
 لةنصوان كوفرو ئيمان داسةرطةرداين 
 سؤران عومةر

كصشةي ئةمِرؤي ئةوانةي ثصشتر خؤبة ئيسالمي زان و بـةالَم لةذصـر فشـارو تـرس دا وازهـاوردوون لـة                     
 كةالي ئةوان تونـدة يـان       وادةزانن بة دذايةيت كردين ئةسلَصكي شةرعي نامؤ      : ئيسالمي حيزيب ئةوةية    

ِرونتر بلَصم ئةوانةي   !  يان كوفر لةخؤ ِرازي بكةن       ابردووي خؤيان بكةن     دةتوانن ثاكانة بؤ رِ    كايت نية ،  
كة ثصشتر لةاليةنصكي ئيسالمي دا كاريان كردووةو ئيستة وازيان هصناوة بةهةرهؤيةك بصت دةبصت ئـةوة               

بة ئيسالمةوة  ِروون بصت اليان كة ئةوان نزيك يان دوربن لة حيزب طرنط نية طرنط ِرادةي ثابةندييانة                
تد زؤر السايي و الداين تر كةتوشي ....وةو سوكصكي دانا كة مسصلَي نةهصشتووةو سةك    نائةو ثابةنديية ! 

ئةطـةر  ! ثصويستة لةسـةريان    هاتووة ، ئةوانة ِرةنطة اليان وابصت مةعريفةيان قوتاريان دةكات لةوةي           
 مةعريفـةي   مةسةلة تةا مةعريفة بصت ئةوة كةس لةو كةمـة خوصـندةوارة ناطةنـة يـةك بـةمليؤين                

بووة بـةالَم ئـةو مةعريفـةو زانينـةي دةربـازي            )مةالئيكة(كةلةسةرةتادا مامؤستاي هةزاران    ) شةيتان(
سةرثصضـي و   نةكرد و كةوتة بةر نةفرةيت خواي طةورة ضونكة لةيـةك فـةرماين خـواي ثـةروةردطاردا                 

 مةعريفةية دةتطةيةنصت   و هةلَوصست لةسةر ئةو   كمةسةلةي ئيسالم تةا مةعريفة نية بةلَ     جةدةيل كرد   
ئةوةي كة بصـئاطاية لـة شـةريعةت و هةلَوصسـيت شـةرعي و تـةا ئـارةزوو عـةقلَ و         ،  بة حةقيقةت   

بةرذةوةندي كردؤتة ثصوةر و ِرةخنةي لة مةسةلةي ترسناكي كوفر و ئيمان و شريك و نيفاق و سياسةت و                  
ةما و هةلَوصسـتة دروسـتة شـةرعيةكان    تد ثص دةطرصت و  ثصي واية ئةطةر خةلَك بطةِرصتةوة سةر بن      ....

 بةرداشة بؤ هاِريين خةلَكي ، مـن شـانازي          يناخورافة و دان  ئةوة طةِرانةوةية بؤ عةقلَي دؤطماي خصلَ و        
 ...  و يةكدةطرصتةوة لةطةلَ ديـن دا      بةو  هةلَوصستة شةرعيةوة دةكةم كة هةلَنةسانةوةيةي بؤ شةهيدان        

ان بكـةوم   سالَ لةمةوثصش و شوصن سـونةيت ئـةو        ١٤٠٠ةِرصمةوة بؤ    شانازي بةوةوة دةكةم كة بط     وة دةلَصم 
سةالت و سةالمي خـواي لةسـةر       ( بست بةبست ، وة بطةِرصمةوة سةر ئةو شوصن ثصيانةي ثصغةمبةري خوا            

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع (  و لصي النةدةم ئةوةندةي بؤم دةكرصت       ) بصت  
 . رواه البخاري ومسلم ) ب لتبعتموهم حتى لو دخلوا جحر ض

مـن نامةوصـت جـةنطي زاراوة    .  بنـةما قسـةدةكةيت   وئةمة الي من طرنطة نةك تؤيةك كة بةبص بةلَطـة   
باسي دةكات ئةطةر تؤ ِرةخنة لة وةعزو ئريشاد و خوتةي مزطةوت           ) حممد عمارة (لةطةلَ تؤدا بكةم وةك     

من شانازي  ،  ويت طةر وةعزو ئريشادو مزطةوت نةبوواية       دةطريت ، ئةوة بزانة تؤ ئيستةش نةخوصندةوارب      
بةوةوة دةكةم كة بتوامن بطةمة ئةو ئاستة ئةطةر مةسةلة ِرازيكردين دلَي نةياراين ئيسالمة ئةوة من بؤ                

وون و ِرةزامةندي خواي    ئةوة نانوسم خةلَكي نةيارم ِرازي بكةم من بؤ ِرةزامةندي خواي طةورة هاتومةتة ب            
 ونت ِرصكدةخات لةطـةلَ بةرامبـةردا تـا بتوانيـت ئيـنحرياف نةكـةيت و طةمـةش بـةدونيا                  ايطةورةية ذ 

ثاشةِرؤذي خؤت نةكةيت ، تؤ ثصويستة بزانيت كة قسةكردن لة مةسةلةي هةلَوصسيت شةرعي قسةكردن              
تا بةئارةزوي عةقلَي موحنـةريفت بدوصـيت و مةسـئول          !! نية لة دةقي ئةدةيب يان هؤنراوةو ثةخشان        

 ! لةوةي دةيلَصي نةبيت 



و بـا ئـةم بؤضـونة خبوصنصـتةوة         شـةهيدان   ر نيطةرانة بةوةي خةلَكصك هةلَنةساوةتةوة بـؤ        ؤئةوةشي ز 
بطةِرصتةوة بة هةلَوصستة بص بنةماو نادروستةكاين دا و لةخؤيةوةو بص بةلَطة لة مةسـةلةيةك نةدوصـت                

م              اإلسالمية إن األمة (كة ئارةزوو يان بةرذةوةندي خؤي وادةخوازصت        ا من األم زة عن غيره ة متمي  أم
ا    ا آله ي حياته ا ف ا ومنهجه  . بثقافته

الى               ول سبحانه وتع ديرهم يق رامهم وتق ريم الشهداء واحت ه نهجه الخاص في تك ا  :( فاإلسالم ل َوَل
ونَ        ْم ُيْرَزُق َد َربِِّه اٌء ِعْن ْل َأْحَي ا َب ِه َأْمَواًت ِبيِل اللَّ ي َس وا ِف ِذيَن ُقِتُل َبنَّ الَّ  ) .  َتْحَس

اوئهم                     . وقد حث اإلسالم على الدعاء لألموات والتصدق عنهم وذآر محاسنهم واإلمساك عن مس
دون عن                            ه المقل ذا أمر محدث نقل ل ه م ب ى أرواحه دادًا عل ولم يرد في الشرع ما يجيز الوقوف ح

ول              أخرة أصبحوا م ان المت ذه األزم لمين في ه عين غير المسلمين وإن مما يؤسف له أن آثيرًا المس
ذين خدعهم               بتقليد غير المسلمين والتشبه بهم واعتبر هذا التقليد من التقدم والحضارة عند هؤالء ال
اآلداب               دوا أن التمسك ب ى بصائرهم واعتق سراب الحضارة الغربية وأعمى أبصارهم وطمس عل
ول                        يهم ق ذه األمور وصدق ف ل ه لمين بمث ر المس اإلسالمية تخلف ورجعية وصاروا يجارون غي

ال           رس لم إذ ق ذراع                  :( ول اهللا صلى اهللا عليه وس ًا ب برًا بشبر وذراع بلكم ش ان ق بعن سنن من آ لتت
وهم  ب لتبعتم ر ض وا جح و دخل ى ل لم ) حت اري ومس  . رواه البخ

فليس من منهج اإلسالم الوقوف حدادًا ألرواح الشهداء أو لما يعرف بالسالم الوطني فكل ذلك من                 
ي ال يقبل   ة الت ور المبتدع اس      األم ن الن ر م ا آثي ا وإن اعتاده الم وال يقره ا اإلس  . ه

ريعة     ي الش اس ف رعًا ألن المقي ائزة ش ا ج ا ال يجعله اس له ن الن ر م ل آثي م أن فع ي أن يعل وينبغ
ا      ي عليه ا بن لم وم ه وس لى اهللا علي وله ص نة رس اب اهللا وس و آت المية ه  . اإلس
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