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ي دةسيت ي هةميشة قوربان بة ئيسالم،ن وةكو زؤربةي ئةو گةالنةي تر كة بةتثآل كراگةيل كورد
ئايدؤصؤژيا جياوازةكان و دةقة پريؤزةكان بووة، ئةو دةقانةي نزيكةي چواردة سةدة لةمةوبةر ، 

بةمتةندثيت  لة تايمؤخي نةتةوةيةكدا چةسپثنرا كة لة هةموو ذوويةكةوة جياواز بووبةمششثر لة 
ذةگوذيشةكةي ، نةدابونةريتةكةي  ئاشنا نةبوو بة ئاينثك كة نة ئةتنيكةكةي ، نة  . ئةو ئاينة 

  ئيسالم چ لةسةردةمي پثغةمبةرةكةيدا و چ لةسةردةمي .خوثين مرؤض بكاتة قوذگي ئاشةوة لةبري ئاو
ؤژيك زةبروزةنگ الي ل تا دوا ئيمارةتة جةبةرووتةكاين، دا عةباسي ئةمةوي و ذاشدين و لةفاكاينخو

رتين  ، ذاگ ژناين نةتةوة جياوازو ئاينة جياوازةكانئةنفالكردين.بووةو مششثر الي ياسا بووة
ي ذثبةراين  ال هتد،...،تاآلنكردين ئةو نةتةوانةي بةزؤركران بة ئيسالمانو بثگاركردن پثيكان كؤيلة

 .وةرا بؤ بردان و بةشةوقةوة دةستية ذةواترين كار بوونئيسالم و كتثبة ئامسانييةكةيان
خوثين لث ناتكث ،باآلي خوثن لثچؤذاوي مثژووي هيچ ئاينثكي تر ئةوةندةي مثژووي ئايين ئيسالم 

ةذؤين گةيل زؤر دوور ن .لة خوثنذشتندا  ئايين ئيسالم ناگات برينگيبة كةوشيهيچ ئاينثكي تر  
لة قورئانةوة كوردستان كة ئةنفال  كرا ،  سةرچاوةي ئيلهامي ئةو ئةنفالة دذندانةيةي بةعس 

وةرگريا، ئةوة سةددام و عةيل كيمياوي و نزار ئةخلةزرةجي نةبوون بةتةهنا  كة پالين قةآلچؤكردين 
ثوان خثصةكاين سةر گةيل كورديان دا ، هةزاران ژن و كچي كورديان وةكو ئاژةص دةفرؤشتةوة  لةن

هةزاران پياو و ژن و منداصي تريان بةبةرچاوي هةموو . بةخؤيانداو  دةستدرثژيان دةكردة سةريان
ئةوان بة قورئانةوة گةيل كورديان ئةنفال كرد، ئةوة  ،خواكانةوة بة كةوچكي شؤفص دادةپؤشي 

ئةوةي كة سةددام ئيسالم  جا .پةيامي ذةواين قورئان بوو ، ئةوة پةيامي پةيامبةري ئيسالم بوو 
 ئةوة سةددام مزگةوتةكانيشي تثك دةداو قورئانةكانيشي دةسووتان،رهثناوة ،نةبووة و ئيسالمي بةكا

 ، بةعس دةيويست بة كورد بصث قورئان و مزگةوت فرياتان ناكةوث و لةبةرچاويشتان بةجثي خؤي
ئيسالم ئاينثكي  . وةرگرت  ،وةلث سةددام باشترين سوودي لة ئايين ئيسالم.شةقوپةقي دةكةم 

 ئيسالم داينةمؤي ئةو ئيسالم بة بث جيهاد مانايةكي نيية، ئاوثتةية لة جيهادوخواپةرسيت ،
 ئةوة گرفيت قورئان خؤيةيت تا  .موجاهيدانةية كة لةپثناوي خودادا دةجةنگن دژ بة نةياراين ئيسالم 

بيانكوژن و بيانبذن  پارادؤكسي  دةصثتلة سةد شوثين تردا بة ) ال اكراه يف الدين ( جارثك دةصث 
 .هتد...

مامؤستا ئةميةن زةواهري و  دكتؤر بةذاسيت ئيسالمي ذاستةقينة ياين شثخ ئوسامة بن الدن ، ياين
ان لةسةر د و پشتيواناين ئيسالم دصسؤزترين و وةفادارترين سةربازي خوئةلقاعيدةكان. هتد.....كرثكار

 كة لة كةسانةيةئاخر بةهةشت تةهنا شوثين ئةو . اآلي ئةوان بذاوةئةم زةوييةو بةهةشتيش تةهنا بةب
كة بةموو النادةن لة خؤيان دةبةخشن ، شوثين ئةو پياوانةية پثناوي قورئان و پةيامي خودادا گياين 

 تةهنا دووكةس شةهيدن ، ئةويش ئةو دوو اكارةساتةكةي هةولثريشد دوو لة. بذگةكاين قورئان 
بةندي سثي يةكثيت نيشتمانيي كوردستان و لقي دووي پاريت دميوكرايت تثرؤريستةن كة لةمةص

 ئةو دةيان سةركردةو كاديروئةندامةي ئةو دوو حيزبةو هاوآلتياين  .كوردستاندا خؤيان تةقاندةوة
 دةكرث پثيان بگووترثت قوربانياين  و ئةو منداصة جوانانةي كة گيانيان لةدةستدااليةندارو بث اليةن

 ، بةتاوانثكي وةحشيانةي !قةسابيي كران ، ئاخر بةذاسيت ئةو هةموو خةصكةي دةسيت تثرؤر
سيت ئايين ئيسالم و ي دةيخؤكوژي ، لةاليةن ذةسةنترين تومخي ئيسالمييةكانةوة ،قوربان



، قوربانيي دةسيت شؤفيينيزمي عةرةبيي و ي شتثكي تر هةن؟ي قوربان؟قورئانةكةي نةبن 
  . ن؟ قوربانيي پةتايةكي تر هةن؟فةندةمثنتاليزمي ئيسالميي نةب

 
 خورايف هةيةو هيچ پةيوةندييةكي بة قوربانيداين لةمثژينةي گةيل كوردةوة  ئايين وشةهيد مانايةكي

شةهيد دةستةواژةيةكي چةوت و سةقةتةو بةدرثژايي بزووتنةوةي ذزگارخيوازي گةيل كوردو نيية ، 
رووي ذةوايةيت بةرةنگاربوونةوةي هثزة دةكرثت بةگةبةهةصة گةالين ژثردةسيت تري ناوچةكة 

 لقوپؤپي پثغةمبةرةوة هاتوونةو لةوة بگةذث كة داگريكةراين كوردستان هةموويان لة. داگريكةرةكاندا
پامشاوةي خةليفةكانن ، بةآلكة لةوثوة دةست پث دةكات كة هةميشة ذابةرايةيت بزووتنةوة سياسي و 

گريكةرةكان ويستوويانة ئةم چةمكي بةرةنگاريية ئالوودة چةكدارييةكاين كوردستان دژ بة دةوصةتة دا
لة كاتثكدا هيچ پةيوةندييةكي لؤژيكي نةبووةو نيية لة . ي و هزري ئاينييةوةيبكةن بة چةمكي ئاين

 لةم بوارةدا دةكرث ئاماژة بؤ سازماين .داينثوان كارواين قوربانييةكاين گةيل كوردو تةبشرييايت ئاين
كة وشةي گيانبةختكردوو لةبري شةهيد بةكار دثنث كة وشةيةكي گوجناووپذ كؤمةصةي حكا بكرث ، 

بةپثسيت ئةو كةسانةية لة پثناوي بريوباوةذةكةياندا خؤيان دةبةخشن نةك وشةي شةهيدي الهوويت 
 قوربانييةكاين بةريشدا ،ميدياي ذؤژئاوا نةهات ي سثپتام لة يانزة.و دنياي ئةفسانةو پردي سريات

  ) Victim  (ي يلة قةصةم بدات ، بةصكو وشةي قوربان ) Martyr( ريستيية بة شةهيدئةو كارة تثرؤ
بةكار هثنا، يان زؤر بةسادةيي وشةي كوژراوي بةكار دةبرد ، لة كاتثكدا كةم نةتةوة هةية ئةوةندةي 

 . ئةمريكاييةكان ناسيؤناليست بن 
نةية كة دةيانةوث پاكانة بؤ ئيسالم لة دوو كارة تثرؤريستييةكةي هةولثر مةترسيدارتر ئةو دةنگا

بكةن و بصثن ئةوانة نامؤن بة بةرنامةي خودا،نامؤن بةذةوشيت پثغةمبةرو فةرموودةكاين ،نامؤن بة 
رن تمن بةدصنياييةوة دةصثم ئةم دةنگ و ذةنگانة زؤر لةوانة تثرؤرست. ذةوشت و هةصسووكةويت ئيسالم

ئةم دةنگة ةوة دةيانةوث خؤص بكةنة چاوي خةصكةوة،كة خؤيان تةقاندةوة، ئةم دةنگانة بة ئاگايي
بةناو ذيفؤرميست و دميوكراختواز و ئازادخيوازانة گةورةترين تاواين ياسايي و مةدةين و مرؤيي 
بةرامبةر بة گةيل كورد دةكةن و دةيانةوث ذةوذةوةي مثژوو و پثشكةوتووخوازي ببةستنةوة بة 

 جا لةوانة گثلتر .ةيب هةزار ساص لةمةوبةرةوةذةمشاصة تاريكةكاين بياباين دوورگةي عةر
  قةساخبانةكةينيية،لةوانة گةلؤرتر نيية كة دةصثن ئايين ئيسالم بةريئة لةو تةقينةوانةي هةولثر و

ئةوانة لة ذاستيدا ياخود  .  ئةلقاعيدةو تاصيبان كوورة خوثنةكاين جةزائريو  وئاوايي خثصي حةمةو
  قورئان ديارة بةعةرةيب نا.   بدؤزنةوةبؤ ئيسالم كة بيانوو خوازث هثذن ،ياخود بةرژةوةنديان وا دة

سيت عةرةب شتثكي تريان نيية جگة لة نازين بةزمانة يذؤشنبرياين شؤفينهةندثك لة (
 كردوويةيت بةكوردي ، بةشثوةيةكي زؤر ي شاعري بةو كوردييةي هةژاربةصكو ،)پاراوةكةيانةوة

 ناوةذؤكثكي هةية، بؤية لةسةر هةموو تاكثكي كورد پثويستة  زؤر باش دةريدةخات كة چ،وردوجوان
ئةم قورئانة وةرگثذدراوة بؤ زماين كوردي  هةرچي زؤرتر بآلوبكاتةوة كة گةورةترين خزمةت دةكات 
بؤئةوةي هةموو چني و توثژة زةمحةتكثش و جووتيارةكةي كوردستان لثي تث بگةن و ئيسالم و 

 . هةصبةسنگثنن بةلؤژيكةوة قورئان
 بؤ دةسةآليت كورديي و ذؤشنبريان و قةصةم بةدةستاين كورد كة رين هةل لةئاراداية لة ئثستادا گةورةت

گةورةترين مشتةكؤصة بسرةوثننة ئةو كةلتوورةي كة تثرؤر گؤش دةكات ، ئةو ئاينةي كة تثرؤر 
ي لةماوةي يرد دةسةآليت كو.دةذوثنث ، ئةو كةشةي كة شري دةرخواردي تثرؤريستة قةزةمةكان دةدات

 ساصي ذابردوودا گةورةترين خزمةتيان بة تثرؤريزمي ئيسالمي كرد ، هةر لة داين چةندين دوانزة
 بة گرووپة ئيسالميية جياوازةكانةوة بگرة ، هةر بةدةست هثنان مليؤن دؤالري گومركةكاين كوردستان

بةسةريانداو نازهةصگرتنيان لةبةرامبةر بةرةي پثشكةوتووخوازي و چةپ و عةملانييةتدا ، تا دةگاتة 
 .  بةم ئيسالميانة حكومةتةكانيانئةوةي پاريت و يةكثيت پثشبذكثيان دةكرد لة بةخشيين وةزارةيت



داو كردين بةكاريت فشار بةسةر  پاريت داصدةياين اچاندةوة،ووتنةوةي ئيسالمي پيةكثيت كة سةري بز
 تر برد بؤ لووت گرووپي ئيسالمي  دؤذاوي ترو يةكثتييةوة، بةهةمان شثوة يةكثتيش پةناي بؤكاريت

 ناوخؤدا كة ئيسالمييةكان وةكو ندانةيادةيةك گةيشت لة ئةجنامي شةذي دذكار بةذ. شكاندين پاريت
 سواري كؤصي يةكثيت و پاريت و جةماوةري كوردستانيش بوون و زثذينترين هةليان بؤ ذةخسا صؤزمم

 ئةوة سةرئةجناميش و گةراي تثرؤريزم و ژن كوشنت و بآلوكردنةوةي جةهل و تؤقاندنبؤ داناين 
 .بةرهةمي سياسةيت چةويت يةكثيت و پارتيية كة ئاسايشي بارةگاكاين خؤشيان بؤ ناپارثزرث

 لةم قوماري شةذي ، لة ذابردوودا وةندي ذاپسكان و ذاكثش ذاكثشةي نثوان يةكثيت و پارتيدا لةم نث
 دؤذاوةدا،تةهنا براوة ئيسالمييةكان و دةوصةتة داگريكةرةكان بوون ،پاريت و يةكثيت چراي ناوخؤ

 دهت... بزووتنةوةي ئيسالمي و نةهزةي ئيسالمي ويةكگرتووي ئيسالميي كوردستان وسةوزيان بؤ
ة دؤزةخييةكانيان بؤ شؤردنةوةي مثشكي  بةجثگةياندين نةخش گةيشتنة ترؤپكيهةصكردبوو، تا

يةكثيت و  .، دواتريش ذةتاندنيان بؤ كونة تاريكةكاين چواردةسةدة لةمةوبةر  هةزاران گةنج والو
ةم كردةيان لةدةستدا، كةمتةرخپارتيش لةم دوو تاوانةي هةولثردا ، سةرةذاي ئةوةي كؤمةصث سةر

ةوة دةصثي تازة يي  ، لةذووي تةكنيكيةكةي لؤژيكي و سياسي ذووةلةذووي تةكنيكييةوة بگرة تا،نني
لة شاخةوة داگةذاونةتة ناو شارةكان و هيچ ئاگايةكيان لة تةكنةلؤژيا نيية، ئاخر ئةو سةدان مليؤن 

 ، خؤ ةريدةگرن و ودؤالرةي كة هةيان بووةو ئةو سةدانةي كة لة دةسةآليت ئةمريكاشيان وةرگرت
دةيانتواين هةر هيچ نةبث چةند دةرگايةكي هةستياري لثزةري و ئةلةكترؤين لةبةردةم بارةگاكانياندا 

، بةبث پشكنيين و لة دةرةوة كؤنترؤص بكرايةدابنثن تا ئةو هةموو تةقةمةنيية نةبرثتة ژوورةوة
ش تا ذادةيةكي بةرچاو نةكاني و زيالةشوالر بةشثوةيةكي كالسيكي،دةكرا تةكنةلؤژيا ئةم كارة بكات

  .ةوةكةمتر بكرثن
 ئةوان خؤيان هؤكاري ئةو كةشوهةوايةن كة كوردستانيان ةوة لةذووة سياسيي و لؤژيكييةكةش

 ساصة وةكو كونةپةپوو دةخوثنث و فةتوا سيانزةگةياندة ئةم ذؤژة،مةگةر مةال بةشريثك لة هةولثردا 
ةشدا و چ لة سةردةمي حكومةيت يةكثيت لةهةولثرو تا بآلودةكاتةوة ،چ لةسةردةمي حكومةيت هاوب

 هةموو هةينييةك هةرچي لةهةناوي ذةشةوةبوويداية ئثستاش لة ژثر پةرچةمي حكومةتةكةي پارتيدا
ةكاين هةولثر و شةوانةش تةلةفزيؤنةكةي يةكگرتووي ئيسالمي ث كاردةيكاتة مثشكي گةجنة ب

 ،ئةم پياوة تثرؤريستة موعةزةزو موكةذةم نةك .دادةيكاتةوة بة زاخاوي مثشكي دةيان هةزاري تر
،كةم  بگرة پارثزگاريشي لث دةكرث لةاليةن دةسةآليت كوردييةوة،دةست بةسنگةوة دةگريث بؤي

،لةكاتثكدا دةبوواية لةذثگةي بةرپرسي پاريت و يةكثيت هةية لةپشت مةالبةشريةوة هةصنةنوثژابث
 ئةمة ئازادي نيية ، ئةمة تثرؤري .لة زيندان تووند بكرايةدادگايةكي مةدةين و ئاشكراوة ئةم كابراية 

 هةر ئةدهةم بارزاين بوو كة فةتواي كوشتين .ئازاديية كة بؤ ئيسالمييةكان ذةخسثنراوة
كةچي پاريت دةنگي لثوة نةهات ،ئةگةر لة ژثريشةوة كؤمؤنيستةكاين بة خةآلتةوة تةخشان دةكرد،

 و ئةو مةاليةك چةندين گؤضارو ذؤژنامةي دادةخستچةند  يةكثتيش بؤ دصدانةوةي،!هاين نةدابثت
 .كؤمؤنيستة بةستةزمانانةي لةزمانيان زياتر نةبوو لة ناو كؤآلنةكاين سلثمانيدا گوللةباران دةكرد 

ثذانةو ئازادخيوازانةي  لةپةناي بةعسةوة دژايةيت بزووتنةوةي شؤذشگنثكي زؤرة ئيسالمييةكان ساآل
ةيت هةموو بريوبؤچوونثكي عةملاين و بزووتنةوةي فيكري نوث دةكةن ، گةيل كورد دةكةن ، دژاي

بةعس و مةالكاين هةولثر بة هاريكاري يةكتر عةبدوخلاليق مةعروفيان تثرؤر كرد ، مةال ئةمحةدي 
خانةقا لةپةناي ئيسيخبارايت سلثماين و ئةمين سلثمانييةوة پذبةگةرووي خؤي بة مايكرؤفؤنةكةي 

لةدواي . ةيشيذاند و بةهةموو شتثكدا دةذشايةوة ، تةهنا بة بةعسدا نةبثتمزگةويت خانةقادا د
ذاپةذينيش ئيسالمييةكان فةتواي كوشتين شثركؤ بثكةسيان ذاگةياند ، يةكثيت ئةو  بةرپرسيارييةي 

دةدا ، !  و ئيسالميية ذةسةنةكان ، درثژةي بة مانگي هةنگويين خؤيلة ئةستؤ نةگرت كة پثويست بوو



 بؤ خانةخوثي پاداشيت ئيسالمييةكانپاي ئةو هةموو لةباوةشگرتنةي ئيسالمييةكان ، پارتيش لة
   . سةري فةرةنسؤ هةريريان وةكو فةلةيةك هةصبژارد بؤ تثرؤركردن ئةوة بوو،پاريت 

 
ئةم هةلومةرجي تؤقاندن و ترساندنة ، ئةم كةشوهةوايةي سيخناخ بووة بة تثرؤرو تثرؤريزم 

 و صي گةورةيان هةية لةسةر گةشةكردنبةآلم هؤكارة ناوخؤييةكان ذؤ،شةپؤلثكي جيهانيية، 
 چةند باش ئةوة دةزامن كة يةكثيت و پاريت ئةو ئازايةتييةيان نيية كة. ةكاين تثرؤريزمچاالكيي

ي  كة بة ئاشكراو بث پثچ وپةنا ي سكؤالرو عةملان بؤ كةساين،يان الي كةم ذثگر نةبن مينبةرث بكةنةوة
ةن،لةكاتثكدا هةموو مزگةوتةكاين كوردستان و تةلةفزيؤن و ذاديؤو ذؤژنامةو قسةي خؤيان بك

هتد  لة خزمةيت ئيسالمييةكانداية بؤ گريؤدةكردين گةيل كورد بة فؤبياي ئيسالم و پةيامي ....گؤضار
ئيسالمةوة،ئيتر كايت ئةوة هاتووة لة كوردستاندا ذثگة بدرث بة نةياراين ئاين كة بةئارةزووي خؤيان 

  ساصييةوةحةوتوسن و بصثن ، كايت ئةوة هاتووة ذثگة نةدرث لة خوثندنگاكاندا منداصةكامنان لةنوب
ي بري لة ي تثرؤري مثشكيان بكرث  ،كايت ئةوة هاتووة دةسةآليت كوردبةداستاين زةنديقةكان

 ئاين ، بذيارثكي ئازايانةي وةكو بذيارةكةي جاك شرياكي سةرؤكي فةذةنسا بكاتةوةو ئاين و خوثندن
ئةوة ذاستة زؤربةي خةصكي كوردستان موسصمانن و دةبث .  كؤمةصگا لةيةكتري جوث بكاتةوةئيدارةيو

لة گةيل كورددا مةسيحي و ذثز لة بريوباوةذيان بگريث ، بةآلم ناشبث ئةوةش لةبري بكرث كة 
ث و نةبنة هتد هةن  و دةبث ذثزيان بگري... و بث باوةذو  و يةزيديجوولةكةو كاكةيي و زةردةشيت

ث ، كة پةيوةندي گيانيي نثوان ن لةو چوارچثوةية زثتر تثنةپةذدةبث ئاي . زؤرينة دةسيتييقووربان
 ،پةيوةندييةكي تايبةتةو كاري تاكة كةسييةو نابث بةهيچ كلؤجث تثكةص بةكؤمةصگاو يةمرؤض و خودا

 . بكرث و ياساو ژياين كؤمةآليةيت دةوصةت
ووكارةساتة دژي مرؤييةش هثشتا يةكثيت و پاريت خةريكي مةرايي بةداخةوة دةصثم ، دواي ئةم د

كردنن بؤ ئيسالم و ئيسالمييةكان، چونكة بةرژةوةندي سياسي ئةوان وا دةخوازث و هيچ كاتثكيش 
سةركردايةيت سياسي كورد ئةوةندة بوثر نةبووة بةرژوةندي گةيل كوردستان خباتة سةروو 

ي دصنياييةوة نايكات و ئةم كثرضي نائومثدي و سةرگةردانيية بةشبةرژةوةندي حيزبييةوة، ئةجمارة
ي يئةوةتا جةالل تاصةباين و مةسعود بارزاين وةفا بؤ يةكثت.  ذووي لة هةصكشانةگةيل كوردستان هةر 

خاكي عثراق دووپاتدةكةنةوةو نةذةي بزووتنةوةي ذيفراندؤميش كة تا ئثستا لةيةك مليؤن ئيمزا 
يةكثيت و پاريت لةئةوپةذي بث ئومثديدا پةنا بؤ گةل  . ميوان الي ئةوانتثپةذيوة ناكاتة مثشثكي 

دةبةنةوة، بةآلم هةميشةش ساتوسةوداكان لة پشيت خةصكةوة دةكرث و ئةجمارةش وةكو هةموو 
گوث لة شؤستةو شةقامي كورديي ناگريث ، بذياري ژوورة داخراوةكان لةنثوان خؤيان و جارةكاين تر 

 . سةپثنرثيكادا دةكرثتة بذيارو بةسةر خةصكدا دة و ئةمرمةجليسي حوكم
 
    
 
    
  


