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لگλلλك مالپλرόن ئينتλرنόتى و رξڑنامان نووچλيا فλتوا ئيسالميان لدڑىي ڤان رξڑا 

سλلس، ڑن و شλريعλت دمόڑوويا ( مλريوان ھλلλبچλيى خودانϋ پλرتوولا 
لا دبόڑن لو يλلگرتوو و بزووتنλوڒ و ندڒك ڑوان نووچλھ. بλالڃ بوو) ئيسالمϋ دا

مλال ئيسالمى بهλڤرڒ فλتوايλك لدڑىي مλريوان ھλلλبچλيى دڒرόخستيλ و وىي ڑىي  ل
λشارتيλخوڒ، خوڒ ڤ ϋڑب پاراستنا ىيان.  

  دزانم لانϋ ليλ و ھزر و بيرόن وىي چنλواسم وبخوڒ نλ مλيوان ھλلλبچλيى دنئλز 
λرتوولا وىي خوانديλڑىي من پ λوڒلى. ن ϋرتوولا وىي ديار لابراىي چ لλپ ϋڑناڤ 

لارلنيλك نλلريλ، بλللو پλرتوولλك لسλر بابλتλلϋ ديار نڤيسيλ و ئλڤλ ڑىي 
λرمال .تشتλلϋ ىλلλلϋ ن  

 
 1930ب نموونλ معروف الرصافى يϋ ھλلبλستڤانϋ بناڤودڒنگϋ ئيراقϋ لسالόن 

 ϋك بناڤλرتوولλلتاب الشخصية المحمدية ( پ ( λلهاتيόلو پ λسيόن 766ڑ نڤόرλالپ 
لنا ئλلمانيا ھاتيλ ) الجمل ( قλوارڒ مλزن لو ڤان ساال ڑ ئاليϋ وڒشانόن  ڤλ ل ل

 ھندىي پشلλلا ڤϋ بچλيىλوڒشاندن، نڤيسيλ، ئλز باوڒردلم لو پλرتوولا مλريوان ھλل
لϋ ديسا ڑىي . پλرتوولا الرصافى زانياريόن لسλر بابλتϋ ناڤبرىي تόدا نλبن ڑىي

افى نλ دڒرόخستن و رξڑ ب رξڑϊ ڑىي فλتوڒ لدڑىي الرصڒب و موسلمانان چ عλر
.الرصافى خوڒشتڤى ترڒ لدڒف عλرڒبا  

 
ϋن لوردستانόروڒرλن لوردپόاليλن من ڑب مόڑايόز و ھόل رλبراستى لگ λنλھ ،ϋل  

لدارόن لوردستانϋ لλتنλ دخλندڒلا دڑايλتيا ئلڤان سالόن دوماھيϋ ىλلλك ڑ مλال و 
يتنا من ئλڃ چλندڒ ڑىي ب دوو ئλىλرόن سλرڒلى بد. لورد و لوردستانϋ دا
: ئλڤλنλدزڤريتλڤλ و ئλو ڑىي  

لداران: يλلλم نالόدڒرόن رڑόما داىيرلλرا  بساالن ببوونλ زίىλلλك ڑڤان مλال و ئ
ڃ و وان قλتلϋ لوردا حλالل دلرو  ھλموو رξڑόن  ئλينى لسλر سλدامϋ ھ

ند دينارόن حλرامόن لو دئاڤόتنλ نόن مزىλفتان دوعا ب سλدامى دلرن ڑبλر چλميلرف
.بλر وان  
سالمى للوردستانϋ، لو بديتنا من ئλو نونλريا  پλيدا بوونا رόخستόن بناڃ ئي:دووڒم

ڤينيا عλرڒبى دلλن للوردستانϋ و مλڑيϋ خλللϋ لورد ڑبيروباوڒرόن  داىيرلλريا ش
ن و وان ببيرو باوڒرόن ىλنيόن دڒمϋ جλھالλتا عλرڒبا پ λروڒردڒ لوردايλتيϋ دش

.دلλن  
 

. ئλڤλ نλ جارا ئόلϋ يλ مλال و رόخستنόن ئيسالمى قλتلϋ لλسλلى لورد حλالل دلλن
شλھيدلرنا خλباتلλر و زانا و نڤيسλڤانϋ لوردϊ نλمر عبدالخالق معروف لبيرا ھλر 



لλسλلى خودان وڑدانλ لا وان چλوا بهاريلاريا مخابλراتا بλعسيا شλھيد لر لسλر 
).ئادڒميزاد و دڒوروبλر ( اڤϋ پλرتوولا وىي يا بن  

 و تا نولλ ىλلλك جارا مλ بهيستيλ لو فλتوڒ و بريارا قλتل 1991ھλر ڑ ساال 
 λرا پارچλس λخستينόدڒر λھ ϊڑόستڤانى يان سترانبλلبλلدڑىي ڤى ھ ϋالل لرنλح

λوان بووي ϋبدل λلو ن ϋلλن سترانόيڤλزڒلا پόيان ڑىي ر ϋلλستλلبλھ.  
 

 خوڒشتڤى و بقλدر، هϋ ھόبλتيϋ يλ، چλوا ئλو ىيانϋ ھندϊىλلλك تشتλلϋ سλير و ج
لو بهاترين و ھόڑاترين تشتλ خودϊ دايλ مرξڤى، مλاليλلϋ لو دوو ئλليفبόتك 

 ϊن، دλدل ϋل ϋلك ىوھداريλزاران خλلو به ،ϋلλفتλنا مزى خواندين لسλر ميلرف
اڃ لλت و ستاندنا وىي ىيانϋ ھندϊ شرين ڑ خλللϋ دڒت و خλللى بلافر بنرا بريا 

...!!!فλتوايλلا ڑڒنگى دڒرόخيت و قλتلϋ وىي حλالل لλت  
 

سا  ئλو بخوڒ ئλىλر ئλم مللλتλلϋ ھشيار و زانا بين دڤόت ھλر مλاليλلϋ ھ
زόدڒىاڤيϋ لسλر ماف و سλروڒريا خλللϋ دىي بلλت، رξڑا پاشتر بόتλ رالόشان ب 

ϋھλر . دادىλياسا و ڑب ϋنλت، تλن خودان ياسا و دڒولόي ϋن دنيايόموو وڒالتλلو له
ϋ دا λھدداى لدڑىي خλللى بدڒت، ئλو ڑىي ئλىλر دادىλھϋ مافϋ ھλىي ڤان بريارا

.يسپات ببλىونλھ و خرابيا وان ئاشلλرا و ئ  
نϋ وبريارόن مرنϋ ب   ڤόجا چλوا چόدبيت رξڑا ئλينيϋ مλال سλرلλڤيتλ بλر ميلرف

....!!!ديتيλ ڑىيλن ئλو لλس  وىي بخوڒ ھόشتا  نλدوورڒڒرόخيت لوخλللλلى د  
 

لومλت و شوورϊ لوردستانϋ و بتايبλتى ڑىي حئλز بخوڒ وڒسا دبينم ئλىλر ىλلϋ با
 ϋرلرنا ڤλچارڒس λڑنόرابن و دڒست پاڤλزىي ن دڒزىايόن دڒولλتا لوردىي بدلس

،ϋشόن ناڤنئارόرخλزانيا چλت و نλھالλن جόڃ بزاڃ و لريارλئ  ϋلوردستان ϊجى د
.بλرڒڃ چامλلا ىλلλلا رڒش ڤλ بλن  

لدار و سادڒ، سياسλتا  ئλڃ رόخستنόن ھλ بناڤϋ دينى و ئازرنادنا ھλستόن خλللϋ ئ
سλدامى ئλرد تλعريب دلر و ئλو ڑىي مλڑيϋ . تλعريبϋ للوردستانϋ بλردڒوام دلλن

.ىλنجόن مλ تλعريب دلλن  
 

رόن حλزر ھλرلλس باش دزانλ لا . ڒتϋ محλمλدننموونλيλلا دىي مλسλال لاريلات
ىλرىي بوو و سيناريس رόن وϊ تئλڤλ چ شان ..!!لى بوونڑىي  و رڒڑيس  

ستا دانيمارلى بλرىي  رόن رξڑناما يالندس پ  مλھا 6- 5يا زانايλ ئλڃ لاريلات
رمالλ ل ئλورξپا و عλرڒبا و موسلمانا بخوڒ ڑىي لوىي  بλالڤلرين، تشتλلى ىλلλك ن

ϋ چλند مλاليλلόن تλرξريست ل دانيمارلϋ و لگλل شόخ ل. دڒمى دڒنگ نλلر
 λڤόھ بوو پλند مλچ ،ϋراتا سورىي و ئيرانλريستان و مخابξرλت ϋيدايλس ϋرزاويλق

ر و ھندڒلόن دىي يόن لو چ پλيوڒندىي ب محλمλدىي ڤλ دمڑول بوون  و ئλو لاريلات
رόن خوڒ يόن ترξريستى و برόلا مايال بλال  ڃ دلرن ونλھλيى بλردڒوام برόلا ت

 بهλزاران ئااليόن دانيمارلϋ چόلربوون و ڤرόلرنλ پالستان و بλرىي چλند مλھا



   و ىوھϋ ھλميالϋ ىλلλك ببόدڒنگىڃ دلرن، لسوريϋ و لوبنانى و ئيرانϋ بλال
.سعλتا دڒستپόلرنϋ بوو لو فλرمان ڑدڒف مخابراتا سوريϋ، ئيرانϋ و القاعيدڒ بόتل  

لوان  . يϋ ئيرانϋ ھاتλ ھنارتن ب نλتλوόن ئόلگرتىھόال تا لو دξزا چλلϋ ناڤ
ىλريا لو    ڑ مλھ بوو دھاتλ ئامادڒلرن، دڒمϋ وϊ ھات و ئόلسλر فλرمان5شان

.سλرىي ھات و لهλموو رξڑھλالتا ناڤين دڒستپόلر  
باشλ مλ زانى سوريϋ و ئيرانϋ و زڒرقاوىي : ڤόجا يا لو مλبλستا منλ لڤόرϊ ئλز بόڑم

ىλريϋ ھλبووو بن الدنى ئارمانجا خوڒ لϋ ىλل چ بλرڑڒوڒنديا لورد و .  بڤϋ شان
ϊرόولλمانى و ھόن سلόالن لدارόن مλ بلλڤنλ ل  لوردستانϋ تόدا ھλبوو لو مλال وو ئ

پا وان ٹ ح  و لدڑىي دانيمارلϋ خوڒنيشاندنϋ بلλن، ئλو دانيمارلا بهλزاران لورد ح
ٹ و فرξلλ و ليمياويόن وان عλرڒب و ئيسالميا ن رزىارلرين و دناڃ ڑئاىرόن ت

ϋت داينλدر و قيمλواندين و قλخوڒدا ح!!......  
ران، پشتλڤانيλ  لوλىλل ئλو لي ىλريا لاريلات  نزانλ ھλر خوڒنيشاندانλلا بناڤϋ شان

!؟؟....ڑب داىيرلλرόن ئيران و سورىي و القاعيدڒ يا تλرξريست  
 

د عبدالخالق معروف ئيسالميόن مλ دوھى بشيرϊ ڑڒنگيϋ جيهادϊ زانايϋ مλزنϋ لور
لمλ حλرام دلλن و ) ئλىي رڒقيب ( شλھيد لرو ئλڤرξ ڑىي سروودا مλيا نλتλوڒيى  
خودϊ ( و سوبλھى ڑىي ئλىλر  فλتوايόن لوشتنϋ ب نڤيسλڤانόن لورد دڒردόخن

    ڑ .ڑدڒستϋ وان بϋ دϊ زمانϋ مλ و دوماھيϋ ڑىي ڑيانϋ لمλ حλرام لλن) نλلλت 
  

 بهλرڤرڒ رابن و خλباتϋ بلن ڑب لوردόن ھشيار و زانا  دبόڑم دڤϋ بλر ھندϊ ئλز
λوقϊرόشλنجλلوللا پ ϋالنا ڤόھλز دا دراندن و نξيا پير λلوردستانا م ϋىيان .  
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