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  ینانیمز هان شیڤست ...  یه هلوج ه فیمانی په هاویسالمی ئیرتووگآ یه
  
 یمسا هئ یآان هاردنژب هه ی هو هبوونك یزن ڵ گه هل
 یآان هكھاتپوان ن  هوت هآ یآۆناآشت و ق، راقع
 یرتووگآ یه  هآآوردستان  یشووپ یمانی په هاویستیل
، بوو یآان ییهآ هر ه س هز گه ڕه  هلك آ یه یسالمیئ

 یالوازتر یكباند  چهو  یسالمیئ یرتووگآ یهش یدواتر
 یت هبیتا یستیل هباندا یاریبآوردستان  یمانی پههاو
  .  هو هآ هسۆرپ ناو  هنچبان ۆیخ
 یرۆز یكوباس هقسرتووش گآ یه ی یه هو هابوونیجم  هئ
ر  هس ه لچقام  هش یر ئاست هس ه لچ  هناودا هۆی خیدوا هب

  . ییریشنبۆو ر یاسی سیند هناو یئاست
  
زا بس و  هقواو  هت یتآ یه و یارتپشدا  هند هوم ن هل

 ینا هآ و ڵ یهرا یند ه ه هبوون و ل
ان و یر ه س هآردان یرشه  هو هانیآان هاندنی گهاڕ
 من یل، دانان یم ه هق هل یرقاو هزستان و یرۆریت یمانی پهو هاو چیاخچقاتكارو  هانیخ هب
ان یشتوون ی پیگه یتآ یهو  یارتپ ۆم هئ ی یهاڕم  هئكو  هب،  ییهنم یالر یچ ه هم هلم ۆخۆب
الرو ۆكی سیرانیشنبۆر یساندان  چهش پرتوو گآ یه ی هربار هدنن درآی هدستا ئاستتر ڕ

و  ییسامناآ ی هبار هلت  هس هد ه ب هداوان یر هز هحش یجاران ی ه و د هآردووان یباسآان  په چه
  . رتووگآ یه یآان هشند هئ یی هشندآو
  
م  هبر  هب هترگ هدو ترسناك  یڤت گهنوا  یستو ههرتوو گآ یه  ییهم ن هآ یه یجارۆبش  هم هئ
! نیرتوو بزانگآ یه یآان هرسپر هنا بو  هناآوردان  هستو هه ی هلوتك هبان ی هم هئ یآار هد
 ین هخاو آوردستان  هل) نی المسلماخوان (یك با هو یسالمیئ یرتووگآ یهرواش  هه
ك  هشیف یب هدكو  هب  هستو هم ه هئك  هن  ۆیهر ب هه، نیكیماتگراپو  گۆگیماید یكت هاسیس

  . انیلن ی هبك ڕی هاوچآورد  یل گه هلرتن گر  گهن هو سنان 
  
  .  هو هم هبكوخت پكدا خاند  چه هلآانم  هوونۆچو برنج  هسم  هد هدو هه  هو هرل
آورد  ی آردنیت یهمناژو دو یت یهاژد یستو ههن  گه هدوا ت ییئاساو  هساد یك هخ یند هه-1
  هداوشان ین ی هو هئزموون  هئمخابن ،  هو هتش هناوسالم یئ هبدار ڕ هو باومان موس ۆڤیمر  هل
  . خاك هل و  هو هت هن هلشتمان و ی ن هتكردن ل هانیخم  هرد هب ه ل هبوو هر نڕگآات  یچهن ید
  . نی ه بكید هب  ییهاستڕم  هئ یو هو بمان  هو هنی هبدمان ۆخ یووژ م هلك ڕئاور  گه هئ
و  هل) .. هتد.. یس هور هد نیع هس-یت هخ یال هم-یسیتل هب یسیدریال ئ هم-یوبی هئ ینید هالح هس (
تكاران  هانیخ یزڕی  هنچ هن دیوپانیبآان  ییه هو هت هن  هر هوپ هبر  گه ه ئ هآن  همانانموس  هرۆج
  .  هو هانی هآ هل گه یت یهمناژدوو 
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  هبان ی–دام  هس یاوۆڕد گین ه ج هآ ڕی گهب  هران همب هغپ  چهمینالو  هم  هلپۆو  هلوجا  هئ
  . آرد هد د هز ناوزۆرپی گین هجخوداو  یناوپ هلھاد یو جم  هدوو ی یهقادس یداستان

ز گیر ههش یسالمیئ و گۆڕی نا هآ هل هس ه میچهرتوو گآ یه یبوون هبون و نمان  موس هو هرئ هب هل
  . تكردن هانیخ  هرۆر ج ه ه هلس  ه آیچه یرڕگ  هتۆب هن
م  ه هق هوا لرتوو گآ یهش  هآ هریشنبۆر  هرژب هست هد هلك م هآت  هنان هتك  هخك ند هه-2
م  هئ!  هو هتش هناومانان  موس هل  هرۆمج هل یستو هه ی هو هرئ هب هل  ییهمان ن موس هآن  هد هد
 یرآردن گهو بعسوم  هو مسالم یئ ینی ئاۆب  هو هارانپ هل  گهج  ییه تر نچی  هنیوانڕ  هرۆج
  . مانموس یتس هآ
  
 یب؟  همان موسی آی هئ یب هنمان موسرتوو گآ یهر  گه هئ  یهدا هر ل هآ ڕییهجا هتاگو  هر هم هس
لو یئو هترو یفس ه ت هلك رۆج یر هننو یسالمیئ یرتووگآ یهك  یهیدوو دومان و گ یچه
سالم یئ ینیئا ی هبازن هلرتوو گآ یه ی هو هر ه د ه خستنۆبك دانو هر ه هه، سالمی ئ ه ل یه هكچر
 یرآردن هدك  هو  یه هالنگ ماناو یب  هند هو هئت  هنان هت..  ه سوودیبباو  هبنج  ڕه یكو هه
  . زمیناز هل ی هآ هارتپر و  هتلیه یرآردن هدان یزم ینۆمۆ آ هل  یهك وایف هش هبو ن ینیل
  
شدارو  هبابردوو ڕ یآان ییهاسی س هشهاوآشھات و پم  هج هس هل یسالمیئ یرتووگآ یه-3

 یتآ یه و یارتپ یآان هوت چه  هت هسای سۆب یالیدوب هش هئ،  هبوو یتآ یه و یارتپ یش ههاوب
  . آرد هد
  

 و یاسیس ی هم گه هل  هكرۆج  هو ییهایند هب، وان هئ یستیل ه ل هو هتب هد جودا ۆم هئ یآات
توانن  هدند  چهتا بزانن ی هو هئۆب، انۆی خییقورسا و گن هسزو ه ینی زانۆب  هشیكدانو هه
  . ن هآوردستان بك ی گه همۆآ ی هزیسالمیئ  یه هان هۆیخ ی هالنپو  هب
 یخا هلان یردووآ ههو  هرتووگآ یه یمانی پههاو هآ) راق عیسالمیئ یزبیح ( هو ه تریآ یهال هل
  .  هنینش هسونن ی هشگۆس یآ هر هو سم  هآ یه یزه  هو هرنگ هآد یهدا ) نیاخوان المسلم(
 یدورستكردن یناوپ هلستن  هبب یمانی په هاو هزبیو ح هئ ڵ گه هل یو هانیب یبگن ڕه

ر  گه هئ  هم هئ ( هتم و ه ئییداد یت هس هدراق و ع یمان هرل په هل یسالمیئ یكنیۆفراآس
  . )ر ه س هتچبان ۆیب
  
 یباسآوردستان  یمانی پههاو یستیل  ه لی هو هابوونیج یآات هل یسالمی ئیرتووگآ یه-4
 یآ یه هاردی دی هند گه ی هو هك ئ هو! آات هد  هآ ییهآ هر هس  هارتپردوو  ه و ه هداریئ ی هند گه
ا یئاناآات؟  ی هند گه ی باسۆ ب هند سا چهرتوو گآ یه. ت زانرابپی ۆم هئت و ب ینو
دا یارتپ یت ه حكوم هلوان  ه ئۆخ؟  هانیی هند گهو  هل یو هرناآ هب یشكپ ۆیخرتوو گآ یه
 ی هئآرد؟  هنان یككار هند گه یچه ی دادۆ بوو ب هو هست هد هبان یداد یت هزار هو وشداربوون  هب
  هآ  همالوالو هلال یالر و رۆدن یۆان ملی هد یشاناآڕ؟  ه آردووی هند گهم  ه آۆیخرتوو گآ یه
 یت هبیتا ییدارا هل یآر ه دی هند گهم  هآ؟  ییه نی هند گه ید لچی و ی دۆچیب یس نازان هآ
 یب هن ی هند گه یاداغ هر هق یل هع ڕی آوی هآ ییهناریزار د هدان ه هس  گهن هئاه ؟رتووداگآ یه

ا یئام  هبدزن  و ڵ هند گهخ ۆو مسك رئ هتاس یتآ یه و یارتپم  همن د ؟ چییه
 شكۆآن  هخاووان  هك ئ هو ؟نی نڵ هند گه یتآ یه و یارتپك  هرو هرتووش هگآ یه یآان هرسپر هب
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ر  گهرتوو گآ یه یآان هرسپر هب یندبوون هم هو هد ی هاوچر ه سی هئ ؟نیل نیمبۆتۆئ  هزڕیالرو  هو ت
   ؟ چییه ۆئاخ یب هن ی هند گه
  
) نیالمسلماخوان  (یدراورگو   ییهن ی آوردستانۆیخ هرب هس یكارتپ یسالمی ئیرتووگآ یه-5
  . یرن ه دۆبان یینماڕھات و یوج ه ت هو هسریم هل) یشتگ ینداریم هئ (ش یه هقیق هدم  هتا ئ.  ه

ساتبارتر  هش آار هو هو ل یت بو ی هو هر هد ه لی هآ ۆهنترۆآ ندۆمڕیك  یهرتووگآ یهر  گه هجا ئ
 ی لچی یب هد یآورد ب یل گه ی هور گهو وك چب یكوت هسك هدموو  هه ژید  هتو ی هو هر هو د هئ
 ییو شاناز ی ل هآ یه چهارپرتوو گآ یه ی ه) نیاخوان المسلم (و هئ ؟یبكروان ڕ هاوچ
ش و تخ هرس هس یمنژدوآات  هد هوپیسا،  ه آوردیی هو هت ه نی هو ه بزوتنیرگیل 1991 
زم ینیۆزا یت یهرا هآۆنن و ید ه ل هو هران گه هه هبان ی آوردیل گه ی هآ ییهر هماو هج  هنڕی پهاڕ
 ی هسوجدرتوو گآ یه  هنووآ هه.. دام ه هق هل) كایر هم هئ ( هور گه یتانی هش یست ه د هبو
   .بات ه دۆبان یت یهندا هب
  
 ی هو هوشان هدرك  هرو هه ( هاریئاشكرا د  هند هو هئرتوو گآ یه ی ییهت ۆیهاشكپ و یت یهآلكام  هئ
 یست هد هبرتوو گآ یه ی هستوو ههو ه ئ ۆیههم  هرئ هب هر ل هه. )كدایتار یكوورژ هلماس  هئ
  .  هووینیبدا تۆیر یآ هر هد یرۆآان فاآت هرۆ ج هلك رۆج هبان یزانم  هد  هو هر هد
  
 یموآراسی دۆب  همساحانیت یسكفرمهاتوون  یآان با هرسپر هو ب یسالمیئ یرتووگآ یه-6
  یه هو هئۆب،  ییهموآراسید ی مانادارآردنۆبوان  ه ئی هو هابوونیجنن  یه گه هوا راد و نڕژ هد هه

بوون ا یبۆف یتووش هآوان  هئ!!! یدروست بب آوردستان  هل یموآراسید یرآ هبآ و یملمالن
ی، موآراسیداندا یشیون هلرئاوان ۆخ یارژی یوقو هه ی هستمانیو س هموو ئ ههر  هرامب هب هل
  هكستت ۆیو آزانن  هدوون چندو  چه یب یاستڕهاو  ڕه هبان ی هآ هنید  هآوان  هئ

 چ یب هد یو مانادارآردن یموآراسید یتر باسیئ  هكم هستیسئاوها  ژیدش یآان ییهقورئان
 و یرد هف  هماف یو دارآارنن بخنك یئازاد هاتوون  هوان آ هئ؟ یك ب یهایدیمۆآ
  . ن هك بك هخ یآان ییهن هد هم
  
و  پیم س هد  هن هآ هدان ۆی خ هرگبن و  هآ هد  همك چهو  هئ یباسن د  هو هآ یهووڕ چ هب
ا ین هتان یموآراسی دین هتو كارال آر هموان  هئئاخر  یموآراتید یشكر هرل هب یواسوور هآ
  . ن هناوبب ه لپی یموآراسید  یه هو هئۆب
  
  هلنداو  هآ یور چه یتان وۆبت  هبیتا هبب  هر ه عۆبرتوو گآ یه ییرۆآاو خًچو  یت یهجاشا-7
و ت  ییهحش هو یترس هلك ۆڤمر  یهدا هو هآورد ل یت هبگ هنم  هب،  ییهن  هشاراو س هآ یچه
 ی ه په  هتۆبستا ئ  هرتووگ هه ی هفیف هخ یآ یه هسووپ یراریف و دام هس یی هندڕد
رتوو گآ یهك  ه ویاسیس یكزبی حچی هآ،  هو هتناب یو ل یوان چهون ییزار هرم هش
  . ی ناپی ی ترڵ آاڵوگ هلش یس هآو  هجاشر  هب هرل هس
  
سات هلآات  هردبوون دوو آ یت یه آوردایباسرتوو گآ یه  هری هم سپ  واپیكدایل هع (ك هو یك 
و   هدشداش هب ی هدوبو  هوح هد هلان یال هل  یهواتاب  ه خڕیآو یر هعومك  ه و هآ) یداغ هر هق
  . آات هدرتوو گآ یه ۆ بڵسوا  هو هالگ هع
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  هو هنداو هآ هل ییاۆڕخ هبروا  ههرتوو گآ یه یانزانی هباشتر دس  هموو آ هه هل یتآ یهو  یارتپ
م  هب، بن هنب  هر هع یرۆكاوخچ و لیم هر ع گه هئت  یهناۆبان ی یه هارپموو  ههم  هئ
 یدوا ه لۆژو رقن ۆبت هه  همان هئكرد یواان یوانن ی هفانیر هناش یملمالن هبان یكردنیر هخۆخ
  . ن هبك هش گه ۆژر

م  هم هئ  هو هنیق یه ڕی پهو هبستاش ئ، رتووگآ یه یت یه جاشا هل  هبوو هنومانم گ یچهم ۆخۆمن ب
  .  یه هلوج هف یمانی پهرتوو هاوگآ یه ۆمر هئ  هونكچوت  هرآ ه دۆبنت مۆكید هب
  
 ییرناآ هت هخآان  ییهلمانی عو پ چهران و یشنبۆر، ابردووڕ ی سا هد ییاژدر هب-8
 یوانیمش مت  هس هد ی هو هك ئ هم ن هب، دا هد یاسی سیت هس هد یشانینان یرتووگآ یه
، آرد هدآان  ییهسالمیئ ینپۆهات  هد) الل همام ج(،  هو هانڕاپ هدان ۆیبرجار ۆ زكو هبوو ب هن
  یهآردبوو یارتپ  هوالو هل، و بوو هانیو من  هس ڕه یمانموسرتوو گآ یهدا  ییهند هزبڕیو  هل

 و یمانیعل  هوت ڕه  هو هشیوالتر هل،  دابووپی یت هزار ه و وۆیخ یمانی پههاوش و  ههاوب
  . وت هآ هرن هان بیشیچو ه ییباز هن چه  هببوو سا ڕوت وان ی هند هو هئآان  په چه

  
نا انووت ی هدتدا  هباع هق هلت  هس ه دیآان هزانالر ۆكیس ه بۆخ  هنگرگ  هاوپیش یجار ی هربۆز
  . ن هب هدناو ست ینۆمۆآ هبآورد  ی هوان هئر  هرامب هب هل  هاآچ یكغان هقرتوو گآ یه
  
 یآ یهووڕرتوو گآ یه  یهواگآرد  هان دی هو هئ ژیآاو و یتاش هدادان ی هف هلس هر فت یكند هه
  هتۆبرتوو گآ یهستاش ئ، دایسالمیئ و یب هر هع یھانی ج هل  ه آوردیت ییهماسۆبلید یتر
  . و توانج هتانوو جن هلآردوون پ ۆبان ۆیخ یم هد و پوگان و یل) سیلبیئ(
  
دا  ه هه هببوون  یتآ یهو  یارتپ  هو هئ، وانن هئ  هاوگۆڕ ی هو هئ،  هاوگۆڕ ه نیچهرتوو گآ یهم  هب
  .  هو هرمان هس ها بگ ه هآ هان آرد بیرتووگآ یهشتن و ۆیر
  
9-بزانر  هستیوپ آ یه و یارتپ ۆب  هت هم باب هئ یر هنووستاپنا یتهب،  هو هتڕ  یازڕنام 

  . م هبكرتوو گآ یه ی هستو هم ه هل یشۆستخ هد ی هو ه ئۆی ه هتناب یتآ یهو  یارتپ هلبوونم 
آورد  یند هو ژهر هب هبان یزان ی هآارم  ه بیب هن هو هئان ی هستو هو ه هلستم  هب همن م یبگن ڕه
 یبراق  عۆ بكماردنژب ههر  هه ژید  هو هت ڕه هبن هر ل هز ه هئ  هو هوان پچه هبكو  هبنن  یه گه هد
  .  هو ه همۆآ هب گۆڕی و  هعروب یراقع هب،  هو هبكاتم یح هلآوردستان تر  یكارجسان یان دی
  .  بوو هرانگیو غاف هستانینۆرتۆپۆئر ۆزرتوو گآ یه ی هآ هستو هه یل
  
م  هب یانگی هب یانگی یبرا هب  هو هبن هد یتآ یه و یارتپ ڵ گه هل ینی هسبشزانم  هد  هند چهر هه
كو  ه ب ییهن  هو یه -یتآ یه و یارتپ  هب ییند هوی پهك  هنان ی گه هلمن  یت یهمناژدو
  . انی گه ه ل ییهد هب هئو  یدانیجاو یآ ییهت یهمناژدو

  . )ییتاۆآ (
  


