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 ەیمزگەوت جێی زمانی زبر نی 

 

لە ڤیدیۆکلیپێکدا کە لە فەیسبوک و هەندێ میدیای تردا باڵوبوەتەوە، مەالیەک وەک ئەوەی خۆی 

لەبیرکردبێ کە لەسەر مینبەری مزگەوتە، بە زمانێکی زۆر زبر جنێو دەدات و وشەی زۆر ناشیاو و 

بەشداربوی بەرنامەی ئەرەب ئایدل پەرواز حوسێن، بەڕاستی جێی بازاڕی بەکاردێنێ لەهەمبەر کچە 

هەڵوەستە لەسەرکردنە کە ئەم جۆرە ئاخافتنانە لە مزگەوت کە شوێنی خواپەرستیە ڕێگەی پێبدرێت 

بێئەوەی هیچ کاردانەوەیەکی بۆ بکرێت، هێرشەکەی ئەو مەالیە تەنیا دژی تاکەکەسێک نیە بەڵکو بە 

یەتی گەنجە و سوکایەتیە بە هەمو ئەو کەسانەش کە پشتگیری دەکەن لەم ناڕاستەوخۆ شکاندنی کەسا

کچە گۆرانیبێژە و بە کورتەنامە دەنگی پێدەدەن، ئەم دیاردەیەش تەنیا الی کەمینەیەک لەو مامۆستا 

ئاینییانە بەدی دەکرێت کە ئاستی زانستییان زۆر نزمە و لەبری بالوکردنەوەی ئاینی لێبوردەیی و 

 ن باسی خواردن و جلوبەرگی خەڵک دەکەن ئامۆژگاریکرد

کەمیی زانیاریشی لەوە دەردەکەوێ کە پێیوایە میللەتی کورد تەنیا دەبێ لەڕێگەی قوربانیدان بناسرێ 

نەک لە ڕێگەی هونەری و کەلتوریی کە پێیوایە جۆرێکە لە بێئەخالقی، بەاڵم سەیریش نیە بۆ مەالیەک 

جەماورکۆکردنەوەیە تا کاری ئاینیی، جۆرێک لە مونافەسە  کە بەهاوار و دەنگی بەرز زیاتر خەریکی

بکات لەگەڵ ئەم گۆرانیبێژەی کە لە تەنیا یەک دەرکەوتن بە هەزاران جەماوەر و  الیکی فەیسبوک 

لە مەال زیاتر بەدەستبێنێت،  بۆیە بوەتە جێی ئێرەیی پێبردن، واشپێدەچێت کە مەالکە زۆر باش دەزانێ 

مۆژگاری بەکاربێنێت ئەو کاریگەریەی نابێت، بۆیە بە ئەنقەست ئەم شێوازە ئەگەر زمانی ئاین و ئا

بەکاردێنێ بۆ ناوبانگ دەرکردن و هەرانانەوە، پەرواز حوسێن بەبەشداریکردنی لەو بەرنامەیەدا 

توانیەتی ببێتە باڵیۆز و نمونەیەکی جوان  بۆ میللەتەکەی و لەم بوارەدا دەنگ و ڕەنگی کورد بگەیەنێتە 

ان و ڕەنگە سەدان ملیۆن کەس بەاڵم لە ڕاستیدا ئەو حەماسەت و دەنگدانەی کە ئێستا هەزار

سەریهەڵداوە بۆ ئەم بەشداربوە کەمتر مەسەلەیەکی شەخسیە و بوەتە مەسەلەیەکی نەتەوەیی بۆ 

کورد کە دەیەوێ لەم ڕێگەیەوە پەیام و کەلتوری خۆی بە هەموو دۆست و دوژمنان بگەیەنێ و 

 ەش لە میللەتانی تری دونیامان کەمتر نیە و خاوەن کەلتور و هونەری تایبەت بەخۆمانینبیسەلمێنێ ئێم

خۆزگە ئەو مەالیە کەپێیوایە پەرواز کورد بە دونیا ناناسێنێ، خۆی بتوانێ لەسەر ئوسولی دین و  

 بەالغە و زانیاری ئیسالمی کەمێک کورد بناسێنێ وەک مامۆستا مستەفا زەڵمی کە ماوەیەک لەمەوبە

لەالیەن دەزگای ئەزهەرەوە ڕێزی لێگیرا، نەوەک هاتوهاوارکردن، لە وتاری هەینیان چەندین جار بە 



نوێژکەران دەڵێ "دەبڵێ ال ەللا اال ەللا" وەک ئەوەی نوێژکەران ئیسالم نەبن و لەسەردەستی ئەو ببن 

 بە موسڵمان


