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   گلنه ... ح ستار ر و سه ڕزان سۆران عومه ک بۆ به یه وه ڕوونکردنه ... ی ئیسالم ده  سه شمشری پانزه

  
و  وک له م شه رنت به  بۆ ئینته  کاتم نییه نده وه  ئه وه  هۆی کاروباری ژیانمه  به نده رچه هه
سۆران  (گ و وتوو وژی کاکن  ده م جار گوم له که دا بووم بۆ یه) پاتاک (  له ی که وانه شه

و  له. کرا ر ده سه دا باسی له و کاته  له کان که  ئاینییه  باسه کک له ر یه  سه بوو له) ر عومه
  شتمه  ڕاستی خۆشحاڵ بووم و گه  کاک سۆران و شوازی لدووانی بوو به  گوم له دا که کاته
ر  نی هه  خاوه گرنگ نییه، سک وو کهم هه بمب  وه خوازی ئه  ئاواته ی که یه و ڕاده ئه

یدا  که ره رامبه ڵ به گه  له  و دیموکراسیانه ی کاک سۆران دفراوانه  شوه به، ڕک بت بیروباوه
....  وه  داخه م به به. ڕ و ئایدۆلۆجیای جیاواز بن نی دوو بیروباوه ر چی خاوه گه بدوت ئه

!!!!!   
   ئایا ئیسالم و موسومانه:پرسی هد خۆمم   له میشه ش هه  هو ڕۆژ  و دوای ئه  و ڕۆژه ر له به

ی  وه  پردک بۆ گۆڕینه ن به  بکه وه توانن لدوان و ڕاگۆڕینه هد ڕۆژان  کان ڕۆژک له قینه ڕاسته
بگومان . تی ی تری مرۆڤایه که شه ی خۆیاندا و به و جیھانه  نوان ئه کان له ڕا و بۆچوونه

   !!!!!....  وه  داخه م به به، بم خوازی ده  بووم و ئاواته وه ی ئهخواز  ئاواته میشه هه
  ندک له کاک سۆران و هه)  ئیسالمدا رع و ژن له سکس و شه (رتووکی رچوونی په  پاش ده له
 تیایدا   که وه کاندا بو کردۆته  کوردییه ڕه ماپه  کیان له وتارند چه) کانی برا موسومانه(

  که  قترین شوه  ڕه  بهیان تیایدا داوه ره و نووسه  ناوبردنی ئه  بیاری له انهز ربه زۆر جه
  . ردا  کوشتنی نووسه وت له که رده ی بۆ دهر تیایدا مرۆڤ تام و چژی بیارده

  سک ساتک دت که موو که  بۆ هه:ن  تیایدا ده  که یه ندکی پیشانیان هه کان په بولگاره
 و  ش زۆر ڕاسته یه م ووته ئه. تی خۆی تیایدا پیشان بدات سایه ی که قینه تیایدا ڕاسته

 کاتکدا  آاک سۆران له. بت ج ده جبه دا) تاب سۆرانی کوڕی خه (ر کاک سه ق به قاوده ده
 و   دیموکراسیه ن ڕۆحه  خاوه و ووشه موو ئه هه،  ی بینیووه که رتووکه ڕۆکی په  ناو و ناوه که

هنت و ب هیچ  کاری ده  کاتی ووت و وژکی همندا به  له که  وه  بیر چۆته ی له لبوردنانه
 جیھادکی نوێ  ستپیکردن به ست بۆ ده  ده ی گرته) فیگمحمد الم (ی که ک شمشره دوودییه

  . خۆی) ر نووسه (سی  که ر به رامبه به
. ر بنووسم سه کی له یه ووته  ساتهم  تا ئه شتوانم هه  ده  و نه وه م خوندۆته که رتووکه  په من نه
ڕژن و  هز داده و و به کی پته یه ر بنچینه سه کانیان له رتووکه  نووسراو و په  که یه ر هه نووسه

ر ڕاست بکات یان  ر نووسه گه، ویان میان بت یاخود ئه ر ئه م گه به، ندکی تریش الواز هه
ر شوازی نووسینی جوان بت یاخود  ر نووسه گه، ازهز بت یان الو  به ر بوکراوه گه،  ه هه

ر بت  ر نووسه ر نووسه گه، هز بت یان الواز ن پنووسکی به ر خاوه ر نووسه گه، ناشرین
رتووکک ژیانی  ر په سه  له  که یه وه نی ئه ئایا کاک سۆران مرۆڤک شایه، ر  نووسه یان کۆلکه

  کۆتایی پ بھنرت؟
و   کون ئه نت؟ له ها بۆ ژیانی مرۆڤک داده  به نده مه نھا ئه ر ته م هه ئایا ئاینی ئیسا

ئایا  کرد؟ ت تیادا ده وه ت و بیروڕاگۆڕینه  باسی دیموکراتییه وه و شه  ئه ی که ووشانه
زارو   پاش هه یت؟ ئایا ئستاش له توانیت تۆ کیت تاکو بیاری کوشتنی مرۆڤک بده ده

عقاع و  تاب و عوسمان و قه ری کوڕی خه عومهوت ڕۆی  تانه  و دهوت ته د ساڵ ده چوارسه
و   له  که وه مان بۆ ڕوون بکاته وه ر مژوو ئه کانی تری ئیسالم ببینن؟؟ گه پیاوکووژه

  ت له سه رفراوانکردی ده  ئامرازک بۆ به نگزیی و هز بریتیی بووبن له ڕه دا شه مه رده سه
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 تیایدا  کداین که ی بیست و یه ده  سه  ئستا له  سۆران ئمه م کاکه به، رتاپای جیھاندا سه
ک بۆ  یه  بناغه ربین بکات به ستی بیروڕا ده ربه دات سه وڵ ده  هه میشه تی هه مرۆڤایه

  .  ژیانکی ئاسووده وه پکه
  ی ترم به) کان برا موسومانه (کانی  نووسراوه ڕیزتان و نه ی به که  نووسراوه رگز نه ن هه م

ڕیزتان زۆر  ک به ی وه قینه موسومانکی ڕاسته  چونکه،  و دانانم ناوه شتکی نائاسایی دانه
 بۆی  که  خودی ئاینه  که وه نه که تر بیر ده دیکتاتۆرییانه  و نگزییانه ڕه سکتر و شه ش ته وه له

  پدانک به  درژه نھا له  ته هیبیستین بریتیی یبینین و ده ی ئستا ده وه ئه.  وه ته ڕوون کردوونه
  سکه نھا که یی ته بجه ه ریوان هه مه. ی پشووتان ده  سه شی پانزه مژووی خوناوی و ڕه

  جا نازانم به، ر دین رامبه  به یه  تۆ هه کی جیاوازیان له  ڕایه س که ها که و ملیۆنهنا له
  ڕی به  باوه ش بنن که ند ملیۆنه  چهو  بهشکۆتایی توانن ریوان ئه ناوبردنی مه  لهکوشتن و

 چۆن بن ب  که  دینه  دژ به ره  چۆن نووسه  که وه  کردۆته وه ئایا بیرتان له ؟ ماوه  نه که ئاینه
  ی وورده و ڕۆه  و ئه دایه  گیانه  دینی ئیسالم له  که وه  کردۆته وه ئایا بیرتان لهن؟؟  که ده

رتاپای  ک سه روه سدا هه که  ژیانی تاکه تی له ان بینیوویه جار چت که ست ده ده  له وورده
ی بیروڕاو   چوارچوه نھا له موو دینک ته  تیایدا هه که،  جیھاندا کانی تر له یدنه

س ناتوانت دادی خۆی  که ش تاکه مان شوه هه رناچت و به سک ده که تاکه کانی بۆچوونه
  . کی تر بت ڕایه گری ر هه ککی تردا گه ر یه سه بدات به

کان  ره  نووسه بینن که  ده وه نه تان بده که کی نزیکی مژووی دینه  ڕابوردوویه ر ئاوڕک له گه
 و کامیل النجار،  ج فۆده ره فه، عروف بدولخالیق مه هید عه شه. شبن  ده بوون وه ن و هه هه
  له  ها ناوی تر که نده  چهوه نید ه مین هه ها ئه ته، بدو الم عه سه، ها د ته مه حمود محه مه

ئایا . ووت و وژ   له بووبت بریتی بووه ی نه وه دا و دینی ئیسالمدا ئه مانه موو ئه نوان هه
 ئیسالم  رتووککی دژ به  چ کاتکدا په توانن پم بن له کانت ئه موو هاوڕبازه تۆش و هه

رتوکک   په  شوازکی مۆدرنانه هاتوون به، رتاپای جیھانی ئیسالمیدا  سه رچووبت له ده
تان تیایدا  و نووسراوه یی ئه  و ببناغه ه  تیایدا هه  که وه یاخود نووسراوکتان بوکردبته

ند   چه بت که زووری نه ال ساح شاره د مه مه نھا محه شتاکاندا ته  هه له.  وه بو کردبته
گینا  ئه،  وه ندێ ئایدۆلۆجیای تر بو کردۆته کسیزم و ههر داروینیزم و مار سه رتووککی له په

ی  وه  له ش بریتییه گه باشترین به.  ر هز بووه نھا هز و ئنجا هز و هه  ته زمانی حای ئوه
و   ج فۆده ره فه، عروف بدولخالیق مه عه ( ناوم بردوون  که وه ره ی سه رانه ند نووسه م چه  له که
کامیل  (ڕزتان و ک به موسومانی وه) پیرۆزی (ستی  ده کوژراون به) ها تهد  مه حمود محه مه
تیی تۆ و   دڕنده ی خۆی له وه  بۆ ئه شارداوه  کودا خۆی حه س نازانت له یش که) جار لنه ئه

  ن که کانمان ده ڕزه  به ک برا موسومانه روه ر هه جا گه. کانت بپارزت نموونه
ی کاک سۆران  ئه،   و سوککردنی دینی ئیسالمه یی ب بناغه بجه ه یوان ههر ی مه که رتوکه په
  وانیش له کانی ئه رتوکه وانی تر کوژران؟؟ ئایا په  بۆچی ئه وه نه توانن بۆمان ڕوون بکه ده
   زاناتریش له نه  تۆ و  نه  ڕوو که ند پرسیارکی وایان خستۆته مان ئاستدا بوون یاخود چه هه
وا   ئه یه ه ی منیش هه م بۆچوونه ر ئه گه.  وه نه  بده و پرسیارانه می ئه ناتوانن وهڕزتان  به
رچی  رپه وک بهرتوکک یاخود نوسرا  په ر بتوانیت به گه م که ک سۆران زۆر سوپاست ده که
ن می ها ئه ته (کانی کاک می پرسیاره مترین شوازدا وه  که  و له وه یته  بده و بۆچوونانه ئه
 ڕاستی   به ن که ها هه ک من و کاک ته های وه نده جا کاک سۆران چه.  وه یته بده) دنی ه هه

  یه ده  سه  پانزه ی که و پرسیارانه ی ئه وه دا بۆ ڕوونکردنه گه  له وتنکه زرۆی چاوپکه تامه
کانت   برا موسومانه تۆ و  که یه وه تر ئه رسوڕمنه مووی سه  هه م له به،  وه  ژر گه خرته ده
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ن برا   الیه سانک له ناوبردنی که ر کوشتن و له جا گه. ن که  ده وه تییه و دڕنده شانازیی به
ف و  ره ما و شه  بنه نگی کردن له ره  به  بریتی بت له وه ی ئیسالمه  ڕوانگه  له وه کانه مسومانه

  م وه ده م ده ه  قه خالقی له ب ئه  به وه هتیی ی مرۆڤایه  ڕوانگه وا من له ئه، خالقی ئیسالمی ئه
وا  نت ئه ها بۆ مرۆڤ دانه ر به ک یاخود دینک گه ر ئایدۆلۆجیایه م گه مان کاتدا ده  هه له

  . م که جمی ده وا ڕه ر بتوانم ئه کو گه به، م ڕی پ ناکه نھا باوه ک ته من نه
  ی به تی عائیشه رامه وشت و که ف و خوڕه ره الح ستار شه  مامۆستا سه وه کی تره  الیه له
 بریندارکردن و  یت ها ده روهھه  موومانی داناوه تی دایک و خوشکی هه رامه ف و که ره شه

)  همڕ (رتاپای  سه  سوکپیکردن به  له ها ناوی تر بریتییه نده  و جه داود و عائیشه سوکپکردنی
ک ملیارد مرۆڤدا  ر یه سه کی خۆی به  ڕایهالح هسچۆن مامۆستا  دا نازانم جا لره. ی ئیسالمی

های تریش  ها و ملیۆنه نده  من و چه ی که وه  له ح ب گومانه پاند؟؟ ئایا مامۆستا سه سه
   پیرۆزن و نه کانی ئیسالم نه تییه سایه ک من مژوو و که ککی وه  بۆ یه؟ یه مان ڕایان هه هه
  رگری له الح به ؟ جا نازانم بۆچی و چۆن کاک سهڤکک مرۆ  وه وه  بوونی منه ندن به پابه
 ک ملیارد موسومان  کاتکدا یه له،  دا ژیاوه ده  سه  پش پانزه  له  کهکات  ده فی عائیشه ره شه
  کرد له تی کوردیان ده تکرندی ئافره یری سوکپکردن و بکرامه وستک سه  ب هیچ هه به

) تان که  پیرۆزه وتی دوو شاره ( ر سنووری سعودیه سه لهکاتکدا منداڵ و ژن و کچی کورد 
ندی  یوه  په  و باره  ئه  بت که وه ت ئه که مه ر وه نردارن بۆ میسر؟ گه دران و یاخود ده فرێ ده
وشتکی  خوڕه  ده  سه  پاش پانزه توانت له ر دینک نه م گه جا ده،  وه که  به دینه نییه

 کودایه؟ ئایا خوا  ی له که ی تاکی موسوماندا دروست بکات ئایا پیرۆزییهس  که له   مرۆڤانه
 ناو   له  هیچ سودک و کارکی نییه که دینکی نارد  ی کرد که یه ه و هه بۆچی ئه

  گادا؟؟  کۆمه
  ن که  بگه وه هیوادارم له موو برا و خوشکانی موسومان الح و هه سه، ک سۆران ڕزان که به
، دینی ئیسالمی    به یه ڕتان هه ڕزتان باوه چۆن به. زاده می بیروڕای ئا رده  سه ی تازهم رده سه
کاری دروست  خنه  و ڕه خنه دا ڕه م میانه  له  وه  نییه که  دینه ڕی به  باوه ن که سانکیش هه که
م  موو ئه  هه کی پوپوچ وه یه  وبن یاخود بناغه کی پته یه ر بناغه سه کان له خنه بت جا ڕه ده

 ڕگان بۆ   تاکه وه وتووژو ڕا گۆڕینه.  وه بینته دا خۆی ده  ناو سنوورکی مرۆڤانه  له شتانه
بت  نجامی کۆتایی هه دا ئه وه  ڕاگۆڕینه  له رجیش نییه کان و مه  ئاۆزه ی خاه وه ڕوونکردنه

ک  ک و یه  یه  که یک نییهک ماتمات کان وه  ئایدۆلۆجییه له سه زانین مه ک ده روه  هه چونکه
گرنگ ،  وه کانه  ئایدۆلۆجییه  ڕوانگه کتر له  یه  له وه  دوور بمنینه نده رچه م هه به،  دوو بکاته

   ئاینی ئیسالم پانزه ی که و شمشره ئه. ین  هه ی که یه و شوه به ین کتر قبوڵ بکه  یه یه وه ئه
   و چونکه وه ودوا بشاردرته مه بت له  ئه کی پیرۆزهریکی جیھاد  و خه ی گرتووه  هه یه ده سه

تا ئستا   هه ی که کردنه ه  و مامه و زمانه  له تی ئستا دووره زمانی حای مرۆڤایه
  م شوازه ر ئه  سه وامبوونتان له رده به. تی ڕی پیه باوه)  وه  داخه به (تان که دینه
  که  ڕابووردووی دینه نده رچه کات و هه زیاد ده نشیی ناو و مژووتا  ڕه  له کردنه ه مامه
ی  وه  بۆ ئه نگ نییه رگیز دره م کات هه به، کرت دی ده شی تدا زیاتر به  ڕه توانم بم که ده

  . ن مان و جیھان پیشان بده گاکه رخ پیشانی کۆمه کی شارستانیی و هاوچه ڕوویه
  مانیا ه  ئه-  گلنه
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