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 حسین شخانی ال ته ڕز مه  بۆ بهمكی آورت وه
ش  ڕه کاکه مه هح

،   آوردهی وه ته و شووناسی نه سالم پناسه وتاركدا نووسیبووی ئی  سایتی آوردستان نیوز له  له آه
  ربكرت، سه ازشی لهسناآرت 

  
  . بكرتر سه ، ناآرێ سازشی له ی آورده وه ته و شووناسی نه ئیسالم پناسه: یت  ئازیزم تۆ چۆن ده

و  ر ئیسالم پناسه گه ڕزم ئه ربكرت، به سه نابت سازشی له: ت هایی ده  ڕه  ئاوا به وه گه  آام به به
نگی  و ده رخودی ئه الم هه  بوترت به وه  باره ی آوردبت ئیدی پویست ناآات هیچی له وه ته شووناسی نه
ی  ی قسه وه ی ئه ،ئه ی آورد نییه وه ته و شووناسی نه ناسهو پ  وانییه نت آه یه گه  ده وه  ئه ناڕازی بوونه

،  ی آورده وه ته و شووناسی نه بژیت پناسه  ئیتر چۆن تۆ ده ر آوردنییه  هه آات و ناڕازییه  ده وه  باره له
ماف  ئیتر ئازادیی و  رزآردووه  حوآمی شمشر خۆی فه بینین ئیسالم به  بۆ مژوویش ده وه ینهڕ گه  ده آه

ر خاآك آردبت   هه ،ئیسالم ڕووی لهبت چیبت،  تاڵ زیاتر ده آی به یه  قسه ری ئیسال له روه و دادپه
ك ئستای  ، وه رزآردووه  زۆری زۆرداری خۆی فه و به ڕاندن بووه رپه ستی خون ڕشتن و سه دیاری ده

موو  و شووناسی هه  نایت پناسه ی چۆنه ، ئه ی آورده وه ته و شووناسی نه پناسه: یت ڕزت ده به
  مكی ئینسانی تر له زانم دیموآراسی و ئازادی و مافی ژن و زۆر چه ند ده رچه ڕزم هه ، به ته رییه شه به

  آانی دیكه وه ته موو نه  هه، وه نه ردوو بده ڕاب  ئاوڕك له الم تكایه ، به وه و جیگای نابته شمه  په الی ئوه
تی  وه و ده وه ته نی خاك و نه دا خاوه و پناوه ی و لهی وه ته ی نه ت آشه  خزمه ئیسالمیان خستۆته

دا بت  وتن و جیھانگیرییه می پشكه رده م سه ڕزت بت و له ك به ن وه س ناده آه یش به خونانن و ڕگه
ك پشتر وتم   وه نده رچه ، هه ربكه سه و نابت سازشی له ییتانه وه ته ووناسی نهو ش ئیسالم پناسه

 گوكاتری  سیش له و آه ر ئیسالم آردووه  سه آانی خودان ئیسالم سازشییان له وه ته  نه مكه ده
ڕن   آورد گه بینن له ڕزت ژیان ده ی به یه ناسه و هه ی به وانه  ئه  هاتووه وه وتوون، ئیدی آاتی ئه پنه
و  نی ئازادی و قسه ك ئینسان خاوه ك بتوانت وه یه ناسه آنت و هه تكانی بته ینه مك تۆزی مه باآه
  .ستنیشان بكات آانی ژیانی ده رچاوه تی خۆی بت و بتوانت سه رامه آه

 
 
 


