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  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي... ... ثيشنياريك بؤ بةردةم سةرؤكي كوردستان ثيشنياريك بؤ بةردةم سةرؤكي كوردستان 
كاتيك ئةم ثيشنيارة دةكةم هيشتا كاك مسعود بارزاين بةِرةمسي ثؤسيت سةرؤكي هةريمي 

ضونكة من دلَنيام هةمو طةيل ) سةرؤكي كوردستان(نوسيويشمة ، كوردستاين وةرنةطرتوة
، وازيارن لةجيايت سةرؤكي هةريمي كوردستانكورد بةسةركردايةيت سياسي كورديشةوة خ

لةوانةشة لةئايندةدا سةرؤكي هةريم بطؤِريت بؤ سةرؤكي ، بواية) سةرؤكي كوردستان(
داواي ليبوردنيش دةكةم لة سةرؤك بارزاين ضونكة دةبواية ئةم ثيشنيارةم ، كوردستان

دا 4/6/2005ايت سويندخواردين ِرؤذي بةالَم دواي ئةوةي لةك، ئاراستةي ثةرلةماين كوردستان بكرداية
بؤم دةركةوت كة ئةوان ئيستا نايانثةردةذيتة سةر ثيشنيار و ، ثةرلةمانتاراين تازةي كوردستامن بيين

هيشتا ضاوةِري دةكةن ليثرسراوة حزبيةكانيان تةوجيهاتيان بدةين تابزانن دةنط بةضي بدةن و ضؤن 
  ، رسيةكاين ثةرلةمان بةجي نةهيلَنسالَ كو13وةك ثةرلةماين ثيشوو بؤ 

  .. جةنايب سةرؤك
نيمضة ، سالَة بةشيكي زؤري هةريمي كوردستان لةاليةن كوردةوة بةِريوة دةبري14نزيكةي 

سةربةخؤييةكمان هةية و هةروةك بةِريزتان زؤرجار ئاماذةي بؤ دةكةن دامةزراندين دةولَةيت كوردي 
دواي ِروخاين سةدام و ، ان درةنط ئةم ئاواتة هةر ديتةديمافيكي ِرةواي طةيل كوردةو زوو ي

هةلَوةشانةوةي دةولَةيت عيراق زؤر شت لةعيراقدا طؤِرا و زؤري تريش بةِريوةية طؤرانكاري و ضاكسازي 
لةذير ناوي ئاين دا طروثة ، هةرلة سةرةتاي دروستبووين ثةرلةمان و حكومةيت كوردستانةوة، تيدا بكريت
ةكان خؤشةويسيت و ثابةندبووين بةشي زؤري طةيل كورديان بةهةل زاين و نةرمي نواندين تريؤرستي

ئيسالمي بةِروالَةت و (سةركردايةيت سياسي طةيل كورد بةرامبةر سةرهةلَداين ضةند حزب و تاقميكي 
 و بووة هؤي ئةوةي ذمارةيةكي زؤر تريؤرست بةناوي ئيسالمةوة بيتة كوردستان، ) سياسي بةئامانج

لةذير ناوي كاري خيرخوازيشدا دةرطا بؤ ضةندين ِريكخراو و كةسي طومانليكراو خؤشكرا تا بينة 
كوردستان و لةثالَ دروستكردين مزطةوت و بِرينةوةي موضةي فةقريانة و هةتيوانة زانياريةكي زؤريان 

 ياريدةدةر بوون بؤ ئةو لةسةر كوردستان كؤكردةوة و شةِري ناوخؤ و هةذاري طةيل كورديش دو فاكتةري
بةم شيوةية ، ثيالنة ئيقليمي و سياسيةي كة هةنديك وآليت ئيسالمي لةكوردستاندا جيبةجييان دةكرد

 خؤيان كردة بةشيك لة ثرؤسةي سياسي لة كوردستاندا و لةناو ي ئيسالميضةند اليةن و حزبيك 
ي كردنةوةي كيشةكانيان لةطةلَ ئةمريكاو كالي ةملمالنيي سياسي كوردستان و هةولَي تريؤرستان بؤ ي

ثيطةيةكيان لةكوردستاندا ، ِرؤذئاواداو هةِرةشةو دةستيوةرداين دةولَةتاين ناوضةكة لة كوردستاندا
باشترين ِريطابوو بؤ تيكةآلوبووين ، دروستكرد و حةصانةي مامؤستاو ثياواين ئاينيش لةكوردستاندا

هاتوضؤي هةنديك كةسايةيت و مامؤستاي ئايين ، ) مستورد(ياسي ئيسالمةيت ِراستةقينةو ئيسالمي س
لةنيوان هةريمي كوردستان و ناوضةكاين ذيردةسةآليت ئةوكايت ِرذيمي سةدام و هاتوضؤي طومانليكراوي 

ثيطةي تريؤرستان و ، هةنديكي ديكة بؤ وآلتاين كةنداو و ميسر و سودان و ئةفغانستان و ئةردةن و سوريا
زاين ئازادي و دميوكراسي لةكوردستاندا قاميتركرد و كار طةيشتة ئةو ِرادةيةي تةزكية و ناحة

كوردستان و ) بةناوئيسالمي(بةلَطةنامةي خويندين ئيسالمي لةنيوان ضةند حزب و كةسايةتيةكي 
نيك حكومةيت بةعس و ضةند وآلتيكي ئيسالمي و بةتايبةتيش وآلتاين كةنداو ئالَوطؤِردةكراو خةلَكا

لةكوردستانةوة دةِرؤيشتنة بةغدا و موسلَ و ئيران و سعودية و قةتةر ويةمةن وسودان و ئةفغانستان و 
ثاكستان بةيب ئةوةي لةكوردستان ليكؤلَينةوةيان لةطةلَدابكةن و بزانن ض عيلميكيان لةو دةولَةتة 
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ئةوةي ثيي بلَين رؤشنبريي و زانست ن و ) شيوخ البترول(ئيسالميانةوة هيناوةتةوة كة هةنديكيان وآليت 
تيايدا نيةو تائيستاش بةمششير حوكم دةكةن هةنديكي تريشيان نان نية بيدةن بة هاووآلتيةكانيان و 

سةربِرين و (يان كردوةتةوة و دواي وةرطرتين شةهادةي ) بن الدن(بةناضاري قوتاخبانةي ئيسالمةيت 
قوتابياين كورد و هةندي لةوآلتاين ئيسالميشيان بةميواين بةرةو ) خؤتةقاندنةوة و تةكفريكردن

ِريزيكي باشيان لينراو ئةطةر لةطةلَ حزب و اليةنة ) خواهةلَناطري(ليرةش ، كوردستان ناردةوة
) موعةزةز موكةِرةم(ئيسالميةكاين كوردستاندا نةيانكرابيت ئةوا لة ناو حزبة عةملانيةكاين كوردستاندا 

حزيب و حكوميان دراوةيت و هةنديكيان مامؤستان و نةوةي دواِرؤذي طةلةكةمان لةسةر وةزيفةي 
كوردايةيت سعودية و ئةفغانستان و يةمةن وسودان وقةتةر فيردةكةن هةنديكي تريشيان ِرؤلَةكامنان بة 

  .  سةدام و سةيدقوتب طؤش دةكةنلةسةر ِريبازيزانسيت بيناسازي و بنيادنانةوة 
، اين ِرذيمي سةدام وةزارةيت ئةوقاف لةبةغدا هةلَطريا و وةقفي شيعةو سوننة جيطايان طرتةوةدواي ِروخ

كيشةي سوننة و شيعة ، دةزانن) اتباع(هةريةكةشيان خؤي بةخاوةين ئيسالم دةزاين و طةيل كورديش بة 
هةريةكةيان ، طياندابووةتة طةورةترين كيشة لةعيراقدا و عةرةيب عيراقيش لةسةر بنةماي مةزهةيب دةن

كورد بة دؤسيت ئةمريكا و ئيسرائيل دةزانيت و ئةو هةموو نيازثاكي و ئيسالميةتة ثاك و خاوينةي كورد 
جةعفةري ، كةضي هيشتا ئيمة لةكوردستان ضاوةِريي فةتواو بِريارةكاين وةقفي سوننة و شيعةين، نابينن

 ِروخاين سةدام لةكةركوك دامةزراون فةسلَ بكرين و لةبةغداوة بِريار دةدات هةرضي كورد هةية كةدواي
يش زؤر بةِراشكاوي دةلَيت قبوولَ ناكةين كةركوك بطةِريتةوة سةر هةريمي كوردستان و ) عةمار حةكيم(

كةضي هيشتا لةكوردستان ضاوةِريي ، مايف شيعة لةعيراقدا خؤش نابني) لةيةك زةِرِرة(سيستانيش دةلَي 
غدا دةكةين تا يةكةم ِرؤذي ِرةمةزان و جةذنةكان دياري بكةن و لةِريكخستين سةفةري وةقفي سوننةي بة

لةكاتيكدا كورد هةموو بنةماكاين ، ئاغاي جةعفةري دةكةين) كةرةم و ِرينمايي(حةجيشدا ضاوةِريي 
ةيل كورد خؤبةِريوةبردن و مةرجةعي فةتواي ئايين هةية و زؤر ئاسانة لةئةمِرؤوة بِريار بدريت كة ط

مةرجةعي ئايين و فةتواي لة هةريمي كوردستاندايةو بةهيض بِرياريك يان ِرينماييةكي ئايين بةغدا ثابةند 
نةبني ضونكة ئيستا هةموو بِريارةكاين وةقفي سوننة و شيعة لةبةغدا لةسةر بنةماي سياسي و قؤرغ 

قوتار نةكةين ئةوا ) ئيسالمية(ياسية كردين دةسةآليت مةزهةيب دةردةضيت و ئةطةر خؤمان لةو طةمة س
بةبؤضوين من خؤبةستنةوةي ئايين بة بةغداوة يان بة هةر وآلتيكي ، ئايندةي كوردستان ناديار دةبيت

لةبةر ئةوة داوا ، ئيسالمي ديكةوة زيان بة ئايندةي سياسي وئاسايشي نةتةوةيي كورد دةطةيةنيت
ارة بكةن و لةطةلَ زاناياين ئايين و كةسايةتيةئاينيةكاين لةبةِريزتان دةكةم ديراسةيةكي ئةم ثيشني

بةليكدانةوةي من ، كوردستان و ئةوقاف و كاروباري ئاينيدا طفتوطؤ بكةن بؤ ئةم مةبةستة طفتوطؤبكةن
ئاينيةكان لةطةلَ هةردو -سةربةخؤييمان لة فةتوا و ِرينمايي ئايين و بِريين هةموو ثةيوةندية ئيدارية

و شيعة لةعيراق و ضاوديريكردين ثةيوةندية طومانليكراوةكاين هةنديك حزب و ِريكخراو و وةقفي سوننة 
لةاليةك مةترسي كاري تريؤرسيت ، كوردستان و ضةند وآلتيكي ئيسالمي) بةناو ئيسالمي(كةسايةيت 

 لةسةر هةريمي كوردستان كةم دةكاتةوة لةاليةكي ديكةشةوة هةنطاويكة بةرةو جياكردنةوةي
تايبةمتةندي نةتةوةيي كورد لة ملمالنيي مةزهةيب نيوان سوننة و شيعةي عيراق و بةردةوامبونيش لة 

وادةكات سيماي ، خزمةتكردين ئاين و زاناياين ئايين كوردستان و مزطةوت و شوينة ئاينية ثريؤزةكان
ت و هيض حزب و اليةنيزراو بيكيش بةناوي ئيسالمةوة موسلَمانيةيت كورد و خةلَكي كوردستان ثاري

  .. موزايةدةمان لةسةر نةكات
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