
وإلتصكي وةكو كوردستاندا دياردةيةكي ئاسايية يان ناوازةو ئايا دياردةي شصخ زاناو هاوةلَةكاين لة 
 دةطمةنة؟

 كؤذان
  هؤلَندا

تةوة نةكردنةوةي  سلَ,سالَةي خؤي   1400 بةدرصذايي مصذووي    دارسةرةكيترين هؤي مانةوةي ئيسالم وةك ئاينصكي دةسةإلت      
 . نةياران و دوذمنناينلة بةكارهصناين زةبروزةنط بةرانبةر

مـرؤظ الي  .كةهةلَيانطرتوةو خةبايت بؤ ئةكـةن ,هاوةلَةكاين أةنطدانةوةي لؤذيكي ئةو بريو باوةأةية   دياردةي شصخ زاناو  
 .بةلَكوهةرزانترين مشةكي ذيانة, ئةوان نةك بة تةا كؤيلةو بص ئريادةوة بةندةي خوداية

 سالَةي كوردةوة بؤ    14هةنطاو نةنانة لةاليةن دةسةإليت     , كوردستاندا يةكص لة هؤية سةرةكيةكاين أووداوي لةم جؤرةلة      
ئـةم  سـالَةهاية هـاوار ئـةكرص     .سالميكانلة حيزب و بزووتنةوة ئي      بةرطري كردن لة الواين كوردستان      و سنوور دانةنان 

ةنسـاري ئيسـالم    حيزبانة لة كؤمةلَةي ئيسالميةوة تا ئةطاتة يةكطرتووي ئيسالمي و لةوصشـةوة تـا دةطاتـة جونـدو ئ                 
دةمـاخ   مرؤظـي تريؤريسـت و   بةرهـةم هصـناين   بوونةتة كارطـةي  ئةنساري سونةو هةزارو يةك طروثي ئيسالمي سياسي

 .شؤراوة
شـانؤو مةلـةطاو     سةدةها مزطةوت لة جيـايت قوتاخبانةوسـينةماو      ,بةناوي ريزطرتن لة كةلتوورو سوننةيت ئيسالمي       .

قوتبوونةتـةوةو   كوضةو كؤإلنةكاين كوردستاندا لة ناوبازاأو,وان ومرؤظي كوردمةلَبةندي أؤشنبريي وهوشياركردنةوةي ال 
بارة ضـاثي كتصـبكاين حةسـةن        بارةو سص ودو.مةترسني لةسةر مرؤظايتيش   هةأةشة نةك لة دواأؤذي كورد ئةكةن بةلَكو      

. الواين كـورد  ووة بـؤ وعلي باثريو كاسصتة ئاطراويةكاين مةال كرصكاروهاوأصكاين دؤزةخصـكيان داخسـت         بةناو سةيدقتب 
 .وةكو شصرثةجنة كنة لة أؤح و جةستةي برينداري مرؤظـي كـورد ئةكـةن              دةيةهاو بطرة سةدةها هؤي أاطةياندن أؤذانة     

كاين ووإلتـاين عـةرةيب وئيسـالمي بةطشـيت و ووإلتـاين نـةوت و ئصـران بـة              ةشصخ و هاوأصكاين بةرهةمي يارمةتيـ     
هةزارةها أؤح و جةستةي الوانيـان بـةو        ,ضةندهاطروثي تري ئيسالمي سياسي   يةكطرتووي ئيسالمي و كؤمةلَ و      ,تايبةيت

 .يارمةتيانة كأيوةتةوة
 ئةو سـةدان فتوايةيـة كـة دذي          نةكردن و لصنةثرسينةوةي   نةكردن و سةركؤنة   بةرهةمي مت بوون و دةنط    , ئةو دياردةية 

منونـةي زينـدووي    ودةيـةهاي تـر     قـةرةداخي   شريكؤ بصكةس و أصبوار ئةمحةدو مهاباد       .دةركراوة أةخنة طرتن لة ئيسالم   
 .طؤأةثاين فتوادةرانن

 
كةلَةكـة  وقؤرغ كـردين ئـابووري كوردسـتان    , بةرهةمي ثاوان كردين دةسةإلت لةاليةن ثاريت و يةكصتيةوة ئةو أووداوة

صـلَي  لة سـةدي خـةلَكي كوردسـتان لـة ذصـر ه           %75هصشتنةوةي,ثارة الي بةرثرسوو ئةنداماين هةردوو حيزبكة      بووين
 .هةذاريدا

 
 ,ئةطةر زؤربةي نووسةراين خؤ بة عـةملاين زان قةلَةمةكـةيان ئةوةنـدة ضـروكة    ,دياردةي زاناو هاوأصكاين زؤر ئاسايية    

لـة ئيسـالم بـة طشـيت و ئيسـالمي سياسـي بـة تايبـةت                  بتوانن أةخنةيةك  بؤ ئةوةي ,هةزارويةك أاوةأصوي ئةهصننةوة  
بـةناوي  ,ينيجصـطةي بـةزة   ,لـة نصـوان دووفاقيةكـدا ئـةذين       ,ةيان الوازة ئةوةندة بأوايـان بـة عـةملاين بوونةكـ        .بطرن

 بـة    زانـاو هاوةلَـةكاين   .ريين سـوويدي نوصـذئةكةن    بؤ وةرزشيش ضةن فةرزصـك بـؤ تـةما        ,  ئةطرن تةندروستيةوة أؤذو 
وضةكةدا ئيسالمي و هةموو لق و ثؤثةكاين لة كوردستان و نا بزووتنةوةي تةانني منوونةيةكن لة خةرواري ئةو تؤوةي

 ثصشماوةو ثامشاوةي يا شصخ و هاوأصكاين     .هةر ئصستا خةريكي داأشنت و تؤقاندين خةلَكن       كةم نني  ئةوانةي   .ضاندويانة



 .كردووة  بةشداري دروستكرنياين   سالَةي كورد أاستةوخؤو ناأاستةوخؤ    14كة دةسةإليت   ,ظريؤسي ئةو نةخؤشية كوشندةن   
 أؤذانة ضونكة,بؤية ئةلَصم ئارايشكراو.هةرصمدا سةري هةلَداوة كةي حكومةيتئةودياردةية لة ذصر أوومةتة ئارايشكراوة

ئةوةندة درومشي بريقةدارو حةوت أةنط لةتةلةفزيؤن و دةزطاكاين أاطةيانـدين ئـةو دوو حيزبـةو ئـةو دووحوكمةتـة                   
وص بةزؤر بيسةملصـنن    ثاريت و يةكصيت ئةيانة   .يان بةأاست لص وةرئةطرين   ةخةريكة دميكرايت بوونةك  ,ئةدةن بة طوصماندا  

 بةيـةك ضـاو سـةيري      كة ئةوان دوورن لة حيزبايةيت و خصإليةيت و تاكثةرسيت وداواكاري جـص بةجصـكردين ياسـان و                
 .حكومةيت سكؤالرو مةدةين ئةكةن داواي.ئةكةن هاووإلتيان

لةطةلَ ئـةم درومشـة   .ة طةيل كوردستانيان لة سةرووي بةرذةوةندي حيزب و ئةنداماين حيزبدا دا ناو          ئةوان بةرذةوةندي .
هةزارةها بطرة زيـاتر لـة   .أؤذانة لةناوةأاسيت شارةكاندا لة ئؤردوطاو الدصكاندا لة أاأةو شةقامةكاندا      ,أةونةقدارانةدا  

منالَةضاوطةشةكاين كوردستان دةرزي ئاذين أؤحـي    ,نيوةي كؤمةلَطاكةمان سةعديةو قةدريةن و لةبرسانة نيوةطيان ئةبن       
بة خؤيان و برغو و طريسو      , و طولَةبةأؤذةكانيانةوة بةخؤيان و سندوقي ثصإلو ثاككردنةوةكةيان      مرؤظ ئةكةن بة خؤيان     

بةرزبوونةوةي أصذةي بصكاريو نةبووين  بيمةي بصكاري       .  بةخؤيان و أؤح و جةستةي شةكةتيانةوة     , أؤين جلوبةرطيانةوة 
ــدةرامةت  ــكارو بص ــةلَكاين بص ــاوي   .وبؤخ ــخ و زةرق ــةمي شص ــةرةو جةهن ــةلَك ب ــةباتو بةرقاويخ ــةوةي  .ئ ــام ل دلَني

أوداوةكــةي مامــة شصــخ  قصــزةوةن تــرن لــة أووداوةئاشــكرانةكراوةكان و أوداوة ضاوةأصــكراوةكان زؤر زؤر قــةبيحترو
كارةدزصـوةكاين  , عـةورةيت خـؤيي وهةلَةكوشـندةكاين شـةأي براكـوذي          دةسةإليت كوردي بـؤ شـاردنةوةي     .وهاوأصكاين
ثةنا ئةباتةبةر دةرخسـتين عـةورةيت شصـخ    ,ئةندامان و الينطراين حيزبةكان  لةثأصكداودةولَةمةندبووين  بةرثرسان

دةيانةوص ثصمان بلَصن ئةوة يا شصخ و دارودةستةكةي شصخة ناهصلَن ونةيان هصشتوة ئةم حوكمةتة بةرمةمكانة طـةورةببص       ,
سةعديةو قةدريةو بةدريـة برسـي      , شصخ و هاوةلَةكاين  .سالَةيان خبؤن 80و كؤمةإلين خةلَكي كوردستان بةري خةبايت       

ــةن ــوردي   .ئةك ــالَي ك ــتنةوةي م ــة يةكخس ــطربوون  ل ــةوان أص ــةيت   ,ئ ــي ميلل ــو خزمةتض ــتةو فريادأةس ــمة فريش ئص
بوونةتـة  ,طـةيل كوردسـتان تصـكأا      سالَة دةرئةكةوص14سةدحةيف و مةخابن بة ئاوأدانةوةيك لة دةسةإليت ,خؤمانني

 . ئصوةخزمةتضي و سفرةضي وبارهةلَطرو ثاسةواين
طةر لة ووإلتصـكدا بـذيت مـرؤظ هةسـت بـة مـرؤظ بـووين خـؤي              ,دياردةي جةنايب شصخ  تا بلَصي دانسقةو كةم وصنةية        

 .مرؤظ هةست بكات بةشداري دةسةإلتوو بةأصوةبردين كؤمةلَطاية,أؤذانة كةرامةيت نةأوشص بؤ لةتة نانص,بكات
هصـرش  ,ناوي أاطـرتين داب و نـةرييت دواكـةوتووي كـوردةوة          طةر أؤذانة بـة   ,ئةو دياردةية زؤر نامؤ ئةبوو بة كوردستان      

أؤذانـة خصـزان و قوتاخبانـةو طـةأةك و طؤمـةلَطا            ,نةكةنة سةر مايف هاووإلتيان بةطشيت ومايف ئافرةت بةتايبـةيت          
بـةإلم مـةخابن لةذصـر ثةرضـةمي        .خـةلَك ئـةدةن    ومزطةوت ذةهري سوونةتة سوواوةكاين مصذوو دةرخواردي تاك و كؤي        

طةجنصـك لـة كؤمـةلَطاي ئصـمةدا        .ئةمانة بة زيادةوة لـة كوردسـتاندا هةيـة        ,ا بة بةرضاوي دةسةإليت كورديةوة    ئازاديد
كضان لة ترسـي شـةرةيف خصـزان و كـوأانيش لـة ترسـي               . نامؤية بة ئةندامي زاوزصي     ,تاتةمةين ذصنان و شووكردن     

طةنج لـة   .ترين قؤناغي ذيانيان لة دةست ئةدةن     هةأةشةي ئايني و دةيةها طرصص كوصرةي دةرووين تر بةثيتترين و جوان          
 .ووإلتة هةش بةسةرةكةي مندا كةوتووتة نصوان ضةكوشي أةوشت و داب ونةريتيو ئايني و سنداين غةريزةي جنسةوة

 ,بـووين ئـةو جنسـة بدةنـةوة        ئةيانةوص بارتـةقاي وون   ,ئيسالمي سياسي بةهةموو بالَةكانيةوة   , ئا لةم كاتة ناسكةدا   
اين شصخ زاناو هاوأصكاين شتصكي تر نني جطة لة كؤثيةكي أاسـتةقينةي  ذيـاين بةهةشـت و موذدةكـاين                    وصنةو فليمةك 

ثصش شةهيدبوونيشتان من ئـةتوامن بةهةشـيت أاسـتةقيةتان         .شصخ ويستويةيت بةالواين كورد بلَص    ,ئايني بؤ ئةو دونيا   
بة نزيككردنةوةي وةعدةكاين خوداو ثةيامبـةري  ,داهصنانصكي بص وصنةي كردووة لةم أؤزطارةدا  بةأاي من زانا.ثصشاندةم
ئـةو  .وةك هةر ئيمام و فةقيهصكي تري ئيسالمي ئيجتيهـادي كـردووة          .واتا ذيان لة فريدةوسي  واقيي ئةم دونيادا       .ئيسالم

ئةيـةوص  .لة سةدي بةهةشيت طواستوةتةوة بؤ ناو كؤمةلَطايك كة لةدؤزةخصكي أاستةقينةدا ئةذصـت             % 100وصنةيةكي  
طةر دوام  ,لة ناو طةلَي خؤتان ئةترسن و نامؤن ثصي         ,لَصت ئةي ئةو كةسانةي تائصستاش بة طةورةو بضوكتانةوة         ثصمان ب 



بؤ بةدي هصناين   .حةرامكراوةكاين ئةم دونيايةتان بؤ حةإللَ ئةكةم     ,كةون حةإللَكراوةكاين بةهةشيت ثاش شةهيدبوون      
ئا لصرةدا مةيلي لـة     .كردين سةدةها مرؤظي بص تاوانيشبصت    مةبةستةكامنان هةموو أصطةيك ئةطرينة بةر طةر لةتوثةت        

لةطةلَ ئيجتيهادةكةيـدا ئاوصـتة بـووةو ئـةم أوداوة          ,أادةبةدةري زانا بؤ جنس و مةيلي زانا بؤ هاوجنسي خؤي واتا نصر             
ا شصـخيش   ئةتوامن بلَصم ي  ,ئةطةر خصزاين قوربانياين زاناو مرؤظ دؤستةكان لصم زوير نةبن        .قصزةوةنةي لص دروست بووة   

كـة تصـكأا بينـةقاقاي هـةموو تاكـةكاين كؤمـةلَي            ,يةكصكة لة قوربانياين ئةو داب و نةريت وبص  مايف و ئازاديةية             
 .طرتوةتةوة

لة ووإلتصكي وةك هؤلَندادا لة دايك ببواية بصطومامن لـةوةي          ,بةطرميانصكي الواز طةر زانا بةو مةيلي هاوجنس بازيةوة         
دةمصك بوو شةكراوي مارةبأيين لةطـةلَ كوأصـكي قـؤزي وةك دلصـرو مـةريوان و نـزاردا                  ,وةك هةر تاكصكي هاوجنس باز      

 .خورابووةوة
وةك هةر ,ئةو غةريزةي هاوجنسية تةنطي ثص هةلَضنيوةو أصطاكان بؤ دامركانةوةي ئةو جنسة لةأووي دا داخراوة

تاكة أصطةيةك بؤ , ين ئيسالميش هةيةبأواي بة دصأ بة دصأي ئاي, مرؤظصكي دةسةإلت خواز حةزي لة دةسةإليت أةهاية
بازي ,ئيجتيهادي كردووة,بؤ لةيةكدان و جص بةجص كردين ئةو داخوازيانةو داخوازي تريش, يةكطرتين ئةم داخوازيانة

, وةك سؤفيةكي لة خودا ترس . داوةتة سةر كةلتووري أؤذهةإليت و ئايين تةقليدي كؤلكة مةالكاين مزطةوتدا
ي كة لة موذدة زؤرو زةبةندةكاين خوادا هاتووة بؤ مرؤظي بة ئايني و موجاهدو لة تواوةتةوة لةو بةهةشتة

مرؤظي أؤذهةإلت ضةندة مةحرومة لة ,هاوةلَةكاين شصخيش ئةو أاستيية حاشاهةلَنةطرةمان بؤ ئاشكرائةكةن.خوداترس
ئةوةندة خةو , ضوار ئةكاتلةكايت جنسكردن لةطةلَ هاوسةرةكةي خؤي تصرنابصت و داواي سص سصو ضوار,جنس و دةسةإلت

وةك موالزم دلصر خةون بة بوونة وايل و جصنشيين خةليفةوة ئةبينصت ,بة دةسةإلتةوة ئةبينص لةكايت دةسةإلتدا
فةرموودةكاين شصخ بؤ موريدةكاين هيضي تر نةبووة جطة لة ثالَنانصكي زيرةكانة بة دةرطاداخراوةكاين دةروين متبووي  

 هاوأصكانيةوة
 درصذةي هةية

 


