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 ئیسالم ئایینی ئاشتی یان رنمایی تیرۆر؟
  !  بو هوڕه و ئه هل بو جه ی ئه وه ی نه-لیم کانی سوار سه مک بۆ وڕنه وه

  م   که شی یه به

  رکوکی وا که پشه

Kirkuk33@hotmail.com  

اتووی ندی داه یوه ڕ په مه رمی کوردستان له رۆکی هه ڕز بارزانی، سه ی به که دوای لدوانه دوا به
و کوردستان  کانی ئراق  ئیسالمییه و تیرۆریسته  شۆڤینیست و ئیسرائیل، پارته نوان کوردستان

ک  پاشانیش کۆمه. و ی ئه که  ئاساییه دژی لدوانه ربین له زایی ده  ناڕه وتنه ساو که یان لھه قیژه
،  وه کاندا بوکرایه لیکترۆنییه  ئه ۆژنامهو ر ڕۆژنامه  له م لدوانه ر ئه سه و پشتیوانی له زایی وتاری ناڕه

کرد،  ی بارزانی ده که لدوانه  پشتیوانی له بوو که)  یی گه رسیم دیبه مامۆستا ده( وتارکی  وانه کک له یه
بت  چت ناوی خۆی نه سک پده  که ، بۆیه واوی تکداوه ته کانی به نسی ئیسالمییه  به م وادیاره به
 ئیمام  خۆزگه.  وه ته داوه) زان رسیمی نه بۆ ده(ناوی  ژر وی له مکی ئه ، وه)لیم ار سهسو(ناوی  به
ی  ک قسه  کۆمه نای ببردایه بۆ ک په نووسی، نه ی ده که مه  وه وه دکی فراوانه به) لیم سوار سه(

بیت بۆ  ئاگاداری شتک نه   ڕۆشنبیر، تۆ که ریکه قت فه  ئه  له هس(:    و ناشیرین، بۆ نموونه سووک
  دیشت گران بت که  له یه وانه له!! ناوی جوو  به بووه  شتک نه و مژووه سوی، له لده لموزت تی هه
م  م، به  زانیاریت پبده  نیت که وه نی ئه  شایه نده رچه ، هه!!بوبوون یدا نه دا په و مژووه ئاغاکانت له

ستین تا ئاغاکانی خۆت باش بناسی، خۆت  له و فه که ی جووله بارهر م ده ده ندک زانیاریت پده هه
  ر کۆنترۆڵ به گه ، مه وه یته خه درۆ ده دا خۆت به  ستینیان کۆنترۆکرد، لره له کان فه ی جووه ده

و  ر موسمانان رامبه  دیت به ر داخ له به م تۆ له واری، به  زۆر کۆله زانی؟، وادیاره داگیرکردن نه
 بکا، تۆ شایانی  و پشکه شکه قت ڕه چت ئه ، پده وه ژوو کردۆته کانت ئاوه ریت بۆ گاوران شته ۆکهن
ودوا  مه ؟، له ته  هه  چییه تانه قه  سه م بۆچوونه ، ئه!لالجی و قه ت هاله  جه ربگری له تی نۆبل وه ی خه وه ئه

وها  موویان ئه ن کورد هه و نه ن که مان پ نه کورد گاته  له کانی جگه  تا خه وه بۆ خۆت شت بخونه
ک  نیا یه ن ته ی ئاژه ی باخچه که ره ، که وه یته ر لک ناکه و گزه زانی، هین  داماوو نه ، ئای که!!لالجن قه

نی  و شایه وتووی یان ساڵ دواکه نابت ده م جه به!!! ن ناو ئاژه ند له  په وتبوو، ئاوا بووه ڕۆژ دواکه
ی  نگن؟ ئوه به تاوو ده ه خه کو تۆ هه موویان وه لی کورد هه زانی گه ، تۆ واده!!رزی کی به یه هپل

 ).قام دژی ئیسالم ر شه  سه س بننه نجا که  سای تریش په ترن تا ده مووله  شه وه  زۆر له ه بووده
ی  وه  کرد بۆ ئه وه ه)رسیم مامۆستا ده(  ندیم به یوه  په وه ی ئیمیله ڕگه ومداو له مه، هه و وه دوای ئه

مکم   هیچ وه وه داخه چی به که یان نا؟  وه ی ناوبراو بداته که می نووسینه وت وه یه بزانم خۆی ده
  و بری ئه ڕی، بۆیه له و تپه نگی ئه ر بده سه کی زۆر به یه یشت، ئستاش ماوه گه ست نه ده  به وه وه له
   . وه   بداته و نووسینه می ئه وهوت  یه  ده نده به
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و   ئه ی که وه وتووبن له رکه  سه  کو چۆن توانیویانه روه کان، هه به ره  عه  که وه داخه م به تا ده ره سه
و  بی ره نو وتانی عه ، له و ئیسرائیل که  جووله ر به رامبه  به بووه ناخیاندا هه ی له یه وره  گه و کینه رق

ن  الیه  له وه ه-دوای داگیرکردنی کوردستان ر له ش هه مان شوه هه ، به  وه  نه بویبکهئیسالمیدا 
  گۆڕکردنی رژمه دوای گۆڕ به تی له تایبه و به ز 624/ک13سای  بی ئیسالمی له ره زایۆنیزمی عه

دژی کوردو   لهی خۆیان وره ی گه و کینه مان رق  هه ددام، توانیویانه ی سه که رسته زپه گه و ره فاشی
و  ت ئه نانه  ته کو توانیویانه ، به وه نه و ئیسالمی بوکه بی ره ناو وتانی عه نیا له ک ته کوردستان نه

  . وه نه  کوردو کوردستان بوبکه  دژ به یش-کانی کوردستان ناو ئیسالمییه  له یه و کینه رق
  
 بۆ  و نیشتمانیان نییه یی وه ته کی نه یه رنامه  به  که یه وه کانی کوردستان ئه ترین گرفتی ئیسالمییه وره گه

  وان رزگاری نابت، چونکه ستی ئه ر ده سه رگیز کوردستان له بۆچوونی من هه به. کوردو کوردستان
بۆ ن  ده وده و هه وت یانه وان ده میش ئه و دووه ن بات ناکه دا خه  یه و ئاراسته وان به م ئه که یه

تکی  ش خزمه مه و ئیسالم، به  یاسای قورئان  خۆیان ناویان ناوه ی که وه جکردنی ئه جبه
یش -ی کوردو خاکی کوردستان وه ته و نه ن که بی ده ره کلتوری عه  به وره گه) کی تییه جاشایه(
  .  وه هلنه بی ئیسالم ده ره و داگیرکراوی عه ستی ژرده به

       
و  ی خۆتن که  ئیسالمییه ڕه ی بیروباوه وه نگدانه  ره وه کارت هناون، ئه  تۆ به ی که نانه ناشیری و قسه ئه
وت بۆتیشی  مه  ده ی قورئانه که رچاوه م سه  ده ی ئیسالمی، من که)س.س. ( قووی نو قورئانن هه
مثل اللذین : (  نووسراوه ن که بکه) 5(ی  ، ئایه)الجمعة(ی  یری سوره رموون سه ، فه  وایه لمنم که بسه

 الیھدی  حملوا التورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل أسفار بئس مثل القوم الذین کذبوا بئایت الله
یان  ن، پاشان هه وی بکه یه ردا تا په سه وراتیان درا به  ته ی که وانه ی ئه ونه: ( واته). القوم الظالمین

  نده  چه گرتبت، ئای که رتووککی هه  په  باره  که گودرژک وایه: ک کرد، وه ویان نه یه و په گرت نه
بوو، بگومان  و بوایان پی نه درۆ زانیووه کانی خوایان به ته  ئایه ی که وانه ی ئه و نموونه  ونه ناشیرینه

  .)553  ل. قورئانی ئاسان). (مکاران ناکات و ڕنموویی سته ت خوا هیدایه
نت،  گودرژیان داده  گودرژو به کاته  ده سانه و که موو ئه ، خوا هه وه ره ی سه ته و ئایه ی ئه گوره به
   گوایه کات، که یری گودرژ ده چاوکی واسووک سه  خوا بۆ به ، باشه هناوه ورات نه ته ڕیان به  باوه که

بت کردنی  ی بۆ ده ، ئه امهر گرتنی مرۆڤیان پ حه کان ونه  موسمانه ؟ باشه خۆی دروستی کردووه
 وابت؟   گودرژ ره مرۆڤ به 

  
  له ی گه ده: ( ، واته)کأنھم حمار مستنفرة: ( دا هاتووه)50(ی  ، ئایه)المدثر(ی  سوره ها له روه هه

  . 577 ل. قورئانی ئاسان). ( وه مینه سه و ده گودرژی کوین
  ی که سانه و که تیش ئه تایبه و به گای ئیسالمی کۆمه چون، له گودرژ ده  خوا، مرۆڤ به  دووباره

رو گودرژ  ی که و ووشه  دیاره وه ره سه یان به تانه و ئایه ری ئه را کاریگه ئاشکه ، به وه خوننه قورئان ده
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ر  که ی له ر، هه ری کوڕی که ری، که ی که ر، ده ی که ر، بۆ هه که:  هنن بۆ نموونه کار ده زۆر به
ر  گه  ئه  گودرژ ناوی ببات، باشه  بت به سک تووڕه که تان له  خواکه کاتک که.....! رترو هتد که
  بوایه ؟ ئاخر قورئان ده وه نه ی لبکه و تۆه رن بت چۆن ناوی به  ده ،بی ئوه زه ر غه  به وته سک بکه که

     !و کینه ک جنوو رق ویستیتان بکات، نه و خۆشه فری رزگرتن
  
وأقصدوا في مشیک وأغضض من صوتک إن أنکر االصوات : ( دا هاتووه)19(ی  ی لوقمان، ئایه سوره له

و بدوێ،  نگی هواش گفتوگۆ بکه ده و بۆ، به ندیانه ڕۆیشتنتدا مام ناوه  له وبده هه: ( ، واته)لصوت الحمیر
  ). کانه ژهنگی گودر کان ده نگه و ناخۆشترینی ده ڕاستی بزارترین  به چونکه

  نت، ناڕازیشه ق داده کی ب ئه ئاژه خوا، گودرژ به ی که وه  له ، جگه وه ره ی سه ته و ئایه ی ئه گوره به
و  کات یری ده  سه  سووکه م چاوه خۆی دروستی کردبت، بۆ به    گوایه خوا ک که ئاژه! ی که نگه ده له

گودرژی بچون؟  ، خوا به  بکات رز قسه نگی به ده س به رکه ر هه گه بت ئه  لی؟ بۆ ده ناڕازییه
  نگانه و ده ککی زۆر له و خه رزن کان زۆر به وته نگی مایکرۆفۆنی مزگه  ده  که  بیزانیایه بوایه خوا ده

کو  و مرۆڤکوژی وه سانکی دڕنده  که و، گوناهیشه یه کی بوه ڕاستی گودرژ ئاژه به!  بزاره
 گودرژ  ، به وه قننه ته کی بتاواندا خۆیان ده و خه و منداڵ ی ژن نو ئاپۆره  له کانی ئراق که تیرۆریسته

  .  ین که ری ده  که له) لیم سوار سه(زمانی  و به  زومکه وه  ئه ین، چونکه د بکه ناوزه
ر ناوببات،   که ڤ بهو مرۆ سووکی ناوی گودرژ بھنت و، به  بت یه مشوه  زمانی قورئان به جا که

ی قورئان  چاویلکه  یرکردن به سه  له  جگه ی ئیسالمی ناکرت که ئوه ش له وه چاوی باشترو ئه رگیز ره هه
و  یه شنه مچه کو تۆش به سانی وه  زمانی تۆو که بۆیه! کی تر ببینن یه شوه یارانی خۆتان به سانی نه که
 زۆر باسی   که یه و س سوره ها ئه روه هه! رتان لبکرتڕوانی باشت رگیز چاوه م هه ڕیش ناکه باوه

 )! رو لوقمان دثه لمه و ئه جومعه(کانی  ک ناوه ، نه بوایه  س ناوی تریان هه بوایه ن، ده که گودرژ ده
  

 


