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لة شاری کراکؤف منداصثک لةدايک بوو کة ،  لة شارثکی وصاتی پؤصؤنيا1920ساصی ، رؤژث لةرؤژان
پياوثک کة حةزی لة . ئةم پياوة ناوی يوهةنا پولسی دووةم بوو،  ساصی کؤچی دووای کرد9دايکی لة 

، بةصام هيواو ئاواتی وای لثکرد کة ببث بةيةکةم پاپای دةرةوةی ئيتاليا، شيعر و ئاوازو و هونةر دةکرد
ئةم پياوةو خؤشةويستی لةناو .  ساص ئةم پؤستة تةا بةدةست خةصکی ئيتالياوة بوو400کة زياتر لة 

يان ، چی لةناو خةصکی کرستيان، خةصک وای لثهات لة هةموو جثک رثزوو حورمةتی تايبةتی لثبگرث
   .الم و جوولةکةميلةتانی ئيس

هةر لةکاتی وةرگرتنی ئةم پؤستةی هةميشة داوای ئاشتی لة نثوان ميلةتانی رةگةز و ئاينة جياوازةکانی 
ئةم پياوة جار نةبوو نيگةرانی خؤی لة کثشة نثودةوصةتثکان پثشان نةدات کاتث ئةو کثشانة . دنيا دةکرد

لة هةموو کارةساتة .  بؤيان درووست دةکردخةصکی سضيل و بث گوناهی پثوة دةبوو وماصوثرانی گةورةی
هةميشة داوای يارمةتی و هاوکاری . دوعاو خثرو باشی بؤ خةصکی لثقةومانان دةکردگةورةکانی جيهان 

   .خةصکانی بث گوناهی کارةساتة گةورةکان دةکرد
ةی هةبث چؤن کابراثک کة بةرةگةز و ئاين دوور لة ميلةتان و ئاينة جياوازةکانی تر کة ئةم هةستة مرؤضي

باشة بؤچی زانايانی ئاينی ئثمةی موسصمان . نابث جث رثزو گةورةی نةبث لةناو هةموو خةصکانثک
کة بتوانث ديفاع لة ميلةتان و خةصکانی موسصمانی ، کةسثکی وةک ئةم پياوةمان تثهةصنةکةوتووة

 ئيسالم لةالی يةزدانةوة باشة ئاينی. ژثردةستةو لثقةوماوی تر بکات لة اليةن رژمثة ئيسالمثکانی ترةوة
هاوکاری و دفاع کردن لة ، پاراستنی مافةکانی خةصکی تاک و کؤمةص، يةکسانی، بؤ بةرپاکردنی برايةتی

   .خةصکی ژثردةستةو ماف خوراو نةهاتة خوارةوة
ور تاکو ئثستا  باشة کةواية بؤچی تاکو ئثستا هيچ کام لة زانايانی موسلمانی دةورووپشتی کورد و دو

خاکی کوردستانيان بةسةر و ناهةقيةی بةرامبةر خةصکی کورد دةکرث لةو وصاتانةی ةموو کارةسات ئةو ه
دابةش کراوة نارةزاثکی ئةوتؤيان بةرامبةر ئةو هةموو رةفتارة نامرؤضايانة و دژ بة ئاينی ئيسالم مةحکوم 

 بةرامبةر خةصکی ئةنفال و ناهةقی لة بةشةکانی تری کوردستان، بؤچی کارةستای هةصةجبة. نةکراوة
کوردی موسصمان ويژدانی زانايان و اليةنة ئيسالمثکانی دةسةصات دارو دةرةوةی دةسةصات 

يان لةالی ئةوان تةا خةصکی خؤيان بة موسصمان لةقةصةم دةدرث و هةرچی کوردة بة ، بةرزنةکردؤتةوة
   .حيساب دةکرث 4 يان 3موسصمانی دةرةجة 
بؤية دةبث ،  ئيسالم بة تةواوکةری هةموو ئاينة ئامسانثکان ناودةبةنهةميشة ئاينی، زانايانی موسصمان

مةبةست زانايانی ئيسالمة دةبواية زؤر لة پاپای ضاتيکان مرؤضانة تر برييان بکردايةو دژی هةموو ، ئةوان
ئةی باشة ئةو هةموو کوشتارةی ناو وصاتی . ئةو زوصم و ناهةقيةی بةرامبةر خةصکی کورد بوةستاناية

 بةرامبةر خةصکی بث گوناه دةکرث لةاليةن گرووپة تريورستةکانی بةناو ئةلقاعدة و انسار الئيسالم عرياق
يان رثگا بة هةندث زانای ئيسالمی دةدةن کة ئةو کارة ، بؤچی مةحکوم ناکةن و بؤچی بثدةنگن بةرامبةری

   .تريورستيانة بة کارثکی رةوا بناسن
يوهةنا  (کة تةواوکةری ئاينةکانی ترة پياوانثکی وةک،  ئيسالمتؤ بصث کاتی ئةوة نةهاتبث لةناو ئاينی

ترس و ، درووست بث و ئيتر ئةم ئاينة ئيسالمية لة زؤر جث و وصات بة چاوثکی گومان) پولسی دووةم
 ئاينةکةش، ويان زانايانی ئيسالم زؤريان ماوة بگةنة ئةو ئاستةی ئةو پياوة. هةرةشةوة تةماشا نةکرث
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هةروةک چؤن ، صکیدوورخبرثتةوة لة سياسةتی ناو دةوصةت و ژيانی رؤژانةی خة الممةبةست ئاينی ئيس
بؤ ئةوةی لةوة زياتر ميلةتانی ،  لةمةوبةر لة سياسةت دوورخرايةوة500ئاينی کرستيانی پثش 

ئةوانيش وةک ميلةتانی تری جيهان هةموو هثزوو توانای ، موسصمان لة گثژاووی دوواکةوتوی نةمثنثتةوة
   .کؤمةصگاکانيان تةرخان بکةنة پثناو پثشخسنت و گةشةی خؤيان ل

بؤ ئةوةی زانايانی ئيسالمی ئثمةی کورد لةسةر هةمان ئةقليةت و بريکردنةووةی زانايانی ئيسالمی تر 
يان ئةو اليةنانةی ، پثويستة چی گؤرانکاری لة سيستثمی سياسی و کؤمةصايةتی کورد ثنيني، نةرؤن

ئةم پرسيارة دةهثصينةوة بؤ . ةتی زانايانی موسصمانی کورد بگؤرن دةبث کث بنکة پثويستة کاروو ئةقلي
   .پسپؤران و دةسةصاتدارانی کوردستان
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