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

  رکوکی وا که پشه...  م هدووشی  به...  ! هوڕه
Kirkuk33@hotmail. com 

  : کانه که ئیسرائیل خاکی جووله  به
و  موو ئه هه بت رز له  ده بۆیه،  یه ی هه که  قورئانهدو مه خواو محه ڕت به و باوه سکی ئیسالمی تۆ که
ر   به برده ده نام نه  په بوویتایه سکی ئیسالمی نه ر که گه ئه! قورئاندا نووسراون بگریت  له ی که شتانه

قوم یا (:  تیایدا هاتووه  که بکه) 21 (ی ئایه،  لمائده ی ئه یری سوره رموو سه فه!  ڕم پی نییه باوه شتک که
ی موسای   قسه وه ئه، )دبارکم فتنقلبوا خاسرینڕ لکم والترتدوا علی   کتب اللهی الت ه المقدسچدخلوا االرڕ

خوا پویستی کرد  که، )القدس (ی  پیرۆزه ویه و زه  ناو ئه و هۆزم بچنه وه ته ی نه ئه (: واته،  کانه کریستانه
قورئانی . ) بن ند نه رمه ره ن تا زه که کش مه و پاشه وه بنه ز مه پاشگه،  ناوی ر سوودی خۆتان بچنه به له

  . 111ل، ئاسان
 موسا  کات که  ده وه دا باسی ئه)  لمائیده ئه (ی مان سوره ی هه) 24 و22، 23 (کانی ته ئایه ها له روه هه

ها موسا  روه هه، نوت بچ وان نایانه م ئه به، )قودس ( ناو  بچنه  که ی کردووه که و هۆزه وه ته نه داوای له
 خوا دوای  بۆیه،  سکی تردا نییه ر که سه تی به سه ی ده و براکه خۆێ  له و جگه  ئه نت که یه گه خوا راده به
 فال چ االری یتیھون ف هربعین سنڕ علیھم  هنھا محرمف (:ت دا ده) 26 (ی  ئایه  له وه ییه تووڕه  به وه ئه
بت چل  ده،  رامه ریان حه سه  ئیتر شاری قودس له وه ڕاستی ئه به (: هوات، )س علی القوم الفاسقینت

یش وت  ترسنۆکه وه و نه تا ئه (ویدا ر زه سه ردان بن له رگه و سه سابگات ی تازه وه و نه  تیا بچئیتر ، ) پ
  . 112ل، قورئانی ئاسان. )  م پیشه و هۆزی تاوانبارو سته ل خۆ بۆ گه ت مه فه خه
  چونکه،  ناو قودس کات بچنه کان ده که جووله  موسا داوا له وت که که رده بۆمان ده، )21 (ی ی ئایه رهگو به

  ی که وه ی ئه تۆه خوا له، دا) 26 (ی ئایه ها له روه هه.  ناوی وان بچنه  ئه پویستی زانیوه خوا به
ی چل   بۆ ماوه و دات بۆیه سزایان ده،  قودس ناو ته چوونه و نه کردووه ویان نه رمانی ئه فه کان به که جووله

ش  که تا خاکی جووله گریمان هه،  که  جووله خوا قودس بدات به کاتک که. رام کردوون ساڵ قودسی ل حه
دژی  و له ن تان بکه کانی خواکه وی بیاره یه بت په ده، رست ناو خوا په و به دی مه ی محه ئوه، بت نه

   !  وه ستنه وه تان نه که موو شتک ئاگاداره هه تواناو به و داناو به وره کانی خوا گه بیاره
ی کوردی  شوه تی عیسا به زره یمانی نوی حه ئینجیلی پیرۆز په " رتووکی ی په) 587 ( ڕه له الپه
واری  کورده له،  وه ته بووری نووسیوه  زه یه سه و که داودی پادشا ئه، )1:1تتا  مه (:داود:  دا هاتووه"سۆرانی

ختی  ر ته  سه هاته) ز. پ1010 (سای له، م پادشای ئیسرائیل بوو دووه. وترێ تی داودی پ ده زره حه
  . ) نرێ زنترین پادشای ئیسرائیل داده مه به. تی پادشایه
ی  هو  ئه واته که، نت ورات داده رتی عیساو ته مبه و دروستی پغه ڕاستی  دان به وه ڕگای قورئانه خوا له

 ی ئایه،  لمائیده ی ئه سوره کو له روه  قورئانیش هه  له  جگه وه ئه، بت راست بت وراتیش هاتبت ده ته له
ی  گوره به.  کانه که  ئیسرائیل خاکی جووله کات که  ده وه  به وراتیش ئاماژه ها ته روه هه، )26 و 21(

وایی  رمانه  فه که ئستا جووله ر له ساڵ به) 3016 ( زایین واته ر له ساڵ به) 1010 ( وراتیش به ته
   ؟  بووه ئیسرائیل هه کیان له و پادشایه ب هیچ میرنشینک وان عاره ر له ئایا به، ئیسرائیلیان کردووه

   به سته  باسکی مژوویی وابه کورته"ژر ناوی  ییدا له ڕه الپه) 34 (کی یه وه  لکۆینه له، ر نجده ره
  م کابرایه ئه:   بووه که ی جووله وه ته رۆکی گیانی نه موسا سه (:دا نووسیوتی) 6 ( ڕه په ال له، دا"ئایین

ر  سه پۆکی زۆردارییان له کان چه ونه  فرعه کات زانی که.  توانا بووه کی به کی خه یه رکرده ڕاستیدا سه له
  رێ بۆ موسا خۆشبوو که،  هو  جارکی دی دیلیان بکاته یان نیه وه ترسی ئه،   شلکردووه که جووله
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وییان   پشه– ئیسرائیل –و وتی خۆیان  ره  به ڕی سیناوه له، تی رزگار بکات یه کۆیله ی له که وه ته نه
زۆی   گه ڕین که کدا تپه یه جگه به، تی تینی بۆ هنابوون برسییه،  بیابانی سینا یشتنه کاتی گه له. بکات
ی خۆی  که وه ته  نه موسا به، )من السما (وترێ پی ده) عیبری ( که انی جوولهزم زۆ به گه. ب یدا ده ل په
و   له رمانی دان که  فه وه،  خوار ته هود ناردوه ی یه وه ته پناوی نه ی له م شیرینییه  خودا ئه یاند که راگه

  . )  بخۆن شیرینییه
م  به، ئیسرائیل دانیشتوون ر له کان هه که هاتنی موساش جووله ر له وت به که رده  ده بۆمان وه لره

  کاتکیش که،  وه ته  دووری خستوونه ه- ئیسرائیل وتی خۆیان که و له یان کردوون سته کان ژرده ونه فیرعه
کان  ونه  فیرعه یی سته و ژرده تی هی کۆیال و   وتی  له دووره هۆی موساوه به،  خساوه لی گونجاویان بۆ ره هه

  .   ئیسرائیل وه ته ڕاونه و گه رزگارییان بووه
تی  که ره و به حوکمی پیت  به که لی جووله گه (:دا نووسیوتی وه مان لکۆینه ی هه) 10 ( ڕه  الپه ر له نجده ره

 هۆی  ته  بووه باره  له ابوورییه ئ م باره ئه، ریک بوون سازی کشتوکای خه و پیشه کشتوکاڵ یان به که خاکه
چاویان ،  بووه الماری دراوسکانیان نه په  چاویان له که لی جووله  گه وتۆ که تکی ئه پکھنانی شارستانیه

ر  رامبه ب به ره ش عه یه و شوه به، ن کانیان ل داگیر بکه  کچه ن وه تان ببه  سامانیان به بووه  نه وه له
کارهنانی  و به  بۆ پاره له م گه ویستی ئه خۆشه،  که هزیی جووله به!!!  کردوویانهدراوسکانی خۆیان 

  ب بووه ره یی عه میشه تی هه  زانین هۆی دوژمنایه وره گه ها خۆ به روه هه، -ربا-ی سوود  ڕگه ب به ره عه
م  واهی ئه ای ئیسالم گهها دو روه هه، ئیسالم ر له بی به ره و عه که مژووی جووله(.  که ک جووله ته له

  . ) ن راستیانه
 ئیسرائیل  ی که وه لماندنی ئه بت بۆ سه ش نه گه  به ک تاکه نیا یه ر ته گه تا ئه هه،  بۆچوونی من به

ڕای  ره ن سه یرکه سه.  سته به و مه ن بۆ ئه گه ترین به وره ب گه وشتی عاره فتارو ره ره،  کانه که خاکی جووله
خاکی  شک له به چی کوردستان به که،  زانن کوردستان خاکی کورده و ئیسالم باش ده ب ی عاره وه ئه

، قین خانه، موس، رکوک عس که و به ددام  سه زانن که باش ده، و ئیسالم ب عاره! زانن پیرۆزی خۆیانی ده
و  بکردنی کوردستان ره عه ڕاستی به ن که ی رژم هه گه ها به زاره و هه بکردووه ره عه نگای به خمورو ژه مه
و  و ئه ر ئراقتی کوردستان سه ر سوورن له یش هه-ددام ی دوای سه وانه چی ئه که،  لمنن سه  ده و شارانه ئه

  دایه ڕه و باوه له) 1406-1332 (لدون ئیبن خه، ب ره سوفی ناسراوی عه یله فه،  خۆڕا نییه ئاخر له!  شارانه
، کات و کاولی ده  وران وه دنیاییه  به وه ئه، و داگیری بکات ر وتکدا بگرت ر هه سه ست به ب ده ره  عه که

شتی   که یه وه یان ئه که ها سروشته روه هه..    و هۆڤییه کی دڕنده یه وه ته ب نه ره و عا بۆچوونی ئه  به چونکه
ک  و نه کانیان دایه و شمشرهالمار ی په سایه  رزقیان له چونکه، ن و داگیری بکه ک بفنن ستی خه ناو ده

 چاویان   رکات که کو هه به، ن سانی تر ببه و که وه ته و سامانی نه و ماڵ  وت  که وه منه  ناسه وه ر له هه
، فیق سابیر ره(. ) ن که و تانی ده وت ر زه کسه  یه وه وێ ئه سانی تر بکه و که وه ته و سامانی نه ماڵ به

  . ) 33ل. 1998سوید ، کانی رابوون بوکراوه له، م که پی یهچا، ی لمیائیمپراتۆر
   

) ز622 (د مه ر دوای مردنی محه کانی ئیسالم هه رسته زپه گه  ره به عاره (:نووست رکی تری کورد ده نووسه
ی  هپش کۆتایی نیو له.  بیان داگیرکردوه  خاکی وتانی ناعاره وه ی ئایینی ئیسالمه وه ناوی بوکردنه به

-و وتی ئیسرائیل وتن رکه کاندا سه نتییه  بزه ر رۆمه سه به) ز628ری  وروبه ده (م وته ی حه ده می سه دووه
  . ) یان داگیرکرد

ری  شکری داگیرکه ن له الیه کو داگیرکردنی ئیسرائیل له  تاوه  که وه کاته  بۆمان روونده ره و نووسه ئه
بی ئیسالم   عاره دواوه  به و ساه و له  بووه وه کانه ست جووله ده رائیل بهئیس،  دا) ز628 (سای وه له ئیسالمه
هیچ شونکی ، ب ی عاره  دوورگه نیمچه  له ب جگه  عاره زانین که مان باش دهشموو هه . وێ  ئه ته هاتوونه

دی کوڕی  مه ن محه الیه ی ئایینی ئیسالم له وه چی دوای بوبوونه که، بوو  نه وه سته ده تریان به
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م  به، وڕوپا  ئه لوس له نده  ئه یشتنه تا گه فریقاو هه ئه، فارس،  بۆ خاکی کورد وه ڕینه په،  بدووه عه
  وه!! ڕنن ریانپه وێ ده لوس توانرا له نده تی کردنی ئه وایه رمانه فه  ساڵ له800ی  دوای نزیکه دواتر له

ڕیش داگیری  شه ر شونک به  هه و تورک وایه ب تی عاره بهتای کانیش به  ئیسالمیه دییه مه سروشتی محه
 هی خۆیان مادام خونیان   بۆته و خاکه  یان ئه و وته  ئه و پیان وایه هی خۆیان ن به یکه ده، ن بکه
   ! پناو داگیرکردنیدا رشتووه له
 


