
 
www.kurdistannet.org 

  21:20 2005-11-13وروپا    ئهیند  ناوهیکات به

1 

  
  قینیقینی  آاروان خانهآاروان خانه. . . . . . شتشت  ردهرده  مك بۆ آاك زهمك بۆ آاك زه  وهوه
  
دروست بوونی   له ، چونكه آردنی باشتره  نه له  موجاده مان ببت به آه ر ووتوژه گه ئه: شت رده ڕز آاك زه به
، خۆ  وه نهآی نادروست بن مك بیانویه ر وه نابتان بۆ هه ر جه گه ئه.  وه وته الوژێ زیاتر هیچی تری لناآه ڕه گه
ك  ی آۆمه ر جاره ، وهه)  ر بزنه بشفرت هه ( وم آه ی آابرات ل بقه له سه  راستیداو مه  داننان به ن له الده

و   گرتن به خنه ، ئاخر ره فزه ر پ ره نابت ئیسالمت هه ، جه وه سته  ده نجامك نادات به  ئه وه یته پرسیاری تر آه
  ، له پوتۆزی ل نیشتوه و ته ، آۆنه قه ی زه ه و هه  نیه خنه  ره وه م ئه ده ، آه یت پ بردوهی نابت په  جه  آه  نیه شوه

،  سپیوه  زۆری شمشر چه  ئیسالم به  پیان وایه ی آه وانه ئه.  نیت و قسانه ری ئه  تۆ داهنه وه خۆڕا وا نام، ئه
و  وه بته كی لكۆده  ڕۆژ خه  ڕۆژ به  ساه1400رك   بیرو باوههنابت؟ئایا رنه  گیرفان ده یان له م قسه ر ئه گه ئه

ر   سه  له یه مان هه ها نموونه زاره ؟ هه یه آه ره یی بیروباوه وره ؟یان گه آه ری چه ن، آاریگه آه زیاتر ڕووی ت ده
كی   پۆل خه و به ۆژانهڕ. آانیش ت ب ئاینه نانه و ته آه سرانی و جوله كانی نه موسومان بوونی زانایان و خه

 آاك   چیه مه ناون؟هۆی ئه ر مل دانه  سه قۆی له سیش چه  ئیسالم، آه نه آه وروپا ڕوو ده ریكاو ئه مه ریقاو ئه فه ئه
آو تۆ بیر  ی وه وانه نابت و ئه ڕز، با جه به. م ت ل ناده  ج نین، تانه آانت به خنه م ڕه  ده شت؟آه رده زه
 زۆر ئیسالمیان  ك به و خه وه بری شمشر بوبۆته  زه ر ئیسالم به گه ئه ( وه نه  بده م پرسیاره می ئه  وه وه نه آه ده
ر ووتنی  گه ئه) یان؟ آه  آۆنه ر ئاینه  سه وه ڕانه گه ما، نه ر نه  سه یان له آه ، بۆچی آاتك زۆری شمشره رگرتوه وه

 گوتا درابت   به وه  ناوی مژوه ی به وناڕاستیانه  بت و ئه ه  هه وه نابتانه  الی جه آان به ڕاستی و ڕووداوه
م  ن وئه وه بوه ك جیانه یه  آوردو ئیسالم دووشتی له چونكه. یت سپی ش ده  ڕه  تۆی به وه واقیعی بزانیت ئه به

،  نازی آوردی پكھناوهشا ی مژووی پله وره شكی گه ئیسالم به.  آورد  به  نامۆیه نابته ی جه وانه بیرآردنه
وت و  بوبت، یان مزگه وتبت و موسومان نه كه ناو آوردا هه له سكمان پ بناسنن آه نابتان آه رمون جه فه

 دوو ڕێ زیاترت  م له ی، به آه  من ده  له تانه و ئایه نابتان پرسیاری مانای ئه جهیاندبت؟ گه آان پیان نه حوجره
آو  زانیت و وه تا واتاآانی ده وه ی؟یان ئه آه آان نازانی و پرسیار ده ته تا مانای ئایه وه یان ئه: مدا نییه رده  به له
و   ئه خنه آو ڕه ر وه گه ئه  بوو آه وه آانی من ئه  پرسیاره ست له به مه.  وه یان هنیته  قورئان ده ك له یه خنه ره

آانت  ك پشو پرسیاره روه و، هه دایه آاندا نه خنه ر ڕه سه وا بازت به ، ئه وه و ڕووی منت آردۆته ره ت به تانه ئایه
و  آان واتاآانیان به ته وا ئایه بت، ئه ر وانه گه  ئه ، وه آانیشت دیاری آردایه خنه ڕهو  وه یمه و ده وه مه آه لده
. فسیراتی بۆ بكات وت ته یه  خۆی ده ی آه و شوه س ناتوانت به خشت و آه به  ده و مانایه  بۆ خۆی ئه  آه یه شوه
زای خوای ل  آری سدیق ڕه به ی آچی ئه  دایكی موسومانان عایشه له) خ. د(ر  مبه واجی پغه نابت زه ر جه گه  ئه وه

ن ڕز  سی خاوه  آه وه، خشت آی تر نابه بزی آردن هیچ واتایه له بجگه مه ی، ئه سف بكه  وه و شوه بت به
  ته و ئافره  بۆ باس له شی، باشه آه ت دوژمنه نانه سك بكات ته  هیچ آه ر به رامبه  ب ڕزی به  نی یه ئاماده
) خ. د(ر  مبه ری پغه م هاوسه آه ری ئیسالم هناونی؟یه مبه  پغه ی آه  ناآه نانه مه  ته رشت و به رپه بسه
) خ. د(ر  مبه پغه ڕی بوو، آه په  ساڵ تنه25  نی له مه ا ته آاتكد  ساڵ بوو، له40نی  مه یلد ته ی آچی خوه دیجه خه
  یبووه ی هه ته آانه و ڕزو مه  هۆی ئه دا بیھنت، به آكه  مه  له آه ندیه تمه موو تایبه نی هه  خاوه یتوانی آام آچه ده
آردا  بو به  نوان خۆی وئه  له  آه  بووه ندیه یوه و په واجیشی زیاتر تووندو تۆڵ آردنی ئه  هۆی زه كدا، وه  ناو خه له
 هۆی  دا به زیره  جه  له ، چونكه نی شوو آردن بوه مه نی دایكی موسومانان ته مه  ته وه. آی تر ك هۆیه  نه بوه هه
  سانه و آه نھا ئه ، ته خنه  ره  بكرته ش شتك نییه مه ن، ئه گه ، چ آچ و چ آوڕ زوو پ ده وه یه واآه رمی ئاوو هه گه
كی  وتی خه سوآه وتی ژیان و هه  ڕه ، یان زۆر ب ئاگان له  هیچیان پ نییه ن آه به  ده  باسانه م جۆره نا بۆ ئه په
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ی   دوا ڕسته  بخشنیت به له  په ر چاوك به گه  ئه موتوه ب هۆ نه  م آاك هاواری به  ده آه: ت بینی
  له. بووبت  نه ی سوتفه ریقه  ته ش به مه ر ئه گه زانیت بۆچی؟ئه وا ده آانی خۆتا، ئه موو نووسینه هه
 . ڵ سوو ڕزمدا بۆت گه
 


