
 ئيسالميةكان
 )خةلَةفاون(

 يان عةملانيةكان
  ؟) !خةلَةتاون(

 سؤران عومةر
 
سوصـندخواردين  )  دا 2005-6-4تايبةت بةسوصندخواردين ئةنداماين ثةرلةماين كوردستان لة       (

عةملانيةكان بة هةر شصوازصك بصت تةا ِرؤتنينةو هيض ثةيوةسيت و مانايةك نابةخشصت ، سةير              
 دةلَصـت   )حةمةسةعيد حةسـةن  (  وةك نووسةر   بةسةرانةي )لةضك(ئةو  لصرة دا ئةوةية كة     

مـن  !! و وة دياردةيةكي ناشريينة     ة  سوصنديان خوارد بةلةضكةوة ئةمةش ثصضةوانةي عةملانيةت     
ة بزانن  يئةوِراست: ئةمة دةلَصم بؤ ئةو باالَثؤشة ئيسالميانة و بؤ كاك حةمة سةعيد حةسةنيش               

ةرلةماندا توشي هاتن ئةو سوصندة نامةشروع و ناشةرعية بـوو          كة يةكةم هةنطاوو قسة لةناو ث     
ئـةم ِرسـتة ئامـادةكراوة       سوصند خواردنيان بةوتنةوةي      !كة خوارديان و طوصشيان ثص نةدا     

 مةزن ثارصـزطاري    يةزداينبةناوي خواي طةورةو ميهرةبان سوصند بة        (  كةنوسرابوو ئاماجندارة
ئـةوةي جصـي    ) .  بةرذةوةندية باالَكاين دةكةم     لةيةكصيت طةل و خاكي كوردستاين عصراق و      

نيطةرانية جياكاري كردين نصوان دةستثصكردن بةناوي خواي طـةورةو ميهرةبـان و سوصـند              
هةمووان باش دةزانن سوصند خواردن بة يةزدان هاوبةشي        خواردن بة يةزدان بوو ، بةومانايةي       

ق و ِرؤزي نـةفامان بـووة و بـؤ          بِرياردانة بؤ خواي طةورة ضونكة يةزدان بةناو خواي ِرز        
جصي طومانـة   . يةزدان نية   )  خوا –اهللا  (مسولَمان ِرةوا نية بةيةزدان سوصند خبوات ضونكة ئةو         

ئايا ئةو ئيسالميانةي كة ِرؤشتونة ثةرلةمان بؤ ئةوة ضوون كة تةا ببنة ئةندام ثةرمان و مـايف                 
ؤشـتوون مومارةسـةي فيكـرو      مادي بؤخؤيان و حيزبةكةيان كةسب بكةن ؟ يان بؤ ئةوة رِ          

ناكرصت ئيسالميةكان وابري بكةنـةوة كـة عةملانيـةكان         ! بةرنامة و ثرؤذةي خؤيان بكةن ؟     
خةلَةتاون بةوةي بةسوصند خوارد ن و قورئان خوصندن ثةرلةمان ئاوةدان دةكةنةوة بةالَم من ِرام    

 تةنازوليان كردووة و اليان      ثةِرلةمان خةلَةفاون كةلة بريوباوةِري خؤيان     وواية ئيسالميةكاين نا  
داوة لةوةي بؤي تصدةكؤشن ئةطةرنا ضؤن ِرازي دةبن بةوةي يةكةم دانيشتين ثةرلةمان سوصند             

 !! بةغةيري خوا خبؤن بؤ ثارصزطاري لة يةكثارضةيي خاكي كوردستاين عصراق 



ة ئيسـالمني   ك،  بؤية بؤ ئيسالميةكان لةاليةك كة ثصويستة ِرؤشنتر خؤيان بناسصنن تا بيانناسني            
 ي ميلـةت   باالَية ِرةنطة ئةو بةرذةوةنديية    لةئيسالم دا لةسةريان داواكراوة ضونكة     بةومانايةي

 ئةوةبصت سبةينص قورئان بسوتصـنن ئةوكاتـة ثصويسـتة       ثارصزطاري لص بكةن    كة ئةوان ئةبصت    
كان ئاطايان لةو سوصندة بصت كة خواردويانـةو ئةطـةر اليـان وابصـت بةثصـداين                ئيسالمية

كةفالةتةكةي لةسةريان نامصنصت ئةوة وانية و ناسيوناليسـتةكان بـةوة ناخةلَةتصـن ، ثاشـان        
 بوو كة دةستيان لةسـةر قورئـان دانـا و           )حيزيب شيوعي (لةئيسالميةكان سةيرتر ئةنداماين    

ؤ بلَصي ئةو وتةيةي كؤمؤنيستةكان هاتبيصتة دي كـة دةيـانووت           ت!!  خوارد   خواسوصنديان بة 
ياعمال (يان كردووة بة    )ياعمال العامل احتدوا    (شيوعيةكان بوون بة قةومي ئيسالمي و درومشي        

 !!) العالم صلي على النبي 
هةموو ئةمانة الي من ئةوة دةطةيةنصت هةراليةك بةرذةوةندي ضونة ثصشي خؤي ال طرنطترة             

 . ست بووين بة مةةنج و بريو باوةِرييةوة لة ثةيوة
ثاشان بؤ كاك حةمةسةعيد حةسةن كة بةئيسالميةكاين ِرةوا نابينصـت بةلةضـكةوة بِرؤنـة              
ثةرلةمان و ثصي واية ئةوة لةطةلَ عةملانيةت دا ناطوجنصت ، ئةوةش سةرطةردانيةكي تري عونفي         

يةكةي ئةتاتوركة و بؤ توركيا خـؤي       عةملانيةتة كة سةرضاوةكةي ِرةطةزثةرسيت تورك و الدين      
، بةداخةوة نوسةرصكي وةك كـاك حةمـة        خصري نةداوةتةوة ضجاي كوردي نةبوو بةهيض       

دةبوو نووسةر ئةوةي الناشريين بصت     !! سةعيد حةسةن بةوة دةلَصت دياردةيةكي ناشريين بوو        
 نةك   ، ين كردووة كة ئافرةتان بةوثؤشاكةي ئةمِرؤيان ِروي شارستاين كورديان لةكةدارو ناشري        

ئةوكاتة ِروخساري كورد ناشريين كـرا كـة        . كة رةمزي ثؤشاكي حةثسةخاين نةقيبة      لةضك  
بةهةرحالَ ئـةوةي   .  ئافرةتان لةضكيان فِرصداوةو بةشوصن ثؤشاكي شةهواين ِرؤذئاواكةوتوون        

ةكان الي من طرنطة سوصندخواردين نامةشروعي ئيسالميةكان و ِرؤتيين سوصند خواردين عةملاني          
 مةراسيمي سوصندخواردين   )فيدِرالَي(ةمانة ، دةبوو ضؤن كورد لةسةر وشةي        و شيوعيةكاين ثةرل  

ة ِرازي نةبووناية   )يةزدان( دوبارة كردةوة ئيسالميةكانيش هةلَوصست بةووشةي       )جةعفةري(بة  
 ئةطةر ِرازيشن بؤئةوةي جصطةيان لصذ نةبصت وانية ضونكة ئةوان بةدةنطي خةلَك ِرؤشـتونةتة            
ئةوص و كةس ناتوانصت دةريان بكات ئةطةر ئةوةندةش الوازن بؤ سنطيان لة هةلَبـذاردن دا               

 ئةطـةر     ؟؟  ثاشان نةِرؤشتنايةتة جصطايةك كة كاريان ثصناكرصت      قةلَغاين درومشي بريقةدار بوو   
هاوثةميانيشن و قةول و بةلَصنيان هةية هةرخؤتان بوون هاوارتان لص هةستاو وتتان فصلَمان لـص               

 . و هاوثةميانصتيةكة بةتالَة راوةو هيض وةزارةتصكيان ثص نةداوين ك
tk.soranomar.www 


