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 ...تريؤرو ئيسالم 
 كورد و بةعس و 

دكتؤر حممد مةعشوق  
 خةزنةوي 

 

 

بةرهةمي ِرةفتاري بةعس ، ئةوبةعسةي لة سوريا حوكمي دةكرد و النكي
طةورةبوون و هاوكاري حيزبة كوردية ناسيؤناليستةكان بووة و هاوشصوةي
بةعسي ميشيل عةفلةقي عصراق بووة ئةوةتا بينيمان سةرةِراي سةركوت و

ي كوردةكاين  قاميشلي جارصكي تر دةسيت2004-3-12كوشتاري ِراثةِريين   
)دكتؤر حممد معشوق خةزنةوي        (بةخوصين زاناي كوردو مامؤستاي قورئان       

)تةلة(ي شاري   )1957(سوور بوو ، دكتؤر حممد معشوق لةدايك بووي سالَي          
باثرييةيت و يةكصكة لة ناوداراين كورد و خزمةتكار بؤ  )ئةمحةد خةزنةوي (شصخ  

خوصندين زانكؤي تةواو كردووةو 1984شيخ حممد سالًَي      .ئيسالم و مسولَمانان    
دا نامةي ماستةري بةدةست هصناوة و لة ثاشان نامةي دكتؤراي  2001لة  

 . ) óïjè‰¾a@´ÑÜa@À@ë‹qaì@‡ïÝÕnÜa(وةرطرتووة لةسةر 

جممع الرب(شيخ حممد مةعشوق لةطةلَ ئةوةي كة ووتار خوصين هةيين مزطةويت            
)مركز االحياء السنة للدراسات (بووة لة قاميشلي هةروةها بةرثرسي  )االسالمي  

بووةو ئةندامي ئةم كؤمةلَةو  )مركز االحياء السنة  (و سةرثةرشتياري ثصطةي     
  :ناوةندانةش بووة 

- í›È@Ýª@öbåàa@Ø‹à@pbaŠ‡Üa@óïàþýa@. 

- í›È@óüà@óiaŠ@lbnØ@. 
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-@Û“¾a@ðzï¾a@ðàþýa@ÞáÉÝÜ@óîŠíÜa@óåvÝÜa@í›È. 

-@pìi@‘‡ÕÜa@óüà@öbåàa@Ýª@í›È. 

دا دواين باسي خؤي بثصشكةش كرد  2005-5-17دكتؤر حممد خةزنةوي لة     
ةالَم بةداخصكي زؤرةوة ثاش فِراندين  .  )óî†ŠíÙÜa@óï›ÕÜa@Þ¨@bénîûŠ@@@@(بةناوي  

كاتصك ثشكنيين .و مانةوةي بةنادياري دواي ضةند ِرؤذصك تةرمةكةي دؤزرايةوة  
ثزيشكي بؤ ئةجنام درا بينرا كة ثصش شةهيد كردين شوصنةورصكي زؤري ئةشكةجنة
بةالشةيةوة ديارة ، ئةمةو حكومةيت بةعسي سووري بؤ ثةردةثؤشي ئةم
تاوانةطةورةيةي وا بالَوي كردؤتةوة كة شيخ لةطةلَ براكةيدا ناكؤكي هةبوو بؤ

 .واي لص كراوة 

بةهةر حالَ شةهيد كردين ئةم دكتؤرة خواناسة ناودارة كوردة ثةلَةيكي تري
ِرةشة بةتةوصلَي لصلَي بةعسةوة ، ئةوةي جصي داخة بصدةنطي و بص هةلَوصسيت ثارتة
ناسيؤناليستة و ئيسالميةكانة لةو كردةوة قصزةونةي بةعسي سوري ، ئةم بةدةنط
نةهاتنةش ثةيوةستة بة بةرذةوةندي سياسي ضةند اليةكةوةو هيض ئةرزشصك ؤ
خوصين فيداكارصكي عةمامة ثاك و دكتؤرصكي مسولَماين كورد ندانانصن لةبةر
ئةوةي مسولَمانة با كورديش بصت ئةوان خؤيان بةخاوةين نازانن و ثصشيان ناخؤشة
زانايةكي طةورةي ئةهلي ئيسالم لةوئاستةدا بصت ضونكة ئةون ضاويان طرتووةو
بوهتان بؤ ئيسالميةكان دةكةن كة طواية مةسةلةي نةتوايةيت نازانن و باوةِريان ثصي
نية بةالَم كة دةشبينة قورباين سياسةيت وةحشيانةي ديكتاتؤرة عةرةبةكان لصمان

  .بةدةنط نايةن و باكيشيان نية 

 سؤران عومةر 

4-6-2005 

www.soranomar.tk 

soranomar2000@yahoo.co.uk 
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