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؟راقعیی  میشه ستووری هه کی ده ره ی سه رچاوه سه ن به که ان دهئکام قور  

 
رکوکی وا که پشه  

 
ی ) زیره لجه ئه(ی  ڕۆژنامه ستووری عراقی به ی داڕشتنی ده ندامی لیژنه لسافی ئه د ئه حمه ، ئه12.7.2005وتی   ڕکه ممه ڕۆژی چوارشه
ش دواتر دیاری  که ی فیدرایه و شوه تکی فیدرای بت وه  عراق ده وتوون که  ڕککه وه هر ئ سه  له که ندامانی لیژنه ئه: (سعودی گوت

و  بن سمی ده و کوردی زمانی ڕه بی ره ردوو زمانی عه بت، هه کی یاسادانان ده ره ی سه رچاوه و ئایین سه  ی یاسایه رچاوه ل سه کرێ، گه ده
و مافی  و کورد پکدت ب ره کی عه ره ی سه وه ته  دوونه عراق له  که شدا نراوه وه هنرێ، دان به میندارتی گشتی زمانی تورکمانی پکده ئه
 ). 12.7.2005یامنر  په). (گۆڕدرن بت، ئاو سرودی نیشتمانیش ده ختی عراق ده غدا پایته به. پارزرێ ش ده کانی دیکه وه ته نه
 

ی  رچاوه سه ن به وت بیکه یانه  ده ی ئایین که له سه ر مه سه وت له مه نیا ده کو ته کان، به ته ی بابه که  یه که ناو یه وت بچمه دا، من نامه لره
ترین قوڕ جاری  وره  گه وه ستووری عراقیدا جگیربت، ئه ده  له  وتنه و ڕککه و ئه ر بت گه ئه. م بکه ندک گفتووگۆ  کی یاسادانان، هه ره سه
ترین  وره کانیش گه به ره بۆ عه.  وه گیرته کان، ده به ره عه  له کانی تری عراقی جگه وه ته واوی نه و دواتریش بۆ ته کان تانیهم بۆ کوردس که یه
و  ی ئه گوره  به یی عراقیدا جگیر بکرت، چونکه میشه ستووری هه ده  له که ندامانی لیژنه ی ئه وتنه و ڕککه ر بتوو ئه ، گه وته سکه ده
و  ئایینی ئیسالم و قورئان ستنیش به پشت به و به ی کۆماری ئیسالمی ئران  هاوشوه تکی ئیسالمی وه ده بت به  عراق ده وتنه ککهڕ
ی  مافی چاره ، نه مافی مرۆڤ ، نه ربین ئازادی ده ئازادی بیروڕا، نه  ، نه دیموکراتی کان نه  ئیسالمیه موو وته هه کانی  ستووره ده
یمانی کوردستان  ندامانی لیستی هاوپه ر بتوو، ئه گه ئه.  و دانیپدا نانرت ت بوونی نیه لمانیه عه و نه ت فیدرالیه کان و نه وه ته ووسینی نهخۆن
ترین تاوان  وره گه  وه وتوون، ئه ری ڕککه سه ستوور له ی ده ندامانی لیژنه  ئه ی که وتنه و ڕککه ر ئه سه مانی عراقیدا، ڕازی بن له رله په له
ت  لمانیه ی عه کوردستاندا بانگشه  له وه یه و پارتی کتی  یه کان به  کوردستانیه و پارته یمانی کوردستانی لیستی هاوپه. ن ده نجام ده ئه
  کردن نیه وه گاته انان بت، ئهکی یاساد ره ی سه رچاوه  ئایین سه کاندا پکبن که به ره ڵ عه گه  له وه ر ئه سه عراقدا له چی له ن، که که ده
و  لمانین کوردستاندا عه نیا له یمانی کوردستان ته ندامانی لیستی هاوپه  ئه  که ر وابت، مانای وایه گه  ئه وتنه و ڕککه  ئه هیدان؟؟ خونی شه به

و  و دیلتی و ماڵ ورانی وه وسانه  چه له م جگهی قورئان، ئیسال گوره به.  ئیسالمی بن به مرین ده  خوار چیای حه نه گه ی ده وه دوای ئه
تیه تووشی  هامه موو نه و هه  ئه قورئانک که ؟؟  تی پیه ڵ و مرۆڤایه ، چیتری بۆ کۆمه ربین و سه و کوشتن و تان و دزی ڕو داگیرکردن شه
ی  و قورئانه ستوور؟ ئه کی ده ره ی سه رچاوه سه ستوور؟؟ کام قورئان بکرت به کی ده ره ی سه رچاوه سه  بکات، بۆ بکرت به گا کۆمه
و قاچ بین؟ یان  ست و ده ربین و سه  بۆ کوشتن هاندانه ی که و قورئانه یان ئه!!  بی شتکیتر نیه ره ی حزبکی شۆڤینی عه رنامه به  له جگه که

هیچ ڕیزک بۆ  ی که و قورئانه کات؟ یان ئه ژن ده تی به ایهترین سووک وره کو گه ، به هیچ ڕیزکی بۆ ژن نییه ر ک هه  نه ی که ئوق قورئانه
  وه که یه رموون بابه ڕز فه رانی به ؟ خونه و زانستکه وتن موو پشکه ی دوژمنی هه و قورئانه ڕی تر دانانت؟ یان ئه گرانی بیروباوه هه
ی  قسه  به ی که و قورئانه و بابزانین ئه ین مین بکه دئه مه نووسینی بورهان محه یشتنی قورئان له فسیری ئاسان بۆتگه یرکی ته سه

 : ت ، چی ده  تییه و برایه  ژیان وه که یه و به و ئایینی ئاشتی المی خوایه کان که موسمانه
 
ثاق فإما منا بعدوا فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی إذا أثخنتموهم فشدوا الو: ( دا هاتووه507 ل4تی  د، ئایه مه تی محه سوره له

و  ست لیان  ده ڕ بوون، بنه ی بباوه وانه یشتن به کاتک گه: " واته........).  وإما فداء حتی تضع الحرب أوزارها ذلک ولو یشاء الله
 ..............". ن ستیان بکه توندی بابه دیل بیانگرن به ما، به هزیان نه ن، ئینجا که که ن، تاکاتک کوشتاری زۆریان لده نیان بده رده گه له
زار  دان هه و سه و کاریپکراوه بووه  هه ته و ئایه دانی ئایینی موسمان ئه رهه ڵ سه گه  له ، چونکه  شتکی نوێ نیه دا هاتووه ته م ئایه ی له وه ئه
و  شکری تان ستی له ده ک کوردی ناموسمان بهزار د هه ند سه نویاندا چه و، له ربدراون و سه نیان دراوه رده گه کی ناموسمان له خه

، "ساب واو گۆشتیش بۆ قه نان بۆ نانه " یگوتووه خۆڕا نه کورد له.  ریان دراوه سه  له ترین شوه دڕنده بی ئیسالمی به ره مرۆڤکوژی عه
ب  ر ده  کراون، هه رده روه  په  نردراوی خوایه گوایه ی که که ی قورئانه گوره خواو قورئانیش به ران به ڕهنه دو باوه مه رانی محه یاوه

و  و سنگفراوان یی زه به و به و پک سانی ڕک ک که  نه ربچن  ده و دڕنده رو درۆزن رو داگیرکه و تانکه رده ربو دزو جه پیاوکوژو سه
!! ن که ی ده که  درۆ بۆ خواو قورئانه نده وه رانی کورد ئهدا تمه و سیاسه کان یه  ئایینی و پیاوه کان م، چۆن موسمانه  تناگه وه من له. ڕاستگۆ
 ئایین  ، چونکه ئایین نییه ندی به یوه  په م کاره ئه: (ت قورئان، ده ر به ی سه"شخ زانا"ی  که ی بانده رباره نگی کورد، ده به رپرسکی ده یان به
زۆر سواریان  ن و به تکیان بکه و قاچیان ببن، ئه ست ربن، ده  بکوژن، سهک ت خه  قورئان خۆی ده وه ئه).  مووانه ری هه وه خته بۆ به
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ی  رپرسه م به  ئه دیاره!!  وه شارنه ونی قورئانمان لده و ڕووی قزه ن که ڕۆکی قورئان ده ناوه  نکوی له سانه  که و جۆره چی ئه بن، که
 !! زانت مووان ده ری بۆ هه وه خته به  قورئان، بهی ناو جارییه و گاته  ناشیرین موو کاره و هه کوردستان، ئه

و   ناشیرین و ڕووه رپا بکرت ی موسمان به و نامرۆڤانه هل دژی ئایینی جه ، شۆڕشکی ڕۆشنبیری له  هاتووه وه  کاتی ئه پم وایه
 قورئان  نجام بدرت، چونکه  ئه وجۆره ارکی لهتوانرت ک قورئان ده ستن به پشت به نیا به ، ته وه ک ڕوونبکرته کانی قورئان بۆ خه دزوه
رککی وا  ئه. رام خواردن و حه ، داگیرکردن ، تان ، دزی ک، تووندوتیژی، هاندانی موسمان بۆ کوشتن یه تی دژ به ، ئایه ه  هه تی له پیه
بات  پانی خه  گۆڕه ی بنه وه ران بۆ ئه وه و لکۆه اندار تمه و سیاسه نووس رو ڕۆژنامه رشانی ڕۆشنبیرو نووسه  سه وته که تی ده تایبه به
 .    کات واریمان ده گای کورده کۆمه  له شه ڕه هه بی ئیسالمی که ره ی عه و نامرۆڤانه ت هاله دژی ئایینی جه له

        
ى القتال ان يكن منكم عشرون صبرون ياايھا النبي حرض المؤمنين عل: ( دا هاتووه185 ل 65تی  ئایه) تانکردن(نفال  تی ئه سوره له

ر  سه  له ڕداران بده ر، هانی باوه مبه ی پغه ئه " واته. )يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين آفروا بانھم قوم اليفقھون
  وه بن، ئه  هه ئوه س له د که ر سه گه  خۆ ئهسدا، د که ر دووسه سه بن به  زاده وه ، ئه ئوه بت له سی خۆڕاگر هه ر بیست که گه نگ، ئه جه
 ". بن ڕن زاده  بباوه ی که وانه س له زار که ر هه سه به

موسمان نین؟  سانک که ڵ که گه ڕکردن له و شه کات موسمانان هانبدات بۆ کوشتن د ده مه  محه داوا له  که ی قورئانه که  ئاشتییه وه ئایا ئه
دا،   یه م شوه تکی له روونی موسمانان ناچنت؟؟ ئایا ئایه و ده دڵ  له و کینه موسمانان تۆوی ڕق  بۆ هاندانی  قورئانی  و داواکاریه ئایا ئه
ی   یان کارگه یه  ئایینی ئاشتی وه ئایا ئه و بیکوژن؟ ن الماری بده سکی ناموسمان بن، په ر شونک تووشی که هه موسمانان ناکات له وا له
موو  ڕی هه ، شه وه ره ی سه ته و ئایه ی ئه گوره  به وکاته  وتکی ئیسالمی، ئه ی عراق ببته ر سبه گه  ئه ؟ ھنانی تیرۆریستانهم رهه به

 . ن که کان ده و کوردستانیه کان عراقیه جیھانی ناموسمان به
 
ره لکم وعسی أن تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسی أن تحبوا کتب علیکم القتال وهو ک: (ت ، خوا ده34 ل216تی  تی مانگا، ئایه سوره له

 شتکتان  یه وانه م له  التان، به شتکی گرانه  که رتان بیار دراوه سه نگ له جه"واته ). شیئا وهو شر لکم والله یعلم وأنتم التعلمون
زانت  ر خواخۆی ده دا بت، بگومان هه وه ڕ له چی شه ت، که شتکتان پخۆش ب یه وانه ها له روه دا بت، هه وه چی خر له الناخۆش بت که

   ".  نایزانن ، ئوه دایه چی خر له
  ن خواوه الیه سانی ناموسمان له و کوشتنی که و هرش بردن ڕکردن  بیاری شه وت که که رده  بۆمان ده وه ره ی سه ته م ئایه ی ئه گوره به

موو  ی هه گوره ، به رن ڕکه ربازو شه کانیش سه و موسمانه ره  خوا پیالن دانه واته که. جی بکات بهبت ج و مرۆڤی موسمان ده دراوه
جی  سکیتر جبه  که  که ر کارکه کی هه ره رپرسی سه ر به ، پیالن دانه وه کیشیه و کوڕیه م موو که هه پی قورئانیش به تا به کیش هه یاسایه

دوایی . یان پناخۆش بت که ڕکردنه ش شه سانه و که ر هاتوو ئه گه تا ئه  هه پندراوه ڕکردن سه ، شه و باسکراوهک روه شدا هه لره. کات ده
 و خوا بیزانت؟ یزانین ی مرۆڤ نه  ئمه ڕدا بت که شه بت چ خرک له ده
  
نگن، چاک  ڕگای خوادا بجه له " واته). الله سمیع علیموقتلوا في سبیل الله واعلموا أن : ( دا هاتووه 39 ل244تی  تی مانگا، ئایه سوره له

 ". رو زانایه ڕاستی خوا بیسه و دنیابن به بزانن
ی  قسه  به وا بزانن، چونکه ڕه سانی ناموسمان به که ڕفرۆشتنکی خۆیان به و شه المارک موو په  هه کات که موسمانان ده ش وا له ته م ئایه ئه

سانی  الماری که  په  که هاتووه قورئاندا نه ن له ده ن که که  درۆده سانه و که  ئه واته که.  پناوی خوایه وان له کی ئهموو کار خۆیان بت،  هه
ڕو مافی  و ئازادی بیروباوه ربین و ئازادی ڕاده دیموکراتی ڕی به سک باوه رکه کان هه زانن موسمانه خۆشتان ده. ن ناموسمان بده

 . نن یه گه دژدا ڕاده ڕی له و شه ن که د ده و کافری ناوزه  ناموسمان بت به ت هه لمانیه و عه و فیدرای کسانی و یه مرۆڤ
 
قتلوا الذين اليؤمنون بالله وال باليوم االخر واليحرمون ماحرم الله : ( دا نووسراوه191 ل 29  تی ، ئایه)شمشر(لتۆبه  تی ئه سوره له

ی  وانه دژی ئه نگن له بکوژن یان بجه " واته. )ن الذين اوتوا الكتب حتى يعتوا الجزية عن يد وهم صاغرونورسوله واليدينون دين الحق م
ق  وی دینی حه یه و په رامی نازانن حه  به رامیان داناوه حه ی به که ره مبه ی خواو پغه و شتانه و ئه  ت نیه ڕۆژی قیامه خواو به ڕیان به باوه
 ".کو گیانیان بپارزرت ن تاوه ناچاری باج بده ی به و کاته تا ئه ، هه)گاورو جوو (  له رتووکیان پدراوه  په ی که وانه ن، له ناکه
دایک  ڕی له بباوه  به یه  هه مینه م زه ر گۆی ئه سه س له خۆ زۆرکه. بت بکوژرت بت، ده خوا نه ڕی به سک باوه ر که ، هه ته م ئایه پی ئه به

  وه کانه ن موسمانه الیه بت له  ده وانه ماوه، بۆچی ئه خوا نه ڕی به کی وورد باوه یه وه  دوای لکۆینه یه سیتر هه رکه، یان زۆ بووه
و  و خنکاندن واسین و هه و سووتاندن ربین سه ر له یشتنی موسمانان هه ی تگه گوره کوشتنیش به.  بکوژرن ترین شوه دڕنده به

  موو موسمانک که  هه داته واو ده  مافی ته ته و ئایه ها ئه ره هه.  وه گرته ک ده و چه ردو ئاسن دارو به و کوشتن به  کردن پارچه پارچه
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ی  وه بیانووی ئه ، بیکوژن به وه لکھولی خوارده کی ئه یه وه  خواردنه رجۆره رازی خوارد یان هه سک گۆشتی به رکه زووی خۆیان، هه ئاره به
یان یانی  مه ، ئه وه کانه ن موسمانه الیه پارزرت له ن گیانیان ده  باج بده ی که سانه و که م ئه به. رام کردوون ی حه و شتانه ه قورئان ئ که
نت؟  یه رگرتن ناگه  وه  مانای خاوه وه ئایا ئه!! نت گرنگتر داده موو شتک به هه و سامان له  ئایینی ئیسالم پاره ند؟ دیاره چه ندی به و چه چی
ی  وه جائه. کات مان بۆ دروست ده-ال کرکارو شخ زانا و مه رقاوی و زه زار ئوسامه دان هه  سه هاو بگره زاره  هه وه ره ی سه ته م ئایه ئه
 . نت که ده ستی خۆی گۆڕ بۆخۆی هه ده  به بت، واته واتی ئیسالم نه رمانه فه ڕیشی به و باوه ستوورکی ئیسالمی بدات نگ بۆ ده ده

         
ی  وه ئه). "ة من الخاسرین ومن یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه وهو في االخر: (ت دا ده61 ل 85تی  مران، ئایه تی ئالعه سوره له

 ". تیشدا دۆڕاون قیامه بوڵ ناکرت، له ر ئاینکی تر بکات لی قه وی هه یه ئاینی ئیسالم په  له بجگه
مووشمان  هه.  کانی ترن  ئایینه ر به سه م  ، به یه بوونی خوا هه ڕیان به باوه کات که ش ده سانه و که  له شه ڕه ت هه نانه دا، ته ته م ئایه له
و  کوشتن  له ش بریتیه درت، سزاکه  سزا ده وه ی خۆیدا ئه ر ئایینیکه سه وام بت له رده ر به گه  ئه ، واته"بوڵ ناکرت لی قه"زانین  ده
 .نفالکردنکی تر  ئه و سامان، واته تانبردنی ماڵ به
  
ڕاستی خوا  به " واته).  صفا کأنھم بنین مرصوص أن الله یحب الذین یقتلون في سبیله: ( دا هاتووه551 ل 4تی  ف، ئایه لسه تی ئه سوره له
 ". قوڕقوشم رزی قایمی داڕژراون به ک کۆشککی به روه پناو ڕبازی خوادا، چونکه هه نگن له جه ده وت که ی خۆشده سانه وکه ئه
 خوا  ن، چونکه سانیتر بیاربده دژی که نگ له و جه سانی ناموسمان بکوژن  که دات که وخۆی موسمانان ده دا خوا هانی ڕاسته ته و ئایه له

و  ئه. ن  ناکه وایه  ناڕه ڕه و شه  ئه ی که وانه هن ل که ودا ده پناوی ئه ڕ له شه وت که ی زیاتر خۆشده سانه و که  ئه ت که خۆی ده
بیاری  کات که  موسمانانی تریش ده ودا، وا له پناوی ئه ن له که ڕک ده شداری شه  به ی که سانه و که ی خوا بۆ ئه ویستیه خۆشه

 .  یدان  مه زار تیرۆریستمان بۆ دنته دان هه سه  ته و ئایه ر ئه هه. وانیشی خۆشبوت ی خوا ئه وه ن بۆ ئه  بده ڕه و شه شداریکردنی ئه به
 
کی  چه  به ئوه " واته).  إنفروا خیفافا وثقاال وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم في سبیل الله: ( دا هاتووه194 ل 41تی  تی تانکردن، ئایه سوره له 

  وه پناوی خوادا، ئه گیانتان له و  وسامان ماڵ ن  به کۆشان بکهو جیھادو ت بن و ئاماده ڕن  ڕاپه وه تانه و پیاده سواره  به و و قوڕس سووک
 ".ن و تبگه  بزانن ر ئوه گه  بۆتان ئه چاکتره

کی  چه  به کات که خوا داوا ده. سانی ناموسمان دژی که یاندنی جیھاد له و ڕاگه ڕکردن  بۆ شه ر هاندانی موسمانانه ش هه ته م ئایه ئه
هیچ  ست له ک ده یه هیچ شوه کات به مرۆڤی موسمان ده کان، وا له وته سکه ی ده41تی  ئایه. ن سانیتر بده ی کهالمار و قوڕس په سووک

 .  دایک بووه مندادانی ئیسالم له  تیرۆریزم له لمنن که یسه  ده ن  و قورئانه ت و سوره ر ئه هه.  وه کاته هیچ نه و س له پارزت شتک نه
 
واعدوا لھم مااسطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم : (ت دا خوا ده184 ل 60تی  ردن، ئایهتی تانک سوره له

:  دات که رمان ده دا خوا فه لره). إلیکم وأنتم التظلمون وءآخرین من دونھم التعلمونھم الله یعلمھم وماتنفقوا من شي في سبیل الله یوف 
و هۆکانی تری  سپ  ئه موو جۆره کردنی هه ئاماده و له ن ی بکه ڕو ئاماده  گه نه هزکردنی سوپای ئیسالم بیخه  بۆ به  توانادایه رچی له هه"

رخوا خۆی  کو هه و نایانناسن، به  نازانن کن  ئستا ئوه ن تادوژمنانی ئستا پی چاوترسن ببن که که می مه رخه مته  که وه گراستنه
 ". متان لناکرت  سته و ئوه وه وته که ستتان ده و ده فیۆ ناچت  به وه پناوی خوادا، ئه خشن له ک ببهرشت و هه یانناست ده

دژی  کارهنانتی له و تانکردن دواتریش به کردنی سوپای ئیسالم و ئاماده هزکردن دات بۆ به سانی موسمان هانده دیسان خوا که
  ی که سانه و که دات به نی پاداشیش ده ها خوا به روه هه. کانتی و تۆقینی دوژمنه چاوترساندندا ئامانجی  خوا لره. ناموسمانان
. النی ناموسمان گه ردانتی له و تبه بی ئیسالمی ره نفالی عه کی ئه  دروستکردنی سوپایه یه وه ئه. ن که ج ده و جبه کانی ئه داواکارییه

  لمن که یسه  قورئان خۆی ده  نییه وه ی ئه ئه!! یامی ئیسالم نین گری په و تیرۆریزم هه یرۆریستت: ن ن ده فامیش هه سانی نه جاکه
 ؟     بووینه وره رمی ئیسالم گه و نه رم ی گه ناو بشکه تیرۆرو تیرۆریزم له

 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم شهر الحرم فاقتلوا المشرآين فاذا انسلخ اال: ( دا هاتووه187 ل 5  تی تی شمشر، ئایه سوره له

  وه ، ئهرچوون سه کان به رامه  حه  مانگه کاتک که"  واته)  غفور رحيم  فإن تابوا وأقاموا الصالة وءاتوا الزکاة فخلوا سبيلهم إن اهللاآل مرصد
یان  و بۆسه مین ها که روه دانن بۆ چاالکیان، ههدیل بیانگرن، سنوور  ستتان لیان گیربوو، یان به ر کوێ ده هه کان بکوژن له موشریکه

...... و  کاتیاندا، وازیان لبنھنن و نوژیان کردو زه یان و کاره یان کردو وازیان هنا له ر تۆبه گه باردا بۆ دانن، جائه موو شونکی له هه له
 ." 
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دیاری  ی که و مانگانه ڕبوونی ئه م نازانم بۆ دوای تپه بهدات،  کان ده گوی موسمانه ی کوشتن به شدا خوا دیسان بانگشه  لره
وت کوشتن  ، بۆ نایه دا پناخۆشه و مانگانه کی له ر خوا کوشتنی خه گه جا ئه! و ساتکدا بت ر کاتک هه  له ر کوشتنه کوشتن هه!! کردوون

 گیانی مرۆڤی  داته رده ر مرۆڤی موسمان به بت، بۆ هه ر هه گه  خوا ئه بکات؟ نازانم غه ده کاندا  قه موو مانگه هه و له ک یه موو شوه هه به
ستی  ده مرۆڤ به نت، که یه گه  مانای چی ده مه یدا باسی کردوون؟ ئایا ئه که قورئانه خۆی له ت ناکات، که ی قیامه ڕی ڕۆژ و چاوه ناموسمان

ی  وه ، بۆ ئه  مرۆڤی دروستکردووه وه  خوا بۆ ئه واته تدا سزایان بدات؟ که یامهڕۆژی ق ی خۆی له که سته ده ستی دارو ده و دواتریش به مرۆڤ
 !! وت یه خۆی ده که وابژیت که ک مرۆڤه وت، نه یه خوا ده مرۆڤ وابژیت که

 
سبیل الله فیقتل أو فلیقتل في سبیل الله الذین یشرون الحیوة الدنیا بالخرة ومن یقتل في : ( دا هاتووه89 ل 74تی  تی ژن، ئایه سوره له

س  رکه ڕۆژی دوایی، جا هه فرۆشن به ی ژیانی دنیا ده وانه پناوی خوادا، ئه له) بکوژن(نگن  بجه " واته). یغلب فسوف نؤتیه أجرا عظیما
و  وره دا پاداشتی گه ئاینده  له وه ست بھنت، ئه ده وتن به رکه هید ببت، یان سه و شه ر بکوژرت گه  ئه وه پناوی خوادا ئه نگت له بجه

 ". خشرت به بسنووری پده
و  وه قننه کاندا بته  گشتییه شونه و خۆیان له ستن خۆیان ببه تی له.ئن.یان کیلۆ تی ده  به کات که نجانی موسمان ده گه  وا له یه ته و ئایه ئه
و   پان شته هه  بۆ به کردنیانه وانه ویش ڕه وت، ئه خوا ده ن له پاداشتیا نجانه و گه  ئه زاران مرۆڤی سیڤیل بکوژن، چونکه و هه دان سه به
ڕی  کاتی شه دا له1994سای   له م که و ڕوداوه بکه زانم  باسی ئه ستی ده پوه دا به لره.  یه که  حۆریه72رگرتنی  ی خواو وه که رینه به

   حۆریه72و  فی ئه نجکی زۆری به  گه ه  کۆمه وه ن بزووتنه و ده وه گنه ده. ی ئیسالمی ڕویدابوو وه و بزووتنه کتی نوان یه
  ننه یه یگه چت، دواتر ده هۆش خۆی ده و له بت  بریندار ده ی ئیسالمی وه نجکی بزووتنه کاندا گه ڕه شه ک له یه له. تاندبوو ه لخه هه
  وه جلی سپیه بینت دوو کچی جوان به و ده وه هۆش خۆی دته هند کاتژمرک ب پاش چه. ن که ری ده سه ولرو چاره ی هه خۆشخانه نه
 ی تر؟ که  حۆریه70ی کوا   دوانتان، ئه وه ئه: پرست و ده کات رن، ڕوویان تده  سسته و کچانه و نازانت ئه و ئه ستاون ری وه ر سه سه له
 
   أولئک یرجون رحمت الله والله ن هاجروا وجھدوا في سبیل اللهإن الذین آمنوا والذی:  ( دا هاتووه34 ل 218ی  تی مانگا، ئایه سوره له

  وانه پناو ڕبازی خوادا، ئا ئه  له و جیھادو تکۆشانیان کردووه ی کۆچ وانه و ئه ڕیان هناوه باوه ی که وانه ڕاستی ئه به  " واته). غفور رحیم
 ".  ڕاستی خوایش زۆر لخۆشبوو و دلۆڤانه ، بهردگارن روه بانی خوای په و میھره ت حمه مای ڕه ته هیواو به به
کات بۆ خۆ  یان ده و ئاماده دژی مرۆڤی ناموسمان  له ر هاندانی مرۆڤی موسمانه ش هه ته و ئایه کانی پشوو، ئه ته ی ئایه شوه به
 . دژی ناموسماناندا ڕ بدات له جاڕی شه نک که ر الیه و بۆ هه وه قاندنه ته
 
فقتل في سبیل الله التکلف إال نفسک وحرض المؤمنین عسی الله أن یکف بأس الذین کفروا : ( دا هاتووه91 ل 84تی  ئایهتی ژن،  سوره له

ها هانی  روه ، هه رشانی خۆته سه ر له  هه رکه و ئه  ئه پناوی خوادا، چونکه له)  نگه بجه ( بکوژه " واته). والله أشد بأسا وأشد تنکیال
و زاتان بکات  ریان بگرت و به وه نته ڕان بسه  بباوه  هز له وره  خوای گه زادا، ئومد وایه غه شداریکردن له  بۆ به ڕدارانیش بده باوه
 ".  وه نته سه یان لده ختی تۆه و سه توندی و به تی زۆرتره سه  خوا هزو ده ریاندا، چونکه سه به
سانی تریشیان  کو داوای هاندانی که ڕو جیھاد بکات، به شداری شه کات که به مرۆڤی موسمان ده  داوا له نیا ک ته وه نه ره ی سه ته و ئایه له

ن   ڕاست ناکه واته که. دژی ناموسماناندا ڕکدا له ر شه هه رخات له سه  موسمانان به دات که شیان ده وه نی ئه ها خوا به روه هه. کات لده
 !! ن زا بده و بانگی جیھادو غه ن سانیتر بده الماری که بت په هاتووه، موسمانان ده ا نهقورئاند ن له  ده ی که وانه ئه
    
دژی یان بکوژن  نگن له بجه " واته). فقاتلوا أئمة الکفر أنھم الایمان لھم لعلھم ینتھون: ( دا هاتووه188 ل 12تی  تی شمشر، ئایه سوره له
 ". ڕی خۆیان بھنن بباوه ی واز له وه ، بۆ ئه ڕکیان نیه وهوان هیچ با ڕاستی ئه رانی کوفر، به سه
نجی  جا کات گه.  خوا نیه ڕیان به باوه ی که وه بیانوی ئه رانی کوفر یان بیانکوژن به دژی سه نگن له بجه کرت که دا داوا ده ته و ئایه له

   بگاته رچی زووتره و هه وه قنته ڕدا بته ناو بباوه ک به کۆمه  به ناکات خۆی وه ی ئه له ، چۆن په وه خونته تکی وا ده موسمان ئایه
 ودا؟ پناوی ئه ی له وه قاندنه کات دوای خۆته  ده خوا بۆی ئاماده ی که  حۆریه72و  رمی ئه و نه رم شی گه باوه

  
ی  ڕگه و له ترسن  ئیتر مه واته که "( واته).  سمیع علیم لله واعلموا أن ا وقتلوا في سبیل الله: ( دا هاتووه39 ل 244تی  تی مانگا، ئایه سوره له

 ).  رو زانایه ڕاستی خوا بیسه و دنیابن به نگن، چاک بزانن خوادا بجه
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،  هل دان ئزیدی، فه سه نجانی موسمان به  گه  که ختوخۆڕا نیه  له بۆیه. لکی ناموسمان بکوژرت بی ترس خه کرت به دا داوا ده ته و ئایه له
 موسمان  له ی فه وه ر ئه به ، له وه تننه قه کان ده و کوردنشینه ، ئزیدی له  فه و شاره ک ڕه گه لشاو خۆیان له و به بن رده و کورد سه ک به شه
 .وانیش کافرن و ئه ریکاو ئیسرائیلی کافرن مه یمانی ئه و کوردیش هاوپه رستن یتان په  شه و ئزیدی گوایه نین

  
الذین امنوا یقتلون في سبیل الله والذین کفروا یقتلون في سبیل الطغوت فقتلوا أولیاء : ( دا هاتووه90 ل 76تی   ژن، ئایه تی هسور له

پناوی  ڕن له ی بباوه وانه م ئه ، به)نگن جه ده(کوژن  پناوی خوادا ده ی بوادارن له وانه ئه " واته). إن کید الشیطن کان ضعیفا الشیطن 
 ".  و الوازه یتان پووچ ڕاستی پیالنی شه یتان، به رانی شه نگن دژی یاوه بجه نگن، ده جه مکاردا ده سته
ڕی  و شه ی خۆیان ڕی تیرۆریستانه شه ن به ده تی ده وایه و ڕه ستن به کان پشتی پده و ئیسالمییه ب ره عه    که یه ته و ئایه ق ئه  ده وه ئه
 . ن به مکاران ناوده ڕی سته شه ناوبردنی تیرۆریزمیش به له
  
ین یحاربون الله ورسوله ویسعون في االرض فسادا أن یقتلوا أو إنما جزاء الذ: ( دا هاتووه113 ل 33  تی لمائده، ئایه تی ئه سوره له

بگومان  " واته). یوصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خالف أو ینفوا من االرض ذلک لھم خزي في الدنیا ولھم في االخرة عذاب عظیم
سادو  ی فه وه ن بۆ بوکردنه ده وڵ ده رمی هه گه و به ن که ی ده که ره مبه تی خواو پغه و دوژمنایه نگن جه  ده ی که وانه پاداشتی ئه

  وه  ببدرت، یان دوور بخرنه وه وانه پچه و قاچکیان به ست خاچ بدرن، ده بت له بت بکوژرن، ده ده:  یه وه ر ئه ویدا هه زه وشتی له دڕه به
   ".  یه یان بۆ هه وره و گه خت تیشدا سزای سه یامهق دنیادا، له  بۆیان له رشۆڕیه و سه تی جاه  خه وسزایه وت، ئه له

قورئاندا   له ن گوایه یش ده-کان  کوردستانیه و پارته تی کوردی سیاسی کاسایه و له ڕۆشنبیران ت زۆر له نانه کان، ته  موسمانه له جگه
  وه ره ی سه ته و ئایه ی ئه گوره به.  وه خاته درۆده به  سانه وکه چی قورئان خۆی ئه  بکرت، که  پارچه و پارچه هاتووه، مرۆڤ بکوژرت نه
تیان  و ڕۆژی قیامه کات  ده و قوربانیانه ختتر له ی سه شه ڕه وی، خوا هه ر زه سه و قاچ بین له ست و ده خاچدان و له ڕای کوشتن ره سه
ی  و شوعبه ی ئیستخباراتی شیمالی نزومه و مه سری نیھائی و قه منی عامه و ئه رات و موخابه که  سووره منه و ئه من زگاکانی ئه ده کات به لده

 . ن رمی مردوو ڕازی نین، ڕاست ناکه و شواندنی ته کوشتن خواو ئیسالم به: ن ی ده وانه  ئه واته که. 5
 
فان انتھوا فان الله بما یعلمون  لله  وقاتلوهم حتی التکون فتنة ویکون الدین کله: ( دا هاتووه181 ل 39تی  تی تانکردن، ئایه سوره له

  ".مووی بۆ خوا بت ر هه رداری هه رمانبه منت، تادین فه  نه بیانکوژن تا ئاژاوه " واته). بصیر
و داگیرکردنی وتی  الماردان ڕکردن، په دان، شه سداره و قاچ بین، له ست دات بۆ کوشتن، ده هانی موسمانان ده  قورئانک که یره سه
  ته و ئایه ر ئه سه  له بییه ره  عه و ووته ڕاستی ئه به. منت  نه کو ئاژاوه دژیان تاوه نگن له و بجه ت بیانکوژن و تانکردن، ده یتر، دزیسان که

    ).م، شکاتی لکردم ی شکاتی لبکه وه رله و گریا، به لیدام:  ، واته)ضربني وبکی، سبقني وإشتکی: (ت ده  که بت، ج ده جبه
 
ی  ی سوره73تی  ی ئایه   دووباره  دا که561 ل 9تی  حریم، ئایه لته تی ئه ها سوره روه  و هه199 ل 73تی   ئایه تی شمشر، سوره له

ر دژی کافرو  مبه ی پغه ئه " واته). غلظ علیھم ومأواهم جھنم وبئس المصیر یاأیھا النبي جاهد الکفار والمنافقین وا: ( ، هاتووه شمشره
و  نجامکی خراپ ره  سه ، ئای که خه یان دۆزه نزگه و مه نجام ره  سه وانه ریان، ئه سه  له و توندو تیژبه  و تبکۆشه  نگه کان بجه ووڕوهد

 ".  ناشرینه
،  پنن ڕاندا بسه ر بباوه سه و توندوتیژی خۆیان به نگدا بت جه وامی له رده به  به کات که د ده مه  محه ش، قورئان داوا له ته م ئایه پی ئه به
د بکات بۆ  مه محه قورئان داوا له جا که. خ ی دۆزه که رمه  ناو ئاگره گه داته و دیسان فیان ده وه ش دی ئاو ناخواته وه چی خوا به که
رچی زووتری  پناوی هه و له کات  قورئان باسی ده ی که  دفنه شته هه و به پناوی ئه نجی موسمان چۆن له ڕان، گه ناوبردنی بباوه له
ناو  و له ستت خۆی نابه تی له.ئن. کیلۆ تی5، یاخود  ک  چه ست ناداته ، ده  حۆریه72و  می ئه  نوده  م خستنه و ده ش کردن باوه له

 ؟ وه قنته ترین بازاڕدا خۆی ناته ئاپۆڕه
   
ی  ئه " واته.....). ن آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظـةیاأیھا الذی: (ت  دا ده207 ل 123تی  تی شمشر،  ئایه سوره له
و هزو تواناتان تیادا  و باتوندو تیژی رتاندان وروبه ده  به وه بنه لتان نزیک ده ی که ڕانه و بباوه نگن دژی ئه  بجه ڕتان هناوه ی باوه وانه ئه
 ". ن دی بکه به

نزیکیاندا  ڕان به بباوه ڕن  گه کات که لنه و داواش ده ڕان الماردانی بباوه و په  بۆ کوشتن دات  موسمانان دهبۆجارکیتریش قورئان هانی
و  ی موسمان وه زووی نزیکبوونه و خوا ئاره لمن، قورئان سه ش بۆمان ده مه ئه. ن فتار بکه یاندا ڕه گه توندوتیژیش له و به  وه بسوڕنه
 . ن که کو یاساغیشی ده ن، به ر ناکه ههک  ڕان نه بباوه
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، )کان بکوژن م موشریکه رجه سه "( واته). وقاتلوا المشرکین کافة کما یقتلونکم کافة: ( دا هاتووه192 ل 36  تی تی شمشر، ئایه سوره له

 ". نگن جه  ده وان دژی ئوه کو ئه روه نگن ، هه کان بجه شریکه یان دژی مو
تاوانبارکردنی  کن له کان زیره و موسمانه ب ره  عه درت، چونکه موسمانان ده سانکی زۆر به  بت، مافی کوشتنی که ته ایهو ئ ی ئه گوره به
کات  بژاردندا نه هه شداری له سک به رکه هه: کانی عراقدا، سیستانی گوتی لبژاردنه کاتی هه بوو له نه وه ئه. ڕو موشریک  بباوه سانیتر به که

ی  بژاردنانه و هه شداری ئه سک به رکه هه: یاند ڕایگه) ی زانایانی تیرۆریست سته ده(ی زانایانی ئیسالمی  سته ش ده وانه پچه به).  هکافر
 کوفرو  ن به که ئاسانی تاوانبارمان ده  زۆر به وکاته ستوورکی ئیسالمی، ئه  ده ستووری عراق ببته ر ده گه جائه).  عراق بکات کافره

ر  سه ک ئیسالمی، بگومان له ین نه که لمانی ده و داوای وتکی عه ی خۆنووسین و مافی چاره و فیدرای  داوای دیموکراتی ئیلحاد، چونکه
 . ن که نفالکی ترمان ده شمان ئه و داواکارییانه ئه
 
  ئوه " واته). وأنتم االعلون والله معکم ولن یترکم اعمالکمفال تھنوا وتدعوا الی السلم : (  دا هاتووه510 ل35تی  د، ئایه مه تی محه سوره له

،  تانه گه  خوایش له بن، دنیابن که وتوو ده رکه  سه ر ئوه  هه ن، چونکه که دوژمنان مه خت له و داوای ئاشتی پش وه ن که سستی مه
 ".  وه نه م ناکه و لی که  نادات زایه تان به وه کاروکرده

: ن ده ی که وانه ی کوان ئه ئه. قامگیر بت وت ئاشتی سه و نایه موسمانان کات له ڕ ده وام بوونی شه رده ا، خوا داوای بهشد ته و ئایه له
و  یه تیئاش  دژ به وه ره ی سه ته و ئایه ی ئه گوره ، خوا به  نیه وه ی ئه ؟ ئه  ژیانه وه که یه و به بایی و ته تی و برایه ئایینی ئیسالم ئایینی ئاشتی

،  م هنانی تیرۆریستان رهه ی به  مۆگه ن به که  عراق ده وکاته عراق، ئه زرت له تکی ئیسالمی دامه ر بتوو حکومه گه وت؟ ئه ڕی ده شه
 .   ن که کی عراق ده خه موو دونیا به ڕی هه  شه و بۆ ڕازیکردنی خوا،  وه ره ی سه تانه م ئایه ستنیان به پشت به ها به روه هه
 
ی  و شتانه بخۆن له " واته. )فكلوا مما غنمتم حلال طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم(:  دا هاتووه18 ل 69تی  تی تانکردن، ئایه سوره له
 ".  انهب  لخۆشبوو میھره و خوایه ڕاستی ئه  به و دینداربن، چونکه خوا بترسن و پاک، له کی چاک حه ، به وتووه ستتان که ده که
ر  سه ی موسمانان زیاتر سووربن له وه  بۆئه  هاندانکه ش جۆره وه ئه. ر ڕکه کات بۆ موسمانانی شه الل ده دا خوا تانکردنیش حه لره

و  رکردنی ئه و مسۆگه نیزه سانی ترو بردنی که و سامانی که تانکردنی ماڵ  له کانی خۆیان وته سکه پناو ده ناو دوژمنانی خوا له کوشتنی به
 .  ی خوا بۆی داناون شته هه به
 
ماکان علی النبي من الحرج فیما فرض الله له سنة الله في الذین خلوا من قبل : (  دا هاتووه423 ل 38تی  حزاب، ئایه لئه ی ئه سوره له

 ". رشانی رکی سه ئه تی به خوا کردوویه  که وه  کارکهر رامبه به  له ر نیه مبه ر پغه سه ک له یه ه هیچ گوناه و هه). وکان امر الله قدرا مقدورا
و  خاچدان و له کوشتن و له کانی ئه رمانه جکردنی فه دات بۆ ججه کان هانده وخۆ موسمانه کانی پشوو، دیسان خوا ڕاسته مان شوه هه به
رشانی   سه وته ک ناکه یه ه  و هه هیچ گوناه دات که ان پدهی وه نی ئه  خوا خۆی به ویدا، چونکه ر زه سه  له وه و سینه و قاچ بین ست ده

 . و کانی ئه رمانه رانی فه جکه جبه
 
   رمی ولیبلی المؤمنین منه  قتلھم ومارمیت إذ رمیت ولکن الله فلم تقتلوهم ولکن الله: ( دا هاتووه179 ل 17تی  تی تانکردن، ئایه سوره له

ناوی بردوون،  و له کو خوا کوشتنی  کافرانتان کوشتبت، به بت ئوه نه وه: ی ئیمانداران وابوو ئه که " واته).  سمیع علیم بالء حسنا إن الله
 چاوی  خۆی کرده(کو خوا فیداو  تکرد، به نھا تۆ نه  ته و کاره کافران فدا ئه د کاتک مشتک خۆت ڕوو به مه ی محه تۆش ئه
 ".  ، زاناشه) دوعاو نزایانه(ری  ڕاستی خوا بیسه  به کی چاک، چونکه یه وه تاقی کردنه  به وه اقی بکاته، تائیمانداران ت) وه کافرانه

  خاته کان ده  خوا تاوانه سانی ناموسمان، چونکه و قکردنی که  بۆ کوشتن وخۆیه  هاندانکی ڕاسته وه ره ی سه وه کو ئه روه ش، هه ته م ئایه ئه
 .    )ک ئوه  من کوشتومن نه وه یانکوژن، ئه  ده ی ئوه سانه و که ئه: (ت ده هی ک وه ستۆی خۆی به ئه
 
  واته. )السارق والسارقة فاقطعوا ايديھما جزاء بما آسبا نكال من الله والله عزيز حكيم(:  دا هاتووه114 ل 38  تی لمائده، ئایه تی ئه سوره له
 ".  و دانایه ست ، خوا باده ن خواوه الیه  له که یه ش تۆه مه وایاندا ئه اری ناڕهپاداشتی ک ستی پیاوی دزو ژنی دز ببن له ده"

ی  ته و ئایه پی ئه و به کرت ج ده خای قورئان جبه  خاڵ به وه زرت، ئه عراقدا دامه تکی ئیسالمی له ر حکومه گه ی ئه وه دنیام له
کاری  دا نین که وه ڵ ئه گه  له ئمه!! ر بچووکترین دزی سه بدرت له کار ده رزه زاران هه تی ههس نجامی تاوانی دزیکردندا ده ئه و له وه ره سه
 .  کارانه و جۆره  بۆ ئه و قاچ بین زۆره ست م سزای ده یی بکرت، به رده و جه و ڕگری دزی
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و  ژن ک له ریه هه دقامچی له سه " واته. )آل واحد منھما مائة جلدةالزانية والزاني فاجلدوا : ( دا هاتووه350 ل 2تی  لنور، ئایه تی ئه سوره له
 ". ن ر بده پیاوی زیناکه

ر   به نه ده س ده زاران که لک هه نی خه رچاوی کۆمه به ر به ک هه  نه وه ناو خوا، ئه رعی به جکردنی شه کانی عراق بۆ جبه ئیسالمیه
کان  دژی ئرانیه  کۆماری ئیسالمی ئران له ی که ردبارانکردنانه و به ی ئه شوه ن تامردن به که  دهردباران س به ها که زاره لکو هه قامچی، به

 .  یکات ده
 
الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضھم علی بعض وبما أنفقوا من أموالھم : ( دا هاتووه84 ل 34تی  تی ژن، ئایه سوره له

فظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وأضربوهن فأن أطعنکم فال تبغوا فالصالحات قنتت حفظت للغیب بما ح
  هۆی ڕزو زیاده ش به مه ، ئه وه کانیانه ره ر هاوسه سه رشتیارن به رپه رکارو سه پیاوان سه " واته). علیھن سبیال ان الله کان علیا کبیرا

ژنانی ژیرو . ن که رج ده و سامانیان خه ماڵ  پیاوان له ی که وه ڕای ئه ره ندکی تردا سه ر هه سه  بهندک هه تی به خوا داویه  که وه رککه ئه
وت  یه ی خوا ده و نھنیانه ت ئه تایبه پارزن به کانیان ده و مرده کانیانن، نھنی نوان خۆیان ی مرده  گوایه میشه دیندارو گونجاو هه

تا  ره ن سه رپچی بکه و سه شی رکه ترسن سه  ده ش ئوه و ژنانه ، ئه وانی پاراستووه کانی ئه خوا مافه  کهی وه هۆی ئه پارزراو بن به
 .............".   ن بوو لیان بده ش سوودی نه وه ر ئه گه ن، ئه ناو جدا پشتیان تبکه بوو له ر سوودی نه گه ن، ئه ئامۆژگاریان بکه

  تی کردنه ترین سووکایه وره گه ن که ژنان بده دات له شیان ده وه رداری ژنان، مافی ئه  سه کاته دا پیاوان ده ته ایهو ئ ی خوا له وه ڕای ئه ره سه
  لیستی شیعه ر به مانتارکی ژنی سه ند پارله چی چه ست که  ده وتۆته که تیان نه وایه رمانه عراقدا فه کان له هشتا ئیسالمیه. کرت ژنان ده به
رج  مه ویش به مکوتی بکات ئه و ده ژنی خۆی بدات  له یه بۆ پیاو هه: ( لدوانیان داوه) ریتانی به) (تایمزی(ی   بۆ ڕۆژنامه یه وهم ش به

تیش  کمه بن، حی ی ڕازی بت، ژنکی دیکه که ب ژنه  و ده یه بۆ پیاو هه(ها  روه هه)!! هت  جنه که ی ژنه سته ر جه سه  له  پاشماوه که لدانه
تد ...و  م ر هاتوو ب دی کراو ڕگای ژنھنانی دووه گه سند سازبدات ئه و ناپه رعی ک کاری ناشه وه  نه یه وه می ئه و سیه م ژنھنانی دووه له

  و مافانه رووی ئه سه له)!! ر بکات  ژنی بۆ پیاو مسۆگه ب یاسایک دابژرت مافی فره ده(ش بۆ پیاو  و مافه بۆ دابینکردنی ئه)!! لگیرا
). 7 ل3.4.2005  ممه کشه  یه1752  بات، ژماره حیا، خه لی یه نی عه بدولغه عه). (بت و پیاو هه نوان ژن کسانی له ناب یه(ش  مافی دیکه

زۆر  و جیتریش به ن بت داوای چی بکه کانیان ده ن بۆ ژنان، ئاخۆ پیاوه و موسمان خۆیان داوای شتی وابکه ب ره ر ژنانی عه گه جا ئه
 پنن؟  بسه
ن  سه دا، دزار حه28.5.2005  ممه ی شه18  ژماره ی 1  ڕه و کاروباری ژنان، له الپه کشه  به ته  تایبه ی باران که نامه فته ها هه روه هه
ک  الیه مه:   تیایدا هاتووه  که وهووتارکی نووسی" نی ژنک  خاوه بته جاشدا مشکک ده  به کی ماره یه پرۆسه له"ناوی   به وه ولره هه له
ی  که پیاوه و دواجار له کوژن  ده که و ئینجا مشکه کات  ده مشکک ماره قدراوک له  ته جاشدا ژنه  به کی موره یه پرۆسه ولر له شاری هه له

 !! وه نه که ی ده پشووی خۆی ماره
ر  کو ئستاش هه  تاوه الیه و مه ئه.   کردووه مشکک ماره ی له و ژنه  ئه ی که الیه و مه و ئه" شخ زانا"نوان   له یه ک هه جا چی جیاوازییه

کانی کوردستاندا   ئیسالمیه نو بانده ربدات، شخ زانا له ولر شخ زانا به تی هه ر ئستا حکومه گه خۆ ئه!!  یه تی جارانی هه ڕزو حورمه
کان  و قونی ئیسالمیه  فرۆش ره و جگه  فرۆش ڕۆژه به ه دژی گه  له ی که زایه و جیھادو غه ههۆی ئ بت، به جاران زیاتر ده تی له ڕزو حورمه

 !!یاندبوو ڕایگه
فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فان خفتم االتعدلوا فواحدة او ماملكت : ( دا هاتووه77 ل 3تی  تی ژن، ئایه سوره له

ک ژن   بایه وه ر بن، ئه روه توانن دادپه نه ی که وه ر ترسان له گه ن، دوو، س، چوار، خۆ ئه بکه ژن ماره " اتهو. )ايمانكم ذلك ادنى االتعولوا
 ......". ن  بکه ماره
کانیتر  وه  توندڕه و موسمانه دری شیعه کانی ڕکخراوی به ته  چه وه کی تره الیه ، له ناوه ئیسالم هیچ ڕزکی بۆ ژن دانه ی که وه ڕای ئه ره سه
 10  ڕه  الپه3722   داو کوردستانی نوێ ژماره6.7.2005  پوکمیدیا له. ن یکه ژنان ده ر به رامبه  به رچی کاری ناشیرینه  عراقدا هه له

سید  ی ئه کارهنانی ماده به عراق به ر ژنانی سفور له سه هرش کردنه"ژرناونیشانی  و ووتارکیان له که ریه دا هه13.7.2005  ممه چوارشه
سید  ی ئه هۆی ڕشاندنی ماده کان به  ئیسالمیه  ڕکخراوه ربه کانی  سه ته چۆن چه ن که که  ده وه و باسی ئه نووسیوه"  دایه وه رزبونه به له
کانی خۆیان  تیرۆریستیه  الماره دا په"بار بدولجه  عه هانیه"و " بدوال  عه یه سومه"نویاندا  موچاوی ژنانی سفورو له و ده و قاچ ست ر ده سه به

.  غدا چاوکی کور بووه  خوندکاری زانکۆی به و هانیه واوی سووتاوه ته غدا قاچی به به تایی له ره  ماموستای سه یه سومه. ن ده  پده درژه
ند  ن چه الیه  له و ژنانه دا ئه شانهو هر م ئه رجه سه له: (ت کدا ده یه وه ڕوونکردنه له) مافی ژنان نگی بۆپشتیوانیکردن له ماهه ئۆفیسی هه(
و   نرخ مه  ئه و پیان وتراوه موچاویانداو قژیان بدراوه و ده ست و ده ر قاچ سه  به سید کراوه ی ئه شونکدا ماده و له  ڕفندران وه سکه که

باس حوسن  کو عه ها ناشخکی وه روه هه).  داوه ردا نه سه بات به و عه کردووه رمانی خوات نه ی فه  گوایه  که یه و تاوانانه سزای ئه
رگی  باو جلوبه و عه چه پۆشینی په  ژنان به و پویسته مان وتکی موسمانه که وته: (غدا وتی به  له یه کی ڕادیکالیی شیعه یه رکرده سه که
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  رگانه و جلوبه ی ژنان ئه وه ی ناچاربکرن بۆ ئه وه ۆ ئه کارک بکرت ب م پویسته سیدم، به کارهنانی ئه درژ ڕزی لبگرن، من دژی به
م ژنانی عراق  قبووڵ ناکه: (ت ر ژنان ده  سه سیدی کردۆته ی ئه و ماده ستگیر کراوه ده ی که و تیرۆریستانه کک له ها یه روه هه). بپۆشن
 ).  کراوه غه ده  قه ن خواوه الیه  له وه  ئه ، چونکه وه با بسوڕنه و عه چه ب په و به رگی خۆرئاوایی بپۆشن جلوبه
ر مۆدل  سه قژبین له.. ن ر بکه سه تان چاره  نابت ئافره سره کانی به پزیشکه"ناوی  ووتارکدا به دا له6.7.2005   له "یامنر په"ڕی  ماپه
" ت وسه لئه رق ئه شه"و " نجلس تایمز لۆس ئه"ی  و ڕۆژنامهردو هه کانیان له  زانیارییه که"  ته ریعه پاندنی شه ریکی سه در خه و به یه غه ده قه
تان  ریی ئافره سه  چاره ی که و دکتۆرانه ی باشووری عراق، ئه"  سره به"شاری  در له کانی به ته  چه کات که  ده وه  باسی ئه رگرتووه وه
 .  کوژرن ن ده که ر چاک ده ر مۆدل سه سه ی له انهرتاش و سه و ئه لکحول ، فرۆشیارانی ئه وه بنه ڕووی لدان ده ن، ڕووبه که ده
ستووری عراق  شنووسی ده هڕ  یاند آه ایگهڕ "نیویۆرك تایمز"ی  ۆژنامهڕ: ( نووسویتی21.7.2005یامنر ڕۆژی  ڕی په ها ماپه روه هه
یان  تدا ئاماژه وه ی ده  ئیداره یاسای  له  آه البردووهی  و مافانه ندێ له  و هه وه متریشی آردۆته كو آه ت ناپارزێ به ر مافی ئافره ك هه نه

 ناب   آه  آراوه وه  بۆ ئه آانیدا ئاماژه  بگه آك له  یه ست و له  ده وتۆته ی آه آه ستووره ی ده ۆژه پ  آه یاندووه ایگهڕ  آه ۆژنامهڕ.  پکراوه
 ق ته رگیری و ی هاوسه له سه  مه ستووره و ده له) 14(ی  پی بگه  به  آه وهیاندو ایگهڕها  روه هه. رع بت حكامی شه ت دژی ئه مافی ئافره

ی  یه و بگه  ئه  آه یاندووه اگهڕشی  وه  ئه آه ۆژنامهڕ.  بدات وه باره رع حوآمی له پی شه ب به  ده دادگا آهتی  سه  ده ته و میرات دراوه
 . )ماوه ستووری نودا نه  ده آات، له مان دیاری ده رله  په ت له شداری ئافره بۆ به% 25ی   رژه ت آه وه ی ده یاسای ئیداره

دژی  کان له  ئیسمیه درو بانده  ئستا ڕکخراوی به ی که و کارانه ئه".  ، هشتا لۆ لۆ ماوه یه  ل ل وه ئه " که  کوردییه نده کو په روه هه
رچن،  ریکا ده مه کانی ئه و هزه ست  ده وایتی عراق بگرنه رمانه واوی فه ته  به نن کات که، ببی ر هیچ نیه ن هه ده نجامی ده هاووتیان ئه

کانی  ته ی ئایه که  یه که و یه ت هاله می جه رده  سای سه1500تی ناشیاوی  ریعه رچی شه و هه که و خه  گیانی ئه بنه رده ئینجا بزانن چۆن به
 !!  پنن سه زۆر ده و ئران به و سعودیه ن مه و یه فغانستان کانی ئه تاه ه مشک ب و فتواکانی ئیمامه قورئان

   
:  لی نووسراوه رته زیز هه بدولعه بدوال عه نووسینی عه له) غایة االختصار(ی  وه ڕۆژی پشنگدار ڕوونکردنه"رتووکی  په ی 282  ڕه له الپه

 داوای   پویسته وه ڕته  بۆ کافربوون بگه وه یه تی ئیسالمه سک له رکه هه " واته). تلومن ارتد عن االسالم استتیب ثالثا، فإن تاب، واال ق(
 ". ب بکوژرت رنا ده گه ی س ڕۆژ، ئه  تاماوه وه بنه و، شاده وه شیمان ببه  په و کوفره له: ی بن و، پ ی لبکرێ تۆبه
زار   هه4زارو   هه3  وڕوپی به ندین وتی ئه چه له. بت بکوژرت ، ده وه شیمان بته ئایینی خۆی په س له رکه  ئایینی ئیسالم هه پی نیا به ته

چی  که. وتوون کی ناڕکیشی پ نه یه ت قسه نانه کو ته ی کوشتنیان ناکات، به شه ڕه ک هه سک نه چی هیچ که  موسمان، که ژن بووینه
ر  گه ست، ئه  سلمانی به می خۆیان له ی دووه دا کۆنگره2005مانگی نیسانی  و له یوهکوردستاندا ئایینی خۆیان گۆڕ سک له زار که ند هه چه

الماریان  کانی تر په و ئیسالمییه ی ئیسالمی و کۆمه کگرتووی ئیسالمی  یه کو کانی وه  ئیسالمیه بوایه بانده رم نه تی هه ترسی حکومه بتوو له
 . دان ده
 

   281ڕۆژی پشنگدار ". ی خۆی گۆڕی بیکوژن که ی ئایینه سه وکه ئه " واته).   فاقتلوه من بدل دینه: (ت ر ده مبه ناو پغه دی به مه محه
ی  وه ک نادات بۆ ئه ماری چه ی خۆی بگۆڕی بکوژرت، چۆن په که س ئایینه رکه ، هه د ڕگای پداوه مه بزان محه سکی موسمان که که
 !! ر بکات شت بۆخۆی مسۆگه هه  کافر، بهو ڕاوه گه سکی هه کوشتنی که به
 
أن یترکھا کسال معتقدا لوجوبھا : والثاني.  حکم المرتد أن یترکھا غیر معتقد لوجوبھا، فحکمه: أحدهما: وتارک الصالت علی ضربین(

نوژ ناکا  که:  یه سه و که کیان ئهک  یه ر دووجۆره که نوژ نه " واته).  حکم المسلمین فیستتاب، فإن تاب وصلی، وإال قتل حدا، وکان حکمه
  پویسته: کرد ی نه ر تۆبه گه کرێ، ئه ی لئه  داوای تۆبه ، واته ه)حکم المرتد ( ره که و نوژ نه ، سزای ئه رکه نوژ ئه که:  ڕی نیه باوه   چونکه

 282 و 281ڕۆژی پشنگدار ل ".  بکوژرێ
ملیۆنان  به.  ر کوشتنه ی ئایینی ئیسالم هه گوره کات به نوژ نه ی که سه و که  سزای ئه واته ، که د کوشتنه زانین حوکمی مورته موومان ده هه
یری  گرن، سه مۆسیک نه ، گوێ له  قووتابخانه نرنه کانیان نه تاشن، کچه ن، ڕیشیان نه کرن نوژ بکه عراقی ئیسالمیدا ناچار ده س له که
 . کرد ج نه یان جبه وه ره ی سه وانه ر ئه گه بت بکوژرن ئه ههتد، یان د.......و ن که فزیۆن نه له ته
و  ری به و داوه ی حوکم وه ئه"واته ). ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون: ( دا هاتووه115 ل 44  تی لمائده، ئایه تی ئه سوره له
 ". ڕن  بباوه وانه ، ئائه زاندووه خوا دایبه کات که  نه یه رنامه به
  
و  ی حوکم وه بگومان ئه " واته). ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون: ( دا هاتووه115 ل45  تی لمائده، ئایه تی ئه سوره له

 ". مکارن ر سته  هه وانه ، ئائه زاندووه خوا دایبه ی که یه رنامه و به کات به ری نه داوه
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ری  و داوه ی حوکم وه ئه " واته). ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون: ( دا هاتووه116 ل 47  تی لمائده، ئایه تی ئه سوره له
 ". رچوون سنوور ده و تاوانبارو له  ناپاک وانه ، جا ئا ئه زاندوه خوا دایبه ی که یه رنامه و به کات به نه
و  مکارو ناپاک  کافرو سته وه کات ئه وایتی نه رمانه پی قورئان فه سک به رکه ، هه لمائده تی ئه ی سوره47، 45، 44کانی  ته ی ئایه گوره به

ن،  ده کیس خۆیان نه  له که یاته  حه شته هه و به مکارو ناپاک کافرو سته کرن به ی نه وه پناوی ئه ڕی ئیسالم، له گرانی بیروباوه هه.  تاوانباره
کانی  ته چه ربه  کانی سه زانه و نه سانی ب مشک و  که پنن یسه کدا ده نی خه ر کۆمه سه  به وه هزیادیش  به یه تی قورئان هه رچی ئایه هه
 .  ی ئیسالم ریعه ناو شه جکردنی به  دنن بۆ جبه یه بی هه ره کانی جیھانی عه درو تیرۆریسته درو سه به
 
ڕاستی خراپترین  به " واته).  الصم البکم الذین الیعقلون دواب عند اللهإن شر ال: ( دا هاتووه179 ل 22تی  ی تانکردن، ئایه سوره له

 ". ژیر نابن ی که وانه ، ئه)ق بژ نین هه(و الن ) ق نابیستن هه(ڕن   که ن که سانه و که ران الی خوا ئه وه زینده
   نیه وه ی ئه ئه. ق بژ نین و هه م الن و هه ق نابیستن و هه ڕن م که  هه کان خراپتر نین، چونکه موسمانه س له  بت که ته و ئایه ی ئه گوره به

و  بکردنی کوردستان ره عه تی به ی سیاسه ی پاشماوه وه ئاست سینه ن له که ڕو الڵ ده ناو موسمان خۆیان که ی به و سوننه شیعه
 !! ی که مانهو تانکردنی سا و دزین تی   داگیرکردنی کوردستان سیاسه دان به و درژه رکوک که

 


