
  و ئاكامةكاين لةسةر مناآلن ،" شيخ زانا"كاريطةري طروثي تريؤريسيت
 ..!! تارمايي ئةم ِرووداوة لةسةر ثرؤسةي ثةروةردةو فيركردن 

 
 

ئةجنام دراوة ، ض لةسةر نكارييةك كة لةاليةن طروثي تريؤريسيت ئيسالمي شيخ زاناوة اتاو
هةموو ئةو وةحشيطةرييانةي تر  لة ضالواين كض و كوِر وة ين مناآلن و ئيغتساب كردين بِري
 و ِرؤذنامةو بآلو كراوة جياجياكانةوة نيشاين ةكان،ةي تةلةفيزؤن ِرؤذانة لة شاش كة

خةلَكي دةدرين ، مةسةلةيةكي هةروا ئاسان نيةوناكري بةسةر ماندا تيثةِريت و 
و هاوكارانيان ثيويستةهةموو اليةنةكاين ليكبدريتةوة، وة ثةجنة هةم بؤ ئةجنامدةراين 

ِرابكيشريت هةميش بؤ دةسةآلت و سيستةميك كة ئةم تاوانانة لةذير سايةي دا ِرووي داوة 
اساوانةي بؤ ئةم مةسةلةية ثخبريتة بةر باس و ليكؤلينةوة، وة ماية ثوضي ئةو و 

 . نةهيلَني كة خؤياين ليقوتار بكةندةهيندريتةوة بكةويتة بةر ِرةخنةي توندو
ك الونااواتي ئةجنام داين ئةم و هؤكارطةثيناين كؤمةلَيربوون و ِراهيبؤ ئةجنامداين ئةم كارةساتةثِر تراذيديانة  نة ، وة في

لة مزطةوتةكانةوة الوان و هةرزةكارانان فيري توندو تيذي و جيهادو ئينسان كوشنت دةكرين ،  .ئاين و مزطةوتةكان بووة
ش نويك لة ئيمام و ثيننةوة بةبةرضاوي دةسةآلتداراين زؤريشكةوتن خوازةكان دةبةخشيذةكان فتواي كوشتين ئينسانة ثي

كوردستانةوة، ئيمة  وةك سةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلين كوردستان ، لة ساآلين ِرابردووةوة دةيان جار لةسةر 
ةوةي ضةندين منوونة لةو مناآلنةي كة شيت بوون بة شيت كردين مناآلن بةدةرسة تؤقينةرةكاين ئةم تاقمانة وة بة هينان

دةسيت ئيسالمييةكان ، دةسةآلتداراين كوردستامنان لةمةترسي بةردةوامبوين ئةم تاوانانة ئاطادركردؤتةوة و بةرثرمسان 
لة   سالَةي14نالَة ئةو م "دميةن كةرمي" كة . لة ذير سايةي دةسةآلتيانداكردوون لة ِرووداي ئةم تاوانانة دةرهةق بة مناآلن 

 د منوونةيةكي زيندوو وة يةكيك لة قوربانييةكاين دةرةسةنتا لة سليماين خؤي سوو12/2004-24مزطةوت شيت بوو وة 
  .نةنياتؤقينةرةكاين ئيسالمييةكان و حوجرةو مزطةوتةكا

سيت ئيسالمي شيخ زانا و نيشانداين هةموو ِرؤذةي ئةم تاوانانة لة شاشةي تةلةفزيونةكانةوة كة طروثي تريؤري
هاوةلَةكاين ئةجناميان داوة ، مناآلين توشي باريكي دةروين زؤر خراث و ترس و دلَةِراوكي كردووة، مناآلن تؤقيوون لة 

ئةوةي كة بة ئيستا ئيتر بةشيكي ئيجطار زؤري مناآلن شةوانة خةو بة ضاوياندا نايةت،  بينيين ئةم كارةساتة مةينةتبارانة، 
يت و بةربةرضاوي خؤيانةوة بينيان ثيشتر لة هيض فيلميكي تةلةفيزؤين و سينةماييدا بة خةياليش ئةم ِراس

كايت ئةم ضاويانةوة لةت و ثةت بكريت ، نوة كة مرؤظ بة زيندووي و بةربةرنةيانبيوةحشيطةرييةيان نةبينيوة، 
بةشيكي بيدوودلَي  ،مي خويندنطاو قوتاخبانةكاندا بووايةِرووداوانة و نيشانداين لة تةلةفزيؤنةكانةوة ئةطةر لة كايت دةوا

ئةمة وادةكات كة مناآلن هةستيكي ئيجطار زؤري مناآلن نةياندةتواين لةمالَ دةربضن و ِروو لة خؤيندنطاكانيان بكةن، 
ينت ، وة ِرؤحي توندوتيذي و تاوانكاري لة طيانياندا خبولَقيخرثيان ال دروستت بي . 

ن لة ئةجنامداين ئةم تاوانانة لة ذير م بةرثرسي يةكةPUK & PDKاراين كوردستان بةهةردوو ئيدارةكةوة دةسةآلتد
ستا، هةميشة طةدةسةآلتياندا ، هةردوو ئيدارةكة باشترين ثيي ثةروةردةي ئيسالمي سياسي بووة هةر لةسةرةتاوة تا ئي

 خةلَكي كورستان خةلَك بكةن ويب ئةوةي حيسابيك بؤ اندا ، خةريكي سات و سةوداو مامةلَةي ذير بةذير بوون لةطةلَي
ئةوة يةكييت نيشتماين كوردستان و ثاريت ديكوكرايت كوردستان بوون كة مانطانة بة مليؤن لةمة ئاطادار بكةنةوة، 
 نان نةبوو بيخؤن ، ئةوة هةردوو خةلَكيلةو اليشةوة  لة ثاروي دةمي خةلَكي كوردستان ، وة ثارةيان بؤ هةلَدةِرشنت

كوشتين خةلَكي شةريف و ئازادي خوازي حكومةيت يةكييت وثارتيية كة كة دالَدةدةرو بةخيو كةري دةيان فتوا بةخشي 
مةال بةشريو كي و كي فتواي  ئةدهةم بةرزاين و مةال كريكارو كوردستان بوون ، بةبةر ضاوي خؤيانةوة دةيان جار

 كةضي ئةوان ميشيك ميوانيان نةبووة، ئاخر ئةطةر تؤ دةسةآلتداري و كةسيك بة ،كانيان دةركردووةئينسانةكوشتين 
ت و نةيدةيتة دادطا ، يئاشكرا فتواي كوشتين ئينسان لة ذير سايةي دةسةآلتةكةي تؤ ببةخشينيتةوة و تؤ دةسطريي نةكة

 ..!!ياين تؤ هاوكارو ثشتيواين ئةو فتوايةي
 



ردةو فيركردن يةكيكة لةو ناوةندانةي كة بةزؤري ئةم دةستةضةثةلَة بة خوين سووربووةي تريؤريستاين ثرؤسةي ثةروة
ثيطةيشتووة ، وة بة ئاشكرا و بةبةرضاوي هةردوو دةسةآلتةوة مامؤستاياين سةربة تاقمة ئيسالميةكان لة ئيسالمي 

، باشترين فرسةتيان بؤ لواوة لة قوتاخبانةو موسليمةكةيانو سوثةر ميانِرةوو توند ِرةويانةوة بطرة تا تريؤريستةكةيان 
خويندنطاكاندا لة ذير كاريطةري ماددةي ئايندا مناآلن فيري ترساندن ، قةبرو قيامةت ، بةهةشت و جةهةمنةم ، خورافةو 

 باسي ئاين و زؤر جار لة جيايت وانةي فيزيك ، كيمك و مامتاتيك. هتد ، بكةن...و.درؤو دةلةسةي ثوض و بيبنةما
سةرطوزةشتةي ثياوة تريؤريستة ئيسالمييةكاين ثيشوترو ضي وضيان بؤ كردوون ، بؤ هينانةوةي ضةندين بةلَطة لةم 

كة من نوسيومة و لة ضةند ساييت ئةنتةرنييت " با ثرؤسةي ثةروةردةو فيركردن بة علماين بكةين"بارةوة بِروانة ناميلكةي 
 . بآلو كراوةتةوةو كتيبخانةو شويين تردا 

باشترين بةلَطةن بؤ سةملاندين تريؤريست بووين هةردةستةو ِرووداين ئةم كارةساتانةو دةرخستنيان بؤ هةموو خةلَكي 
لة هةمان كاتدا ئيتر ثاساويك ناهيلَيتةوة بةدةسيت هةردوو حكومةيت دةسةآلتداري كوردستانةوة كة تاقميكي ئيسالمي ، 

هةبؤيةشة  ئيسالميدا بكةن ، كيدةستةو تاقميهةر يربةذيرو ض بة ئاشكرا  لةطةلَ ذاو مامةلَة ض لةوة زياتر سات و سةود
كة خةلَكي شةريف و ئازادخيوازي كوردستان نايب لةوة زياتر ِريطة بدةن كة ، هاتووة ئيتر كايت ئةوة دةميكة

، نايب ِريطةبدةن كة دةسةآلتدارين كوردستان بيانووي لةت ثةت بكريًت   ِرؤلةكانيان بةدةسيت ئةم تاقمانةبةبةرضاويانةوة
 .  دةستطريي ئةم تاقمانة يننةوةجؤراو جؤر و ثاساوي نادروست بؤ هاوكاري و

بؤ بنةبِر كردين توندوتيذي لة وة تين ذينطةي مناآلن و ثةروةردة كردنيكي سامل و مرؤي ، اسباشترين ضارةسةر بؤ ثار
كردين ثرؤسةي ثةروةردةو فيردردنة ، كة دةسيت هةموو كؤنةثةرستييةك دةبِريت لة دزة كردن  بؤ بة علماين ، كؤمةلَطادا 

 ثرؤسةي ثةروةردةو فيركردن بة تايبةيت، هةروةها هةلَثيضاين فيركردن و تؤقاندين مناآلننيو كؤمةلَطا بةطشيت و مناآلن 
شكةوتنخوازو ئازادخيوازة كة فشاري جدي ينن بؤ هةردوو ئةركي هةموو ئينسانيكي ثي. رؤو دةلةسة دبة خورافة و 

دةست هةلَطرن لة دةست ثيهينان و الواندنةوةو دالَدةداين ئيسالمي سياسي لة  تائيدارةي دةسةآلتداراين كوردستان 
 .كوردستان و كؤمةك و هاوكارييان
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