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      نيزامي كؤماري ئيسالمي لة سةر ئةو بنةما سةرةأؤيةي وةاليةيت فةقية و دام و 
دةزطا سياسيية دامةزراوة كة لة ئةودا ضكؤلةترين كةلصنصك بؤ بةشداري راستةوخؤي 

واوي سيستمي سياسي و ئيداري ئةو رذمية لة سةر دام و خةلَك وجودي نيية و تة
بةو . ، زيندان، ئةشكةجنة و ئيعدام ثصك هاتوة)ثشوبأي(دةزطاي سةركوت، خةفةقان

 سالَةي دةسةآلتدارصيت ديكتاتؤري و 26ئيعتبارة و بة سةرنج دان بة ئةزموين 
هةلَبذاردن و سةرةأؤيانة لة سايةي سةري رذميي كؤماري ئيسالميةوة، باس كردن لة 

دةنطدان بصجطة لة خةيالَ و ثآلوصكي ثِروثوض و بة الِرص دابردين بريوِراي طشيت هيضي 
  . تر نيية

     ئةو طالَتةجاِرانةي كة لة ئصران دا لة ذصر ناوي هةلَبذاردن بةرصوة دةضن، بة 
ثصوانةكاين دصموكراسي راستةقينة و تةنانةت بة ثصوانةي ئةو نيوة دصموكراسييةي 

لة وآلتصك . آلتاين رؤذئاواييش، هيض نزيكايةتييةكي لة طةلَ هةلَبذاردنصكي ئازاد ين يةو
دا كة نةتةنيا هيض نيشانةيةك لة ئازادية دصموكراتيكةكان، ئازادي بريوأا و دةربِرين، 
ئةحزاب و رصكخراوةي سياسي و هتد لة طؤِرص دا نيية، بةلَكو هةرضةشنة 

طةلَ نيزامي ديكتاتؤري مةزهةيب بة توندو تيذترين دذكردةوةيةك و دذايةتييةك لة 
شصواز سةركوت دةكرص، باس كردن لة هةلَبذاردنصكي ئازاد هيض شتصك نيية بصجطة لة 

  .بةالِرص دابردين خةلَك
     لة نيزامي كؤماري ئيسالمي دا كة دةسةاليت راستةقينة لة دةست وةاليةيت 

صناين خواست و ئريادةي خؤيان سةرةِرؤي فةقية داية ، بؤ بة كردةوة دةره
شوراي . دامةزراوةي جؤراوجؤر و بة هصزيان لة سةرانسةري والت دا دامةزراندون

نيطابان، مةجليسي خِربةطان، مةمجةعي دياري كردين بةرذةوةندييةكاين نيزام، سثاي 
ثاسداران و هةمووجؤرة دامةزراوةيةكي سياسي و كؤمةآليةيت كة بؤ ثاراستين 

ياسي و ئابوري ئةو نيزامة رصكخراون هةتا خةلَك بة تةواوي لة ضوارضصوةي س
طؤِرةثاين تةمسيم طريي و بةشداري راستةقينة لة ضارةنوسي سياسي خؤياندا بص بةش 

دةتوانني بة وانةش بة سةدان رصكخراوةو ناوةندي بةهصزي ئابوري زياد كةين . بكةن
  .كة سةروةت و ساماين ئةم كؤمةلَطايةيان ثاوان كردوة

     وةبري هصنانةوةي ئةو راستيانةي كة لة سةرةوة باس كران ثصويستة بة تايبةت لة 



بةر ئةوة كة بالَة جؤراوجؤرةكاين رذميي كؤماري ئيسالمي دةياةوص ئةم شانؤطةري 
ية طالَتةجاِرانةية وةكو هةلَبذاردنصكي ئازاد بة خةلَكي ئصران و بريو ِراي طشيت 

كؤماري ئيسالمي دةيهةوص بة بة كردةوة دةرهصناين ئةم رذميي . جيهاين بسةملصنن
هةلَبذاردنة طالَتةجاِرانةية هةرضةند سالَ جارصك بة تؤقاندن و داين بةلصين 
جؤراوجؤر خةلَك بصنصتة ثاي سندوقةكاين ئةم شانؤطةريية و لةم رصطايةوة دةيهةوص 

تمانةو مةقبولًَييةتصكي لة نصو بريوِراي طشيت و بة تايبةت لة ئاسيت نصو نةتةوةيي دا م
  .جيهاين دةستةبةر بكات

     بالَ و اليةنة جؤراوجؤرة سياسييةكاين رذميي ئيسالمي ئصران كةوتونةتة خؤ هةتا 
بة بةهصز كردين ئةم سيستمة كؤمةآليةتيية و بة دةستةبةر كردين مةقبولَيةيت سياسي 

ة دةتوانن بة سةر ئةو بؤ بةديلي خؤي، بة كؤمةلَطاي ئصران و جيهاين نيشان بدةن ك
قةيرانة سياسي و ئابوريةي كة داوصنطريي ئصران بووة، زالَ بن و هةر لة بةر ئةوةش 
خةلَكي ئصران و جيهان بيجطة لة قةبولَي رذميي جينايةتكاري كؤماري ئيسالمي و خؤ 

  .رصكخسنت لة طةلَ ئةو، هيض رصطايةكيان نيية
ميي كؤماري ئيسالمي لة سةر ئةو ئؤِرطانة       ثصكهاتةي سياسي و نيزامي ئيدارةي رذ

جص كةوتوانةي وةك شوراي نيطابان و مةمجةعي دياري كردين بةرذةوةندييةكاين 
نيزام و هتد دامةزراوة كة لة ذصر ضاوةدصري راستةوخؤي وةاليةيت فةقية و بالَي 
ثاواخنواز دةسةآليت تةواويان بة سةر هةموو ناوةندةكاين دةسةآليت سياسي و 

وري كؤمةلَطا داية و بة تايبةت دواي شكسيت ئيسالح خوازاين حكومةيت لة ئاب
هةلَبذاردين مةجليسي حةوتةم دا ، ئةم بالَة واتة ثاواخنوازان زياتر لة جارانيش 

  .دةسيت دةِروا
     سةرؤك كؤماري كة لة دوايني دةورةي سةرؤك كؤماربووين خاتةمي دا زياتر 

 دوايني شوصنصكة كة بالَي ثاواخنواز بؤ داطريكردين دامةزراوةيةكي تةشريفايت بوو،
ئةطةر بالَي ئيسالح خواز تةواوي هيوا و ئومصديان بة . ئةويش دداين لص تيذ كردوة

ثؤسيت سةرؤك كؤماري بوو و تةنيا ئؤرطانصكي دةسةآلت بوو كة  كة رةنطة لةو 
لَي ثص خؤش كةن، رصطايةوة بيانتوانيباية بؤ بة كردةوة دةرهصناين سياسةتةكانيان د

بةآلم بؤ بالَي ثاواخنواز و بة تايبةت لةم هةل ومةرجةي ئصستادا كة رذميي كؤماري 
ئيسالمي بصجطة لة قةيراين ناوخؤيي، خةريكة لة ئاسيت نصونةتةوةييش دا 
جصطاوشوصين خؤي لة دةست دةدات و تووشي قةيرانصكي ديثلؤماتيكيش لة طةلَ 

  : سةرؤك كؤماري ئةو جصطايةية كة دةبصوآلتاين رؤذئاواييش بووة، ثؤسيت
كاري خؤرصكخستين نيزامي كؤماري ئيسالمي لة طةلَ سياسةتة ئابوريةكاين ) 1     

بانكي جيهاين و ثصويستييةكاين سةرمايةداري ئصران لة ذصر ضاوةدصري بالَي 
  .ثاواخنوازةوة ئاسانتر بةِرصوة بةرص

يةتييةك بص كة بتوانص قةيراين ديثلؤماتيكي لة طؤِرةثاين نصو نةتةوةيي دا كةسا) 2     



ئصران كة لة سةر ضةكي ناوكي ثصكهاتووة ضارة سةر بكات، دةست تصوةردانةكاين 
كؤماري ئيسالمي لة عصراق و رؤذهةآليت ناوةِراست وةك كارصكي رةوا ثيشان بدات و 

  .ةرصجصطاوشوصين كؤماري ئيسالمي لة ئاسيت ناوضةيي و نصو نةتةوةيي دا بةرصتة س
دةبص بشتوانص لة كؤمةلَطاي ئصران و لة نصو سياسةمتةداراين بالَة ) 3     

جؤراوجؤرةكاين كؤماري ئيسالميش متمانة بة دةست بصنصت و هاوسةنطي سياسي و 
كةسايةتييةكي كاريزمايي بصت كة لة ذصر . هاوئاهةنطي لة نصوانيان دا ثصك بصنصت

يت بالَي ثاواخنواز ثتةوتر بكات و فةرماين خامنةيي دا ناوةندةكاين دةسةآل
  .نوصنةرايةتيشيان بكات

     بالَي ئيسالح خواز كة لة هةلَبذاردين مةجليسي حةوتةم لة بةرابةر بالَي ثاواخنواز 
دا جصطاو شوصنصكي زؤر نالةبارتري هةبوو، لة هةلَبذاردين ئةم دةورةيةي سةرؤك 

داية و رصك هةر لة بةر ئةو كؤماريش دا لة جصطاوشوصنصكي زؤر لةوةش الوازتر 
هؤيةشة كة كةوتؤتة خؤ و بة داين شيعاري ثِروثوض و بص ناوةرؤك دةياةوص سةرو 

  .سامانصك بة جيبهة شكست خواردوةكةيان بدةن
  

  !فصلَ و تةلَةكةي ئيسالح خوازاين كورد
  

رةويت ئيسالح خواز بؤ رزطاري خؤيان لةم هةل و مةرجة و بؤ ئةوةي سةمهصكي      
اتريان بؤ رزطاركردين كؤماري ئيسالمي لة قةيراين سياسي كؤمةآليةيت ئةدا زي

داخوازي كةمينة قةومي و مةزهةيب " كردبص، ئةجمارة بة شصوةيةكي عةوامفريوانة
نيان كردؤتة بةشصك لة شيعارةكاين خؤيان بؤ هةلَبذاردن و بةو مةبةستة " يةكان

  .ست ثصكردوةهةولَ و ضاالكي رصكخراوتريان لة كوردستان دة
     ئيسالح خوازاين كورد كة بة درصذايي تةمةين خؤيان وةكو ئامِرازصك بة دةسيت 
بالَةكاين رذميي كؤماري ئيسالمي يةوة بون بؤ سةركويت بزووتنةوةي كوردستان، لة 
ذصر ناوي مةترسي ئةمنييةيت بؤ نيزامي ئيسالمي و دابةزاندين خواست و داواكاري 

ضةند خواسيت ئيداري و فةهةنطي كاريان كردوةو بؤ دةرباز خةلَكي كوردستان بؤ 
كردين سةرتاثصي رذميي كؤماري ئيسالمي لة هيض خؤش خزمةتييةك درصغيان 
نةكردوة، ئةجمارة بة بةِرصوةبردين دو كؤبوونةوة دةياةوص فرياي بالَي ئيسالح 

 بة وتةي خواز بكةون و بؤ رزطاري كردين كارواين شكست خواردوي ئةوان ئةجمارة
خؤيان خواستةكاين خةلَكي كورد وةكو فصلَ و تةلَةكةيةك بؤ بة دةست هصناين متمانة 
و كؤكردنةوةي دةنطةكان بؤ ثالَصوراوي جصي مةبةسيت خؤيان لة هةلَبذاردين سةرؤك 

  .كؤماري دا بة دةستةوة بطرن
ن زادة      سيماكاين رةويت ئيسالح خواز لة كوردستان لةوانة عةبدولَآلي رةمةزا

ئوستانداري ثصشوي ئوستاين كوردستان و وتةبصذي ئصستاي دةولَةيت خاتةمي، جةاليل 



جةاليل زادة ئةندامي شوراي مةركةزي حيزيب موشاركةيت ئيسالمي، بةهاديين ئةدةب،  
شاخةي كوردستاين سازماين موجاهيديين ئينقاليب ئيسالمي و هتد خؤيان تةيار 

طوجناندين خوصندنةوةو نوسني بة " تونةوة كة خوازياريكردوةو وةبريي ئةوة كةو
حيزب و "و" بالَيؤز و ئوستانداري كورد"، "زماين كوردي لة قانوين ئةساسي 

ئيسالح خوازاين كورد لة سايةي ئةم هةل و مةرجةوة بةو . بآلوكراوةي ناوضةيي بن
خساوة كةلَك ئاكامة طةيشتوون كة لة كاروان بة جص نةمصنن و ئةوانيش لةم هةلة رة

وةرطرن و بؤ تةواو كردين ثيالنة كؤنةكانيان، بؤ كؤنترؤلَ كردين بزوتنةوةي 
ئيداري لة _ كوردستان و بةرتةسك كردنةوةي بة هصندصك خواسيت فةرهةنطي

ضوارضصوةي قانوين ئةساسي دواكةوتوانةي كؤماري ئيسالمي دا هةولَ بدةن و بة 
ووتنةوةي كوردستان لة زمان ثالَصوراوي خةيالَي خاوي خؤيان بةديلي داهاتووي بز

  .بالَي ئيسالح خوازةوة خبةنة رو
     ئيسالح خوازاين كورد بةم حةرةكةتةي خؤيان بة شوصن هصندصك ئاماجني تايبةت 

  :دا دةطةِرصن كة لة وانة ئاماذة بة هصندصكيان دةكةين
ئيسالح ئةوان هةولَ دةدةن كة هاوِرص لة طةلَ سةرجةم هاوثةميانة ) 1     

خوازةكانيان لة ئصران ببنة ضصو شةقةي بالَي ئيسالح خوازي ناو دةسةآلت و لةم 
مةجالة كةلَك وةرطرن هةتا طيانصكي تازة وةبةر ماتؤِري لة كار كةوتووي بالَي ئيسالح 
خواز بصننةوةو كةش و هةواي هةلَبذاردين سةرؤك كؤماري بة قازاجني خؤيان 

 دةياةوص يارمةيت رذميي كؤماري ئيسالمي بدةن ئةوان بةم كارةيان. بشكصننةوة
هةتا بة سةر قةيرانةكاين خؤي دا زالَ بصت و ضةند رؤذصكي تريش بة تةمةين نطريسي 

ئةوانة بؤ خؤيان بة باشي دةزانن ئةوةي كة ئةمِرؤ لة ئصران دا بةِرصوة . خؤي زياد كات
سالَ 8لة ماوةي دةضص هةر ئةو قانوونة ئةساسي يةية و رةويت دووي خوردادي 

تةمةين خؤص دا نةيتواين لة هيض بوارصك دا تؤزصكيش القي لة بةِرةي قانوين ئةساسي 
ئيسالح خوازاين كورد بة خؤهةلَواسني بة هصندصك لة . كؤماري ئيسالمي زياتر راكصشص

خواستة فةرهةنطييةكاين خةلَكي كوردستان هةولَ دةدةن كة ئةوان بكصشنة ثاي 
ن و بةم شصوةية بؤ بالَي ئيسالح خوازي نصو دةسةآلت سندوقةكاين دةنطدا

  .مةقبولَيةتصكي زياتر بة دةست بصنن
بالَةكاين رذميي كؤماري ئيسالمي بة ئيسالح خواز و ثاواخنوازةكةشيةوة بة ) 2     

باشي ئةوة دةزانن كة ئةمرؤكة كؤمةلَطاي كوردستان بزووتنةوةيةكي بةريين سياسي 
 لةودا كرصكاران، ذنان، الوان و سةرجةم توصذة و كؤمةآليةيت تصداية كة

زةمحةتكصشةكاين كؤمةلَطا بؤ رزطاربوون لة ضنط ستةمي ضينايةيت ، ميللي و جنسي 
رويان كردؤتة خةباتصكي بةرين و لة ذصر كاريطةري و نفوزي راديكاليزمي كؤمةآليةيت، 

 و خةبايت سيماي شارةكاين كوردستانيان كردؤتة سةحنةي هةر رؤذةي نارةزايةيت
سياسي و كؤمةآليةيت كة سةركوت و كؤنترؤلًَةكةشي بؤ رذميي كؤماري ئيسالمي 



ناِرةزايةيت و جم وجؤلَي هةر رؤذةي كرصكاران لة كارخانةكان، . كارصكي ئةستةمة
كارطاكان و ناوةندةكاين بةرهةم هصنان، هاتنة مةيداين بزووتنةوةي ذنان و الوان و 

ةآليةيت لة دذي بص مايف و لة دذي وجودي سياسي و نيزامي بة دةيان ناِرةزايةيت كؤم
رذمي لة كوردستان، ئةم كؤمةلَطايةي كردؤتة كانونصكي ضاالك و يةكصك لة طؤِرةثانة 

رذميي كؤماري . سةرةكييةكاين خةبات لة دذي سةرتاثصي رذميي كؤماري ئيسالمي
بالَةكاين، بؤ ئيسالمي بة درصذايي تةمةين رةشي خؤي سةرةأاي ناكؤكي نصوان 

سةركوت و بةالِرص دابردين بزوتنةوةي كوردستان و كؤنتِرؤلَي ئةو لة ناوخؤيةوة بة 
شصوازصكي هاوئاهةنط كاري كردوةو جم وجؤلَي ئةم دواييانةي ئيسالح خوازاين 
كورديش هةر لة درصذةي ئةو هةوآلنة داية بؤ ئةوةي بتوانن لة ناوخؤيةوة ئةم 

ن و ئةوان بة دلَخؤش كردن بة هصندصك خواسيت فةرهةنطي بزووتنةوةية كؤنتِرؤلَ كة
لة ضوارضصوةي قانوين ئةساسي دا و بة ضاندين تؤوي تةوةهوم ، ئةوان لة 
ضاوةِرواين دا راطرن و كؤسث و تةطةرة خبةنة سةر رصطاي طةيشنت بة سةركةوتين 

  .خؤي
فاكتؤرصكي طرينطة ئةمِرؤكة بزوتنةوةي كوردستان لة رؤذهةآليت ناوةِراست دا ) 3     

و لة سةر ئاسيت جيهانيش لة ضاو ثصشوو لة سةمثاتييةكي زياتر لة نصو بريوِراي طشيت 
وةئةوةش شتصكة كة رةويت ئيسالح خواز و ليِربالَ لة كوردستاين . دا بةهرةمةندة

ئةو رةوتةي كة بةرينترة لة دانيشتنةكاين ئةم دواييانةي ئسالح خوازاين _ ئصرانيش 
 ثصدةكات و دةيهةوص وةكو خالَصكي سياسي سةرمايةطوزاري لة هةسيت_ كورد

. سةربكات هةتا لة داهاتوودا وةكو اليةنصكي مةعامةلًة هةلس وكةويت لة طةلَ بكات
ئةم مةسةلةية بة تايبةت لة اليةن ئيسالح خوازاين دةرةوةي حكومةت راشكاوانةتر 

  .باس دةكرص
 سالًَةي 26دستان بة درصذايي تةمةين      بةآلم بةشي خةلَكي ئازارضصشتووي كور

رذميي كؤماري ئيسالمي هيض شتصك نةبوة بصجطة لة سةركوت و خةفةقان ، ميليتاريزة 
كؤمةآليةيت، بصكاري، _ بووين كوردستان، شةِر و بص خانةوالنةيي، بص مايف سياسي

هةذاري، ئيعتياد، بص بةش بوون لة سةرجةم خواستة ئينسانيةكان و ئةشكةجنةو 
رةويت ئيسالح . عدام و كوذراين هةزاران كةس لة خةباتطصِران و ئازادخيوازانئي

سالَ سةرؤك 8خوازي حكومةيت و بةرصوةبةرةكاين ئةوان لة كوردستانيش لة ماوةي 
كؤماري خاتةمي دا نةتةنيا نةيانتوانيوة دةردصكي ئةو خةلَكة بةش مةينةتة دةوا 

ك بؤ مانةوةي دةسةآلتدارصيت كؤماري بكةن، بةلَكو خؤيان بوونة ئامِرازصكي ضاال
  .ئيسالمي و بؤ بة كردةوة دةرهصناين ثيالنةكاين ئةوان

     عةبدولَآلي رةمةزان زادةو جةاليل جةاليل زادة و هاوكارةكانيان لة سةردةمي 
خستنةروي "ئوستانداري و مةئموريةتةكاين خؤيان لة كوردستان بة جصطاي 

و 1377ين كوشت و كوشتاري ئةوانيان لة رةشةمةيفةرما" خواستةكاين خةلَكي كورد



و بة دةيان جاري ترو لة كايت تردا دةركردوةو لة هيض هةولَصكيش بؤ 1359بةهاري 
قامي كردنةوةي بناغة لةرزؤكةكاين دةسةآليت دواكةوتوانةي كؤماري ئيسالمي لة 

ة ئةمِرؤكة ئةم جةنابانة بريوزةيين ئةم خةلَك. كوردستان درصغيان نةكردوة
ئازارضصشتوةيان بة كةم داناوةو طؤيا زؤر بة سوك و سانايي دةتوانن خؤيان وةك 

 ميليؤن دةنطي ئةوان لة طةلَ 3نوصنةري هةلَبذاردةي ئةوان لة قةلَةم بدةن و لة سةر 
خةلَكي خةباتطصِري كوردستان بة درصذايي . ثالَصوراواين سةرؤك كؤماري مامةلَة بكةن

مي و هةروةها لة تةواوي دةورةي سةرؤك كؤماري تةمةين رةشي كؤماري ئيسال
ئيسالح خواز، رةمةزان زادةو هاوبريةكانيان تاقي كردؤتةوةو هيض شتصكيان بصجطة لة 
كؤيلةيت ئابووري و ستةمي نةتةوايةيت و ئةشكةجنة و ئيعدام لة ئةوان نةديوة و 

  .ئةجمارةش فريوي فصلَ و تةلَةكة شكست خواردوةكاين ئةوان ناخؤن
  بزووتنةوةي شؤِرشطصرٍِانةو حةقخوازانةي خةلَكي خةباتطصِري كوردستان بؤ    

رزطاري يةكجارةكي لة ذصر باري ستةمي نةتةوايةيت كة هةموو بوارصكي سياسي، 
كؤمةآليةيت، ئابووري و فةرهةنطي تةواوي ذيان و هةست و نسيت ئةواين خستؤتة ذصر 

اتكارانةو نارةزايةيت يةكطرتوانةي كاريطةري خؤيةوة، بة ثشت بةسنت بة هصزي خةب
كرصكاران و زةمحةتكصشان درصذةي دةبص و هاوِرص لة طةلَ بزووتنةوةي كرصكاران، 
ذنان، الوان و سةرجةم بص بةشاين كؤمةلَطا لة سةرانسةري ئصران بؤ دامةزراندين 
حكومةتصك كة مايف دياري كردين ضارةنووسي ئةوان بة دةسيت خؤيان بة رةمسييةت 

حكومةتصك كة لة سبةي رؤذي سةركةوتن دا لة يةكةمني . ص، خةبات دةكةنبناس
هةنطاوةكاين تةمةين خؤي دا عةبدولَآلي رةمةزان زادةو تاوانباراين وةك ئةو بة 
تاواين ئةو جينايةتانةي كة بة رؤذي روناك و لة رؤلَي ئوستاندارو مةقامايت خؤجصيي 

هةر . جةماوةري دا موحاكمة دةكاتكورد لة كوردستان كردويانة، لة دادطايةكي 
خةباتصكي سةربةخؤ و ئازادخيوازانة كة بؤ باشتر بووين رةوشي ذيان لة هةر بوارصك 
دا كة بيهةوص هةولَ بدات، ثصويستة ريزي خؤي لة ريزي تةواوي بالَة جؤراوجؤرةكاين 
ة رذمي جياكاتةوةو لة طةلَ بزووتنةوةي كرصكاري و خةلَكي خةباتكار بؤ طةيشنت ب

  .خواستةكاين خؤيان هةنطاو هةلَصنصتةوة
      بانطهصشيت كرصكاران و خةلَكي خةباتطصِري كوردستان بؤ ناِرةزايةيت دةربِرينصكي 
طشيت و جةماوةري لة دذي سةرتاثصي رذميي جينايةتكار و داطريكةري كؤماري 

 ضاالك و ئيسالمي و كردين ئةم شانؤطةرية طالَتةجاأانةيةي هةلَبذاردن بة خةباتصكي
بةرين و لة قاوداين فصلَ و تةلَةكة شكست خواردوةكاين ئيسالح خوازاين كورد و لة 
قاوداين ضاندين تؤوي دودلَي لة اليةن ئةوانةوة، لة ئةركة سةرةكييةكاين رةويت 

 .راديكالَ و سوسياليست لة بزووتنةوةي شؤِرشطصِرانةي كوردستان دا ية
       
            


