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شی شی   بهبه... ... !!  بو هوڕهبو هوڕه  و ئهو ئه  هلهل  بو جهبو جه  ی ئهی ئه  وهوه  ی نهی نه--لیملیم  کانی سوار سهکانی سوار سه  مک بۆ وڕنهمک بۆ وڕنه  ئیسالم ئایینی ئاشتی یان رنمایی تیرۆر؟ وهئیسالم ئایینی ئاشتی یان رنمایی تیرۆر؟ وه

  رکوکیرکوکی  وا کهوا که  پشهپشه... ... مم  سهسه
Kirkuk33@hotmail. co 

  ؟ کرگیراو کیه به
  باش بوو ناوبراو له !) یی گه رسیم دیبه ده ( پاڵ ته ی داوه که  جوولهکرگیراوتی تاوانی به،  لوجه میری فه ی ئه) لیم سوار سه( تو ئایه 

! کان دییه مه کانی محه نگگرتووه  ژه شمشره ی به که ڕاندنه س بوو بۆ مپه  به لوجه میری فه ی ئه توایه و فه گینا ئه ئه، بوو کوردستان یان ئراق نه
کو چشتی زۆر  روه ئیسالمدا هه میر له توو ئه ئایه، زۆری ئیمام، )  یان بخوێ ورهچشتی زۆر کابان یان س (  گوتوویانه وه  کۆنه له

د زۆرتر  مه  ئایینی محه بۆیه، دات و ده و ئه م کافر بوونی ئه و به و بین توای کوشتن ئاست خۆی فه و له که ریه هه،  ی خۆمان وایه که کابانه
دی  و به ر بت گه ئه، ر بت کرگیراو و نۆکه بت به بۆ ده، و مژوو بنووست باسی مژوو بکات سک که که. و ریسواتر بووه جاران سووک له
 واتان پ  کورد بۆیه ک به  ن نه که ب ده عاره ت به  خزمه چونکه (ب ڕاستیدا عاره ناو کوردو له ی به ر ئوه ی هه نووست؟ ئه دی نه مه ی محه ئوه
  وه بی ئیسالمی باسی ئه ره رانی عا کانی نووسه  مژووییه نامه گه نویاندا به و له گه ها به زاره ڕای هه ره و سه شونن مژوو ده، نین) م ده
ئستا ! ر ئایینی ئیسالم  سه ڕ هاتۆته و بشه خۆشی خۆیی کورد به: ن  ده چی ئوه که،  ئیسالم ڕو زۆرلکردن بووینه شه  کورد به ن که که ده
ڕ  شه مان به-ن کوردستان کان خۆیان ده  ئیسالمییه به  عاره چونکه(، ) یی گه رسیم دیبه ده (ک نه، شا شاترن کانت له  تۆو هاوبیره ت که رکه ده

کان  هک کرگیراوی جووله رو به نۆکه وت به  ئه ش که وه ت به باره سه. )  ن وانییه  ده چی ئوه که،  ئیسالم شمشر بۆته و کورد به داگیرکردووه
ت زۆر   رۆژهه له،  وه که خه تنان به تۆمه: رموت فه ز ده به مال نه جه، پرۆفیسپرو دکتۆری ناوداری کورد: م پت ده،  تاوانبار کردووه

ی  پیشه  فبازی لهکی ڕۆژان کابرایه رۆژێ له: تی یدا نووسیویه که  رۆمانه تۆرگنف له (:ت زا ده تو ره ها دکتۆر عینایه روه هه. )  ئاسانه
   تاوانباری بکه رییانه مسه و که به، نی یه دوژمنی خۆت بگه و ئازار به رکات ویستت ئش هه: و پیوتم ی کردم وه زا ئامۆژگاری ئه خۆشاره

کی  الیه له، دووری  به نگییه نهم  و له ت نیه رییه مسه م که خۆت ئه ی که خه رده ک واده الیه  له م تاوانبارکردنه  به چونکه، خۆت گرفتاریانی که
ر  گه ئه. رگری و هاواری ویژدان وه رکۆنه و سه نشت رزه سه لک له توانی که دا ده لره... رچاو  به  لی دته ت راستگۆیانه که وشگیرییه دیش خه
ناوی دوژمنی خۆت ، ری اوخۆرو نۆکهر چک گه ئه، و و بئابو گوناهبار بکه ناپاک دوژمنی خۆت به، رم بویت و بشه و بویژدان ناپاک
یاران  تاوانبارکردنی نه، موو شتک هه ر له به. ) 72ل، 1992مووزی  ته) 2 ( ژماره، ولی تی ده سیاسه(. )  لس ببه و کاسه ڵ په چه به
و  کو ئه بۆچوونکی ئاوای وه ودت له تۆش سو دواتریش وادیاره،   کارکی زۆر ئاسانه وه کانه دییه مه  یاخود محه وه کانه ن ئیسالمییه الیه له

ی  رتی ئوه و نۆکه جاشتی  باس له و که) یی گه رسیم دیبه ده (رگرتووه بۆ تاوانبارکردنی وه،  تو باسی کردووه  دکتۆر عینایه ی که بۆچوونه
و  و جاشتی خۆت وتی کرگیرا و داپۆشینی به وه پناوی شاردنه  له کانت تاوانبارکردووه که کرگیراوی جووله رو به نۆکه به، کات ئیسالمی ده

ئایا چ ،   کوردستان دروست بووینه نکی ئیسالمی له ند الیه ی چه ته وه له. رانی کوردستان و داگیرکه ب ره کان بۆ عه  ئیسالمییه پارته
ی  وایه  ره م دۆزه م ئه رده به  له وه  نانهو کۆسپ و گیروگرفت دروستکردن کشه  له جگه،  دۆزی کوردو کوردستان کردووه تکیان به خزمه
  ماندا؟  که وه ته نه

رکی   براده  له که  وه مه ده می ده  وه  وه ی خواره هی  نوکتهم به  بۆیه، کات  ده نوکته ز به زۆر حه،  لوجه میری فه ی ئه) لیم سوار سه ( وادیاره
رو ناسراوی  روه کی کوردپه یه ماه بنه له،  الل شره جه. ناست نه)  الل شره جه (و لر بتو کی هه  خه یه س هه م که که ( : ولریم بیستووه هه
  ه م که  ئه انی کهیانز زۆر باش ده، ناسی یان ده )  الل شره جه ( وه نزیکه ی له وانه ئه. ر  سه باته وتی ئوسترالیا ژیان ده و ئستا له ولره هه

 ڕیش  یدو پیاوه سه، شخ، ال ک مه کۆمهدی ،  و بوونی ئه ڕ نه باوه.  بووه و خوا نه و ئیسالم ئایین ڕی به تادا باوه ره سه ر له  هه  پیاوه
یانتوانی هیچ   نهم به، ودا ڵ هه گه له زۆریان کان دییه مه نجتیدا محه گه له.  ژان  هنابووهولری  ههو ئازادی کانی کوران که ڕه کانی گه سپییه

 بتوانن کار   هاتووه وه  پیان وابوو ئستا کاتی ئه ندین ساڵ دوای چه، دا بھنن  پیاوه  و شره کانی ئه ر بیروبۆچوونه سه ک به گۆڕانکارییه
یای خۆیان  خه و به هست به  مهم بۆ ئه.  وه نه مه  ناو ته وهچووبو) الل جه ( مام تی که تایبه به،  )  الل شره جه (کانی مام ر بۆچوونه  سه نه بکه
لک  ڵ کۆمه گه و ئازادی له  کورانکی ڕه ردوو گه ها هه روه هه،  په کانی پیرداودو قوشته  گوندهکانی یدو ڕیش سپییه سه، شخ، ال  مه ندین چه
 ی وه  بۆ ئهن ی خۆیان داوای لبکه قسه به، و ن بکه)  الل شره جه (مایردانکی  ی سه وه  بۆ ئه ون که کانی خۆیان ڕکده و پیشه هاو پله له
 ی ئاگاداری مام وه دوای ئه.  رسته ب په و عاره دی شۆڤینی مه ی محه که وان رگای راست ئایینه بۆچوونی ئه  به که، ر ڕگای ڕاست  سه وه ڕته بگه

و  وه دوای چا خواردنه. کات ویش پشوازییان ده ڕۆژو کاتی دیاریکراودا ئه  له.  که ردانه ن بۆ سه که و ڕۆژک دیاری ده ن که ده)  الل شره جه(
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موومان ناسیاوو خزمی   هه ئمه،  )  الل شره جه (کاک: ت و ده وه کاته دا ده ڵ مام شره گه  له که سی دیاریکراو باسه که، کردن مک قسه که
 گۆڕی  سمان ناچینه گینا که ئه،  ر تۆشمانه به  له وه،  یه و ڕزیشمان بۆت هه وێ مان تۆمان خۆشدهمووش هه، ک شاریشین کی یه و خه کین یه
بۆ خوا ) ریک شه (ش  هاوبهو خواو قورئان نییه ڕت به  باوه تۆ  که یه وه دات ئه و ئازارمان ده کات ران ده  نیگه  ئمه ی که وه  ئه وه. ی تر وه ئه
ک خوا  یه ڕم به  من باوه؟ی که تۆ بۆ بوختانم پده، برا: ت و ده بت کابرا ده  به کان ر قسه کسه  یه ش)  الل شره جه (مام! یت که یدا ده په
. ی؟  تۆ چی ده وه  ئهدوو یان س؟ م به یانکه چۆن ده، بت ک خوا نه بوونی یه ڕم به  باوه کات که! م که یدا ده شی بۆ په چۆن هاوبه،  نییه
و ب  ستن ده ک هه دوای یه ک له یهو غفیرو سته ئه... غفیرو سته  ئه  بهن که ست ده  ده وه که یه به کان واوی میوانه ته،  و قسانه  ئهبیستنی به

  . )  جدن که مائاوایی ماه
و  و قورئان نییه ئیسالم ڕی به ر باوه ک هه  نه وت که که رده ده) یی گه رسیم دیبه ده (کانی ی نووسینه گوره به، ) لیم ه سوارس (میر ئه جا 
و خوا  بهیڕ باوه،  )  الل شره جه (کو مام دا وه رچاوه سه  له سک  که واته هک،  کو زۆریش دژی ئیسالمه به، رتووکی خواشی نازان په به

چت  چۆن ڕی تده،  و ئیسالمیش نییه کریستان،  که وولهکانی ج ئایینه کک له هیچ یه  بهیشیڕ  باوه واته که، بت  نهیان که رو قورئانه مبه پغه
   ؟تزان ی ده فسانه ئه  بهو وه کاته تده ی ڕه که رتاپای ئایینه سه  کهتنک ب ری الیه نۆکه

دژی  و له ان دابتر و داگیرکه تی بگانه خزمه  له  که یه سه و که کرگیراو ئه به،  لوجه  فه  لهئیسالمیتی  ماره میری ئه ی ئه-لیم سوار سه
و  ن مه موو ته  هه ی که وانه ک ئه نه،  بت وه ر ناوکه ژر هه  یان له وه که ر بو بیانویه هه  به وه ستته ی خۆی بوه وه ته کانی نه خواسته

و  س و که کرگیراو ئه به!  وهخشی  بهو نیشتمان وه ته نه و خۆشی ژیانیان به ن مه و ته  کوردو کوردستانتکردنی  خزمه نه خه دهتواناکانیان 
و  وه ته نه بیر له که، سنت یان خه کی وا ده یه شوه ستی ئایینی به و هه بن ست ده ر هۆی ئایینی یاخود هاو ئایینزایی وا مه به  له ن که نانه الیه

ت  نانه و ته  هیچ شتک کاریان تناکات ی که نانه هو الی س و که ک ئه نه، وتوون آهو دوای کوی بابردووی ئایینی  وه نه که انیشتمانی خۆیان ن
  ! وه بیر باته یان له-ویستی کوردو کوردستان ش خۆشه ک چرکه رگیش ناتوانت بۆ یه و مه سامان

 


