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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 ... و کۆتایی م هه دهژ ههشی  به! ...  بو هوڕه ئه

   : حاف  بووه ســــــــــوار ســـــــــــــــــه ی ئوه ر پیشه  ههکاوژکردن
  و ئیسالمیییه ب ره گرگیراوی عا رو به لیمی نۆکه  سه سوار م پکرد که مدا ئاماژه که مه می وه شی سیه به کو له روه هه

و داپۆشینی  وه پناوی شاردنه  لهکانی یاره نه پاڵ  داته رتی ده و نۆکه کرگیراوتی کان، تاوانی به تیرۆریسته
   یانه و رۆژانه وام رده ی بهک کاوژکردن کان که و ئیسالمییه تکی خۆییان سیفا مجاره رتی خۆی، ئه و نۆکه کرگیراوتی به
زاران   هه و دان سه کان کاوژ بکات؟ رۆژێ به و ئیسالمییه د ئیسالم قه  به یه ئاخر ک هه! سیفاتی من وت بیکات به یه ده

 رز نگی به ده  بهکاندا کاوژی بانگدان تهو میکرۆفۆنی مزگه  جار له5و و رۆژکدا  شه ن، له که  کاوژ ده )فاتیحه(جار 
ن،   بکه چاوی هیچ بارکی مرۆڤانه ی ره وه و بئه)إن أنکر االصوات لصوت الحمیر( ئاستی  گاته  تاده  وه هن که ده  دووباره

و  ینی  ههڕۆژانی بتامی له و زۆر به)جماعة(ڵ  کۆمه ی جارک به فته ، هه وه نه که  جار نوژ کاوژ ده17و و رۆژ  شه
، قورئان  مووی کاوژ کردنه ر هه و نزاکانتان هه وه ، پاڕانه وه نه که ینی کاوژ ده  کاتژمر نوژی هه2-1ی  بۆماوه

و  ولود خوندنتان ، مه یه وه ، زیکرو حاڵ گرتنتان گشتی کاوژکردنه متان گشتی کاوژکردنه و ده م و بجه خوندنی رۆژانه
ی کاوژ   هه موو ژیانتان کاوژکردنه ، هه  کانتانه ی کاوژه وه کردنه ها جار دووباره نتان ملیۆنهکا  ئایینییه راسیمه مه
  !   کاوژ ناکات د ئوه قه ک به ت هیچ ئاژه نانه رینه، ته که
  
داگیرکردنی کوردستان   ناگرت، بۆیه و گفتوگۆ هه ته که کانی قورئانه ته کو ئایه کان وه ی جاشتیت بۆ ئیسالمییه وه رئه به له
یایتان وا  شتی خه هه رابی به و رووباری شه و غیلمان حۆری! زانیت  رزگارکردن ده وه به ن ئیمپریالیزمی ئیسالمییه الیه له
   دوورن له ر زۆر ی نۆکه  ئوه نده رچه هه،  ری روه نیشتمانپه  به  لبووهرتیتان و نۆکه  جاشتی ری لشواندوون که سه

تکردنی کوردو کوردستانتان  ها خزمه روه هه ، ی کوردو خاکی کوردستان وه ته پناوی نه بات له و خه ری روه انپهنیشتم
  وه که یه ڕو ووشک به  ته  کاتک که ی ناپاک،  ههی رزگارکردنه  که وه ئاخر ئه! و نیشتمان،  وه ته  ناپاکی نه  بۆته الوه به

  وه رببدرن؟ ئه زار کورد سه هه) 12(و کوردستانی  کو شاری گورگانی کوردنشین هشارکی و نیا له ته به و بسوتنرت
و  زار ژن هه) 6(کو شاری گورگانی کوردان  شارکی وه نیا له ته به  ی جاش ئیسالمی، کاتک که  هه ی رزگارکردنه که

ی   که وه ؟ ئه ن یان بکه و داگیر ن  بکه یانیان مارهخۆ رو له سه نه ستدرژیان بکه و ده ن تان ببه ک به نیزه کو که کچی کورد وه
ی   هه ی رزگارکردنه  که وه زار کورد بکوژرن؟ ئه دان هه ، کاتک سه)هل بو جه ئه(ی  وه ی جاهیلی نه  هه رزگارکردنه

و یاسای  ن  ببه لهکۆی زار هاووتی کوردی کوردستان به دان هه سه و به یان ده  به ب، کاتک که ره و عا ی ئیسالم کۆیله
، کاتک میلیشیاکانی ر و نۆکه زان ی نه  هه ی رزگارکردنه  که وه ن؟ ئاخر ئه ج بکه ر جبه سه کردنی ئیسالمیان له کۆیله به

و  یان  ملی ده نگاوی بننه رو شمشری ژه نجه کی، خه بو سوفیانی دووده کو ئه تی پیاوکی وه رکردایه ژر سه ئیسالمت له
  ؟ بو هوڕه ی ئه وه ی نه  هوڕی هه نده وه  بۆ ئه وه زار کوردی بتاوان؟ ئه هدان ه سه
    
 ئیسالم، بۆ  زۆر کرابنه کی تر به یه وه ته ر نه ر کورد یان هه گه یت، ئه که  ده وه حاف، باسی ئه لیمی سه ال سوار سه مه
ی  رباره وه ده نمهکت بۆ ب یه گه ند به و چه وه مه ده ت هه اڕاستییانهو ن ر ئه سه  له رده وت په مه  دهدا ؟ لره وه ڕانه گه ده نه هه
کانی تر،  لیفه دو خه مه ی محه که نگ گرتووه  ژه  شمشره  به ی که وانه ته و نه ی ئه وه ڕانه گه و هه وه نگار بوونه ره به
ی  نگ گرتوو، که ی ئیسالمی مشک ژه م ئوه ، به و کوشتاری زۆریان لکراوه وه ته ڕاونه گه و دواتر هه ئیسالم کراون به

ی  وه  خواره موو شتک، هۆی نووسینی یان هاتنه هه ر له به: ن مانه  ئه کان گه  به ندک له ؟ هه یه  هه گه به ڕتان به باوه
واوی بزار  ته د، به مه  محه  که یه وه ت پکدت، ئه ئایه) 129 (  له ی خۆتان، که که ی قورئانه) وبه لته ئه(ی شمشر  سوره
،  دیان کردووه مه و محه ڕی موسمانان و شه وه  ته ڕاونه گه و هه  موسمان ندینجار بوونه  چه ب که ره ک عا کۆمه  له بووه
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 ها روه و، هه بری شمشر زه پاندنی ئایینی ئیسالم به  له سه بریتییه)  وبه ئولته(یه  و سوره کی گشتی ئه یه شوه به
دا  یه و سوره و، له  وه ته ڕاونه گه  ئیسالم هه  له ی که سانه و که و جینۆسایدکردنی ئه ڕو کوشتن بیاری شه یاندنی  راگه

و  ق بیت  ره لله  که نده وه و تۆش ئه ت خۆی وابت که ر قورئانه گه  ئه باشه. بات  موشرکین ده  به سانه و که قورئان ناوی ئه
یت؟ قورئان وا  خۆت ده ، چی به وه یته رز که به)  وه بته شیمان نه پهی خۆی  قسه  له  که یه پیاوهو  پیاو ئه(دروشمی 

و  و موشرکین یمان شکن  په و به وه ته شیمان بوونه ئیسالم په ک له خه کی زۆر له  کۆمه نت که دا ده وه را ددان به ئاشکه به
نفالکردنی  ازی ئهو د بانگه مه و محه  قورئانی وه  هۆی ئه یان بۆته وه شیمان بوونه پهو  ئهر  ، هه کات ن دهدیا عراب ناوزه ئه
و  لهد  مه ت محه نانه  ته یت، که  بکه یه و سوره یرکی ئه  سه باشتر وایه.  بچرپننی موسماناندا  گوچکه  به سانه وکه ئه

    .187، قورئانی ئاسان، ل ستی پکردووه ده) لرحیم الرحمن ا الله بسم ( ب  به هی  سوره  تاکه دا که یه سوره
  

) 132(رتووککی  په و، ره ی هۆنه)ر خته ئه(مین ئاغا  ی ئه وه  نه وزی، که لیم حه ئوف سه ال ره رو مامۆستا مه هۆنه
باسی  و، ردستانر خاکی کو کانی میلیشیای ئیسالم بۆ سه المارو هرشه ت به په باره  سه  نووسیوه هۆنراوه یی به ڕه الپه

 بۆ  ی که کییه و پشه ی ئه)6 ( ڕه  الپه ئوف، له الره مه.  کات  ده ی ئیسالم یه و میلیشیا دڕندانه تی هاتنی ئه چۆنیه
میش  ئه. تکی بچووکی مژووی کوردم کردب م خزمه مه رهه م به  به ئیتر هیوادارم که: (ت ، ده ی نووسیوه که رتووکه په

  به ره  عه ره ن داگیرکه الیه ئوف، داگیرکردنی کوردستان له ال ره دا مه لره). کاتی ئیسالم تی له هکاتی داگیرکردنی
و  گوکانی ئیسالم  له لقه و ئهکرکیراو رو به کو نۆکه روه ک رزگارکردن هه بات، نه  داگیرکردن ناوده کان به ئیسالمییه

م  ئه: (نووست  ده یدا رتووکه  په ی رگی دواوه ر به سه ئوف، له  رهال ها مه روه هه!  رزگارکردن ب ناویان ناوه ره عا
  که. تاب ری کوڕی خه می ئیسالم، عومه ی دووهه لیفه کاتی خه  له ، باسکی مژوویی گرتنی کوردستانه رتووکه په
و ئیسالمدا رویدا جا باسکی  کان ینی کورده به  له ی که ڕانه و شه  پیشاندانی ئه لید وه تی خالیدی کوڕی وه رۆکایه سه به

و  یان له وه ست کردنه تی ده چۆنیه  کوردستان وه  بۆ زانینی رابردووی باپیرانمان له ی زۆر پویسته وه و خوندنه گرنگه
و  می ئه حاف، چۆن وه لیم سه  سوار سه  باشه).1() کی کوردستان روویداوه موو شارو دیه هه  له ی که ڕانه شه

موو شارو دھاتکی کوردستاندا کورد  هه  لهکورد: ت  ده ، کاتک که وه داته وزی ده ئوف حه ال ره مه ی  نووسینه
نگ   ژه ری شمشره کاریگه ژر   لهڕو کوشتارکی زۆر و، دوای شه وه ری ئیسالم بۆته ڕووی میلیشیای داگیرکه رووبه
  ؟  وهکان ئیسالم بو  هۆڤییه  موسمانه و ب ره کانی عا گرتووه

  
کان   کورده  که وه گته مان بۆ ده وه مژوو ئه: (رمووت فه ز، ده به مال نه پرۆفیسۆرو مژوونووسی کورد، دکتۆر جه

ز، حول  به مال نه جه. ( شدارییان کردووه تی ئیسالمیدا به وه تدارتی ده سه ده کانی دژ به و شۆڕشه ڕین ی راپه زۆربه له
زۆر   به رکاتک کورده خات هه رده مان بۆ ده وه ز نووسیوتی ئه به مال نه ی دکتۆر جه وه ئه. )6المشکلة الکوردیة، ل

تی  سه دژی ده  ب دوودی شۆڕشیان له وه وتب، ئه که یان بۆ هه وه زبوونه تی پاشگه رفه کان ده موسمان کراوه به
دژی  کانی تر له وه ته  نه  که یان کردووه و شۆڕشانه ڕین راپهو  شداری ئه ، یان به رپاکردووه  بهی ئیسالم واو دڕنده ناڕه

  . رپایانکردووه کان به  ئیسالمییه هۆڤییه
   
  یشته دا گه)ز639/ک18(سای  کاتک ئیسالم له: (رمووت فه ، ده ز به مال نه رز، دکتۆر جه به ها هژاو پایه روه هه

ک گۆڕستان  له وڕۆش گه تا ئه. نگان  جه  نویه م ئایینه کی دوورو درژ دژی ئه یه کان ماوه کوردستان، کورده
و  ، ئه) کافرانه(و  ئه. برن هی کافران ناو ده ندکی دییان به و هه سحابه گۆڕستانی ئه ندکیان به  هه ن، که کوردستاندا هه له

مال  جه). (هیدبوون  ناموسمانتی شه  به ن که وانه ئیسالم کوژراون، یاخود ئه نگی دژ به جه  له ی کوردن که نهباپیرا
ستی  رهه ورد به ک  کهت پمان دهز،  به مال نه  دکتۆر جه دا دووباره لره). 76ی، ل که و شۆڕشه ز، کوردستان به نه

لیمی بئاگا  کو سوار سه روه ، هه بووینه خۆشی خۆیان موسمان نه و به ووهکانیان کرد  ئیسالمیه به  عاره ره داگیرکه
موو  و هه ر ئه گه و، ئه ی ئه هاوشوه کانی  ئیسالمییه کرگیراوه و به لیم ها سوار سه روه هه. کات ی بۆ ده بانگشه
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و غیلمان کوری   حۆری بینن، دیاره ان نهک رگریکاره  به  کورده هیده و شه کان ره  داگیرکه  موسمانه به ی عاره گۆڕستانه
  !!!!! کردوون

  
ی   دوباره وه مای هاتنه ته زگورد به  یه ز که637سای  وال، له له ڕی جه شه: (نووست نی، ده دی رۆشه حمه لی ئه عه
یشتنی  وای گه هه  به. ناوبانگی کوردستانه  شارکی به که" لوان حه " رچووه تن ده کاتی هه تی له ختی پاشایه رته سه له
زار  د هه  سه کان نزیک به به ره عا. دا کورد زۆری لکوژرا ڕه م شه له. ڕێ وته لوان که و حه ره زگورد، سوپای ئیسالم به یه
نی، کوردستان  دی رۆشه حمه لی ئه عه. (کی زۆر بوو یه و بای پاره سپی مادی بوون ئه ناوبانگ به  به سپیان برد که ئه
ت  نانه کان ته و کورده ز راسته به مال نه ی دکتۆر جه که  قسه وت، که که رده دا بۆمان ده لره). 47ی مژوودا، ل ئاونه له
  .رانی ئیسالم دژی داگیرکه رپایانکردبت له کانی تر به وه ته  نه  که شیان کردووه ڕینانه و راپه و شۆڕش شداری ئه به
    
  دیسان کورد رۆکی زۆری بووه.  ز روویداوه642سای  ند، له هاوه ڕی نه شه: (تنووس نی، ده دی رۆشه حمه لی ئه عه
. ناوی فیرووزان  به سکی کورد بووه شکری ئران که ی له رمانده فه. کان  بۆ کورده زگورد خۆی هانای بردووه  یه که
شونی نوعمان   خۆی له لیفه خهو  کوژرت دا ئه ڕه و شه  له  که ب ناوی نوعمان بووه ی سوپای عاره رمانده فه
زگورد خۆی دیسان  و یه وه  ته ناو خوندا تلیاونه کورد له لک له دا گه ڕه و شه له. ستۆ  ئه گرته  ئه رشتی سوپاکه رپه سه
 ر  نووسهدا لره). 48-47ی مژوودا، ل ئاونه نی، کوردستان له دی رۆشه حمه لی ئه عه). ( کۆتاییشدا کوژرا و له ت هه

تی  سه دژی ده  له کانیان کردووه رینی فارسه و راپه کان هاوکاری شۆڕش  کورده کات که  ده وه  باسی ئه دووباره
  ی که وانه ته و نه دژی ئه کان له  موسمانه به کانی میلیشیا عاره وه فتارو کرده ره. کان به  عاره ی موسمانه بویژدانانه

و  الماری وا دڕندانه و په  هشتا مژوو داگیرکردن لمنن که یسه ، ده  داگیرکراوه وه وانه ن ئه الیه کانیان له خاکه
  ! دیوه  نه وه خۆیه ی به بویژدانانه

  
رکارو   کرا سه ش که ڕه  شه و تۆزه کرا، ئه دژی موسمانان نه وتۆ له ڕکی ئه  کوردستان شه ڕاستیدا له له: ( نووسیوته

ش  وه کی تره  الیه ، له ڕاندووه ویشت تپه و له حاف داداوه  سه رددت به د به ک سه  الیه له). یانکان کرد کانی فارسه ره نۆکه
ر  وبه مه ساڵ له) 1400(رلشواوی  کی سه الیه و مه بکی موسمانی شۆڤینی ره قی عا ئه و به عسیانه زمانی به هاتووی به

ختیار،  ال به  مه رموو کراوه، فه دژی موسمانان نه وتۆ له ڕکی ئه  شه کوردستاندا ی که له وه ق به رهه ده! یت که  ده قسه
والو  له ی الی جه ڕی قادسیه مین شه که یه ر له هه: (نووست کتیی نیشتمانیی کوردستان ده ندامی بیرۆی سیاسی یه ئه
س (و کوردستان دوای  کانی ئران ناوچهتا   هه وام بووه رده المار به ڕو په  شه وساوه ، ئیدی له وه قینه و خانه لوان حه

کانی  وه ته ، ئینجا کوردو نه  خوناوییه ڕوداوه  پ له  دوورودرژه و ماوه ، دوای ئه راگیراوه سه ستیان به ده)  ده چوار سه
یان سک  ر که  هه ، بۆیه فرچکتان خواردووهناپاکیش  ر به ههو  ناپاکی گۆشکراون  به  چونکه).2(). موسمان ته تر کراونه

ڕکردنی خۆتان  م شه ، بهزانن رکاری ده رو سه نۆکه ڕ بکات، به شه خۆیدا ی که و نیشتمانه وه ته پناو نه لهک  یه وه ته ر نه هه
   ! زانن ری ده روه نیشتمانپه  به ییه و کرگرته ری  نۆکه دا که ندی بگانه وه رژه به رو له پناو داگیرکه له
  

م  حاف، به لیم سه  سهال مه   وابوایه خۆزگه). کاندا ژر پوی فارسه الم هات کوردی رزگارکرد لهئیس: ( نووسیوته
   سواری سنگی کورد بوو و بوو به خۆی وه ریش هنابت، ئه کان ده ژر پی فارسه ر له گه ئیسالم هات کوردی ئه

ستی  و خۆی ده ر بت گه وانی بی کوردی رزگارکرد، ئهتت  ده وکاته  ئهر، ال نۆکه مه. و گیانی کورد ی شۆڕش که مۆته
،  واوی کوردی بدایه و، مافی ته کردایه کورد نه ی له و کوشتاره موو کوشت و هه و ئه گرتایه ر خاکی کوردستاندا نه سه به
 جوانی کورد و ژنی و کچ رچی زو سامان ههو  ی خۆی بکات سته و ژرده ر کوردستاندا بکات سه ست به  خۆی دهک نه
ستی خۆی،   ژرده رهناو خستییه کان ده تی فارسه سه ژر ده و کوردی له ی هات وه  له ئیسالم جگه!  تانیان بکات یه هه
  ! یش کرد-نفال کو ئیسالم کوردی ئه ، به وه کان کراو ئیسالم شونی فارسی گرته ره داگیرکه نیا جگۆڕک به  ته که
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بری   لهو زڕ کورده ئهن  یرکه سه(و  زیدی یه  سرانی و نه که کو جووله کانی وه  ئایینییه تییه مایه  کهی وه مانه: ( نووسیوته
سدا  ر که سه زۆر به  ئیسالم به  که  یه وه ی ئه هتد نیشانه..... و  ابیئه س)وا  پشه– زیدی  یه تی ئزیدی نووسیویه

ڕ  رگیز پت باوه وا هه س تۆزک ئاق بت، ئه رکه هه). ما ده ڕیشدا نه ی ته که هکوول  ناویان له مانه گینا ئه ، ئه پنراوه سه نه
کی  یه وه ته کانی تردا، هیچ ئایینک یان نه و قکردنی ئایینه ناوبردن پناوی له تی له ی ئیسالم کردوویه وه  ئه ناکات، چونکه

، مژووی  یه و دڕندانه ی مژووی ئیسالم پ خوناوی نده وه  ئه، یانکردووه کانی تردا نه وه ته و نه دژی ئایین ست له رده سه
ال   مه  بزانه یرکه سه!   و نییه بووه  نه و هۆڤییانه وان خوناوی  ئهی که ئایینهد  قه کی تر به یه وه ته و ئایینزاو نه هیچ ئایین

کانی سوپای  کانی هرشه مین ساته که یه له: (ت کو تۆ چی ده ی زڕ کوردکی وه و بۆچوونه ت به باره ختیار، سه به
 ناچاری خۆ  تانه و میلله کانی نائیسالم، ئه و بیروڕا جیاوازه و ئایین ب تانی ناعاره ر میلله تی ئیسالمی، بۆسه سه ده
ر  سه ایینی لهڕی ئ  ئای بیروباوه  که وه وساشه ر له هه)  ها ئایینی کریستانیش وایکردووه روه هه. (دان کراون وه سته ده به

 قوربانی  ته  ئازادی بیرو، ئازادی ویژدان، کراونه وساوه ، رک له کراوه کان هه نگی سوپای ئاینه و پشه کۆشکی پاشایان
داب، کورتیان  ریانھه کانیش سه پاوی ئایینه تی داسه سه ی ده وانه ک پچه یه ر دیارده گه ناو ئه ناوبه. تخوازان سه ده

نجامی  ره بکیش، توانیبتی بمن، بگومان سه زهه و مه ر ئایین ، هه و کوشتار هاتووه کوشت و کۆتایشیان به خایاندووه
کان،  ییه کان، کاکه شتیه رده و بۆی زه ، کوشتارو تان کی بشومار، خۆیان پاراستووه کی زۆرو قوربانیه نگارییه ره به
  مژوودا، که ونن له لکی قزه گری تاوانگه نه ی حاشاهه گه ، به ڕانه و بیروباوه هموو ئ و هه غانی، سنجابی کان، قه زیدیه یه
  وه ته نازانم، کام ئایین، ئایینزا یان نه ).3().ریان  سه ته ، کراوه وه کانی ئیسالمه ته سه ری ده رکوتکه ن سوپای سه الیه له
ستی ئیسالم  ده ر  سه  له کامیانیاخودوتب؟  که وانی وێ نه  ئهی ، گورزی کوشندهو یشتب ستی پ گه و ئیسالم ده یه هه

  ؟ هاتبن نفال کردن نه و ئه ی پکردنت ، تان، بین، سووکایه وه وسانه تووشی چه
     
  
  
  .1970ی جامعة، بغداد  و ئایینی ئیسالم، چاپخانه وزی، کوردستان لیم حه ئوف سه ال ره مه). 1(
ی،  ساح گه مه رگانی حه کان، وه ره سه کان چاره  هۆکاره–کان  خوناوی عراق روداوهباقر یاسین، مژووی  ).2(

  .2004م، سلمانی  که ی داناز، چاپی یه ختیار، چاپخانه ال به راوز مه و په کی پشه
  . 3ی پشوو، ل  رچاوه  سه).3(
        

 
  


