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  ! ِرةمزي مةدةنييةت,بزووتنةوةي يةكسانيخوازي ذنان
  شيد ذةساالر                                                        

salarrasheed@yahoo.com 
  

يةكصك لةو , ماين كوردستاندايلة ميانةي كصشمةكصشي نصوان حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري عصراق و يةكصيت نيشت
وصسيت حيزيب هةلَ, بة ِرؤشين ئاماذةي بؤ كراوةوة , كراوةمؤنيسيت ثص تاوانبار يب كؤخاآلنةي كة حيز

 تيايدا باسي ,ناميلكةيةكيان بآلوكردؤتةوة, صتكة تيايدا هاتووة و ئةلَ, كؤمؤنيستة لةبةرامبةر مةسةلةي ذناندا
, ةستوورداةية لةطةلَ دطةي كوردستان نايةتةوة و ثصضةوانكة ئةمة لةطةلَ كؤمةلَ, ياو ئةكاتبةرابةري ذن و ث

  !ةتة و كؤمةلَي كوردستان كؤمةلَصكي ئيسالمييةضونكة ئيسالم ئاييين ِرةمسي دةولَ
ئةمانة . ماين كوردستان نييةيبةتةا قسةي يةكصيت نيشت, ئةبص لةسةرةتادا ئةوةبلَصني كة ئةم جؤرة قسانة

 توصذ و ئةقشاري سةر بة بةرةي مييةكان ووة ئيسالقسةي ئاخوند و دةسةآلتداراين مجهوري ئيسالمي و بزووتنة
تؤتة مةيدان و قسةي  بة نوصنةرايةيت طشت اليةكيان هاماينيكة يةكصيت نيشت, كؤنةثةرستيية لة كوردستاندا

 لة ملمالنصي نصوان بةرةي  مصذووييةي كؤمةلَطةي كوردستان ولةم بِرطة: بةشصوةيةكي تر بلَصني. يان ئةكاتهةموو
ع لة مافة ئينسانييةكاين ي بةرةي ثصشكةوتنخواز و مودافووتنةوةي يةكسانيخوازي ذنان و بزكؤنةثارصز و دذي

 حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري عصراق نوصنةرايةيت كوردستان نوصنةرايةيت يةكةميان وماين ييةكصيت نيشت, ذنان
  .دووةميان ئةكات

ةتصكي ئيقليمي وةكوو بةلَكوو دةولَ, ماينيكة ضؤنة وا نةك هةر يةكصيت نيشت, ثاشان با ئةو ثرسيارة بكةين
بة , كة ذمارةي دةنطةكانيان لة هةلَبذاردنةكاين شارةوانيدا, مجهوري ئيسالمي هاواري لة حيزبصك هةستاوة

  !قةويل خؤيان كةمترة لة ذمارةي دةنطي بنةمالَةيةكي سةر بة خؤيان
 ئةو ,بةلَص.  كاريطةري و بةهصزيتةةينيشان, هةر لة مصذةوة وتراوة كة هةركاتصك دوذمنةكةت باسي كرديت

ئةبوو ناوي حيزيب , اسيت تصدا بووايةئةطةر يةك تؤزقالَ ِر, قسانةي يةكصيت بؤ حيزيب كؤمؤنيسيت ئةكات
بةلَكوو لة هيض كؤبوونةوةيةكياندا باسي هةر , كؤمؤنيست نةك لة ئاسيت باآلي حيزبةكةيان و لة ئاسيت دنيادا

  .نةهاتباية
, ددييةيانيوصستة توند و جئةم هةلَ,  و دؤستاين ئيسالمييانيطةرانيية زؤرةي يةكصيتبةآلم ديارة ئةم ن

نة حيزيب خؤيان بة خاوةن ئةو ,  دةري ئةخات كة ئةوان بؤخؤشيانوي ثصضةوانةي ئةو ئيديعايانةية وبةتةوا
  .نة ئةو دةنطانةش بة دةنطي حيزيب كؤمؤنيست ئةزانن, دةنطانة ئةزانن

نةكاين كة ئةلتةرناتيظي قانوو, ةرئةبِرصتصيت نيطةراين خؤي لة دةركردين ناميلكةيةك دهةروةكوو ومتان يةك
ئةوا هيض جصطةي , بةآلم ديارة ئةطةر مةسةلةكة مةحدود بصتةوة بة ناميلكةيةك! ئةحوايل شةخسي عصراقيية

كة , شتصكي تر ئةبينص يةكصيت لة ثشت ئةو ناملكةيةوة ,بؤية مةسةلةكة لةوة ئةوالترة! بايةخ و نيطةراين نيية
 خودي ئةو ناميلكةيةدا بؤية شةِري يةكصيت لةطةلَ, ةرةيةكي يةكسانيخواز و مؤدصرنةب, ئةويش هصزصكي جةماوةري

 .بةلَكوو شةِريان لةطةلَ بزووتنةوة و هصزصكة كة ئةو ناميلكةيةيان كردؤتة سةرلةوحةي تصكؤشانيان, نيية
 تةر ئةزانصت و بةناوي خةتةر بؤ كؤمةلَطاي كوردستان قسةي لصيةكصيت نيشتيماين ئةم بزووتنةوةية بة خة
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 كة ديارة, ئةوان مةبةستيان لة كام بةرة و لة كام توصذ و بةشي كؤمةلَي كوردستانة, بةآلم مةعلومة. ئةكات
  .كة حيزبةكةيان نوصنةر و ثارصزةري بةرذةوةندييانة, بةرةي كؤنةثةرست و توصذة دارا و دةولَةمةندةكانن

 قازاجنيان لة ناكؤكيخستنةوة لة نصوان ذنان و ,ةمةندان لة تةواوي دنيادابؤرذوازي و دارا و دةولَ! صبةلَ
قازانج و بةرذةوةندي ئةوانيش كةم , بة كةمبوونةوةي قةلَشيت نصوان ئةم دوو جنسةي مرؤظ. كردووة, ثياواندا
  .ئةبصتةوة

 وةك كةسصكي يةكسانيخواز ,ي مارسي سالَي ثاردا)8 (لة, ماين كوردستان و خودي جةالل تالَةباينييةكصيت نيشت
 لة مافةكاين ذنان خؤي ئةناساند و بؤ طؤِريين قانوونةكاين ئةحوايل شةخسي داواي الئيحة و داكؤكيكةرو 

حيزيب كؤمؤنيست كة ئةلتةرناتيظي قانوونةكاين تةرح , بةآلم ئةمسالَ بة ثصضةوانةوة !ئةلتةرناتيظي ئةكرد
ئايا لةم حالَةتةدا دةعواي وةكيلي  !ة بؤي بة حيساب دصت و بةوهؤيةوة ئةبص دادطايي بكرصتبة جةرمي, كردووة

ياين حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري و شةخسي جةالل تالَةباين , هةردووالمان, )حكومةيت هةرصم(وةزيري ناوخؤي 
 نيومانة مةحكةمةي حكومةيتبة تايبةت كة زا! تؤ بلَصي نوسخةيةك لةو دةعوايةش بؤ ئةو ضووبصت؟ !ناطرصتةوة؟

  !ماين كوردستان نيية؟ي سةر بة يةكصيت نيشتمةحكةمةيةكي سةربةخؤية و, هةرصم
بؤئةوةي خةبايت ثِر لة شانازي ِرصكخراوي سةربةخؤ و حيزيب كؤمؤنيست و , جةالل تالَةباين لة سالَي ثاردا
 كة طواية هصشتا ذنان بؤ  واي ثيشان ئةدا,وةيان بة خةيالَي ئيحتيواكردين, طشت يةكسانيخوازان كالَ بكاتةوة

 وةعزي ,ت كة دةستثصشكةرة لةم مةيدانةدا ئةيويست خؤي وا ثشان بداكاين خؤيان نةهاتوونةتة مةيدان ومافة
! با ذنان لة ثصناوي مافةكانيان لة دةوري يةكتر كؤوة بن و بزووتنةوةيةك بةرثا بكةن, دةدا و دةيطووت

  !وةك سةنتةري ثارصزطاري لة ذنان ئيعالن بكات, ة مالَةكةي خؤيتةنانةت كار بةوة طةييشت ك
  ئةو هاتنةمةيدانةي ذنان بؤضي بصت؟ وة لة ثصناوي ض مافصكدا بصت؟, ةبانيدائةبص لة نةزةري جةالل تالَ

كة , الي هةمووكةس ئاشكراية كة بزووتنةوةي ذنان و هاتنةمةيدانيان بؤ ئيعتريازة لةبةرامبةر هةلومةرجصك
. بؤئةوةية كة وةك مرؤظ ضاويان لص بكرصت نةك كةمتر, ا ذنان نابةرابةر و نايةكسانن لةطةلَ ثياوانداتيايد

بة تةواوةيت و ثِراوثِر ناكؤكة لةطةلَ ياسا و شةريعةيت , ئةوةش ئاشكراية ئةم بزووتنةوةية و ئةم ئاماجنة
  . خصلَ و تريةكاين مةككة و باين نةجدة قانووينوبةرة وسالَ لةمة) 1400(كة هي زياتر لة , داِرزيوي ئيسالم

ئيسالم ئةلَصت نةخصر ئةمة دذي فةرموودةي , ئةطةر ئصمة ئةلَصني ذنان و ثياوان ئةبص مايف بةرابةريان هةبصت
ئةطةر ئصمة ئةلَصني زةواج ِرصكةوتنصكي ئازادانةي نصوان ! ضونكة خودا ثياوي بةسةر ذناندا فةزلَ كردووة, خوداية

 تةنانةت لة كاتصكدا كة هصشتا ,بؤي هةية كضة بة شوو بدات) وةيل ئةمر(سالم ئةلَصت نةخصر ئي, ذن و ثياوة
 ,بؤئةوةي ذن نةبصتة كؤيلةي ثياوئةطةر ئةلَصني . و ناتوانصت بِريار لةسةر ضارةنووسي خؤي بدات كضة منالَيشة

كة , ي بة ذياين ثصكةوةييهةركاتصك ذن ويسيت كؤتايوة , ثياو بة ئارةزووي خؤي لة دؤزةخدا نةيسووتصنص
الم ئةلَص نةخصر ئةمة ثصضةوانةي ئةحكامي ئيس, هةروةكوو ضؤن ثياو بؤي هةية, تيايدا مورتاح نيية صنصت

ئةطةر ئةلَصني لصدان و كوتةككاري لةذنان مةمنوعة و . ئيالهيية و ذن كةمئةقلَة و نابصت ئةو مافةي هةبصت
 لصدان بةر بة ئاشوويب ,ر ذنان سةرضاوةي فيتنة و فةسادنئيسالم ئةلَصت نةخص, كارصكي نائينساين و وةحشييةتة

 ئصمة ئةلَصني ثياو بؤي نيية لةيةك كاتدا ذنصك زياتري هةبصت و كارصكي دزصو و ئةطةر. ئةوان ئةطرص
, ئةمة بةخششي خوداية بؤ ثياوان, ئيسالم ئةلَصت ذن بة هةر ذمارةيةك بصت بؤ ثياوان حةآللَة! نائينسانيية

 ضوونةدةرةوة و ئةطةر ئةلَصني ذنان مايف. مةمنوعييةيت ضةندذنة لة دذي حوكمي قورئان و فةرموودةي خوداية
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كاري , ة و بةخصوكردين مندالَة بؤ مصردةكةيئيسالم ئةلَصت كاري ذنان كاري ناو مالَ, كاركردنيان هةية
  ! كارصكي زؤر ثريؤز و طةورةيةمندالَبةخصوكردنيش

يةكسانيخوازي ذنان بةتةواوي لة دذي ِرةووشت و _ بةلَص بةم شصوةية ئةبينني كة ضؤن بزووتنةوةي ناِرةزايةيت
  . ئيسالمةيياساي خصلَةكي

 ئةلتةرناتيظي ئصمة بة  كوردستان كؤمةلَصكي ئيسالميية وجا كاتصك جةالل تالَةباين بةناوي ئةوةي كة كؤمةلَي
  .ياين جصبةجصكردين ئةو هةموو ياسا كؤن و داِرزيو و دذةذنةي كة بامسان كرد, خةتةر دائةنص بؤ ئةم كؤمةلَطاية

لةبةرامبةر ئصمةدا , ملاين و مؤدصرين دوصنصة دميوكرات و ع_ سؤسيالاين ئةمِرؤ وةبكاتصك ئايةتوآل تالَ! بةلَص
 ئةبص ئةبص بزانصت ئةمة ياين ضي و, ةنصئةوةستصتةوة و دؤستايةيت خؤي بؤ بزووتنةوة ئيسالمييةكان ِرائةطةي

  !وة ثةيام و فةرماييشي كص بةجص ئةطةيةنصت؟, بزانصت لة كوصي كؤمةلَدا قةراري طرتووة
طةلصك ثيستر لة ئصستاي ئصران و ئةفغانستان حوكمي ئيالهييان لة , ردةمص بوو قةشة و ثاثا و كةنيسةكانسة

داين و كوشتوبِر بةجص بة ئةشكةجنة و زين, ئةوروثا نوصنةرايةيت ئةكرد و فةرماين خودايان لةبةرامبةر ذناندا
م لةطةلَ ِراثةِرين و هةستان و بةآل! كمِرانيدا لة حو براي طياين بة طياين ئاغا و فيئؤدالَةكان بوون,ئةطةياند
 وةكوو كاري شةخسي سيت دينيش لة دةولَةت كؤتا كرا و دة,تةختوتاراجيان هصنراية خوارةوة, اشؤِرشد

 ئةو كةسة ةخسي ئينسانةكان ضاوي لص دةكرص وهةروةكوو ضؤن تلياك وةك كاري ش, ئينسانةكان ضاوي لص كرا
  ! ئةم كارة بة موجرمي لةقةلَةم دةدرصن تاجراينبةآلم, خؤي زةرةرمةند دةبصت

وة , لة ترسي لةدةستداين دةسةآليت ئيالهييان لةسةر زةوي, ئةوةتا هةرئصستا بالَي بةناو ِريفؤرميسيت ئصران
 ئةو باس لة ئالَوطؤِر ئةكةن و, لةذصر فشاري بزووتنةوةي ِراديكالَ و ئازادخيواز و يةكسانيخوازي ئصراندا

نةهاتوو وةك ياساي موقةدةسي لةئالَوطؤِر, ئومةتةوةا دوصنص بةناوي خودا و قورئان و ئيمامي حوكمانةي هةت
  .وا خةريكة بؤي شل ئةبن و لة فكري ئالَوطؤِردان, باسي لص ئةكرا

, كة جةالل تالَةباين باشترين دؤسيت خؤي لةمِرؤدا, بةِراسيت ئةطةر ئيفالسي و بصئومصدي نةبصت هيضي تر نيية
بؤ دواجار , خةلَكي ئازادخيوازي ئصران, كة ئةمِرؤ نا سبةي, انةوةري سةدةكاين ناوةِراست ئةزانصتبة جِروج

  !ئةضنة سةر سنطيان
هةر ئةمسالَيش ئةوةي , ضونكة جةالل تالَةباين سةرباري ئةم قسانةي,  ئةوةندةش بصئينساف بصتمرؤظ نابصت

ياين لةطةلَ ثاردا جياوازييةكةي , !)مافة ِرةواكانيان(م بةآل, دووثات كردةوة كة ديفاع لة مافةكاين ذنان ئةكات
بةآلم ئةمسالَ تةا لة مافة , كة سالَي ثار ديفاعي لة مافةكاين ذنان ئةكرد بة ِرةوا و ناِرةوايةوة, ئةوةية

  !ةواكانيان ديفاع ئةكاتِر
بصطومان ئةطةر ئةو باسي ! ي؟ مايف ِرةوا و ناِرةوا ياين ض:ئةثرسني, ةباين ئيجازة بداتخؤ ئةطةر جةالل تالَ

ِرؤشنة كة مةبةسيت لةو , كؤمةلَي ئيسالمي و شةريعةيت ئيسالم و دؤستايةيت ئةحزايب ئيسالميمان بؤ بكات
, بضصتة دةرةوة, ثةيوةندي بطرصت, هةلَسوكةوت بكات, ثصويستة ذن بة فةرماين ثياو جبوولَصتةوة :مافانة ياين
نةزةري خؤي  و  بة طوصرةي ِرا,لةمانةدا لة فةرماين ثياو اليداخؤئةطةر . هتد...منالَ بةخصو بكات, جل بثؤشصت

لةطةلَيدا , ئةوا ثياوةكة بؤي هةية لؤمةي بكات, جصبةجصي نةكرد, وةيان ثصي ضاك نةبوو, دةخالَةيت كرد
  !ا نييةضونكة ئةم مافة ِرةو, لةم كاتةدا جةالل تالَةباين ديفاع لةم ذنانة ناكات. داركاري بكات, نةخةوصت
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ئةطةر لةوكاتةدا ذن , بضصتةسةر كصلَطةكةي, هةرشصوةيةك ثياو ئارةزوو بكات  بةة و,ئةطةر ذن كصلَطةي ثياو بصت
ئةوا لةم كاتةدا جةالل تالَةباين ديفاع لةم ذنانة ...  بةو ئيختيسابة ِرازي نةبصت,ئةو ئامادةييةي نةبصت

  !ضونكة ئةم مافة ِرةوا نيية, ناكات
 ذنصك بة وةيان,  بة ثصضةوانةي مةيلي خؤي بة شوو درا و كضة ناِرازي بصت,يةن باوك و براوةئةطةر كض لةال

 ئةوا ,ةك هةركاتصك كة ثياوةكة بيةوصتن,  و خؤي بِريار بدات بيةوصت جيابصتةوة,مصردةكةي مورتاح نةبصت
  !جةالل تالَةباين ديفاع لةم ذنانة ناكات ضونكة ئةم مافانة ِرةوا نيية

ئةطةر كؤمةلَطاي كوردستان قبولَيان بصت بطةِرصنةوة بؤ سةردةمي ترية ! ةلَصن كؤمةلَي كوردستان ئيسالمييةئةمانة ئ
, ئةكةين لة جةالل تالَةباينثرسيار ئصمة ! ئةوا ِراستة ئةم كؤمةلَة ئيسالميية, و قةبيلةكاين مةككة و جةزيرة

ثياو بةوة ثياوةيت , تاي جةزيرةي عةرةيب ثصش ئصسيسالَ) 1400(ئةطةر لةسةردةمي ترية و قةبيلةكاين 
ستا و لة كوردستاندا, كة ذمارةي ذنةكاين ضةند بووبيت, بووبيت و شانازي نييةنةك هةر ثياوةيت , ئةوا ئي ,

  !بةلَكوو عةيب و شةرمةزاريية
, يانكةمن ذمارةي ئةو كض و كوِرانةي كة عةشق و خؤشةويسيت ئةكةن و ئةيانةوص خؤيان هاوسةري ذياين خؤ

بِرواننة دائرية و , بِرواننة مةدرةسة و ثةميانطا و زانكؤكان! خؤيان دياري بكةن؟, ضارةنووس و دواِرؤذي خؤيان
تصكةآلوي , كة ضؤن ثياو و ذن بةشصوةي سروشيت ئينسانييان... بِرواننة كؤِري خانةوادةكان, كارطة و كارخانةكان

  !كة ضؤن شاري و مؤدصرنة, لَسوكةويت ئينسانةكانبِرواننة جلوبةرط و ِرةووشت و هة! يةكتر ئةكةن
, كوردستان طوندصكي دابِراو و بصخةبةر لة دنيا نيية,  كؤمةلَطاي كوردستان كؤمةلَصكي ئيسالمي نيية,نةخصر

كوردستانيش ,  بةهةمان ئةندازةي طؤِراين مششصر بؤ كاتيوشا,مةدةين و هاوضةرخةكوردستان كؤمةلَطايةكي 
  .اتووةطؤِراين بةسةردا ه

 دؤستايةيت ئةوانة لةطةلَ مجهوري ئيسالمي و ِرةوتة يماين وئةوة بةرذةوةندي ضينايةيت يةكصيت نيشت
وة بةر بة ِرةويت , كة دةخوازصت ِروخساري ئةم كؤمةلَة بطؤِرن و ئةو ئيديعايانة بكةن, كؤنةثةرستة ئيسالمييةكان

  .يةكسانيخواز و ِروولةثصشي كؤمةلَ بطرن
 طشت ئةو هصزانة ,كة ِرةويت ِروولةثصشي كؤمةلَ, ةشةرييةت هةزاران جار ئيسثايت كردووةبةآلم مصذووي ب

  !ذياين نوص بنيات ئةنص, دنياي نوص, وة لةسةر وصرانةي ئةوان, كة دةيةوص ثصشي ثص بطرص, ِرائةمالَص
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