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  ت لمانیه عه
    تی ئیسالمه ت دژایه وه  ده ی ئاین له وه نهوئایا جیابو( 

  .)؟ کانه پاراستنی ئازادی ئاینهیان 
  د عوسمان  مه حمود محه مه

com.hotmail@osman_o_m  
  م شی دووه به

سی تـدا  ده  موقه  ئاین و فره  فره  که دا نییه مینه ر زه م ڕووی سه ک له یه گه  کۆمهک یان وتهیچ 
  سـت بـه یـوه  پـه یـه مکـی هـه ڕ و چـه ـ بیـر و بـاوه  کۆمه،ک ر گرۆپیکیش یان کۆمه ههبت،  نه

سـتوور یـان  ک ده یان وه که ن  نامه ده  ده وه  ئهوی   هه بانه زهه م مه نگرانی ئهموو الی ی، هه که ئاینه
مـای  ر بنـه سـه ن له  ڕکبخه گه ن و کۆمه ک بکه  خه ی   ئاڕاسته وه ته سه زگای ده ی داموده  ڕگه له
ی توانــای  وه ره ســه کانیــان لــه قــه ن چــۆن ده کــه  ده وه  و بــاس لــه. کانیانــدا هــاتووه قــه ده   ی لــهچــ

 و ،تبـ دهچ  ملکـه هـزی نادیـار  بـۆ کـه  کـه یـه رنامـه و بـه  هیـ خنه ی ڕه وه ره سه  و له کانه ئینسانه
ی  عریفـه مـان مـه یش هـه ریفهع  و مه وهستا ن وه مه  زهوان  الی ئه  و بگره نییه  وه نه هم  زه ندی به پوه

ۆن رکی ک سه  چاره م به  به کانی پیه یارهموو پرس می هه  وه قانه و ده ، و ئه ها ساه زاره ش ههپ
 ن ده دهوـ کـان هـه  ئاینـه ر بـه ی سـه و گروپانـه  لـهکـ ریـه  هـه بۆیه .گۆڕ منک نه ی زه  ڕوانگه و له

  رچــاوه  ســه) بــۆ مــۆڕاڵانی خۆیــ پناســه بــه(  انیــ کــه ، مۆراــهانیــ کــه ســه ، موقــدهانیــ کــه اینــهئ
وای   ڕه وا بـه  بـن ئـه ر زۆرینه گه  و ئه،سپنن  بچهک ان بۆ خهی رده روه پهسستمی ، انی که ئیالهییه

 و  وه ههننـ د دان نموونـه سـه و ن کـه کـانی تـر ده شـه مـوو بـه فی هـه ه و نتدار بن سه  ده زانن که ده
  کان کـه موو ئاینه  هه م له  ناکه قانه و ده  باسئ ئه لره ئه( وه تهگر  ده فسیرانه م ته کان پشتی ئه هق ده

یـش  قانـه و ده هـا باسـی ئـه روه ن، هه که ینکی تر دهموو ئا فی هه ن و نه که تی خوا ئه هس باسی ده
 و )ن تـی بکـه مـوو ئیتاعـه بـت هـه نـا و ده ادهگـۆر د قکی نه  ده ی به که قه موو ئاین ده  هه م که ناکه

 و  ت هـاتووه رییـه شـه  بـۆ ڕزگـارکردنی بـهرزاریـان نووسـراو و سـه  کان به قه  ده  که ئیمانیان وایه
 . وه م خیتابـهمـ سـتبوون بـه یـوه ن بـۆ پـه کـه کـی ڕنمـای نـه ر خه گه زانن ئه  تاوانبار ده خۆیان به

ک  تـی یـه سـه س، ده ده تی موقه سه تی توند وتیژی، ده سه بت ده  بن ده ر زۆرینه گه بوو ئهوا که
نگـری    زۆری الیـه وا بـه  بن ئه مینه ر که گه وکم بکات، ئهق ح تی ده سه تی کۆن و ده سه نگ، ده ڕه

  . واقعدا  له ش زۆره  نموونه.ت سه  ده ن لهی ئاین وه جیابوونه
  ک، نـه  کاکاییـه ک، نـه هودییـه  یه  کرستیانک، نه نه. ک زیدییهئ  ک، نه ئیسالمییه  ت نههیچ کا
وا   بـن ئـه مینـه ر کـه گه بت و ئه ی تر هه که سی ئاینه ده  موقه  نین ئیمانیان به ک، ئاماده یه سابیئه
 قکــی تــر  یــان دهســک ده  و هــیچ موقــه وه ت جیــا بکرتــه ــهو  ده  ئــاین لــه ن کــه وه زووی ئــه ئــاره
ی  هکـ  خـۆ ئاینـه ر وا بووایـه گه ستوور، ئه ی ده رچاوه  سه بته  نهڕیان ی باوه رچاوه ی سه وه ره ده له

ی  وه  خوازیـاری جیابوونـه  خۆ بدین نین یـان بخـوانین کـه مانه وابوو ئه که. گۆڕی خۆیانیان ده
بت ،  ت هه هلمانی  عه  بت و ئیمانی بهیسالمئی   نگه  ڕه  که مان شته ش هه مه ئه. ت وه  ده ئاینن له

 پـ تیـان هلمانیـ ن، عـه ئـازادی خـوازن س هه ها که زاره ک هه یه گه ر کۆمه  هه  له مانه ڕای ئه ره سه
ــه ــه باش ــان ب ــان دا ده ب ، خۆی ــاین و بئیم ــه ئ ــهن ن ــه ، ب ــیمایان م س ــهروس ــه  ل ــاو کۆم ــه  ن   گ

ر   به ونه که  و ده  بووه ی نه تهو  فراوانی جکه  ئازادی بهی  وه ر ئه به ک گروپ، له وه  وتووه که رنه ده
   .کان وه هشی توندڕه

ی  وه ر ئه به هم ل ، به  ئیسالمی تدایه یه وی هه رزه رچی کوردی سه ت هه قه  هیندا به ن له ت بده دیقه
  کــانی هینــد ، ئیــسالمییه یــه  زۆریینــه  و یــاخود ئــاینکی تــر ت، ئــاینکی تــره ســه  ئــاینی ده کــه
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 ستوور بت  ی ده رچاوه ی تر سه ئاینک ی که وه زانن له  باشتر ده بهت  ه و  ده ی ئاین له وه جیابوونه
  . گرت  ده رچاوه  سه وه ره ده قه  له  که ختوتاتانه و مه  بۆ ئه وه ڕینه کان بگه موو کشه بۆ هه

  و بـۆ ئـاینن  نه ری دا ئه ته خه و به ن که ت ده لمانیه تی عه  دژایه ی باس له وانه  ئه دایه وه نامۆیی له
  کـان و لـه  ئیـسالمییه  نـاوی وتـه نھـا لـه  تـه نگانـه م ده  ئـاینی ئیـسالمی، ئـه بـۆتـی تایبـه و به

مـوو ئیمـانی   هـه ن بـه بـه ر ده سـه کان ژیـان بـه  ڕۆژئاواییه  وته  له ی که وانه م ئه ، به کورستانه
زگـای  دهشکی دامـو  به  لهن یان که کاندا کار ده  ئیسالمییه وته  ڕه له   کهی وانه موو ئه یان و هه هساد

ـک  ی خـه  زۆرینـه ی کـه وه ت نیـین وـای ئـه ییـهلمان  عـه ن، هیچ کـات دژ بـه که ئیسالمی کار ده
   کـه و هۆیـه ر ئـه بـه لـهک   نـه ی تـره له سه ندێ مه  بۆ هه،ربن ندێ ناڕازی ده ر هه گه ئه. حینیس مه

  سـتوورک کـه  ده  بـه وه ت ناگۆرنـه هلمانیـ هـیچ کـات عـه، و  وه تـه ت جـووداکراوه هوـ  ده ئاین لـه
  .شن  زۆرینه که سیحی بت ی مه رچاوه سه
 کـان م ئیـسالمییه ، بـه هلمانیـ ، عـه یـه گـه م کۆمـه کم لهرد  من فه  کهاند ک هۆه دا وه م وتانه له
و لتـووری ئیـسالمیان، ڕادـو  یـان، کـه وره وتی گه ی جوراوجۆریان، مزگهزگا  ده ندن له مه هر هه به

م  کـان ئـه  ئیـسالمییه  وتـه  ئـازادن لـه  لره نده وه ، ئه  پارزاراوه مانه موو ئه کانیان، هه چاالکییه
ن  سه نی حه شیوهدا ن که  شاره گرن له راسیمی خۆیان ده  مهکان  شیعه ندا  هۆه له( .  نابینن ئازادییه
کـانی   ئاینـه ست بـه یوه ها په روه ، هه هی هغ ده  زۆر وتانی ئیسالمی قه چی له ن که که ین ده و حوسه

  . مه ر ئه سه  له یه  تبینیم هه نده رچه هه)  وه تره
  ی ئـاین لـه وه جیابوونـه ی لـه سـه ژئاوا بۆ مـهریکا و وتانی ڕۆم کانی ئه ڕه کی تر، شه یه له سه مه
 نووسـین و  رچی لـه  هه  که کانه  ناسوینالیسته به ره مان توانینی عه ر هه  هه، وه گنه  دهت وه ده
کـانی وتـانی  لمانیـه  عـه ت دژ بـه نانـه ، تـه یه وه  پشتی ئه هۆنیزم له  سه  که وه گنه  کردار ده له
ت  سـه  ده  لـه یه یان هه خنه  ڕه ن که و شیعرانه  ئهو ڕۆمان و چیرۆک و نانت دژ به بی، یان ته ره عه

  بییه ره  ئیسالمی عه گۆڕی سعودییه ندی خۆی دۆستی نه وه رژه ر به مریکا ال به  ئه.و ئاینی ئیسالمی
   .کات  حکوم ده  سعوودیه تک له سه  چی ده علوومه و مه

   
 و  ی ئـاینیتـ سه همیشکردنی ده  ته   بته  ده مککه  و چه کهو ت هه وه ده  ی ئاین له وه کردنه جیا

 باسـکردنی  بـه .  جیھـانی ئیـسالمیدا تـی لـه تایبـه ، بـهتدا سه  ده  لهبت  دهبوونی هزی نائاماده
   کـه هو نـه کـه کـان وا ڕوونـی ده  ئیـسالمییه وته کان و ڕه ئیسالمییهت، هو  ده ی ئاین له وه جیابوونه

، گـۆرینی  هرسـتیی تی ئیمان و خواپـه دژایه، اوبردنی ئاینی ئیسالمین له  هۆی  بته ت ده لمانیه عه
   شـوه  بـه کـی موسـمانه  دووریش بۆن و بن ئازاردان و زیندانی کردنی خـه نگه  ، ڕه وته مزگه
  ی ئـاین لـه وه اسـتی جیابوونـهڕ ، ئایـا بـه  هـاتووه وه نجـامی چییـه  ئـه  لـه همـ ئه.  .ی که قلیدییه ته
ی   و زۆربه کوردستان  له  زاه جووهه وه م ته  بۆ ئه؟ یزگرتنی ئازادییه یان ڕ ه ئیسالم ت دژ به وه ده

ر   سـه کـانکی زۆر لـه خـه: م کـه هی: ؟  کشه م کشمه  له ت ڕۆی چییه سه  دهکان؟  ئیسالمییه وته
   چونکـه،ن بـه نـاو ده تونـد وتیـژ   بـهکـان تـه لمانییه خیتابی عهکان   ئیسالمییه وته کارتکردنی ڕه

  ته هاتووه م نه ری کرابت، به سه  باسکردن لهو وه ر لکۆینه گه  و ئه کراوه  نه وه  لکۆینه نده وه ئه
  و گروپـه  بـۆ ئـه وه ڕتـه گـه بـت، ده  هـهر تونـد و تیژیـی  گـه ، و ئـهمکـک ک چـه  وه گه ناو کۆمه

سـت بـت  یوه  په  کهن ده نک ده موو الیه ی هه وه ن و سینهتوای کوشت  فه ی ئیسالمی که وانه دڕهتون
  و و به کی زاستیانه یه  شوه  به وه کانه میدیا  له ت بۆ خۆی نه سه ده: م دووه.  وه هت  شارستانییه به
تـی  همـیـدا یار گـه ش ناکات، لهی بۆ خۆت رزییه باسی ناکات و ئهی پویست   گوره به  وه رنامه به
کـی  ک سـیمایه کـان وه ینییـه ئا نـی یـان بوونـه مـه ک چاپه دات ئیتر چی وه مککی ئاینی ده ر چه هه
  نی ئـاینی کـهسـا  کـه  بـه کـی زۆری داوه یـه ایـه وپ  پلـه  وه یـهتی یـه  بـاری کۆمـه لـه   و،ت سه ده
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حزابـی ئیـسالمی،  ڕۆی ئه: م سیه.   کاتی نییه م ئره  به  زۆره  نموونه ی یاسا بت وه وه ره سه له
   ئاین لـهی وه  جیابوونه زانن به  و ده بییه ره ی عه ئسیری ئیسالمی ناوچه  ژر ته تدا له ڕه  بنه  له که
ن  که تی ده  دژایه زار شوه  هه  به بۆیه. ن ده ست ده ده تیان له سه  فروانایان و ده زۆرک له  ت وه ده
ت  لماییـه  عـه ت، گوایـه  سیاسـه  دوورن لـه ی کـه وانـه کـی ئاسـای و ئـه  نـاو خـه تی لـه تایبه به( 
کـانیش ڕۆـی  تییـه  کۆمـه واریـش و کـشه خونـده  ئاسـتی نـه.سالمناوبردنی ئیـ  بۆ له ودانه هه

  . یه خۆیان هه
،  وه بیتـه سانکی تـر ده و کهند گروپ  ڕووی چه ت ڕووبه وه ده ی ئاین له وه  باسکردنی جیابوونه به
  :تن وه ده  جوودای ئاین له کی تر دژ به یه  شوه  به که
تیان  کی تایبه یه ن و پناسه که ڕبین کار ده زگاکانی ده اری ڕۆشنبیری و دهو بو  له ی که وانه ئه_ 1

تـایترین  ره ڵ سـه گـه  لـه مـه ئـه( ت  وـه ده  ئاین لـه وه  ب جیابوونه م به ت به لمانییه  بۆ عه داناوه
ک  ت، وه لمانیـه  عـه ت لـه وـه  ده ی ئاین لـه وه  و دابانی جیابوونه ت ناکۆکه هلمانی ماکانی عه بنه
   و نـه وه تـه لمانیـه  عه به  سته یوه تی په یه تی کۆمه داله  عه  نه ، چونکه وه منته تاڵ ده مککی به چه
 بـۆ ر بـت  خۆشـکه تـوان ڕیگـه م ده کان، بـه وه ته ن و مافی نهتا  ڕزگارکردنی میله نی و نهاسک یه

  . )،رفراوان کی به ئازادییه
 و  س ناتوانـت بـ ئـاین بژـت  کـه ن، گوایـه که تی ده تکی تایبه  حاه  باس له ی که وانه ئه_ 2 

یـری  ختـ سـه ر نـه گـه ئـه ( . گـه  کۆمـهم   لـه و م وتـه شکی روحـی لـه  به ته وه بو ئیسالمیئاین
پـانی   گـۆڕهیـان بـۆ فـراوان کردنـی بـه ی موخاتـه  شـوه یـن یـان لـه کانی تـر بکـه کانی ئاینه قه ده

 بـۆ نزیـک  وه ه خۆتـدی خـو سـت بـوون بـه یـوه  ڕۆح و په سیحی باس له  مه نده وه یان، ئه که ئاینه
   لـهنھـا  تـه(  ی تـدا نییـه هو  ئیـسالم ئـه،اتکان بک  کشه ی باس له وه  ب ئه  خودا به  له وه بوونه

  ر بـاس لـه زی هـهوبـوئـاینی  )،بـت هـهتیـان  سـه ی ده وه پـش ئـه  یه  بوونی هه که مه کانی قه ده
 ئیـسالمیش زۆرتـرن،   له ها، وه روه کانی تر هه شه و به کات، هندۆس و ئه فس ده ی نه وه پاککردنه

  . رهت پباشت وه  ده ئاینیان لهی  وه جیاکردنهم  به
                         

  


