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بو  و ئه 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 هچوارشی  به... ! هوڕه
Kirkuk33@hotmail. com  

  :لمانی عه
  لمانییه  عه به ره واتی عه کاتی باسکردنی پۆخه جۆرک له به (: تدا نووسیوته که مه وه له

  ری هزه نگه موو شتک هاوسه هه له ر به. ) !یت که کان تاوانبار ده ئیسالمییه، کانیشت ره نگه هاوسه
  چونکه، و ئیسالمی بی ره کانی وتانی عه لمانییه ناو عه ک به م نه به،  بۆ مرۆڤ یهکان شانازی لمانییه عه

و  کان لمانییه ری عه نگه هاوسه!  و ئیسالمیدا بوونی نییه بی هر وتانی عه لمانی له تکی عه  هیچ حکومه
مافی ، دیموکراسی، مافی مرۆڤ ڕیان به  باوه که،  بۆ مرۆڤ  شانازییهوروپا کانی ئه سۆسیال دیموکراته

م  به!!  یه و نووسین هه ربین ده،  بیروبۆچوون،  ئازادی ئایین، کان سته  ژرده وه ته ی خۆنووسینی نه چاره
 که، ی چییه ر ئاکه ی سه ه) کبرڕ  الله (و ی ئه ی؟ ئه ددام بکه تی سه  ئیسالمییه توانی نکوی له ئایا تۆ ده

  که، ی ئیسالمی سودان بکه توانی نکوی له ؟ ده ری نووسی سه ستی خۆی له ده خۆی به ددام  سه
 ئیسالمی  توانی نکوی له ایا دهزانن؟ ئ ئیسالمی ده یشت به کانی هاوه و ئیسالمییه کان تیرۆریسته

، ئیمارات، ریتیریا ئه، لیبیا، غریب مه، میسر، ن مه یه، ن ئورده،  سعوردیه، سوریا، کانی ئراق ته حکومه
ی  رچاوه سه  به قورئانیان کردووه، یاندا که ستووری وته ده ی بۆ له ئه،  ر وانییه گه ی؟ ئه ی بکه رو دوبه ته قه
رۆشی  په  به نده وه  ئه و وتانه ی بۆ ئه ئه،  ر وانییه گه بردنی وت؟ ئه ڕوه و به نکی یاسادانا ره سه

ی " ندن سه شه گهو  ری روه دادپه"تی پارتی  ر حکومه گه ئه،  ی باشه و ئیسالمتی ئراقن؟ ئه ی عروبه ناسنامه
،  ی باشه  ئیسالمی بت؟ ئهت بت کام حکومه ده، بت تی ئیسالمی نه حکومه،  تورکیا تدار له سه ده
تی ئیسالمی چۆن  بت حکومه ده، بت ئیسالمی نه، ئران و تاران له توکانی قوم تی ئایه ر حکومه گه ئه

ک  ره ی سه) ندن سه شه و گه ی ر دادوه (و تورکیای پارتی ئیسالمیکانی  ره سه ر به مزهئایا ئرانی  بت؟
رۆشی  په  به  کهی و ئیسالمییانه بی ره  عه و وته واوی ئه و ته ردۆگان هیب ئ ب ته جه ره، زیرانی تورکیا وه

و  ر ئیسالمی گه لمانین یان ئیسالمی تیرۆریستن؟ ئه عه، ی تۆ شوه تی ئراقن به و ئیسالمییه عروبه
   تی ئراقن؟؟؟؟ و ئیسالمییه رۆشی عروبه په  به نده وه بۆ ئه، بن تیرۆریست نه

ر  سه  له وه بووه ده س ک نه یان که ده  به ئیسالمی که  به ی خۆت لبووه که لمانییه  عه دهرکر سه (: نووسیوته
  . ) !!ینی گۆڕی خومه

کانی مام  پوه، شانیکی موکوڕییه موو که ڕای هه ره م سه به،  ه) الل مام جه(   یه هرکرد  سهو ستت له به مه
باتیان  و خه رنا بۆ کوردو کوردستان تکۆشاون هه،  کوردنی  رکرده دوو سه رۆک بارزانی که و سه الل جه

 ! وه کانیان ناگۆڕمه و کرگرته کان  ئیسالمییه  تیرۆریسته و گرووپه رقاوی زه، ری کوڕی الدن سه به،  کردووه
بی ئیسالمی  ره تکی عه سه دی ده باتیان بۆ هنانه خه، کانی کوردستان کو ئیسالمییه وان وه رنا ئه هه
  یشتۆته کانیان گه ه  هه و جاری واش بووه یان کردووه ه  هه راسته،  تییه موو مرۆڤایه هه دژ به  که ییهن

م  به،   هناوه و ناپاکییه وازیان له،  وه هۆش خۆ هاتبنه و کاتکیش به و نیشتمان وه ته  نه ی ناپاکی له راده
کانیان  نگاوه و هه وامن رده ناپاکی به ی  ر سکه سه  لهر و هه دایکبوون ناپاکی له کان به  ئیسالمییه هزه
و  وای ئیسالم هه، و نن کی کوردستان ده نی خه کانی کۆمه و نیشتمانییه یی وه ته  نه دژی خواسته له
  ری کۆنه نگه  سه  خۆیان خزاندۆته رمانه  زۆر بشه که، ستی کردوون رمه  وا سه که رینه و به  پان شته هه به
و  گ کانی ساح موتله و تیرۆریسته و حزبی ئیسالمی ئراق کان رقاوییه و زه کانی قائیده و تیرۆریسته عسی به
یان  و ناپاکیه و شانازیش به بن رده نجی کورد سه ر کوردبوون گه سه نیا له وان ته شانی ئه شانبه، و لوجه فه
   !ن که ده
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د  مه محه (ی  ناوخۆکه زیره چی وه که!! ئیسالمی  به لبووهفاتت  ره ی یاسر عه که تۆ رکخراوه (: نووسیوته
رۆکی  سه، فات ره یاسر عه. ) !کان ست زایۆنییه  ده پیالنک دایه نجی موسمانی به یان گه ده) دحالن

ناوی  کاتکدا که له، بت بت ئیسالمی نه بۆ ده، )الفتح (ستین له رکخراوی رزگاریخوازیی فه
و ئیسالمی  پناو پاراستنی عروبه ر له ی هه ؟ ئه   ناونراوه وه ه) الفتح (تی وی سورهنا ی به که رکخراوه

نوبردنی کوردو  و له عس تیدانی به  بۆ یارمه ووهستینی نارد له زار فه نجا هه په، بوو ددام نه ئراقی سه
ناسر ،  سام ددین قه عزهتائبی  که،  ماس کانی حه تیرۆریسته، نجی ئیسالمی گه ستت له به  مه ؟ ئایه شیعه
ی  نو ئاپۆڕه و له کانی ئیسرائیل ناو شاره  له  که یه  تیرۆریستانه خۆکوژهو  و ئه ئیسالم سوپای،  دین حه سه
  ن؟  که هید ده سی بتاوان شه دان که سه به، و وه قننه ته کدا خۆیان ده خه
.  سته ده ویان به تی ئه و حکومه مان رله ئستا په، ی که  تۆ باسیان ده ی که ستینییانه له  فه نجه و گه ئه
، دا2006. 6. 29یانی  به ره به رتی رۆژئاوا له ر که تکدا بۆسه مه هه  سوپای ئیسرائیلی له م کاتک که به
ی  ژماره ستگیرکرد که ماسی ده ی حهکرپرس بهند  و چه مان رله ندام په  ئه24زیرو   جگری وه20زیرو   وه8

کک خۆیان  قاندنی فیشه ب ته  بۆ به ناو موسمانانه  به نجه و گه ئه، بوو سک ده که) 60 (یانتکا
وی شیرین  خه  له  ملیار موسمانه) 3 ( و ب ره ناو عه ملیۆن به) 300 (و  بۆ ئه ی باشه  دا؟ ئه وه سته ده به
هاتووی  بن نه ژمارو له شکری له  له ی باشه شکاند؟ ئه ده کانیان تک نه ماری ئیسرائیلییه و په ستان نه هه
ی   موسمانانه نجه ناو گه و به کو ئه وانیش وه کوێ بوون؟ یان ئه یان له که رمانده و فه یله بابه یری ئه ته
  نجه و گه کو ئه روه هه، ترسی سوپای کوفر دا؟ یاخود له وه سته ده  خۆیان به قه ب ته به، ماس حه
شیان  و رۆژه یانی ئه خۆ خستبوو و نوژی به ویان له  خه درۆ شیان چووبوو و به تره ستینییانه هه له فه
   ؟کرد نه

وێ پی ووتن  و له تی کردن عوه دا تورکیا ده1992سای   له لمانیانه بوون که و عه جاش ئه( : نووسیوته
ی ئوتلیشیان بۆ  پاره، بوو زی نهی ئیسالمی ڕا وه  بزووتنه ی وه رئه به م له به، ن  بده که که  په ب له ده
و  وه ته نه ناپاکی له به) ڕی کورد کوژی و شه ک و دیموکرات. ک. پ (لدانی، موو شتک هه ر له به. ) دان نه

و  تی کوردایه و ئیسالمی سیاسی به کان  تیرۆریسته  ئیسالمییه م لدانی هزه به، زانم نیشتمان ده
رمی  تی هه و پارتی یاخود حکومه کتیی یه،   پت وایه ی که وه ی ئه رباره ده. زانم ری ده روه نیشتیمانپه

، کگرتوو یه،  وه بزووتنه(  بهی ئیسالمی   ئوه م به.  جاشن وانه نین ئه  واداده وه باشه ئه، کوردستان جاشن
ندین  و چه مان رله ندام په و ئه گرن رده  وه ناو جاشانه و به  له  پاره کاتک که، )ی تریش وانه و ئه ڵ کۆمه
رمی  کگرتووی هه تی یه  حکومه ئستاش له، و بووه ولرو سلمانی هه تی هه ردوو حکومه هه زیرتان له وه

جاشی   به   بووینه ی ئیسالمی نه ئوه، ی خۆت قسه ر  سه ر له  هه ئایه،  یه زیرکتان هه ند وه کوردستان چه
مانی جاشان  رله و په ت حکومه و له گرن رده ی جاشان وه بۆ پاره، وان جاش بن  ئه  که جاشان؟ باشه

 بۆ کوردو  بووه و دسۆزیتان نه  خۆتان تی پیاوه له، )ک. ک. پ (لدانی بوونتان به رازی نه ن؟ که شداری ده به
رچی  به ی له ئه،  ر وانییه گه ئه!  کانی ئران بووه دهر خاتری راگرتنی دی ئاخون به کو له به، کوردستان

ستی مشک  دا ڕاده1996. 10. 19  تان له) حزبی دیموکراتیی کوردستان (ی رگه وت پشمه حه
ینی پی وابوو  خومه  چونکه، تانکرد و کاره  ئه وه ر ئه به  له ؟ ئایه وه و تاران کرده کانی قوم نگگرتووه ژه

،  وه کرده تده تی کوردستانی ره کانی کوردانی رۆژهه و مافه  داخوازی بۆیه،  ندا نییهقورئا ئۆتۆنۆمی له
و  ن که فتار ده یه دژی قورئان ره رگه وت پشمه و حه  پتان وابوو ئهینی ی خومه ی قسه گوره  بهش ئوه
ی  وه ته کانی نه ا دژی مافهئاو،  یه م ئاخونده ئهی  ر قسه سه  له بۆیه،  یه ر ئیسالم هه ترسییان بۆ سه مه

  .  ؟ وه نه که ست ده  راده رگه و پشمه ر شونک بت هه  لهو کوردن
و  ری کوردستان ی ئرانی داگیرکه قسه بۆ به، ردو کوردستان  دسۆز بوون بۆ کو نده وه ر ئه گه ئه،  باشه

 دسوز بوون بۆ  نده وه ر ئه گه ؟ ئهتی کوردستانتان کرد ڕی حکومه شه، رقاوی و زه ی ئوسامه قسه دواتریش به
  وان له شی ئه هاوبه تان به  ناشیرینانه وکاره هناو ئه فغانیتان ده بی ئه ره ابۆ ع، کوردو کوردستان
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ی پم نای  دا؟ ئه نجامده مان ئه وره واوی هه و ته بیاره،  وه ته،  مه خی حه، خورماڵ،  بجه ه هه
  ؟ تی چۆنه جاشایه
نی پارزگای  نجومه کانی ئه بژاردنه هه بۆ له،  دسۆز بوون بۆ کوردو کوردستان نده وه ر ئه گه هئ،  باشه
و  یه ندامتان هه و دوو ئه زین ک لیست دابه یه به) کان عسییه  به کۆنه (ڵ حزبی ئیسالمی ئراقی گه  له دیاله

  مه ی ئه ؟ ئه وه ستنه وه ده،  کوردستانکانی و نیشتمانییه یی وه ته  نه دژی خواسته موو شتکدا له هه له
   ؟ رو دوژمنانی کوردو کوردستان و داگیرکه  بۆ بگانه ییتان نییه و کرگرته جاشتی

و  کتی ندی سی یه به  مه یان له وه قاندنه و خۆته ب و ڕنیشاندانی تیرۆریستانی عاره ر هنان گه ئه  باشه 
 و 2004ی شوباتی 1  مانی کوردستان له قاره) 100 (  لههیدکردنی زۆرتر و شه لقی دووی پارتی

. 4   له  پارتیولری  ههی رکخراوی ناوخۆی  هزی ناوچه سی بتاوان له  که50ی  وه ره سه هیدکردنی له شه
 و بریندارکردنی پۆلیس) 13 (هیدکردنی ولرو شه ی پۆلیسی هاتووچۆی هه که وه قاندنه  و خۆته2005. 5
  و وته بت بۆ بگانه و تۆی ئیسالمی نه کان  ئیسالمییه تی پارته و جاشایه رتی نۆکه،  ی دیکه) 103(

ی دروشمی  وه رزکردنه و به ر هاوارکردن گه ؟ ئه رتی چۆنه و نۆکه دراوسکان؟ پمان نای جاشتی
رتی  و نۆکه جاشتی،  بجه ه  هه کان له ن ئیسالمییه الیه له" ر ئران  سه نه مان بمانخه رله وێ په نامانه"
و  ب ره ارتی بۆ ع و نۆکه  جاشتی وه ر ئه گه ئه،  ی باشه ئه رتی چۆن بت؟ و نۆکه بت جاشتی بت؟ ده نه

کی  ندییه یوه کگرتووی ئیسالمی په  یه کاتک که، رتی چۆن بت و نۆکه بت جاشتی ده، بت ئیسالم نه
الی   نابت مه یشی گوتب که-کانی موس به ره عا و به بت رقاوی هه هکانی ز ڵ تیرۆریسته گه توندوتۆی له

کگرتووی ئیسالمی  ندی یه یوه په، رزنجی کوردیا به( ن؟"موالی" کورد  چونکه، کان کورد بن وته مزگه
نگیر یان هاوشان  موالی مانای الیه( :زانی  ده ئایه. ) 2006. 6. 20کوردستاننت ، ی تیرۆر رچاوه سه
کان   ئیسالمییه به عاره، کاندا وییه مه می ئه رده سه له. ش دت مانای کۆیله ها به روه هه، ن یه هگ ده
ناو  م موالیانه له ئه. ) موالی (گووت بییان ده کانی تری ناعاره وه ته نه ر به سکی سه موو که هه به

  وه یه) موالی (کی الیه پشت مه بوون له کان ئامادا نه به عاره. کران ماشا ده بیدا سووک ته ره گای عه کۆمه
م  که  به وه  ئه ئایه. ) 19ل، کانییان و برا موسمانه ردان رگه کوردانی سه، ز به مال نه جه(. ) ن نوژ بکه

زانن  ر شتکی تر ده یان هه) موالی (  خۆتان به ر ئوه گه ؟ ئه ی کورد نییه وه و بچووککردنه یرکردن سه
ند  و چه یی کاکه، ئزیدی، ئیسالم  له  کورد جگه چونکه، نین) موالی (واوی کورد م ته به، ئازادن

ککی زۆر   خه ش که وه ڕای ئه ره سه،  زانن کافریان ده  به  ئوه  که لمانی زۆری تیایه کی ترو عه ئاینزایه
بۆ خۆتان .  ن  بکه  کورد قسهواوی ناوی ته  به  بۆتان نییه واته که!  موسمانن ناسنامه نیا به کوردستان ته له

  وه بزووتنه و ڵ کۆمه، کگرتوو یه، نسارولئیسالم کو ئه کانی وه  تیرۆریسته  ئیسالمییه  بانده ی که وه ئازادن له
  ! بت) موالی ( ی که وه  به  کورد رازی نییه چونکه، کورد داببن و خۆتان له بزانن) موالی ( به
و ئیسالم  ب ره عه، و تی وه ندامی خاچی سووری نوده  ئه دا بوو به2006. 6. 20   ئیسرائیل له وه ئه
موو  ی هه کو پیشه روه بژارد هه نگییان هه چی دوایی بده که، ربی زاییان ده مک ناڕه تادا که ره سه له

، کان هستینیی له ر فه سه شیرن له کانی کوردستان تیژوو به ناو ئیسالمییه ی تۆو به نده وه ئه. جارکیان
ی خۆمان  شکه  مه ئوه (:ت کو کورد ده روه  هه !!ریان سه شیر نین له  تیژوو به نده وه کان خۆیان ئه به رهاع

زڕو  وان به ی ئه شکه  مه  پتان وایه چونکه، ژنن هه ی مای میری ده شکه چن مه کو ده به، ژنن ناهه
، و ن کوردو کوردستان بکه ت به  خزمهو ژنن ی خۆمان بھه شکه و مه ر خۆتان  به وه هۆش بننه. )  یه پرپره

 کو ئستا بووینه روه و کۆسپ هه دڕک ک ببن به وه نه، بت و نیشتمانی خۆمان هه وه ته باسوودتان بۆ نه
ی  نیا ئوه ن ته یرکه  سه! کوردستانکوردوکانی  و نیشتمانییه یی وه ته  نه م خواسته رده به  له کۆسپ

، تورک، ب کانی عاره ئیسالمییه، و وه ستنه وه و خاکی خۆتان ده وه ته دژی نه  له که، کوردستاننئیسالمیانی 
ر  گه خۆ ئه، و یدان گه و نیشتمانی خۆیان بت له وه ته ندی نه وه رژه به رچی له فغان هه و ئه فارس
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و  وه ته وان بۆ نه کو ئه وهش   ئوه ده،  وه ستنه وه دژی ده موو هزی خۆیان له هه ش بت به وانه پچه
   !!کرگیراو و به ک ناپاک نه، تان دسۆز بن که نیشتمانه

 


