
 ئايا سةربذين وئيغتسابكاري پثچةوانةي ذةوشيت جوان وبةهاي پريؤزي ئيسالمة؟
 !!!ياخود ئةم كارة نامرؤيي يانة ،كاروپيشةي هةميشةيي ئيسالمة؟؟؟

          كاروان كةرمي                                                                                                        
  
  ئايا مزگةوتةكان ،شوثين پةروةردة و بةهرةي ئينسانة،ياخود

!!!كارگةكاين بةرهةمهثناين تريؤريزم و سةربذيين بةهرةو قودرةيت ئينسانة؟؟؟  
 

وپارچةپارچةكردين كةلةشاشةي تةلةفزيونةكةوة شثخ زاناو گروپةكةي و ئةجنامداين ئةم جؤرةتاوانانةي سةربذين 
ومناألين هةألتوو لة جةوي ماصةو مناألين گوصة بةذؤژةفرؤش وئيغتسابكردين كوذان وكچان بةمةبةسيت 
بةكارهثنانيان بؤكاري تريؤرسيت  و خولقاندين  ئةوجؤرةمةجزةرانة،كةئينسان قودرةيت تةنانةت تةماشاكردين 

 كة بؤگةيشنت بةمةرامةكاين دةسيت دةچثتة ئةم جؤرة ئةوتاوانانة ناكات،ئةي ئاخؤ ئةوة ويژداين چي مرؤضثكة
 تاوانانة 

 .ئةم جؤرةتاوانانة نيشاندةري ذاستةوخؤي فةرهةنگ و عةقصيةت وفايلي ذةشي ناوةذؤكي ئيسالمة
 

} ئيسالم{ئايين پريؤزي ئيسالم وئيسالمةيت،گةر ئةم بةرگةبةزؤرپريؤزكراوةي لةبةرداكةين و ذوويت كةيتةوة، 
ساص لةمةوبةرلة 1400ة فةرهةنگ و عةقليةت وتاألن وبذؤيةي ئةو ترية وهؤزة عةرةبانةي  كةبرتيةلةوكؤمةص

كةبؤ گةيشنت .نيمجةدوذگةي عةرةيب داكة لةبارودؤخثكي ئةوپةذي دواكةوتووانةو وناوشياري و بتپةرستيدا دةژيان
 . بةماص وسامان ودةسةألت هةمووشتثكيان كردووة

داگريكردين كاروانثكي بازرگاين قورةيشيةكان، يةكةم كاريان سةربذيين شثخ حممدو گروپةكةي بةمةبةسيت 
 .خةصكةكةي بوو، كةتةنانةت كةس وكاري خؤشي بوون

تريةي } 3{چةندين تريةوتايةفةي گةورةوجبوك لةمدينةدا دةژيان كة بةين قريزةو بةين نسرو بةين قينقاغ،كة ***
بةمةبةسيت دةستبةسةرداگرتين  ون،شثخ حممدوگروپةكةيسةرةكي وناودارو خوثندةوار دةوصةمةندي شارةكةبو

مةذووماألت وسامانةكان وگةيشنت بةئاستثكي باألترو دةستةمؤكردين خةصكةكة ونانةوةي جةوي پةشثوي ترس 
 وتؤقاندين ئةوتريةو هؤزانة، 

كؤمةصي پياواين بةين هةمووشثوازثكي  توندو تيژي و زةبر و زةنگيان بةكارهثنا وة هةرلة ئةنفالكردن و سةربذيين بة
كةس لةديلةكاين بةين قريزة 1000تا700قريزة ودةست بةسةراگرتين ماص وموصك وژن ومناألن وسةربذيين 

ساصةي هثشتاي 9،كةيةكثك لةوان ژين حسن قريزي سةرؤكي تريةكة بووكةعايشةي ئيغتسابكراوي تةمةن 
 . ةي ئةودابووةعادةنةبوو، شايةدي ئةوة دةدات كةتاكايت سةربذينيشي لةژوورةك

بة هةزاران تاواين تركةمثژووي كارنامةي ذةشي شثخ حممدو ئيسالم پثكدثنن، بةصگةي زيندوويي و حاشا 
هةصنةگريش،خودي ئةو جةقؤ كثشي وهةذةشةو گوذةشانةي خؤيانة كةلةو بةرنامة ناپريؤزةي بةزؤر پريؤزكراوةدا 

 :دةصثت
 . واتة ئثستاكة باألدةسنت وسستمي مةنوثنن و ئاشيت مةكةن......}فالنوا وتدعو اايل السلم وانتم االعلون{: 
 5لةپثناوي خودادابكوژن سورةيت توبة   ئايةيت..... }قاتلوا يف سبيل اللة{
ياايهاالدين امنوا الدين بلوتكم {: سورةي توبةدا دةصثت123ئايةي . جيهاد لةسةرئثوةفةرزة.......}كتب عليكم القيتال{

ئةي موسصمانان يةك لةدواي يةك كافرةكان بكوژن ،هةر كاميان نزيكترةو ....}فيكم غلطةمن الكفار واليجدوا
  .    لةبةردةستتاناية،ئةوان دةبثت لةئثوةبترسن وهةست بةتوندووتيژي ولث نةبوردوويي لة ئثوةبكةن

ؤمرؤض تثدا قورئان كةتاكة بةرنامةي ئيسالمة ،لةئةلفةوة بؤياي كؤتايي ،نةك سةرةتاترين ذثزوحورمةيت ب_
نية،بةصكوو جگةلة مةجزةرة دروستكردن و هةذةشةوگوذةشةي بة فةننابووين ژياين مرؤضايةيت  و سةربذيين ئريادةو 
خةونة سةوزةكاين مرؤض  و چاندين تؤوي ترس تثكداين مثشكي مرؤض وخورافةكاري و ذق و تؤصةسةندنةوة و 



كردين هه موو جواين و بةها مرؤضايةتيةكان نةبثت شتثكي توندوتيژي ودروستكردين نيفاق وتةفرةقةكاري بث قيمةت 
 .ترنية

ساص لةمةوبةرن،بةألم بؤبةقوأليي 1400كثشةوگرفتةكة لثرةداية كة ئةو مةجزةرانةي شثخ حممدو گروپةكةي گرفيت 
 .ساصةش وةكوو نةخؤشي سةرةتان لة جةستةي مرؤضايةيت هاألوةو لثي نابثتةوة1400مثژووي ئةم 
ةال بشريومالعومسان ومال باپري ومةالبازياين ومةال كرثكارومال سيستاين ومالسةدرو مةال زرقاوي شثخ زاناو م

ومالكيمياوي ومالسدام وشثخ ومشايةخةكاين خةليج وحسن بناو سيد قوتب و زواهريي ومال عمرو خومةيين 
ئةوئةحزاب حكوماتانةي ورةفسنجاين ونةژادي و بن الدنيش وةك پثغةمبةري ئةمسةردةمةي ئيسالم، و تةواوي 

. كةلةنثوئةم دةريا ذةش وخوثناوية ي ئيسالم دا،ئيسالمةيت تاكة ئامرازي مانةوةو گةيشتنيانة بةسامان و دةسةألت
گشت ئةمانة بةزةبري چةقؤكثشي و يت ئثن يت و كاري خؤكوژي ونانةوةي پةشثوي ومل پةذاندن وپارچةپارچةكردين 

اوان ، نةك هةرلةپشيت ئةومةجزةرانة و ئةو بةرنامة نامرؤضانة ية مرؤض وكوشتين بةكؤمةصي خةصكي بث ت
وةستاونةتةوة، بةصكوو بةزةبري سةربذين و بةفةننابووين ژياين مرؤضايةيت بةردةوامي پثدراوةو  وةكوو تؤذ و 

 .تةوين جاصجاصؤكة لة دةس وقاچي كؤمةصگةي مرؤضايةيت ئةم سةردةمةش هاألوة
 

 شثخ حممد وئةو هثزوواليةنانةي كةفؤتؤكؤپي كراوي  كاري ئةون، خبرثتة سةر شاشةي ئةي ئةگةر فايلي تاوانةكاين
ئةو كاتة ژيان دةوةستث و مرؤضايةيت بةسةر سامي لةچاوةذواين !!! تةلةفزيؤنةكان ئاخؤ دةبثت چي ذووبدات؟؟؟

 بةفةننابووين ژياندا دةوةستث 
مي ذةسةن وناذةسةن وتووندذةوو ميان ذةوو سياسي و ئيسالم هيچ دابةشكاري وجياكاريةك هةصناگرثت،ئيسال****

ناسياسي ودةيان دياردةي سةيروسةمةرةي تر،گشت ئةمانةلق وپؤپةي درةختثكن ولثك جياناكرثنةوةوبث يةكدي 
 .ناژثن،بذيين يةكجارةكي ئةم سةرةتانة لةژياين مرؤضدا،جياكردنةوةي دين وديانةتة لةدةوصةت

ة بكرثت،كة دةستگريكردن ونيشانداين شثخ زاناو ئةو دةستةو تاقمة تاوانبارانة پثويستة ئاماژةبة و ذاستي**** 
،بةيةكثك لةكارةباشةكاين پاريت دميوكرايت كوردستان دةژمثردرثت ، وة پاريت بةم كارةي گةورة ترين زةربةي 

هةر و ناوةذؤكي لةپاية كؤمةأليةيت و سياسي و وكةلتوري و ئةخالقي و فةرهةنگيةكةي ئيسالمدا، سةملاندي جةو
 .ئيسالم لةمة زياترنية

.  بةألم لة الكةي ترةوة پاريت دميوكرايت كوردستان،خؤي لةپشتةوةي تريؤرستان وةستاوةو هاوكارييان دةكات ****
بالة خورشيدشثرةو . مزگةوت كرد300لةسةر زاري خورشيد شثرةوة بةتةا لةشاري هةولثر ئاماژةي بة بووين 

سني،ئاخؤلةسةرئاسيت كوردستان چةندهةزارمزگةوت هةية بثجگةلةتةكيةومةصبةندةكاين وانة سةركردايةتيةكةي  بپر
 وتنةوة و مةشق وخويل كردنةوةي تريؤرؤرسيت و شوثنة گشيت وتايبةتيةكاين بةرهةم هثناين توندو تيژي ئيسالم؟

وي ئةم مزگةوت و شوثين لةكاتثكدا پاريت دميوكرايت كوردستان خؤي زؤرباش دةرك بةوذاستييانة دةكات،كةتةوا
هةر خودي . گثژكردنانة ،كةمپةين راستةو خؤي بةرهةم هثناين تريؤريزم و سةربذيين بةهرةو گةشةي مرؤضةكانة

پارتيش لةسةر حيسايب سكي برسي هةژاران ونةداراين  ئةم كوردستانة،سةرچاوةي دارايي وبژثوي وئازادي 
 .هةصسوذانيان بؤ دابني دةكات 

 ةوتثك چةندين مةالو فةقثي بؤ تةوزيف كراوة و پارة و معاشيشي بؤبذاوةتةوةو بؤمنونة هةرمزگ
 ئةي لةسةر ئاسيت كوردستان چةند هةزار مةالو فةقث وجثگر وپاشگري . ژياين بؤ دابني كراوة

 .بؤتةوزيف كراوة،جگةلة وةزارةتثكي گةورةو فراوانيشي بةناوي وةزارةيت ئةوقافةوة بؤدابني كراوة
 

هةزاران مةالوفةقث وكارمةندانةي وةزايت ئةقاف و دةزگاكاين، گشت ئةوانةي كةبةهؤي دين و ديانةتةوة ئايا؟ئةو 
دةژين ،چي ئيش و كاروكا سبيةك دةكةن ئةو پارةو معاشةي وةري دةگرن لة بةرامبةر بة چ كارثكة وبةرهةمي 

ثرانكردن وسةربذيين كارةكةيان چية وچي خزمةتثك دةگةثنت بة كوردستان ودانيشتوانةكةي جگةلةو
 .شارستانيةتةكةي نةبثت



  كةذةت مةالبث شريةكان وشثخ نازاناكاين ئةم كوردستانة، وةكوو بايةقوش لةبصندگؤي 5 سةعاتثك   24هةر  *** 
مزگةتةكانةوة ئةقيذثنن و بانگةشةي جيهادو تةكفريوكوشتين بةكؤمةصي گةورةو جبوكي كورد و وثرانكردين 

خودي مزگةوتةكانيش باشترين مةيداين هةصخذاندين ئةو هثزة سةربازية تريؤرستيانةية لة كوردستانةكةي دةكةن ،
جثبةجثكردين فةرمان وبانگةشةكاين ئةومةالو فةقث يانة،وةخودي حكومةيت هةرمثيش ، بةتةواوي سةرچاوةي 

شي هةرمةالو فةقث يةكي تةايةك مانگ پارةو معا.هتد...دارايي وبژثوي و ئازادي هةصسوذانياين بؤمسؤگةركردووة و
 ئةو

ئةم مزگةوتانةي كوردستان ببذيت،نةك هةرتةركي مزگةوت دةكات بةصكوو وازلةنوثژةكةشي دثنثت وبةدواي ئيش 
 .وكارو ژياين شةخي خؤيدا دةگةذثت

 
بؤكؤتايي هثنان بة دةورو دةخلي ئيسالم لةهةمووبوارةكاين ژياين كؤمةصگةي  كوردستان،جياكردنةوةي دين 

 تة لةحكومةيت هةرمثي كوردستان وكرانةوةي دةستبةجث يوديانة
 .   كوردستان وخةصكةكةيةيت بةذووي شارستانيةت وبةرهةمهثناين دام ودةزگاكاين كؤمةصگاي مةدةين
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