
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 25-10-2005 21:07 

1 

  
  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... ندک کوردی چوارمشقیندک کوردی چوارمشقی  نوسینی بباجی ههنوسینی بباجی هه

  
  م شی سیه به
گشتی و ئیسالمی   بهر ئیسالمی سیاسی سه  له ر باسکی زانستیانه سه دا دمه شه م به له

  . تی تایبه و به ڕهسیاسی توند
نا  هن ب سه تی حه رۆکایه سه خوانین مسلیمین وبه تی ئه رایه ڕابه ئیسالمی سیاسی به 

وتی میسر  ی ڕابردوو له ده کانی سه تای سیه ره سه و له ری ئیسالمی سیاسیه زرنه دامه که
ند  وتی میسرو چه ی ڕابردوو له ده شتاکانی سه تا هه ئیسالمی سیاسی هه، زراند دایمه

م  به، کرا ئه دی نه  به رایی لوه ڕی وشیوازی تووندگه په بی تنه ره عهتری تکی  وه ده
النی  ی ڕابردوو کاتک گه ده شتاکانی سه تای هه ره ی ڕابردوو وسه ده فتاکانی سه کۆتایی حه له

ینی  پاشان خومهند  یانکه  هه گوڕیشه ڕه لهنی ئران و ڕین دژی شای بۆگه ئران ڕاپه
ستی  ه ناساندو د که ڕین وشۆڕشه ری ڕاپه کو ڕابه  بۆئران وخۆی وه وه ڕایه  گه نساوه ره فه له
یاندو  تی کۆماری ئیسالمی ڕاگه  حکومه وه النی ئراندا گرت پاش ئه ر شۆڕشی گه سه به
رایی جیھانی ئیسالم  گه رامکی کۆنی شعه  مه وه ئه قی که تی فه  والیه دواتریش کردی به له
کان  خوانین مسلیمینی ڕاچه ی ئران ئه م ڕووداوانه ئه، رایی گه  دژی سونهبوو
ر  سه گشتی وله ر دنیای ئیسالم به سه ندوچوونیان ژمارد له و خۆو بچه کی ڕاسته سیهتر مه وبه

ب  ره  جیھانی عه له کردوو جگه وانیش چاکیان لھه  ئه بۆیه، تی تایبه ب به ره ی عه سونه
ستیان  زراند ده ڕکخستنی خۆیان تدا دامه کان که به زهه  سونی مه بیه ره  عه وگشت وته

ش  وانه له. ری ئران ورو به تی ده تایبه  بهبیان سونی بوو زهه مه ش که النه و گه ناو ئهکشا بۆ
کستان  فگانستان وپاکستان وچیچان وقرزه ت وئه و کوردستانی باشورو خۆرهه تورکیه

ش چی  مانه ئه. . .  کانی هند وهتد و البانیا وموسمانه وئازربایجان وکشمیر وبۆسنه
  دووشوه کانیان به خوان ڕکخستنه بی ئه ره ی عه وه ره جیھانی ده بی وچی له ره جیھانی عه له

و  یتری تووند ڕه که شه خۆ به ره سه رم ونیان وئارام وله ی نه شوه شکیان به کرد به گۆش ئه
ئیسالمکی تووند   له بن جگه تک ڕازینه سه هیچ ڕیبازو ئایدیاو ده جۆرک به ڕانگیز به شه
ش بوون   دووبه مانه بۆچی ئه. د ساڵ پش زارو چوارسه ک هه ری یه ر به وشکی به له هکوی  ڕه
فگانستان  ی ئه وجۆره و له سالمکی تووند ڕه تورکیا ئه ر له گه  ئه ی بۆنمونه وه ر ئه به له

  شی تورکیه رته م ئه که ر دوو هۆکار یه به وتوو نابت له ر که ن سه وتالیبان دروستبکه
هیچ جۆرک   به یه  دیده وره شکی ده رته و ئه یمانی ناتۆیه ندامی په و ئه هزه شکی به رته ئه
، ن که تی تورکیا ئه وه حوکمی ده ک ئستا که هنا وه  ده ست نه ده به وتنیان ر که سه
  وه  تووند ڕه  ئیسالمه وجۆره ستی ئه ر زوو ده  وهه وتووه لکی پشکه لی تورک گه کیتر گه الیه له
   پویسته و دوو هۆکاره ر ئه به  له بۆیه، وتن که ئه وت بۆیان پاشان شونیان نه که دیار ئه به
ست بنن  ده وتن به ر که ی سه وه رمونیان دروستبکرت بۆئه تورکیا ڕکخستنکی هواش ونه له
  . ک هنایان وه
م ڕژمی  که ی یه وه ر ئه به له ،بت و هه  تالیبانی تووند ڕه ستهفگانستان پوی ئه م له به 

فگانستان  م ئه دووه، فگانستان ئه ن لهبوور کار سه  کۆمۆنیست له کۆمۆنیستی ڕاجیب الله
زوترین کات  یای تالیبان وتیان به خه ک تورکیا به بوو وه هزنه شکی به رته نی ئه خاوه
تی  وه هانای ده تی دت به کتی سۆڤیه یشی یه جه یان زانی که م نه ین به به ناوی ئه له

  هاتایه مریکا نه ر ئه گه پاشان ئه، ن که واویان لده پشتگیری تهو  وه فگانستانه کۆمۆنیستی ئه
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چوون وپاشان  ناوئه یاندا تالیبان له که نگه تای جه ره سه  له وه بۆپشتگیری تالیبان ئه
ختی  رسه تی دوژمنی سه ڤیهکتی سۆ هزیتری یه کی به یه  پگه بووه فگانستانیش ئه ئه
  . کیتر الیه کو جیھانی ئیسالم له الیه لهمریکا تی ئه مریکا بۆدوژمنایه ئه

 گاندی  مریکا پشتگیری تالیبانی کردو ڕژمی کۆمۆنیستی ڕاجیبالله  ناچار ئه بۆیه
 ر سه ت له وه ده  وتالیبانی کرد بهرکرد فگانستان ده ئه تی له کتی سۆڤیه شی یه رته وئه
  ترسیتره وپمه  باشتره خوانین مسلیمین نه ی ئه یزانی فکره مریکاش نه م ئه به، فگانستان ئه
ڕزگاری کردن  مریکا که تی ئه باتی دۆستایه بوو له وه  ئه ی کۆمۆنیستی چونکه فیکره له
فگانستانی کرد  فگانستان تالیبان ئه ت وڕژمی کۆمۆنیستی ئه کتی سۆڤیه شی یه رته ئه له
خوانینمسلمین  ی ئه نی مامۆستای فیکره بوو بنالده وه مریکا وئه هزدژی ئه کی به گایه پایه هب

گشت  وراتی دروستکردنی تیرۆر به ی ده وه کردنه بهستی کرد  فگانستان ده ئه  لههنایان 
ردا  مبه یسپته11  له وه قانده مریکایان ته ندی بارزرگانی ئه بوو ناوه وه تا ئه هه،  وه کانیه جۆره

الماری  یمانان په و ناچار هاوشانی سوپای هاوپهدکان اچهمریکای ڕ ئه  ڕووداوه ئهپاشان 
و  ایهڕ ناویان برد پاشان گه یان داولهفگانستان ری ئه روه ڕژمی ئیسالمی تیرۆریست په

  . . بۆئراق وهتد
ین  ر بکه سه باسی له  که ئیسالمی سیاسی کوردستانهدا  م باسه من له که  ی گرنگه وه م ئه به 

  ئیسالمی سیاسی کوردستان کردووه واوم له  وتارکی ترمدا باسی ته ه کۆمه ند له رچه هه
رچی زیاتر ناساندنیان  م بۆهه واویان پبکه ی ته شمدا ئاماژه باسه م   له م پویسته به
  . کی کوردستان نی خه کۆمه به
تی کورد  گبه ر نه به ند له کین هرچه ره شی سه کوردستان دووبه ئیسالمی سیاسی له 

شی  خۆیدا دووبه م له ن به و الیه سته ندین ده چه بوون به  بۆیه  نیشی گرتووهاو کورد ئه رده ده
  نه گشتی ودووالیه کیان به ر گشت الیه سه مه خه  ڕووناکی ئه م جۆره به کین که ره سه
  . تی تایبه  به که کیه ره سه

ویش  ئه  که وه رم ڕه خوانینمسلمینی نه ای ئهکوردستاندا ب می ئیسالمی سیاسی له که بای یه 
شتاکانی  تای هه ره سه یان له م باه ئه، نونت گرتووی ئیسالمی کوردستاندا خۆی ئه یه له
هز  ن ڕکخستنکی فراوانی به خاوه یانکرد وبوون به ره که کوردستاندا چه ی ڕابردوو له ده سه

کو زۆرجار  کردن به ده ستکاری نه مار هیچ ده ڕه که عسیش خۆی لکردبوون به تی به وحکومه
ڕژمی کۆماری تی  تادا بۆدژایه ره سه  له مانه ک وتم ئه ی وه وه ر ئه به کردن له ئاسانکاری بۆئه
ئاگادارین کمان  مووالیه ک هه وه که، دروستکران  بی سونه ره عه رگری له وبهئیسالمی ئران 

شتاکان  الماری ئرانیان داوتاکۆتایی هه عس په دام وبه  سه8/1980تای مانگی  ره سه له
پشگری  شکن له ش به مانه یانزانی ئه  ئهعس دام وبه وام بووکاتک سه رده ه ب نگه وجه ئه

ی  هو ڕکخستن کی ئه یهسکار  هیچ ده جیھانی ئیسالمدا بۆیه رایی له گه ڕژمی ئران وشعه
رکوت  بۆسه ناسی که عسمان ئه دام وبه موومان سه نا هه ده، کرد مسلمین یان نهخوانین ئه

س  که رمیان له کردو شه ئه دۆ نه ئراقدا تفیان له ئه  ڕکخستنک له حزبو ر جۆره کردنی هه
شک بوو  شتاکاندا به تای هه ره سه عس بۆئران له دام وبه الماردانی سه په وه، بوو نه
ی  که قیه تی فه ن ووالیهڕژمی کۆماری ئیسالمی ئرا  له بی سونه ره ی جیھانی عه وترسه له

کی  الی خه کگرتوو له ی ڕابردوو یه ده کانی سه ده وه تای نه ره تا سه شتاکان هه هه له. نی خومه
 موسمانکین  ه ر کۆمه  حزب نین هه یان وت ئمه رئه واری کورد هه خونده و نه ساده

بدول  ال عوسمان عه مه شتاکانیش که ڕاستی هه ناوه له. !! دمان موسمان بووین؟؟ ته خواناویه
نایان بۆئران برد ئران  ھاتن وپه دام هه ستی ڕژمی سه ده لی برای له العه زیزو مه عه
  حزبی وژمه وته ی ئه وه ش بۆئه مه دروا هاوکاری باشی کردن ئه کو به چه کداریکردن وبه چه
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شک  بت به ی هیچ نه وه ۆئهب ر خۆیان وه سه له  وه هن م بکه خوانینمسلمین که ی ئه ستنهوڕکخ
کانی  و سونه خوان ی ئه وژمه وته تی کردنی ئه  بۆدژایهاننگری خۆی الیه  بهکان بک سونه له
 قادر وانیش ئران حاجی شخ لی پش ئه ال عه العوسمان ومه  مه له جگه. تی تایبه ب به ره عه

دان  شی پئه کردن ومووچه کدار کردبووهاوکاری باشی ئه ک کوردی تری چه ناوک وکۆمه
کانی ئراق  ڕاندنی شعه ڕای ڕکخستن وهاوکاری کردن وڕاپه ره  سه مه ئه. ست به مان مه بۆهه

کانی هند  کانی تورکماننستان وشعه کان پاکستان وشعه فگانستان وشعه کانی ئه وشعه
عه ویه له  عه عهوشعه کانی تورکیاو شگشت  بی له ره نداوی عه کانی که کانی سوریا وش
  . . . غریب وهتد کانی لیبیاو مه  شعه گاته تا ئه نداوهه تانی که وه ده
وتووی کۆماری ئیسالمی ئران وفیداکاری  رکار که سه م خۆڕاگری ڕژمی تازه به 
دام  سه نگی ئران ئراقدا چۆکی به کانی جه ره به ران لهی ئ ری الوانی شعه ده به ڕاده له
ن  نگ بده بواری جه ورن خۆیان له چیتر نه بی ترسان که ره موعه ش هه مه عسداداو ئه وبه
ی  وه ل ئه گه زانی له  وباشیشی ئه وه خۆیدا چووه کیتر ئرانیش به الیه له، ئرانل  گه له
مان کاتدا  هه ڕنن له ی ئران تپه چوار چوه یان له قکه تی فه ی والیه ناتوانن بارنامه که

ر  سه  ئرانیش ئیتر له نگن بۆیه دا بجه بی سونه ره موو دنیای عه ر هه رانبه به ناشتوانن له
  ر چوار الوه هه کانی خۆیاندا له وی قایم کردنی سونوره ی خۆیان دانیشتن وهه که شه کراسه

ڕژمی کۆماری ر کاریان  سه  هاتنه ر له هه مریکا که کان وچی ئه تاکو دوژمنانیان چی سونه
شیمان   لی په وه ئستاشه به یاند بوو که مریکا ڕاگه تی خۆی بۆئه ئران دژایهئیسالمی 

  . ،  وه ته بوونه نه
  وه ئرانه کانیش له  ئیسالمیه که پانه ڕینی کوردستانی باشور وفراوان بوونی گۆڕه پاش ڕاپه 

تی  رۆکایه سه ی ئیسالمی به وه  کوردستان وبای بزوتنه وه  هاتنه وه کانیانه ت باهگش به
ل بای  گه لهکدار بوو  هزترین بای ئیسالمی چه به کهلی  العه العوسمان ومه مه

کیان گرتوو بوون   یه وه بینیه ئستادا ئهئیسالمی کگرتووی  یه خۆی له ئیخوانینمسلمین که
بوو  ک لیستیان هه مانی کوردستاندا یه رله ی په1992بژاردنی سای  هه ا لهت نک هه الیه به
نی  خاوه بوون به  نه هنا بۆیه ست نه ده مانیان به رله کانی په نگه ده%7 هموویان ل هه به که

وی  پی سروشتی ئران وبای توند ڕه م به به، دا1992سای  مان له رله کی په هیچ کوردسیه
بوو  رایی هه کو توندگه چه ڕیان به ر باوه لی هه العه ال عوسمان ومه  بای مه نهئسالمی سو

ڕگای تووندو  کدار بکرن وله  چه بوو که  نه وه ڕی به کگرتووی ئیسالمی باوه م بای یه به
مان  ک ئه الیه  له  چوونکه  دواوه کداریان دایه کو چه  چه ن بۆیه کانیان بگه  ئامانجه  به وه تیژیه

  وه بیه ره خوانینمسلمینی عه ن ئه الیه عس له دام وبه یی سه ر دڕنده به وایان پسپرابوو له
 خۆتان  وه که ڕگای ڕیکخستنکی بچه نھا له  ته  ئوه کاتی دروستکردنیان وتیان پویسته

 بکرن  رده وهر مان په و ئه شوازی تووند ڕه ر به گه یانزانی ئه خوان ئه  ئه ن چونکه دروست بکه
دا  که تای کاره ره سه ر له دام دا دانویان ناکوت وهه عسو سه ل ڕژمی به گه  له وه ئه
 خۆیان  له عس جگه دام وبه یانزانی سه  ئه ن چوونکه ده خوانیشی تک ئه ئه خۆشیان وله له
خوانی   ئهبوو بۆبا نتریان هه ی درژخایه مان بارنامه م ئه  به سیتریان قبوڵ نیه که

  . کوردستان
  . . . تی ماویه 
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