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  ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين  ........؟ ؟ ضيش ناتواننضيش ناتوانن و  و  دةتوانن دةتواننيي كوردستان ض كوردستان ضةكاينةكاينييئيسالميئيسالمي
 ي لةباشوري سياسي ئيسالم ئيران ضةندين ِرةويتي ئيسالمي كؤمارلةطةلَ هاتنة سةر دةسةالَيت

  موسلَمان برايايني ثيش ئةو ميذووة طروثوةيل،  سياسييةوةكوردستان خؤيان خزاندة ناو طؤِرةثاين
 طشتيش يبةشيوةيةك،  بوو و ذيرزةميين يينيكارو ضاالكيان دةكرد بةالَم بةشيوةيةك) املسلمنياخوان (

 يشتيك،  ئاخوندةكان لة ئيراني ئيسالميية كوردةكان دةكةويتة ثاش هاتنة سةركاري ئاشكراي كاريقؤناغ
 وةك  ضةندين ِرةويت لةعيراقي خؤي سياسي ثيطة بؤ بةهيزكرديني ئيسالميشاراوةيش نية كؤمار

 ئيران بةتايبةيت،  لةباكور دامةزراندي ئيسالمي لةباشور بزوتنةوةي ئيسالمي شؤرشي باالَيكؤنطرة
 ي عيراق بكاتةوة لةاليةن خودي جةنط لةدذي تري جةنطيدا لةطةلَ عيراق دةيويست بةرةيةكلةكايت

  . عيراقييةكان خؤيانةوة
 يبةشيوةيةك،  ئةوتؤيان تييدا نةبوويِرؤلَيك و يةكان هيض نةخش ئازاريش كة ئيسالم ِراثةِريينيدوا

لةطةلَ )  لةكوردستاني ئيسالمِرابووين (: و ئةو كةمثينةشيان ناونايبةربالَو دةستيان كرد بةضاالك
 زؤريان لةبةردةمدا كرايةوة تابتوانن طةشةبدةن بةكارو ي ناوخؤشدا ضانسيكي شةِردةستثيكردين

 ناوخؤ ي جةنطهةر بؤية قلَشيت،  فراواني و خاوةن جةماوةريكي سةرةكي و ببنة هيزيكمجوجؤلَةكانيان
  . ثارتة سياسييةكاندا شكايةوة جطة لةئيسالميةكان و بةزيان بةسةر هةموو اليةن

 شةِرو ثارتة  ئيران بةشيك لةئيسالميةكان بوونة تةرةيف ئةو شةِرةدا بةثالَثشيتيلةميانة
 ي كةدةيانوويست لةناوضة ئةواندا بةتايبةيتضاردةكرد كةدان بنين بةدةسةالَيتسيكوالرةكانيان نا

 ي بةبالَي تر لة ئيسالميةكان كةخؤيبةالَم بةشيك،  دروست بكةني ئيسالمشارةزوور و هةورامان دةولَةيت
 تاين دةولَةيبةثارة و ثيتاك، لةكوردستان) اخوان املسلمني (ميانِرةو حسيب دةكات و ثارضةيةكة لة

 ي سةرةو بةرةييةهةر لةو زةمينةو لةو بارودؤخة يب،  كؤمةلَ بوون ئيسالميزة كردينيكةنداو سةرطةرم
 دةستيان داية كاركردن كة سةرةجنام ي ئيسالمي سياسي ناوخؤ دةيان كؤِرو كؤمةلَةو ِريكخراويجةنط

  : دابةش بوون بةسةر دوو ئاِراستةدا
هةبوو لةدامينيشدا ) انصار االسالم (ندا دةبينينةوة كةلة لوتكةدا لةتوند ِرةوةكايخؤ:  يةكةميئاراستة

 يدا كردبوو لةدذ) جيهاد (ي قاعيدةو ئيران فويان بة بوقئةمانة بة ثالَثشيت، ي ئيسالميبزوتنةوةو كؤمةلَ
  .  كوردستاني خؤجيدةسةالَيت
 يميانِرةوي،  دةبينيتةوةيميدا خؤ ئيساليلة يةكطرتوو و  ميانِرةو دةزانيتي بةبالَيخؤ:  دووةميئاراستة

ئةطةر نا ئةمانيش دوا ويستطةيان ،  دياريكراوي قؤناغيكي ئةمانيش تةنيا بةشيكة لة تاكتيكيال
  .  خةالفةتةي كؤمةلَطةدروستكردين

 نني بةلَكو ثرؤطرام و و نيشتمايني نةتةوةيي ثرؤذةيةكسةرجةم ئةم هيزة ئيسالميانةش خاوةين
و  عةرةيبي كلتور و رؤشنبريئيسالمة و زؤرترين خزمةيت و  قورئان دةسةالَيتيِرانةوةكاروضاالكيان طي 

  : ضونكة،  كوردستان دةكةني ترنةتةوة داطريكةرةكاين
 ئةوة يبةضارةك) زايؤنيزم ( فةلةستينيةكان دةكةن لةسةر دةسيتبووين) شةهيد (ي باسيئةوان ئةوةندة

  .  كورد هةلَنادةنةوةي جةماعدين ئةنفال و لةناوبري ميذووالثةِرةكاين
 توركيا هيض و طةشةثيدان لةهةلَبذاردنةكايني دادوةر ثاريت شاطةشكة دةبن بة دةرضووينيئةوان ئةوةندة

كيش باسيموهتةم نني بةدؤسيو  ئؤجةالَني فايلي كورد لة توركيا و بةهيض كلؤجي P. K. Kتا  و  ناكةن
ئةوان هيندة ..  ئؤجةالن و كوردةوة لةتوركياييةك خبةنة ِراذةئيستاش بةزارياندا نةهاتووة تاكة وشة
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 و سةرايظؤو دارالسالم دةدةن  طرؤزين بةهةوالَةكاينيطرنط و  ضيضان دةكةن طةريال تريؤريستةكاينيباس
بةض  و ضؤن و  دةطاتي بةكويئةوةندة بةاليانةوة طرنط نية كورد لة توركيا و سورياو ئيران ضارةنووس

  . جؤريك لةذير ستةمدا ِراطرياون
 مةكة و مةدينة نيو هيندة خةلَك ئامادة ناكةن  خةلَك ئامادة دةكةن بؤ حةج و زيارةيتيئةوان ئةوةندة

  .  تيدا بشةكيتةوة كوردستاينيبؤ ِريثيوانيك كة بةيداخ
 ي و عومسانليو عةباسيةوي ئوم دةسةالَيتيميذوو و  حممد و خةليفة عةرةبةكاني باسيئةوان ئةوةندة

 لةث زيِرين و يدياكؤو مري و  ميدياو زةندو مرينشينة كوردةكان دةولَةيتيبةهيض جؤريك باس، دةكةن
 يهةشت سالَ ِرادةكيشنة حوجرةو قورئانيان ث و  شةش سالَي مندالَيئةوان ئةوةندة، ثاشا كؤرة ناكةن

  .  دةكةني زةنديكةكان ناو ديربةلَكو بةكتييب ئاظيستاو طاتاكان ناكةن يدةخوينن هةر هيض باس
 هيندة خةلَك جؤش يوضي و ضينويذو ئايني ثةروةر و  خةلَك هاندةدةن بؤ زةكاتيئةوان بةقةدةر ئةوة
  . ي و نيشتمان ثةروةرينادةن بؤ كوردايةيت

يك لة  ئاوِري دنيا كةضبين و موسلَمانةكانيان دةكةن لةواق واق) برا (ي باسيئةوان ئةوةندة
هارون  ( بةي شانازيئةوان ئةوةندة.  بيطانةدايهاونيشتمانية كوردةكانيان نادةنةوة لةذير ضةثؤك

 يو قامسلؤ بةرةمزيو بارزانيقاز و ةوة دةكةن ثييان شةرمة شيخ حممود) الرشيد و حسن البناو سيد قطب
  مةال عةيل ئازادكردينيقام داوائةوان دةتوانن ثةجنا هةزار كةس يننة سةر شة، خؤيان ناوزةد بكةن

  .  لةطةلَدا بكةني ئؤجةالنيش ئازادكرديني ناتوانن ثينج هةزار كةس هاندةن داوايباثري بكةن كةض
 يميذوو و هةزاران كةس لةمزطةوتةكاندا بةديار خورافةو جةهل و  ئةوةيان هةية سةدانيئةوان سيحر

 ي سةربةخؤيي درومشينج سةد كةس بؤ بةرزكردنةوة ناتوانن ثيي ئيسالمةوةِرادةذةنن كةضيخويناو
تةنانةت  و  كؤمؤنيست و ليِربالَ بكةنيئةوان دةتوانن هةِرةشة لة خةلَك. كوردستان يننة سةرشةقام

  .  نةتةوةكةيان بتةقينن ناتوانن فيشةكيك بةرامبةر بةدوذمينيتريؤريشيان بكةن كةض
 بةحيجاب تةعريبيان يدةيانةو و  بكيشن مةدةينلةئافرةيتئةوان دةتوانن لةسةر جادةو كؤالَن هويها 

  .  يةكترن بكيشن بةلَكو دؤسيت توركمايني هاوردة و بةرة ناتوانن هويها لةعةرةيبيبكةن كةض
 ي لةثينج مةتري ناتوانن ثاريزطارييئةوان دةتوانن عبداخلالق معروف و فةرهاد فةرةج شةهيد بكةن كةض

 و تلياك ينة T. N. Tئةوان دةتوان لةدوورترين جيطاوة . كةيان بكةن كوردستانةيسنوور و خاك
  .  ناتوانن كؤمثيوتةريك يان تةلةفزيؤنيك بؤ ئةم ووالَـة يننيكوردستان كةض

 داِروخاو ضاك ي ناتوانن ثرديكي بكةنةوة كةضي سياسيئةوان دةتوانن سةدان حوجرةو مزطةوت و بارةطا
 ناتوانن داوا لةسةر ي بطرن كةض ئازاو عيلماينن دادطا لةنوسةرو قةلَةم بةدةسيتئةوان دةتوان، بكةنةوة
  .  قةيد بكةني كيميايعةيل

  ناتوانن وانةكاينيئةوان دةتوانن خةلَك ِرابينن لةسةر تريؤرو تةقاندنةوة و ِرق و تؤلَة كةض
  .  عةرةبيردو راذة كوي دةتوانن زؤر شت بكةن لةدذيئةوانة،  نيشتمانيان فيربكةنخؤشةويسيت

  .  بيكةنيكاتيكيش دةلَيني ناتوانن مةبةستمان ئةوةنية كة دةستيان طرياوة بةلَكو ئةوةية نايانةو
 خؤيان لةثةرلةمان  تا كورسييةكاين و يةكييتلةدواجاردا دةلَيني ئةوان توانيان فشار خبةنةسةر ثاريت

 ئةو دووثارتة ي بةسود بؤ ئاشتبوونةوةيك ِرستةية نةيانتواينيلةحةوتةوة بؤ نؤ زياد بكةن كةض
 . ؤننةوة
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