
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   30-11-2005 20:05 

1 

  
  جودی ... آان مامكه ی ده وه دانه هه، ب ق له پناو باتدا ده حهی  وشهآه 
  

cudammm@yahoo. com 
ی آگرتوو تی یه  رز ڕاگرتنی بیری آوردایه ر به سه ك له یه ند قسه به پویستم زانی چه

ی واقیعی  رباره آی ورد ده یه به شوهویداوه  ههه آ، م  بكه*لی ر عه ڕز ئۆمه  بهئیسالمی و
ته  ه و سیاسه ی و هه نده و گه و سوودی له   بدوێرم یا باشووری آوردستان  مۆی هه ئه
  . رگرتووه تدار وه سه ردو حیزبی ده ی هه وتانه چه
 وانیه آوردك م تا زۆرك ڕاستن و پشم ی واقیعی آوردستان آه رباره ی ده و ده ی ئه وه ئه
دانه  وته درژه و واقیعه چه دان به بۆیه درژه. ب ت نه حه ت و ناڕه خه و واقیعه سه ب به هه

دربردن و  و هه ره آان و به ی ئیسالمیه وه دانانه رخه مینه خۆشكردن بۆ زیاتر فه به زه
ی  آه ر دوو زلھزه هگ پم وایه ئه. تانلی آوردس تی گه وایه ته ی نه شهشار آردنی آ و گۆڕه

ی و ی آانیان و دوو ئیداره وته ته چه نجامی سیاسه مان له ئه آه له وای گه ی ڕه آوردستان آشه
آی  یه آگرتووی ئیسالمی به شوه وا یه ن ئه ترسی ببه و مه ره و دوو ئیدارانه به ی ئه نده گه
و دوو  آانی ئه ه اس آردنی ههبات و ب در ده و هه ره لی آوردستان به ی گه جی آشه نھه مه

وه  یه به الی زۆرانه وانه م باتی خۆیان له آه ده. قكه له پناو باتی خۆیان یه هه ئیداره
قكه له ئاسمان  حه، هایه قكی ڕه وی خۆیان به الوه حه وان په ت ئه به هه! یر بت سه
ب ڕۆژك ب  دهب ا به ترشی ن و به خۆشی ی قه و حه گری ئه وانیش هه زیوه و ئه دابه
ب  ره وان بۆ عه ی ئه قه و هه ر ئه گه ئه. )باته (قه و هه ر ئه وه بۆ سه لی آوردستان بگنه گه
رۆك   و ناوه ره وا به ئه، ریبگرێ واش ب وه ر ڕه گه م بۆ آورد ئه وه ده وا به داخه ئه، وا ب ڕه

مۆش زۆر  ر تا ئه گه ئه، ب عریب ده قا ئاسا تهفری بات و باآووری ئه ی ده شی عروبه و باوه
زانین  موومان ده هه. یه وه وه و توژینه وا جگای لكۆینه ئه، بووب عریب نه شتمان ته

آان له ژر بای  به ره و آولتوره دایه آه عه ری ئه كی آوردستان له مژه له ژر آاریگه خه
وه و ڕاڤه  و شتانه بخرته ژر لكۆینه ك لهر به وردیش زۆر گه ئیسالم هناویانه و ئه

وه بۆ  وه بۆ پش ئیسالم و له ڕی ئیسالمه ڕته گه ی ده گ و ڕیشه وێ آه ڕه آه رده ده، بكرێ
وه و  هب پش ئیسالم آۆبكرن ره آانی عه قالیده ات و تهر عاد گه ئه. وه ته ئمه گوازراوه

آو  وهقالیدانه  و عادات و ته لهندی  ی ئیسالم چهر یامبه بینین آه په ده،  لوه بكرێانباسی
و  نه ئهآا ند به زیره آه چهزانین  ده، آردوون سكاری نه دهو وه  ته خۆی هشتوونه

آو  وه، ر له ئیسالم آانی به  آۆنه ڵ دینه گه ن لهكش آراو تی تكھه  هناویهی بادیئانه مه
عادات و وای شتیش و  رده ت زه نانه تهمانی و بیونی و  ئهت و  هودیه ت و یه سیحیه مه
  وه آه و آتبه بخونته ستی ب با بچ ئه به ش آه مه وه ئه. بی ره ی عه قالیدی بادیه ته

  /http://bible. 7p. com/koran: ت به قورئان باره سه، یه وه ی خواره و جۆره ی به آه لینكه
به وه  ئهش وه جگه لهبز د آانی به ی آتته. ڕنتیش  وه به تایبه خلیل عبدالكریم بخو

و  تی ئه ئازایه، سید القمنی. ڕز د آانی به و آتبه)  ه الی الدول هقریش من القبیل (آتبی
  . النی تر آردووه تی چی به گه بایه ره زانت و عه پیاوه ده

تی ئیسالمی   ریعه ی شه وه نده ساه جاركی تر فرۆشتنه وه هد و ئ زار و چوارسه ئاخر دوای هه
  . كی چیانشینی آوردستان هیچ ویژدانكی ئاگادار و هوشیار قبوی ناآات بیابان به خه

شزانم چ  م ده به، ی نده رم ڕۆچوون له گه ی هه آه رد و ئیداره م هه بۆیه منیش ده
وه  تی پبدرته رعیه د ساڵ شه سه زار و چواره ر له هه تی به ریعه ساتكه جاركی تر شه آاره
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وانی وه ئیخ ئاخر ئه. وه زار و پنجی پ پ بكرته ی دووهه ده كی سه و مشكی خه
نوسن له ژر  بجه ده ه ر هه سه ند دك له  چهدا بجه ه  ههموسلیمینن له آاتی آیمیابارانی

 رستانی په هو ته ی آه سیستمی نه و تاوانه ی ئهی وره رمی گه ندك آورد و له شه فشاری هه
ت  رعیه شه، ردییانه بكرێ به آو م به  ئهنبوو رگیز ئاماده نه م هه به، ر ه بهیگرن ب ده ره عه

ب آراب و دان  ره ی عه وه ته شكی نه  بهو تاوانه له دژی آو ئه روه هه. تبه زمانی آوردی بدا
آان به  مو ئیخوانه ش هه ستهو و هه ئه. نن دا نه ته و میلله به آولتور و زمانی ئه

  هالجامعه العربی (:رموێ فه نناشه آه ده لبه  ئهن سه ر شخ حه هه. زانن وه ده گرتووشهآ یه
گری  و هه ئه. ی ئیخوان هر زرنه و دامه ه ئیی تر وای زۆر قسه)  ه االسالمی ه للجامع هنوا

به هزی بی  ره تكی عه وه ی ده وه زراندنه بو سۆفیانه بۆ دامه ی آوڕی ئه ی موعاویه بیرۆآه
، بیشدا ره یری عه و غهب  ره آانی عه ویه موو زه ر هه سه ئیسالمیزم لهمامكدراو به بیری پان ده
یان له  گ و ڕیشه زرن و ڕه ولی دابمه یخوانی ده وای لكرد ئوش بو یه  بیرۆآهو ر ئه هه
موو  و هه ی ئه رچاوه وه سه ته ئاخر تا ئستا لیان پرسراوه. مو وتانی ئیسالمی دابكوتن هه
آگرتوو داوا  یه. وتوون رم له گوی گادا خه آانی هه ته یان آویه؟ یان حكومه و پوله پاره
و داوایه  ڵ ئه گه آه منیش به توندی له، آرێ رف ده ت چۆن سه ی حكومه آات بزانرێ پاره ده
یه و له  آانی له آووه ی پاره رچاوه یه ئاشكرای بكات سه آگرتووش ئاماده م ئایا یه به، دام

  . میش بات؟ قه و هی دوه الوه حه میان به آه  یان داوای یهآات؟؟ رف ده چی سه
ك ئیش  ی دینی خه ر عاتیفه سه روپك لهر حیزبك یا گ ترین تاوانه هه وره پم وایه گه

نھا  نھاو ته ته،  بگیرت و به چۆآی دابنتكی پوه نكه ناسكترین شتك آه خهچو، بكات
رام و ئامانجه  ك بۆ مهمما یه دین بكرێ به ده وه گرنگ ئه، ر دینكیش بت هه. دینه

  . ت سه آان و آورسی و ده سیاسیه
 و  ه یه آه به هه وه ئه، تی دووچاری هاتوون آیه ی آه پارتی و یه نده ترین گه وره بۆیه گه
ئیسالمیزم خۆش آردووه و پان یان بۆ پان مینه  زهآانی خۆیان وته ته چه سیاسه

كی  واری و دسۆزی و دپاآی خه خونده نهو داری  تی و نه آانیش برسیه ئیسالمیزمه
آانیان و زۆر  ست و ئامانجه به وه بۆ مه قۆزنه  دهیه و دوو ئیداره ئهی  نده آوردستان وای گه

ن به دونیای عروبه و  آه كی آوردستان ده ستی خه ین و هه ی زه وه به وردی ئیش بۆ گردانه
  . نداودا آانی ئیسالمی ئیخوانی له میسر و آه بیزمه ره عهفسیراتی پان ته
:   ده، لی ر عه ڕز ئۆمه كیدا بۆ بهم له وه بدو سوور ڕز ئامانج عه آو به رچی وه گه ئه

ین آه وابزانین قورئان به ش بوو وای لكرد م زۆر گۆتنه م ئه به. زۆر گۆتن قورئان خۆشه
م تا  رك گووتی من نوژ ناآه ئاخر جارك براده. ڵ بب آانمان تكه ڵ جینه گه و له آوردیه
ی بانگ  جا آوڕم ئه: وێ بوو گووتی هسته زمانیش ل مام حاجیكی به، ب به آوردی بانگ نه

و زۆر  بۆیه ئه، و شته ڕووی دا ر من ئه رامبه ش نوآته نیه و له به مه ئه! به آوردی نیه؟
مه به ئاسانی آاڵ  سته ك و ئه ر خه ته سه آی پیرۆز و سیحراوی داناوه گووتنه آارایه

مان ل بارگاوی  آه وتهوای  ش و هه وه آه خاسمه آه پانئیسالمیزمیش دته نه، وه بته
ن و  آه هراوی ده كی آوردستانیش ژه ی خه  آه ریئانه ت دینداریه به هنان وه و ته آاته ده

موو  له هه. ن آه كی آوردستان بار ده ڕ له خه ڕزپهرآی  وره و ئه ك گیروگرفتی گه آۆمه
كیدا و تاآه  ونی خهر ی گووناهه له دڵ و ده ش ترسناك تر دروستكردنی عوقده و شتانه ئه

  . آگرتووی ئیسالمی و پانئیسالمیزمه  یهرفرازی  و سهشت هه یشتنیش به به ڕگای گه
ی  نده بوو وازی له گه ق ده تی آوردستان عا وایه ته  بزاڤی نهنھا بۆ جارك بۆیه خۆزیا ته

ری بازرگانه به دین  ی به وه وه بۆ ئه دایه یان ده آه له ندی گه وه رژه هنا و ئاوریان له به ده
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دا  و خونه زۆره ان بهیی زه نھا جارك به بت و ته  نهآان چیتر زمانیان درژ مامكداروه ده
  . خۆیی و ئازادی ڕشتوویانه ربه  سهكی آوردستان بۆ وه آه خه هاته ده

ڕزیش بزانن آه من به هیچ جۆرك دژی دینداری  رانی به موو خونه ر و هه ڕز ئۆمه با به
وه  ستمه وه ی آه دژی ده وه ئه. ن آه فتار ده وه و چۆن ڕه نه آه چۆن بیر ده، ك نیم خه
ترین تاوان و  وره ش گه وه ئه، ت سه یشتن به ده آان بۆ گه مامكه دینیه ده، آانن مامكه ده
  . یه نده تانی ترین گه ره سه

  
  :لی ر عه ڕز ئۆمه تی به لینكی بابه* 
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