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  انی تر بهت موو میلله ک هه وه،  ئسالم بۆته  خواستی خۆی نه رگیز به کورد هه: زیڕ برای به
 زۆر  ل بهإ س1400ش یتی کورد پ کردنی ئافره نیزه  که ربینو به ر و تانی و سهیبری شمش زه

، کان عسیه ستی به  ده  به کراوه نفال نه م جار ئه که بۆ یه 20ی  ده  سه کورد له.  ئیسالم ته بوینه
ی  ددینه  بۆ مه  انفال کراوه والوه له  جه تی کورد له تاب ئافره  کاتی عمری کوڕی خه کو له به

  . پیرۆز
نین و ییخۆ  ئه های ساه  ساه ی که یه ڕازاوه  و کراوهی ترشو خو  به ژووهیو م ئه

ی بوا  تا که.  ژووهیدرۆی م و  فسانه ئه،  وه به ره ن ئیسالم و عه الیه ستمان له رده به ته خراوه
؟ تا  دینه  و مه ککه کانی مه ر ڕاسته  سه ڕڕا و پیاوه وتی حه شکه کانی ئه  چیرۆکه ین به بکه
   کوشتن و تانکردن و به  له جگهی ب ین؟ که ند بکه سه  باشی په به) فتوحاتی ئیسالمی (ی که
  .  بووه بدکردنی پیاوان هیچی تر نه عه ت و به  کردنی ئافره نیزه که
ک؟  یه وهی ج ش به.  ئیسالم  خواستی خۆی بۆته  کورد به  گوایه یت کهی تدا ئه که  نوسینه له

 چ  ی به کی خۆیانیان بۆ ناردین؟ ئهیرڕاست یان سهک بوو؟ یزمان  یان بۆ ناردین؟ به چ نامه
  ک ئاخافتن؟یزمان
ی  که نگه نگاوڕه  ڕه ژووهی م ی که وه جیاتی ئه ؟ له وه تهیب رمان ئه به ی خه که، تییلی گ سه به

ی  که ته گبه  نه ژووهی م ک لهیڕ با ئاوه،  وه ینه  بکه ک دوبارهیموو ڕۆژ ب هه ره ئیسالم و عه
  کانمان و با بزانن که ڕۆه م رده به  ینه  بخه که ت ڕاستیهیب  و هیج نه وه ینه خۆشمان بده

  لهرشی ئیسالمیدا ی ه  له با بزانن که،  ئیسالم ته نکاری بوینهإر و تیبری شمش زه ش به مهیئ
ر   سه رشیان کردۆتهی ه با بزان که. ربیووه  کوردیان سهنجی  گه10000زوور  شتی شاره ده
و  (کانی ته  ئایه با بزانن که، سابخان  قه  به  و کراوه یانداوه کانمان و ئابوقه  و شارۆچکهیالد

کانی انفال و  ته رهو سو ) اقتلوا حیثوا ما وجدتموهم ) ( و اظربوا االعناق ( ، )  قتلوا فی سبیل الله
  .  وه  زیایشه  و به نراوهیپ رماندا سه سه به واوی ته به. . . .   و توبه بقرره
با ،  وه نینهیکانیان بخو نگه نگاو ڕه  ره ژووهیک میموو ئان و سات  هه ی که وه جیاتی ئه با له

کانی ما ئیسالم و بنه، ئیسالم بوونی کورد ی به کوردستان و پۆسه: ک کی وهیبیکت
هتد . . . تدا الفه تی خه وه ی ده  سایه گا له کۆمه، تی رایه مبه غهی ساڵ پ23، تی واته رمانه فه
  ؟  ژوو چیهیی تری م که  و بزانین الیه وه نینهیبخۆ

تی  سایه کی که یه له سه با دین مه، تیب ک نهیغانی هیچ دین ر و قهیر وشمش زهیس پار با که
ژیانی خۆی  نین خۆییبھیبا وازی ل، تیڕ په نهی ت که رماه بهی  وهی چوارچ ت و لهیب
م   ئهۆب،  وه ک چۆن دینی عیسایی توایه وه، وه تهیپاشاندا بتو ت و بۆخۆی لهیر ربه سه به
  که وه ی تواندنه تی پۆسه خ زانا یارمهی و زرقاوی و ش ک ئووسامه ش دوانی وه یه له سه مه
   . ن که راتر دهیخ

ر  سه  یاسا له ین که کی کوردی عیلمانی دروستبکهیت وه  ده وازبین کهخ با ئاواته
  . ین ک دروست بکهیر افغانستانیبری شمش  زه ک به نه، تی ب وه کهیمووشت هه

  
  نیشت چروست رده زه
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