
 1

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 سیانزهشی  به! ...  بو هوڕه ئه

  : انـــــــــورئقو ـــــــــکانی ن جارییه گاته
رای  و ئاشکه ری گرنگ ، ئاخر ناو کاریگه  جاڕییه و گاته نین  پکهی کانی قورئان مایه ته سوره ندک له تا ناوی هه ره سه
کانی  ته  سوره.دات  نیشان ده هشتو ئهی مرۆڤ یان  وه ره  ناو روخساری ده  چونکه، گاوه و کۆمه ر مرۆڤ سه  به یه هه
  لهمانگا )  البقرة(، )چی  بهن هیک  دهو وه خونته ری چۆنی دهول زانی هه خۆت ده ( نگ، هه) النحل(،  جالجالۆکه)  العنکبوت(
 )لجمل ا(، ئاسن) دید لحه ا(، فیل ) لفیل ا(، وت شکه  ئه)الکھف(،  مز)لمائدة ا(،  کهجنۆ )لجن ا(،  چر کرت به ش دهولری هه 

  کرت به ر دهول هه شیان له وه ئهڵ  دوکه) لدوخان ا(، ولری  هه  زاری شوه روستان به یان م مروله) النمل(، وشتر
 وای  شه که ری قورئانه ر کاریگه  هه.کان سته  ده)مر الز(، کان  لمه پۆکه  ته)حقاف اال(، کان  ژووره)لحجرات ا(، ر دووکه

 زۆر  ئه ڕاگ، ماشه رۆ، عه رۆ، خه چلوب، جه لوب، مه جه: کو کانی وه  ناوه کان کردووه و ئیسالمییه کان به ره عه له
ولر  هه  له  بیزانیبایه بوایه ، ده  بوایهتوانا و به زاناو دانا نده وه ر ئه گه  خوا، ئه ئاخر!  کانیان بنن منداه ه ل رمانه بشه
بت  ر هیچ نه  هه بوایه ، خۆ دهعل ی نه سوره  ن به که یشی لده)النحل(ی  و سورهر  دووکه ن به که ی لده)الدخان(ی  سوره

  !!  نایه  ناو نه  وه و ناوانه ی به تانه و سوره  ناوی ئهبردنی ئیسالم و ئابوو نه ی خۆی که نهر ریزگرتنک بۆ قورئا به له
  

ئینجا ( :  واته،)ویطوف علیھم ولدان مخلدون اذا رأیتھم حسبتھم لؤلؤا منثورا(، )19(ی  ئایه ،ی االنسان سوره
و  و به زانیت مروارین یانبینیت واده ڕن، کاتک ده گه  دهناویاندا و پاک، به و جوان  الو و ڕووخۆش میشه وانانی هه وجه نه

کان  شتییه هه  به پیاوه دات به یان ده ی خوا ده و حۆرییانه  زانیمان ئه باشه. 579ل. قورئانی ئاسان).  وه ته دا بوبوونه ناوه
 و وری ئه ده  به و پووسکانه و لووسکه  خوا ئهپناوی چی بت، و له رچی به بت له دهی  کاریان دنن، ئه بۆچی به

شتی،  هه ڕدارو به ژنی باوه دات به ی حۆریش ده شوه  پیاوی قۆزی له72ی خوا   ئه ؟ باشه وه وڕنتهدا بس هانشتی هه به
   ؟   دت دواوه و کوشتنی به یه ر بڤه ههوان  و کاری سکسی بۆ ئه کات شیان ده ر ببه ش هه یان لره

  
 ة اال تقبلوا لھم لذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوهم ثمانین جلدوا(، )4 (ی  ئایه،ی النور سوره

ن مرد، پاشان  و خاوه ن بۆ ژنانی داون پاک که ی تاوانی زیناکردن ده وانه ئه( : ، واته)شھادة أبدا وأولئک هم الفاسقون
  وانه گرن، ئه رمه تییان لوه رگیز شایه و هه ن تا قامچیان لبدهش  هه وانه ت بھنن، ئه  شایه سیش به ناتوانن چوار که

ک  یه هیچ شوه  به دا نیم وه ڵ ئه گه  له نده به. 350ل. قورئانی ئاسان). کاندان رچوو و یاخیه سنوور ده ڕزی تاوانبارو له له
   چییه جاڕییه و گاته م ئه ن، بهو کچان بکوژر ی ئابووچوون، ژن وه  شۆردنه ی ئیسالم ناوی ناوه وه ر ئه سه له
ی  که تییه  گرت، شایه وه ر ژنکه سه ر هاتوو پیاوکی به گه یدا بکات، ئه ت په یتوانی چوار شایه ر نه گه سک ئه رکه هه
   پیاوهی وه ردنهو پاکک ربازکردن دهو  پاساو هنان بۆ   ته و ئایه  ئه ز پم وایه شتا قامچیشی لبدرت؟ ئه و هه گیرت رنه لوه
فوان کوڕی  سهڵ  گه ی لهسکس  کی ندییه یوه په  که  یهبدو ڕی عهدی کو مه ی ژنی محه و عایشه کانی ئیسالم ته سه ده به
ردارکی   سهر  ههک یان یه لیفه  یان خهد مه  محه ،سک کهر ر هاتوو هه گه ئه   بۆ نموونه ،  نووسراوه بووه ههل  لموعته ئه

 ی وه نن بۆ ئهبکاری   به و پاساوک پاکانهکو  گرت، وهب  وه ر ژن، خوشک، دایک یان خزمکی خۆیه سه ن بهموسما
 ر گه و، ئه یدا بکات تیدان په س بۆ شایه ر که چوات ناتوانسک  هیچ کهدنیایی  به چونکهی بدات،   هه توانت له نه
  یه وه م ئه م بۆچوونه شم بۆ ئه لگه به! ن بکه قامچی بارانی ،ناوی بوختان  به وکاته دا ئههۆیشی ده  لهر  هه سه وکه ئه
 و)میل دایکی جه(ناوی  بت به  ده وه ر ژنکه سه و به بت سرا ده والی به) مغیرة (، تابدا ری کوڕی خه می عومه رده سه له
ری کوڕی  م عومه رده به له) نافیع کوڕی حارس(م  که تی یه ، شایهیانگرن  ده وه که ر یه سه بهس   چوار کهدا م کاته له
تی  شایه. برد هناو ده نو کالندا ده ی له که ره نجه و خه  بینی وه ه)میل دایکی جه(ر سکی  سه م به)مغیرة: (ت تابدا ده خه
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یان )مغیرة ( یاندا که وه تی ئه یع شایهی ناف مان شوه هه بوون به) کر بوبه شبیل کوڕی معبد و ئه ( م که و سیه م دووه
م بوو  تی چواره شایه که) بی زیاد کوڕی ئه(ی  وه رله چی به که. کرد دهڵ  گه  له و سکسی  بینیوه وه ه)میل ر دایکی جه سه به

هۆی   به یه وه هبینم ئ تۆی ڕاده ی له وه یت، ئه ی زیاد، تۆ درۆ ناکه ئه: (ت تاب پی ده ری کوڕی خه تی بدات، عومه شایه
ز  و حه وت ی زۆر خۆشده یره ر موغه گات عومه  زیاد تده کاتک که). کرت ردباران نه ر به یامبه کی په  هاوه تۆوه
  ناسه ردووکیان بوو، هه و ئۆفی هه ئاخ نکی تابی ناشیرینم بینی، گوم له دیمه: (ت ر ده عومه  به سزادانی ناکات، بۆیه به

، ئیتر  وه رز ببونه ر به ی که کو گوچکه ، دوو لینگیش وه بۆوه و نزم ده بۆوه رز ده وتبوو، سمتکم بینی به  کهبکیان پ
 قامچیان 80  که ریه  ناردو ههپشووی کانی  ته رس شایه و هه گرت رنه ی وهت شایه ی به مه ریش ئه عومه). بینی هیچم نه

  ). 1.() وه بوونه شیمان نه پهن یا که  دانهتی شایه لدراو هیچیشیان له
  

ر  گه ، ئه) هم الکاذبون  بأربعة شھداء فاذ لم یأتوا بالشھداء فأولئک عندالله لوال جاءو علیه(، )13(ی   ئایه،ی النور سوره
   ئیتر دیاره وه  ئههنا، یان نه که  پاه لماندنی تاوان دانه تیان بۆ سه و چوار شایه رمان دیوه ن زینا که  ده ی که سانه و که ئه

و   بۆ ئه  کارکی ئاسان نییه یزانی که د، باش ده مه محه. 351 ل،قورئانی ئاسان). کانن زی درۆزنهڕ الی خوایش له
ن  یدا بکه ت په  بگرن، چوار شایه وه ر ژنکی تره ر ژن، دایک، خوشک، ژنکی خزمیان یان هه سه  پیاوک له ی که سانه که
  ک یه شوه بهن،   بکه و جۆره وت کارکی له  بیانه ر پیاوو ژنک که زانت هه و باش ده ، ئه ی نووسیوه هت م ئایه  ئه بۆیه

سک  و که بینت وت رۆی خۆی ده  رکه یه م جاری واش هه زانت، به س پیان نه  که ژن کهڕ  داده یان و کاره پالنی ئه
ڵ چوار  گه ی له وه  بکات بۆئه و پیاوه و ژن وت چاودری ئه  بیه سه وکه ر ئه هگ یان بینت، دواتر ئه  ده وه که ریه سه به

 زۆر وان  ئه بت، چونکه ت ده حمه کجار زه  کارکی یه وه یان بگرت، ئه وه که ر یه سه  بهم  بۆجاری دووهتدا شایه
م  کو گوتم نووسینی ئه روه جا هه! یانبینت  نه وه هک ر یه سه  بهسک کو جارکیتر هیچ که  تاوه وه نهجول  ده وه ئاگادارییه به
و  ن زووی خۆیان کاری سکس بکه ئاره کو به ردارانی ئیسالم تاوه  سهو  ژنان بۆ  کردنه و پاکانه وه  بۆ پاساو هنانه ته ئایه
  ته م ئایه رمانی ئه فه ۆ بهمۆ ب کانی ئه وه  توندڕه  ئیسالمییه باشه! جمیان بکات توانت سزایان بدات یان ره سیش نه که
 کوردستاندا  ت له و سۆزانییه وشتی دڕه تاوانی به کان به ئیسالمییه و کچ که  ژن ؟ ئاخر کامه وه ڵ ژناندا ناجولنه گه له

 تزابیان  ی که وانه بوو، له ر کام کچ یان ژن هه سه تیان له  یاخود چوار شایهر بوو؟ سه تیان له کوشتنیان، چوار شایه
   و چاویان؟  م و ده ست و ده ر قاچ  سه کرده هد
  
وال تکرهوا فتیاتکم علی البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا : ( دا هاتووه)33(ی  ر، ئایه لنو ی ئه سوره له

وان  ر ئه گه ی، ئهن بۆ داون پیس ده کانتان هانمه زۆر ژنه به: ( ، واته) من بعد إکراهھن غفور رحیم ومن یکرهھن فإن الله
و  زۆر ئه ی به وه ست بھنن، جا ئه ده و سامانی ژیانی دنیا به  ماڵ وه وته  چه و رگه ی له وه ویست، بۆ ئه پاک داونییان ده

). کات و چاوپۆشیان لده بانه یان لخۆش بوو و میھره و زۆر بۆ هنانه ڕاستی خوا دوای ئه  به وه یان پبکات، ئه گوناهه
نیا  کو ته ، به کردووه  نه غه ده  بت، ئیسالم کاری داون پیسی قه وه ره ی سه ته م ئایه پی ئه به. 354ی ئاسان، لقورئان

 ژنان  ر هاتوو گه ئه   نییه وه  ئیسالم الری له م دیاره بهن،  که کانتان مه ژنه زۆر کاری داون پیسی به ت به پیاوان ده به
کاری   له وه بنه ینووسی نزیک مه  ده وکاته ، ئه بووایه ر الری هه گه خۆ ئه! ن زووی خۆیان بکه ئاره کاری داون پیسی به
  !  رامی کردووه و حه غه ده  خوا قه داون پیسی، چونکه

  
   

      .     2005تی رۆشنبیری  زاره م، وه مژووی ئیسالمدا، چاپی دووه و ژن له رع و شه یی، سکس بجه ه ریوان هه مه). 1.(
 


