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  !!!راب  سه

    )ودا ئیسالمی میانه ڕوانی  چاوه له(                                   

 سدنی  –عدنان کریم 

  

ت  المه خۆمان سه  یه وه گرنگ ئهکان ووتیان  کان کرد جووه په کوشتاری کۆمۆنیست و چه  ستی به ر ده ھیتله  که "
ر  سه  ھاته  نۆره  که.  وه ناگرته  ئمه کرد ڕۆشنبیران ووتیانستپکرد  کانی ده کاتک کوشتاری جوه. بین 

رگری  مابو به س نه کهئیتر    که شاوه ر به  تنه و هکاتکیش ژنان ک.   وه ناگریته  ڕۆشنبیران ژنان وتیان ئمه
  ". وان بکات له

   

کگرتووی ئیسالمی  وقاف و یه تی ئه زاره ندی وه ال و کارمه ک مه ھرشی کۆمه  به  م دواییانه به  ک که یه کشه
کش و  کشمه  له  که یه گۆشه  ستی پکردووه دهم  رده زگای ئاراس و سه و دهر گۆڤاری وران  بۆ سه نکوردستا
  ئیسالمی دنه  به  دا که و ووتانه ر له ک ھه نه.  رینه همۆ پان و ب ئه یپانتایی دنیا  به  ک که ملمالنیه

ی  پژانه و ھه ی جۆراوجۆری ئه گۆشه  دا و ئوسترالیاش ڕۆژانه نه مریکا و که وروپا و ئه ئه  کوو له ژماردن به ئه
فسیری  ڵ ته گه بت یا ناکۆک بت له وان نه ندی ئه سه جی په  ک که یه ر دیارده ھه  بینیت به کان ئه ئیسالمیه

  وه کی چاالکی بزووتنه تیه سایه که  م شاری سدنیه ر له ھه. ڵ ئیسالم خۆی گه وان بۆ ئیسالم یا ناجۆر بت له ئه
ینک بۆ  مپه ڕکخستنی که به  ستی کردووه ده  کی زۆره یه ماوه) رراد  ر ته یسه قه( ناوی  کان به ئیسالمیه  فیه له سه
  یه ندی کوردی یا کوردستانی پوه تمه م تایبه زۆر که  یه و کشه ئه!!. ئوسترالیا له  نهن ژ سمی ناسینی چه ڕه به

نوسیا و  نده میسر و ئوردون و ئه  له  گینا ڕۆژانه وتنیان جیاواز بت ئه رکه کانی ده ت و شوازه ر ڕواه گه و مه
کردنی  غه ده کان بۆ قه میهوی ئیسال دوایین ھه. بیستین بینین و ئه یان ئه تاد ، نموونه.. ن و  مه ستین و یه له فه

و   رزه له ھۆکانی بومه  ت به باره ئران سه توول سدیقی له کانی ئایه قسهومیسر   له  وه ک شه زار ویه کتبی ھه
 ،  کانن ی گوتاری سیاسی و فکری ئیسالمیه ترین نموونه تازه   که  یه و دیارده ھۆی ئه  ناساندنی ژنان به
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و  ئه  وه نیشه مه ڕووی مژوو و زه له. ر سه نی ھاتبتهوا ئهند شاکاری تری  وچه بننگ ب ئستا کۆن بوو ڕه
ال  ی مه نموونه .تی  تایبه ی بیست به ده تای سه ره بۆ سه  وه ڕته گه کانی ئه کوو ڕیشه به   نیه  تازه  یه کشه

ونکی دنیای ئیسالمدا زۆرن و شموو  ھه گینا له ، ئه وه کهم و زۆر که ر به گه شیر ، مه ال به عبدالخالق و مه
  رخی ئیسالمی ئستا و جارانیدا زۆرن که دنیایی ھاوچه  ش له و ڕۆشنبیرانه ی ئه مان کاتیشدا نموونه ھه له
وڵ و کۆششکی ب  ی  ھه درژه ، له  وه کانه کوردیه  ڕه و ماپه  ی ئاونه ڕۆژنامه   ر له وبه مه ند ڕۆژ له ر چه ھه

  . ان ئیمزاکردتی زایه ناڕه تۆمارکیربین ،  ئازادی ڕاده رگری له دا بۆ بهوچانیان 

کی  یه ی کشه وه نگدانه ڕه،   کانی نه تی تاک تاکی الیه ست و نیه ھه  دوور له ، به  پژانه پیاھهم  ئه  م دیاره به 
ی پووت زۆرترین ڕوو یه ئه ک ر الیه ھه.   زۆر باش دیاره  یه م کشه ی ئه ره ردوو به ئامانجی ھه.  پان و پۆڕتره

و ئاسۆی   ندیشه ڵ خولیا و ئه گه  له  خشن که جۆرک بنه  گای کوردستان به لتووری کۆمه بیر و که
یان  شب ھه و ئه  ڕی ئازادیان پدراوه وپه نگرانی بیر و میتۆدی ئیسالمیش ئه الیه  که  دیاره.  وه توانینیدا بته

ل کردن و فتوادان  کفیر و خون حه ته: رجی بچووک  ک مه یه م به به  و مافه واو له ندبوونی ته مه ھره ب بۆ به
ستی بکوژانی بیری ئازاد و ئازادی  کانی ده که چهکۆنترین  کک له کوو یه ڵ ئازادی به گه ناکۆکن لهر  ک ھه نه

  . بکرت غه ده ب قه کان بۆی ئه نابردنی ئیسالمیه په  یه بۆیه و ھه  بووه

قی  نتیقی عه و مه بیری ئازادسنوور بۆ   ک که یه وق و چوارچوه ر ته ھه ڕۆشنبیرانی ناڕازی بهدا  یه م کشه له
  ی ئیسالمدایه زار ساله ھه 2  ناومژووی زیاتر له پیان له  ریندا که کی پان و به یه ره ڵ به گه رگیرن له دابنت ده

بواری  له  پۆ و قاباری و تشکانی ت نوگه  و هر نگاوک به ر ھه ھه   وتکی فکری دینین که گری ڕه و ھه
". دین و دنیا" ر زانت بۆ سه هھز ئ کی به ترسیه وخۆ و مه ڕاستهکی  یه شه ڕه ھه  و پراتیکدا ، به  وه کردنهبیر
وتی فکری  دان ڕه و سه  وه شته دان گوڵ بگه با سه"   که  یه وه ڕۆشنبیران ئه  له  فراوانه  یفه م ته شقی ئه ر مه سه

کی  گایه گای کوردستان کۆمه کۆمه  که  وتکی ئیسالمی پی وایه ردا ڕه رانبه به و له" ن  کش بکه کشمه
و  ئیسالمدا  وی له یه بواری په کی کۆنن له ری و مژوویه روه ن سه لی کورد خاوه و گه  یسالمیهپارز و ئ کۆنه

و  ناو ڕۆشنبیرانی کوردستاندا خه له  وته م ڕه ی ئه ر نموونه گه. البدات  س له ڕیسا ویاسای ئیسالم ناب که
کوو ناب ھیچ  ئارادا بت به یران لهوقک بۆ ڕۆشنب ر ناب ھیچ کۆت و ته ک ھه نه  بینن که ئه  وه وه به

ژیانی   که  ی تر پیانوایه که ره وا به ئه، یدا بۆ پک بت  ژیانی ئازادانه  کیش تۆزقاک ڕیگری له ھاووتیه
ر و  مبه کانی قورئان و پغه ڕنونیه ی  وه ره که سته رجه به  که  کراوه وه بۆ ئه) ی خوا  بده کوو عه وه( مرۆڤ 

کوو  به  وه ک ناشارنه نه  مه رده م سه مرۆڤی ئهبۆ ژیانی   دیله و به ھیچ کلۆجک ئه و به بت کان بهسحا ئه
  . ن جیبکه موو جبه موو به  ودان که ھه له

ندی ئستای  توژی مام ناوهکانی  تی خولیا و ئاوات ئامانجه رایه نونه داڕاستی    لهڕوشنبیران  له  یفه ته م هئ
ندین ڕکخراوی سیاسی   چه  له  ی  پکھاتووه ئیسالمیه  وته و ڕه ئه  وه والشه له. ن  که گای کوردستان ئه کۆمه
" کی  یه ره وبه وقاف  وت و ئه کو مزگه زگای وه دان دام و ده ال و ڕۆشنبیرانی ئیسالمی وسه شکرک  مه وله
  . دان ساه مژوویی سهپورکی  له توڕی ئیسالمی سیاسی و که  له "ۆباڵ وگ" رناسیونالیست نته ئه
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یی نوان توانین و بیر و میتۆدی ناکۆککانی تری جیاوازی و  ی ڕۆبچم بۆ ناو کایه وه دا  ب ئه لره
ر  مسه ڕۆکدا له ناوه له  وته م دوو ڕه ئه  که    وه ناشارته  قه زه  و ڕاستیه ئه،   وته و دو ڕه ی نوان ئه وه بیرکردنه

  وه ون به خهمیان  ئه.  هو میان توندڕه میان زۆر لیبرال و دوه که یه.  کدا یه گه ناکۆکن له وبا  ر ناته وسه تا ئه
ک  وی تریان نه پبدات و ئه  شه ڕی توانا گه وپه کوردستاندا تا ئه  می ئازادی له چۆن پانتایی که  بینت که ئه
تی  سه ده ی له م گازنده که ی یه ره ر به گه. کات ئه" لغاوکردن" داوای   زانت بگره زۆر ئه به  هی ی ھه وه ر ئه ھه

تی  ر حکوومه سه  نه خه یی ئه میشه و فشاری ھه  وه نه که سک ئه رته کان به وان ئازادیه ئه  بت که وه سیاسی ئه
و  جه پویست   تی سیاسی زیاد له سه ده  ی تر پی وایه هک ره بهوا  ئه کاندا ئازادیه  رگری له بواری به رم له ھه

ی  پوانه  و به ئه یختی خۆشبه  بۆیهو مرۆڤبۆ   یه کی ماددی ئاشکرای ھه یه م ڕوانگه که ی یه ره به. کات  شل ئه
 مرۆڤ  وایهکان پیان ی ئیسالمیه ره چی به که  وی ال ئامانجه و ئهنت  ب دائه ده ر و ئه موو زانست و ھونه ھه

)  نده وان به ی ئه قسه و به( و مرۆڤ   یه که یامه په  وانه س الی ئه یامک و ئه گرک بۆ په ھه له  جگه  شتک نیه
شتکی   تا ئره. ڕ  باوه  کرت له گرت و چۆن پ ئه ئهند  چه  و قاپه ئه  یه وه و گرنگ ئه  کوو قاپک وایه وه

کگرتوو و  ھرشی یه  به  میشه کوو ھه ، وه  ی ڕابووردوو که فته ند ھه ی چه ر کشه سه له  وتوه مان نه تازه
  . ستی پکرد گۆڤاری وران دهر  بۆ سهمجاریان  ، و ئهکان  ئیسالمیه

  چی ناڕازین  ڕۆشنبیران به

سانکن  سیکیۆالر ،  که  وه یان بوکردۆته ری ئیمزاکهتۆما  ی که و ڕۆشنبیرانه ی زۆری ئه پموابت زۆربه
دین  و   که دای سیستمکی سایه ژیان له  که  یان بوایان وایه زۆربه. ئازادیخوازولیبرال ، دیموکراتیک  

  و دۆسته ی ئه نموونه  ھیچ کام له. درت ی ئازادی زیاتری تیا ئه ناسه و ھه  کرن خۆشتره ڵ نه ت تکه سیاسه
تکی  ی حکوومه سایه ن له ژیان ناکه  فته ک ھه ممولی یه حه یی و ته مان ئاماده ران و ڕۆشنبیرانه وسهنو

.  شتووه و ماندوتیان چه  ویانداوه ھه   نهو ئایدیا بازوو بۆ ئه  م بت یا به ه قه یان به زۆربه . ئیسالمیدا
پموابت . کسانی ژن و پیاون  نگری یه رمی الیه فه به ،  جوری وتار و چاالکی و ناوبانگیاندا  به، موویان  ھه
نگ ب  ڕه. یدا پراتیک بکات ژیانی ڕۆژانه  ڕی ئاینی بت یا ئاین له گری بیروباوه بت ھه میان ھه که
" ولی ئینگلیز  قه  و بهن  وان دیندار و بدیندا بالیهپۆلینکردنی ن  شکی تریان له ئیست و به شکیان ئاته به
  دا بهانتی خۆی ژیانی تایبه نگ ب زۆریان له ڕه.  میان دیندار بن گشتی که م به بهبن "  Neutral " وتراڵ نی
ر و ژیانی مۆدرین و شارستانی  چه که  یان به زۆربه.  ن هک سمی ئاینی نه ڕێ و ڕه  وی له یه ش په مترین ڕاده که
  ھاویژتبت بهری  سبه  ھایانه و به ئه  کن که یستم و کۆمهختی س رسه لکوو خوازیاری سه ر ئاشنان به ک ھه نه
گای  کانی کۆمه نده مامناوه  نگانی توژه کوو پشه وان وه ئه .کی کوردستان و جیھاندا  یه گۆشه موو ر ھه سه

ھا  یان به سیمبولی ده ،بیین ڵ ئه و پویستی کۆمه  شه ئاسۆی دوورتری گه  که" ڕۆشنبیر "کوو  و وهکوردستان 
ڵ  گه ڵ له می ئاسایی کۆمه بنیاده  و زۆر گوقوغتر لهرز و وان  مودرین و به یزوو و خولیا و ئاره

م  کورتی ئه به. بن ست ئه رمه کاندا سه داوی خۆشیه ره وتنی سه رکه ڵ ده گه و له  وه منه سه کاندا ئه ترسیه مه
وارو الوان و کچان و کوڕانی  رین تری خونده شکی زۆر به زیندووی بهدی ڕۆشنبیرانی کوردستان   له  توژه
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خشنن  نه ک ئه ی خه رینه به  و توژه ھاکانی ئه ر خولیا و ئاوات و ئایدیا و به ک ھه مانن نه ن و ئه م ووته ئه
  . کدا ی خه رینه به  و توژه فراندنی ھۆشیاری و فکری ئه ئه  گن له ریش ئه کوو ڕۆکی کاریگه به

وست  ھه  ونه که ئه  ئیلیته  م توژه ئه  که  کات کاتک  ست پ ئه ده  ووه له  که له سه موو گری مه م ھه به 
وست  ھهکانی ئیسالمدا  جۆراوجۆره  وته رکه یا دهر ئیسالمدا  رانبه به له  کرن که رگرتن یا ناچار ئه وه
  . رگرن وه

مان ھیچ  ئه. ر ئیسالم  بۆ ھرش بۆسه  نبوو ر نه سپشکه ھیچ کات دهگشتی ،  ، بهکورد ئیلیتی ڕۆشنبیری  
  ویانداوه ھه  میشه و ھه  کردووه تی تاووتوی ڕۆی ئیسالمیان نه کی بابه کوو پویستیه خۆ و وه ربه کات سه

کیشدا  یه ر کشه ھه له. ن وان الده هتی و ڕۆشنبیرانی ئ سایه که کان و ئیسالمیه  نه الیهڕی ئیسالم و شه یان لهۆخ
  رگریه و به کانی ئه کاریه ورده  بن که پھه  نده وه ن و ئه خۆیان بکه رگری له به  ویانداوه پش ھه  ھاتبته

  چت که دا ئه وه الی ئه میان بیریان به تانی خون بکرت زۆر که ک خه ی دوعایه وه ئه شپ. تی پویستیه
کانی  حکامه ئه  وی له یه په موو ر مووبه ی کوشتنن گه ری ئیسالم پرۆژه روه رعی سه پی شه بهموو ژنان  ھه
مژووی   وارترن زۆر زیاتر ئاگایان له خونده  کی ساده خه  زۆر لهڕۆشنبیران    که  وه ھۆیهو  به. ن که نه

م  م زۆر که یارانی بیری ئیسالمی به گرانی بیری ئازاد و نه دژی ژنان و ھه له  یه م ئاینه وفایلی ئهئیسالم و 
،   وه ڕوانینیانه یھۆی بیری تیژ و دووربینی و قوی به. ن که ی مشکی خۆیانمان بۆ ڕۆئه یه خیره و زه ئه

وان زۆر زیاتر  و ئه  وه خوننه کان ئه ئیسالمیه  کانی تکسته وام قووتر نوانی ده عه  ڕۆشنبیران زۆر له
تی  ودیوی ڕواه ئه راوردکردن و ڕۆچوون بۆ و به  وه کانی خوندنه و میتۆده  رچاوه سه  به  یه سیان ھه سه ده

ی  وه کورتی ئه  به. رگ  تی ژیان و مانای مه نابوون و حیکمه ڕاز و نھنی  بوون و فه  یشتن به کان تا گه دیارده
کانی  وت و شوازه دانی و ڕه رھه ڕۆکی ئیسالم و مژووی سه ناوه  یشتن له بواری تگه هل  واندایه توانای ئه له
سی ئاسایی  ، بۆ که وه رخه ی و ھاوچهیڕووی مژوو ی له وه کانی بوبوونه و میکانیزمه  کردنی و شوه شه گه

  .  ک پی نیه ی خه زۆربه  وان پیانه ی ئه کانه و چه ناگونجت و ئه

  وه ک ناشارنه یه له سه ر ھیچ مه سه وستیان له ی ڕۆشنبیران ھه یفه م ته ئهبۆچی   وانه رباری گشت ئه م سه به 
ئیسالم و   ت به باره م سه ن به که ی ناخی دیان ئه قسه  وڕاشکاوانه  ن و زۆر بورانه ناکه  قسه  وه توکه و به
   . ؟گرن رئه وست وه ھه  ڕوانکراوه چاوه  وسته و ھه ئه ی وانه ی ڕک پچه  که هقین ڕاسته  هڕۆک ناوه

ال و ڕۆشنبیرانی  ی ئیدیعای مه وانه پچه  ئیسالم به  زانن که ئه مان  ڕۆشنبیرانه  م دۆسته ئه ی پم وابت زۆربه 
کان و گیانی  همرۆڤتی نوان  نگری ئاشتی و دۆستایه وان الیه ی ئه که ی ئاینه وه ت به باره سه  وه ئیسالمیه

م ڕۆشنبیر  م که به   دی و کینه تی و قین له دۆژمنایه  دات به ئه ره په  و ئاینه ئه، کات  ئهتی و تۆلیرانس  برایه
  خر ئیسالم ئاینکه نه: دا بت  وانه ڕووی ئه له  یه ک ئاماده والیه مالوئه دا ڕک و ب ھیچ ئه م نوه له
ئیسالم دژی ئازادی . سانی ئاینزاکانی تر  که  ت له فره دی و نه دات بۆ کین له ن ئهھانی موسولما  وه گه به به
یار  نگکی ئازاد و نه ر ده بۆ خنکاندنی ھه  کات و خۆی باشترین بیانوه ت ئه دکتاتۆریه  نگری له ، الیه  ربینه ده
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  ی پیاو دته ق و نیوه م عه که  خۆیدا، به قورئان  له  گه یان به ده ژن ، به  نادرکنت که  و ڕاستیه س ئه که. 
تی ژنان  تایبه نی ژیانی ئینسان و به تترین الیه تایبه  رداته ست وه ده  دات که خۆی ده ڕێ به  م ئاینه ژماردن و ئه

زار  ھه وان به ئه  زانن که باش ئه  ی ئمه و ڕۆشنبیرانه موو ئه ھه.   وه رگپۆشین و خۆڕازاندنه ی به کوو شوه وه
دیاریکراوتریش   موویان کافرن و و به دیسدا ، ھه قورئان و حه  ال عبدالخالق له ی مه که ی ئاینه گه و به  مادده

و  ئه  ی تر که گه یان به و ده  وانه ئه.    والیه مالو ئه رگی ب ئه میان مه که سزای ئهن ) مرتد (   ڕاوه گه ھه
ی  ره قه وان خۆیان له چی ئه ئاینی ئیسالم که یڕۆک ناوه  ت به باره زان سه همن باشتر شار  خۆیان له  ڕۆشنبیرانه

  . ڕن په الیدا تئه مساردی به خه  جارکی تر زۆر به  وه شه یه م بۆنه و به  ن و ڕۆژانه ناده  و ڕاستیانه ک له ھیچ یه

  الکان یا ڕۆشنبیران کات مه ک ڕاست ئه

م  کارھنانی ئه به  ببورن له(   ه ھه ستی خۆیان و به ده ڕۆشنبیرانی کوردستان به  له  یه سته و ده ڕای من ئه به
  چۆن ؟ .   وه سکه کی ته یه گۆشه  کاندا خۆیان خزاندۆته ڵ ئیسالمیه گه ل له ده جه  له)   یه وشه

ی میانۆییی شهی ڕابردوودا زۆر بانگهند ساهو چهی ئهماوه کگرتووی ئیسالمی لهیه (  ن  وان ئه ئه/  1 
  . ) کردووه

و  م بۆ ئه و النی که  وهیڕ ریاندا تپه سه کگرتوو به ی یه یه و قسه ئه  ن که ڕۆشنبیره  ه ـهمو کۆ ئه  وه ڕای من ئه به
نی تر  س و الیه زۆر که.   ڕی بوونه و خۆشباوه  ه وان تووشی ھه ن ئه که وان ھمای پئه ئه  ی که ند ساه چه
  له  جگه  و شتک نیه ت وتاری میانه کگرتوو پی ئه ی یه وه ئه  تی که وتویه  تاوه ره سه ر له دروستی و ھه به

یارنی  موو نه ر ھه تر بۆ سه خۆشکردن بۆ ھرشبردنی ڕاشکاوانه  مینه بۆ زه  که کیه تاکتیککی سیاسی و پشه
کانی  وه کان و تاقیکردنه کوو نموونه ش و وه وه له  جگه!!!. یاندنی جیھاد پیرۆز  اگهسیاسی و فکری خۆیان و ڕ

و  و و میانه تووندڕه  کان به ی ئیسالمیه شکردنه م دابه ، ئه  کان نیشانی داوه ئیسالمیه  وه ی بزووتنه زۆربه
  .و ھیچی تر  شکردنکی نوان خۆیانه نھا کار دابه ته

شب  ، ئه  ی نادروسته وه له  کگرتوو جگه یه  ن به یده ئه  ڕۆشنبیره  ه و کۆمه ی ئه یتهو کرد ڕای من ئه به 
رگیۆمینت و  ئیستدا تا ئه تی سیکیۆالر و ئاته سایه ن و که یه یان ال ر ده رانبه به له  وه ستیانه ده ک به یه گه به به
ی ئیسالمی یا  ره به له  که  وه انکی سیکیۆالر بننهڕۆشنبیر  ش له گه ن و به ھز بکه کانی خۆیانی پ به گه به
  . ی ئیسالمدا نین ره گشتی به به

رام و حهری حهوان پوهئه ، کهھۆشیارتره وهزۆر له ۆشنبیری ئمهڕ (: ن  ئه  ڕۆشنبیرانه  م دۆسته ئه /  2
  ) .پننردا بسهسه ی به

  یه دا بۆم ھه من لره.  یان بژاردوه کان ھه ئیسالمیه  که  وه پانکه گۆڕه    ته چوونه  ڕزانه م به ئه  وه دیسانه
رکی  رانبه یدانی به مه  دنه  وه نگاویه ژه  که وچه به  بوترت که  وانه به  وه بناغه  ر له ھه  ئایا باشتر نیه: بپرسم 

  .؟  نیه" ل  ام و حهر حه"نتیقی  مه  ھیچ کلوجک بوامان به  به  ئمه :  وه هڕۆشنبیران



www.dengekan.com 
Monday, May 10, 2010 Page 6 
 

ن،  گمه ده ر به گه ، مه  ڕۆشنبیره  فراوانه  ه م کۆمه و ئه  ڕاستیشه  یه و قسه ئه  وکوو پشتریش ھمام پکردووه 
ی  وانه پچه  که  درکاندنی شتکه  وه ئهڕزان  به.  نیه "رام ل و حه حه"  اشیان بهڕاستیدا بو له نسیا گینا که ئه

کوو من  وه  و ھاوڕی ڕۆشنبیرانه ئه  که  نیه  وه ئه مت سه هب کانمدا مه موو قسه ھه من له.    خۆتانه ویژدانی فکری
ب ویژدانی فکری و  وان ھیچ نه ئه  که  یه وه ر ئه سه م له که نھا قسه کوو ته به  وه نه کوو من بیر بکه سانی وه یا که

م  نی ئه ر الی ڕۆشنبیرانی خاوه پوه  ی که وه من زۆر بگومانم له. ک حه مه  ن به روونی خۆیان بکه تی ده ناعه قه
ڵ و  کۆمه  ک ، له یه ر شت یا دیارده ند ھه چه  که  ویه کوو ئه به "رام ل و حه حه"نتیقی  ک مه نه  تۆماره

 مرۆڤکانی  ویه هعن مادی و مه  دابینکردنی پویستیه ت به بینت و خزمه ژیانی مرۆڤدا ئه  وندا، ڕۆی باش له که
  ڕۆشنبیرانه  و دۆسته موو ئه ھهش دنیام  وه ر بم له گه  ڕۆیی نیه زیاده  وه دیسانه.   وه وانه پچه  یا به کات ئه

کورتی  رمی و به رگه سهوایی و  ت و دنه ززه رانی و له ی خۆشگوزه ی مایه و دیاردانه ی ئه زۆربهی  وه دنیان له
گای  ی کۆمه شه ی قۆناغی ئستای گه بووانه که ه که  ویه عنه مادی ومه  مه رھه و به وت سکه و ده موو ئه ھه

کانی ئیسالم ،  قینه ما ڕاسته پی بنه کوو به به  وه ال عبدالخالقه نھا بیری مه ک ته ی نه ڕوانگه تی ، له مرۆڤایه
و  ئهمان  پی ھه گاش به انی ژیانی کۆمهک دزوه  ی شته موو یا زۆربه ن و ھه" رام  حه"یان  موو یا زۆربه ھه
   . ن" ل حه"،   رچاوانه سه

نھا بۆ  م و ته به هئ "رام ڵ و حه حه "ی نا بۆ زاراوه ناچاری په مدا من به که م قسه رجه سه له  دیاره 
ت و  زه ت و بله زه له بهک ، خۆش و ناخۆش،  ک و بکه كه کانی به گینا زاراوه م ئه که سته به ی مه وه نزیککردنه

  . ربن کان ده و شته  دیارده  کانمان له هزوو یا بزاری توانن ئاره ک ترمی تر ئه کۆمه

ال و  ندێ مه نوان ھه له  یه فته ند ھه م چه ئه  ی که وه کوو ئه لکی وه ده جه  شداری کردن له وه به دیسانه/  3 
ت و کلیلی مانا  ریعه شه  له  زاتره ی ک شاره وه میتۆدی ئه  دا به نبیرهشڕۆ  ه مهۆو ک ڕۆشنبیری ئیسالمی و ئه

بیری ئازاد و  ی ڕۆشنبیران و ره به زیانی ، به رع ڕاستتره بۆ شه  وه یا کام لکدانه  رعی پیه کانی شه قینه ڕاسته
    . تی نگرانیه هی ئیسالمی و الی ره زانجی بهاق

  .ل  ده جه  ونه که دا ده ارهو بو ن چۆن ڕۆشنبیران له یرکه سه

رهوه و نووسهتهتدا نایهریعهڵ شهگهفن چیرۆک یان فن شیعر له کگرتووی ئیسالمی پی وایهر یهگهئه(
و شهخۆیان له ، کهوهنهتوانن دنیامان بکهوان چۆن دهکات، ئایا ئهتبار دهندیق و کافر تۆمهزه کانیان به

  ) . ؟داوهنهیان ال تهریعه

  له  وه داوای ئه  وه گومانکه  نیوه  به  وه جیاتی ئه وخۆی خۆیان نان و له ی ڕاسته دا قسه ڕۆشنبیران لره
فسیر  ندین ته چه  یه م ڕسته ئه) .  داوه ت الیان نه ریعه شه له( وان  ئه  منت که ن بیسه که کگرتوو ئه یه
  . گرت ئه ھه
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ناوی  کردن به قسه   یان نیه وه کگرتوومافی ئه یه  که  تانی ڕۆشنبیرمان پیان وایهدۆس  که  ویه یا ئه 
  .ن ر خۆیان تاپۆ بکه سه نھا له ته به  وه  ته ریعه شه

  . گرت ئه فسیری جیاواز ھه ته  که  کوو الستیک وایه تی ئیسالم وه ریعه شه  خوازن بن که تا ئه وه یا ئه 

و  پی ئه بهباشترین قازی .  یسه م که بۆ ئه ک سۆراغی قازیه  با بچینه  وه بری ئه و له نبنی  وه م با واز له به 
کانی  والکردنک ڕاسی قسه مالو ئه ب ھیچ ئه  تی که کانی ئیسالم خۆیه نه سه ڕه  قه قورئانه و ده  نتیقه مه
  . منت سه کگرتوو ئه یه

  :ردومۆی ک ستی ئه ده م به ه ڕزان ئیلیتی قه به 

وت  ش  فریاتان ناکه!)خوا(   که  ھاوه وه  یسک ته کی  یه شهگۆ   ھاونه هبوو خۆتان ن نتیقی تر نه ئایا مه 
ی چرای ڕی ژیان  ن به بکه  ته ریعه و شه ئه  بۆن ئوه( و ئاسان بن   زۆر ساده  وه بری ئه له بوو  باشتر نهو

  ئمه. بۆ ژیانمان   که موو یاسا و ڕسا یه ی ھه اوهچر سه  که  قی خۆمانه عه  تی ئمه ریعه خۆتان و شه
  ی ئیستا و ئرانی گیرۆده بان و سعودیه می تاه رده فغانستانی سه کوو ئه وه،   ته ریعه و شه ئه ھیوادارین

ک  رچی زووتر بلیتکی یه توانن ھه هئش  ستان و ئوهکی کورد نسیبی خه  به تب ، نهکان  ستی ئاخونده ده به
 کتر زار کیلۆمه ی ھهشموو ن و ھه کانتان بگه ونه شاری خه ودا به ببن تا له  ککه ی مه که خاکه  ی ورانه ره سه

  ) .   !! دووره

  خر ئمهئا  که  بوترایه  وه ڕیزه  زۆر بهر  پوه  ت و کردنی به ریعه شه  به  رزدانه و قه جیاتی ئه  ئایا ناکری له 
کی  ڕیه  وه هئئایا  !! ) .   نیتانهڕاستیش   ر به گه ئه (  ت و ئیسالم و ئایین نیه یعه ر هش  به نامک ھیچ بوایه

ی  کگرتووه ی یه لپرسراوهو  ال و ئه م مه ی ئه م کردنه موو ته و ھه کۆی ئه  له  وه بوو؟ ئایا ئه دب تر نه قه
   ن؟  شتان لبکه داوای تۆبه  که  وه یانی کرده ھیه شه  ی ئوه گووتاره  و جۆره ئه  که  وه کردنه ده نه

تی  بسنت و جورئه ره زیاتر په  وه تی ئیسالم و بیری ئیسالمی له سه ی تاریکیی ده وه ی پش ئه که کورتیه  به
و  ی وورد و قووتر به گرانه خنه چاوکی ڕه  ھاتووه  وه خۆیان بنونن کاتی ئه  ر لهو کوشتا  شه ڕه زیاتر بۆ ھه

ی ئیسالم و  دان ساه ی سه کرێ ئاراسته ئه  که  ھشتاش پی وایه  که  وه دا بخشنرته ڕیه خۆشباوه  پ له  میتۆده
یان نا کان هلوخۆ دوایین گو ی ڕاسته وانه یزانی ئه س نه که .وی  رو میانه کان بگۆڕت به ئیسالمیه  وته ڕه
ج و  ره رھاد فه عروف و فه بدولخالق مه و عهھدی العامل  حفوز و مه جیب مه ونه  ج فوده ره ی  فه سته جه به

  وانه ئه  زانین که هموومان ئ ر ھه م ھه و به وندڕهو بوون یا تو میانهسانکی  که  وه ری تره دان نوسه سه
و  رخستنی ئه پی ڕنوکانی ئیسالم و بۆ سه و به دی بوون مه ردی موحه پاک و بگهی ئیسالمی  نموونه
در و  کانی به ڕه شه  له  بیرک که   ر به رانبه ڕی به خۆشباوه یراب ری سه وپده به  بین به با نه. یان کرد  کارانه

زیای  قوربانی حه  به  س بوونه زار که ھه دان سه ر و ھاوڕکانی ،  مانگه ھادکه دانی فه سداره تا له  وه ئوحوده
  .ڵ ئازادیدا  گه و له تیی ئه بووی دژایه ترنه
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پووری  له کی که قورساییه  به  زۆری وتاری ڕۆشنبیری باوی کوردستانی عراق بارگاویه  کیش ستیدا بهاڕ  له 
ست  ھه  کاره ترسی ئه ی مه وه ئاسانی و ب ئه  ر بیری ئیسالمیدا به رانبه به لهشنبیران ڕۆ  زۆرک لهیا  ئیسالمی
  . .   وه منه چه ن ئه پ بکه

ال و  ندێ مه کگرتوو و ھه کانی یه وازه دژی بانگه  شنبیراندا لهی تۆماری پرۆتستی ڕۆ نموونه  ی له وه ئه 
رچاو  به کیش تووند بیته یه ھشتاتا راده  وه که که ته ھۆی جۆری بابه نگ ب به وقاف بینیمان ڕه لپرسراوی ئه

وی  ھه هکی ڕکخراو ل یه شوه بت به ساک ئه 20ی  نزیکه  جی ئیسالمیدا که نھه ر بیر و مه رانبه به له
.  کوردستاندا  ن لهتی و سیاسی یه کانی ژیانی کۆمه یدانه ی زیاتری مهک کردنی پانتاییه ئیسالمیزه

رمی  تی ھه تی حکوومه تداره سه ن ده الیه ئیمتیاز پدانیان له  ی یه سا هتی ل تایبه شیان به که وه ھه
ستووری  ی یاساکان له ده رچاوه سه  ئیسالم  بهر ناساندنی  ھه.  بووه وت نه سکه ب ده   وه کوردستانه

ڵ و  کوو کۆمه یان ڕکخراوی وه خوکردنی ده و به  ند ژنه ندکردنی یاسای چه سه مدا و پهر پشنیارکراوی ھه
  ن که وتانه سکه و ده می ئه شکی که ، به وه که ڕی سامانی خه  لهال  زاران مه و ھه  وه کگرتوو و بزووتنه یه

م  بۆ ھرشی له  وه وانی کردۆته ی ئه هیھ شه  وت و ئیمتیازاتانه سکه و ده ئه.   ستیان ھناوه ده کان به میهئیسال
  ڕۆژانه  تی سیاسی کوردستان که سه ده ،   وه هتری عورفی دیموکراتی ی ساده وانه پچه  ش به و بۆیه ھه.   جۆره

رمی ڕاکشانی  رگه رم سه تی ھه ی ورد و درشتی حکوومهخۆری لپرسراوان ترین درکاندنی شه ر ساده سه له
و فتوا و   شه ڕه ر ھه رانبه به له ،ژر وتنکی ژربه کوو ڕکه م دادگا ، وه رده نووسان و ڕۆشنبیرانن بۆ به ڕۆژنامه

م  لهکوو گۆڕانیش  وه  ڕۆی ھزکی ئۆپۆزیسیۆنی  .  خۆی بیوه قی له کاندا مته کفیری ئیسالمیه ھرشی ته
یمانی و  ھاوپه  وتن له که مانیش دوانه ئه. ی ئیسالمی  ره قازانجی به  م به به  هک نه پاڵ دیمه  دا ھاته دواییه

ک  خه  وت له سکه ترین ماف و ده ی ساده وه ندنه ی لسه شه ڕه ھه  ڕۆژانه  که  نانه ھز و الیه  و جۆره ھاوکاری ئه
    . ن که کان ئه سیکیۆالره  تیه سایه ان و ھز و کهۆشنبیرڕژنان و   تی له تایبه و به
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