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  وه ی خواره مه ئه کرا،  پرسیارم ئاراسته ندک هه) کانی نده هه و ڕه ، ئامانج ئیسالمی سیاسی(ی   گۆڤاری زنار بۆ دۆسیه7  ره ژما له
ۆر جگا  ز  له هو بۆتهدا بو که  گۆڤاره  لهی قه و ده  ئه  کشم که  ڕاده وه ران بۆ ئه رنجی خونه  سه.  و پرسیارانه  به   منهمی قی وه ده

ندک جگادا   هه  گۆڕینی بۆ ووتارک له  له ک سازدراوه و گۆیه ک گفت  خۆی وه  که قه و ده روا ئه  هه.  ی ل قرتنراوه و ووشه  ڕسته
  .ران می خونه رده  به مه ستکاری بخه  ده ر له  به وگۆیه م گفت قی ئه  پویستم زانی ده  به بۆیه.   دیاره و ناڕکی پوه بتی ب ڕه

  
  ماڵ علی شه

  ؟  یه  کارکردنی ئیسالمی سیاسی چی ئامانج له
وت  یه دهو  هینت دهکار ک به ک ئایدۆلۆجیایه  ئیسالم وه  که  رخه ی هاوچه تانهرس هپ کی کۆنه یه وه ئیسالمی سیاسی جوونه

 پر  ویه م ڕاسته کانی ئه و سیاسیه  ئایدۆلۆژی بۆشاییهو  م بھینت راهه  فه داگا کۆمه  لهی یو ی ڕاسته وه کانی سازدانه پیداویستیه
  و چینه ت ئه  خزمه وت خۆی بخاته یه و ده  کانه و مافه ترین ئازادی ی ژرپنانی ساده وه ئیسالمی سیاسی جوونه.  وه بکاته
ک  ئامانجی ئیسالمی سیاسی وه.  وه ته کانیان نایه یه ندی وه رژه و به ڵ قازانج گه گا له ی کۆمه وه و کرانه گرتن ره  په  که وه تیانه یه کۆمه
و دژی  جندای دژی ئازادی جیکردنی ئه و جیبه تی سیاسی سه  دهستی  ده گرتنه   له یه برتی دیاریکراوی  و هزی سیاسی به حزاب ئه

  . ئینسانی خۆیان
  و بوار به گاکان م مۆدرن بوونی کۆمه رده  به ر بخاته مپه  له وه ته سه کارهنانی ده  ڕیگای به  له تی که ئیسالمی سیاسی ئامانجیه

  وت له یه تی ئیسالمی سیاسی ده  تایبه  کوردستاندا به له.  دات کان نه تیه یه و کۆمه ردی  فه واداکانی ئازادیه ی مه وه فراوانبوونه
ر  رامبه  به ست دروستکردن له ربه و به رکوت و گورزی سه ربگرت هتی سوود و ی قووی کوردایه زمه و ئه ردانی رگه رجی سه ومه ل هه

کانی  ندیه وه رژه و به قازانجرکی پاراستنی  ئهخۆی و  ربھنت تدارانی ئستا ده سه ست ده  ده گا له ی کۆمه وه و کرانه مۆدرن بوون
  .ستۆ بگرت  ئه گا له ی کۆمه وه تنهو دیلھش کسانی و نایه دانی ب مافی و درژه گا  داراکانی کۆمه چینه

  
  هنرت؟ کارده بۆچی ئاین بۆ ملمالنی سیاسی به

بۆ کیکی ئایدۆلۆژی کارا بت  توانت چه  ئاین ده  که یه وه م ئه که یه: ن مانه  بوای من گرنگترینیان ئه  به کهند هۆ  چهر  به له
  رنه ت به  سیاسه وه کانه  ئاینیه قه  ڕیگای ده توانن له کان ده  ئیسالمیه.لین دیسیپ و به  خاندنی هزیکی تۆکمه و هه وه کۆکردنه
و   دابنت کانی تاک  سنوور بۆ ئازادیه یتوانیوه ی ئاین نه ندازه  ئه ڕک، به باوه هیچ بیر.  وه کانه تی تاکه جوغزی ژیانی تایبهترین  بچکۆله

 بواری ب نرخ   ناتوانت لهریش بت پینه  چه نده ، چهکی مۆدرن هیچ ئایدۆلۆژیایه. ھنتم ب راهه  گروپدا فه یان له وه ی توانه مینه زه
  و ئیسالم به  گشتی  بهئاین.  بگاتی پی ئیسالم  پاژنه کانی تاکدا به ختیارهو ئی ودای ئازادی ی مه وه سک کردنه رته و به کردنی تاک

کی  یه  ئابوقه که  خالقی های ئه  به  له  همک سیستهنکیدا   الیه لهکو  به،   رستی نیه یک سروتی خواپه ا کۆمهنھ تی ته تایبه
تدا هزکی   بواری سیاسه ین لهیکارهنانی ئا به.  بت دهئازادیان ر  به  له و نوزه تدا دهکان  وتی ئینسانه وکه س ری هه رسوڕهنه سه
و ئاین  ش ئیسالم م مانایه ، به وه بته وریان کۆده  ده ی له و هزه  کردنی ئه و ئاراسته  هو کۆکردنهخشت بۆ  به کان ده  ئیسالمیه  به وره گه
  . یه ی هه وره ری گه خنه  گشتی هزیکی هه به
کان بۆیان  یهئیسالم .کات دروست ده   وه هکان ی ئیسالمیه رنامه و به ت  سیاسهوری  ده  پیرۆزی به ک له یه رمانه  ئاین خه  که یه وه م ئه هدوو
 ساڵ 1400گاکانی  کۆمهت بۆ  نانه  ته  بووه رانه رکوتگه یاسایی سهمکی  سیسته   که ،وه ته ریعه و شه  ڕگای ئاین کرت له ده
رچاوت   به  تۆ بیھنه  نموونهبۆ. ن م بده ه  قه المی خوا له و که  پیرۆز ت به و دزوترین سیاسه  رنامه  به  ناشیرینترین،وپشیش مه له
  ر باوکیک له  هه یه وه یی منداڵ ئه سته  تاوانی ئازاردانی جه ی من بۆ ڕگاگرتن له رنامه و بیت به  سیاسی مۆدرن بتر هزیکی گه ئه

   به زۆر سادهتوانت  دهک  م ئیسالمیه به. بت گا شۆک ده  کۆمهدات؟  چی ڕوودهقرتینم، ی ده  توته نجه ی بدات په که مناه
و   وه ههینیت دیست بۆ ده د حه و سه ت نجا ئایه و په م بدات ه  قه وا له  ڕه و نائینسانی تر به  تر  دڕندانه وه رع سزای زۆر له تیوانی شهپش
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ی  شه ناقه مو هوان ل  ئه وه کانه ن ئیسالمیه  الیه ن لهیکارهینانی ئای  به. تی ئیالهییه داله و عه رع  شهینی  عه و سزایه  ئه لمینیت که یسه ده
  ک به ر دزویه توانن هه  ده.کات عاف ده  مه گادایه ندی کۆمه وه رژه  به یان له رنامه و به ت سیاسهبۆچی ی  وه ئهی  وه ڕوونکردنهو  قالنی عه
  .ن بریر بکه و قانونی ئیالهی ته رع شه
  یهوی نی عنه تیکی مه سه ر ده ستم هه به مه.  ته سه  تر دهر ئاینیکی ک هه و ئیسالمیش وه  خۆیدا  ئاین خۆی له  که یه وه م ئه سھه
و  ڕ وباوه یک بیر پنرت، کۆمه سه رماندا ده سه  به  که وه یشتنیکه ی تیگه وانه  پچه ئاین به.  یه سته رجه و به تیکی ماددی سه کو ده به

ک  ر جگایه  هه له.  نگییه رهه  فهو  سیاسیو زراوی ئابووری و دامه کۆمپانیا ڕیکخراوو  بوتک له خته ئهو  زگا وده کو دام به.  سروت نییه
ر   پی داون، هه دان ساه جھیلی سه تی ته نعه  سه وی که عنه رباری ئیعتیباریکی مه وت حزبیک پیک بھنن سه ال بیانه دوو مه

 بۆ ی یه ندازه و ئه  درژایی مژوو به کان به تداره سه  ده چینه  که  هکی گشتی بیزنیس ئاین به. ستیاندایه رده به وت له یانه ئیمکاناتیک ده
ویت  یانه  ده حزابک که ئه.  رهناوه به دا وه م بیزنیسه و ئیمکانیاتیان له  پاره یه ندازه و ئه ، به بینیوهسوودیان ل تیان  سه پاریزگاری ده

و کیتابیان  ی ب حیساب و پاره ی پول رچاوه و سه یای کی خه یه رمایه وه سه ۆژهم ڕ هک  یه  ڕاستیدا له ربگرن، له ن وهی ئای سوود له
  .  مه راهه یان بۆ فهخاندنی هز و هه  ندگرتن یوه  په وتوو له و میکانیزمیکی جیکه وت ی مزگه زراوه دامه.  ستایه رده به له
  

  ؟ یه هرۆکی ئایندا ه ڵ ناوه گه  ناکۆکی له مه  ئه که  پتوانیه
خسی  ین کاری شهی ئا ر تۆ پیت وابت که گه ن، ئهی ئای ت به باره یشتنمان سه  تگه ستت به به  زۆرتر پشت ده م پرسیاره می ئه وه

ی   کایه کارهنانی له  به م به و ده بت، ئه تدا ڕۆی هه سه  ده ت له  تایبه و به تی یه کاروباری کۆمه  و نابت له  کانه ئینسانه
ین ی مژوودا ئا له.  وه ینهیت ئا  بابه  له رخه یشتنکی هاوچه  تگه وه م ئه به.  یه   ههیشتنه  تگه و جۆره ڵ ئه گه تدا ناکۆکی له سیاسه

  ئیسالم له. شیک بت لی  به وی داوه ، یان هه ت بووه سه  ده شیک له  به میشه و هه  بووه تیدا ڕۆی هه یه ی کۆمهژیان  له میشه هه
و   بۆ ئه ی زۆرتر گه  مژوودا به  له پم وایهمن . کرت  ده ت پناسه وه و ده و کیتاب، ئایین  شمشر  به وه کانه ن ئیسالمیه الیه
  . کان بدات ندی ڕۆحی تاکه هه  ڕه خ به بت بایه ن دهی ئای ی پی وایه وه ، تا ئه یه وان هه ی ئه یشتنه تیگه
ر  کانی هه ته  تایبه  شته شک له  به ینه و بیکه  وه ره  ده ینه ت بکه سه ی ده  کایه ن لهی ئای ین که وت کارک بکه  بمانه ئمهر  گه ئه
رز  ندا فهیر ئای سه  به مه ب ئه ، ده وه لیه مه ی عه خنه ڕهگوشاری  ژر  ینه و ئیسالم بخه ینیو ئا ین ه بک مه بات بۆ ئه ب خه سک، ده که
باتی بۆ  بت خه  ده ن کهی ئایبوونی   له تیکه  قاب بدات، حاه  له  ژیانی ئمه ن کهی ئای  له و مافه ی ئه وه ندنه و سه ت لمانیه عه. ین بکه
 با .ن ن بکهیکی تر بۆ ئای یه وه کدانهلخۆی ن یمای ئای نهبر  سه  له  نییه وه رکیان ئه کان ئه لمانیه  عه  که یه وه هستم ئ به مه. ین بکه
 رۆکی ترو  ناوه وه ره  ده هتکر ت ده سه و ده تی یه ی کۆمه  کایه بات له بری خه  زه بهئایین ی  وه کان خۆیان، پاش ئه نیهیڕیین ئای لگه

و  ر به  هه یه م کشه ئهڕۆژئاوادا  ووتانی  لمانی له می عه دی سیسته  میژووی هاتنه له.  وه ن بدۆزنهیو کاری تر بۆ ئای ی تر پیناسه
 و و شۆڕش  ین کردووهیی ئا یان ئاراسته خنه  ڕه ده  سه ند  چه ، بگره  یه ند ده کانی فیکر چه وانه  پاه، وه  ته هکالیی کراو  یه جۆره
.  وه نه  بکه سته رجه ین بهیندی ڕۆحی ئا هه  زۆرتر ڕه  که کانیان ناچار کردووه نیهیو ئای  ین کردووهی ئا یان به کشه کان پاشه ڕهگۆ ئاڵ
 ژیانی   ڕۆی خۆیان له ن که که ال ده قه و ته ن شدا کۆڵ نادهکانیگا لمانی ترین کۆمه  عه وان له شیک له شدا تا ئستا به وه ڵ ئه گه له
  . وه تدا بژننه سه و ده تی یه مهکۆ
  

  کاندا؟  سیاسیه ڵ گروپه گه بت بۆ ملمالن له ندکی سیاسی هه هه شت ئایین ڕه ئایا ده
 م ر ئه گه م ئه به. بت  ژیانی سیاسیدا نه  ئایین هیچ ڕۆیکی له  کهم هو باتکاری ڕگای ئه م پدا خه ژه  ئامه وه ره  سه لهک   وه من دیاره

من . بم  ده مه درت، من موخالیفی ئه نهیان پ   ڕگهزراون مای ئایین دامه ر بنه سه  له  ئاحزابک که که بت  وه بۆ ئه  هو ناشت شت ده
ین ی ئای وه  جیاکردنه قینه دروشمی ڕاسته. بگت ت هه و سیاسه ی ئایین وه کی ئازادیخواز نابت دروشمی جیاکردنه لمانیه  عه پم وایه

ی  وه هک بۆ سیستیماتیک کردنی بیرکردن ک ئایدۆلۆژیایه ریه و هه ن که ت ده گا سیاسه کانی کۆمه تاکه. ت  سیاسه ک له  نه ته وه  ده له
ی سیاسی دیاری   کایه دراو له  ئایدۆلۆژیای ڕیپدراوو ڕپنه تیک نییه سه و هیچ ده و تۆ کاری من. هنن کار ده سیاسی خۆی به
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  ک نه بت، هیچ ئایدۆلۆژیایه سمی هه ت نابت ئایدۆلۆژیای ڕه وه و ده ت سه  ده  دابگرین، که وه ر ئه سه ب پ له  ده ئمه. نی هبک
  . یری ئاینی  غه و نه ئاینی
بژاردن بھنم   هه هنگی زۆرتر ل ی ده وه ماندا بۆ ئه رله بژاردنی په  هه ین له  سبه ک چۆن منکی کۆمۆنیستی مارکسیست بۆم نییه وه

  که  خه و فیساریان ووتووه فن) ی دنیای باشتردا رنامه به ( ت له نسور حکمه و مه دا رمایه  کیتابی سه ی مارکس له وه رئه به بم له
با .  وه کاتهک کۆب نگی خه و قورئان ده دیس مای حه ر بنه سه کیش نابت له روا ئیسالمیه ن، هه  من بده نگ به  ده بت ئوه ده

مب کردنی  و ته  و عاشقان ژنانسارکردنی  نگه و سه ستی دزان و بینی ده  ند ژنه  چه لمینن که گای بسه و بۆ کۆمه و بن کان ئیسالمیه
و کورتی  ژیدیاریکردنی درو  ڕاندنی تاوانکاران رپه و سه  حوکمی ئیعدام دان به و درژه یی سته و ئازاری جه دانل   به و منان ژنان
سزادانی هتد، ...و و کارکردن  خوندن  پیاوان له یان له وه و جیاکردنه ر ژنان سه پاندنی حیجاب به و داسه و ڕیشی پیاوان رگی ژنان وبه جل
زانجی  قا تی له ندارتی تایبه و خاوه  تی کرگرته  کۆیالیه و پاریزگاری کردن له کدا رچاوی خه  به  قامچی له شروبخۆران به مه

ک  ت وه  حکومه  بووشن به که. ت  حکومه و ببنه ن  قانع بکهی خۆیان  عاجباتیانه رنامه م به ک به  خه ن که وڵ بده ا هه، ب گادایه کۆمه
کان  به هکت  مه و له سمی  ڕه مه  بکه تم گرت، ئایدۆلۆژیای مارکسیزم سه ر ده گه بت، ئه  نابت ڕگام ههو چۆن منیکی کۆمۆنیست ناتوانم

  تی پ بدرت ئیسالم بکاته کیش نابت مۆه  ئیسالمیه،ی یاسادانان رچاوه  سه مه و مارکسیزم بکه  منای بخونم  زۆر به به
و ئیسالم   گۆش بکات و ببه  و بکوژه کانی قورئان  ترسناکه ته  حیکایه ی گوڵ ناسکتر به ڕه  په و منای له ت سه سمی ده ئایدۆلۆژیای ڕه

  . ی یاسادانان رچاوه و سه ما  بنه کاتهب
 ئازادی  وای قووم به ب م له ته فه م موخاله م ئه زانم، به  موخالیفی ئاینی ئیسالمیش ده کان، خۆم به نھا ئیسالمیه ک ته من نه

ر  ک هه بت وه هنن ده کارده یرۆر بهو ت  شه ڕه کان تا کاتیک زمانی هه  بوای من ئیسالمیه به.   نییهتر وره رت گه و شه ید سیاسی ب قه
ر باندیکی  ک هه بت وه حزابی تیرۆریستی ئیسالمی ده ئه. ڕیان پاریزراو بت  شه گا له ی کۆمه وه  بۆ ئه وه  زیندانه تاوانکاریک بخرینه
ڕی  ت بیروباوه نانه ، ته وه ڕکه وباوه و بیر یار ئایدۆلۆژ  هه سک، به ر که  هه پم وایهم  به. الچۆ بکرن و قه  بن  غه ده تاوانکاری تر قه

 .و حزبی بکات سوڕانی سیاسی بت ئازاد بت هه و ئیسالمیش، ده فاشیستی
گا نابت  کانی کۆمه  ئایینیه زراوه  دامه ، که یه وه رچاو بگیرت ئه  به کان له  ئیسالمیه ت به باره  سه  زۆر گرنگه کی تر که یه له سه مه

ری  مینبه. کان بت  ئیسالمیه خاندنی هیزه و هه  وه کان نابت جیگای کۆبوونه وته مزگه. وان ی ئه رمایه و سه  رچاوه ه س ببته
و  وخۆ بۆ بیر وخۆ یان ناڕاسته ی ڕاسته شه  بۆ بانگه وه کانه  ئیسالمیه  هزه ر به سهو  سانی حزبی ن که  الیه کان نابت له وته مزگه
 هیچ   نابت بهگا کانی کۆمه زگا ئایینیه و ده دام. ربگیرت  سوودی لی وه  ئیسالمیانه و هزه کانی ئه ته و سیاسه ی سیاسی ڕ باوه

ی داهاتی  رچاوه  سه.و چاودری کردن بت و کیتاب  ب حیساب زگایانه وده و دام و نابت ئه دا بت م حزبانه ستی ئه  بن ده جۆریک له
  .ی کردن بت و چاودر یلی کۆنترۆکردنبت قاب  ده م حزبانه ئه

 
 


