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  شتشت  ردهرده  زهزه ...  ... قینیقینی  مک بۆ کاک کاروان خانهمک بۆ کاک کاروان خانه  وهوه
  

  بولگاریا
و   به  که س نیه نھا که ته،  وه می دایته  وه وه  ناوی هاواره  به ی که ره و براده ئه، ڕز برای به

  . وه  بییر بکاته یه شوه
  ی بت که له زای مژووی گه ن شارهنابتا  جه  زیاتر له یه وانه  له  که س نیه نھا که ته
زاتر  نابتان زیاتر شاره  جه ی فتوحاتی ئیسالمی له که قینه  ڕاسته  مژوه  که س نیه نھا که ته

، ماورانکردن، خون ڕشتن، بری شمشر  زه نھا به  ئیسالم ته زانت که  ئه وهبت 
  . کدا خهر  سه  به رز کراوه فههتد . . . . بد کردن عه  به وکردن نیزه  که به، رهوودکردن فه
ئیسالمبوونی کورد و داگیرکردنی کوردستان  ی به که قینه  ڕاسته  مژوه  که س نیه نھا که ته

  . بزانت
  . نگاندبت سه بی هه ره ی ئیسالم و عه که سه ده موقه   مژوه  که س نیه نھا که ته
  . کانی قورعان ناویه خو ته  ئایه  لهزا بت  شاره  که س نیه نھا که ته
 بی ره کی عه ری ئیمپراتۆریایه زرنه  محمد دامه زانت که  زۆر چاک ئه  که س نیه نھا که ته

کانی خۆی و  زوه ه و ئارز حه  بۆ هناوه  کار ی به) قورعان (کانی خۆی  نووسینه بووه وه
  . الت سته فراوانکردنی ده

ی  ئه.   وایه ڕاسته،  سه رد کهک ملیا ی ئیسالم یه  ژماره  که  خۆشه وه تدا دت به که  نوسینه له
دا   سه ؟ له یه  هه وه که ڕۆکی دینه ناوهر  سه فی بهندی  دا چه  سه  له  خۆت کردوه پرسیارت له

  ؟ زانت کانی قورئان ئه ته ئایه ندی مانای چه
،  لی پرسیم وه رسووڕمانه سه به،  کوردی بۆ دایکم کرد به. . . تی تبد یدی اب لھب ڕۆژک ئایه

ی  وه  ئه  و بگاته وه به ست ابو لھه ده  به بۆچی گیری خواردوه  وه ی خۆیه یه وره و گه وا بهخ
   ؟  کودایه  له مه تی ئه ی بکات؟ حیکمه که  ژنه  به دوعای ل بکات و گاته

ی  کۆمه  میزاد له ئاده (ی که  کتبه ک عبد الخالق معروف که سکی وه  دا که80کانی   ساه له
ی  وه هۆشھنانه ک بوو بۆ به تایه ره سه،  وه سی کرده چاوی زۆر که،  وه  بوکردهی) واریدا کورده
ڕوونی .  کوردی ی کرد به دیسانه ت و حه و ئایه ندک له  هه ی که وه  بهنھا وش ته ئه، ک خه

 ؟ی چی ئه  وه نهیخون های ساڵ ئه  ساه کهی )  سه موقوده ( و قورعانه ئه، ک  بۆ خه وه کرده
،  بوو نھا ئاوازکی بالغه  ته و کاته  تا ئه  کهک بۆ خه  کوردی ی کرد به تانه و ئایه ئه
م   ئه بۆ نموونه. تیه هاکانی مرۆڤایه  به ت و نرخه  قودسیه دژ بهرۆکدا   ناوه کووله به

  : کوردی  کرد بهی هتان ئایه
  و قتلوا فی سبیل الله 

  صفا کانھم بنیان مرصوص  یحب الذین یقاتلون فی سبیله ان الله
   یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال 

  فکلوا مما غنمتم حالال طیبا
   یرید االخره  اسری حتی یثخن فی االرض، تریدون عرض الدنیا و الله ما کان للنبی ان یکون له

   معکم و لن یترکم اعمالکم  و اللهفال تھنوا و تدعوا الی السلم و انتم االعلون  
  .هتد.....  نسائکم حرث لکم فاتوا انی شئتم
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م  ر ئه سه یان له وه تب و لکۆینهها ک نده رگ چه جه ری کوردی به ویش زۆر نوسه پاش ئه
  ته ئایه مانای   که یه ککی زۆر زۆر هه خه. ری  سه وامیشن له رده و به وه  بوکردۆته ته باباه
ککی  خه، زانت تی ئه واوه  ته به. . .  و العمران توبه، احزاب،  بقره، کانی انفال اویهخون

  .  زای ناسخ و منسوخی ناو قورئانه  شاره  که یه زۆر زۆر هه
،  ی خۆته  کشه وه شتبیت ئه  تگه که  باسه کی تر له یه  شوه ر تۆ به گه ئه، ڕز جا برای به

 بتوانیت بۆ   که یه ی کوردیش هه رچاوه کانی محمد زۆر سه دیسه ن و حه قورئا  له م بجگه به
  . رگریت ڕۆشنبیریی خۆت سودیان لوه

  وه ره ی سه تانه و ئایه ئه، زاتر بیت کان شاره دیسه  قورئان و حه  له  ئمه ر تۆش زیاتر له گه ئه
   کوردی؟  یت به یانکه  و ئه وه یته ده چۆن لکئه

 نرراوی خوا   گوایه و ری ئیسالمه یامبه په  محمد که:  یه مه نابتان ئه م بۆ جهپرسیارکی تریش
   ژنی خۆی که ی کرد به ک عائشه منداکی وه  چ حسابک به  سایدا55نی  مه  ته  له بووه
  م پی ناوترێ منابازی؟ رده  زمانی سه  به وه  ساڵ بوو؟ ئه9نھا  نی ته مه ته

کی ل  یه خنه ورت ڕه س نه وت و که رکه کی به یه ه ترسیت په  ئه  کهشی  پیرۆزه  و کتبه  ئه 
ر وا بت خواش  گه جا ئه، کات  پارزگاری ئه وره نی خۆت خوای گه که  قسه به، بگرت

 هی  م کتبه ر ئه گه ڕاستی ئه جا به. غان بۆی  قه  ببت به تک نیه  هیچ حکومه پویستی به
ی  ه  پههشت یئه  نه ی بکردایه ت و چاکه داله ت و عه خاونی و حیکمهری خوا بت و پارزگا

ستی   شمشری ده  بژرت به  موو خونه م هه هشت ئه  یئه نه، ر ئیسالم  سه وته مژوو بکه
  ؟ ست خۆی نیه ده موو شتک به  هه که ی قورئانه  گوره ی به ئه، تاکوو شخ زانا محمد هه

،  تای ڕۆژ نیه خه. . .  ڕۆژ نابینت  به  کوره مه مشه شه ( ت زۆر ڕاسته که نهرباسی نووسی سه
  ) و خۆی نابینت ئه

  سوپاس و ڕزم بۆ کوردستاننت


