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  شت شت   ردهرده  زهزه... ... ) ) ستوری کوردستانستوری کوردستان   ده ده  ئیسالم لهئیسالم له ( (یی  کهکه  ر گوانی و نوسینهر گوانی و نوسینه  عفهعفه  ال جهال جه  بۆ کاک مهبۆ کاک مه

  
%   95کی کوردستان زیاتر له  خه ڕاسته  و  موسومانه مهیلکی ئ  خه  که خۆشه مانیپ،  براله

   لهش وهیمان ش  هه به، گرن  دینی خۆیان ئه ز لهیڕ وروپاش  ئه  له ڕاسته.  ی موسومانه
  وقووچ له  لنگه  با به. تیگیر ت و هیندۆسی ئه هودیه  بوزی و یه ز لهیوتانی تریش ڕ

   له کی ترهی شت وه که وتهتی   ناو سیاسه ستخستنه  و ده کهیزگرتن شتیڕ. ین گه نهیکان ت شته
 خۆیان  ژهیم کان له وروپیه  ئه وته.  وه کانه  دینیه کخراوهیڕ  و نیسه وت و که ن مزگه الیه

  .  وه کتر جیاکردۆته یه لهت و دینیان  وه ده.  نیسه ی دین و که که  مۆته  له ڕزگارکردوه
  

  بخاته ست  ده رگیز بۆی نیه م پاپا هه به، گرن  پاپا ئه ز لهیکان ڕ ورووپیه  ئه  وته ڕاسته
  به ینیپ  بسه نیسه که یاساکانی  بۆی نیه،  وه کانه ستوور و یاسای وته ت و ده ناوو سیاسه

ند  ؟ چه دی کردوه تان به شه ند قه کاندا چه وتوه شکهی پ مانی وته رله  په له. گادا ر کۆمه سه
ماندا؟  رله  په  له رز کردوه کانی خۆیان فه بودی و هیندۆسی یاسای دینهسیحی و  حیزبی مه

 حیزبی ئیسالمی و  ت لهیمان پ ب که مانه رله ت پهیب ئه، تی ب وهیزی ئ  حه ر به گه م ئه به
  یه تی ئیسالمی هه ریعه رچی شه  هه خواسته  خوا نه ر وه سه  به مامه ر و عه به  له چبه
  . گادا ر کۆمه سه ن به رزی که  فه وه زیایشه به
 هیچ  ی که ته ریعه و شه ئه تی بکر  ماره شکهیر ب دا منای سه  ئه گهی ڕ ی که ته ریعه و شه  ئه
  دا به  ئه گهی ڕ ی که ته ریعه و شه ئه )  االسالم الدین عند الله (تی دین نازان کی تر بهیدین
  ؟)  و رباع لمتعتکمپالپھم جو تزو (قیشیان بدات  و تهینیبھ ژن 4دا کیووڕۆژ  شه ک لهیپیاو
الدنیا متاع و خیر متاع  ( ناوه ت دانه رهکیشی بۆ ئافی سوور تی فلسه  قیمه ی که ته ریعه و شه ئه

  ی که ته ریعه و شه ئه) کم انی شئتمپتوا حر لکم فپ ئکم حر و نسا) ( الحه ال هڕالدنیا المر
کی  یه  سفری پاش فاریزه ت لهیب  شکی هه ی که سه و که ربکات بۆ ئه حوکمی کوشتن ده

،  کانی البقره ناویهی خۆ ته با باسی ئایه . . . . . .ی ته ریعه و شه ئه ک؟یدیس ک یان حهیت ئایه
   .   زۆر ووتن قورعان خۆشهی  کورد ئه. ین که هتد نه. . التوبه االنفال و،  و النسا

  
کادیمی   و ئه هاده ن شه  کاری مرۆڤی خاوه وه با ئه، ننیت ب وه ستوور و یاسای ده  ده واز له

  مه کو ئه ن به که بیر مه ڕۆژووی خۆتان له ژ وی بگرن و نو که  ڕوحانیه نه ش الیه وهیئ. تیب
و دنیا   داون لهییمانی پ  محمد په ی که  و حۆری و غیلمانه هوره هگن  رابه و شه ئه  خوایه

  . یو رکه کتان بهیشت
  


