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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  هه دوانزهشی  به! ...  بو هوڕه ئه
  :   پناکرتو کاری بدا نییه ره ندی عه وه رژه به رچووه یان له واو ده و ناته قورئاندا باسکراوه  له ی که و شتانه ئه

). و ئایینی خۆم بۆ خۆم ئایینی خۆتان بۆ خۆتان ( ، واته)لکم دینکم ولي دین: ( دا هاتووه)6(تی  تی کافرون، ئایه سوره
:  ، واته)فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر: ( دا هاتووه)29(تی  تی الکھف، ئایه یان سوره. 603ل. قورئانی ئاسان

: یان یانی چی مه ی ئه ئه. 297قورئانی ئاسان، ل).وت با کافر بت یه ی ده وه و ئه  بھنتڕ وت با باوه یه ی ده وه ئه(
). ة من الخاسرین ومن یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه وهو في االخر: (ت دا ده85تی  مران، ئایه تی ئالعه سوره له

قورئان ). تیشدا دۆڕاون قیامه بوڵ ناکرت، له کی تر بکات لی قهر ئاین وی هه یه ئاینی ئیسالم په  له ی بجگه وه ئه ( واته
  وت بگاته یه س ده رکه هه (کترن  یان دژی یه وه کاته تده ی تر ره وه ک ئه  یه  که ی تیایه یه مشوه تی به و ئایه ت زۆر سوره
بۆچوونی خۆم   به ). تی خوننامه تایبه  بهوه یی بخونته بجه ه ریوان هه کانی مه رتووکه م با په م بۆچوونه راستی ئه

واندا  ندی ئه وه رژه به ک له چ الیه و به کان چۆنیان بوت کو موسمانه تاوه  هه، نووسیوه  یه مشوه  قورئانی به د بۆیه مه محه
   ! قازانجیاندایه و له وێ یانه خۆیان ده  کهن وا پمان نیشان بدهئا  که که له و فه رخ  هین چهژنی  پیرهکو بت، وه

   
من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في االرض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن : ( دا هاتووه)32(ی  ی المائدة، ئایه سوره له

بت، یان تاوانی  جیاتی کوژراوک نه و له ق بکوژت ناحه سک به ی که وه ئه: ( ، واته)أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا
رگ رزگار بکات،  مه سک له ش که وه کی کوشتبت، ئه موو خه ر هه  هه  وایه وه ک ئه  وه وه ویدا، ئه زه لهدابت  نجام نه ئه
ی  گوره به. 113 ئاسان، ل یقورئان). خشی بن و ژیانی پ به ترگ رزگار کردب مه کی له موو خه  هه  وایه وه ک ئه روه هه
   رۆژ نییه کوژن، چونکه ک ده موو خه دان جار هه و سه یان ده کان به مانه موس  تیرۆریسته  بت، رۆژانه ته م ئایه ئه
کانی   ئیسالمییه  تیرۆریسته ی که وه ڕای ئه ره سه! کوژن و ئراقدا نه  کوردستان نیا له ته سی بتاوان به دان که و سه یان ده به

وانیش  کانی ئه و جاشه ها کرگرته روه و، هه کوژن وان دهکی بتا و خه و منداڵ دان ژن و سه یان ده  به ناو ئراق رۆژانه
کی بتاوانی کوردستانیان پ  و خه و منداڵ و ژن  کوردستان یانھننه و ده ن که  پده  دزه و تیرۆریستانه ندک له جارجار هه

  وه بت ئه راش نه ئاشکه و به وه ره سه ر له گه و کوردستاندا، ئه ئراق  ئیسالمی سیاسی له واوی چی ته ن، که که هید ده شه
نفالکردن، تانکردن، دزینی  ڕی ئه گری بیروباوه کانی هه وتووه ی دواکه یانه تیرۆریست م کاره ستخۆشی له  ده وه ژره له

        !  ن که ریان، ده  سه ستدرژی کردنه کانی ترو ده ی خهانو کچ و داگیرکردنی ژن  کردن یزهن که و به سامان
  
، ...)سث ویعلم مافي األرحاموما تدري نف علم الساعة وینزل الغی  عنده ان الله: (ت ده) 34(تی  تی لقمان، ئایه ورهس

سکی  زانت چی له هیبارانت، د و ده ر ئه ارانیش ههزانت، ب ت ده رپابوونی رۆژی قیامه ر خوا خۆی زانیاری به هه ( واته
ئستا  ر له ندین ساڵ به  چه  که وتووه ک پشکه یه شوه ئستا زانست به. 414ی ئاسان، لقورئان.......). ،  یه دایکاندا هه
 باران  زانین که مووشمان ده ها هه روه  یان کچ، هه ی ناو مندادانی دایک کوڕه  کۆرپه  بکرت که وه ستنیشانی ئه توانرا ده

و  ندوس قه سکی سه نیا بۆ که ر ته گه بارت، مه و ده بت  دهرم دروست می ساردو گه وتنی دوو هه ک که یه نجامی به ئه له
  !.   کاری خوایه و پیان وابت بارت  ده یه مشوه  باران به کرت که رس نه  ههلیم و سوار سه وان کانی ئه ڕه هاوباوه

  
 مما قالوا وکان   الله وا موسی فبرأهیا أیھا الذین امنوا التکونوا کالذین ءاذ: ( دا هاتووه)69(ی  حزاب، ئایه لئه ی ئه سوره
ش  وره  ئازاری موسایاندا، خوای گه بن که  مه وانه کو ئه وه:  ڕتان هناوه ی باوه سانه و که ی ئه ئه: ( واته).  وجیھا عند الله

ئاخر . 427ل. انقورئانی ئاس).  ڕزو ئازیزه و الی خوا زۆر به و پاکی ئاشکراکرد، ئه یان پاراستی و بوختانه ت و تۆمه له
داو   کوردی ده کی کیمیاوی له چه ک به الیه ، له فتاری کردووه  ره و قورئانه ستنی به پشتبه و به مان شوه هه ددامیش به سه
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عریب  کردو کوردستانی ته زاران گوندی کاول ده داو هه  ده سداره زاری له یان هه ده کردو به  دهنفال ئهزاری  دان هه سه
. کو کورد و مافکی تریش وه کو ئراقی  مافک وه یه یگوت کورد دوو مافیان هه  ده وه ی تره الکه چی له کرد، که ده

 باسی  وه ی تره  الکه و، له بات ختترین دوژمنی ئیسالم ناوده رسه  سه ی موسا به وه ی نه که ک جووله الیه قورئانیش له
  !. ڕ بکات کامیان باوه و به مرۆڤ نازانت، کامیان راسته!  و رزداره ویست  زۆر خۆشه موسا الی خوا کات که  ده وه ئه
   

و ) في الدین ال إکراه: (کانی ته  ئایه سیان گوێ له و، که ن فتار ناکه ی خۆیان ره که ی قورئانه گوره کان، خۆیان به موسمانه
ی ئیسالمی  میری کۆمه لی باپیر، ئه رموون عه  فه!ا ناگرند)فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر(و )لکم دینکم ولي دین(
لی  عه-ب  بردرت، ده میر ناوده ئه کاندا به  تیرۆریسته ناو ئیسالمییه ربیب، له سی سه  که10   ی که سه و که  ئه زانیومانه(

ی )9 ( ڕه  الپه له) میر؟  ئه  بۆته یرچ به لهو  ۆنمیر، یان چ  ئه  بووبت به وه کی بتاوانه ربینی خه نجامی سه ئه یش له-باپیر
نو موسمانانی  ی ئایینی کریستان له وه دا، دوای بوبوونه"میدیا"ی  نامه ی ڕۆژ9.5.2006ی )239 ( ژماره

تی کوردستان ڕبگرێ  ب حکومه ده: (ت می کسای کریستانی کوردزمان، ده ی سیه ستنی کۆنگره و، به کوردستان
موسمان  م خۆی به که ت یه ر حکومه گه یان پبدا، ئه ت ناب رگه  حکومه وه دنیاییه به. سرانی  نه ک ببته ی خه وه له

).  ره روه  یاسا سه  ده ی خۆی که که ڵ دروشمه گه ستووری بزان، س راست بکا له ده بزان، دوو خۆی به
و  بووه رز نه  به نده وه ک ئه نی خه ئاستی رۆشنبیری کۆمه  که وه ته مکدا نووسراوه رده سه ی قورئان له وه رئه به له

،  پاندووه کیدا سه ر خه سه ی به م ئایینه زۆر ئه دیش به مه و، محه وار بووه خونده ش نه که که  زۆری خه ره ی هه زۆربه
کانی ئستاش   موسمانه ، بۆیه  داوه ینی نهی ئای وه  لکۆینه ک رگای به یه هیچ شوه ی ئیسالم به وه ر ئه به ها له روه هه

ر و ئایینکی ت ئیسالم بنت س واز له ، هشتا رازی نابن که م ئایینه پاندنی ئه ر سه سه  به ده  سه14ڕبوونی  دوای تپه
ر  گه ، ئه باشه! تر ئیسالم بکا سه کی زانستی له یه وه ئایینی ئیسالم بگرت یان لکۆینه  له خنه بژرت، یان ره بۆخۆی هه
ڕ  ڕای باوه ره مرت سه بت موسمان بت تا ده ر ده و هه ئیسالم بنت س نابت واز له  که کان پیان وایه موسمانه

، )6 -کافرون-لکم دینکم ولي دین(و  )256-البقرة- في الدین ال اکراه(کو  کانی وه ته و خوا، با ئایه قورئان بوونیشی به نه
  !   وه رنه کی به بیر خه  له تایه تا هه و بۆ هه ن که رده یان ده که  قورئانه له) 29-الکھف-من ومن شاء فلیکفرفمن شاء فلیؤ(
  

و  زانت وا ده ڕه ک به موو رگایه ری هه به یدا گرتنه که ی ئایینه که وه و بوکردنه ی که ڕه یاندنی بیروباوه پناو گه ئیسالم له
م  رهه ی به  بنکه کان بکات به  ئایینییه زاره و مه وت  مزگه  نییه وه ئیسالمی سیاسی گوی له!  هو هیچ شتک ناکاته س له

بابزانین نچیرڤان بارزانی، . و بتاوان سانی سیڤیل ر که کانیان بۆ سه الماره و په ی هرش ، یان بنکه  هنانی تیرۆریستان
نجامی  دا ئه"ت وسه لئه رق ئه لشه ئه"ی  ڵ ڕۆژنامه گه  له دا که یه دیمانه و  رمی کوردستان، له تی هه رۆکی حکومه سه

،  وه دا بویکردۆته6.6.2006  ممه ی سشه)243 (  ژماره و له  کوردی تی به کردوویه" میدیا"ی   ڕۆژنامه و، داواوه
و،  کردووه  کوردستانی نهبی هاوکاریی تا ئستا هیچ وتکی عاره: (کات ی ئیسالمی سیاسی چیمان بۆ باسده رباره ده

وت  رکه چی بۆمان ده ن، که تیوان بکه و هاوکاری هه ن وت دروست بکه کان هاتن مزگه  ئیسالمییه  فریاگوزارییه ڕکخراوه
 ڕکخراوی 6-5ی   نزیکه ته هۆشدارییمان داوه. هنن ر توندوتیژی ڕایانده سه و له کشن نج بۆالی خۆیان ڕاده گه

  ت ئمه  حکومه نه کانتان بده  مرۆییه و پمانگوتن هاوکارییه هنان م ده رهه  تیرۆریستیان به می کهفریاگوزاریی ئیسال
ی   پاره دا به2000سای   له مان داخست که-ی دهۆک ریعه ها کۆلیژی شه روه ین، هه که ژاری ده کی هه ر خه شی سه دابه

  و ئیسالمه فتاری ئیسالمی سیاسی و ره وه  کرده یه مه ئا ئه). ر به تبووهی گر ه کی هه یه زراو ئاراسته نداو دامه وتانی که
مان بۆ  ریعه و کۆلیژی شه کان ناو خرخوازه  به و رکخراوه م دنن رهه  کوردستان، تیرۆریستمان بۆ به کان له ره داگیرکه

 کانی کوردستان و جاش ئیسالمییه و کرگرته وێگ  له قه چی ئه که! و راهنانی تیرۆرو تیرۆریستان شق ی مه بنکه ن به که ده
انی ک کو داگیرکردنه روه ن، هه که  کوردو کوردستانمان بۆ رزگار ده رانه و داگیرکه  ئه ، پیان وایهلیم سوار سه ی ونه له

    ! ن به کردن ناوی دهرزگار   به مژانه م گه و، ئه  کردیان وه ه)فتوحات(ژر ناوی   له کان که ه زایۆنیی  ئیسالمییه به عاره


