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 ئةوةندة ئاشنا هةندة لة كاري تثرؤر ،ذةجؤرة دي هةموو گةيل كوردستاين گرتووة، ئةم رووپة تثرؤريستييةكةي شثخ زانا ماوةيةكة سةروثرگ

نةبووة بة كؤمةصگاي داخراو و شةرمنؤكي كوردستان، چونكة ذاي گشيت و دةسةآليت سياسيي و ميدياكان هةميشة تثرؤريان جياكردووةتةوة لة 
 بةآلم پيشانداين زجنرية ترسناك و قثزةونةكاين ةتةوة لة ئيسالمي زاهري،ئيسالمي سياسييان جياكردووئيسالم و پرؤگرامي ئيسالميي ،

اوي ناو  كؤمةصگاي كورديي چگةلثكي بةري و سياسيي و ئايينييةكاين ئيصيتاستةو بؤچوونة فيكري سةدو هةشتا پلة ئاذ،گرووپةكةي شثخ زانا
 .وة ةپثچةوانة كرد

 
 بةشي زؤري ئةو بثزاريي و قةصسيية ذووي لةدةسةآليت سياسيي و .لةسةر شثخ زانا كردووة قسةيان  سياسيي و كؤمةآليةيت زؤر كةس و اليةين

هثناين ئةم تان تاوانبارو بةرپرسن  لة ذةنثو دميوكرايت كوردسدوو حكومةتةكةي هةرمثة ، چونكة ئةوةندةي يةكثتيي نيشتمانيي  و پاريت
بةواتايةكي تر دةسةآليت سياسيي  . ندي  مثژوويي تاوانبارو بةرپرس نني جؤرة كةسة سامناكانة ، ئةوةندة كولتووري  كورديي و رةوة

 دزيين كوردستان بةروبوومي چواردةساصةي دةسةآليت عةسكةرتاريي و سةركويت سياسيي و لثسةندنةوةي ئازاديية سياسيي و سيضيلييةكان و
  .وپةكةي ذةنثوثكي ئةو دةسةآلتة سياسيية  كة شثخ زانا و گرو تراژيدياي شةذي ناوخؤ دةچنثتةوة پارةوپوويل خةصك و 

 
 خةصكي كوردستان ناوكةوتوونةتة پراكتيككردين لةتةكاين شثخ زاناي ئيسالميي دةتا كولتووريي و مؤراصييةي تثرؤريسوسةير لةوةداية ئةم كو

ةكان و كةسوكاري قوربانييةكان ، تةا ماصي قوربانيي! ، كةمترين بةربةرچدانةوةي جةماوةريي  بةخؤيةوة نةبيينو شاري هةولثردا
 . كؤنترؤص بكةن  و مرؤض خةساندنكوشنتض گردبوونايةتةوة دةيانتواين هةولثر ةژثنن و تةواوي بنكةو بارةگاكاين پةروةردةكردين مرؤ

 نايتواين ذثگر بثت  نةك هةر بةهؤي ئةو سكانداصة سياسيي و مؤراصييةي كة يةخةي خؤي گرتووةبثگومان دةسةآليت سياسيي لةشاري هةولثردا
لؤژيةكةي كؤمةصگاي ةمة بةبث شيكردنةوةي اليةنة سؤسيؤئةي بؤ نةكرا ؟ ئةوة پرسيارثكة كة ئةست. شي خؤش دةبووي كةم تا زؤر پثو، بةصكو
 .رثتةوةبگ وةآلمثكي ذؤشن وةرئةستةمة   شاراوةي تاكي كورد، ناوةوةو و ديويكورديي

 
ؤربةي خةصكي شاري هةولثر بذژانايةتة سةر شةقامةكان و داواي سنوورثكيان بؤ گرووپة ئيسالمييةكان ةژارةيةكي زؤرةوة ، لةبري ئةوةي زبةپ

ةكان بكردايةو شارةكاين تري كوردستانيش بةدةنگي خؤپيشاندانةكةيانةوة بچووناية،بث دةنگييةكي مةنگ و خامؤشييةكي ييو پياوة ئايين
 تةنانةت هثشتا پياوة ئايينيية شةريفةكاين يةكگرتووي ئيسالميي و خودي يةكگرتوو و .سةرسوذهثنةر سةراپاي تاك تاكي خةصكيي داگرتووة

سيناريؤن ، دةيانةوث ئةم جارةش ئيسالم لةرةخنةو قيين خةصك دوور  زجنريانة ةي كة ئةوي  لةهثرشدان و بةبيانووي ئةوكؤمةصي ئيسالمي
ن بةرامبةر  زؤر كةس رةخنةيان لةپاريت هةيةو بةذادةيةك ئةوةندة داخ لةدص ئةوةي پارتيي كردي ، كارثكي باش بوو، هةرچةندة.  رابگرن 

، بةآلم ئايا بةكورتييةكةي پارتيي يان تةبشريي  و هثرش تةا دةكةنة سةر پارتيي يةتييةكاين ئيسالمييةكان نابيننپارتيي ، هةموو دذةندا
 .؟سامناكترة  ئيسالمييةكان  بؤ كؤمةصگاي كورديي

 
زؤر بةرپرسيارييةتيان دةكةوثتة ئةستؤ لةو قةساخبانانةي لةماصةكاين  تاكةم يشةكةي يي كةپارتيي و پاراستنةكةي و ئاساسةرةذاي ئةوة
 هاوكات ئةگةر ئيسالم و قورئان و مزگةوتةكان و پياوة ئايينييةكان بةرپرسي يةكةمن،  وةلث.ورئان خوثندةكاين هةولثردا كراوةشثخ و مةال و ق

 لةخةرواري بةربةرييةيت ئةوانة پيشاين خةصك نةدايةو ديزةبةدةرخؤنةي بكرداية، ئةوسا ئةم هةموو دؤكيومثنتة پارتيي ئةو مشتةي
گوثيان بؤ لةم ئاستةوةية كة مرؤض دةتوانث بةذةنگ و بةدةنگ ئيسالميية قةسابةكان ببينث و . فؤتؤگرافيي و ضيديؤييةش بةهيچ دةذؤيشنت 

ذيين مثردمنداآلن و ئةتككردين كيژان و دواتريش سةربذيين هةندثكيان  ، لة ئايدؤلؤژياي ئيسالمدا نةبث  لةسةر سةربكردنپةراوة   .ذادثرث
ذابگرن وپثرؤزيي بكةن و پاكانة بؤ  لةهيچ شتثكي تردا لةم رؤژگارةدا جثگاي نابثتةوة، ئةوانةي دةيانةوث ئةم جارةش ئاييين ئيسالم بةرز

، بةئةندازةي تثرؤريستةكاين شثخ زانا تاوانبارن و تاوان بةرامبةر ن ثن بة نامؤ بناسپةكةي شثخ زانا گروو وئيسالم و مثژووي ئيسالم بكةن
 .مايف مرؤض و مرؤضايةتيي دةكةن

 



تووة، لة سوورةتة قورئانييةكانةوة سرووشي شثخةكان و مةالكان و تثرؤريستة ئيسالمييةكان ، لة وثآلشي مزگةوتةكانةوة خؤراكيان وةرگر
 وةرگرتووة ، لة دةمي وتارخوثندةكاين شوثنة پريؤزةكانةوة پةروةردةكراون، زماين نثگةتيضي ئةوان زماين نثگةتيضي قورئانة، گيانييان

ي چةقؤي تثرؤريستةكان ، ) شةجاعةت  (هةصسوكةويت ساديستيي ئةوان هةصسوكةويت ساديسيت پثغةمبةري ئيسالم و خةليفةكاين پاش ئةوة،
 . اين عةباسييةكانةوة وةرگرياوةملةليكي كوذي مةروان و پياواين خاليدي كوذي وةليد و دةستوپثوةندةكاين عةبدومششثرةك) شةجاعةيت( لة 

 
ئةم جؤرة فةندةمثنتاليستة ئيسالمييانة ، سةربذين و پارچةپارچةكردين مرؤض بةچةشين مةذوماآلت بةئازايةتيي و دلثريي و لثهاتوويي 

يلي مينذثژكراو لةناو ئاپؤذةي خةصكي سيضيلدا بة جيهادثكي  قارةمانانة دةدةنة قةصةم، كةچيي لةچةند دةخوثننةوة، تةقاندنةوةي ئؤتؤمؤب
و  تؤذة تثرؤريستييةكةي شثخ زانا  هاتنة سةر تةلةفزيؤن و هثديي هثديي ددانيان بةتاوانةكانياندا دةنا  ئةندامةكاينهةفتةيةكدا هةموو

ئةم پؤلة پياوة جةبانةي كة ئازان لة سةربذيين مرؤضي بث تاوان .  زؤر بةخوثن سارديي دةگثذايةوة چريؤكي سةربذين و دةسترثژييكردنةكانيان
خاصة شةهاب و هاوذثكاين ئامادةنةبوون بثنة سةر تةلةفزيؤين .و ذةشةكوژيي سيضيلدا ، كةچيي ترسنؤكن لةبةرامبةر چوار شةالقي پاراستندا

 كة كةسثكي ي كؤمةصة موالزم جةمال تاهري.گياين خؤيان ، سثدارةيان هةصبژارد نةك ذسوايي بةعس و بصثن ئثمة  هةصةبووين بؤ كذينةوةي 
شتثكي لةسةر كةس ي نةك هةر ي هةصيواسيي ، تةا بؤ ناخنواردن داياندةگرت، كةچي رةبةقمانگدانة ماركسيستيي بوو ، حكومةيت بةعس نؤ

 وةلث ئةم هةموو قارةمانة ئيسالمييانةي پسپؤر لة .بةعس لةسثدارةي دا اند، لةسةر خؤيشي هةر هيچي نةگوت و سةرئةجناميش نةدرك
ي خؤيان و مثژووثنييةكاين   و بة چوار قامچيي ، بة دوو هةفتة! لةم دنياو نوثنةري خواش لةو دنيا كةلةپارچةكردين ئةندامةكاين مرؤضدا

 .ان و دؤسيية چةپةصةكانيان بة زياديشةوة دركاند دثزي
 
 
،شثخ زانا خؤيشي بة ) لئك هم الكافرون فؤ ومن لم يحكم بما انزل اهللا( پةروةردةكراوة لةاليةن شثخ زاناوة بة ،هةروةكو كارزاين تثرؤريست 

 و هةمووشيان لةپثناوي ئيسالمدا جيهاد تواكاين ئوسامةو زةرقاوي گؤشكراوةووفةو سةيدلقوتب نووسينةكاين ئةبو خوبةيب و حةسةنلبةنا 
، مةگةر ئةمانة زادةي مثژووي ئيسالم نني، ئةوةي ؟ ئاخر بؤچيي ئيسالم بةرائةت دةكرث لةكاري تثرؤر و سةربذين و ئةتككردندةكةن،

 .ذي عةفانيش هةمان كاريان كردووةئوسامةي كوذي الدن و زةرقاوي دةيكةن، پثغةمبةري ئيسالم و عومساين كو
 

، بةشي بيانووةكاين كؤلكة مةاليةك و مةالبةشريثكي تةبشريكةريشي ) دژيةك – contradict (ئةوة شتثكي ترة كة قورئان بؤ خؤي كؤنتراديكتة 
و  )  Tolerance( بةشي تؤلثرانس  تياداية، بةشي جيهادةكاين ئوسامة و خؤگوجناندنةكاين مةال حمةمةد ئةمني چةمچةماصيشي تياداية،

تياداية،واتاي ئةمةش زياتركوشت و كوشتاري بة چةندين قات لة تؤلثرانسةكة  بةزيادةوة تيادايةو بةشي شةذو شؤذو خوثن و  ژياينپثكةوة
بةالم راسيت الي كثيية؟ بثگومان راسيت الي ئةوانةية كة دةصثن قورئان بةرنامةيةكي ئةوةية، كة قورئاين مةككي جياوازة لةقورئاين مةدينيي ، 

اين خودا جثبةجثبكرث و مةدينييةكان كةدواي مةككيةكان هاتوون گرنگترو خوداوةندييةو بؤ هةتا هةتاية دةبث پةيرةوبكرث و فةرمايشتةك
رثكوذةوان  زؤر بة ئةمانةتةوة پةيامي خوداوةند بةهادارترن الي خوداوةندو الي پثغةمبةريش ، بةم جؤرة ئةوانةي ئةلقاعيدةو ئةنسارولوسننة 

 . و بةمووش لثي النادةن جثبةجث دةكةن
 

 كورديي كذيسايكؤلؤژيي و مؤراصيي لة بونياديي كؤمةصگاي ، سةرةذاي هةر زيانثكي ) تثرؤر وةك خؤي ( جنريانة لة پارتيي بةپيشانداين ئةو ز
، بةآلم ثرنيستانةي پثيان واية كة ئيسالم دةبث ريفؤرمي تيادا بكرث و لةگةص نوثخوازييدا بگوجنثنرث نگةي ليرباصةكان و ئةو مؤد روابةپثي

بةدصنياييشةوة خةصك ئةو دؤكيومثنتانة لةپارتيي باشتر . ربةژثر و بةربةريةيت ذةوةندة ئيسالمييةكاين ئاشكرا كرددنيايةك ثنيي و كارث ژث
بةآلم كاتث سةرؤكي . وةردةگرن تا لة يةكثتيي ، هؤيةكةشي ئةوةية كة باكگراوندي پارتيي باكگراوندثكي ئايينيي و عةشايةريي و كؤنةپارثزيية 

 كردةوة تثرؤريستييانة خاصي دةكةنةوة، و مةالكان و قورئان و ئيسالم لةوانيي دصي مةالكان دةدةنةوة و شاين مزگةوت هةرمث و نثچريضان بارز
 كة  دةبوواية ئثستا لة زينداندا بوواية ، دثت موزايةدة بةسةر خةصكي كوردستاندا دةكات و بةرائةيت كاتثك تثرؤريستثكي وةكو مةالبةشري

م پثودانگانة پارتيي چةندثك كاري باشيكرد ، ئةوةندةش قوذاويي تر دةگرثتةوة و ئيسالم بة چةندين شثوةي تر ئيسالم ذادةگةيةنثت، بة
 . دةمةزةرد دةكاتةوة بؤ گؤشكردين كؤمةصثك تثرؤريستيي تر

 
ةرةبووكردنةوةي ئةو شكستة هةولثر نةك هةر پاككنةكراوةتةوة لة گرووپة تثرؤريستةكان،بةصكوو هةر ئثستا تثرؤريستةكان پالن دادةنثن بؤ ق

سةربازيي سياسيي و مؤراصييةيان،بةواتايةكي تر منداصداين مزگةوتةكاين هةولثر و شارةكاين تري كوردستان سةدان شثخ زاناو شثخ ئةژي 
ئةو ) .  شةرعي خوا ئيقامةي حوكمي خواو( كة هةزاران هةضاص و يوسف و مةريواين تر ذابكثشن بؤ  ساصي ذابردوودا دروستكردووة 14 لة ان تري

 و كراونةتة كؤمپانياي بةرهةمهثناين تثرؤريست، بؤ دةبث پثرؤز  و تةفسريكردن و جيهاد راگةياندننمزگةوتانةي كة جثگاي قورئان خوثندن



 وا لة دذندةيةك بكرثن ؟ ئةگةر مزگةوت و قورئان نةبث ، چيتر وا لة كارؤخ دةكات كة برادةري خؤي ببات بؤسةربذين، ئةگةر ئيسالم نةبث چيتر
 . دةكات ، بچث ئؤتؤمبيلي بة مينذثژكراو لةناو خةصكدا بتةقثنةوة 

 
دنياي سثكس  لةالي ئيسالم دنيايةكي شاراوةو داپؤشراو و تابووة، بةآلم هيچ ئايينثك بةئةندازةي ئاييين ئيسالم دةستدرثژي گيانيي و 

 بةدةسيت  لةكوردستان،اران كچ و ژن و بثوةژن لة دة دوانزة ساصي رابردوودادةروونيي ناكاتة سةر ژنان لةذؤژگاري ئثستادا، كوشتين هةز
باوكةكانيان و مثردةكانيان و براكانيان ، راستةوخؤ ئاييين ئيسالم لةپشتييةوة وةستاوة، ئةوة ئاييين ئيسالمة كة فؤبياي نامووس و رةوشت 

 كة نامووس و رةوشت و  حكومةيت بةعس سرووشي لثوة وةرگرتبوويسالم بوو،لة ئةندامي مثيينةي ژنان وكچاندا دةبينثتةوة، ئةوة ئاييين ئ
بكوژةكاين عةبدوخلاليق مةعروف ...و مةال بةشريو مةال ئةمحةدي خانةقا و! بةهاي مرؤضي گةيل كوردي زةوت كردبوو، ئيسالميية قارةمانةكان 

 . نووزةيان لةبةرامبةر بةعسدا لثوة ناهات
 

 ، ئيسالمييةكان بةوة ناسراون كة ثنييان زؤر قامية، ئةو هةموو پياوة برسيي و تينووةي سثكس لة ناو يةكگرتوو هةر لةپثوةند بة سثكسةوة
 ، كة چةندين ساص لةسةراپاي كوردستاندا دةيان هةزار كيژي هةرزةكاريان لةخشتة دةبرد، وانةي ئايينيان  ) النهضة(و بزوتنةوةي ئيسالميي و 
تنةوة،ئةو پرسيارة تابووة دةورووژثنثت كة ئايا چةندين هةزار لةو ژن و كچانة پث دةگواصي بةرپرسةكاندا زگةوت و ملة ژوورة داخراوةكاين م

 بة كارامةيي  دايان لةژثر لةچكةكان و حيجابةكان ئةو ثنييانةشالقةكراون و بةزؤر و بةفثص و بةهةذةشةو بةتؤبزيي سثكييان لةگةصدا كراوةو
چؤن نةشاردرثنةوة، دةنگكردنيان ياين كوشتنيان، بةجيا لةوةي پثغةمبةري ئيسالم قورسترين مةرجي ئةستةمي  بؤ ئاخر . شاردراونةتةوة

بينيبثتيان كة ئةو ژنة بةزؤر ) هةشت ژن ( يان ) چوار پياو ( داناون كة بذوا بةو ژنانة بكرث كة دةستدرثژيان كراوةتة سةر كة دةبث چوار كةس 
 ئايا كايت . ئةمةش مةرجثكي ئةستةمة بؤ ژن ، بةم شثوةيةش پياوي ئيسالميي وةكو بةرزةكي بانان قاژة دةكات .دةستدرثژيي كراوةتة سةر

ئةوة نةهاتووة كة مزگةوت بة شوثين القةكردين كچان و زةوتكردين بريي پاكي منداآلن وثنا بكرث و چيتر رثگا نةدرث ئايني لةكارثكي 
 . موو خةصك بئئاصثنرثت تايبةتةوة بكرثتة تةوقثك لةگةردين هة

 
ئةركي هةموو ئةو كةسانةية، كة دةيانةوث كوردستان بةرةو كؤمةصگايةكي سيضيليي بذوات و ئايني لة دةوصةت و سياسةت جيابكةنةوة ، 

ژنان ، مايف مرؤض جثكةوت بثت،ئازادييةكان پانوپؤذتر بكرثنةوة،چوارچثوةكاين مايف  عةملانييةت پتةوترو تؤكمةتر بكرثنپايةكاين
چيتر منداصي كورد نةبثتة خؤراكي ئةفسانةيي و دثوةزمةي ئايني ، دةبثت هةركةس لةالي خؤيةوة ، ئةو كةمپةينة ميدياييةي  بةرةپثبدرث و 

ئةو هةلةي ئثستا لةبةردةستداية بؤ لثداين قودسيةيت ئيسالم و مزگةوت، هةلثكة زؤر  ئةستةمة . لةسةر ئيسالمييةكانة خةستتر بكاتةوة
 . ةوة  بةردةست خةصك بكةوثتةوةنتكي تر هةيل لةم چةشنة بةو هةموو دؤكيومثجارث

 
 
 
 


