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  ته س و ئایه نه" ی ه فسیری هه ته"ی جیاواز و  وه  و بیانوی لکدانه وه نه کۆیبکه  الی شاره  مهرچی  بۆ ئیسالم و قورئان، هه وه  پاساوک بھننهیچر هه

مژووی دوور خوا ی  رنامه  به ر له و الده" د مرته"ناوی کافر و  ک به کوشت و بی خه!  وه نه ی ئیسالم سپی بکه قینه ن ناتوانن ڕووی ڕاسته کان باس بکه قورئانیه
کی  ماشایه س ته رکه هه. ندن به  زۆر و زه وه نه که ئکید ئه  ته مه  ئه ی که تانه و ئایه ی ئه نموونه. گرت  ئه رچاوه  سه ووه  ئیسالم و قورئاندا و له  له یه و درژی هه

سورة ) يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال(، 216سورة البقرة ) كتب عليكم القتال(:وێ که او ئهرچ ی به ته قیقه و حه  بکات، ئه هتان م ئایه ئه
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون (، 39سورة االنفال) ون الدين كله هللاو قاتلوهم حتى ال تكون فتنة و يك(، 65االنفال 

سورة النساء ) واقتلوهم حيث وجدتموهم(، 4سورة محمد ) كفروا فضرب الرقابفاذا لقيتم الذين  (،60سورة االنفال ) به عدو اهللا و عدوكم
سورة ) كثوا ايمانهماال تقاتلوا قوما ن(، 12سورة التوبة )  الكفر انهم ال ايمان لهمةفقاتلوا ائم(، 36سورة التوبة )  المشركين كافةوقاتلوا(، 89

جزاء الذين يحاربون اهللا و رسوله و انما (، 14سورة التوبة ) م مؤمنينقاتلوهم يعذبهم اهللا بايديكم و يخزيهم، ويشف صدور قو(، 13التوبة 
 .....ندینی تر  چه ،وه.......... 33سورة المائدة ) .... وارجلهمون في االرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهميسع

 
 کافرن ی هوان  ئه دات که ک ئه نی خه و ها وه  بۆته دا دووباره تانه م ئایه  له وه ست و قاچیان ببنه  یان دهڕنن ی بیانکووژن، ملیان بپه  چۆن ووشه ببینن که

ر  رامبه به دا و له و کاتانه  حوکم و له ته دا بوونه) قرآن الکریم (  له ته م بابه یانی تری له  و ده تیانه  ئایه سه م نه ئه! ڵ بکرت گه یان له و جۆره بهن  وه نی ئه شایه
وشی  جکردنی ب خه رد و جبه وی بگه یه  په وانه ئه.  یان کردوه یادهکان پ لیفه موو خه  دواتریش هه وه.  براون ڕوه کاندا به ه) کافر(یارانی محمد و  نه

 .  کوشتار کراون یه رنامه و به  تا ئستا به وه مه رده و سه ها ئینسان له  ملیۆنه  و به ی محمده که قورئانه
 
ی ئیرهاب و  شه م بانگه کان ئه وته  مزگه شک له ری به  پارتیدا، مینبهکتی و فا ئاسای یه ی حوکمی خوله  ژر سایه ی پشوو له ند ساه م چه  کوردستانیش ئه له

   به شی که ال و شخانه و مه شکی زۆری ئه م بارزانی و به دهه لی باپیر و شخ زانا و شخ ئه ال عه ال کرکار و مه شیر و مه ال به مه.   کراوه ی لوه کوشتاره
دینی  الحه  و زید و سه کانی معاویه نموونهخو کردنی   به ته وتوونه کان که  و دوای نوژه وه کانه وته  مزگه بوون و نین، له اندا نهک  ئیسالمیه حزابه ڵ ئه گه ت له هاڕو
شیشیان   و ژنانی ببهلمانی و ئازادیخواز پ و عه سانی کۆمۆنیست و چه زو و فتووحات و ملی که یدانی غه  مه کانیان بۆ کردن به ی شاره رگه و ناوجه......یوبی ئه

 . کانیان ی ڕمه  نیشانه کرده
 
 دوای   پارتی لهی وه ئه.   هیچ شتکی تر نىیهر مبه کانی خودا و پغه رمایشته بردنی فه ڕوه  به له  بجگهن  یکه  و ئستاش ئه کان کردویانه ی ئیسالمیه وانه  ئه
  ڕوه مای قورئان به ر بنه ه س  له ی که ت و ئینسان کووژیه هری ربه و به  بۆ ئه یه وه  بیکات پاساوهنانه وه یه که زیۆنهف له ته وت له یه  ئه شخ زاناوهی  که ته حشیه وه

کان و قورئان  وته ه مزگ شک له قاف و به و تی ئه زاره  وه  گوایه رچت که ده  و باره ژر ئه  له رمانه وت بشه یه پارتی ئه.   رىیه  ئیسالم لی ببه  و گوایهچووه
ی  ر شاشه  بۆ سه وه رکه سه ر به ند مزه ڕی هنانی چه  له ربۆیه هه. کی کوردستان کردیان  خه ر به رامبه ی به که ی شخ زانا و گرووپه تىیه یه و دڕنده رین له ببه
   بکات که یه و قسه ڕ به توان باوه ک ئه.  ئیسالم رین له  ببه وانه  ئه ن و گوایهی خوا و قورئان وا نا شنه و چه ی پووچی له  قسه ته وتوونه یان که که زیۆنهف له ته
 ! ؟ ساموحه ت ئیسالم دینی ته شیرکی خونمژ ئه ال به مه
 
 فتوا  وه کانه وته  مزگه  بچن له الکان که  مه  به هدرای  نه  و مووچه ڕژرایه نه وقاف هه تی ئه زاره ند بۆ وه به  و پولکی زۆر و زه ک پاره ی دزراوی خه  پاره ر له گه ئه
،  وه وه ڕه و و میانه  توند ڕه حزابی ئیسالمی، به م ئه رده  به ته خرایه  نه  و بوکراوه ریده زیۆنی و جهف له زگای ته ر ده گه ڕنن، ئه پهن مل ب ک بده ن و هانی خه بده

  موو کوشتاره و هه گای کوردستاندا ببن و ئه  کۆمه یانتوانی له  ئه رانه وه م جانه یژن، چۆن ئه گا هه ر کۆمه رامبه  به ی ئیسالمىیه رچی ڕق و قینه تا هه
 !ن؟ بکه
 
تان و ئینسان مھنانی تیرۆریس رهه ی به ترین کارخانه وره کان گه وته وقاف و مزگه تی ئه زاره  وه ند ساه م چه  مژووی خوناوی ئیسالم، ئه  له ڕاستی بجگه به

  سه ئیتر به.  قوورگی ئینسانخۆرانی ئیسالمیدا ک بکرت به  و پولی خه وتنخواز و ئازادیخواز ناب بھن پاره پ و پشکه کی چه  و خه سه ئیتر به. کوژان بوون
که ری خه ر سه سه وقاف به تی ئه رهزا  وهو ناب و سه وه ننانی تیرۆر بکات رهه  بهی  بچووکانه و کارگه رشتی ئه رپه  بمین ده. مھبھ و  رگای ئه ئیتر ناب
ب  ئه. ک بن تکردنی خه حه ری ناڕه مینبهکان  وته یتر ناب مزگهئ. ڕژن ئه  ههرستی په ن و کۆنه که رئه  ده وای لوهت الکان فه  شخ و مه  بن که  کراوه وتانه مزگه



ن  کانیان بکه ک نوژه نگ و ب بۆژووکردنی خه  بده  که یه  بواریان هه نده وه نھا ئه ن، ته ی خۆیان بکه) قوا ته(وێ  یانه ه ئ شی که وانه بندگۆکانیان دابگیرن و ئه
  تر و پیرۆزتره ره و  گه وه  له زۆر رکه م کار و ئه ئه. کدا بن ژر چاودری خه ، له وه کرنه  ئه جۆره و   به شی که وتانه و مزگه ب ئه  ئه.کانی خۆیان  ماه وه ڕنه و بگه
مانی  تی ئه سه کان، ده واوی ئیسالمىیه ی شخ زانا و ته که کانی گروپه ه په  چه ی کاره نموونه. جی بکات وان بتوانت جبه ی ئه که شائیرىیه ته عه  حکومه که
 . وه  ژر پرسیاره ی تر خستۆته نده وه ئه

 و فتواکانی تیا  خانه م شخ و مشایه  جی ئه  که وتووتره  پشکه وه ب، زۆر له کتی و پارتی تیا نه فاکانی یه تی خوله سه ر ده گای کوردستان گه کۆمه
گایه م کۆمه ئه.  وه تهبب کی تیایه ها خه زاره  هه ک نىیه و ئه ڕیان به  باوه  کهئازا  هیچ دین ت ی ئهدبزراو بکی وه که. وانیش پاردین و ک من  سانب
 . ی ئیسالم و ئیسالمی سیاسی شه ڕه هه ر  به  وینه ، ناب بکه ئیست ئاته
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