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ئەوەی ش�خ جە"لەدین سەغير باسی کرد دەربارەی بەدیارکەوتنی مەھدی وشەڕی موقەدەسی لەگەڵ ئ�ران 

 بە0م بەستنەوەی بە زھوری مەھدی وسوفيانی دەکرا وەک شيتە*کردن�کی سياسی ئانی کار�کی بليمەت با

وئەو بەند وباوە خورافيی مەزھەبيە کارەکەی زۆر دز�و کرد، سەیر لەوەدایە کە کورد دە*�ی فرچکی گرتوە بە 

کەمپين، کەمپين�ک بەڕ�وەیە لە دژی ش�خ جە"لەدین سەغير چونکە یەکەم کەسایەتی شيعيە لە بەناو 

من پ�شتریش . گوزارش لە دیوی ناوەوەی دڵ وبيروباوەڕیان دەکەن دەربارەی کوردھاوپەیمانەکانمان کە بەڕاستی 

گوتومە ئەوە تەنھا کوردە وا بە ساویلکەیی دەڕوان�تە دۆستایەتی کورد وشيعە، ئەگينا شيعە لە ڕووی م�ژوویيەوە 

 ئ�ستاش شيعەکان سە"حودینی ئەیوبی یان لەبير ناچ�تەوە کە دەو*ەتی گەندە*ی فاتيمی ڕوخاند لە ميسر وتا

 !نەفرەتی ل�دەکەن بە عەقلی خۆیان ئەگەر سە"حودین نەبوایە ئ�ستا ميسر سەرتاسەری شيعە بوو

لەڕووی فقھيەوە ھەموو دەزانين کە "ی شيعە بەپ�ی ڕیوایەتەکانيان مەکروھە ت�کە0وی لەگەڵ کورد بکر�ت وژن 

، ھەروەھا لەگەڵ پ�ست ڕەشەکانيش، لە ھەموی ] ھمباب کراھە معاملە ا"کراد ومخالگت[وژن خوازیان ل�نەکر�ت 

نامرۆیانەتر ڕیوایەتەکان دە*�ن ناب�ت مامەلە لەگەڵ دەردەدار وکەمئەندامەکان مەکەن چونکە گەورەتين ستەمە 

 !!!![باب کراھە معاملە ژوی العاھات[

ش لە خەونی مرۆڤەکان بيرۆکەی ھاتنی مەھدی لە بنچينەدا بيرۆکەیەکی ئەفسانەیی د�ر�نی ئادەميزادە گوزار

دەکات لە جيھان�کی پR لە دادپەروەری ویەکسانی، زۆربەی ھەرە زۆری ئاینە کۆنەکان باس لە بيرۆکەی مەھدی 

یان رزگارکەر وشتی لەو جۆرە دەکەن، ھەتا بيرۆکەی سامۆویل پ�کتيش لە چاوەڕوانی گۆدۆدا گوزارش لەو 

ۆڤ�ک د�ت ودنيا دەگۆڕ�ت وپRی دەکات لە عەدل ویەکسانی پاش بيرۆکەیەی ئادەميزاد دەکات، کە پ�ی وایە تاقە مر

بە0م کيسەکە لەوەدایە مەھدیەکەی شيعە کە باسی دەکەن لە ڕیوایاتە زۆر . ئەوەی ل�واو ل�و بوە لە جەور وستەم

 !!وزەبەند وبی سەروبەر وپR لە خورافاتەکان کەس�کی پRاوپRە لە دڵ رەقی ودڵ رەشی ونا مرۆیی وبU رەحمی

�کە یەکەم کاری کە د�ت واز لە مردوەکانيش ناھ�ن�ت، بە*کو "شەی ئەبوبەکری سدیق و کچەکەی خ�زانی کەس

 !!پ�غەمبەر عائيشە وعومەری کوڕی خەتاب و حەفسەی کچی لە قەبر دەردەکات ولە خاچيان دەدات

بە ساغی ناھ�Zی و بەپ�ی ڕیوایاتی کتيبە شيعيەکان ھەموو عەرەب و قورەیش ئيبادە دەکات، و ھيچ مزگەوت�ک 

 !!!حوکم بە شەریعەتی ئال داود دەکات وجولەکەش پشتگيری دەکەن لە مەھدی

شت�کی زۆر سەیر باس دەکات، ] النجم الپاقب فی احوال ا"مام الحجە الغائب[عە"مە النوری الگبرسی لە کت�بی 

  !!!.١٨٥/ ١] خسرو مجوس[ە دە*�ت یەک لە نازناوەکانی ئيمامی زەمان نازناوی پاشای یان ڕزگارکەری مەجوس

کاتU : المجلسی ئەو بيرۆکەیە ڕوندەکاتەوە کە ڕیوایەت دەکات لە نوشجان کوری البودمردان دە*U] بحار ا"نوار[لە 

ڕای کرد ولە دەرکی دیوانەکەی ].. یزدجرد کوری شەھریار[فارس دۆرا لە شەڕی قادسيە و ھەوا*ەکە گەیشتە 

ەوە من بەج�ت دەھ�Zم، بە0م یان بەخۆم دەگەڕ�مەوە بۆت یا پياو�ک لە السcم عليک ئەی دیوان، ئ: گوتی

چومە خزمەت ئەبو عبداللە : سل�مان دەیلەمی دە*�ت...وەچەکانم د�تەوە بۆت ھ�شتا سەردەم وزەمانی نەھاتوە



ە ئەوە �اح�بی زەمانە ل: ؟ گوتی]یا پياو�ک لە وەچەکانم د�تەوە بۆت[مەبەستی چييە لە : پرسيارم ل�يکرد

کەوابوو کوڕی ] ١٦٤- ١٦٣/ ٥١بحار ا"نوار. [شەشەم وەچەی منە کە لە پشتی یزدجەرد کەوتۆتەوە وکوری ئەوە

 !!!پاشای فارس دەگەڕ�تەوە بۆ تۆ*ەی باوکانی لە عەرەبدا

ژا خرج القائم : [، عن ابی عبداللە عليە السcم قال٢٣٤ی محمد بن ابراھيم النعمانی، ێ ] الغيبە[ھەر لە کت�بی 

واتە کە مەھدی ھات تەنھا شمش�ری لە ن�وان خۆیی وعەرەب ] لم یکن بينە وبين العرب و قریش ا" السيف،،،

 !!وقورەیش لە ن�واندایە

 

ئەگەر بچيتە ناو وردەکاری ئەخباری مەھدی دەب�ت سە سە0وات لە کت�بەکەی ئەلف لەیلە وو لەیلە بدەیت 

 !پRواوپرە لە خورافاتی پ�کەنين ھ�نەر

 لەوەدایە ھەرچەندە خورافاتيس ب�ت شيعەکان وەک قورئان باوەڕیان پ�ی ھەیە، وادیارە تەنگژەکانی ن�وان ک�شەکە

ھەر�م وحکومەتی ماليکی مە" و ئاخوندەکانی شيعەی بەرەو ئەو قەناعەتە بردوە کە ھەرگيز ئەو پەیوەندیە 

 سا*ە لە دایک بوە کورد ١٣٠٠ە بەر لە نەچ�تەوە دۆخی جاران بۆیە دەیانەو�ت لە ڕ�گای ریوایاتەکانی مەھدی ک

کەچی ک�سەکە ھەمووی سياسيە ولەوە دەردەکەو�ت . بش�و�نن وشو�نکەوتەکانيان ئامادە بکەن بۆ شەڕی کورد

] پ ک ک[کە کوردی سوریا و تورکيا جيا دەکاتەوە لە ھە*مەتەکەی مەھدی نامونتەزیر بە بيانووی ئەوەی 

ین سەغير دوپاتی دەکاتەوە وعەلەویەکی زۆریش ھەن لەناو گەریcکانی قيادەکەی عەلەویيە وەک ش�خ جە"لەد

بۆیە ! ئەگەر واب�ت دەب�ت مەھدی ھەموو گەریc سونەکانی سوریا و تورکيا قەتل وعام بکات!! دا] پ ک ک[

کودەتایەک بکەن وسەرکردایەتيە عەلەویەکە لە ناوبەرن، ] پ ک ک[ھەرچی زوە دەب�ت گەریc سونەکانی ناو 

 !ەک وەک مەڕ لە دوارۆژدا تەسليمی چەقۆی مەھدی قەسابيان بکاتنەو

 

ھەو*دانی ئ�ران بۆ نانەوەی تەنگژە لە سەرتاسەری جيھان، تەئکيد لەسەر ڕاستيەک دەکاتەوە کە ئەو دەو*ەتە 

] الحجە[بەڕ�وە دەچ�ت، مەبەست لە حوجەتيش کە لە وشەی ] حوجەتيەکان[لەوەتی ھەیە بە پەیRەوانی ڕ�بازی 

وە ئاماژەیە بە ئيمام مەھدی، ئەوەش بزوتنەوەیەکە لە پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو دامەزرا، لە"یەن ئایەتو*p ھات

 .شيخ محمود الحلبی دامەزا

ئەو تيۆرەیە کە باوەڕی بەوەیە بpوبوونەوەی شەڕ وگەندە*ی و جەور وستەم چاکترین ڕ�گایە بۆ : حوجەتيش 

زی ئەحمەد نەژاد لە دواندنی مەھدی ول�دوانەکانی ھەتا لەناو کۆڕی ش�وا. بەدیارکەوتنی مەھدی مونتەزیر 

نەتەوە یەکگرتوەکان مرۆڤ دەگەیەن�تە ئەو قەناعەتە کە خودی ئەحمەدی نەژادیش حوجەتيە، نەژاد لە نامەیەکدا 

 تۆش عاشقی –واتە زھوری مەھدی –ئ�مە لە سەردەمی بەدیارکەوتنداین : " بۆ خەزوری کورەکەی دەنوس�ت

ئيمانداران بە تەعاليمە :"  نەژاد گوتی٢٠٠٥ھەر لەپاش ھە*بژاردنەوەی لە " امی زەمانی وباوەڕت پ�ی ھەیەئيم

ھەتا خە*کی ئ�ران بە "!! ئيسcميەکان ھەموو کار�ک دەکەن پ�يان بکر�ت بۆ خ�راکردنی بەدیارکەوتنی مەھدی

ەمان دادەن�ت، ولە نان خواردنەکانيشيدا گا*تە دە*�ن نەژاد لە دانيشتنەکانيدا کورسيەکی بەتاڵ بۆ ئيمامی ز

 !دەفر�کی بەتاڵ بۆ ئيمامی زەمان دادەن�ت

ۆ خە*ک دەردەکەوت لە ڕ�گای بە شيعەکردنی خو�ندکارە سونييە ڕۆژ بە ڕۆژ ڕووی شيعەگەرایەتی سەفەوی ب

سەرسام بوەکان بە شۆڕشی ئيسcمی کە دەچوونە ئ�ران یان بانگھ�شت دەکران بۆ خو�ندن لەوێ، یان لە ڕ�گای 



ئەو ھەموو کت�بانەی کە باسی لە کەسان�ک دەکرد مەزھەبی خۆیان دەگۆڕی لە سونييەوە بۆ شيعە پاش ئەوەی 

"کون مع ال�ادقين، پم اھتدیت، الشيعە [دەکەوت کە سونەگەر�تی یانی گومRایی وەک کت�بگەل�کی وەک بۆیان دە

لە نوسەر�کی عەرەبيم گوێ ل�بوە دە*U کاتی خۆی بۆ کۆنگرەی یەک�تی ئيسcمی ...!! ھم اھل السنە وھتد

�دا کردبوو، کەچی ھەر شيعە وسونە داوەت کرابوو کە سەدان نوسەر وبيرمەندی سونی و شيعی بەژداریان ت

 !!!لەبەردەمی ھۆ*ەکە کت�بی شەری مەزھەبی بە خۆڕایی وبە"ش دەدرایە خە*ک

شيعەگەرایەتی ئەمRۆ بەداخەوە لە چەندین شو�نی گرنگ وھەستيار چەقی گرژی دروست کردوە سەرەڕای 

 شيعە وسونە، کاتU خودی ئ�ران لە لوبنان لە سوریا کە لەو ڕۆژگارە خەریکە شەرەکە دەب�تە شەڕی مەزھەبی

ميليشياکانی حزب اللە شيعی وھەزاران پاسداری ئ�ران بە سەرۆکایەتی ئاغای سل�مانی بەژداری دەکەن لە 

لە لوبنان حزب اللە شيعی دەو*ەت�کە لە ن�و دەو*ەتدا وھيچ مانایەکی بۆ . سەرکوتکردنەوەی خە*کی سونی سوریا

زەبر وەشاندنی مەزھەبی شيعە وسونە لە یەک گەیشتۆتە لە پاکستان . دەولەت بوونی لوبنان نەھ�شتۆتەوە

لە بەحرەین شۆڕش�کی . سنوری ب�ھودەیی وعەبەسيەت کە ت�يدا حورمەتی مزگەوتەکانی یەکتریش ناپار�زن

  .مەزھەبی بەرپاکرا لە ژ�ر پەردەی بەھاری عەرەبی بە0م خە*ک ھەر زوو پ�يان زانی

ی یەمەن بەردەدەن بە پا*پشتی ڕاشکاوی ئ�ران، ھەرچەندە لە یەمەن حوسيەکان خەریکە گR لە سەرتاسەر

یەمەن شيعەی زەیدین وزۆر ميانRەون زۆر جار کە سەرنجی بيروڕاکانيان دەدەم دە*�م دە*�ی ھەموو "یەنە 

چاکەکانی شيعە و سونەی لە خۆیدا کۆکردۆتەوە، بە0م عەقZيەتی سەفەوی ئ�رانی ڕقی لەو تەبایيەیە ئەوەتە 

وە بۆ ئەسv لەگەڵ زەیدیەکانيش بەکار دەھ�ن�ت وەک چۆن لەگەڵ عەلەویەکان بەکاری دەھ�ن�ت تيۆری گەڕانە

 ...وخەریکە زەیدیەکانی یەمەن دەکاتە دوازدە ئيمامی کە ئەوەش کارەسات�کە بۆ ئيسcم و خودی شيعەگەر�تيش

ک ميسر و تونس وجەزائير ک�شەکە گواستراوەتەوە ھەند�ک و0ت کە تا دو�نU یەک تاقە شيعەیشی ت�دا نەبوو وە

ومۆریتانيا و نەیج�ریاش بە ڕادەی جياواز ک�شەی مەزھەبی شيعە وسونەی ت�دا دروست بوە، ھەرچەندە شيعە 

 !!دانيشتوانيش نابن% ١لەو و0تانە 

 مليۆن عەلەوی دەکات کە ١٠ – ٤لە تورکيا ھەرچەندە ئامار�کی زانستی نييە بە0م تەقدیراتەکان باسی نزیکەی 

اون بە زۆر دووری لە دین، ھەتا مزگەوتيشيان نييە وبەش�کی زۆریشيان کوردن، دەم�کە ئ�ران لەسەر ئەو ناسر

تایفەیە ئيش دەکات ھەرچەندە شيعەی بەرایی ئيمامی ئەو عەلەویيانەی بە کافر دەزانی، چونکە بەڕاشکاوی 

رە عەلی بەخوا دابن�يت بە0م سونی عەلی بە خوا دادەن�ن لە بيروباوەڕ ودەقەکانياندا، بە0م "ی شيعە چاکت

ھەروەھا شيعەی !! نەبيت وپ�ت واب�ت ئەبوبوکر وعومەر وعوسمان لە پ�ش عەليدا د�ن بە پ�ی زنجيرەی سونی

جەعفەری باوەڕی بە تيۆری گەڕانەوەی لق ھەیە بۆ ئەسv، واتە خۆی وەک شيعەی جەعفەری پU ئەسZە و 

ەدات بۆ ئەسZەکە، لە جياتی تەکفير کردن و نەفرەت کردنيان، عەلەویەکانی پU لقە وھەو*ی گەڕانەوەیان د

ئەوەش ب�گومان زیرەکيان دەردەخات، ئەوە نييە سەلەفيەکان خۆمان خەریکە ھەموو ئۆمەتی سونی وشيعی 

 !!پ�کەوە تەکفير دەکەن

گای سوپا بە0م لە ڕ�% ١٠لە سوریاش ھەرچندە عەلەویەکان کەمينەن ڕ�ژەیان لە چاکترین تەقدیردا ناگاتە 

 ساڵ ودەرگاکانيشيان بەو دوایيە ٤٠وکودەتای سەربازی دەستيان بەسەر چارەنوسی ئەو و0تە داگرتوە بۆ زیاتر لە 

لەسەر پشت کردۆتەوە بۆ چا"کی تەبشيری ودەعەوی شيعەگەرایەتی وپارە وپول�کی زۆریشی ت�دا ھەلدەر�ژن، 

لە شاری دەرعا سەری ھە*دا، وە0مدانەوەی بەڕای من یەک لە سەرەکيترین ھۆکاری شۆڕشی سوریا کە 



ئەھلی سونەی ئەو�يە لە دژی بەرفراوترین ھە*مەتی شيعەگەرایەتی کە لە دەرعا بەڕ�وە دەچ�ت وبە یارمەتی 

  !!وموبارەکەی ڕژ�می بەعسی عەلمانی عەلەوی نەتەوەیی وعروبی

یە تەوژم وتەیاری عروبەت لە ناو شيعەدا زۆر جار گو�مان لU دەبوو کە سونە ترسناکترن لەسەر کورد لە شيعە گوا

 Uوازە، بە0م ھەمان تەیار لە ناو سونەدا بە ھ�زە، بە0م بە وردبونەوەیەک دەردەکەو�ت کە ئەو مەقولەیە ب"

راستە نيوەندی سونی زۆر دڵ ڕەشانە ھە*سوکەوت دەکەن لەگەڵ ک�شەی کورد، بە0م .. کەموکورتی نييە

 .ڕانی گەورەیان دەبات وەک لە رەفتاری تورکيا دەردەکەو�تتەحەدایەکان خەریکە بەرەو گۆ

بە نسبەت نا عروبەتی ڕەوتی شيعەگەرایەتی تا ڕادەیەک ڕاستە ھۆیەکەش دەگەڕ�تەوە بۆ بەژداری کەسان�کی نا 

عەرەب بەتایبەتی لە فارسەکان وعەجەمەکان لە دامەزراندنی پ�گەکانی ئەو مەزھەبە، ھەروەھا لەبەر لەباوەش 

خە*کی فارس بۆ دەعوەی ئەھلی بەیت کە ھەتا عەباسيەکانيش لەسەر شان وپيلی ناعەرەبەکانی وەک گرتنی 

ب�گومان کاریگەری فارسی بەسەر جيھان بينی شيعيدا ناکر�ت ...کورد وفارس ھاتنە سەر سەکۆی خيcفەت

ە گوایە خودی نکو*ی لU بکر�ت تا ڕادەی ئەوەی ھەند�ک حەدیسيان بەدەوی ئيمامەکانيان دروست کردوە ک

 .مەھدی لەوەچەی یەزدجەردی فارسەکان وەک باسمان کرد

عروبەت وناعروبەتی سونە و شيعە لەو چوارچ�وەیە دەب�ت بخو�ندر�تەوە، نەک شيعە وەک مەزھەب�کی ئينسانی 

و مرۆدۆست و�نا بکر�ت، ھەموو دەزانين کە "ی شيعە بەپ�ی ڕیوایەتەکانيان مەکروھە ت�کە0وی لەگەڵ کورد 

، ھەروەھا لەگەڵ پ�ست ڕەشەکانيش، ] باب کراھە معاملە ا"کراد ومخالگتھم[کر�ت وژن وژن خوازیان ل�نەکر�ت ب

لە ھەموی نامرۆیانەتر ڕیوایەتەکان دە*�ن ناب�ت مامەلە لەگەڵ دەردەدار وکەمئەندامەکان مەکەن چونکە گەورەتين 

 ![باب کراھە معاملە ژوی العاھات[ستەمە 

 رەوتی عروبەتی نەتەوەیی عەرەب کە سەدام گوزاریشی ل�دەکرد، ناعروبەتی شيعەی سەرەڕای کاریگەری

ع�راق ھيچ مسۆگەریەک نييە بۆ مرۆڤایەتی ڕ�بازیان، چونکە تەنھا عەرەب فاشيەتی عروبی دروست ناکات، 

وی ع�راقن شۆڤ�نيەتی مەزھەبی وفارسيش لەئارادایە، ئەوە نييە کوردە فەیلييەکان بە مليۆن لە بەغدا و خوارو

کەچی دەنگ�کيان ناچ�تە گيرفانی کوردەوە، چونکە وەک چۆن عەرەبی شيعە وە"یان بۆ مەزھەب زیاترە ھەرواش 

 .کوردی شيعە وە"یان بۆ مەزھەبە زیاتر لە نەتەوەکەی خۆیان

ەمریکا لەوەش گرنگتر ئەوەیە لەوە ناچ�ت ئەو ک�شە گەورەیەی ن�وان ئ�ران وسوریا وحزبو*p لە دژی تورکيا وئ

بۆیە خۆبەستنەوەی کورد بەو ميحوەرە تەنھا زیان وزەرەری ... وعەرەبەکانی خەليج لە بەرژەوەندی ئ�ران تەواو بب�ت

 ..بەدواوەیە

. ھەرچەندە تەشەیوع وئ�ران عروبی نييە، بە0م ترسناکی مەزھەبيەتی سەفەوی کەمتر نييە لە عروبەتی فاشی

اوەکەی پR بە پيستيتی، کەمتر نين لە ھەڕەشەکانی عروبەتی ھەڕەشەکانی ش�خ جە"لەدین سەغير، کە ن

  !فاشی
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