
 تريؤريست لة نيوان زةمينةي لةبارو رستةيةكي ئاييين
  

 كةرمي كاكة
  
ئايني نة بةتةينَ ليبووردةيية نة توندوتيذيشة، لة ئاييندا دةق هةية ذيندؤسيت و ميهرةباين و 

وة دةِرذيبووردةيي ليوة لةليواوليطويسيت و توِرةيي و بة نةفرةتكردين ئةوةي مةر ، دةقيش هةية لي
لَةداضوونة، ئاييين ئيسالم تةا لة خوينِريذيدا ببينينةوة، بة هةلَةداضوونيكي ديكةية بة هة.. دي

لةثالَ دةقي مةرط دةقي ذيانيش خؤ منايشدةكات، . ئةطةر تةا ئاشتةوايي و تةبايي تيدا خبوينينةوة
قيكي هةمةِرةنطن لةو نيوةندةش دةق هةية ذيان مةرط ئاويزاين يةكدي دةبن، يان سةرجةم دةقةكان دة

  .و تةذينة لة خوين و طولَ
ئاييين ئيسالم دةقيكي كراوةية، ليكدانةوةي زؤرو خويندنةوةي جيا لة خؤ دةطري، ناكري لة 
خويندنةوةيةك يان ضةند خويندنةوةيةكي دياريكراو قةتيسبكري، نابيت ضاومان لة دةسيت كةسيك 

ئايني ئةطةر .. راوةو ئامادةكراوي يب طريوطؤلَمان ثيشكةش بكاتيان طروثيك بيت، تا ئايينيكي ثاكك
بواية طرفتيكي ئةوتؤ لةبةردةم تيطةيشتنمان بؤ ئايني ثةيدانةدةبوو، ... هةر نويذو رؤذي و حةج و

ئاييين ئيسالم ثةيوةندي بة هةموو كاروبارو وردةكارييةكاين ذياين رؤذانةوة هةية بؤ هةر كيشةو 
اوةن قسةي خؤيةيت، بؤية ئيسالمي راستةقينة زؤرترين قسة هةلَدةطري و لة ديدي هةر رووداويك خ

هةية، جيا لة راستةقينةي ئةواين دي، جيا لةو راستةقينةيةي ) راستةقينةيةك(طرووثيكي ئايينيةوة 
و دةيناسي كي دةسةآليت سياسي، دةيبيينمةاليةكي ئاسايي، سؤفييةك رؤشنبريي.  

ي ضةندي هةولَبدات، ناتواينَ ئايينيكي راستةقينة هةلَبهينجي و كؤمةلَطاي ثي دةسةآليت سياس
بناسيَين و لةسةري رايبيين، مادام ئايني زياتر لة خويندنةوةيةكي هةية، موسلَمانان هةرطيز 

ان و ريككناكةون لةسةر ثيناسةيةكي دياريكراوي ئايني، بةتايبةيت لةبارةي ثةيوةندي نيوان موسلَم
ترسناكييةكة ليرةوةية دةسةآليت سياسي بةو ئاراستةيةدا ئيش بكات كة ... كافرو مةسةلةي جيهاد

هةلَةيةكي دي . بة كؤمةلَطا بناسيين و لة دام و دةزطا طشتييةكان ثيادةي بكات) راستةقينة(ئاييين 
 كاريطةري و بؤضوونةكاين ئةوةية لة ئاست زؤر كيشةو رووداودا ثةنا بؤ ثياواين ئاييين بباو لةذير

ئةوانةوة ريوشوين بطريتةبةرو بِريار دةربكات، هةلَةي كوشندةش لةوةوة دةست ثيدةكات ئايني بؤ 
ةو واتايةي تةا ئةوان لة طةوهةري ئايني تيطةيشتوون و دةتوانن ثياواين ئاييين جيبهيلَدري ب

  .دةقةكان ليكبدةنةوةو رووداوةكانيان بة باآلدا بِربن
لةم تيطةيشتنة بؤ ئايينةوة قسة دينينةوة سةر تيرؤر، مادام ئايني ثِريةيت لة دةقي توندو تيذي، 

يوةيةك و بؤ ض مةبةستيك هةموو ئةوانة جا توندو تيذي لة ض كاتيك و بةرانبةر كي و بة ض ش
خويندنةوةي جياجيايان بؤ كراوةو دةكري، تريؤريش كة ريطةيةكي زؤر ترسناكة لة توندوتيذي، 

تريؤر حةآللَدةكات بة قةد ئةو فيكري ئاييين نةك دةقي ئاييين ثيمان دةلَيت ئةو موسلَمانةي 
ي ئايني دةكات، هةموو شيخة تريؤريستةكان لة شيخ انةو ثةيِرةوحةرامي دةكات، موسلَمموسلَمانةي 

ئوسامةوة بطرة تا دةطاتةوة شيخ زانا لة ئاييندا جيطةيان دةبيتةوة وةك ضؤن جيطةي بؤ خةيام و 
  . حةالج و مةالي جةزيريش كردؤتةوة



ئايا كة لة دةقي ئاييين توندوتيذي و لة فيكري ئاييين تريؤر هةبيت، هةموو قسةكردنيك لةوةي 
دةبيت ثةجنة خبريتة . لة ئيسالمدا تريؤر رةواية يان نا لة بازنةي داخراو دةسووِريتةوةو بيئاكامة

سةر ئةو زةمينةو كةشة بة بةرةكةتةكةي تريؤري ليوة دةرسكي ئةطةر زةمينةي تريؤر لةبار نةبيت 
ينمة لة بارةي هاند... خوليا تريؤر، تريؤريست هةلَناهيت ثرسياري ئيةري تريؤرو تريؤريست نابي

ئةوة بيت لة كويي ئاييندا وةستاون ضةند ليي نزيكن يان دوور، ئةو ثرسيارة دةمانباتةوة ناو بازنة 
ثرسياري ئيمة ئةوةية لةبةرضي رستةيةكي ئاييين وا لة مرؤظيك دةكات ببيتة قةسايب .. داخراوةكة

ستة ئايينيية ثيش ساآلنيك ئةو كاريطةريية نيطةتيظةي مرؤظ يان خؤي بتةقينيتةوة، ئةدي بؤضي ئةو ر
نةبوو، دةبيت لةو بارودؤخة ئابووري و سياسي و كؤمةآليةيت و فةرهةنطيية بكؤلَينةوة كة رستة 
ئايينيةكةي كاراكرد نةك بضينة ليكدانةوةي رستة ئايينيةكةو ليكدانةوةيةكي جيا لة هي هاندةرةكةي 

ما كرد بةيب ئاطايي خؤمان دةبينة طرووثيكي ديكةي ئاييين، خؤ ئةطةر تريؤري بؤ بكةين، كة وا
دةسةآليت سياسي ئةمةي كرد، ئةوا دةبيتة دةسةآلتيكي سياسي ئاييين، وةك طرووثةكاين دي ئايني و 

، دذي ئةو بانطةشةيةي خؤي دةوةستيتةوة كة داوا لةواين دي دةكات ئايني و .سياسةت تيكةآلو دةكات
تيكةآلوي يةكدي مةكةن، جطة لةوةش ثيطةي طرووثة ئايينيةكان لة ناو كؤمةلَطا بةهيزتر سياسةت 

 .دةكات، وةك ئةوةي ئيستا لة كوردستان دةبينريت
 
 
 
  


