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

  
   كؤتايي

 
 كؤذان
 هؤلَندا

 
ـ                 ,ثاريت دميوكرايت كوردستانيش كةمتر لةواين تر بةرثرسيارنية       ص نـةكات   ضونكة أؤذص لة أؤذان ثاريت حيزبصكي ئيسـالمي نـةبووة طـةر زاكـريةم خيانـةمت ل

بة دةليلصك تـا ئصسـتاش ووشـةي دميكـرايت بـة      ,سووديان لة فكري ماركسي وةرئةطرت بؤ درصذةدان بة ذياين حيزباييت   ,ماوةيةكي زؤر بأواي بة ماركسيسم بووة     
ـ   ,هةلَبةتة ئةنداماين ثاريت باش لةوة طةيشتوون ديوكرايت بوون بةبص مةةجصـكي عـةملاين مةحالَـة              . حيزبةكةوةية ةن و بـةبص يـةكتر نـاذين        ضـونكة دوان

 .كةضي لةكايت تصك هةلَضوونةكاين يةكصيت و ئيسالمي سياسي) هةلَبةتة مةبةستم لة دميكرايت أاستةقينةية(
 

اسـي  كاتص كةوتةوة خؤي ئيسالمي سي    , بؤ بةهصز كردين سةنطي تةرازووي حيزبةكةو زةليلكردين يةكصيت دالَدةي ئيسالمي سياسي ئةداوّ ذياين بةبةرا ئةهصنايةوة              
ئـةويش وةك  , كة ئةلَصم كةوتةوة خـؤي ,لةو نصوةدا سةركردةيةكي ضل سالَيةيان لةدةستدا ئةويش بةأصز فةرنسؤ حريري بوو,شةأةكةي طواستةوة بؤ ناو مالَي خؤي   

ئةوةنـدةي  . ئيسـالمي سياسـي    يةكصيت بةهصز أووبةأووي ئيسالمي سياسي بووةوة نةك بةهصزي فكري كة بؤ ئةو أؤذانة ثصويستيةكي حةيايت بوو بؤ لـة طؤأنـاين                    
بةناوي أصزطرتن لـةوةي هـةموو خـةلَكي كوردسـتان          .ثاريت ضاوثؤشي لة ئيسالمي سياسي كردووة بة تايبةت لةذصر دةسةٌٌإليت خؤيدا كةم حيزيب تر كردوويةيت              

بـؤ أاكصشـاين عـةتفي      ,ي شصخ وسةيدةكاين كوردسـتان    بةناوي أصزطرتن لة بنةمالَة   ,موسلَمانة بةناوي أصزطرتن لة دواكةوترين عادات و تةقاليد لة كوردستانة         
ضاويان ثؤشيوة لةو فتواو بص حورمةيت كردنـةي ئيسـالمي سياسـي بةرانبـةر طؤمـةلَطا      ,كؤنة بةعسي و جاش و موستةشارةكان و بؤ نةكةوتنة تةرازووي نةيارةوة  

 .بةطشيت وكةساين عةملاين بة تايبةيت كردويانة
 

ةستةي كورد بكولصنمةوة بؤ ئةوةي وةك ثيشةي هةميشةيي حيزبةدؤأاوةكاين لةمةأخؤمان بةرانبةر ئيسالمي سياسـي تاوانبـارم                نامةوص   زامةقوولَةكاين أؤح وج     
نةكةن بةوةي توندأةو و ئاذاوةطصأة بؤ ئةوةي نةلَصني ئةو يةكسةري داوةكةي الية و لة كةواليسي سياسةت ئاطادار نية بؤ ئةوةي نةلَصن ئةم كابرايـة لـةدةرةوةي                          

طـةر هةسـت بةطـةورةترين مةترسـي ئيسـالمي سياسـي نةكـةم لـة         ,خؤمانةو ئةيةوص مؤركي دؤأاووميان لة نصوضاو بدات و ضاوي بة سةركةوتنةكامناندا نايـة        
 .كوردستاندا طةر هةست نةكةم تةوين جالَجالَؤكةي ئيسالمي سياسي خةريكة دةست و ثص و دةم و بريي مرؤظي كورد شةتةك ئةدات

 
ضـونكة ئةطـةر زةرةر مةنـداين       ,ردةي زاناو هاوةلَةكاين خالَصكي وةرضةرخانة بؤ دةسةإليت كوردي ئةطةر بيانةوةص طرةو لة ئيسالمي سياسي بةرنةوة              بةأاي من ديا  

 طؤمـةلَطادا دووبـارة   دةسيت ئيسالمي سياسي هةولَي يةكطرتن و ثالن دانان نةدةن بؤ كالَكردنةوةي مةيلي ئيسالمي و سأينةوةي طؤتارةكانيان لة زةيين تاكةكاين                
ضونكة تازة سومبلي ثةرثةرضدانةوةي دةسةإليت كوردي عةيل باثري لة شةأي تةحةداي دةسـةإلتدا سةركةوتنصـكي بةدةسـت                 .ئةيدؤأصنن بةرانبةر ئيسالمي سياسي   

ين ئةمريكايةكان وام لص ناكات أصز بؤ شـةهيداين         هصناوة ئةو بةناوي شةريعةتةوة ويسيت بة ثاريت ويةكصيت بلَصت هةولَدانةكاين ئصوة بؤ أزطاربوومن لة زيندا              
ئاخر ئةوة كاك مةسعودو مـام جـةالل نـةبوون بةتـةا لـة هـؤلَي       ,هةر دوذمنة سةرسةختةكةي ئيسالمن  , ئصوة هةر حيزبةكاين جارانن   , سالَةي كورد دابنصم     80

 ئصستاوة عةيل باثري ئةبصتة خالَي كؤكردنةوةي نةياراين دةسـةإليت كـوردي بـة              ئيتر لة .ثةرلةماندا أصزيان لص نةطريا بةلَكو سةر لةبةري دةسةٌٌإليت كوردي بوو         
دةبـص نةمصـنص و هةلَوصستصـكي    , سـالَة لـة دةروونتانـدا طةشـة ئـةكات            14بؤية دةبصت كرمي ئةو دوولَييةي      . تايبةت ئةندامان و اليةن طراين ئيسالمي سياسي      

ئصوة لةمأؤ بةدواوة دةبـص أووتـان وةرضةرخصـنن لـة           ,بةرانبةر حةقلي ثيتاندين تريؤر   ,وة كوللةي وصرانكردن  بةرانبةر أة , مرؤظانةي كوردانةو عةملانيانة وةرطرن   
خـالَي وةرضـةرخان و     ,ئيسالمي سياسي و شان بةشاين هصزة  ئازادخيوازو مرؤظ دؤست و سكؤالرةكان تصكؤشن  بؤ بونياتناين كؤمةلَطايةك كة شايةين مرؤظ بصـت                     

خـالَي ماوةنةدانـة بةكةسصـكي وةك عـةيل بـاثري طةمـة             .خالَي ئاشتكردنةوةي هةموو هصزة عةملانيكاين طؤأةثـاين كوردسـتانة        ,طةأانةوة بة حسابايت خؤتانة   
 بةضارةنووسي مرؤظي كورد بكات

 
لـة شـةهيداين    ,ص أصـز نةطرصـت لـة شـةهيداين ئـةنفال و هةلَةجبـة             ئاخر عةيل بـاثري   ,بةأاي من ئةم مرؤظة طةورةترين مةترسية لةسةر دواأؤذي كوردستان        ,

 ,ناوزيندانية تةأووتوشةكاين بةعس لة بارزانية بصسةروشوصنةكاين كوردستان بةناوي شةرع و ئيسالمةوة
ناو ثةرلـةماين كوردسـتانة بةتايبـةت       من أووي دةمم لة هةموو حيزبة سياسيةكاين        .ي لة بةرذةوةندي كوردابصت   ) دوصنص و ئةمةأؤو دواأؤذ   (  ئيتر ضؤن ئامادةية  

هةر بةياسا ئةبواية عةيل باثري ئصسـتا لـة زينـدانا           ,ئصوة ضي واتان لص ئةكات بصدةنطنب بةرانبةر عةيل باثريو هاوأصكاين         ,ثاريت و خودي بةأصز كاك مةسعوود     



هـةم بـص أصـزي نوانـدووة بةرانبـةر ئـةو ثةرلةمانـةي خـةلَكي                ,بواية ضونكة هةم أصزي لة خوصين كةسانصك نةطرتووة كة ئصستة ئصوةي طةياندووة بةو شوصنة             
 .كوردستان هةلَيبذاردووة

ئصوة ئامادةن ثصشوازي طةرم لة عةيل باثري بكةن ئامريكايكان قةناعةت ثصبصنن ئةم برا موسلَمانة زةرةري بؤ كةس نيةو ئاطاي لةتريؤر نيـةو حيزبةكـةي ضـةن                          
ئيتر ضؤن ئـةتوانن    , مامةشصخ و هاوأصكاين زادةي هزرو فكرو ثةيأةوثرؤطرامي حيزبةكةي ئةمان نية         .اخي الوان نيةو  سالَة لة كوردستانة خةريكي شؤردنةوةي دةم     

ضونكة لةكايت وةرطرتين دةسةإلت لةاليةن ئيسـالمي       ,لة مايف مرؤظ لة ئازادي بريوباوةأ بكةنةوة      ,بري لة ووإليت قانون لة ووإليت ئازادي لةطؤأينةوةي  دةسةإلت         
 .نةك ووإليت أصزطرتن لة مرؤظ,ئةبص فاتيحا لةسةر هةموو مرؤظايةيت خبوصنرصت, ئةطةر بة هةلَبذاردنيش بصت سياسيةوة

 
تـةاو تـةا ئةيانـةوص جـةالدةكاين        ,زياتر لـة دووحةفتةيـة لصـتان ئةثاأصـنةوة        ,دارةتوو هاواريان طةيشتة عةرشي حةوتةمني    _خةلَكي قارةماين بنةسإلوة  

بـةدةم هاوارةكةيانـةوة    .كةضي بةشصك لةدةسةإليت كوردي خؤي لصكردووة بةكةأةي شـةربةت        , و كؤنة بةعسةيكان ئازاريان نةدةنةوة     كؤنةجاش,ثصشوويان نةبينن 
أةنطة خةلَكي كوردستان ئةوانةي لة ضاوةأصكردين باشبووين طوزةرانيان خةريكة يةكالئةبنةوةو ئةبنـة نصضريصـكي ئاسـاين              ,ئةم منونةيةم بؤية هصنايةوة   .ناضن  

سالمي سياسي بثرسن  ئةوتا ثاريت خؤي أصز لة شةهيداين كوردستان ناطرص بكوذاين شةهيداين خةإلت كردووةو دووبارة سةدبارة كةس و كاري شةهيدان تازص                       ئي
 .ئيتر بؤ أابةري موسلَمانان عةيل باثري حةقي ئةوةي نةبص  بة ناوي شةرعةوة أصز لة خوصين شةهيدان نةطرص,بارئةكةنةوة 

 
خةيالَتان خؤش نةبصت وابـزانن     ,بة دةسةإليت كوردي وهةموو هصزة عةملانيةكاين طؤأةثاين كوردستان ئةلَصم        . زؤرطرنط هةية حةزئةكةم ئاماذةي ثصبكةم    خالَصكي  

ـ                 , ئةتوانن ثشيت ئيسـالمي سياسـيتان لـة عـةردص بـدةن           ,بة ثصشانداين ئةو فليمانة      داماين ئـةو  ووردة ووردة كـالَ ئةبنـةوة  لـة زةيـين اليـةن طـران و ئةن
ئةوةندة تصكسيت ئامادةكراويان ثصية ئةوان لة يـةك كاتـدا بـةدةقي قورئـاين ئـةتوانن لـص                  ,ئةوان وةك ثالَةواين سصرك جةستةيان ئةوةندة نةرمة      ,حيزبانة
ـ   )جهاد في سبيل اللة   ( بة هةمان دةق ئةتوانن مرؤظ كوذ بن       )ال اكراه في الدين   (بوردووبن بـة  ) لكم الدينكم ولـي الـدين  (ن  بة هةمان دةق ئةتوانن بصاليةن ب

 .ياشصخ و هاوأصكاين فأيان بة ئيسالم و ئيسالمي سياسيةوة نيةو خةوارجن لة ئاييين ئيسالمي,هةمان دةق ئةتوانن فتواي ئةوةبدةن 
 

ةيـةنن لةسةرصـكي تـر دةزطاكـاين        لةسةرصك بةرائةت لة زانـا أائةط     ,هةر ئصستا لة كةنالَةكاين أاطةياندنةوة دةيةها تةشويشيان خستوةتة سةر هؤشي خةلَكي          
ئةوان حةربا  ئاسا ئـةتوانن جارصـك وةك يـةكطرتوو بـة ثـارةو سـوونةتة تةقليديـةكاين ئيسـالم خـةلَك                       ,ثاراسنت بة بكةري أاستةخؤي ئةو أوداوة دا ئةنصن       

 1ةواين خيلَي حةمةو بكـوذاين فرانسـؤ حـةريري و           جارصكي تريش ئةتوانن ثالَ   ,جارصكي تر لة شصوةي طوتارة نةتوندو نةشلةكاين كؤمةلَةي ئيسالمي          ,فريوبدةن
 .شوبات و دةيةهاو سةدا كاري نامرؤظانة تر خؤيان ثصشان بدةن

 
 


