپیر هه ڤان گۆتن و کریارن عه

  .  بکارئینیت ل مه رورستی ل دژی گه ته کا کو مورکه  ڤان گۆتنن وی وهبخوازیت دێ
  
  

      ۶  د حمه دین ئه محیه 


