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أؤذ لـةدواي   , ئةجنومةين كايت حوكم كة تصيدا نةتةوةي باآلدةسيت عةرةب زؤرينةي باآلي ثصكدةهصـنص           
 تةهنا بةتةنط سـةثاندين بـريوأاو مةبةسـيت         ن كةوا ئةوا  ,أؤذ و بأيار لةدواي بأيار ئةوةدةسةلَمصنن     

شيعةكان ئةوانةي لةاليةن سـةراين كـوردةوة بـة         .  خؤيانن  و كؤنةثةرستانةي  ئيسالميانةعارةبانةي  
ــران  ــورد دادةن ــراي ثشــيت ك ــايت هةلَوصســيت أةطةزثةرســتانة و  , ب ــةدواي هــةنطاو دوث هــةنطاو ل

رنطـة كؤمةلَطةيـةكي ئيسـالمي بةهصـز لةعصـراقدا          ط ال انزؤريئةوان  , ئيسالميستانةي خؤيان دةكةنةوة  
ئـةوان   بـةآلم , ئةوان دةزانن ئةمةريكا دذي دامةزراندين سيستةمصكي ئيسالمي وةكـو ئصـرانة          . بسةثصنن

ئةوان لةهةولَي خؤيان ناكـةون     . دانةماون و بؤئةم ثؤليتيكةي ئةمةريكا ضارةسةري خؤيان هةية        دؤش
ـ     ة ئيسـالميةكان تصكهةلًَكصشـي هـةموو ياسـاو نؤرمـةكاين سيسـتةمة       و هةولَدةدةن ياسا و دابونةريت

سيستةمصـكي   "بـةناو "وجا ئـةم سيسـتةمة عصـراقية بـا          ئـة , أامياري و كؤمةآليةتيةكاين عصراق بكةن    
 سـيكيوالريزم و   ةستوور و ياساكان دةتـوانن    ئةوان دةزانن لةم أصطايةوة بةثالَثشيت د     . ئيسالميش نةبص 

ـ مؤدصرنيزم خبنكصـنن و كؤ     ويت بةداخـةوة هةلَسـوكة   . ةكي بةهصـزي ئيسـالمي دروسـت بكـةن        مةلَطةي
ــةكان بةرام ــةر ئةمةريكايي ــالمي ب ــيعةي ئيس ــةراين ش ــارةزاييةكي زؤري  ,بةس ــاويلكةيي و نةش  س

. ئةمة لةاليـةك يارمـةيت بةهصـزبووين دةنطـة كؤنةثةرسـت  و ئيسالميسـتةكان دةدات               . ثصوةدةبينرص
نازهـةلَطرتين  .  دةيان هـةنطاو بـةرةودواوة دةكشصنصـتةوة       "كردندميوكراتيزة"لةاليةكي ديكة ثرؤسةي    

بةئةطةري زؤر دةبصتةهؤي بةهصزبوونيان و ثاشان      , ثياوة ئيسالمي و ئيسالميستةكان و بايةخدان ثصيان      
 ضونكة بةهصزبووين ئةوانـة واتـاي       .كؤمةلَطة بةطشيت ئازادي تاكةكاين   دروستبووين مةترسي لةسةر    

 كؤنةثةرســيت و نــؤرم و نةريتــة كؤنــةكاين ســةدةكاين زؤر زووة كــة  ,مةرجةعيــةتبةهصــزبووين 
واتـة دةرئـةجنامص كـة      , سةثاندنيان لة سةردةمي ئصستادا دةرةجنامي زؤرخراث لةطةلَ خؤيدا دةهصنص        

بـةلَكو  ,  بةداخةوة ئةم دياردةية هةر لةعصراقي عةرةبيـدا نييـة         .تةواو دذي مافة طةردوونيةكاين مرؤظة    
لةسـايةي سـةري    ,  ئةو كوردستانةي نةيدةزاين ئيسالميزم ضيية     .بةأاشكاوي ديارة لةكوردستاندا زؤر   

 بؤ ثارت و    سعوديا و ئصران و وآلتاين ديكة     ثشتطريي  كوردي و بةهيمةيت    " ثصشكةوتووخوازي"دةسةآليت  
كـة  ثرؤسةي ئيسالميزةكردن لةبرةوداية و لةشارصكي وةكو هةولصـر         , طروثة ئيسالمية دةستكردةكانيان  

خةريكـة نـؤرم و ياسـا       ,  عةبدوخلاليق مةعروف و دةياين ديكةي لص دروسـت بـوو          رياين وةكو أؤشنب
شـاري هةولصـر نـووقمي زةلكـاوي        . ئيسالميةكان تةواوي دةزطا مريي و ثةروةردةييـةكان دةطرنـةوة        

. ئيسالميزم بووة و زؤر بةداخةوة هيض هةولَصك بؤ وةستاندين ئةم ديـاردة ترسـناكة بةرضاوناكةوصـت              
ةوة نةك هةرئةوة بةلَكو دةنطة ئازادةكان سةركوتدةكرصن و دةنطي مةال ئيسـالميةكان ثشـتطريي              بةداخ
. ديارة ئةوةي لةهةولصر بةرامبةر بة مةهاباد قةرةداغي كرا طةواهي ئـةم أاسـتية تالَـة دةدةن               , دةكرصن

 زؤربــةكوريت واتــاي بةهصــزكردين كؤنةثةرســيت و كــةلتووري عــةرةب لــة كؤمةلَطــةي ئيســالميزم
واتاي طةأانةوة بؤ نـؤرم و ياسـا ئايينيـة ئيفلـيج و ناتـةواو و نـاوةأؤك                  . كوردةوارييدا دةطةيةنصت 

. واتاي بةكؤيلةكردين تاك و خنكاندين ئـازادي و سةربةسـيت تـاك دةطةيـةنص             . بؤشةكان دةطةيةنصت 
                                ..... و  لةسةر كةسايةيت مرؤظي كورد و بةرذةوةندي ناسيوناليستانةي كورد دةطةيةنصواتاي هةأةشة

ـ     137بأياري    ةكودووي مافـة طةردوونيـةكاين مـرؤظ بةطشـيت و مافـةكاين تـاك              ثصشصلكردين بـص ي
ئـةم بأيـارة    . ئةو مافانةي كة لةاليةن أصكخراوي نةتةوةيةكطرتووةكانةوة جاأي بؤ دراوة        , بةتايبةتية

 دةوةســتص و هــةموو ئــةم مافانــة 28 و 16,17 و 13, 12 و 10 و ,1,2,3,4,5,6,7,8دذي ئارتيكلــةكاين 



. 1ان لصوةرطرصـت   دةتـوانص سـوودي     بةرامبةر بةثياو  أةتدةكاتةوة كة ذن وةكو مرؤظصكي يةكسان و ئازاد       
بـةلَكو  , انصتيةكسان بة ثياو داين ثصدا ن     ئةم بأيارة سةيري ذن بةكةم دةكات و وةك مرؤظصكي          بةكوريت  

ئةم بأيارة سنوور بؤئـازادي     . دةيبةستصتةوة لةاليةك ثياو لةاليةكي تر كؤمةلَطة       بةدوو كؤيت دووسةرة  
                                                                                                                 .ذن دادةنصت و ذصردةستةيي بةسةردا دةسةثصنص

أةخنـةي توونـد بةرامبـةر      , ذناين وآلتاين ثصشكةوتوو بةتايبةيت ئةوانةي فةمينيستانة بريدةكةنةوة      
وةكـو ثصويسـت   يوة توانانبةياساكاين مـةأ مافـةكاين مـرؤظ دةطـرن و دةلَصـن ئـةو ياسـايانة نـةي              

 ئـةوان لةثصـناوي نةهصشـتين هـةر    . اونضونكة لةاليـةن ثياوةكانـةوة داأصـذر     , اين ذن بدوصن  لةمافةك
بةطـةرمي   تةموومذصك سـةبارةت بـة يةكسـانيان لةطـةلَ ثيـاودا لةاليـةين تيئـؤري و ثراكتيكـةوة                   

بـؤ  دميـوكراتيزةكردين    دةبص بةدميوكراسي بكرصت يا دةهؤلَي    كةضي لة عصراقدا كة طواية      . لةخةباتدان
بـةلَكو بـةو ياسـا      , هةولَي يةكساين ذن و ثياو نـادات      تةهنا  نةك  ئةجنومةين كايت حوكم    , دةدرصتلص

دميوكراسي لةكؤمةلَطةيةكدا بووين دةبصت طةر     ضؤن  , دةكرص بثرسني . أازي نةبوو كةهةبوو  نيوةضلَةش  
و يةكسـان   ت طةر مرؤظـةكاين ئـازاد        كؤمةلَي سظيل ضؤن دروست دةبص     ! ئازاد نةبن؟  ينيوةي كؤمةلَطةكة 

  !                                                     نةبن؟
,  و ضاكتركردين ياساكاين سـةردةمي بـةعس نـاوة          بؤ طؤأين  ديارة دةسةآليت كوردي هةندص هةنطاوي    

. ةر بـةكارن  ئصستاش ه تا  بةداخةوة ئةم هةنطاوانة زؤر كةمن و طةلصك ياساي نامرؤظانةي بةعس            بةآلم
 و  ياسا ناطوجناوةكاين سةردةمي بـةعس    ية يةكودوو لة توأهةلَداين     دةسةآليت كوردي لةاليةك دةبووا   

 لةاليةكي ديكـة دةبووايـة هةولَبـدات ياسـاي طوجنـاو لةطـةلَ              , نةكات )لةهةموو بوارةكانةوة  (ثصشتر
. طرصـتةوة دابأصذصـت   ثرةنسيثةكاين مافةكاين مرؤظ كة يةكساين و ئـازادي مرؤظـةكاين كؤمةلَطـة دة            
 .                             بةداخةوة ئةوةي ئةمرؤ دةيبينني بةهيض جؤرصك طوزارشت لةم ئاراستةية ناكات
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