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  ...م که شی یه به ..  ندانه کی ئاقمه  پناوی گفتوگۆیه  لهی ئیسالمی وکۆمه رز زانا روستایی بۆ به

   د شای حمه ال ئه شیروان مه
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

   ری راستیا  له ر بخات که سک سه ر که ههبان داواکارم   خوای میھره ر شتک له هه ر له به
رموی من  فه ئه  تیایا،  وه  کوردستاننتا خونده نابتانم له ی جه که وه کردنهروون. کا جیھاد ئه

ویا  ر له هه. ق  حه  بگرێ بۆ دیفاع کردن له وه  بالته س به خوا ده، رم یاسا ناسم و پارزه
  ر به رامبه ریوان به ی مه که ه کیتاب  که وه مه که ت ئه  ره زیهم ب ر رمووی من ئه فه ئه

من و تۆی ی  ردیگاره روه و په پرسم کاک زانا تۆو ئه من ئه. تی م کردویه که له کانی گه هپیرۆزی
و  وه ته تهر خویندو گه  ئه؟ وه ته ته خوندو ر بینیته گه  ئه؟ ت بینیوه بهم کیتا  تۆ ئه دروست کردوه

راستی شتکم   بهت  دیقه  زۆر به وه م خونده م کتبه من ئه؟  وه ته  لی وورد بویتهت  دیقه به
ن شتی   هه کلما فی االمر کابرا هاتوه،  ئاینی پیرۆزی ئیسالم بروخن کرد که دی نه تیا به
بی تاریخی ئیسالمی کو من و تۆ کیتا  وهی هم  پاش ئه  پرسیاری کردوهن و هه  نوسیوه
مو   و هه رعیه  قکی شه  حه له سوئال و موجاده،  ی بۆ دروست بوه م سوئاالنه ئه،  وه خۆندۆته

م   جا ئهلیس بکافر ناقل الکفرر چی بت   هه م سوئاله جا ئه،  سوئال بکات یه ی ههۆس ب که
ئی خۆمان بنوسین و  ش ره  ئمه رمانه سه  له مه  ئه ته له غه اجتیھادی من و تۆ  ر به گه  ئه شته
شو روتی ل هان  لکی ره ک و خه  یه وه ر بھنینه سه کو دونیای له وه ی ل بگرین نه خنه ره
 دژی  ره  موزاهه چۆتهن   سلمانی پم ئه  له م کردوه فونم بۆ مامه له  ته و رۆژه ئهین  بده
 !!! ریوانه  مه؟  کیه و کافره ئه) خ. د ( ر داوه مبه تی پغه زره  حه ی جونیان به وکافرانه ئه

ند  ن چه تی ئه ک بردویه  پرسیومه تره فتا زیا نی حه مه و ته واره خوننه سکی نه م که مامه
یان بۆ  راون و قسه  مال گه کگرتوو مال به ی ئسالمی و یه ناوی کۆمه سک هاتون به که
 بۆ ن و ب تیه م ب حورمه ن دژی ئه  جیھاد بکه  ماالن که ته و نوسراویان داوه لقی کردوه خه

 گاداری هیچ شت نینإ ئ م که  مامهکو  وهواری خونه زار نه ند هه جهب  ئاخۆ ئه. رپوان
   سود به م کاره ئهپرسم توخوا   ئه  ئوه من له  وه کۆکرابنه قام  باغ کردنی شه ه نھا بۆ قه ته

م   ئه تا ئوه  هه کا؟ بروانه د ئه مان ناو به که ن یان زیاتر دینه یه گه مان ئه که ئاینه
ی  س نه ب که ق نه همی خ کی زۆر که یه خولقانبوو ژماره  نه م کیتابه ر ئه سه تان له رایه هه
  م کیتابه دوای ئه س وا به زاران که  هه  به رایه م هه ئستا دوای ئه.  یه بی وا ههزانی کیتا ئه
  نرخکی گران  بهالم  به ماوه م نه وه ب خوننهتی کیتا  حای خۆم تاقه ش به من به، رێ گه ئه
و  ولر و سلمانی و رانیه  هه له  ی ئوه رایه م هه ر ئه به لهئستا ک .  وه یدام کردو خونمه په
  یشتۆته ت گه نانه  و ته وه وته ی ل کۆپی کراوه زار نوسخه ههیان   نھنی ده بهالر  که
م   به  ئوه وه چونکه گرنه ری ئه سه لک له ر سی دی و خه  سه ته ئاگادارم خراوه، وروپاش ئه

تان کرد و  مه  ئه ب چیبو ئوه به م بزانم سه که زه حه وه لقیتان جوالننه ولی خهچ ف ه ژاو ژاوه
  که لک کیتابه  خه نه  هو شیاری بده ب که مه ر بۆ ئه گه ئه، ری سه وامیشن له رده به
ار ز یان هه  ده  بو به وه  دانه500  کانی له ی نوسخه  ژماره ی ئوه  سایه  له مه  ئه وه خوننه نه

ر  فیق و براده یان ره ی من ده که نیا هینه ر ته کات هه وام داوای ئه رده لکیش به و خه دانه
نابت نوژ  کو جه موسمانین و وهمویشمان  خوا هه وێ به ریش ناکه و به وه ته خوننویانه
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 و ئه. مان ناس  سلمانی ئه موو له لک هه کی دینیم و خه یه  ماله  بنه ین و من خۆم له که ئه
کانی خۆمانم   گشت برا موسومانه غریب له  دوای نوژی مهی ئۆدری که وته  مزگه  له رۆژه

  م کیتابه ی ئه وه  دوای خوننه لکینه رێ خه  وتم ئه یان خوننبۆوه که موی کیتابه  هه پرسی که
و  ئه کردم ی لئه  مۆره سک که  که  که تاکه، نین مویان پم پیکه  هه ه بووعیف زهس ئیمانی  که

  ئ ده. ی بیستبو  که کفیرکردنی کیتابه نگوباسی ته ر ده هه، بینیبو ی نه که  کیتابه بوکه برایه
ت   یه وه یرم به سهمن . ن وت بکه لس و که قل و ژیری هه  عه ش تۆ زک به برای موسلمانم ئوه

ر کاری  سه  له قه تی با چۆن موافه سره  و خودا نه کی دینه یه لالمه  عه لی باپیر که ستا عهۆمام
ددی   ره  له موان ناتوانن کیتاب  هه  ئایا بهن  هه لالمه یان عه ده)  کۆمه (ناو خۆ له. کا وا ئه
، ن ی هان به که ره  نوسه  لهوار خونه و نه لکی ساده ی خه مه  جیاتی ئه له.  بنوسن م کیتابه ئه

 بۆچ  مه ئه، هاتوه  شونکی تر نه له،  هی م والته ئهی  رچی بت رۆله هه  سه هم ک خۆ ئه
توان دینک   کیتاب ئه ئایه  ین ب بین رجمی بکه  ئه ئمهپرسیارکی کرد  ک هات و ریه هه

  ی ئیسالم که ت بۆ ئمه  یه وه چوبم له عه ؟ من ته زار ساله  عومری چوار هه سوک بکات که
الم بۆ   بهین که نگ ئه کرێ و خۆمانی ل ب ده مان ئه م ئاینه تی به یه یان سوکه ده  رۆژانه

توا بۆ کوشتن و تان کردنی   فه ال کانی موس که مهرێ  ئه،  وه نینه ئه ای و کیتابک ئاژاوه
یا  هم شار ی کوردی بتاوان له  رۆه600   تا ئستا زیاترله توایانه م فه ن به که ر ئه کورد ده
  فزون چۆن به له  ته موو بینیمان له هه،  ئیسالم  به تی کردن نیه  سوکایه مه ئایا ئه، کوژراون

کو  با وه، ر بری  س منای کوردیان سه ارالسنهصتی ان ماعه دیس جه ت و حه ی ئایهص نه
  ساته کارهم  ر ئه سه ی ئیسالمی له بوای ئمه نگ بون خۆ ئه یا ب ده مه ومی له حزابی قه ئه

راستی   به مه  ئه س نیه ساتی وا به ک بۆ کاره یه یاننامه به، ومانبوای شرمان بقه رۆژی حه
   له ک ئیسالم ئاواب چیم داوه  مادامه بین ئه  ئه مه سک ئه  بۆ دین که یه شه ره هه

لک  دی خه وه هدا ن  سه  کیتابک که ک به  نه وه کته ته  دین ئه لک له  خه مه به، ئیسالم
 دز و  مانه  ئه لک بووترایه  خه به  تا ر جاده  سه وکات برژابونایه بای ئه ده،  یبینیوه نه
   لنه ی کورد هه ب رۆله ر هیچ نه تاکو هه،  ئیسالم رین له  ببه مانه و تاوانبارن ئه رده جه
ناوی   به وه  ریزیانه چونه کورد  کوره دواتر بینیمان  چونکه،  ژر بایان چته تو نه له خه

، ین رام بکه ین و فالن حه کفیر بکه ته ر ئازاین فالن ی ئیسالمی هه  ئمه وه داخه به. جھاد
 جیاتی  له. ین رامۆش بکه  فهساسی ئه کی و شتی گرنگ و  الوهر شتی  سه ینه رکیز بکه ته
لس و   هه ی به مه  جیاتی ئه له، تی و لک حالی بوون جی برایه نھه ین مه ی ئیسالم بکه مه ئه
 دور   کاری هنده وه داخه چی به ی خۆش بوێ که لقی ئمه ین خه وتی جوانی خۆمان وا بکه که
ر  باوه، مان الواز بکات که  زیاتر دینه ین که ده نجام ئه ندی و ژیری ئه قل و هۆشمه  عه له
،  هز بونی دین نیه عنای به ا مهی مه رده  م سه زاران حزبی دینی له یدا بونی هه رمون په بفه
حزابی  ی ئه ویانه  توند ره مو کاره م هه پای ئه ئستا له،   دینیان شوانوه مانه ن ئه سله ئه

   له مانه ئه،  نیا دینی ترس و تۆقانن و کوشتنت و برینه زانن ئیسالم ته لک وا ئه خه، ئیسالمی
 پش  وه  ل قوولبوونه به،  ربازی ژیانه،  یه هف لسه  ئیسالم فه  که وه لقیان بردۆته بیری خه

تیمان   ئازایه نه وه سمان ئه که تا ئستا، ن سه  ئه شه یشتن گه  حوارو لک تگه وێ وبه که ئه
رو بای  رکی ب په م نوسه به، ین قی ل هان به و خهین  کفیر بکه ته) رقاوی زه ( تیا نیه

لقی ل   دین خه کی نواننوه بیه ده  هیچ ب ئه نه  س سووره ی که خون ستی به ده  نه قیر که فه
ل  گه له که ربروه ن شتی ده  یان هه ن پرسیاری کردوه ی هه وه ر ئه به نیا له ین ته ده هان ئه
،  ب نیه ده رگیز ب ئه حیوارو گفتو گۆ بکا ههک داوای  ریه بی شک هه به،  ناگونجیامن و تۆ



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 18-2-2006 11:09 

3 

و  قه ر ناحه سه  له دیاره، را بنون و هه شه ره  حیوار رابکا و هه ک له  یه وه وانه  پچه به
  . م شی دوهه تا به. قی بکات  خه ت به ناعه  تا قه شتکی پ نیه


