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یگرتوو و گرتوو و آآیآۆمژی نیوەآۆمنو ژی نیوە بنو نڕڕ بنۆ دزی دەآتیش.... .... ۆ دزی دەآرعیتیشو شرعیدەدەنییو ش دەدەن پ میكائیل ئیبراهیم میكائیل ئیبراهیم   !!؟؟... ...  پ  
  

 تم ول وەراسترگرتنبت (مافی لزراوە) آۆپی راپارندان نهرەمندان و برمر و هونآانی نووسمرهماندووبوونی ، ی ب
خندهرەمقازانجی ، كانی ب كی دیككك خاوەنخگیرفانی خۆی ن كیدەآاتت مویآمرهم ، ی بربك ئاآار و هنده 

ب فیرۆ ندات و ئو خاوەن بهران  ئوان وەر بۆ ئوەی مافی خكانی دیك ندزت و ماندووبوونیئخالقیات هن آ مرۆڤ بیكات پ
مافی هیچ آسك و الینك نی  هرچندە.  خۆیان بدەنبری ماندووبوون و شونخونی خۆیان بخۆن و پرە ب برهمآانی

، ئگر خۆی ل گلی ندات و دزین ل خۆی حل نآاتدەزانت راستی  یش ئمهموو آسك، كانكی دیك بخواتوبوونی خوماند
چونك ، بۆی خۆیشی دەیخوات، رت ئاسایی بت آ ببین ئم مافی بهرەماندان ب ئاسایی دەخوانك الی آسیشرەنگ هندك جار

پرەنگ ت ببن ستوەندە پابئ  رام یاخود وەریالل و حییحتی و پیشهاآانی ئخالقی ئایینی و مرۆڤایب ، بۆی یوانل
 بیانوو هرچندە ئمش، وەری بارودۆخ بۆ خۆیان بكن ب بیانوو وەك ئوەی ل آوردستان هییان هندك آس پ، ئاسایی بت

س روو دەد، نیك آندم الی هاتب آ رگیز پیوەریان حه ل وبۆ ح شو بانگ رام نیینحل و حرام ناآ .  
وەدایرە لمیر و سم سك، بوەیموو شه ردەوامی و بب و ب ك رۆژاننك یان الیسانآ ی ئ آشل و  هبانگخالقیاتی ح

ن بۆ خرام بكو سیاسی و ئح یرەو و پرۆگرامی ژیان و آاری رۆژانكو پو  هلك؛ بت و بزرابدام مایو بنر ئس خالقییان ل
ك جیابكنوە و پیروەو پرۆگرامآیان ب ناوی خوا و پخمبرەوە بت و سرچاوەی پیرەو  خۆیان ل خوەۆگرامەو و پپی

ۆگراموپرتوآی خوا آتی یان پسونن و مافی خم آارە ببر ئناش بۆ بچی پت آر بمبخپ بخۆن و آانیان كی دیكمرهب
  وبتیی ائاس) هرچندە هرگیز قبول نی (كانك آ بانگشی حالل و حرام دەآنبۆیش رەنگ ببراورد لگل خ. بدزن

 آ رۆژان باسی حل و حرام دەآن بۆ خك داوا ل آۆمو و ین ئیسالمیآان و ب تایبتی یآگرتوالبم ، هورتر بت
 چ ب رگای ئو مالیانیا آ خوارآرەوەی راستی و شریعتن بۆ ئوەی لگل ەوی ئم حل و حرام بكنپیخلك دەآن 

 آ ب ل رادیۆ و تلفزیۆن و بگرە رۆژنامآانیشیان) میدیاآانیان ( ب رگای ئو مینبرانیانیانبرژەوەندیآانی ئوان بگونجت 
  . تد... وات ب دزینی برهمی خك هر ل آارتۆنوە تا دەگات فلمآانی شویان.. دزین پرەیان پدەدەن

،  حل آردووەن دزین و ل خۆیان و ل بر چاوی خك و پی نالآ ب نوژی نیوەڕۆی و، سیر لوە دای ئم دزین سوروسورە
یان شریعت و ئایین و ئخالقییات و خواردنی مافی خكانی دیك بپی بژن و ! ؟.. دزین چ لۆن ربان ئگر ئم دزین نبتجا قو

  !؟.. با و برژەوەندییآانی ئوە دارژراوە و دادەرژرت
ك و رر چاوی خبئاوا بدزن و ل ژی نیوەرۆیو نور بگئ مبدەنئرعی پك ، گای شچاوی خ ك و دوور لپشت خ ئای ل

گر وا نی پم نان ئم دزین ب چ ! ؟.. حرام دەآن بۆ برژەوەندی خۆتان چند شت حڵ دەآن و چندی دیك! ؟.. چی دەآن
كی ئیسالمییت! ؟.. پیوەرئیس ئایا ئاوا داوای وەرگرتنی دەس نسیپن و ئاوا پرنندەآسپآان دەچن المیك دەآخ و داوا ل 

  ! ؟.. دەنگتان بدەن ب ناوی ئیسالموە
لمانیآان آ درۆ ل گل خك ناآن بم شوەی و ب ناوی خواوە حل حرام ناآن و حرام لمانیت و عرەحمت ل ع سد

ناراستیآیش ەندی تایبتی خۆیان وەك آ ئوە دەیكن و ئگر و و خوای گورە ناآن ئامرازك بۆ برژو ناوی خواو حڵ ناآن 
بكو ب ناوی مرۆڤوە دەیكن آ خوای پروەردیگار دوورە لم هنی مرۆڤ و ، بكن یان هیك بكن بناوی خواوە نایكن

  ... م و تواوی ئایینآانالئمش رزلنانكی زیاترە ل ئاینی ئیس
گنیام ئش ددزن و ماندوبۆین كانی دیكمی خرهور بونخونی خبوون و شن كانی دیكن وخۆنآك بوو ،  لوشی نزەمان

حزبآانیشتان دەرگاآانیان داخستبوای ئگر ب ناوی زەآات و آاری خرخوازی ئیسالمی و رەنگ ، میدیاآانتان دەرگاآانیان داخستبوو
  ...  مشتك ل خرمان بسیشنوەك دە.. ی وەرنگرنپارە ل خك ندزن و ل الینی دەرەآ

  


