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و  هل بو جه ی ئه وه ی نه-لیم کانی سوار سه مک بۆ وڕنه ئیسالم ئایینی ئاشتی یان رنمایی تیرۆر؟ وه
 رکوکی وا که پشه... م  یه دهشی  به! ...  بو هوڕه ئه

  :کان و بینی ناو ئایینه کوشتن
ئاگر  کانیان به ته موو شارو قه هه... کانیان کوشتن، موو نره هه (: وراتدا هاتووه  ته  له یت که که  ده وه باسی ئه
کانیان   کوڕه موو منداه ، هه.... تان کوشتوون؟ ، نه وه زیندوویی هشتۆته کانیانتان به موو ژنه ئایا هه... سوتاندن،
  ! ! ! ! ! ! ! ! !).  بیکوژن وه ڵ پیاو کۆبوبته گه  له موو ژنکیشیان که هه... بکوژن،

مووی   هه و شاره  له یه  هه ڵ و ئاژه ک رچی خه شیر هه ی به ده  ده و شاره کی ئه خه وتۆ له دانکی ئهل ن به  ده یرکه سه(
  ). سوتنی  ده وه که یه کان به له و په ل و که که و شاره وه یته که پانی شار کۆده گۆڕه کانیان له له و په ل کوژی، که ده
  
ت )رمانیدا کو خوا فه روه هه ( واته) کما أمر الرب(م بۆ  م، به یه ڕندانه د و کاره موو شتک من دژی ئه هه ر له به
و   ناشیرین و کاره رمانی خوا ئه فه ستن به پشتبه وانیش به  ئه وێ که که رده ش ده مه  بۆ کوردی؟؟؟ به گاوه رنه وه

تی  تایبه ، به وه بخونیتهو دروستی  ڕاست ان به قورئ م که که شت ده وه ها ئامۆژگاری ئه روه هه!!  نجام داوه یان ئه دڕندانه
ر  سه ی له)ثمود(لی  ، خوا وتی گه هانت و سوره ی ئه گوره  به که) 15 و 14،13،12،11(ی  ئایه–ی الشمس  سوره
سیان  کهریانداو  سه  به ختی کردووه ویدا ته ڵ زه گه و له ، کاولکردووه وه قاوه سکی شه ن که الیه ربینی وشترک له سه

 ناقة  فقال لھم رسول الله) 12(اذ انبعث أشقاها ) 11(کذبت ثمود بطغوانھا : ( کانه ته قی ئایه ش ده مه ئه.  بووه ڕزگاری نه
لی ثمود  گه: ( واته). 15(والیخاف عقبھا) 14( فعقروها فدمدم علیھم ربھم بذنبھم فسواها  فکذبوه) 13( وسقیھا  الله
بۆ (سیان خۆی ڕاپسکاند  ناسترین که و خوانه قاوه ، کاتک شه)11( درۆیان کرد  وه نیانهو یاخی بوو شی رکه سه به
ی خۆیدا  که  ئاوه نۆره ن له تی بده و مۆه  م وشتره واز بھنن له: ری خوا پی وتن مبه ، پغه)12 ( )که ربینی وشتره سه

گاریان  رده روه وسا په ربی، ئه یان سه که ، ئینجا وشترهکردو ی نه که شه ڕه هه چی بوایان به ، که)13 ( وه ئاو بخواته
، )14) ( وه هۆی گوناه و تاوانیانه به(بوو  سیان رزگاری نه ریانداو که سه ختی کرد به ویدا ته ڵ زه گه و له وتی کاولکردن

  باشه. 595ل.  قورئانی ئاسان).15. (رگیز ناترست یشی هه و کاره نجامی ئه ره سه ت له سه ده  خوای به کاتکدا که له
موویان  و هه ک یه هو ته واوی نه ر ته سه پناوی وشترک، وتک کاولبکرت به  له ن که  ده وه ی موسمان، چی به ئوه
رو نج، ژن، پیاو، پی  منداڵ، گه لک، مانای وایه ک یان گه یه وه ته ناوبردنی نه  له زانن که ؟ خۆشتان باش دهنناوببردر له
ناو  ل له ک گه پناوی ووشترک، یه  له ، که تانه و دفراوانی خواکه یی زه موو به  هه مه  ئا ئه!!نو بردراون ش له وته ککه په

ی  ؟ ئه تره وره ت ترو گه سه ده س به موو که هه و له و ئاسمانه وی ری زه  نان خوا دروستکه  ئوه ی باشه  ئهببات؟؟
رگیز ناترست؟  یشی هه و کاره نجامی ئه ره سه ت له سه ده  خوای به کاتکدا که له: ت ا خوا خۆی دهد ته م ئایه بۆچی له

   م؟؟؟؟  وه کوێ بترست؟ تکایه له
 زاری  شوه  به ی بۆشدان که رباره ری قورئان؟ با ده نووسهکانی   بۆشدانه  له  که) بۆشدان واته(که  یه ته ش فه مه یان ئه

  کک بووه ، یه ته ساح فه: ( یه وه ی خواره مه  ئه  که وه  بۆ بگمهانکت یه گوترت، نوکته شی پده ته ی فهولر هه
فتا، یاریزانی  کۆتایی سانی حه کو بیستبتم له روه  هه م یاریزانه ئه. ولر ی تۆپیپی هه بژارده کانی تیپی هه یاریزانه له

،  ته  نابوو ساح فه م یاریزانه ولر ناویان له رزشی هه ری وه ماوه جه. ست به ی ده)2 ( رگری بوو و ژماره هی به
 هۆی  بوونه کانیشی زۆرجار ده ته داو، فه زۆری ده) ی ته فه(کاتی یاریکردندا بۆش   یاریزانی ناوبراو له چونکه

ی  بژارده ڵ تیپی هه گه زۆر یارییان له ی که هو تیپان ئه. ولر  دۆڕاندنی تیپی هه رو رامبه تۆمارکردنی گۆڵ بۆ تیپی به
کانی تری  کانی شاره تی تیپه تایبه  به ، بۆیه چییه ته یانزانی فه و ده  ببوون ته زای ساح فه ولر کردبوو، باش شاره هه

ندک  نا، هه ده دا بۆسه  ی مام ساح له تانه م فه م یاریزانکیان بۆ ئه رده و موس هه رکوک سلمانی، که: کو کوردستان وه
یش  مه جا محه). دا دۆڕان ده ی به که و تیپهکرد ولر ده تیپی هه ر گۆی خۆی له رامبه دا تیپی بهکانی ته نجامی فه ئه  لهجار
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نیا   ته سک که  که  بۆ کاتی نووسینی قورئانداو، بۆیه کارکی ئاسانه  له ی داوه ته ها فه زاره ، هه ته ی ساح فه ونه به
      !.   روو کانی ناو قورئان بخاته ته و فه کان بکات دییه مه  محه توان گۆی خۆی له قورئان، ده  له وه لکۆینه و  وه خوندنه به
  
، )ثمود(لی  ناوبردنی گه و له ی ناو قورئان وه چی ئه تی، که ورات مرۆڤ کردوویه ی ناو ته ونه  قزه  کاره و ها ئه روه هه

و  خشنده  به  خوایه ڵ کارک که گه  مرۆڤ بیکات له نوان کارک که ب جیاوازیش بکرت له ئه.  نجامی داوه  ئهخوا خۆی
  وه  ئه واته ی خودان؟ که و ئینجیل قسه ورات  قورئان، ته ی گوره بیرتچوو که به دوایی له!! تان بیکات که بانه و میھره یی زه به
کو  روه هه: ت  ده  نییه وه ی دابت، ئه رمانه و فه  ئه وه خۆیه ا لهموس یان  ورات ک ته نن، نهه جی ده و به رمانی خوایه فه

  .    وراتم ی ناو ته  هۆڤییانه م کاره دژی ئه  له نده ، به م شتانه موو ئه ڕای هه ره سه!. رمانی دابوو خوا فه
  

فصول من تأریخ "رتووکی  ی په)342 ( ڕه  الپه له" 46 ص2 ق 2أنساب االشراف، ج  " ستنی به پشتبه وی، به له هادی عه
 بت  الماره و په وی ئه مه تی ئه وه می ده رده رنجاکشترین رووداوی سه  سه نگه ره: (دا، نووسیوتی"االسالم السیاسي

. بوون زید رازی نه تی یه ایهو رمانه  فه  به ، که دینه کی شاری مه ر خه  سه  کرایه عاویه زیدی کوڕی مه رمانی یه فه  به که
وو  کانیدا تا س شه ربازه سه ی به کان مسلم کوڕی عقبة المري، رگه وییه مه شکری ئه رله  سه که دوای داگیرکردنی شاره

کانی مژووی  رچاوه سه. ر ژنان  سه نه ستدرژی بکه و ده ن و تان بکه زووی خۆیان بکوژن ئاره و به س رۆژ ئازادانه
زار مندای بیژوو  وت هه  حه دینه ر ژنانی مه  سه ی کرایه  سکسییانه ستدرژییه و ده نجامی ئه ئه  له نووسن که  دهئیسالم

و  کانیان کوشت، مافی خۆته موو نره  هه ی که که  ده که و جووله ورات ته یی له  گله).1().دایک بوون دا له که شاره له
پناو  نیا له فروتوناکرد ته ی ته)ثمود(کو  لکی وه  گه یت که و خوا ناکه قورئان یی له م بۆ گله م، به که پشتیوانیت لده

ر   سه  کردیانهکانی خۆت هبرا موسمانر   هه  کهیت  ناکه  سکسییانه ستدرژییه موو ده ههم  یی له ووشترک، یان بۆ گله
وت  بیت خوشکانی موسمانت حه و، چۆن رازی ده  تانی موسمان، خوشکت نین موو ئافره ی هه ؟ ئهخوشکانی موسمانت

    زار بیژوویان ببت؟   هه
  

: دا، نووسیوتی"تأریخ الشعوب االسالمیة، فیلیب حتی تأریخ االعراب"رتووکی  ی په)25 ( ڕه  الپه بروکلمان، له
دان کوشتارکی  مه نی ههکی موسمانی شاری کوردنشی ، خه کان بووه وییه مه  والی ئه ججاج، که می حه رده سه له(

 موسمان بوون  مین ژنه که  یه ردانه  کو م ژنه ئه. ڕاج کران کاندا هه بازاڕه و له دیل بران  به که فراوانیان لکراو ژنانی شاره
  م خوشکه ی ئه رباره ی ده لیم، ئه میر سوار سه  ئه)..()2کی بیانکت و خه ڕاج بکرن می ئیسالمدا هه رده سه  له که

ری  ستدرژکه و ده نشکری تا ن له الیه  ئینجا له  موسمانیش بووینه کاتکدا که یت، له دانت چی ده مه ی هه موسمانانه
  وه  ئه؟ر  سه ته ستدرژی سکسییان کراوه و ده  فرۆشراونکاندا بازاڕه له و کان بردراون  هۆڤییه به ره ا ع موسمانه

  !. وان کوژراون ستی ئه ده و برایان به کوڕ، باوک پیاو،  ی که وه ڕای ئه ره سه
  
 إبن اسفندیار –تأریخ طبرستان  ( ستنی به پشتبه داو به"ئیسالم ناسی"رتووکی  ی په)80 ( ڕه  الپه لی میرفترووس، له عه
 – 6 ب –و تأریخ  ئافرینش + 188-187 –فتوح البلدان  + 112 ل– گردیزی –زین االخبار  + 64 ل– 1 ب –
و  ڕین  راپه ستیان دایه دا ده"وی مه لیک ئه بدولمه سلمان کوڕی عه" می رده سه کی گورگان له خه: (، نووسیوتی)45ل
و   گورگان ڕین هاته رکوتکردنی راپه بۆ سه"  لیفه رداری خه سه"ب  له زید کوڕی مھه یه. یان کوشت لیفه کرگیراوی خه به

نجی  و پیاوی گه و ژن زار مناڵ ش هه پاشان شه. ڕاند وانانی په و سنووره و سواره و دیالن  الوان س له زار که  هه12ملی 
دا  که قامه ری شه وسه رو ئه مسه  ئه کانیشی له پستی کوژراوه.... و  یی فرۆشتن کۆیله موویانی به و هه دیلی گرت به
 سوپای  واته کی تر، که یه وه ته ک نه  نه  دانیشتوانی گورگان کورد بووینه زانین که مووشمان ده  هه)..()3واسی هه

ی کوژرانی  رباره  ده باشه. و فرۆشتوونی  کۆیله زاریشی کردۆته  هه6و  زار کوردی کوشتووه  هه12ی ئیسالم  دڕنده
ی  وه قاندنه کاتی ته ی، له که  تیرۆریستان ده ستخۆشی له کو ئستا چۆن ده روه ی؟ هه کوردی گورگان چی دهزار   هه12
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 ،و زار کوردیان کوشتووه  هه12  ی که که ش ده و دڕاندانه ستخۆشی له ش ده ن شوهام هه کوردستان، به ر شونک له هه
   وه  بۆته و ئستاش دووباره ، کوفرستان بووه کوردستان  پت وایه ، چونکه  کۆیله و ژنیشیان کردۆته زار منداڵ  هه6

  بات؟ ناوده) دار الکفر (  کوردستان به نگ، که به ال کرکاری ده کو مه روه کوفرستان هه
  
 359 و 358 ل– 1 ب– حبیب السیر – 11 ل–تأریخ بگارستان "کانی  رتووکه  په  ستنی به پشتبه لی میرفترووس، به عه
ئیسالم "رتووکی  ی په)128 ( ڕه  الپه دا له)660 و 658 ل– 3 –تفسیر طبري  + 977 ل– 3 - ب-أریخ الطبري ت+ 

: ڕی کرێ باسی شه  گیرا، ده کۆیله و منداکی زۆریان تیا به  پیاوو ژن د که مه ی محه ڕانه و شه له: ( دا نووسیوتی"ناسی
شدار  د خۆی به مه دا محه یه ڕه ند شه م چه ئاخر له). 4().بکرێ" بدر"و " بني ثقیف:، "هوازن"، "بني قریظة"، "بني مصطلق"

سکیش  رکه ، هه رچووه  ده وه ن خۆیه الیه رمانک له موو فه و هه کانی کردووه ڕه رشتی شه رپه  خۆی سه واته ، که بووه
کانی  رپرستی گشت تاوانه یشی بهر خۆ کان بت، هه رمانه و فه ت سه ن ده و خۆی خاوه ڕک بکات رشتی شه رپه سه
،   نییه وه ئیسالمه کیان به ندییه یوه و فالن هیچ په ن فالن زۆرجار دهکان  ئیسالمییه،  وه بۆ پاساو هنانه!. ستۆ  ئه وته که ده

  و له رشتی کردنی ئه رپه سه  له وه  بۆ پاساو هنانه،  نییه وه ئیسالمه کی به ندییه یوه د هیچ په مه توانن بن محه ئایا ده
  .      و پیاوکی زۆر؟  بردنی ژن، منداڵ کۆیله  بهو ربین  سهو بدرو بني مصطلق، بني قریظة، هوازن، بني ثقیف: کانی ڕه شه
  
شت  ش تا هه ددا شه مه می محه رده سه له: (دا نووسیوتی"ئیمپراتۆری لم" رتوومی  ی په)62 ( ڕه  الپه فیق سابیر، له ره
. ڵ کردبوو گه یمانشکنییان له  په د کوژران، چونکه مه رمانی خودی محه فه ، به ریزه نی قه خی به ، له که  جوولهزار هه
ک  وان، وه یتوانی ئه د ده مه کاتکدا محه له. شکرد ر موسماناندا دابه سه و سامانیانی به و ماڵ و منداڵ روا ژن هه

بت   بۆ ده  باشه).5(). بگرت م تاوانه و پش له رکات  ده دینه  مه ی قینقاع، لهن زیرو به نی نه کانی خی به که جووله
موو  رام؟ یان هه تر حهی  و بۆ الکه ل بت ک حه ر ژنان بۆ الیه  سه ستدرژی کردنه و ده کردن و تانکردن، کۆیله کوشتن

 8-6د خودی خۆی بیاری کوشتنی  مه  محه  نییه وه هی ئ رام؟ ئه بان حه و بۆ ناعاره له بی ئیسالمی حه ره اشتک بۆ ع
  کان؟  و سامانی کوژراوه و منداڵ شکردنی ژن ڵ دابه گه ، له داوهزار مرۆڤی  هه
  
- 1088 ل-3 ب –تأریخ طبری  ( ستنی به پشتبه داو به)ئیسالم ناسی(رتووکی  ی په)21 ( ڕه  الپه لی میرفترووس، له عه

رچاوی  به و زوبر به لی کوڕی تالیب ، عه"نی قریظة به"دانی  وه سته ده ڕو خۆبه هپاش ش: (دا، نووسیوتی)1091
کی  و دارایی خه و سامان و ماڵ ربین یان سه م خه و پیاوانی ئه  الوان س له که) 900 ( بدووه دی کوڕی عه مه محه
رچاوی  به ک به ربینی خه  سه).6().شکرا کاندا دابه نوان موسمانه و، له ناوی کۆیله کانیان به و منداه و، ژن م خه ئه

رچاوی  به س به  که900ربینی  کرت سه گینا چۆن ده ، ئه و بووه رشتی ئه رپه سه  بهو و رمانی ئه فه  به ، دیاره وه ده مه محه
    ش بکرن؟ کانی ئیسالمدا دابه ر پیاو کوژه سه کانیان به و منداه  بکرت، یاخود ژن وه مه ئه
  

،  یزه دژی قوره نگام له جه. حاربت قریظة فقتل رجالھم وقسم نساؤهم وأوالدهم وأموالھم بین المسلمین: عن ابن عمر قال
ی   قسه وه ره ی سه مه  ئه).7(.شکرا نوان موسمانان دابه و سامانیان له و ژناکانیان و، منداڵ کانیان کوژران پیاوه
ڕم  ت شه د خۆی ده مه محه.  وه گته  بۆمان ده وه مه ر زاری ئه سه ر، له مه  کوڕی عه ، که بدویه دی کوڕی عه مه محه

 بۆ  باشه. ر موسمانان شکرا سه کانیان دابه و سامانه و منداڵ و ژن کانمان کوشتن و پیاوه یزه نی قوره دژی خی به کرد له
دا  ڕه مان الپه هه من، له ی گومانت نه وه تی؟ بۆ ئه د کردوویه مه ه مح  کهی یه ونه  قزه م کاره رنابی دژی ئه زایی ده ناڕه

،  وه ر ئه به د کرد، جا له مه ڵ محه گه نگیان له جه) بنو قریظة( البخاري،  رواه: (رتووک نووسیوتی ری په نووسه
  .  )ر موسماناندا سه شکرا به و، سامانیان دابه ت و، ئافره و، منداڵ کانیان کوژران پیاوه
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،  دایه)رم(ری  ژر سبه رزقی من له: (تی د گوتوویه مه  محه  که داهاتووه"أقتران النیرین و البخاري"رتووکی  ردوو په هه له
  سکی خاوه ی که قسه  زۆرتر له یه م قسه ڕاستی ئه  به).8().ی من ناکات قسه  به  که یه سه و که ش بۆ ئه و جزیه رشۆڕی سه
بت،  ڕکی وای هه  باوه  که س نییه  که د تاکه مه ها محه روه هه! رکی خودا مبه ناو پغه ی به ک قسه هو چت، نه رگر ده وه
مان  کان هه گشت موسمانه).  یه وه کانمانه ر شمشره سه کانمان به ڕه  باوه ئمه: (ت یش، ده)لی کوڕی تالیب عه(

  ر خاوه سه  لهو ئیسالم کان  ئیسالمییه به ره ا ژیانی ع واته که ، یه و هه بووه یان هه-لی دو عه مه بیروبۆچوونی محه
   ! سانی تره وتکردنی سامانی که و زه  کردنو تان و دزی رگرتن وه
   

زۆر  و ئایین به زۆر نابت بکرت ئایینداری به ( ، واته) في الدین ال اکراه: (ت ده) 256(ی  ، ئایه)البقرة(ی چر  سوره
وی ئایینی خوا  یه ی په سه وکه ئه: ت ر قورئان خۆی ده ی بۆچی هه ئه. 42ل. قورئانی ئاسان). سدا ر که سه نادرت به

  کرت؟  و کاری پنه رامۆش بکرت و کامیان فه و بکرت یه بت په و ده یان راستهت ئایه  کام؟  کات کافره نه
  

،   الله ماس، حیزب کانی حه  تیرۆریستییه کانی رکخراوه نهو  قزه ی بۆ باسی کاره ئه! ی که براو شاتیال ده باسی سه
   تیرۆریستییه و کاره  ئیسرائیل؟ بۆ باسی ئه ی له ناکه  ئیسالم  سوپای، دین حه  ناسر سه، سام ددین قه تائب عزه که

زاران  و هه دان سه و به وه قننه ته  دهو مندانی ئیسرائیلی خۆیان ناو ژن  له وه کانه به ره ان ع الیه  له ی، که  ناکه ژییانهخۆکو
  ستی ئیسالمییه ده  به ی که  ناکه  تیرۆریستییانه و کاره ی بۆ باسی ئه ؟ ئه نو بردووه سی بتاوانی ئیسرائیلییان له که

ولرو   هه له،  ت لوجه کانی فه  تیرۆریسته ناو موجاهیده ن برا به الیه و کوڕی الدنی تیرۆریست، له رقاوی کانی زه هۆڤییه
نجام  وال ئه و جله عدیه ، سه عقوبه قین، به رکوک، موس، خانه که: کو  وهیکانی تری کوردستان رهو شا و دهۆک سلمانی

  و کوردانه اندنی ئهفڕو  ربین ؟ بۆچی باسی سه  کردووههید زار کوردکی بتاوانیان شه ند هه و تائستا چه درن ده
غداو   به- زم عور رگای سه له ڕتن و هاو باوه بی هاو ئایین ره اشکری ئیسالمی ع  له شکر که ن لهین هۆڤیتر الیه ی له ناکه

  وه نسارول ئیسالمه کانی ئه قله ن ناقیسول عه الیه  له ی که  ناکه مه ی خی حه که ی بۆ باسی کوشتاره غدا؟ ئه ناوشاری به
  نجام درا؟   ئه
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