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هؤلَندا /كؤذان  

 
ركردين دا نـةبص بـؤ أابـواردن و تصـ     )حؤري و غيلمان(هيض جياوازيةك لة نصوان نصرو مص ا      ,ئةطةر ثاداشيت شةهيدبووين مرظصك لة ثصناوي خودادا بةهةشت بصت          

لـة كاتصـكدا نةفسـي بـة        .ئةوة طران نية قةناعةت  بة طةجنصكي ثاكةت فرؤشي برسي و قورئان خوصين ئيسالمي صين بـؤ كارصـكي لـةم جـؤرةي زانـا                        ,جنس
 . فةرموودةكاين شصخ مومتةئني بوبصت

 
ئةطةر جنس و ئايني و دةسةإلت  ,ثؤإليني بصت  عةقيدةيةكي اوةنهاوكات لةطةلَ ئةمانةدا زةميينةيةكي لةباري وةك كوردستاين لةمةأ خؤماين بؤ أةخسابصت و خ            , 

يـا لـة دةوراين سـةلفي سـالَحاندا ببوايـة أةنطـة             , يا شصخ تةمةين كورت نةبواية    .خوازي نةبصت ضي وا لةو هةموو الوانة ئةكات كؤببنةوة لة دةوةري مامة شصخ            
ريج و قةراميتةو خةليفةكاين فاتيمي هـةر جـؤرة دةرضونصـكي وةك ئةمـةي  زانـا  بـووة لـة                      خةوا.بيتواناية مووريدصكي زؤر زؤري لة دةوري خؤي كؤ كردبايتةوة        

 .سوونةتة تةقليدةيةكاين ئاييين ئيسالم
 

 ,خالَصكي طرنطي تري سةر هةلَداين ئةم طرووثة
يـوان ئـةم طـروث و ئـةو حيـزب و ثةرتـةوازة و       لـة ن ) هةرضةندة بة أاي من زؤر كةمن(دابةش بووين هصزة ئازادخيوازو مرؤظ دؤست و عةملانيةكاين كوردستانة     

بوونيان  لة شوصنة جيا جياكاين كوردستان و جيهان و نةبووين أصكخراوصك سةندكايةك حيزبصكي بة حةق مـرؤظ دؤسـت و عـةملاين بـؤ كؤكردنـةوةيان لةذصـر                             
كةسصكي كؤمةنيسيت عةملاين ئامادة نية     ,كصي شوصين خؤيان ئةكةن   هصزة سكؤالرةكاين كوردستان تا ئصستاش ثصكوأ     ,لةذصر طوشاري ئايدؤلؤذياي حيزبدا   .دةوارصكدا

ناسيونالَصستكي كوردي ئامادةي ثةيوةندي فكري نيـة       .لةطةلَ كةسصكي ناسيونالَسيت عةملاين ثرؤذةي بةطذاضوونةوةي ئةم أةوتة سياسية ئيسالميانة طةإللَة بكات           
 .لةطةلَ ليربالَصكي بصناسنامةدا

 
ردستاين  دةيةها سالَة نةيانتوانيوة أصبةري مةيلي عةملانيكان بكةن تا ئصستا نـةيانتوانيوة دامةزراوةيـةك بـؤ كؤكردنـةوةي هصـزة                   حيزيب شيوعي عصراقي و كو    

كـاك  دواي حةفتا سالَ لة خةبايت بص وضان تازة بة تازة بةأصـز             .تا خةلَكي كوردستان و عصراق و سوودي لص وةطرن        , عةملانيكاين كوردستان و عصراق دامبةزرصنن    
حةميد مةجيد موساو هاوأصكاين أؤذنية لةترسي داب و نـةريت و شـكاندين هةسـيت موسـلَمانان دوو سـص جـار فاتيحـا نةخوصـنن و تةئكيدنةكةنـةوة لةسـةر                               

 نايل طوجناو بصت بـؤ      أةنطة دصأة شيعرصكي حةزرةيت   ,أازي نةبن بةو ئةمري واقعةي كة ئيسالمي سياسي أةنطأصذي كردوة لة كؤمةلَطاكةماندا           , أةسةنايةيت ئيسالم 
 :ئةم حالَةي حيزب و ئةو كةسانةي تا ئصستاش خةوين دةستةمؤكردين ئيسالمي سياسي بة تايبةت و ئيسالم بةطشيت ئةبينن كة دةلَص

 كة موددةصكة, ئةي دلَةي غافلَ,عةجةب ماوم لة جةرطت
 هصشتا نةبرذاوي, اوي سةر ئةم ئاطرةم دانلة 

كاين غـةيرة   ةلكردين جةسـتةو أؤحـي عـةملانيو بصـدين        ل ثـة  خةوين ئـةوان ثـة    ,انيان ثالن دانانة بؤ سأينةوةي شوصنةوارتان     ئاخر ئةوان سةري زبان وبين زم     
تازة بةتازة ئةتانةوص تؤلَةي حوسصن مروةو مهـدي        .ضةن سالَة نةك ئصوة بة تةا بةلَكو هةموو مرؤظايةيت لةسةر ئاطرةكةي ئيسالمي سياسي ئةسووتص             ,ئيسالمن

 .مةسيح ئاسا لة ئيسالمي سياسي بكةنةوة,ري قةسري عامل و سةم
 

ئـةتوامن بلصـم زؤربـةي      ,بةأةي كصشابووةوة لة ذصر ثصي زؤربةي حيزبة ماركسـيةكاندا        ,خؤي بة مرياتطري ماركسيزم دائةنا    ,أؤذانصك يةكصيت نيشتماين كوردستان   
 نيشتماين لة أؤذصكدا بأياريدا ماركسيسم لة ثرؤطرامةكةي هةلَطرص و هةرضـي            يةكصيت.زؤري خةلَكي كوردستاين بةناوي ماركسيسمةوة لة دةوري خؤي كؤكردبووة        

بةإلم من بةش بةحالَي خؤم لة هيض كوص و لـة هـيض ئةدةبياتصـكي يةكصـيت نـةم بيسـتووةو نـةم خوصـندووةتةوة كـة                           ,زياتر أووي لة مةيلي ناسيونالسيت كرد     
بـةإلم  ,كة تصكأايان هةلَطري ثرؤطرامي عةملانني    ,ش ئةندامة لة ناو سؤسيال دميكراتةكاين جيهاندا      بةدةليلصك تا ئصستا  ,دةسبةرداري عةملاين بووين خؤي بووبص    

دونيايـةك  ,نةيتواين ئةو ئةركةي كة لة سةري بوو شصلَطريانة بـةرطري لصـبكات و جـص بةجصـي بكـات                  ,ئةوانيش وةك حيزي شيوعي و حيزبةكاين تري كوردستان       
هصشـتا كارطـةي تـريؤري ئيسـالمي وةك ئصسـتا مـةال زانـاو               , يةكصيت و أفتارو طوفتاري طةورة بةرثرسـةكاين يةكصـتيدا         ناكؤكي هةية لة نصوان عةملاين بووين     

هصشـتا دونيـاي طلَؤبـاليزم نةكـةوتووبوة خزمـةيت          .هصشـتا توانـاي تةرزلصـداين نـةبوو لـة نـاو كؤمةلَطـةي كوردسـتاندا               ,هاوةلَةكاين دروسـت نةئـةكردبوو    
بةشص لة جلَـةوي    ضونكة أاستةوخؤ,يةكصيت نيشتماين كوردستان ئةي تواين أؤلَي سةرةكي ببينص لة ثوضةلَكردنةوةي ثالنةكاين ئيسالمي سياسي              ,تريؤريستانةوة



بةإلم يةكصـتيش وةك هـةموو حيزبـة        ,المي سياسي لةسةرمرؤظي كورد كالَكاتةوة    ئةي تواين أؤلَي بريو سةقافةي ئيس     ,دةسةإلت و ئابووري كوردستاين لةدةستابوو    
ئـةوان طرنطيـان نةئـةدا بـة     ,عةملانيكاين تري ساحةكة هةولَي دةستةمؤكردين مةال كرصكارو ئةنداماين بزووتنةوةي ئيسالمي و أةوتة ئيسالميةكاين تري ئـةدا      

ئةوةنـدة تةشـةنةكردين ئيسـالمي    , كصيت وةك حيزبصكي بةهصز لةبةرانبةري نةيارةكانيدا المةبةست بووئةوةندةي مانةوةي ية  , زةمينة خؤشكردين بريي عةملاين   
 بريمة كايت خؤي كاك نةوشريوان موستةفا,سياسي المةبةست نةبوو

 
مـةال عةبـدول عـةزيزةوة نوصـذي        بؤ أاكصشاين عـةتفي بزوتنـةوةي ئيسـالمي لـة دواي            ,كة أؤذانصك الي اليةنطراين مامؤستاي ماركسيسم و عةملاين بوون بوو           

بأيارياندا جةستةي ئيسالمي سياسي بكوذن بص ئةوةي تؤزقالَصـك         ,لةأؤذصكدا زانيان ثارسةنطي حيزبةكةيان السةنط ئةبص     .دةستةمؤكردين ئيسالمي سياسي ئةكرد   
ئةوان توانيان لةماوةي ضةن أؤذصكدا سـةدها جةسـتةي   ,ضونكة ئيسالمي سياسي بةرلةوةي هصزصكي عةسكةري بصت هصزصكي فكرية,أؤح و فكري ئيسالمي كالَكةنةوة 

لةماوةيةكي كةمدا وةك ثاراساييت    ,بةإلم لةبةر ئةوةي لةأووي فكري وعةملاين بوونةوة هيض هةنطاوصكيان نةئةنا           ,ئيسالمي بكوذن وتونديانكةن لة زيندانةكاندا    
بةجؤرصك لةزؤربةي شارو شارضكةكاندا سةربازطةي يةكتاثةرسيان  دائـةناو دووبـارةو           ,فليمةكاين هؤليوود  ئةوةندة جةستةو أؤحي ئيسالميان درووست ئةكردةوة        

 .دةبارة يةكصتيان مةجبوورئةكرد موساوةمةيان لةطةلَدا بكات
 

 زؤري ئةكةوصـتة  ئةتوامن بلَصم تريؤري ئةمأؤ لة كوردسـتان و عصـراقدا بةربرسـيارةيت زؤربـةي           ,بةضاوثؤشني لة زل بووين قةوارةي ئيسالمي سياسي لة جيهاندا        
بةإلم لةئاست طةورةيي مةترسي ئيسالمي سياسيدا تا       ,ئةوان أةنطة لةطةمةي قورسبووين تةرازووي حيزبايتيدا ياريزانصكي باشبووبصنت       ,سةرشاين يةكصيت وثاريت  

ئاخر هةر هةولَدانةكاين ثاريت و     ,ةوة ئةبيين ضؤن ئيسالميةكي تونسي يا مةغرييب خةوين بة تةوصلَةو بيار        ,ضونكة ناكؤكيكاين ئةوان نةبواية     .ئصستاش دؤأاون 
هةر تةوصلَة و بيارةبوو جند ئيسالمي درووست هةر ئةوص بوو مةالكرصكارو شـافيعيان             .يةكصيت بوون بؤ زةليلكردين يةكتري شارةزووريان دابةدةست ئيسالميةكانةوة       

كانياوي ئةوطؤمـة   ,لةوص زةرقاوي هةناسةي وةبةرخؤهاتةوة   ,ئةفغاين عةرةب بوو  بةهصزكردوو ئةنساري ئيسالميان درودووست كرد هةرئةوص بوو ثةناي ثامشاوةي          
بةردةوام بووين نـاكؤكي    ,بؤ هصناوةي بةلَطةي كؤنكرييت ومةملوس      .لصلَةبوو مامةشصخ و هاوأصكاين تينوصتيان لصشكاو عةشقي جيهادو حؤري وغيلمانيان كةوتةسةر          

ئةويش دواي سةردانةكةي بةأصز مام جةالل بؤ الي عـةيل سيسـتاين كـة وويت               ,رين بةلَطةمان لة بةردةستاية   طوتارو ثةأةوي يةكصيت نيشتماين كوردستان نزيكت     
بؤ . بةو ثصهةلَدانةبصت  ان ثصويستي  هةموو هةموو حيزبة ئيسالمية شيعةكان     أةنطة كةسصكي وةك سيستاين   ,سيستاين نعمةتصكة لة خوداوة بؤ طةيل عصراق دابةزيوة         

تر مـةوقي ئيسـالمي لـة دةسـتوورو حوكومـةيت داهـاتووي عصـراقدا بـؤ شةرعصـدان بةدةسـت خسـتنة نـاو ووردو درشـيت سياسـةيت                              بةهصزكردين هةرضي زيا  
ضونكة بةأصـزي كـةم     ,بةهةمان ئةوةندةو زؤر زياتريش زةرةر لة عةملاين بووين يةكصيت نيشتماين ئةدات مام جةالل ئةخاتة ناو ناكؤكيةكي فكريةوة                ,عصراقةوة

ئالصـرةدا  ,.انيشتنةكانيدا ووتةكانيدا بؤ ئةندامان و اليةن طران و أؤذنامةنووساين دةرةوة تةئكيدي لة سةر عةملاين بووين يةكصيت نةكردبصـتةوة                 جار بووة لة د   
اوصكي اين وةك ثي  ئةطةر مةبةست لة ثياهةلَداين سيست    ,بةهةند بطرن ,ئةنداماين يةكصيت بةتايبةت الوان ئةكةونة دووفاقيةكي طةورةو نازانن كام لة قسةكاين          

ثصوةدان خةلًَكي سونةش بؤيان هةية أاستةوخؤ حارس زاري بةنعمةتصكي خودا دابنصن بـؤ يـةك مليـار                 بةهةمان   ة كةساين ئاييين  ئاييين دةستخؤشي كردن بصت ل    
 دأك لـة حـةلَقي شـيعةو هصـزة          وةك. سـالَةي دةسـةإليت سـونة ئـةكات        1400ضونكة بةرطري لة سوونةيت دةسـةإليت       , سوونةي جيهاين نةك عصراق بة تةا     

 .عةلَمانيكاندا وةستاوة
 
 درصذةي هةية


