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ثيَشةكي
قسةكردن لة سةر بة سيكوالركردني ئيسالم يان هةبووني ضةند اليةةنيَكي
سةيكوالركردن لةةة خةةودي قورئةان مةسةةةلةيةكة زؤر طةنطةشةةة و ط توطةةؤ
هةلَةةةدةطريَت ! بةةةة واتةةةاى مةسةةةةلةيةغ نييةةةة سةةةا كرابيتةوة  ,يةةةان
يةكالكرابيتةوة  .وروذاندني ئةو مةسةلةية لة رِاستيدا زياتر ثةيوةندي بة
خود و تيَرِوانيين ئةو كةسانة وةية كة لة دةرةوةى بازنةى ئيسةالمبوونن
 ,كةةة ضةةؤن لةةة قورئةةان و س ةريِةى ثيَغةمبةةةرى ئيسةةالم دةِروانةةن  ,نةةةغ
ثةيوةندي بة طروث و بزوتنةوةيةكي ئيسالمي بيَت !! ئةم مةسةلةية لةة
ئةةةدةبياتي ئيسةةالمي كةةوردي زؤر كةةةم تةةاوتويَ كةةراوة! زيةةاتر خةةؤي بةةة
هةنديَك شت خةريك كردووة  ,كة دوور و نزيك لة طياني دةق دوورة! ئةم
ثارةية و توانةا طيانييةةي ليَةرة و لةةويَ لةة وةرطيَةران و نووسةيين ضةةند
ي بابةتي ئيسةالمي بةة شةيَوازي كةؤن يةان خوتبةةكاري كةؤن
بارةي هةند َ
جؤريَك لة خويَنةري مةردوو بةرهةةم ديَةنن!!! ضةؤن هةنةديَ هؤكةار يةان
دياردة هةن لة كؤمةلَطا زمان دةكةوذن  ,لةة كؤمةةلَطاي كةوردية هةنةديَ
وةرطيَران و نووسني هةية لة ناخة وة طةةورةيي ئةةم ئايينةة لةة دةروونةي
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هةنةةديَ كةسةةةوة لةةة ضةةةند بابيَتةكةةةوة كورتيدةكةنةةةوة!! ئةمةةة
ثرؤسةيةكة ئيسالمي ثيَ تريؤري سياسي و هزري و كؤمةآليةتي دةكريَت ,
نةغ بةرةو ثيَشةوةضووني بزاظي زانستبووني ئيسالم!!!!
دياردةيةكي تر لةة هةةناوي كؤمةةلَطاي كةوردي  ,كةة هةةر لةة اليةةن ئةةو
كةسةةانة دةوريَةةذيَنريَ كةةةة لةةة دةرةوةى ضوارضةةيَوةى ئيسةةةالمبوونن!
دميوكراسيةت لة ئيسالم و سؤشياليزم لة ئيسالمدا يان وةغ مةريوان وريا
قانع لة كتيَيب " ديةن و دنيةا " تةلةةفزيؤني ناليةا" دةلَيَةت :زؤر ئاسةايية
حزبيَكةةي ئيسةةالمي زووتةةر بةةة دميةةوكراتيزة بكةةريَ لةةة حزبيَكةةي عةةة اني
وةغ....يان ئةو ئيسالم و مةسيحيةت وةغ يةةغ دةبينيَةت! هةةروةها بةة
رِاي ئةو ئيسةالم وةغ تةةيريَكي مةاقوولَ لةيَ بكريَةت " كةة قةةبوولَي بيَةت
ذمارةيةةغ لةةة ذمارةكةةان بيَةةت "  .ئةةةو قسةةانة  ,نووسةةيين سةةيكولةريَكي
طةةورةى( بةةة تةمةةةن طةةةورة و خةاوةن ضةةةندين كتيَةةب ) كةةوردم وة بةةري
ديَنيَتةوة  ,كة لة بةةر ئةةوةى ئةةبا زةري ةةفاري ئؤثؤزسةيؤني هةنةديَ
كاري دةسةآلت بوو وزؤر كةي ي بة هةذار و فةقريي موسةلمانان دةهةات ,
ئةو سيكولةرةى كورد ناوي ليَنابوو يةكةم كةسي سؤشياليست لة ميَذووي
ئيسالمدا  .ئيَمة ضاغ دةزانني نة ةفاري بةاوةرِي بةة سةيكوالريزم هةةبوو
وة نةة دميوكراسةيةت و سؤشةةياليزم لةة ئيسةالمدا هةيةةة وة نةة ئيسةةالمي
ثيَويسيت بة ئةوة هةية كة بة دميوكراتيزة بكريَت!!
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بابةتيَكي تر كةة ئةةم نووسةينة لةة سةةري رِادةوةسةتيَت مةسةةلةى ئةةو
كتيَبانةية ,كة دذي قورئاني ثريؤز نووسراون ! نووسةر باوةرِ واية كة ئةو
نووسة رانة لة زاتي خودا تيَنةطةيشوون يان زؤربةى زؤري تةواو لة زمةاني
دةقةةةي قورئةةةان تيَنةطةيشةةةتوون!! ئةةةةو نووسةةةةرانة وةغ ئينسةةةانيَكي
ئةكادميي نة هاتوون دةقيَكي قورئان شرؤظة بكةن و ئةوةى دةلَيَن زادةى
بريكردنةوة و عةقلَي خؤيان بيَت  ,بةلكو وةغ ئةو تويَذةرةى زانكةؤ وانةة
كةةة هةنةةديَ نةةاوي هةنةةديَ سةرضةةاوة و ذيَةةدةري ئةةة اني  ,فةرةنسةةي ,
ئينطليةةةزي دةهيَةةةنن كةةةة نةةةةيانبينيووة وةغ ذيَةةةدةريَك بةةةؤ ثالَ شةةةيت
طرميانةكةيان بة كاري دةهيَنن!!ئةو جةؤرة خويَندنةةوة بةؤ قورئةان بةة
ضاويلكةى ةيرة-ئيسالمي دوورة لة ئةكادمييةت و هةةروةها قورئةانية
دوورة لةو تةرزة ديتنة  ,ضونكة بةر لةة ئةةوةي بةاوةرِي مليةارةغ و نيةو
مرؤظ بيَت ,ئةوا طوتاري بؤ مرؤظةكاني دةرةوةى بازنةى خؤيشي تي !!
ئةو كتيَبانةى دذ بة دةقي قورئةان بآلوكراينةةوة زؤربةةى زؤرى لةة اليةةن
كةساني ئيسالمي بة كتيَبيَك و دوو كتيَةب وةآلمدراينةةوة  ,بةةآلم ئةةوةى
ئيَمةةة تايبةةةت نييةةة بةةة كتيَبيَكةةي تايبةتةةةوة  ,بةةةلكو بةةة ش ةيَوازيَكي تةةر
داريَذراوة !! لة سةر زؤربةى كتيَبةكان قسةى خؤمان هةية !! بة واتاي
تةنيا لة سةر كتيَبيَك نيية !! لة رِووي زانياريةوة ئةو كتيَبانةةي وةآلمةي
كتيَبةكاني سيكيولةرةكانن لة كتيَيب ئيَمة بة زانياري ترن  ,بةآلم ئةوةى
هي ئيَمة لة هي ئةوان شيَوازي جياوازترة!
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ئةم كتيَبة لة سةر كتيَبيَكي دياكراو يان كةسيَكي دياركراو نادويَت  ,بةلكو
لةةة سةةةر هةةةموو كتيَبةةةكان و كةسةةةكان دةدويَةةت! ئةةةم هةمةاليةنيةةةى
كتيَبةكةةة ثةيوةسةةتة شةةيَوازةكةى كتيَبةكةةة  ,بةةة واتةةاي ئةةةو كتيَبةةةى
دةخيويَنيةوة وةغ كتيَبيَكةي شةيعر و شةيعرئاميَز لةة كةويَ دةسةت يَبكةي
دةس يَكي كتيَبةكةية تةنيا لة هةنديَ حالَةت نة بيَت .لة رِووي هونةريةوة
 ,نةغ ناوةرِؤكةوة هةروةغ كتيَبيَكي " رِؤمان _نؤظيَل " بة هؤي هةبووني
فالشةةباكيَك يةةان يادةوةريَةةك لةةة كةةويَ دةسةةت يَبكةى ئةةةويَ دةسةة يَكي
كتيَبةكةية !!!اليةنيَكيرتي كتيَبةكة ئةوةية لة سةر هةر بابةتيَكي ديةين
 ,سياسي  ,كؤمةآليةتي...قسةى خؤى هةية  ,هةرضةندة ئةو نووسةينانة
لة اليةن كةساني سيكيولةر يان ديين نووسرا بن!!!
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دةروازة:
ضةمكى عة انيةتى ئيسالم ،هيض ثةيوةندى بة ئيسالمةوة نى ية ،بةةلكو
ئةوة خويَندنةوةى رؤذئاواية بؤ ئيسالم .لة رؤذئاوا ،دين تةةناا دينةةو لةة
دنيةةةاى سةةةيكؤالريزمى رؤذئةةةاوا دةقةةةى دينةةةى( :ثةةةةميانى كةةةؤن old
 testamentو ثةميانى نوىَ -)new testamentة .لة ريَطاى ضةةند
ميتةةؤديَكى وةغ رةخنةةةى ميَةةذوويى و هةلوةشةةاندنةوة و بونيةةاد طةةةرى و
كؤمةلناسى مةعري ى تيَكسيت ئاييين و مةعري ي بونةتة دةقيَكى ئةةدةبى
بىَ طيان و لة هةموو جؤرة ثريؤزيةغ دارِميَنراون! لةسةر ئةم شةنطست و
بنةمايانةةةةوة رةوتيَكةةةى سةةةيكؤالريزمى رؤذئةةةاوايى و ضةةةةند نوسةةةةريَكى
رؤذهةالتى وةغ حممد ئةرةطؤن ،حةسةةن حةنةةفى ،نصةرحامد ئةبوزيَةد،
عةىل حةرب...هتد ئةمرِؤ دروست بوون و دةيانةوىَ بةو ميتؤدانةة هةةمان
خويَندنةوة بؤ قورئان بكةن.
ئةمة لةاليةغ ،لةاليةكى تر ،بة حوكمى ئةةوةى سيسةتةمى فةةرمانرةوايى
ئيسةةةالمى ،سيسةةةتةميَكى الهةةةوتى theology -نييةةةة و خةلي ةةةة
 ، caliphateخةلي ةةةةى سيسةةةتةم و فةةةةرمانرةواى مرؤظةكانةةةة نةةةةغ
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خةلي ةى خودا!! ئةوة رووبةريَكى زؤر فراوان لة هزر و فيكرو شةريعةتى
ئيسالمى بؤ بريكردنةوة و عةقل و هزري مةرؤظ واالكةراوة .ئةةم هةقيقةتةة
زؤريَةةك لةةة رؤذهةةةالتنا و ئةةةو نوسةةةرة سةةيكؤالريزمانةى رؤذهةةةالتى
سةرس ةرِمان و طةةومرا  astrayكةةردووة!! ئةةةوان لةةة ميَةةذووي ئةةايني لةةة
ئةةةوروثا وا لةةيَ رِاهةةةاتوون  ,كةةةة ئةةاييين مةسةةةيحيةت رِيَ بةةةةو جةةةؤرة
بريكردنةوانةةة نةةادات  .ئةوانةةة هةةاتوون رِةخنةةة لةةة قورئةةان دةطةةرن و
بانطاشةى ئةوة دةكةةن كةة بنةةماكاني عة انيةةت نةةغ هةرلةة رةفتةارو
طوفتار و طوتةارى ئيسةالمى بةرجةسةتةية بةةلكو لةة هةةناوى قورئانيشةدا
هةن!
ئةم كورتة نوسينة ثيَكؤىل ئةةوة دةكةات لةة ذيَةدةرى زانيةارى نوسةةرانى
وةغ حممد ئةرةطؤن و هاشم صاحل و عةىل حةةرب و نصةر حامةد سةةرةتا
ئةبوزيَد بكؤلَيَتةوة و ئةوة بسةة يَنىَ  ,كةة ئةةوان جطةة لةة لةة دووبةارة
كر دنةةةةوةى قسةةةةى دةشةةةتةكييةكانى سةةةاراى عةةةةرةب و قورةيشةةةيية
بةراييةكان و رؤذهةالتناسةكان هيضى تر نالَيَن! بة هيض جؤريَ قسةكان و
رِةخنةكانيان دةربارةى قورئةان دةرهاويشةتةى عةةقلَي خؤيةان نييةة !!
هةرضى ئةةو تويَةذة سيكؤلريسةتانةى كةوردن(ئةةم زاراوة رؤذئاواييةةم بةة
كارهيَناوة بؤ ئةوةى عة انيةتي عةرةبي جياي بكةمةوة ,ضةونكة زاراوة
عةرةبييةكةةة تةةةواو نييةةة و طومرِاكةةةرة !!!) ئةةةوة بةةة حةةوكمى ئةةةوةى
سةرضةةاوةكانى رؤذهةةةالتيان بةةة زمةةانى ئةةة انى ،فةرةنسةةى ،ئينطليةةزى
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دةست ناكةوىَ و تيَيان ناطةن ،ئةوة تةناا قسةكانى كةسةانى وةغ حممةد
ئةرةطؤن و ئةوانى تر "بة كوردى" بة كورد دةفرؤشةنةوة! ئةةوان كةورد
دةلَيَت  :تةقليدي تةقليةدن!!َضةونكة ئةةوةى دةربةارةى قورئةاني ثةريؤز
دةلَةةيَن زادةى عةةةقلَ و هةةزري خؤيةةةان نييةةة  ,بةةةلكو لةةة خويَنةةةةراني
داطريكةةةةراني كوردسةةةتاني طةةةةورة وةريةةةانطرتووة  ,نةةةةغ بةةةة رِاسةةةيت
رِؤشنبرياني ئةو نةتةوانة  ,ضونكة هةموو دةزانني كة ذمارةى خويَنةواران
زؤر و بؤرة  ,بةآلم ذمارةى رِؤشنبرياني هةر نةتةوةيةغ لةة ضةاو ذمةارةى
خويَنةواران كةمة !! هةر ئةو ذمارة كةمة وةغ قورئان خةؤي دةفةةرمويَ
 ":ئةدطاري كةساني دةطمةنة هةر ئةوانية لة كؤتةايي بةة سةةر زؤربةةى
زؤر و بؤر زالَ دةبيَ " هةر ئةوانة دةتوانن طؤرِان لة كؤمةلَطا بكةن  ,بؤية
سةيكيولةرة كوردةكةةان تةةةنيا ئامةةاذة بةةة كةسةةاني" خويَنةةةوةراكان " و
هةنديَ طومرِا لة بينيين رِاستةرِيَ بة ضاوي ئةقلَ  ,نةغ ضاوي ئاسايي !
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■ حممد ئةرةطؤن و عةىل حةرب و نصر حامد ئةبوزيَد
ضؤن لة قورئان دةرِوانن؟!

ئةرةطؤن  2101 -0928نوسةريَكى بةربةةرى جةةزائري بةووة  ,هيَنةدة
لةذيَر كاريطةرى رؤذهةآلتناسي دابووة هةتا ئةوةى بة وردى نوسةينةكانى
خبويَنيَتةةةةةوة دةرغ بةةةةةوة دةكةةةةات ,كةةةةة ئةةةةةرةطؤن نةةةةةغ هةةةةةر
قسةكةرى  spokesmanئةوان بيَت ,
بةلكو لة زؤر شت بةتايبةتى دةربارةى (قورئان) ليَ يان رازى نةبىَ! وةغ
بلَيَي ئةوةى ئةوان دةربارةى قورئان (لة رِووى زانياريةةوة ) كةمةة  .لةةو
بارةيةةوة هةةةر خةةؤي دةربةارةى رِةوشةةةكة دةنوسةىَ" :تويَذينةةةوةكانى
رؤذهةآلتناسى نةيانتوانيوة لة ضوار ضيَوةى وةسف رزطاريةان ببةىَ و بة
بةةة ديراسةةاتى رةخنةةةيى تةةةفكيكى قورئةةان!"مةسةةةلةى "تةةةفكيكي-
هةلَوةشاندنةوةى " قورئان لة ميَذة هةنديَ لة رِؤذهةآلتنناسةكان قسةى
خؤيان لة سةر كردووة هةتا هةنديَ تويَةذةري كةوردي ثابةنةد بةة ياسةا و
رِيَسةةةاكاني قورئةةةان ماسةةةتةر و دكتؤرةكةةةةيان لةةةة سةةةةر "قورئةةةان و
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رِؤذهةآلتنناسةكان " يان " فةرموودةكاني ثيَغةمبةر و رِؤذهةآلتنناسةكان
"-ة!!
بانطاشاكانى ئةرةطؤن دةربارةى قورئان زؤرن ،بةالم تةناا جةخت لةسةر
ئةوانة دةكةين  ,كة ئةو بة دروسةتى لةة رؤذهالتناسةةكانى وةرطرتةوون و
كةضةةةي ئةةةةوان بةةةة كةمتةرخةةةةةم لةةةةو رِووةوة دةزانةةةيَ و نوسةةةةةرة
سةيكؤالريزمةكانى كةوردية ئةةو قسةانةى ئةةويان جةاريَكى تةر (بةةناوى
خؤيانةوة!) بآلويان دةكةنةوة:
يةكةم
بانطاشةى ميَذوويةتى (دةقى) قورئانى
ئةم تيؤرة بانطاشةى دارِنينى هةةموو جةؤرة ثريؤزيةةغ لةة دةقةى ئةايينى
دةكات .بة طويَرةى ئةم تيؤرة هةيض جياوازيةةغ نييةة لةة نيَةوان دةقيَكةى
ئاينى و دةقيَكى ئةةدةبي يةاخود ميَةذوويى .ويَةراى ئةمةة  ،ئةةم تيةؤرة
بانطاشةةةى ئةةةوة دةكةةات كةةة هةةةر دةقيَةةك هةةةر ناسةةنامة و سةةيما و
ئةدطاريَكى هةةبىَ ،لةة ذيَةر كاريطةةرى دةقيَكةى تةر دا دة بيَةت و كةار لةة
دةقيَكةةى تةةر دةكةةات  ,بةةة واتةةاي ئةةةوةى لةةة قورئةةان هةةاتووة  ,لةةة ذيَةةر
كاريطةري ئينجيل و شيعري جاهيلي دابووة!!! لةو بارةوة زؤر كتيَةب و
وتار بآلوكراينةوة .تةها حوسيَين ميسري لة ثيَشةوةى ئةو نووسةرانة بوو
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 ,كة با وةرِي بةو تيؤرة بوو و هةةتا كتيَبيَكةي نووسةي بةة نةاوي ئةةدةبي
جاهيلي !!
ئةم تيؤرة زادةى بريكردنةوة و هزرى ئةرةطؤن نى ية  ,بةلكو (يؤليؤ
فلااوزنى) ي رؤذهةَالتناسى ئة انى هةةولَى دا لةسةةر تةةورات و ئينجيةل
ثيادةى بكات هةر ئةو بة ثىَ ى هةندىَ سةرضاوة بة رابةةرى ئةةم تيةؤرة
دادةنريَةةت .هةةةروةها كؤمةةةليَك رؤذه ةةَالتنا بةةة ضةةةند سةةالَيَك ثةةيَة
ئةرةطؤن كتيَبيان لةسةر "ميَذوو" و ميَذوويةتى قورئةان نوسةييوة ،هةةر
بؤ منونة:
 ئةدوارد سيل :ثةرةسةندنى ميَذوويى قورئان . طؤستاف فايل :دةروازةيةكى ميَذوويى رةخنةيى بؤ قورئان . نودكة :ميَذووى دةقى قورئانى. هةروةها (بوتيةة) ى فةرةنسةى و ريَجةس بالشةريى ئةة انى هةريةكةةكتيَبيَكيان هةية بةناوى "ميَذووى قورئان" ئةدي نويَبوونةكةةى ئةةرةطؤن
لةةة كةةويَ يةةة؟؟ ئةةةو جطةةة لةةة رِؤذهةآلتنناس ةيَكي نةةويَ ضةةي دةربةةارةى
هةلَويَسيت رِؤذهةآلتنناسة كؤنةكان زياد كرد!!
ئةوانة هةموو دةيانةةوىَ قورئةان وةغ "دةقيَكةى" ميَةذوويى خبويَنةةوة و
ئةرةطؤن لةوان زياتر دةيةوىَ هةتا خويَندنةوة و تاويل بةؤ قورئةانى نةاو
دلَ و دةروون و قورئانى نوسراو بكات هةروةها بانطاشةى ئةوة دةكات
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كة دةبىَ قورئان وةغ هةر دةقيَكى تر بة ميتؤدى وةغ رةخنةى ميَذوويى،
رةخنةةةةى تةةةةفكيكى و زمانةةةةوانى سةةةيمائيايى شةةةرؤظة بكةةةرىَ .ئةةةةم
خويَندنةوةى ئةرةطؤن بؤ قورئان نةغ وةغ زانيارى لةو كتيَبانةى سةرةوة
وةرطةةةرياوة ئةةةةوة وةغ "ئايةةةديؤلؤذيا"
ئةفسانةكانى مةترياليزمى ميَذوويية!!

هةةةةر دووبةةةارة كردنةةةةوةى
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دووةم:
بانطاشةى "ئةفسانةبوونى" دةقى قورئانى
مةسةلةى بة "ئةستورة" خويَندنةوةى قورئان هاوكات لةطةةلَ دابةةزينى
قورئان و دةولَةتى ئيسالمى لةسةردةمى ثيَغةمبةردا هةةبووة .بةة واتةاى
ئةو مةسةلةية بة قةد قورئان كؤنةةو لةة قورئةانية ئةةو ِرايةةى دذةكةانى
قورئةةان لةةة ضةةةند ئايةتيَكةةدا هةةاتووة .ئةةةو خويَندنةةةوةى ئةةةرةطؤن ب ةؤ
كوشتنى ثريؤزى و ئامسانيى قورئانة! دةربارةى نكةؤىل كردنةي سةي ةتى
ثةةريؤزى لةةة قورئةةان و هةةةروةها خويَندنةةةوةى قورئةةان وةغ "طوتةةاريَكى
ئوسةةتورى" يةةان "دةقيَكةةى ئوسةةتورى" ,ئةةةوة هاشةةم سةةاطى وةرطيَةةرى
زؤربةى كتيَبةكانى ئةرةطؤن دةنوسىَ" :ئةرةطؤن لة ريَطةى بةةكارهيَنانى
ميتةةؤدى ئامةةاذة دةيةةةوىَ خويَنةةةرى موسةةو ان لةةة هةةةذموونى دةقةةة
ثريؤزةكان رزطار بكات"

16
www.dengekan.com

ئاييين كورد

7607/60/72

سىَ يةم:
ناكرىَ قورئان سةرضاوةيةكى تةشريعى بيَ
ضةند ساليَك ثيَة ئةرةطؤن مستةفا كةةماىل دامةزريَنةةرى توركيةاى نةوىَ
وتويةتى زةمةنى ئةوة بةسةر ضوو كتيَبيَك باسى هةجنريو زةيتةون بكةات
ياخود بانطاشةى ئامسانى بكات و حوكمى ئيَمة بكات!! مسةتةفا كةةمال
جطة لة ثياويَكى عةسةكةرى ضةى تةر نةةبوو خةاوةن هةيض فةلسةةفةيةكى
سياسةةى يةةاخود ميتةةؤد و زانسةةت و هزريَةةك نةةةبوو ،بةةةالَم ضةةونكة ثيةةاوى
ئينطليز بوو هةموو سرتاتيذيةكانى ئينطليزى لة توركياى نوىَ ثيةادةكرد و
عة انيةةةتى ئيلحةةادى و دكتةةاتؤرى و شةةؤظينى بةسةةةر توركيةةاى نةةوىَ دا
سةثاند! ئةرةطؤنية وةغ مستةفا كةمال و عةىل عبةدالرزاق و بانطاشةةى
ئةوة دةكات  ,كة ناكرىَ قورئان وةغ ياسايةغ شةريعةتةكةى لة دةولَةةت
بةكاربىَ! لةوبارةيةوة دةنوسةىَ " :ئةةوة وةهميَكةى طةورةيةة كةة خةةلك
ضاوةرىَ ى ثةيوةنديةغ لة نيَوان قورئان و شةريعة بكات؟!"
ويَراى ئةمانة  ،ئةرةطؤن لة ريَطاى ضةند ميتؤد و تيؤرى ترةوة
هةلوةشانطةريى ،ئةسرتؤثؤلؤذيايى دينى و كؤمةلناسى مةعري ة دةيةوىَ
هةموو ثريؤزييةغ و ئامسانييةغ لة قورئان دا بربىَ ....ئةمانة
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نوىَ نيني  ,ضونكة لةسةردةمى زيَرينى ماركسيةتدا هةموو خويَنةريَكى
جدى ئةو ئةفسانانةى لة ماركسيةتى دياليَكتيكى خويَتدؤتةوة و بؤشى
دةركةوتووة كة بة هيض ثيَوةريَك و ميتؤديَك ناكرىَ قورئان لة هةذموونى
ةيب و ثريؤزى و "هةر زةمةنى" دةربايَنرىَ .ويَرِاي ئةوة ئةو
خويَندنةوةيةى بؤ ئينجيلةكان كراوة ،بؤ قورئان ناكرىَ  ,ضونكة قورئان
وةغ (دةق )textمامةلةى لةطةلَ ناكرىَ و لة ذيَر كاريطةرى هيض دةقيَك
دا نةبووة و نابىَ!

نةسر حامد ئةبوزيَد 2101 -0916
نةسر حامد ئةبوزيَد لة رؤشنبريى ئةمرؤدا زياتر كارى لةسةر "هةةذموونى
دةق" و "هيَرمؤنتيكا" كردووة .ئةو دووة  ،زياتر دةرهاويَشتة و زادةى
كةلتورى رؤذئاوان لةسةر قورئان .هيَرمؤنتيكا ،يةاخود تاويةل زاراوةيةةكى
كةنيسية لة بوارى ديراساتى سيؤلؤذى بةكاردةهات .لة بنةةرةتية ،ئةةو
تيؤرة هةر بؤ شرؤظةكردنى كتيَبى "ثريؤز" بووة .ئةبوزيَد وةغ ئةرةطؤن،
لة زؤربةى كتيَبةةكانى وةغ (اشككالية الركراءة واليكات التاويكل مفهكوم
الككند دراسككة و اككوم الرككر ن) هككةروةها دكتككؤرا نامةكككةى :فاسككة
التاويكل .....هتةد دةيةةوىَ ئةةةو تيةؤرة رؤذئاواييةة لةسةةةر قورئةان تةةاقى
بكاتةوة و خؤى وتةنى دةبىَ مرؤظ لة هةذموون و دةسةالتى دةق رزطارى
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ببىَ .لةبارةى قورئان و هةذموونى دةقى قورئان لة ضةند شةويَنىَ دةلَةىَ:
"القران هو النص االول والمركزى في الثقافة ...لقد اداا القدران
هو النص بدال وال الهدد  ...فدالنص فسهد –القدران -يؤسد ااهد
دينددا وهرا دددا فدددي الو ددد فسهدد  "...لدددة "االمدددا العدددافهس و هاسددد
االي ولوج ة الوسط ة" بة ئاشكرا دةلَىَ :كاتى ئةوة هاتووة كة قؤنةا ى
موراجةعةو طواستنةوة ببةزيَنني بةرةو قؤنا ى رزطاركردنى نةغ تةناا لةة
دةسةالتى دةق بضني بةلكو خؤمان رزطار بكةين لة هةموو دةسةةلَاتيَك ,
كة ئاستةنط بؤ كاروانى مرؤظ لة جياان دادةنىَ ...ثيَويستة هةةرزوو هةةر
ئيَستا ئةمة بكةين بةر لةوةى تؤفان ِرامامنالَىَ"! ئةةو ديةد و بؤضةونانةى
ئةبو زيَد هيض شتيَكى زياترى لةوةى رؤذهةآلتناسةةكان و ئةةرةطؤن زيةاتر
نيية ،ئةوةندة نةبىَ ئةبوزيَةد هةةولَ دةدات لةة بريتةى تةفسةريى قورئةان
تاويل بؤ قورئان بكات ،تاويل ية الي ئةو هةولَيَكة بؤ دؤزينةوةى مانةا .
ئةو مانايةي ئةو بة دواي ويَلَ بوو لة هةولَ و ئاكامةكاني ئةرةطؤن تيَ ةرِي
نةكرد! هةر بؤية هةر قسةكاني ئةرةطؤن لة بارةي ميَذوويةةتي لةة ضةةند
شويَنيَك دووبارة دةكاتةوة":قورئةان دياردةيةةكي ميَذووييةة.....قورئةان
بةرهةميَكي زمانةوانيية...قورئان رِؤلَةى ذينكةكةيةتي"..
عةىل حةرب لة هةردوو كتيَيب (نرد احلريرة) و (نرد الكند) بة جؤريَكى
جياوازتر لة حممد ئةرةطؤن و نةسر ئةبو زيَةد قسةة لةسةةر "عة انيةةتى
ئيسالم" دةكات :ئةو هةولَ دةدات لة دةرةوةى ليَكدانةوة و راظةة كردنةة
جياوازةكةةانى نةةاو طةةروث و ريَبةةا زو تاي ةةة جياوازةكةةانى ئيسةةالمدا بةةوار و
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ئةطةرى بة عة انى كردنى ئيسالمى بدؤزيَتةوة .ئةو نايةويَ وةغ جةمال
بةنا قسة لة سةر رِي ؤرمي ئاييين ئيسالمي بكةا يةان وةغ حممةد ئةارطؤن
قورئان بة ئينجيةل بكةا  ,بةة آلم وةغ حةسةةن حةنةةيف لةة نةاو ئيسةالمي
ثراكتيكيةةدا دوور لةةةة تيَكسةةةتة ثريؤزةكانةةدا بةةةة دواي "عة انييةةةةتي
ئيسةةالمي " دةط ةةرِيَ ..بةةة قةةةولي خةةؤي هةةةر لةةةويَوة "بةةة ميتةةؤديَكى
شةةةيكارى و ديةةةديَكى رةخنةطرانةةةةوة ميَةةةذوو و كةلةةةةثورى ئيسةةةالمى
دةخويَنيَتةوة و لةويَشةوة ئةو رةط و ريشة عيلمانيانةةى دةسةت نيشةان
دةكات كةة بةة هةؤى ثراكتيكةة سياسةى و كؤمةاليةةتى و شةةرعيةكانةوة
دروست بوون" .ط .سةرضاوة ،ذ ،8 .ل .44-45
ئةةةو خويَندنةةةوةى عةةةىل حةةةرب بةةؤ دةرةوةى دةق و قسةةةكردن لةسةةةر
ئيسالمى ثراكتيكى لة حوكم و كؤمةلَ و شةريعةتدا هةر دؤزينةوةي خؤى
ى:
َكك َ
نيية ،ئةوةتة خؤى بة راشكاوى لة ديداريَكى "العرق االوسد " دةل
" وافا ال ادعي افنا كهرب افتجنا فظريات و مساه م ج ي ة اسدا لمدا
هو منتج في الهالم"! عةرةبى ناو بازنةةى سةيكوالريزم وةغ كةوردى نةاو
ئةو بازنةية نةيتوانيوة هزرى تايبةت بةة خؤيةان بئافريَنىَةت بةؤ ئةةوةى
ناسنامةى كةلتورى خؤى هةبىَ وةغ بريمةنديَكى رةسةةن نةةغ بريمةنةد و
هزرظانى ناو دمياطؤذيةتى راطةياندن بناسرىَ .ئةو كؤن راسةى ئةستةنبول
كةةةة بةةةةناوى "مدددؤهمر الهدددالمي لس هدددسة و مدددؤهمر االه ددداد الهدددالمي
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لمنظمددات الس هددسة" بةسةةرتا  ,كةةة ( )0011فةيلةسةةوف و زانةةاى ()84
دةولَةت ئامادةبوون (هيض) يان عةرةب نةبوون!!
رؤشنبريى كةلتورى عةرةبى سيكوالريزمي رةسةن نى ية  ,خؤرسك نيية،
بةلكو دوو رةطية هةروةغ ضؤن ئةرةطؤن نكؤىل لةوة ناكةات ،ئةةوة عةةىل
حةربية دةلَىَ" :افا س ل القران كما افس س ل جمدواية افالهدون و
ابد عربدس واي دا م عددل فوكدو " ...ئةمةة باشةةرتين بةلَطةيةة  ,كةةة
نووسةر بة زاري خؤي دةلَيَ كة ئةوةى ئةو دةنووسيَت زادةى بريكردنةوة
و ئةقلَي خؤي نيية  ,بةلكو ذيَدةرة هزرييةكاني ئةو  ,ئةو كةسانةن كة لة
دةرةوةى هزري زاتةي مةرؤظ خةؤين و دذ بةة هةزري ديةنني  ,بةة تايبةةتي
ئيسالم!!!
سيكيوَالريزمى كوردى و ضةمكى سيكيوَالريزمى ئيسالمى
لة دواى قوَنا ى خةالفةتى رِاشةيدى ،سيسةتةمى فةةرمانرِةوايي لةة والَتةى
موسلَمانان ضةند طوَرِانكارييةكى سيستيماتيكى بةخوَوة بينيووة .هةنةديَ
نووسةةةةر باوةرِيةةةان وايةةةة لةةةةماوةى سةةةالَى  323هةةةةتا  0921جةةوَرة
عة انييةتيَك هاتوَتة ناو سيستةمى حوكمرِانى ئيسالمى .لةة سةالَى 323
موعاوية دةسةآلتى ئةجنوومةنى شوورِاى لة خةالفةت (سرِ) كرد و (تيوَرى
دةسةآلتدان بة كورِ لة دواى باوغ) ى داهيَنا ،ئةو سيسةتةمة مرياتطرييةة،
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سيستةميَكى كوَنى ئةم راتوَر و مريانةى بةووة .ئةةو ثرِوَسةةية لةة هةنةديَ
ماوةى حكومرِانى ئةمةويةدا دربيَكةى خراثةي لةة سيسةتةمى ئيسةالمى دا،
ضونكة دةسةآلتى (بةرةبابى ئومةية) دةستيان بةسةر زوَر ثيَطة سياسةي
و ثوَستة طرنطةكانى خةالفةةت داطةرت  ،هةةروةها هةنةديَ دةسةةالَتدارى
ئةوسا مةسةلةى (نةتةةوة)يةان ،وة ثةيَة (ئومةةى ئيسةالمى) ئيَخسةت و
هةريةكيَ باوةرِى بةو تيَزةى ئةوان نة بووبيَ بة (شةعوبي) ناويةان دةبةرد
هةروةها ( ةةيرة عةةرةب) يةان بةة (مةةواىل) دادةنةا .لةةناو دةسةةالَتية
ثةيرِةوى تيوَرى (اهل الثقة بل اهل الكساء) يةان دةكةرد! لةةو نيَةوة ،
ضةند ياخى بوونيَك لة دذى ئةو جوَرة دةسةآلتة نةغ دينةكة بةرثابوون –
هةتا سالَى  231كوَتةايي بةةو دةسةةالَتة هةات! لةة نةاو ئةم راتؤرييةةتي
عةباسي و عومسانية شيَوازي حوكمرِاني نةطةرِاوة بةؤ "شةورةيي"...لةة
سةر ئةو ميَذووة و كةلتورةوة
بةشةةيَكك لةةة سةةيكوَالريزمى كةةوردى ،سةةةرةتاى حةةوكمى ئةمةةةوى بةةة
دةركةةةةوتنى (عة انييةةةةتى ئيسةةةالميي) ناودةبةةةةن .ئةةةةم (رِا) يةةةة
دووبارةكردنةوةى رِاى رِوَذهةالتناسةكان و (رِا) يةكةى (عةىل حةةرب) ة .
ويَناكردنى دةسةالَتى ئيسالمي بةدةسةآلتى كةهنووتى كةنيسا زوَريَةك لةة
رِوَذ هةآلتنا و عة انييةةكانى رِوَذهةةآلتى بةة ئاراسةتةيةغ دابةردووة كةة
ئايةتى (شاواهم في األمر) و (م هدا س مةديندة – كةة تةةواوى مةافى
هةةاوالَتيبوونى) بةةوَ هةةةمووان لةةةخوَطرتبوو  ،بانطةشةةة بةةوَ عة انييةةةتى
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ئيسالمى بكةن ،بةآلم ئةمة ئيسةالمة كةة مامةلَةة لةطةةلَ (ديةن) و (دنيةا)
دةك ات و دةسةالَتى كةةهنووتى لةة دةولَةةت رِةتدةكاتةةوةو رِووبةةريَكى
طرنط لةبةردةم زهن و هزر و بريكردنةوةى مروَظ واالَ دةكات كة بةشداربيَ
لة شةريعةت و فيقاى ئيسالمى!
بزاظةةى سةةيكوَالريزمى كةةوردى – كةةة هيَشةةتا خةةاوةن ئوَرطةةان و ناسةةنامةو
رِوئيةةاى خةةوَى نييةةة و دةرهاويَشةةتةي ئةةةزموون و ئةةةدةبياتي حيزبةةي
ئايةديؤلؤذى كةةوردي سةةةردةمي ملمالنيَةةي شةةاخة..هةةةروةغ ضةةؤن حيةةزب
رِةخنةةةى لةةة عةةةقلَ و كةةةلتوري ئيسةةالمييةوة دةطةةرت و شةةيَوةيةكي
ئةفسانةيي و ئوستوريي لة زةين و هزري موريدةكاني دةضاند...لة مةة
زيةةاتر مةسةةةلة ئايديؤلؤذييةةةكان فاكتةةةري ليَكاةلوةشةةانةوةي حيزبةةي
عة اني –ماركسي كةوردي بةوون...لةة نةاو ئةةزموني حةوكمرِاني كورديةا
حيزبةةي الئيكةةي كةةوردي لةبةةةر ضةةةند هؤيةةةغ نةةةيتواني لةةة سةةةر ثةةرؤذة
ماركسيةكةي بةردةوام بيَ و رِةخنة لة ئيسالم بطريَ :هةرةسي شيوعيةت
لةةة سةةؤظيةت و والتةةة سؤشياليسةةتةكاني ئةةةوروثاي رِؤذهةةةآلت هؤكةةاري
بنةرِةتي الوازبووني ثرؤذةي حيزبي سيكيؤالريزمي كوردي بوو هةروةها ,
سيستةمي كؤمةلَطاي شار وةغ شاخ نيية حيزب دةيزاني ناتوانيَ ضيرت كار
لة سةر ئةةو ثةرؤذة سةيكيؤالريزميية بكةات ...ليَةرة دةوري رِاسةتةوخؤي
حيزبي ماركسي – كؤمؤنيسيت لة ثرؤذةكة تةواو بوو!! ثرؤذةكة تةسليم
بة ئة و نوسةرانةي بة ناو دةرةوةي حيزب كرا و بودجةيةكي ضةور بؤ ئةو
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ثرؤذة كؤنة نويَية تةرخانكرا ,بة جؤريَ لةة دواي باآلدةسةيت ئةةمريكا لةة
ناوضةكةدا  ,ضةند رِؤذنامة و طؤظاريَك تةرخان كةران بةؤ رةخنةة طةرتن لةة
ئيسالم و دياردةي ئيسالمي..
بةرةي بة ناو رؤناكبريي سيكيؤالريزمي كوردي لة ضةند رِيَطايةكى تر,
جيةةاواز لةةة حيةةزب دةيةةةوىَ (رِةخنةةة) لةةة قورئةةان بطةةريَ ! ئةةةو ج ةوَرة
طوتارة ليَلَةى و تارماييةةكى زوَرى لةة هةةناوى خةوَى هةةلَطرتووة .ئةةو
ئاراستة نا -رِوونةى ئةو طرووثة  ،طوتةارى بةشةيَك لةة حيزبةى ئيسةالميي
كورديشةةي تووشةةي نةةا-رِوونةةى كةةردووة .ئةةةوان ،بةةةزوَرى ،قسةةة لةسةةةر
شةريعةتى ئيسالم و بةارى كةسةيَتى و شةةريعةتى ئيسةالم و دةسةتوورى
هةةةريَم و ضةةةند ذنةةى دةكةةةن.و تةةةئويلكرني هةنةةديَ ئايةةةت بةةة ثيَةةي
شةنطسةةةةةتةكاني ميَذووطةةةةةةرايي ئةةةةةةرةطؤن و هيَرمؤنتيكةةةةةاي ئةةةةةةبو
زيَدةوة....هتد دةخويَننةوة ،هةموو ئةمانة بة شيَوةيةكى نارِاستةوخوَ
(بانطةشةكانى) ئةرةطوَن دووبارة دةكةنةوة.
شةريعةتى ئيسالمى بة طويَرةى ليَكدانةوةى مةزهةبي دارِيَةذراوة ئةمةة
وايكردووة بواريَكى زوَر لة هةموو شويَنكاتيَكدا لةبةردةم عةةقلى سةةليمى
مروَظيَكى سةليم واالَبيَ .ياساى بارى كةسايةتى عيَراقةى بةة زوَرى لةسةةر
بنةم اكانى ئيسةالم دارِيَةذراوة و دةسةتوورى هةةريَمية لةبةنةدى شةشةةم
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بنةماكانى شةةريعةتى ئيسةالمى بةة سةرضةاوةيةكى سةةرةكى ياسةادانان
داناوة.
ضةس اندنى ئةم برِطةية لة حكوومةتى عةة انى كةوردى دةطةرِيَتةةوة بةوَ
دةسةآلتى بة دا و كاريطةرى ئيسالمييةكانى كوردستان!
طروثى سيكوَالريزمى كوردى ئةو برِيارةى حكوومةتى (عة انى مةةدةنى)
كوردى بة (هةرِةشة) لةسةر ئازاديية رِةهاكانى خوَيان دادةنيَن و هةروةها
وةغ ئةرةطوَن بانطةشةى ئةوة دةكةن كة ضوَن دةبيَ شةريعةت لة ياسةا
و دةستوورى والَت جيَطري بكريَ ؟! لةو بارةيةوة ،ئةو طرووثةة خةةريكى
(ئيمةةزا كوَكردنةةةوةى) خةةةلَكى عةةةوام و كةسةةانى وةغ خوَيةةان بةةوون ب ةوَ
ئةوةى ئةوة نةضةس يَ !! بةآلم بزاظةكةيان هيضى ثيَنةكرا !!!
ضةند ذنى ،يةكيَ لةو مةسةةالنةية كةة هةةردوو عة انييةةتى كةوردى زوَر
كارى لةسةر دةكةن و ئةو رِيَ يَدانةى (خودا لةة ئايةةتى سةيَ ى سةورِةتى
(النهداء) " يان بةة ناهةةق و سةةردةم بةسةةر ضةوو نةاو دةبةةن يةان بةؤ
ضةواشةةةكردني خةةةلَكي عةةةقلَ دةلَ ةيَن ضةةةند ذنةةي تةةةناا بةةة ثيَغةمبةةةر و
سةحابة ثةرَةو دةكريَ!!!  .ئةمةة هةةر دووبارةكردنةةوةى رِايةةكانى
ئةرةطوَن و نةسر حامد ئةبو زيَةدة كةة هةةولَيان دةدا لةة ثةةناى (تيةوَرى
رِةخنةى ميَذووطةرايي) و هةرموَنتيكا شكوَ و ثةريوَزى قورئةان نةةهيَلَن و
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خويَندنةوةى ترى بوَ بكةن بةوةى ماناو مةدلوولةةكانى قورئةان وةغ هةةر
دةقيَكى تةورات و ئينجيل بة طويَرةى زةمان و مةكان دةطوَرِيَن !
ئةو تةئويل كردنة ،دةسةالَتى قورئان ثةغ دةخات  ،ضةونكة ئةةو ئايةتةة
بةة هةيض ئايةةتيَكى دى قورئةان (نةسة ) نةةكراوة .ئةفسةو بةشةيَك لةةة
رِوَناكبريانى حيزبةي ئيسةالمية (شةةرم) لةةم ئايةتةة دةكةةن !!! هةةتا
ثةروةردةى بةشيَك لة خوشكانى ئيسةالمية بةةدةر نييةة لةة كاريطةةرى
دمياطوَذيةتى سيكوَالريزمى كوردى !! نووسةرى (ئوَقيانووسيَك لة تاوان)
لةةة ضةةاوثيَكةوتنيَكدا دةلَةةيَ ديةةاردةى لةش روَشةةي زوَربةةةى شةةارةكانى
كورددستانى طرتوَتةوة بة جوَريَ تةناا لة هةوليَر و سليَمانى زياتر لة دوو
هةةةزار (لةش روَشةةطة) هةةةن !! لةةة بةرانبةةةر ئةةةوة بزاظةةى سةةيكوَالريزمى
كوردى ،دةسةآلتى عة انى كةوردى تاوانبةار دةكةات بةةوةى بةشةيَك لةة
بةرثرسةكانيان لة ثةتاى ئةو دياردةوةن !
باوةرِ ناكةم هيض ئيسالمييةغ طومانى لةو فةةرموودةى ثيَغةبةةر (سةةالمة
خواى لةسةر) هةبيَ كة دةفةرمويَ "باشرتين سةةردةم ،سةةردةمى منةة،
ثاشان سةردةمى دواى من "....،قورئانية لةبارةى ئةوانةوة دةفةرمويَ
"اضدي

عدندم واضدوا عند " .لةةةو سةيَ سةةردةمةدا  :سةةةردةمى

ثيَغةمبةر  ،سةردمى سةحابة  ،سةردةمى تابعني – دياردةى ضةةند ذنةى
زوَربةى كوَمةلَطاى ئيسالمى طرتبوَوةو هيض ئاريشةيةكى كوَمةآليةتية لةة
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ئةةارادا نةةةبووة  ,كةةة هةرِةشةةة بةيَ لةسةةةر ئةةافرةت وةغ ئةةةمرِوَ لةسةةايةى
سيكوَالريزم و عة انييةتى رِوَذئاواو رِوَذهةالَت خةريكة هةموو رِيَزو شكوَ و
قةدريَك لة ئافرةت دةسةنريَتةوة !! نازامن ئةو بيَرِيَزيية سيَكسةييةي لةة
فيلم و رِيَكالم و دةزطاى رِاطةياندنى رِوَذئاوا بة ئةافرةت دةكةريَ  ...مافةة
دةدريَ بة ئافرةت ؟!
ئةم (كوَششة) ى سيكوَالريزمى كوردى  ،بيَ دةنطى و شةرمى بةشةيَك لةة
ئيسال ميي كوردي نارِاستةوخوَ كوشتنى قودسةيةت و حةيييةةتى قورئةان
ناطةيةنيَ ؟! يان هةر رِيَك تةسليم بةوون بةة بانططةشةةكانى ئةةرةطوَن و
ئةبو زيَد ناطةيةنيَ بةوةى دةبيَ (ميَذووييةتى) قورئان بضةس يَ ؟!
هةموو ئةلتةرناتيظةكانى ضةند ذنى :مانةوةى قةيرة و كوشتنى حةزى ئةو
ئافرةتانةةة لةةة سيَكسةةي شةةةرعى و ثةرةسةةةندنى (زةواجةةى عةةورفى) و
(زةواجةةى موتعةةة) و (طيَرل ريَنةةدى رِوَذئةةاوايي) و (دوَسةةت و قةةل و يةةار) ى
كةةةوردى  ....شةةةةرمةزارى نةةةيني بةةةوَ مروَظايةةةةتى ئةةةافرةت ؟! ئةةةةوة
سةيكوَالريزمة  ،الى ئاسةايية لةش روَشةي هةةةبيَ هةةتا لةهةنةديَ رِوَذنامةةة
كردنةوةى (مةهلا) بة ثيَويستييةغ دةزانن بوَ دامركاندنةةوةى شةةهوةى
ثيةةاو !! هةةةتا ئةةافرةتيَكى سةةيكوَالر دةلَ ةيَ  :ئةةةو ثياوانةةةى لةةةدةرةوة
سيَكس دةكةن  ،ئاريشةةيان لةة مالَةةوة لةطةةلَ ذنةةكانيان كةةمرتة !!!
نةةازامن لةةة عةةةقلى ئةوانةةةدا  ،هاوسةةةرطريى تةةةناا بريتييةةة لةةة تيَركردنةةى
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ئارةزووة سيَكسييةكانى ثياو ؟ ئةدى ذن ؟! ئةوية وةغ ثياو (لةشةكرِ)
رِيَي ثيَ بدريَ لةشي لة رِقي خيانةتى زةوجى ثياوةكةى هةرِاج بكات ؟!
بريمةنددةكانى رِوَذئاوا مةندةهوَشن بة طيانى هاوسةرطريى كوردى  ،هةتا
دةسةآلتداريَكى ئةوروثا لة ديداريَكى لةطةلَ رِوَذنامةى (رِووداو) بة ئاشكرا
وتووويةتى ئةوةى ئيَمة بة خوَمان كررد ئيَوة نةيكةن !!
ئةلتةرناتيظى ئةو (بةشةة) ى ئيسةالميى كةوردية ضةي يةة كةة شةةرم لةة
ئايةت ضةند ذنى دةكات ؟! زةواجى فريَندة ؟ زةواجى مسيارة ؟!
لة اليةكى تر  ،بزاظى سيكوَالريزمى كوردى دةيةويَ وةغ ئةرةطوَن و ئةبو
زيَد و حةسةن حةنةفى ....هتد كار لةسةر ضةريِوَكةكانى قورئةان بكةات و
ئةو ضريوَكانة بة ئةفسانة و ئةستوورِة ناو ببات .ئةمة وةنةبيَ شةتيَكى
نويَ بيَ  ،قورئان ثيَة رِوَذهةالتناسةكانية قسةى قورِةةيشييةكانى لةم
بارةيةوة رِاطةياندووة.
ئةو باسانةى ئةوان دةيكةن هيضى زادةو بريكردنةوةو دوَزينةوةى عةةقلَى
خوَيان نيية  ،بةلَكو ضةند نووسةريَكى عة انى عةرةبى بانططةشةى ئةوة
دةكةن كة ئةو ضةريِوَكانةى قورئةان لةة (تةةورات) يةة دا هةةن و قورئةان
لةوانى وةرطرتووة !! هةروةها وةغ ئةرةطوَن دةلَيَت ئةوانة (حيكايةتن)
ئةستوورِين  ....باسكردنى بةشيَ ك لة ضريِوَكةكانى ناو تةورات لة قورئاندا
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دةاللةتى يةغ طوتارى و يةغ سةرضاوةى ئايينة ،بةالَم بةةحوكمى ئةةوةى
تةةةةورِات طوَرِانكةةةارى تيَةةةدا كةةةراوة  ،ضةةةريِوَكةكانية بةةةة شةةةيَوةيةغ
دارِيَذراونةتةوة بة هيض جوَريَ سيماو ئةدطارى ئامسانيان ثيَوة نةماوة !!
هةروةها ئةرةطوَن و ماركسييةكان بة هوَى ميتوَدى رِةخنةةى ميَةذوويي و
ئةنسةةروَثوَلوَذياى ئةةايني و كوَمةلَناسةةي مةعري ةةة و هةلَوةشةةاندنةوة ئةةةو
دةقانةى (تةورات)يان وةغ دةقيَكةى ئةةدةبي يةان ميَةذوويي هيَشةتوَتةوة
,كةهيض قودسيةتيَكي بؤ ثيَغةمبةرةكانية نةهيَشتؤتةوة  ,بةةآلم ئةةوةى
بةةوردى لةة تةةكنيكى طيَرِانةةوة Narration Techniquesو بينةا و
سرتةكضةةرى ضةريِوَكةكان و ثيمةي ديةار و ناديارةكةانى ( Overt and
 )covert themesورد بيَتةوة بوَى دةردةكةويَ ئةو شيَوة دارِشةتنة ،
دارِشتنى مروَظ نيية و رِووداو ( )eventو تان و ثوَ ( )plotيةكانى لةطةلَ
هيض ضريِوَكيَكى (تةورات) و حةكايةت و ئةفسةانةى طةةالن تيَةك ناكاتةةوة
!!
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+رِؤذهةآلتنناسي و قورئاني ثريؤز
زؤر لة سةر رِؤذهةآلتنناسي نووسراوة! ثيَويست ناكات بةة بةا و خةراث
زؤر لة سةر ئةو مةسةلةية بوةستني.رِؤذهةآلت و كةلتوري رِؤذهةآلت  ,بةة
واتةةاي ئةةايني و ئةةةدةب و زمةةان و عةةادات و تةقاليةةدي رِؤذهةةةآلت واى لةةة
ثيةةاواني دةسةةةآلت و ثيةةاواني ئةةاييين يةةةهودي و مةسةةيحي و كةةةميَك لةةة
زانستكاران كردووة  ,تويَذينةوة لة سةر رِةوشي ئايني وئةدةب و زمةان و
عادات و تةقليدي رِؤذهةآلت بكةن! رِؤذهةآلتنناسي هةر ضيةغ بةيَ  ,بةزاظ
يان كؤمةلَة بيَ ,ديتين رِؤذئاواية بؤ رِؤذهةآلت ! ئةو ديتنة تةةناا ثيةاوى
رِؤذئاوايي لة بارةى رِؤذهةآلتةوة هةيةتي ! دةبيَ بابةاي رِؤذهةةآلتننا ,
رِؤذئاوايي بيَ .رِؤذئاواناسي  ,ديتين رؤذئاوا بةة ضةاوى رِؤذهةآلتيةةغ  ,لةة
اليةغ جطة لة طومان و سوكايةتي,لةاليةكي دي جطة لة ئيعجاب و خؤ بةة
كةمزانني هيضيرت نيية!! هيض رِؤذهةآلتيةغ  ,بة تايبةتي كورد  ,نةهاتووة
كتيَبيَك دةربارةى ئايني و زمان و دابونةرييت رِؤذئاواييةكان بنووسيَت !!
تاكو بزانيَت تاكي رِؤذئاوايي ضؤن دةذي ؟؟ تةاكي ئةةويَ ئةايني ثةةروةرة
يان سيكيولةرة ؟؟ ئةو تاكانة باوةرِيان بة ئاييين رِؤذهةآلتي  ,بة تايبةتي
ئيسالم و ئةةدةبي رِؤذهةةآلتي ضةيية ؟؟ ضةونكة مةةعقو َل نييةة تةةوراتي
يةهودي  ,ئينجيلي نةسراني رِاست بن  ,كةضي قورئان رِاست نةةبيَت ؟؟؟
بؤضي هةوالَي ئامسان و زةوي لة يةهودي و نةسةرانيةت كورتبكريَتةةوة ,
موسلمانةكان لة مةةدا بيَبةشةبكريَن ؟؟؟ ئايةا ئةمةة بةرةودان بةة ةةدري
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رِؤذئاوا لة رِؤذهةآلت نييةة ؟؟!! تةاكي سةيكولةري كةورد بةؤ منوونةة لةةو
ةدرة ناطات  :لة ئةدةبي كالسيكي كوردي  ,كة زؤري بة دةسةت مةةالي
كورد نووسراوة  ,تا رِادةيةكي زؤر ثةسةين ثيَغةمبةةرى ئيسةالم كةراوة ,
كةضي لة زؤربةى ئةدةبي نويَي كورديدا ئةوةندةى باسي مةسيح كراوة لة
رِؤمةةةان و شةةةيعري كورديةةةدا ئةوةنةةةدة باسةةةي ثيَغةمبةةةةري ئيسةةةالم
نةكراوة!!!لةثاشان ديَينةة سةةر ماهيةةتي رؤذهةآلتناسةةكان كةة ضةؤن
وةس ي كورديان كردووة؟؟رِؤذهةآلتناسةكان باسي ئاييين كةؤني كةورد و
ئةو ئايينانةى كورديان  ,كة لة بنةرِةتدا لةة ئيسةالم جيابوونةةوة  ,تةاكو
كةةةةورد و ئيسةةةةالم لةةةةة يةكجيابكةنةةةةةوة!!!ِ دةربةةةةارةى ذيَةةةةدةري
رِؤذهةآلتناسةةةكان نووسةةةريَكي كةةوردي سةةيكوالر بةةة ذمةةارة دةربةةارةى
ناسنامةى رِؤذهةآلتنناسةكان دةنووسيَ!!
رِؤذهةآلتناسةكان لة بارةى ضةند مةسةلةى وةغ :ذيَدةري سروشي قورئان
 ,دةقي قورئةان و كتةيَيب ئينجيةل  ,دروسةيت دةقةي قورئةان  ,مةعصةوم
بووني دةقي قورئان  ,هةروةها نووسينةوةى قورئان يان نةخويَنةدةواري
ثيَغةمبةر.....لة باشووري كوردسةتان ئةةو مةسةةالنة ,سةيكولةرى كةورد
تةنيا بة زماني كوردي كتيَيب لة سةر نووسيوة!!
لة دةس يَكدا دةمةويَ باسي كيَشةى سةةرةكي ئةةو كةسةانة بكةةم  ,كةة
تةواو لة هةقيقةتةتي خاوةن دةقي قورئان  ,كة خوداية  ,بكؤلَينةوة.
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 +سيما و ئةدطاري خودا
جاريَ "سيما " مةسةلةى هةبوون يان نةبووني " سيما و شيَوةى خودا "
نيية  ,بةلكو تةنيا واتاي هةبووني ضةند سي ةتيَكة لة زاتي خودا  ,كة لةة
بةةةني ئةةادةم دا نييةةة .هةةةر لةةة رِيَطةةاي ئةةةو سةةي ةتانةوة لةةة خةةودا
نزيكدةبينةةةوة  ,نةةةغ قسةةة كةةردن لةةة سةةةر زاتةةي خةةودا! ئةةةوة هةنةةديَ
ليَيدةكؤلَنةةةةةوة هةةةةةر طومرِابةةةةوون و هةلَكشةةةةان بةةةةةرةو الرِيَبةةةةووني
ليَدةكةتةوة!!
بةر لةوةى باسي رِوانطةى خؤمةان وةكةو موسةلمان بةرانبةةر زاتةي خةودا
بكةةةين  ,كةةة بةةاوةرِيَكي رِةهايةةة بةةةو زاتةةة  ,ئةةةوا هةةةولَ دةدةيةةن وةكةةو
زانستكاريَك قسة لة سةر فةلسةفةى بووني زاتي خودا لة زاتةي ئافرانةدني
مرؤظ بكةةين .هةةو َل و ثيَكؤلَمةان بةؤ ئةوةيةة فةلسةةفةى زاتةي خةودا لةة
ذيَدةري دروست شرؤظة بكةين  ,نةغ زاتي خودا لة ئةفسانة و ذيَدةرى نةا
خودايي بدؤزينةوة!! لة ئةو ئةفسانة و ذيَةدةرة نةا-خوداييانةة  ,زاتةي
خوداى هةقيقي نادؤزينةوة ,بةلكو "خودا"يةكي نةاو ئةفسةانة و كتيَةب و
فةلسةفة بةرضاو دةكةويَ  ,ئةمة بة هيض جؤريَ خوداي هةقيقي نيية.
قسةكردن لة زاتي خودا لة دةرةوةي تواناي مرؤظة ! ئيَمة با لة خةودا
لة سةر بنياتي قورئان و فةرموو دةى رِاست و دروسيت ثيَغةمبةري مةزني
ئيسالم دةكةين  .هةرضي لةة ئايينةة ئامسةانيي و دةسةتكردةكان باسةي
32
www.dengekan.com

ئاييين كورد

7607/60/72

خودا كراوة  ,ئةوا ئيَمةة زؤربةةى زؤريةان دةخةينةة دةسةيت مرؤظةةوة !
خودا لةو ثيَناسانةوة لة زاتي خوداوة دوورة .هةةروةغ ضةؤن لةة هةنةديَ
ئةو ئايينانةوة ئةوةى ثيَي دةوتريَت " يةزدانناسي  ,خوداناسي  ,الهةوت
 ,سيؤلؤجي ".....بووني هةية  ,بةةآلم لةة ئيسةالم بريكردنةةوة لةة زاتةي
خودا  .الهوتيةت لة ئيسالم نيية! ئةمةة خةالَي يةكالكةةرةوة و جيةاوازي
ئيسالمة لة
طةلَ ئايينةكاني تر .
لة ئيسالمدا زياتر سيما و ئةدطار و ناوى ثريؤزي خودا ئامادةبووني هةيةة
 .خودا لةة قورئةاني ثةريؤز دةفةةرمويَ " كةة وةكةو ئةةو نييةة " بؤيةة
ناتوانني وةكو مرؤظ ويَناي خودا لةة زةيةين خؤمةان بكةةين !! ئةمةة زؤر
ئاسةةايية  ,ضةةونكة زؤر شةةيت دةسةةتكردي مةةرؤظ وةكةةو كارةبةةا  ,رِةنةةط ,
فاكس ....هتد ويَناناكريَ لة زةيةين مرؤظةدا ! بؤيةة دةقةي قورئةان وا لةة
موسلمانةكان دةكات  ,كة بري لة زاتي خةودا نةكةينةةوة  ,بةةلكو بةري لةة
سيما و ئةدطار و ناوة ثريؤزةكاني خةودا بكةينةةوة !! بةة واتايةةكي دي
لةو رِيَطايانةوة لة زاتي خودا نزيك ببينةوة .
هةنديَ لة سيكوالريزمي كوردي هةنديَ ط توطةؤي هةزري لةة بةارةى زاتةي
خوداوة تاوتويَ دةكةن  .لة اليةغ بة ئاشكرا دةلَةيَن " :قورئةان كةةالمي
ئةبةةدي خةودا " نييةةة يةان " خةةودا لةة سةةرى مرؤظةةدا " يةان " قورئةةان
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مةعصوم نيية " يان " خودا ..قورئان..كاميان سةرضةاوةى هةقيقةتةة ؟
"لةو كتيَبانة  ,نةغ هةر زاتي خودا بة مرؤظ نانيَسةيَنن  ,بةةلكو رِةخنةة و
قسة بة زاتي خودا دةلَيَن !!! لة ئيسالمدا ئاسايية رِةخنة لةة بةرنامةةى
ئيسالم بطرييَت  ,ئةوا زاناياني ئيسالمن وةآلمي ئةو رِةخنانة دةدةنةوة .
لة ئيسالمدا ئةوةى ئاسايي نيية قسةكردنة بة زاري خةودا و ثيَغةمبةةر !
يان تةئويلكردني  ,نةغ تةفسريكردني هةنةديَ دةقةي قورئانةة! خةودا لةة
تيَكسيت قورئان نةةيوتوة عةرشةي خةودا لةة سةةر دةريايةة  .ئةوةتةة لةة
ثيَشةكي خودا لة سةري مرؤظدا هاتووة ":لة سةر عةرشة وعةرشةية لةة
سةر دةرياية "!!!
ئيَمةى مرؤظ زؤر قةةرزاري جةسةتةيي و كؤمةآليةةتي و ئةابووري ....زاتةي
خوداين  ,بةآلم (فيؤرباخ) ئةو رِاستيةي لة طةلَ خاوةني"ثيَشةةكي خةودا
لةةة سةةةري مرؤظةةدا " يةكناطريَتةةةوة "ئةةةوة خةةودا نييةةة مرؤظةةي دروسةةت
كردووة  ,بةلكو ئةوة مرؤظة خوداي دروست كةردووة "!! ماركسةيةكاني
كوردسةةتان وةخةةيت خةةؤي زؤرجةةار ئةةةو قسةةةيةى( فيؤربةةاخ) بةةة منوونةةة
دةهيَنايةةةوة  ,هةةةتا( ليةةنني) خةةؤي ئةمةةةي بةةة منوونةةة دةهيَنايةةةوة!!
ئةمة ئةوة دةطةيةنيَت  ,كة ( فيؤرباخ )و( لينني) لة زاتي خودا و مرؤظ
نةطةيشةةتوون ؟؟!! يةةان بةةة رِوانطةيةةةكي ئوسةةتورةيي لةةة زاتةةي خةةودا
طةيشتوون!يان هةولَيان نةداوة شويَن ثةجنةى خودا لة خؤيان بدؤزنةوة.
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ئيَمة وةكو موسلمان دةرغ بة زاتي خودا ناكةين  ,بةآلم زاتي خودا دةرغ
بةةة ئيَمةةةي مةةرؤظ دةكةةات  .ئةةةوة طوتةةاري رِةوان و ئاشةةكراي قورئانةةة .
ئةوانةى رِةخنة لة بةووني زاتةي خةودا دةطةرن  ,هيَنةدة هةةولَي رِؤحةي و
دةروونيان نةداوة دةرغ بةة سةيما و ناوةكةاني خةودا لةة نةاو دةقةةكاني
قورئاني ثريؤز بكةن  ,ئةطةرنا سيما و ناوةكاني خودا لة ئافرانةدني زاتةي
خؤيان دةرغ ثيَدةكةن! بؤية بة كورتي بؤ ناساندني زاتي خودا لةة دةقةي
قورئاندا  ,ثيَويستة لة رِيَطةاي قورئةان و سةوونة ,لةة ئةةدطار و ناوةكةاني
خودا نزيك ببينةوة لة زاتي خودا ,نةغ بريكردنةوة لة خةودا .كةة هةنةديَ
رِةخنة لة قورئان دةطرن  ,يان ئةوةتة لة قورئان ناطةن يان بة زاري خودا
قسة دةكةن يان تةةئويلي هةنةديَ ئايةةتي قورئةان دةكةةن  ,بةة تايبةةتي
ئةوةى رِةصايف و خاوةني كتيَيب" خودا..قورئان ..كاميان ".....دةكةن.
بؤ منوونة كة خودا دةفةرموويَ :ئةطةر ناتووانن وةكو ئةو قورئانة بايَنن
 ,ئةوا تةنيا سورةتيَك بايَنن " كةضي ئةوان دةنووسن  :ئةطةةر نةاتووانن
سورةتيَك بايَةنن  ,يةان( دة) سةورةت بايَةنن  ,ئةةوا وةكةو ئةةو قورئانةة
بايَنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ئةو بؤضةوونةى ئةةوان دوورة لةة عةةقلَ و هةزري
سةليم ,ضونكة هيض لؤذيكيَةك ئةةوة قةةبولَ ناكةات  ,كةة كةسةيَك شةتيَكي
قةةةبارة طةةةورة ب ةيَينَ وةكةةو هةةةموو قورئةةان  ,ئةطةةةر ثيَين ةةكرا  ,ديةةارة
ثيَيناكريَ جا هةر هيض نةةبيَت تةةنيا سةورِةتيَك باةيَينَ!! هةيض لؤذيكيَةك
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قةبولَي ناكات ئةوةى سورِةتيَكي وةكو قورئاني ثيَنةهيَت  ,ضةؤن هةةموو
قورئاني ثيَدةهيَت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
+بانطاشةكاني رِةخنةطراني قورئان
بةةةر لةةة هةةةموو شةةتيَك تةفسةةريي قورئةةان خةةودي قورئةةان نييةةة!! ئةةةوة
تيَكؤشاني ئةقلَي مرؤظة لة نزيكبوونةوة لة واتاكاني قورئاندا  .بووني ظاهر
و بةةاطن و حمكةةم و متشةةابي لةةة قورئانةةدا هةنةةديَ كةسةةي تووشةةي هةلَةةة و
ةلَةتي كوشندة كردووة لة رِاظةكردني قورئاندا!! ئةو جؤرة مرؤظانة بةة
قةست و مةبةست بيَ يةان بيَمةبةسةت بةووبيَ  ,ئةةو جةؤرة ليَكدانانةةوة
زادةى تيَطةيشةةتين مرؤظةكةيةةة بةةة ثيَةةي ماري ةةةى سةةةردةمةكة!!جةةا
وةرطيَرِاني قورئان بؤ زمانيَكيرت يان تةفسريكردني قورئةان ثةيوةنةدي بةة
تيَكؤشاني مرؤظةوة وةية  ,نةغ وةغ خودي قورئةان ثةيوةنةدي بةة زاتةي
خودا وة بيَت!! كةواتة وةرطيَرِان و تةفسريي قورئان هةلَة هةلَةدةطريَ ,
ي هةةةةروةها زيةةةاتر لةمةةةة كةةةاري
ضةةةونكة لةوانةيةةةة رِاسةةةيت نةةةةثيَك َ
مرؤظة!! هةةروةكو لةة يةةكيَ لةة ئينجيلةةكانية هةاتووة ":ئةةوةى هةلَةة
دةكات مرؤظة  ,ئةوةى لة هةلَةكة خؤ دةبيَت زاتي خوداية "! ويَرِاي
ئةةةوة  ,هةةةتا ئافرةتةةة ئيسةةالميةكانية دةلَ ةيَن ئةةةوة ثيةةاوة ( نيَةةرة)
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زؤربةى تةفسريي قورئاني نووسيوة  ,هةر ئةوة لةة هةنةديَ رِاظةةكاري
قورئان كردووة  ,كة تةفسريةكانيان بؤني نيَري ليَبيَت!!
هةرئةوة واي لةو ذمارةى رِاظةكاران كردووة ,كة زؤر ئايةت تةفسرييَكي
"ثياوي-نيَري" بؤ بكةن!!!
لةةة سةةةرةتاوة وةكةةو طويةةان  ,رِؤذهةآلتناسةةةكان  ,سيكولةريسةةتةكاني
عةةةرةب و فةةار و كةةورد هةةةموو لةةة سةةةر ضةةةند خالَيَةةك كةةؤكن! كةةة
هةةةموومامنان ثيَكةةةوة هيَنةةاوة يةةةكيَك لةةة ئاماجن ةةكاني ئةةةو طرميانانةةة
دةثيَكني  ,كة لة دةسة يَك بامسةان كةردووة .ئيَمةة باوةرِمةان وايةة  ,كةة
سةرضاوةى قسةكاني بةشيَك لة سيكولةرة عةرةب و فار و كوردةكان ,
تةةنيا قسةةةكاني موبةشةري و هةنةةديَ لةة رِؤذهةآلتناسةةةكانة  ,نةةةغ زادةى
عةقلَ و تيَ كرينةكاني خؤيان بيَت!! بةلكو قسةةكاني ئةةوان دةجونةةوة
يان قسةكانيان لة سنووري رِةخنةكاني قورِةيشةةكاني دةرةوةى بازنةةى
ئيسالمةتي تيَ ةرِ ناكات! قسةكان و رِةخنةكاني ئةةوان لةة ضةةند خالَيَةك
كورت دةكةينةوة:
يةكةم .وةحي نةبووني دةقي قورئان
هيض طوماني تيَدا نيية  ,كة لة نةزةر ئيَمةى موسةلمانةوة قورئةاني ثةريؤز
سروشيَكة و لة تةرةف زاتي خوداوة بؤ ثيَغةمبةر دابةةزيوة  .ثةيوةنةدي
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ئامسان و زةوى لة ئينجيلةةوة كؤتةايي ثةيَ نةةهاتووة  ,بةةلكو خةودا لةة
رِيَطةةاي نةةاردني قورئانةةةوة كؤتةةايي بةةةو ثةيوةنديةةة هيَنةةاوة ! بةةة واتةةاى
كؤتايي ثيَ هيَنانةكة ئامسانية  ,نةةغ مرؤظكةردة ,وةغ ثيةاواني كةنيسةة
بانطةشةى بؤ دةكةن!
لة كتةيَيب "  26سةالَ ثيَغةمبةرايةةتي " و "قورئةان مةعصةوم نييةة " و
"ئيسةالم لةةة حمةةةةدةوة تةةا بةةن الدن " ئةةو سةيَ كتيَبةة رِةخنةيةةة لةةة
قورئةاني ثةريؤز بةةة ضةةند كتيَبيَكةي ئيسةةالمي وةآلم دراونةتةةوة و كةةاري
ئيَمةيان ئاسان كردووة! ئيَمة وةغ ئةوان بة الثةرِة و ثةرِةطراف وةآلمةي
ئةو كتيَبانة نادةينةوة!! بة شيَوةيةكي جياواز قسة لة سةر قسةةكانيان
دةكةين  ,ئةمة ماناي وا نيية كة ئة وةندة وةآلمةمان ثيَ نييةة بةة بةلَطةة
وةآلمي قسةكاني ئةوان بدةينةوة!!
ئةو كتيَبانة هةموو دةلَيَي يةغ كة نووسيةتي!!! بةآلم بة شيَوةيةكي
جياواز ! لة رِةخنة و قسةكانيان دةردةكةويَت  ,كةة دةيانةةويَ سةي ةتي
ثيَغةمبةةةرى لةةة ثيَغةمبةةةري ئيسةةالم رِامةةالَن و سةةي ةتي رِي ؤر ةواز بةةة
ثيَغةمبةري ئيسالم ببةخشةن! لةة رِاسةتيدا ثيَغةمبةةري ئيسةالم هةةم دوا
ثيَغةمبةر و هةم رِي ؤر واز بةووة.قورئةاني ثةريؤز وةآلمةي قورةيشةكاني
كةةؤن و نةةويَ ئةةاوا لةةة ضةةةند دةقيَكةةي قورئةةان بةةا دةكةةات  " :خةةؤي
دايايَنةةةةةةاوة ...طةةةةةةةالني دي هاريكاريةةةةةةان كةةةةةةردووة! ئةفسةةةةةةانةى
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ثيَشينةكانة ....زماني مرؤظة و ثةيوةنةدي بةة زمةاني خةوداوة نييةة "...
هةنديَ لةوانة قسةي وا دةكةةن  :خةودا بةةو جةؤرة نييةة كةة لةة قورئةان
هةةاتووة!!! هةنةةديَكي وةحةةي بةةووني قورئةةان رِةتدةكةنةةةوة و دةلَةةيَن
بةشيَكي لة تةةورات و ئينجيةل وةرطةرياوة!!!قورئةان لةة ضةةندةها دةق
باسي ئةوة دةكات  " ,كة لة ثيَشرتية نويَذ و رِؤذوومان بة سةر خةةلَكي
بةر لة ئيَوة سةثاندووة " ئةمةة لةة بنةرِةتةدا  ,نةةغ رِةخنةة نييةة لةة
قورئان  ,بةلكو بة ثيَضةوانة وةآلمةة  ,ضةونكة خةةلَكي دذة ئيسةالم نةابيَ
رِةخنةى ئةوة لة قورئان بطرن بةوةى لةو سروتة ئايينانةة لةة ئاظيَسةتا و
تةورات و ئينجيل وةرطرياوة  ,بةلكو دةبيَ لة طةلَ قورئان دابن  ,كة ئةةو
كتيَبانةةة و قورئةةان لةةة يةةةغ سةرضةةاوة هةةاتوون ,ئةةةوية خودايةةة نةةةغ
موحةةةد!! كاتيَ كة ثياواني دةسةآلتي ئةنزميةى عةةرةب لةة مةكةة ,
شانديَكيان بة سةرؤكايةتي عةمري عاص و عبدالَآلي ئةبي رِةبيعةة-ثةيَة
موسةةلمانبوونيان-بةةؤ الي نةجاشةةي ثاشةةاي حةبةشةةة نةةارد  ,كةةة ئةةةو
موسلمانةى هاتوونة ئيَرة لة ئاييين باب و باثريامنان اليانةداوة و لةة سةةر
ئاييين تؤ (مةسيحيةت ) نيني و قسةى ناشرين بة عيسا و مريةمي دايكي
ي لةة سةورِةتي
دةلَيَن ,ثا ئةوة ى جةع ةةرى كةورِي ئةةبو تالَيةب هةنةد َ
مريةم بةؤ نةجاشةي لةة سةةدةى شةشةةم دةخويَنيَتةةوة  ,ئةةوية  ,كةة
ثاشاي وآلتة ,دةلَيَت :ئةو وشةانة و ئةةوةى لةة ئينجيةل هةاتووة لةة يةةغ
سةرضاوة هاتوون.هاوذيَدةربووني كتيَبة ئامسانييةكان لةة هةنةديَ شةت ,
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وةغ هةبووني نويَذ و رِؤذوو..بة قازاجني خودي قورئان تةواو دةبةيَ  ,كةة
خاوةنةكةي زاتي خوداية.
نووسةةةةريَكي سةةةيكولةري كةةةورد ماوةيةةةةغ لةةةة رِؤذنامةيةةةةكي كةةةوردي
ضةةريؤكةكاني نةةاو تةةةوراتي بآلودةكةةردةوة!! مةبةسةةيت بةةوو بلَ ةيَ ئةةةو
ضريؤكانةى لة قورئان هاتوون لة تةورات وةرطرياون؟؟!!لةة رِاسةتيدا نةة
ئةو ضريؤكانةى لة تةورات هاتوون نة ئةوانةى لةة ياسةاكاني حةةمورابي و
س ؤمةريةكان هاتوون لة طةلَ ئةوةى لة قورئان هاتوون لة طيَرِانةوة و تان
و ثةةؤ و بةش ةيَ لةةة كارةكتةةةرةكان و رِووداوةكةةان  ,ئامةةانل ليَيةةان تةةةواو
جيةاوازة هةةروةها دةربةارةى ئاينةدةى هةنةديَ لةة رِووداوةكانةدا هةنةةديَ
قسةي ةيب كراوة كة يةكةجمارة دةوتريَ  ,كة نة عةرةبة قورةيشةةكان
نةةة جوولوكةةة و مةسةةيحيةكان لةةة تةةةورات و ئينجيلةةةكانيان ثيَشةةبينيان
نةكردبوو!!
ويَراي ئةمة  ,جؤرج سيلي رِؤذهةآلتننا لة سالَي  0263دا دةنووسيَ
 ":ئةوةى طوماني تيَدا نيية  ,كة موحةةةةد نووسةةري قورئةان و خةؤي
دايايَناوة"............لة اليةغ دووبةارة سةيكولةري كةورد ئةةو مةسةةلة
كؤنة دووبارة دةكةنةوة كة تةمةني بة قةد دابةزيين قورئانة  ,لة اليةةكي
تر شارةزووري رِةمحةتي  11-61سةالَيَك ناميلكةيةةكي لةة بةارةى ئةةو
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مةسةةلةية دانةاوة و وةآلمةةي ئةةو كةسةانة دةداتةةةوة كةة دةلَةيَن قورئةةان
دانراوي موحةةةدة!!
ئةو بةلَيَن و ئاخاوتنانةى لة قورئاندا هاتوون ئةةوة دةسةة يَنن كةة هةيض
ذيَدةريَكي مرؤظكردة لة قورئاندا نيية و قورئةان كةةالمي ئةبةةدي خودايةة
ثةيوةسةةتة بةةة دةسةةةآلتي خةةوداوة  .وةحيةكةةة لةةة خةةوداوة بةةؤ هةةةموو
مرؤظةوة!!
دووةم .دروسيت وةحيةكة
ضؤن بزانني و دان بةوة بنيَني ئةو سروشةى بؤ ثيَغةمبةر هاتووة دروستة
و دةكريَ ذياني ئيَستا و ئايندةى لةسةر بنيةات بنةيَني ؟؟ يةان رِيَكةرت بةة
طوفتةار و رِةفتةار لةة سةةري بةذين ؟؟ جةسةتةيي و ةةييب لةة طةة َل ئةةةو
وةحية ئيالهية بذين؟
ئةةةو سروشةةةي بةةؤ ثيَغةمبةةةر دابةةةزيوة هةةةموو كةةاتيَ لةةة سةةةر بنةةةما و
شةنطسةةيت ئيسةةالمي بةةؤ ةةةيرة-ئيسةةالمي شةةرؤظة بكةةةين ؟ هةةةروةها
ي,
ي سةيكوالريزم بةؤ بابايةةكي ئيسةالمي شةيتالَبكر َ
ي هةةموو كةات َ
ناشكر َ
ضونكة هةردوو ال ناسنامةى ئيسالمي و ةيرة-ئيسةالميان وةرطرتةووة ,
ضونكة باوةرِ و ئايدؤلؤذيايان جياوازة لة يةكرت!!
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بةةة حةةوكمي ئةةةوةى "كتةةييب ثةةريؤز "  ,كةةة ثةةةمياني كةةؤن –تةةةورات و
ثةمياني نويَ –ئينجيلة  ,نةغ تةنيا بةة قةةولَي قورئةان بةةلكو بةة قةةولَي
 211زاناي مةسيحي ئينجيل تةناا لة سةدا شةانزةى ئامسانييةة-قةةولَي
خوداية  ,ئةويدي هةمووي قةولَي مرؤظة!!!!لة اليةكي دي  ,هةةر ضةوار
ئينجيلةكة ناوي مرِؤظي لة سةرة:ئينجيلي مةتي  ,ئينجيلةي لؤقةة!!.....
رِؤذهةآلتن ناسةكان بؤ ئةوةى ئةو رِاستية ب ؤشةن ئةةوةيان بآلوكةردةوة ,
كة دةبيَ قورئان وةكو ئينجيل لة دةسيت مرؤظ بة دوور نيية!! هةةر لةةو
بارةيةوة موبةشةريةكان كتيَبيَكيةان دةركةردووة بةة نةاوى  :ئايةا قورئةان
مةعصومة؟؟ ئةو كتيَبة بة هةنديَ طؤرِاني كةمةوة كراوةتة كوردي!!!!
بة هةردوو ال تيؤريَكي نويَيان داهيَنا بة ناوي " خويَندنةوة بة ثيةت " و"
خويَندنةوة بة مانةا"  ,خةتةةري ئةةو دووة دةربةارةى دةقيَكةي وةكةو
قورئاني ثةريؤز هةةر يةكةةي بةة تةةناا بةيَ  ,ترسةناكة  ,ضةونكة هةةردوو
ثيَكةوةن!! ناكريَ ثيتةكي قورئان يان وشةيةكي بطؤردريَ بة ثيتيَِكي تر
يان وشةيةكي تر ؟؟ ضةونكة قورئةان كةةالمي خودايةة و ئةويةدي كةةالمي
مرؤظة .زاتي خودا بةلَيَين داوة كة قورئان ب اريَزيَت  ,بؤية هةر طؤرِانيَك لة
بنيةةاتي هةةةر وشةةةيةغ لةةة قورئةةان دةردةكةةةويَت!!!!بةةةآلم زاتةةي خةةودا
بةلَيَين ئةوةى نة داوة كة ئينجيل دوا كتيَيب ئامسانيي بيَ و ثاريَزراو بيَ .
جا ئةوةى دةقي قورئان لة هةر دةقيَكي جيا دةكاتةوة ئةوةية كة وةحي
قورئةان بةة لةةةفز و مانةا بةووة!! ئةةةوة وةغ مةسةةلةى بةةرز بوونةةةوةى
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ثيَغةمبةر بووة بؤ ئامسان !! قورِةشيةكان و هةنديَ سيكولةري عةةرةب
و كورد نكؤلي لة بةرزبوونةوةى جةستةيي ثيَغةمبةةر دةكةةن؟! هةةر بةؤ
ئةوةى طومان لة يةقيين مرؤظ بكةن  ,ئةةوا دةلَةيَن زاتيَكةي وةكةو "ئةي
مةسعود" باوةرِي ئةوها بووة  ,كة سورِةتي "ال احتةة و ا عةودتني " لةة
قورئان نيية!!! ذمارةيةكي زؤر لة كؤن و نويَيةكان وةآلمي رِةخنةطراني
ئةو قسةيان داوةتةوة بةوةى نةة ئةةو قسةةى واى كةردووة نةة ئةةو سةيَ
سورِةتة بةشيَك لة قورئاني ثريؤز ثيَكناهيَنن .

سيَيةم  .خةتةري قورئان
هةندة منوونة لة قورئان و فةةرموودةوة نةاهيَنني  ,هةرضةةندة هةةردووغ
سةرضاوةى باوةرِيي ئيَمةن  ,ضونكة هةر خودي ئةو كةسانةى رِةخنة لةة
قورئان و فةرموودة دةطرن باوةرِيةان بةةو دووة نييةة!! خةودا جطةة لةة
قورئاني ثريؤز  ,بونةوةر و مرؤظ خؤي لة بةر ضةاوي مةرؤظ دانةاوة تةا بةري
بكةنةوة .بونةوةر و مرؤظ -نيَر و ميَ -دوو هؤكارن  ,كة موسلمان و نا-
موسلمان وةغ يةغ بةشدارن قسةى لة سةر بكةن  ,ضةونكة هةيض كةسةيَك
نييةة كةةة بةاوةرِي بةةة هةةبووني ئةةةو دووة نةةبيَ! ويَةرِاي ئةمةة  ,هةةةر
مرؤظيَكي ذير باوةرِي بةوة نيية ئةم بونةوةرة كة دةزطايةكي ئةليكرتؤني
طةورةية لة خؤوة دروست بووة!يان خاليقيَكي نيية .شارةزووري بةر لةة
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سي سالَ لة " رِيَكةوت لة تةرازووي ذيريةدا " باسةي لةة رِيَكةةوت كةردووة
,كة لة بةرانبةر ثرؤسةى ئافراندني بونةوةردا ضةند الوازة ! هةةر دةلَيَةي
سيزي ة بةرانبةر ئةو بةردة طةورةى هةلَيطرتووة هةرطيز ثيَي بة سةر ضيا
ناكةويَت !
خةتةرى قورئان لةوةدايةة  ,كةة رِاسةيت دةلَيَةت  .ثيةاويَكي موبةشةري بةة
ي,
قوتابيةكاني دةلَيَةت  :هةةتا مةككةة و قورئةان لةة دلَةي موسةلمان مةاب َ
ئيَمةةةى تةبشةةريي هيضةةمان بةرانبةةةر موسةةلمانان ثيَناكريَةةت " بالشةةري
دةربارةى كاريطةرى قورئةان دةنووسةيَ  " :ئةوةنةدة كتيَبةة ئايينةةكاني
رِؤذهةةةآلت بينيةةووة  ,كةةةم بةةة قةةةد قورئةةان خةةةباتي هةةزري ئيَمةةةى ئةةاوا
نيطةران كردبيَت  ,ئةوة تةنيا قورئانة داب و هزري ئيَمةةى ئةاوا نيطةةران
كردووة ".بؤ رِؤذئاو اييةكان مةسةلةكة هةر نيطةراني و ئالَؤزي و هةزر لةيَ
تيَكضوون نيية  ,بةلكو قورئان واي ليَكردووين هةست بة خةتةري قورئةان
بكةين!!!نووسةري " موت الغرب " ئاوا باسي مردنةي رِؤذئةاوا دةكةات ,
كة رِؤذهةآلتيةكان كاريطةريان لة سةر رِؤذئاوا هةية  ,ئةةوية بةة دالةداني
رِؤذهةآلتيةكان لة دةسيت ئةو دكتاتؤرةكاني رِؤذهةآلت  ,كة دةولَةتةكاني
رِؤذئاوا دروسةيت كةردوون  ,نةةغ ميللةةت خةؤي !!هةةروةها بةووني ئةةو
هةموو موسلمانة لة رِؤذئاوا  ,بة جؤريَك لة هةنديَ وآلت بؤتة رِةوةنديَكي-
جاليةيةكي -سةربةخؤ  ,بة قورئان بوونةتة خةتةةريَكي طةةورة لةة سةةر
سي اسةتةكاني ثياواني دةولَةت و كةنيسة لة رِؤذئاوا  .بةا هةنةديَ ةلَةةت
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حالَي نةبن  ,قورئان لةة سةةر هةيض كةسةيَك خةتةةر نييةة  ,بةةلكو خةؤي
رِةمحةتة .
جا با بزانني ئةوة ثياواني دةولَةت و كةنيسةن سةرضاوةى خةتةةرن يةان
قورئان ؟؟ ديارة ئةوانةى ئةو قسانة دةكةن  ,وةغ قورئان خؤي سيَ جار
دةفةرمويَ " ئةوانة بة رِاسيت لة تواناي خودا شارةزا –تةةواو نايناسةن-
نيني"
يةكةم دابةشكردني كوردستان ئةوان بوونة بة رِةمسةي بةة ثيَةي ثالنيَةك
دابةشيان كردووة يان قورئان ؟؟ ئيَمة ضاغ دةزانني كة سايكس و بيكؤ و
سةةازانؤف رِؤلَةةي سةةةرةكيان هةةةبووة لةةة دارذتةةين ثالنةةي كوردسةةتاني
عومسانلي ؟؟ ئةو دابةشكردنةوة كاريطةريةكي دةرووني لة سةةر تةاكي
كورد كردووة!! ئةريَ رِيَكةوتنامةى لؤزان كيَ بةسيت و لةة كةويَ بةسةرتا
؟؟؟ ئةريَ ئةوةى لة كوردستان ناسيؤناليسيت كةورد دةيكةات سةايكس-
بيكؤي كوردي نيية و كارييطةري لة سةر تاكي كورد لةوةى رِؤذئاوا زيةاتر
نيية؟؟!!
+سايكس-بيكؤي ناسيؤناليسيت كوردي
وةبزامن كةسيَك نيية شارةزاي يان طةويَ ي لةة ميَةذووي سةايكس-بيكةؤي
ناسيؤناليسةةيت يةةان تةبشةةريي رؤذئةةاوا نةةة بةةووبيَ؟؟ يةةان لةةة ماهيةةةتي
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سايكس-بيكؤي سياسي نة طات ؟! من لةم بابةتةدا قسةة لةة سةةر ئةةم
مةسةلةية ناكةم  ,هةرضةندة لة سةر ئةو مةسةلةية رِاي خةؤم هةيةة!
ئايني جياوازي رؤلَي بنةرِةتي هةبووة ؟
دةسةآلتي كوردي لة هةريَمي كوردساندا بة جؤريَكة هيَندة لة راذةى كورد
دا نيية وةغ ثيَويست و ضاوةرِيَكراو !ئةوة نيية ئاخاوتين من لة سةر
دةسةةةةآلتي كورديةةةةوة لةةةة سةرضةةةاوةيةكي سياسةةةي جيةةةاوةز و دذةوة
سةرضاوةى نة طرتووة  ,بةلَكو لة عةقلَيَكي جياوةزةوة دروست بووة! بة
حوكمي ئةوةى دةسةآلتي كوردي بةة موتلةةقي دةسةةآلتيَكي حزبيةة !!
حيزب ئةوةندة هةذمووني سياسي لة سةر برِيارةكاني حكومةت هةية  ,بة
جؤريَك دةتوانني بلَيَني حزب يةكسانة بة حكومةت  ,حكومةتية يةكسان
بيَت بة حزب!!
هةردوو حيزبي فةةرمانرِةواي كوردسةتان لةة سةالَي  0993ةوة هةةريَمي
كوردستانيان جاريَكي تر دابة كردؤتةوة  :ناويان ناوة ناوضةي كةسك (
سةةةوز ) و ناوضةةةى زةرد !! ئةةةو دابةشةةكردنة بةةة جؤريَةةك بةةووة هةةةتا
خؤثيشةةاندانةكاني هاوآلتيةةان لةةة سةةالَي  2100مةةؤركيَكي تةةا رِادةيةةةغ
ناوضةطةري و حيزبةطةري ئةو دابةشكردنةى ثيَةوة ديةار بةووة !! ئةةوة
شازدة سالَة هةموو كابينةكاني كوردسةتان نةةيتوانيوة ناوضةةى سةةوز و
زةردي بةشيَكي باشووري كوردستان بكةنةوة يةغ!!ئيَستاشةي لةة طةةلَ
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دابيَةت برِيةارةكي سةةوز لةةة ناوضةةى زةرد جةيَ بةةة جةيَ نةاكريَ  ,ئةطةةةر
سةرؤكي سةوز سةرؤكي عرياقية بيَت !! بة ثيَضةوانة برِياريَكي زةرد
لة ناوضةى سةوز ثةيرِةو ناكريَ  ,ئةطةر سةرؤكي زةرد سةةرؤكي هةةموو
باشووري كوردستاني ذيَر دةسةآلتي كوردي بيَت!!
هةرضةندة ئةم نووسينة زؤر لة سةةر ئةةم بابةتةة نةا دويَةت –ضةونكة بةة
حي زبي و نا حيزبي زؤري لة سةر وتراوة و نووسراوة ,-بةة لكةو لةة سةةر
دابةشكردنيَكي زؤر خةتةرناغ قسةى خؤي دةكات !! كة بة رِاي نووسةر
 ,ئةطةر وا ليَي بطةرِيَني  ,زؤر ترسناكرتة لةة سةايكس-بيكةؤي رِؤذئةاوا و
سايكس –بيكؤي سةراني رِؤذهةآلت!!
دابةشكردني دةسةآلتي كوردي لة سةر تاكةكاني نةتةوة رِادةوةسيتَ  ,بة
واتاي هةذمووني سياسي و سايكؤلؤذى لة سةر زؤربةى تاكي كورد دةبيَت
 .ئةو جؤرة دابةشكردنةى دةسةآلتي كوردي هةر بة دةسيت كورد بةووة
 ,كورد لة باشووري كوردستان دةكاتة دوو نةتةوةى جياواز!! كةضي لة
ثا ضالديَران و زةهةاب  ,ئةمةة ضةةندين سةةدةية  ,بةة فيَلةي مةزهةةبي
جياواز هةتا ئاييين جودا  ,,داطريكةراني كوردستاني طةورة نةةيانتوانيوة
تاكةكاني نةتةةوة بكةنةة دوو يةان سةيَ نةتةةوةى جيةاواز!!!هةرضةةندة
باشةةووري كوردسةةتان  ,ئةوةنةةدةى رِزطةةاركراوة!! ,تةةةنيا س ةيَ شةةارة ,
كةضةةي لةةة ثةةةروةردةى ئةةةو سةةيَ ثاريَزطايةةة سةةيَ (زمةةاني ) جيةةاواز
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دةخويَندريَت! لة ثةروةردةى ئةو سيَ ثاريَزطاية  ,لة جياتي يةةغ زمةاني
سةةتاندةر وةغ ئينطليةةز و عةةةرةب  ,س ةيَ زار و بنةةزاري جيةةاوازي كةةوردي
ي نةةوةى لةة يةكةدي
دةخويَندريَت  ,بة مةة لةة ئايندةيةةكي نزيكةدا سة َ
جياواز لة نةتةوةيةغ دروست دةبيَت!!
مةسةلةكة دو ور و نزيك ثةيوةندي بة زماني دايكةوة نيية  ,ضونكة كةورد
هيض كيَشةيةكي لة طةلَ زماني توركمةاني و سةرياني نييةة!! لةة نةاوخؤي
خؤيدا كؤمةلَطايةكي تاكزمانيية  ,زماني دايةك لةةو كؤمةلَطايةة تةةنيا زاري
دايكة!!!!لة هيض وآلتيَكةي تاكزمانيةدا  ,بةة هةيض جؤريَةك زاري دايةك لةة
ثةروةردة ناخويَندريَت  .طرينط نيية زاري دايك لة هةر شويَنيَك بةكار ديَ
ي ثةسةند
ي يةان بنةزار َ
!! هةةروةها لةة رِوانطةةى زمانناسةيةوة هةيض زار َ
ناكريَ ؟؟ ضونكة هةموو رِؤلَةى يةغ دايك و باوكيَكن !
بؤيةةة دةثرسةةني ئةطةةةر وا ب ةرِوا ئايةةا ئةمةةة لةةة سةةايكس-بيكةةؤي رؤذئةةاوا
ترسناكرت نيية
سيكيوالريزمي كوردي و حزبي كوردي
لة ناونيشان زاراوةى (عة انيةت)م زؤر بةكارهيَناوة بةؤ ئةةوةى خويَنةةر
بزانةةل لةةة ضةةى دةدويَةةم ،ئةطةةةر نةةا ئةةةو وشةةةية ،زؤر دمياطؤذيةةةت-
سةرليَشيَواندن -لة خؤ دةطريَ ،دؤطماكانى عة انيةت دةشاريَتةوة! بةة
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واتاي وشةكة ،ضةمكةكة بةة رِونةى دةرنةابرِآ دةبيَتةة ناوةنةديَك و هةةتا
هةةزرو ئايةةدؤذياو فةلسةةةفةيةغ ضةةةندةها تةةةئويلى ثةةؤزةتي و نيَطةةةتي
هةلَبطرآ!! وشةكة لة الى سةيكولةراني كةورد وا تةفسةري و تةةئويلكراوة
كةة ثةيوةنةةدي بةة "علةةم-زانسةةتةوة" هةيةة!! عة انيةةةت دوور و نزيةةك
ثةيوةنةدي بةةة زانسةةتةوة وة نييةةة! هةرضةةى بةةؤ مةةن لةةة بةشةةةكاني ئةةم
نوسةةينةدا زيةةاتر ضةةةمكي سةةيكيوالريزم بةةةكاردةهيَنم  ,ضةةونكة تةةةواو
ئاماجنةكة دةثيَكيَت!!اليسيزم يان سيكيوالريزمي رِؤذئاوا بةكار دةهيَنم
نةغ عة انيةت ,ضونكة خودي خؤي بة واتاي سيكيوالريزم نايةت  .ئةوة
سيكيوالريزم لة ئةوروثا بة واتةاي "دنيةايي  ,نةاديين " بةة كةار دةيةنن ,
كةضي عة انيةت لة رِؤذهةآلت بة واتاي " دنيايي و نا-ديين" ,كة واتةاي
دروسيت خؤيةتي  ,بة كاري ناهيَنن  ,بةلكو واتاكةى بة ئارةزووى خؤيةان
دةطؤرِن و واتايةكي دى بؤ زياد دةكةن ..
لة اليةكى تةرة ،هةةروةغ ناونيشةانةكة ثيَشةنياز دةكةات ثةيَم خؤشةة لةة
بنةماي سيكيوالريزمي رِؤذهةآلتى بدويَم وباسي كاريطةري سيكيوالريزمي
رؤذئاوا لة سةر فراذووبووني ئةم ضةةمكة لةة ئةةدةبياتي سياسةي كةوردي
بكةم  .بة حوكمى ئةوةى حزبةي كةوردية هةةر لةة سةةر بنةةماكانى ئةةو
جةؤرة سةيكيوالريزمة دامةةزراوة و رِوئيةاو ثةياميشةى هةةر زيةاتر كةؤثي
وديَذةثيَةةدةرى ئةوانةةة ،لةةةم بةةوارة  ،كةةة قسةةةى لةسةةةر كةةراوة بؤيةةة
نوسينةكة لةم ضوارضيَوةية دةرناضل و رِوبةرةكةى هةرئةوةندة دةبةل ,
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نةغ شاميل و هةمةاليةن بل و باسي ترسناكي ئةو بريؤكة لة رةوتي حزبي
كوردي سيكيولةر بكةم.
سيكيوالريزم و ئاريَشةى زاراوة لة رِؤذهةآلتدا
رِؤشةةةنبري و حزبةةي رِؤذهةةةآلتى كيَشةةةى رِاطةيانةةدني ناسةةنامة يةةةكل لةةة
ئةدطارة بنةرِةتيةةكانى (ئةةوة) .ناتوانةل لةة (ني ةاقي سياسةى) (ني ةاقي
كؤمةآليةةةتى) و (ني ةةاقي ئةةاينى) رِزطةةاري بةةيبَ ،ضةةونكة (مانةةةوةى) و
(هةبونى) وابةستةى ئةو حالَةتةن! ناتوانيَ وةغ سيكولةري رؤذئاوا لةةو
حالَةتة رزطةاري بةيبَ! رِونةرت و رِاشةكاوانة تةر بيَةذين ،ئةةو خويَنةدةوار و
قةلَةةةم بةدةسةةت و شةةةهادةدارانةى رِؤذهةةةآلت ئةوانةةةى دةيانةةةوآ لةةة
دةرةوةى هةذمونى دين و دونيا ورِوئياي دين ,بة تايبةتى ئيسةالم بةذين
هةر (دةنط) يان دآ و (جورئةت) ناكةن تةواو ئةوفةلسةفة سياسية ،يان
ئةةةو ئايةةدؤلؤ ذيا نادينيةكةةةى باوةرِيةةان ثةةل يةةة بةةة دروسةةتى طوزارشةةتى
ليَبةكةن .هةرضةندة هةنديَكي كةم هةن نة طويَي رِاسةيت وةردةطةري  ,نةة
زمانيان بؤ رِاسيت قورئان بة كةاردةهيَنن وة نةة ميَشةكيان بةؤ وةرطةرتين
رِاسيت بة كاردةهيَنن !
رِؤذئاوايةغ دةلَل ئةوانة وةغ بؤق وان هةر (قريِةيان) ديَت ،هةركةة ليَيةان
نزيك دةبيةوة بؤ ئةةوةى بزانةى ضةى يةان دةوآ (بةل دةنةط) دةبةن.ئةةو
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جةةؤرة رِؤشةةنبريانة لةةة ثةةارتي سياسةةي خةةراثرتن  ,ضةةونكة هةةةر نةةةبيَ
ناسنامةيةكي رِوونيان نيية !!
هةةةر لةسةةةةر ئةةةو شةنطسةةةت و بنةمايانةةةة هةةةموو هةةةزر و ئايةةةدؤلؤذياو
فةلسةفةيةكى سياسى رِؤذئاوايي بة (لَيَأل)ى لة رِؤذهةآلت قسةى لةة سةةر
دةكةن.
دينت و تيَرِوانينى رِؤذهةآلت و رِؤذئاوا وةغ يةةغ نةةكاريَكى ئةكادمييةة نةة
رِوئيايةكي دروستة ،ضونكة ئةو (دووة) تةواو ثرِ تارمايية لة يةغ جودان
 ,هةرضةندة لة بنةرِةتدا يةةكن  ,نزيةك يةةكن! لةاليةةغ تيؤردارِيَةذةرانى
رِؤذئاوا وا (ويَنا) وا رِؤذهةآلت و قورئان بؤ تاكةكاني خؤيان دةكةن كة
ئةو دووة  ,بة تايبةتي قورئان ,دةبيَ تاكي رِؤذهةآلتي هةر لة ملمالنةل و
بةرثاكردني توند و تيذي دابةيَ ! ثيالنةكةة و تؤمةتةكةة لةة سةةر خؤيةان
رادةكةن و دةخيةنةوة ملي قورئانةوة!
بةةؤ ئةةةوةى لةةة ضوارض ةيَوةى ناونيشةةانةكةوة دةرنةضةةني  ,بةةا هةةةر لةةة
سةيكؤالريزمي حيزبةةي كةةوردي بةةدويَني .لةةة رِؤذئةةاوا بةرِاشةةكاوي لةةة رِووى
زاراوة و ضةمك و زمانةوانيةوة دان بةوة دةنيَنن ،كة سيكؤالريزم بزاظيَكى
نا دينية ة لة فةرهةنطي ئؤكس ؤرددا)ئاوا رِاظةي زاراوةكة دةكات :دنيايي،
مادي ،نائايينى ،حكومةةتى دذ بةة كةنيسةة  ، ...هةةروةها دةربةارةى
زاراوةكة هاتووة :بزاظيَكى جظاكيةة ئامةاجني طةؤرِينى رِةوتةى بايةخةدانى
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خةلَكة لة بايةخدان بة (ئاخريةت وقيامةت) بؤ بايةخدان بة دنيا! لةوآ
(دين) و (ثياوي ديةن) و (هةةذمونى ديةن) و (ثةيوةنةدي ثيةاوانى ديةن) و
(دةسةآلتى سياسى) وآلت ,طةورة ترين هةرِةشة بةوون لةة زات و رِوئيةا و
هزرى مرؤظةوة ةة لةوآ كؤمةلَيَك هؤكار وةغ هؤكارى هزرى و سياسى و و
شارستانى و كؤمةآليةتى و ئابورى حازر بوون بؤ ئةوةى زانا و رِؤناكبري و
سياسةةةيةدارانى رِؤذئةةاوا ثشةةت لةةة كةنيسةةة و دام و دةزطةةاي بكةةةن و
حكومةت بة بونياتى نادينى دامةزريَنن!
بةةل طومةةان ئةةةو هؤكارانةةة لةةة رِؤذهةةةآلت دةرنةكةةةوتوون بةةؤ ئةةةوةى لةةة
رِؤذهةآلت شؤرِشيَكى سيكؤالريزمي بةرثابكرآ .ئةمة وةنةبل رِاى كةسانى
دةرةوةى بازنةةى سةيكؤالريزم بةةل ،بةةلَكو هةةتا لةةة نةاو تويَةذةرانى ئةةةو
بةةوارة رِايةةةكى ئةةةوها هةيةةة ،ث ةرِة لةةة ئامةةاذة بةةة رِاي علةةى حةةةرب و
حممدئةةةرطؤن و حةسةةةن حةنةةةيف ....هتةةد .ئةةةو سةةل يةةة باوةرِيةةان وايةةة
بنةماكانى سيكؤالريزم لة ئيسةالم دا هةةن ،علةى حةةرب لةة (نقداطقيقةة)
بانطةشةى ئةوة دةكات ،كة لة سةردةمى دةولَةتى مةدينةوة بنةةماكانى
(سةةيكيوالريزمي) لةةة طوتةةاري ئيسةةالمي دةركةةةوتون .ئيسةةالم هةةةلَطرى
كؤمةةة َليَك واتةةاو دةلةةةالتى جيةةاوازة لةةة هةةةناوي خؤشةةيدا شةةتيَك لةةة
عة انيةتى هةلَطرتوة.
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حممد ئةرطؤن هةولَى دةدا لةة دةقةة ثريؤزةكانةدا هةنةدآ ئةةدطارو سةيما
بدؤزيَتةوة بؤ ئةوةي رِاظة و تةئويليَكى (عة انيبونى) ئيسالمي ثل بكةات
.ئةرةطؤن لة (السكر اإلسدالمي رأد ة اله م دة) دةلَيَةت :عة انيةةت لةة
هةناوى قورئان و ئةزمونى مةدينةدا بوونى هةيةة ،هةةروةها لةة دةولَةةتى
ئةمةوى و عةباسى دةولَةتى عة اني بون نةغ ئاينى هةية ،لة اليةةكى تةر
بة حكومى ئةوةى هزرى ئيسةالمي و شةةريعةت و فقاةي ئيسةالمي زادةى
بريكردنةوة و خويَندةنةوة و تيَرِوانينى مرؤظن بؤ هةردوو دةقي قورئان و
فةرمودة ،بؤيةة لةة ديةدطاي ئيسةالمدا  ,بةة ثيَضةةوانةى ئينجيةل  ,مةرؤظ
بةشدارة لة شرؤظةكردن و برِياردان .هةروةها هةر ضوار مةزهةبى سةوونى
و ضةةةند مةزهةةةبى شةةيعة بةلَطةةةن لةةة ياسةةاق نةةةكردنى عةةةقلَى مةةرؤظ لةةة
خويَندنةوة و تيَطةيشتنى دةق و تيؤرى قيا بؤ دةرةوةى دةق!
ئةوانة تويَذةريَكى وةغ حةسةن حةن يان وا ليَكردوة لة كتيَبةى (اإلسدال
ال ي تاج ع ماف ة غرب ة) بنوسل ":شةريعةتى ئيسالمي شةريعةرتيَكى
وةزعية -دةستكردي مرؤظة-و لة سةةربنةماى بةةديايَنانى بةرذةوةنديةة
طشتيةكان ،كة تايبةيةندى شةريعةتن( :زةرورات ،حاجيات ،تةحسينات)
دامةزراوة!" عة انيةكانية بؤ بةرجةستة كردنةى ئةمانةة كاردةكةةن،
بةآلم لة شارستانيةتى خؤرئاواي وةردةطرن نةغ شةريعةتى ئيسالمي".
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ئةم جةؤرة تيَرِوانينةة بةؤ هةةبوونى بنةةماكانى سةيكؤالريزم لةة قورئةان و
ئةزمونى ئيسالمدا خؤى لةخويدا ني اقيَكى سياسية ،ضونكة ئيسالم دين و
دونيايةةة ،حةةوكمى ئيسةةالمي حةةوكميَكى دينةةى كةةةهنوتى نييةةةو هةةيض
حوكمرِانيَك (ثريؤز) نية دنياو بةشةكانى دونيا لة دين جةودا ناكريَنةةوة و
ئةو (دونيا)يةى لة قورئاندا ويَناكراوة (دنيا)يةى سةيكؤالريزم نييةة ،لةةم
رِوانطةةةةوة هةةةةر ليَلَةةةى و ني اقةكةةةةى رِؤشةةةةنبريى نةةةادينى رِؤذهةةةةآلتى
دةردةكةوآ ،كة دةيةوآ لة هةردوو (بةر-اليةن ) خبوات.
هةةروةغ ضةؤن هةةموو (عة انيةةكانى) رِؤذئةاوا وةغ يةةغ نةني ،ئةوانةةةى
رِؤذهةآلتية هةروان ،بةآلم ئةوةندة هةية ،جياوازي ئةو دووة لة جةؤري
حكومةتة  ,ئةواني رؤذئاوا سيكولةرى هةمووين  ,بةآلم سيكيوالريزمةكاني
الى ئيَمة(بةشةكني)  .حكومةتةكانى رِؤذئاوا لة سةر بنةمايةكى فةلسةيف و
ثيَكااتةي تةكنيكى و كةلتورى و ئاينيةةوة دارِيَةذراون ،هةرضةى ئةوانةةى
رِؤذهةآلتن بة باشووري كوردستانةوة لة سةر بنةماي ني اقي سياسى و
يابي ناسنامة دامةزراون !
حزبي كوردي و ئةزمونى سيكؤالرزمي
بريؤكةى حيزب دروستكردن ،بريؤكةيةكى رِؤذئاوايية ،ئاماجني سةةرةكى
ئةةو دياردةيةةة هةولَةةدانيَك بةوة بةةؤ ئةةةوةى رِؤذئةةاوا لةةة رِيَطايةةةكى تةةرةوة
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هةةةذمونى بةسةةةر رِؤذهةآلتةةةوة هةةةبل ،كةةورد زيةةاتر لةةة ئةةةزمونى حيةةزب
دروست كردن زياتر هةةر السةايي ئةةزمونى نةتةةوة باآلكةانى كوردسةتاني
داطريكراو وةغ عةرةب و فار و توركي كردؤتةوة.
يةكةم بةشداري ضاالكي كةوردى لةة حيزبةي نةوةتةةوةيى ةةيرة كةوردي
دابةةووة ،طروثةةي ئي تحةةادو تةةةرةقي و طةجنةةة توركةةةكان لةةة ثةةاريس و
ئةستةمبؤل ضةةند كةورديَكى وةغ :عبةدا جةةودةت وئيسةحاق سةكوتلى
ناويان ديَت.
دكتؤر عبدا جةودةت يةةكل لةةو كةوردة بةرايانةةى نةاو كةاري حيزبةي
عة انية ،دةتوانني ئةو بة يةكةم سيكولةري كورد دابنيَني  ,كة تةواو لةة
ذيَر كاريطةرى ئةذمونى رِؤذئاواو ماركسيةت دابووة لة باكورى كوردستان.
ئةو دةرفةتة لة بةةردةم كةسةانى وةغ دكتةؤر عبةدا جةةودةت دروسةت
نةبوو ،كة بتوانل ثةرة بة هزرو ئايدؤلؤذيايي عة انيةت –سيكوالريزم -
نائاييين لة باكوووري كوردستان و توركيا بدات.
ئةةةو حزبةةة كورديانةةةى لةةة دواى جةةةنطى يةكةةةمى جياةةاني لةةة بةةاكوورى
كوردسةةتان دروسةةت بةةوون ،وةغ جةمعيةةةتى تةةةعالي كوردسةةتان ،ثةةارتى
دميةةةوكراتى كةةةورد ،كؤمةلَةةةةى ئةةةازادي ،كؤمةلَةةةةى خؤيبةةةون خةةةاوةن
فةلسةفةيةكى سياسي رِون نةبوون ،رِاستة ئةوانة (ئاينى) نةبوون ،بةةآلم
(عةةة اني)يةةة نةةةبوون .هؤيةكةةة دةطةرِيَتةةةوة بةةؤ رِؤذ و هةةةذمونى
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سةةةركردة كالسةةيكةكان و بنةمالَةةة ديارةكةةانى نيَةةو بزاظةةى رِزطةةارخيوازي
كوردي!

+دامةزراندى حزبي شيوعي عيَراقي
سةرةتاي دروستبونى بريؤكةى عة انيةةت بَةو لةة خةوارووي كوردسةتان
دةطةريَتةوة ثيَة دروستبونى ثارتى دميوكراتى كورد لة سةالَى ،6491
زؤربةى سياسةمةدارانى كورد ئةوسةا (شةيوعي) بةون جةا شةيوعي نةاو
حزبي شؤرِ  ،رِزطارى بووبن.
شيوعيةت  ,كة جؤريَكة لة سيكوالريزم  ,لة دواى دروستبونى ثةارتي بةة
ئارِاستةيةكى دي داضو ،ضونكة بة شيَكى زؤري شيوعية كوردةكةانى نةاو
حزبي (شؤرِ ) و(رِزطارى) بونة ثارتي!!
ئةمةو وةنةبل ئةو شةيوعيانة دةسةت بةةردارى ماركسةيةت بةوبن ،بةةلَكو
ئةوانةةةة لةةةة بةةةةر رِؤشةةةناي ماركسةةةيةت ،خةةةةريكى كوردايةةةةتى بةةةوون.
ماكسةةيةكاني نةةاو ثةةارتي و حيزبةةي شةةيوعي عيَةةراق نةةةيانتواني بةةؤ نةةاو
تاكةكاني نةتةوة شؤر ببنةوة  ,بةة واتةاي خةةلَكي باشةووري كوردسةتان
تةواو لة سيكوالريزمي شيوعيةت نة طةيةةنرا! بةةلكو ئةةو هةةر ديةزة بةة
دةرخؤنة كرا و بة رِاشكاوي بؤ خةلَكي عةوام با نة كرا!!
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ناسيؤليزمي كوردي بة بيَ ثر كردن بة خةةلَكي باشةووري كوردسةتان ,
شيعري "ئةى رِةقيب " ,كة شيعري يةكي لة شاعرياني بزاظةي شةيوعيةت
بووة– كة ضةندةها شيعري وةغ رةخنة و طلةيي لة دةقي قورئان هةية-
بة ثيَضةوانةى زؤر هؤتيَليَكي هةوليَر مرد هةر شيوعي بوو  ,نةبووة ثارتي
!! لة باشووري كيَ رةقيب ي كوردة ؟؟ ئةوا دةسةآلتي كوردي بةة شةيَك
لة دةسةآلتي بة دا ثيَكدةهيَنيَت  ,بةة جؤريَةك سةةرؤغ كؤمةار  ,جيَطةري
دووةمي سةرؤغ وةزيران  ,جيَطري دووةمةي سةةرؤغ ثةرلةةمان هةةروةها
ضةند وةزير و سةرؤغ ئةركاني سوثاي عيَةراق كةوردن!! كةواتةة ئةةوةى
دويَين دوذمين كورد بوو  ,ئةمرِؤ بة ناضاري دؤسيت كوردة لة دةسةآلتدا!
لة اليةكي تر شيعرةكة بؤ ضيا نووسراوة  ,كةضي ئةمرِؤ ئيَمة لة شةارين و
ه ةيض ئاماذةيةةةغ بةةؤ توركمةةان و كلةةدان و ئاشةةووري نييةةة! لةةة هةةةمووي
طرينطرت
ميةةديا بةةوو  ,هةةةروةها كةةورد هةةةر لةةة ميدياكانةةةوة وةثاشةةنةكةوتوو.
كةخيةسةرةوى هةةر خةؤي يةةكيَ لةة دامةةزرةكاني بزاظةى (شةيوعيةت) و
(ماركسيةت) هةتا دروست بوونى (كؤمةلَةةى ماركسةى لينةيين) لةة سةالَى
 6491نةيتوانيوة بةسةر مؤركى ديندارى كؤمةةلَى كةوردةوارى زالَ بةن،
هةةةر لةةةم رِوانطةةةوة شةةيوعيةت لةةة كوردسةةتان زيةةاتر مةةؤركيَكى سياسةةى
وةرطرتووة نةغ ئايدؤلؤذى و فةلسةيف هةةروةها كةاديرى شةيوعي خةاوةن
رِوئيايةكى ديةار نةةبوون ،بةة ئاشةكرا طوتةاري خؤيةان ئاراسةتةى خةةلَكي
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عةةةوام بكةةةن ! خةةةباتي شةةيوعيةكاني ئةوسةةا زيةةاتر خةةةريك بةةووة بةةة
ملمالنيَى ضينايةتى نيَوان
(ئا ا)و (كرمانل) -ن .شةوعيةت خةؤى لةة خؤيةدا عة انيةةتيَكى
ئيلحادية و ثرسى ئيلحاديةكة لةسةر ضةةند بنةمايةةكى مةةترياىل بينةا
كردووة ,وةغ دةلَيَت ":الإلي واطياة مادة" -هيض خودايةغ نييةة و ذيةان
مادةية ،بةالَم زؤريَك لة شيوعى كالسيكى كوردى نةغ هةر ئيلحادى نةبوو
نة  ،بةلَكو ثةيوةستة بة زؤريَك لة ثايةكانى ئيسالم و جياانبيين ئيسالم!
ئةو ئيزديواجيةتة هؤكاريَك بوو بؤ مردنةى شةيوعيةت وةغ فةلسةةفةيةكى
سياسى يان ئايدؤلؤذيايةةكى سياسةى .هةرضةةند ثيةاوانى ئينطليةز نةاو و
ناتؤرةى "مةالى سور" يان لة مةالمستةفا دةنا ،بةالَم هةذموونى بةارزانى
لةةةناو ثةةارتى دا هؤكاريَةةك بةةوو بؤس ةرِكردنى روجةةؤلَى هةةزرى و سياسةةى
ماركسيةكانى نةاو هةةناوى ثةارتى .ئةةو دةسةةالَتةى بةارزانى لةة برِيةارى
سياسى ثارتى دا ،مةكتةبى سياسى ثارتى -كة زؤربةى ماركسى بةوون-
ناضةةاركرد طةةةورةترين هةلَةةةى سياسةةى و خيانةةةتى نةتةةةوةيى لةميَةةذووى
سياسى كوردى تؤماربكةن .لة ناو دةسةالَتى رِذيَمى عيَةراقية لةة رِيَطةاى
طؤظةةارى (رِزطةةارى) و رِؤذنامةةةى (النةةور) هةةةر خةةةريكى بالَوكردنةةةوةى
ماركسيةت و بزاظى (ماوى) بوون .بةشةيَك لةةو طروثةة بةوةنةدة ضةاالكية
هزرية رِازى نةبوون ،بؤية كؤمةلَةى ماركسى لينيين يان دامةزراند .ئةوانة
وةغ شيوعيةكانى ناو حيزبى شيوعى ،شؤرِ  ،رِزطةارى و ثةارتى نةةبوون
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خاوةن فةلسةفةيةكى ئيلحادى بوون باوةرِيةان بةة عة انيةتيةةكى تةةواو
هةبوو ،ئةوانة هةتا هةرةسى  ،0923بوونيَكى ئةو تؤيان نةبوو هةروةها
لةاليةن خةلَك و شؤرِشى كوردييةوة بة بةشيَك لةمةكتةبى سياسى ثةارتى
 :جةالىل دادةنران بؤية هةرةسى شؤرِشى ئةيلول و ثارضةة ثارضةة بةوونى
ثةةارتى دةرفةةةتى زيَرِينةةى بةةؤ خؤشةةكردن بةةؤ ئةةةوةى ئارِاسةةتةى سياسةةى
شؤرِشةةى كةةوردى بةةةئاقاريَكى تةةردا ببةةةن .كؤمةلَةةةى ماركسةةى لينينةةى،
لةسالَى  -0926ةوة لةرِيطاى بالَوكراوةى (ئاالَى سوور)ةوة ئايدؤلؤذياى
سياسى خؤيان بالَو دةكردةوة .ئةةوان لةة رِيَطةاى جةةالل تالَةةبانى يةةوة
تةبةننى ئايدؤلؤذياى سياسى ماوتسى تؤنط يان كرد .ئةندامة ضاالكةكانى
يان سةركردةكانى ،جطة لةة تالَةةبانى باوةرِيةان بةة ئايةدؤلؤذياى سياسةى
هةردوو بالَى ثارتى و هةردوو بالَى حيزبى شيوعى عيَراقى نةبوو.
كؤمةلَةةة ،هةةةر لةةة ناوةكةةةى دةردةكةةةويَ كةةة ثةةةيرِةوى ئايدؤلؤذيايةةةكى
توونةةدى دةكةةرد تةةةواو لةةة سةةةر بةةاوةرِى ئيلحةةادى دةمةةةزرابوو .لةةةثا
هةرةسى شؤرِشى ئةيلول و مانةوةى حيزبى شيوعى عيَراقى لةناو بةرةى
بةةةعس ،دةرفةةةتيَكى تةةر درووسةةت بةةوو ئةةةو كؤمةلَةيةةة لةسةةةر هةرس ةيَ
بنةماكةةةى حيزبةكةةةى ماوتسةةى تةةؤنط :حيزبةةى ثيَشةرِةو ،حيزبةةى طةةةل،
بةرةى نيشتيمانى ،جارِى شؤرِشى خؤيان بدةن :لةةبارةى بالَوكردنةةوةى
بريؤكةى ضةث و عة انيةتى ئيلحادى هيض رِيَكخراويَكةى عةة انى كةوردى
بةقةد كؤمةلَةى نةكردووة .لةبةرايى ،ئةوانة لةماركس ،ماركسى تر بوون،
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لةتووندى لة (سنتالني) و (لينني) تووندتر بوون بةرامبةر دذةكانيان  ,بةة
تايبةتي سةركردايةتي كاتي ( قيادة موةقةتة )ي ثارتي و شيوعي عيَراق.
هةرةسةةى شؤرِشةةى ئةةةيلول  ,مةةالَويَرانى و نةهامةةةتى و ثاشةةاطةردانى و
دارِووخانى لة كةسايةتى كةوردى دروسةت كةرد  .دةليظةيةةكي سةرتاتيذى
بؤئةوةى كؤمةلَة زةبرى خؤى لة كةسايةتى مستةفا بارزانى و هةةذموونى
ئايينى لةناو شؤرِشى كودردى بدات!
بةحوكمى ئةوةى لة حةفتاكان بة بارزانى دةوترا مةال مستةفا و هةروةها
بة رِاس اردةى ئةو يةكيَتى زانايانى ئيسالمى كوردستانى درووست ببةوو ,
لة نةزةر كؤمةلَة  ،ماركس وتةنى " :دين ئةفيونى -ترياكى طةالنةة" ,
بؤية هةر هؤكارى شكستى شؤرِشى ئةيلوليان نة دةداية ثةالَ ،بةةلَكو زؤر
شةةتى تةةرية ،كةةة هةةيض بنةمايةةةكيان نةةةبوو .جةةاريَ خةةؤى مةةةال مسةةتةفا
مةاليةةةتى نةةةكردووة ،بةةةالَم لةةة بنةمالَةيةةةكى ئةةاينى يةةاخود مةزهةةةب
نةقشةبةندى ثيَطةيشتبوو .ئةويان بة هؤكاريَةك دادةنةا بؤئةةوةى رِةخنةة
هةتا لة ترادسيؤنى دين بطةرن .لةهةشةتاكان ،ماركسةيةكى بةرادةرم ،كةة
تةواو بةبيَ ئاطا كةوتوو بةووة ذيَةر كاريطةةرى بةرا طةورةكةةى بةة نةاوي (
) دةيطوت  :كة ثا ئةوةى بارزانى (دة)سالَ لة سؤظيةت مابؤوة ،لينني
بة دزى دةضيَتة سةردانى ،دةبيينَ بارزانى خةريكى قورئان خويَندنةوةية،
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لينني ثيَى دةلَيَ  :ئةوة دة سةالَة لةة سةةنتةرى شةيوعيةت دةذى هيَشةتا
قورئان دةخويَنيتةوة؟!
ئةوةى شارةزاى ميَذووى ضوونى بارزانى بؤ سؤظيةت و ذياننامةى سةرانى
سؤظيةت نةبيَ مةسةلةكة ئةوةندة طرنط نةابيينَ و مةسةةلةكة بةة راسةت
دةزانيَةةت  ،وادةزانةةيَ بةةة راسةةيت ليةةنني قةةةبولَى ئةةةو رِةوشةةةى
نةكردووة!ئةو  ,ئةو تةلقينةي بؤية فيَركرا بةوو  ,كةة رِةخنةةى تونةد لةة
بارزاني و ئاييين ئيسالم بطريَ ! وةغ هةردووغ هاووتاي يةكرتن !!
بارزانى خؤى لة  0912/3/08لة ئةاوى ئةارا ثةرِييةةوة و (ليةنني) لةة
سةةالَى 0921مةةردووة!! لةةة سةةالَى  0932نةةةغ ليةةنني بةةةلَكو (جؤزيَةةف
سةةتالني)يةةة لةةة ذيانةةدا نةةةمابوو ،ضةةونكة جؤزيةةف سةةتالني لةةة سةةالَى
0936مردووة!!
عة انيةةةتى كؤمةلَةةة سةةةرةتايةكى لةةة رِةوتةةى عة انيةةةتى ماركسةةى –
ئيلحادى لة كوردستان درووست كرد  ,كة بة هيض جةؤريَ بةةراورد نةاكريَ
بةةةو عة انيةتةةةى شةةيوعيةكانى كوردسةةتان كاريةةان لةسةةةر دةكةةرد.
سيكؤالريزم لةناو بزاظى ماركسيةتدا هؤكاريَك بووة  .ضةندةها ئينشيقاقى
سياسةى .هةةر لةة خةودى كؤمةلَةةي ماركسةي -لينةيين لةةذيَر كاريطةةةرى
ماركسيةتى ماويى دوو جار تووشى جيابوونةةوةى سياسةى بةووة .جةارى
يةكةةةم ،فةةازىل مةةةال حممةةوود يةةةكيَ لةةة س ةيَ دامةزريَنةرةكةةةى كؤمةلَةةة-
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دووةكةى تر شةهابى شيَ نوورى و فةرةيدوون عبدالقادر بوون -و فوئاد
قةرةدا ى لةسةر ثةسةند كردنى "عيَراقضيَتى" لةسةركردايةتى دةركةران
 .لةةة هةشةةتاكانية جةةاريَكى تةةر مةسةةةلةى "عيَراقض ةيَتى" و كوردسةةتان
ضيَتى ,كؤمةلَةى ماركسي-لينيين بؤ دووبالَى نةوشيَروان و مةالبةختيار
دابةشكرد!!
عة انيةتى ماركسى وةغ ثةتايةةغ بةةر بةووة طيةانى حيزبةى كوردييةةوة
بةجؤريَ زؤربةى جيابوونةوةكان لةسةر ئةو بنةماية بووة :جيابوونةةوةى
ثارتى طةةل لة ة ثةارتى ،جيابوونةةوةى زةمحةتكيَشةان لةة شؤسيالسةت و
جيابوونةوةى شيوعيةكوردستانييةكان – ثارتى كار -لةةحيزبى شةيوعى
عيَراق!! ئةةو كةةلتورة حيزبةةكانى رِؤذهةةالَت و بةاكورى كوردستانيشةى
طرتةةةةةوة .لةةةةة هةمووشةةةةى طةةةةرنطرت ،زؤرجةةةةاران ئةةةةةو جيابوونةوانةةةةة
"مؤديَرنانة"نةبووة بةلَكو "ستالينانة" بةووة!! ئةةو دياردةيةة هةةتا لةة
سةردةمي حكومةتي هةريَمية ئامادةيي هةية :ماوةيةغ يةكيَيت و ثارتي
كيَشةةيان لةةة سةةر ئةةةوة بةةووة ئةاخؤ كةيَ رِاثةةريين كةةردووة ؟؟ هةةةموو
دةزانةةني خةةةلَكي عةةةوام و رؤشةةنبري بةةة ناضةةاري راثةةةرينيان كةةرد  :لةةة
باشووري عيَراق  ,كة زؤربةى زؤري شيعة مةزهةبن  ,راثةرينيان دذي دام
و دةزطاكاني بةعس كرد ! زؤربةى كورد فرار بوون  ,ئةطةر راثةرينيان نة
كرد باية  ,دةيانزاني ئةجنامةكةةي ضةية ؟ بةةعس  ,هةلَةجبةةى خةةلَتاني
خويَن كرد بوو  3111مرؤظي بيَ تاواني لة شةو و رِؤذيَكةدا كوشةت بةوو!
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بة واتاي دةيانزاني تةاواني فةراري ضةية ! خةلَكةكةة لةة سةتةمي دام و
دةزطاكاني رِذيَمي بةعس  ,بة تايبةتي ئةمن  ,بيَةزار ببةوون ! لةة ثاشةان
ئةوةى ثيَيان دةوترا " جا ياخود فورسان " هةموو ضةكدار بوون  ,لةة
ثةةا ئةوانةةة دةوري رِؤلَةةي حيزبةةةكان ديَ !! ئةةةو حيزبانةةة بةةة هةةةموو
رةوتيَكةوة لة ئيَران بوون  ,ضونكة جاريَكي تر دووضاري ئاشبةتالي وةكو
شؤرشي ئةيلول ببوون ! ئةجمارة خؤيان لة جياتي تاغ حيزبي  ,ضةةند-
حيزبي بوون ! لة جياتي ئةوةى البةال ئيسالم دةوري هةةبيَ لةة ئاراسةتة
كردني سةركردايةتي شؤر  ,زؤربةى سةركردايةتي حيزبةكان ماركسةي
بوون !!!!
ئةوسا يةكيَيت و ثارتي وايان لة اليةنطراني خؤيان دةطةيانةد  ,كةة ئةةوان
راثةرينيان كردووة  :ئةطةر وا بيَت  ,كة وا نيية  ,ئةدي كةيَ بةرثرسةيارة
لةةة دةرثةةةرِين و كؤضةةةكة؟؟ لةةة دةرثةةةرِين لةةة شةةارةكان و كؤضةةة نيةةو
مليؤنةكة ضةندةها كة بوونة قورباني!

لة سيكيولةري حيزبةوة بؤ سيكيولةري رِؤشنبريةوة
ئةزموونى سيكيوالريزمي حيزبى كةوردى لةشةاخ ،ميَةذوويَك نةي يةة كةة
شانازى ثيَوة بكات ،ضو نكة ئةو ئةزموونة دوور بووة لة هةموو بنةماكانى
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خودي سةيكيوالريزمةوة عةقالَنيةةت –نةا-ئةاييين ،يةةكرت قةةبوولَكردن،
يةكرتخويَندنةوة ،حيزبايةتى مؤديَرن وةغ خؤيان بانطةشةى بةؤ دةكةةن.
كاتيَ نةوةى نويَ رِةوشى سياسى لة كتيَبةكانى نةوشيَروان مستةفا ،مةال
بةختيار ،ئةبو شوان ،فةاتيح رِةسةول ،حةمةةى حةاجى مةةمحود ،سةامى
عبدالرمحان ...هتد دةخويَنيَتةوة  ,هةسةت بةة هؤظانيةةتيَكى ضةاخةكانى
ناوةرِاسةةةتى ئةةةةورِوثا دةكةةةات!! ئةةةةو كةةةةلتورة دوور لةهة ةةموو بةةةةها
ئينسانيةكان لة دواى رِاثةرِينةوة بؤ نةاو شةارى كةوردية طواسةرتايةوة و
ئةزموونى هةلَبذاردن و ثةرِلةمان و حكومةتى كةوردى خرانةة نةاو بازنةةى
طومانةوة! بة (رِا)ى من ئةطةر برِيارى ()983ى نةتةوة يةكطرتووةكان،
كة ناسراوة بة "نةوت بة خةؤراغ" نةبوايةة حيزبةى كةوردى  ,نةةغ هةةر
هةرِةشةةةيان لةةة ئةةةزموونى حكةةومرِانى مةةةدةنى كةةوردى دةكةةرد ،بةةةلَكو
جاريَكى تر ئةةو بةشةةى كوردسةتانيان بؤضةةند ئيمةارةتيَكى عةشةريةتى
دابة كرد!!
ئةو برِيةارةى  unخةةلَكى لةة بةشةيَك لةة نةهامةتييةةكان رِزطةار كةرد لةة
هةموو طرنطرت بةش يَكى ئةو بودجةيةية لةةرِيَطاى هةنةديَ طةنةدةلَى نةاو
( )unةوة كةوتةةة دةسةةتى هةةةردوو حيزبةةى دةسةةةالَتدار ،ئةمةةة بةةووة
هؤكةةاريَ هةنةةديَ لةسةةةرانى دةسةةةالَتى كةةوردى و بةرذةوةنةةدى هاوبةةة
كؤيةةان بكاتةةةوة و ضةةى تةةر سةةةر لوتكةةةكان لةيةةةكرتى نةةةطرن هةةةروةها
ئيةةدارةى جةةؤرج بةةؤ هؤكةةاريَكى تةةر بةةوو ،شةةةرِى نةةاو خةةؤ دووبةةارة
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نةبيَتةوة!! لةثا بيَ دةنطكردنى ت ةنطةكان ،ئارِاستةى ئةو قةلَةمانةى
كة لة شةرِى ئايدؤلؤذيا دؤرِاندبوويان بةناوى مؤديَرنيتةوة شةرِيَكى تريةان
لةناو كؤمةلَطاى كوردييةوة بةةرثاكرد .ئةةو شةةرِة ،شةةرِى مةةعلوماتي و
زانيارى مؤديَرنيتة نيية ،بةلَكو شةرِيَكة لةطةلَ كةةلتورى كةوردى و ئةاينى
كوردةوة دةكريَ.
زؤرجار وا رِيَك دةكةويَ كة ت ةنطةكان بيَدةنط دةبن و خةلَك بذيَوى بةا
دةبيَ و جؤريَك لةة خؤشةطوزةرانى بةةرثا دةبةيَ ،هؤكاريَةك دةدؤزريَتةةوة
بؤقسةكردن لةسةر هةنديَ رِةو و هيَماو كةلتورى ميللةتةوة .بةشيَك لة
نوسةرانى سيكولةري كوردى ،كةة زؤربةةيان ئاسةتى رِؤشةنبرييان لةمةةرِ
ئايني – ةوة زؤر الوازة بةجؤريَ نةغ لةة هةنةديَ دةقةى قورئةانى ناطةةن،
بةلَكو ناشزانن بيخويَننةوة .ئةو كارةى ئةوان كة دةيكةةن خويَندنةةوةى
خؤيان نيية بؤ ضةمكة ئاييةنيةكان ,بةلَكو ئةوةى هةنديَ عة انى عةرةب
و فار لة رِؤذهةالَتنا و نوسةرانى رِؤذئاوايان وةرطرتةووة ،بةؤ كةوردى
وةردةطيَةةرِيَ و بةةةناوى خؤيانةةةوة وةغ خويَندنةةةوةى عةةةقلَى كةةةوردى
بالَودةكةنةوة .ئةو رِةوتةى سيكوالريزمي كورد دةيةويَ لة ديدطاى ناصر
ئةبوزيَةةد ،علةةى حةةةرب ،حممةةد ئةةةرطؤن و حممةةد جةةابرى و هةةةتا هاشةةم
صاطةوة لة كةةلتورى كةوردى و قورئةان بةدويَ!! بةةواتاى هةةتا ئيَسةتا
عة انيةتيَك لةة كوردسةتان درووسةت نةةبووة كةة دةرهاويشةتة و زادةى
بريكردنةةةةوة و تيَرِوانينةةةى كةةةوردى بة ةيَ ،هةةةةروةغ لةةةة (حيزبكةةةارى) و
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(ماركسيةت)دا ,كورد ضاوى لةة عةةرةب و تةورغ كةردةوة ! لةمةسةةلةى
عة انيةتى مةدةنية ،رِؤشنبريى دةرةوةى بازنةى دين خةريكة ضاو لةو
بزاظة دةستكردةى عةرةب و فارسةكان دةكاتةوة .هةرئةمة وايكردووة
لة سةردةمى ئيَستادا بريمةنةديَكى كةورد لةة بةوارى سياسةةت و مةسةةلة
جظاكييةكان درووست نةبيَ؟!
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ثرِؤذة ثيَشنيازيَك بؤ سةرؤكي هةريَم و خؤثيشاندةران
لة دةرةوةي خيَوي حيزب و ثةرلةمان و حكومةت
نةخشةرِيَطايةكي نيشتيمانيي
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دةروازة

رِاثةرينى جةماوةريى و خوَثيشةاندانى سةرشةةقام دووئةةزمونى نةويَن لةة
ميَذووى سياسى كوردستاندا ,ثيَشرت لة ئةزمووني شؤرشي كوردستان نةغ
هةةةر نةةةبووة  ,بةةةلكو هةةةرطيز خةةةلَكي كةةورد دذ بةةة دةسةةةآلتي كةةورد
رِانةثةرِيون  .رِاثةرينى بةهارى  ، 0990وةالَميَكةى بىَويَنةةى كوَمةةالَنى
خةةةلَكى كوردسةةتان بةةوو دذى دامودةزطةةاى رِذيَمةةى عيَراقةةى  .هةرضةةةندة
تةمةةنى ئةةةو رِاثةرينةةة كةورت بةةوو  ,بةةةالَم ئاكةامى سةةرتاتيذى رِاثةرينةةة
دروسةةةتبووني ثةرلةةةةمان و حكومةةةةتى هةةةةريَمى كوردسةةةتان بةةةوو !
خوَثيشةةاندانى سةرشةةةقام يةكةةةم خوَثيشةةاندانى بةش ةيَك لةةة سةةليَمانى و
شاروَضةةكةكانى بةةوو دذى ئةةةزموونى حةةوكمرِانى  ،حزبرِانةةى كةةورد .ئةةةو
خوَثيشاندانة ضةندةها ( ضوارضيَوة ) و ( رِاظة ) و ( شرِوَظة ) ى لة سةر
بنةماي حزبي و نا –حزبي بوَ دةكرىَ  .لةم ثيَودانطةوة ( رِوئياو ثةيامى )
ئةو ئةزموونة نويَيةي طةجني كورد ,كة يةكةم هةةولَ و ثيَكةؤلي كوردييةة
ى بةة عةفةوييانةة
دذي دةسةآلتي كوردي ,ليَلةى يةةكي ثيَةوة ديةارة نةاكر َ
ناسنامةيةكى جةماوةريى ,كوردستانى بة بةر د ا دارِيَذين !!!بةآلم ئةوة
طرنطة ئاريَشةيةكي ترسناغ هةية ,جا كة بةشيَكي خؤرسةكة و طوزارشةت
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لة تورِةبووني خةلَك دةكا و بةشةكةى تر بة ئاراستةيةغ هةر لة هةةناوي
كةةار لةةة سةةةر هةلَوةشةةانةوةى خةةودي خؤثيشةةاندانةكة دةكةةات ,ئةةةوة
مةسةةةلةيةكي تةةرة .بوَضارةسةةةركردنى ئةةةو طرفتةةة ضةةةندةها ثيَشةةنياز
خراونةتة رِوو وةغ " ثةرِوَذة حةظدةخالَييةكةةى ثةرلةةمان " " بيسةت و
دوو خالَييةكةى ئوَثوَزسيوَن " و " يازدة خالَييةكةى سةةروَكى حكومةةت
–د.بةرهةم" و" ثيَنل خالَييةكةى تالَبانى "!!!
بة راى ئيَمة ئةوانة هيضيان ناتوانن ضارةسةرى ئةو طرفتة بكةن ,بؤية ئةم
ثرؤذة ثيَشنيازةمان ئامادةكرد وةغ بةرثرسةيارةتيَك بةرامبةةر تاكةةكانى
نةتةوةكةم ودؤزة رِةواكةى .بؤضي ئةمةم نووسيووة ؟؟ دةبيَ بزانني كةة
دوو نةوةى لة يةغ جياواز لة باشوورى كوردسةتان هةيةة  :نةةوةى ثةيَة
رِاثةةةرِيين بةةةهاري  0990و نةةةوةى دوواى رِاثةةةرِين !! نةةةوةى ثةةيَة
راثةةةرين زؤربةةةى ذيةةاني سياسةةي لةةة شةةاخ بةةووة و بريكردنةةةوةى توونةةد
بووة .ئةوةى لة كتيَبةكاني نةوشيَروان و مةال بةختيار و موحةمةد حةاجي
مةةمحوود و سةةةيد كاكةةة.....لةةة سةةةر كوشةةتين يةةةكرت كةةراوة ,مةةرؤظ لةةة
بةردةمي شةرمةزارة! هةرضي بةشيَك لة نةوةى دواى راثةرينة  ,زةبةر و
زةنطي رذيَمي بةعسي نة بينيوة  .ئازادي لةوة دةبيينَ  ,كةة دذي رذيَمةي
هةريَمي كوردستان بيَ  .ئةوةندة باسي ئازادي خؤثيشاندان دةكةات وةغ
بلَيَي ئازادي لة وآلتة هةبووةكان ئةوةندة بةرقةةرارة ,مةرؤظ دةتةوانيَ لةة
بةرانبةر هةر شتيَك خؤثيشاندان بكات؟؟ ئةطةر وابيَ  ,ئةةوا ئوسةامة بةن
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الدن هةقي بة خؤي طروثةكةةى دابةوو  ,كةة جيةاوازي لةة نيَةوان خةةلَكي
مةدةني و عةسكةري نةكات؟!!خؤثيشاندانةكة هةق بيَ يان نة  ,نووسةر
نايةويَ جاريَكي تر وةغ شاخ شةرِي كوردكةوذي دروسةت بيَتةةوة!! هةةر
لةم روانطةوة نامةيةغ بؤ سةرؤكي هةريَم دةنووسني :

بؤضى سةرؤكى هةريَم ؟!
نوسةرى ئةم ثرؤذةية باوةرِى رِةواى بةرِؤلَى فاكتةرى دام ودةزطاو عةقلَى
موئةسةسانى هةية ،هةر لةسةر ئةم بنةماو شةنطستة باوةرِمةان وايةة كةة
دةسةةةالَتى سةةةرؤكى هةةةريَم لةكيَشةةةكانى كوردسةةتاندا زؤر زيةةاترة لةةة
دةسةةةةالَتى ثةرلةةةةمان وحكومةةةةت وحةةةزب ,بؤيةةةة هةةةةر ئةةةةو لةةةةرِيَطاى
دةسةةتورةوة دةتةةوانيَ رِاسةةتةوخؤ لةطةةةل نويَنةةةرانى خؤثيشةةاندةران
دابنيشيَ بةطوفتارو رِةفتار ضارةسةريَكى بنةرِةتى بؤ طرفتةكة دابنيَت!
بؤضى ضارةسةر لة حزب وثةرلةمان وحكومةت دةست ناكةوىَ؟!
+حزب وةغ فاكتةريَك بؤ شةقارو درزى زياتر
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حيزبي سيكيولةري كةوردي ئةةوةى ئةةمرؤ لةة دةسةةآلتة يةان دةرةوةى
دةسةآلتي هةةريَم  ,بةشةيَ ك لةة نةهامةتيةة ئةابووري يةان هةزري بةة سةةر
نةوةى كورد داديَت لة ئةستؤية!!هةرضةندة
ميَةذووى حزبرِانةى كةورد  ،ميَذويَكةةة لةة جيابوونةةوة ,شةةرِى جةةةماوةرى
وضةةةكدارى لةطةةةلَ يةةةكرت .ثةةا ئةةةوةى (هيةةوا)و( رِزطةةارى) و بةش ةيَك
لة(شؤرِ ) رِازى بوون بة ثرؤذةكةى مةال مستةفاى بارزانى كة لة حزبيَةك
بةةةناوى( ثةةارتى دميةةوكراتى كةةورد) كؤببنةةةوة بةش ةيَك لةةةرِةوتى شةةوعى
كوردى بةو حزبة رِازى نةبوون وضوونة ناو حزبى شوعى عيَراقى ؟ حزبةى
شوعى عيَراقية لةسةر بنةماى ماركسيزم قبوىل دروست بةوونى (ثةارتى)
نةبوو  ,ضونكة بةطويَرةى فةلسةفةى سياسى ماركسيزم نةابىَ دوو حزبةى
ماركسى -شوعى لةيةغ ووالَتدا هةبن .
كيَشةةةى شةةوعى وثةةارتى لةةةو قؤنا ةةة هةةةتا كودةتةةاى يةكةةةمى بةعسةةى
0936بةردةوام بوو .كيَشةى نيَوان شوعى وثةارتى هيَنةدة طةرنط نةةبوو
بةالَم دوولةتبوونى ثةارتى لةسةالَى  0933دةسةت ثيَكةى كارةسةات بةوو
لةميَذووى حزبى كوردى وبزاظى رِزطارى خوازى كوردى!!
ئةةةم ملمالنيَةةة حزبيةةة لةميَةةذووى سياسةةى كورديةةدا بةةة ضةةةند ش ةيَوازيَكي
ضةكداري و كوشنت
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دةركةةةةوتووة ,بةةةة تايبةةةةتي لةةةة سةةةاآلني -0921،0921-0933:
-2116 , 2111-0993 ,0993-0991 ,0983-0921،0923
!2100
بةو ملمالنيَ ميَذوويي و ثرِ رِقةوة ,ثةرلةمان و حكومةتي هةريَم دامةزران,
لةوساوة شةرِةكاني (شةاخ) و(لة و مةلَبةنةدةكان) بةة مةوديَرن و شةاريي
كران و دام ودةزطاني حكومةت كرانة طرد و شةاخ!! لةة ئاكةام حكومةةت
بووة حزب  ,حزبية بووة حكومةت!
لةو رِوانطةيةوة ,هةروةغ ضؤن حةزب لةة شةاخ نةةيتواني هةيض ضةارةيةكي
بنةرِةتي بؤ كيَشة و ئاريَشةكان دابينَ ,لة سةةردةمي كؤمةةلَطاي كةراوةى
مؤديَرن و هةةذمووني عةقليةةتي موئةسةسةاتي و شؤرشةي سةةر شةةقام,
حزب ضونكة دؤطماي ئايديؤلؤذيا ئاراسةتةى دةكةات  ,هةةر ديَةو و خيَةوي
كؤنة و نةغ هيض ضارةسةرى ثىَ نيية  ،بةلَكو كوالَندنةوةى ميَذووييَكى ثرِ
ملمالنةىَ و جيابوونةةوةو يةةكرت كوشةتنة  ,هةةروةها حةزب هةةر خؤيشةي
كيَشةية و خولَقيَنةري زؤربةى ئاريَشةكانة!
بة كورتي بةو عةقلَيةت و ئايديؤلؤذيا و ثاشخانةوة حزب ضارةسةري ئةةو
ئاريَشةيةى ثيَ نيية!
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ثةرلةمان و دايةلوَطى بيَزةنتى
هةرضةندة لةم خولةى ثةرلةماندا  ،ثةرلةمانتار رِؤبوَت ئاسا بة سيطنةليَك
دةسةةت هةةةلَنابرِىَ  ،بةةةالَم( دووشةةك بةةوون)ى ثةرلةةةمانتارى دةسةةةالَت و
ى تةام بةووة  ،لةة بريتةى ئةةوةى خةةلَك سةود لةة
ئوَثوَزسيوَن ئةوةندة بة َ
ملمالنىَ ى ئةوان وةربطرىَ  ،ئةوة جطة لة زياتر زيان طةياندن بة مافةكان
و رِوئيا و جياانبينى تاكى كورد هيضى تةرى ليَنةكةوتوَتةةوة  .هةيض ال بةة
ثروَذةى يةكرت رِازى نيني  :ئةوة ئةةو قسةةيةية لةة رِاطةيانةدنى هةةردووال
دةبينينن و بةر طويَمان دةكةوىَ  .نازامن ثروَذة هةية لة زيانى خةلَك دابىَ
؟! ئةى ئةو ثةرلةمانتارانةي لة ثةرلةمانن بوَ( ذيانى خةلَك )ن يان (زيانى
خةلَك ) ؟
ط توطوَكانى ث ةرلةمان داية لةوَطى بيَةزةنتني نةةغ دايةة ليَكتيَكةى ....ئةةو
قسة رِووتانةة طريفةانى هةيض هةةذاريَكى ئةةم ميللةتةة طةةرم ناكةنةةوة.
مةسةلةكة لةوة داية ئةو ثةرلةمانتارانة هةموو حزبني و بة ئةاوازى حةزب
دةجولَيَنةوة هةر بوَية ئةوانة وةغ بلَىَى نويَنةرى حزبن نةغ جةماوةر ،
ب وَيةةةة نويَنةةةةرى حةةةزب ضارةسةةةةرى كيَشةةةةى هاوالَتيةةةانى كوردسةةةتانى
ثىَناكرىَ! ...خةلَك رِةفتارى دةوىَ نةغ زياتر طرفتار بيَ بة شةرِةقسةي
"نويَنةراني" سةيرةكة لةوة داية هةمووبةناو داكةوَكى لةة داخوازييةةكانى
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جةماوةر دةكةن !! كةضي كةسيان ( بةة هةةردوو تةرةفةةوة) نايانةةويَ
وةغ جةةةماوةر بةةذيني! لةةةم رِوانطةةةوة  ،دةطةينةةة ئةةةو ئةجنامةةةى كةةة
ى و هةةيض
ثةرلةةةمان هةةةر قسةةةى ثىَةةدةكرىَو هةةيض كةةاريَكى ثىَنةةاكر َ
ثةرلةمانتاريَكية ئامادة نيية دةستبةردارى خيَرو بيَةرى ثةرلةةمان بةىَ ،
ئيستيقالة بكات !!!
+بىَ دةسةالَتى حكومةتى دةسةالَت
لةةة سةةالَى  0992وةوة حكومةةةتى كةةوردى دوو حكومةتييةةة  ،ئةةةو دوو
حكومةتة  ,نةغ هةةر حزبةى نةةبووة بةةلَكو لةةزوَر بةاردا حكومةةتى دوو
ناوضةيية بووة  .هةر دةلَيَي كؤثي ئةزمونى حكومةتة كوردييةةكانى نةاو
قةلَةمرةوى مريينشينةكانى سةدةى نوَزدةهةم -ن  ،حكومةتى هةةوليَر ،
حكومةتى سليَمانى !!
حكومةتةك ةةى ئيَسةةتاى د .بةرهةةةم نةةةغ هةةةر حكومةةةتيَكى يةةةكطرتويى
كوردستان نيية ,بةلَكو دةسةآلتي بة سةر تةةواوي مةملةكةةتي سةةوزية
نييةة .ئةمةةة ثةيوةسةتة بةةة ثةةةتاي ديةاردةي جيابوونةةةوةى حزبيةةي و
هةذمووني حزبيي.لةم ثيَودانطةوة ,دةكريَ بلَةيَني ئةةوةى لةة كوردسةتان
هةبووة و هةية حزبرِانيية نةغ حكومةترِاني!
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لة اليةكي تر ,ئؤثؤزسيؤن نة متمانكةى بكةو وكومةتكة دا وة نكة ئكةو
متمانةشي دووبارة كردةوة!
بةةة رِاسةةيت كيَشةةةكة طةةةورة بةةووة  ,ضةةونكة تةمةةةني زؤرة .مةترسةةي
هةنووكةةةي زؤر ترسةةناكرتة  ,ضةةونكة لةةة نيَةةوان ملمالنيَةةي حزبةةةكاني
دةسةآلت و ئؤثؤزسيؤن خةريكة ( سايكس بيكؤيةكي ناوخؤيي) لة باشور
ذانيَكةةةي تةةةر بةةةؤ كةةةورد زيةةةاد بكةةةات و تةةةةناا باشةةةور سة ةيَجار دابةةةة
بكريَ :ئيسةتعماري ئينطليةز و فةرةنسةي باشةوري لةة كوردسةتاني طةةورة
جياكردةوة ,ئيستعماري عةرةبية بة ثال شيت ئةمريكا خةريكة بةشيَكي
دي لةة باشةور بةة نةاوي "ناوضةة جيَناكؤكةةكان"disputed lands-
جيادةكاتةوة!ويَرِاي ئةمةة  ,ئةةوة ملمالنيَةي هةةردوو دةظةةري زةرد و
كةسةةك خةريكةةة هةةةردوو مرينشةةيين سةةؤران و بابةةان بةةة كيَشةةةكانيانةوة
زيندوودةكةنةوة!
ئؤثؤزسيؤنية ئةوة خةريكة لة بيَ-دةنطةي حكومةتةدا ,رِاسةتةوخؤ يةان
نارِاسةةتةوخؤ خةةؤي دةكاتةةة " ثةةرؤذة"ي بةةةر دةرطةةاي سةةةرة ,ئةمةةة
حالَةةةةتيَكي ترسةةةناكة  ,ضةةةونكة زايةلَةةةةي زةنطةةةي شةةةةرِي نةةةاوخؤي
دةداتةوة ....ئةمة جطة لة تريؤركردني شؤرشةي سةةر شةةقام هيضةيرت
نيية!
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جا هةروةغ ضؤن ثةرؤذةي ثةرلةةمان نةةزؤغ بةوو ,ثةرؤذةى حكومةةتية
خراثرت  ,ضونكة ئةوةى دوايي تةواو ثةيوةستة بة دةسةةآلتةوة هةةروةها
هةروةغ ض ؤن ثةرلةمان هةتا هةرِةشةى دةست لةة كاركيَشةانةوةى نةةكا
وةغ كارتيَكي هةرِةشة ,هيض وةزيريَكية هةتا هةنكة ئامادةنييةة دةسةت
لة كةار بكيَشةيَتةوة ....ئةمةة ثةيوةسةتة بةة زهنيةةت و بريكردنةةوةى
وةزيةري كةوردي! كيَشةةكة هةةر بةةردةوام دةبةيَ و جةاريَكي تةر  ,حزبةي
كوردي زةنطي زةنطة زةنطةة بةؤ طيةاني تةاكي كةورد و نيشةتيماني كةورد
ليَدةدةن!
جةةا كةةة ثةرلةمةةةنتار و وةزيةةر ئامةةادة نةةةبن "ئيسةةتيقالة" بكةةةن ,ئةةةوة
سةةةرؤكي هةةةريَم بةةة زةبةةري دةسةةتوور دةتةةوانيَ هةةةردووكيان "ئيقالةةة"
بكات!!! هةرضةندة ئةوةى رِوويةدا بةرانبةةر حيةزب و سةةرؤغ جيةاواز
بوو,بةآلم ئةوةى روويدا  ,رِووداوةكاني شاخ وة بري تويَذي رؤشةنبريانةوة
هيَناوة!
هةرضةندة مةوداكاني نيَوان دذةكان تةا ديَ فةراوانرت دةبةيَ,بةةآلم هيَشةتا
نةطةيشتووينة قؤنا ي ئيقالةكردن و دةرفةةتيَكي لةة بةار مةاوة لةة نيَةوان
سةرؤغ و خةلَك ,كة هةردوو لة رِيَطاي دةنطداني نايَين و بةشيَكي ناحزبي
بوونةتة بةرثرسي يةكةدي ,ليَةرةوة دةكةريَ دةسةتةيةغ لةة رِؤشةنبريان و
زانايان ببنة سةرشاندي خةلَك و لة طةل سةرؤغ كؤببنةوة!
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مةسةلةكة ناضارمان دةكات  ,كة لةة ثيَكااتةةى دةسةةآلت و ئؤثؤزسةيؤن
بكؤلَينةوة.
لة بةر ئةو خاالَنةى خوارةوة  ,خؤثيشاندانةكة لة خؤثيشةاندانيَكي سةةر
شةةقام  ,كةة ئةةةزموونيَكي نةويَ بةةوو لةة ميَةذووى نةةويَي كورديةدا ,بةةةرةو
خؤثيشاندانيَكي حيزبي ضوو:
يةةابي ناسةةنامة  :خؤثيشةةاندانة لةةة رِوالَةتةةدا نةةة كوردسةةتاني ,
.0
سيكيولةري ,ئيسالمي بوو!!
بةةة واتةةاي نةةة هةةةردوو دةظةرةكةةة بةشةةدار بةةوون  ,نةةة تايبةةةت بةةوو بةةة
سةةةيكيولةرةكاني باشةةةووري كوردسةةةتان وة نةةةة ئيسةةةالمي تةةةا هةةةةر
ئيسالميةكاني كوردستان بةشدار بن .
 .2ئةو تيَكةليةى دةظةريَك كة لة ميَذة كيَشةى لةة طةةلَ دةظةرةكةةى تةر
هةية...ئةمة وا دةكات كة تةفسرييَكي شاريي بة خؤثيشاندةكة بدةن...
.6جطة لة حيزبة ئيسالميةكان  ,ئةوانةي سةةرؤكايةتي خؤثيشةانداكةيان
دةكرد لة طةلَ ئةو حيزبةى لة ناوضةةكة باآلدةسةت بةوو ,بةةوة تؤمةةتبار
دةكةةريَن كةةة زؤر شةةارطةرن هةةةردووغ لةةة سةةةر ضارةنووسةةي ئةةةو شةةارة
ثيَكنايةن!!
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.1خةةؤم لةةة تةلةةةفزيؤنيَكي ئؤثؤزسةةيؤن و ,زؤربةةةى ئةوانةةةى لةةة بةةةر
دةرطاي سةرا كؤبونةوة ,ثيَويستيان تةناا بة  311- 111هةزار دينارة
كةة بةةةراورد نةةاكريَ بةةوةى ئةنةةدام ثةرلةةةمان وةريةدةطريَ!! بةةا ئةنةةدام
ثةرلةمانةكاني ئؤثؤزسةيؤن ئيسةتيقالة بكةةن! بةة ئيسةتيقالةكةيان هةةم
سا ي خؤيان بؤ ئةو كةسانة دووثات دةكةنةوة هةم دربيَكي كوشندة لةة
دةسةآلت دةدةن و حكومةت ناضار دةكةن ئيستيقالة بكات  ,كة ئةوة
داوا كاري حيزبي ئؤثؤزسيؤن و خةلَكةكةي بةر دةرطاي سةراية!!
 .3لة دةظةري زةرد هةيض خؤثيشةاندانيَك نةكرا؟؟لةة دةظةةري سةةوز لةة
حيزبة باآلدةستةكةى زةرد درا؟؟
 .3حيزبةة باآلدةسةتةكةى دةظةةري سةةوز بةةة تونةد و تيةذي كؤتةايي بةةة
خؤثيشاندانةكة هيَنا,دةبوواية هةرطيز بريي لةو رِيَطاية نةة كةرد بووايةة ,
ضونكة بيناي مرؤظيَك لة الى خةودا زؤر ثةريؤزة.....,دةسةةآلتةكةى ئةةو
شارة هةر ضةؤن بيَةت ناطاتةة دةسةةآلتي قةةزايف ليبيةا ,سةاطي يةمةةن ,
بةشاري سوريا....ضؤن ئةو خةلَكةى دةظةرةكة بة كوذراني ( دة كة )
ثايدؤزيان لة خؤثيشاندانةكة كرد؟؟؟
ثا ئةوةى نةخشةرِيَطاي من بؤ ضارةسةرى ملمالنيَي نيَوان دةسةآلت و
ئؤثؤزسيؤن ثةيرِةو نةكرا لة نيَةوان هةةر دوو الوة  ,بةة بااةان زانةي لةة
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ثيَنةةاوى ميللةةةت بةةري لةةة رِيَطايةةةكي دي بكةينةةةوة  ,نةةاوى بن ةيَني رِيَطةةاي
سيَيةم!

 +نا بؤ ملمالنيَ ي دواليزمي دةسةآلت و ئؤثؤزسيؤن
بةلَيَ بؤ هيَزي سيَيةم!
بةشيَك لة دةسةآلتي كوردي بة عةقليةتيَك بري دةكاتةوة  ,زؤر دوورة لةة
حكومةةةتكاري و نزيكةةة لةةة حيزبكةةاري سةةةردةمي شةةاخ نةةةغ مةةؤديَرن و
كؤمةلَي مةدةني  .ئةطةر ئةةوةى لةة كتيَبةةكاني ( نةوشةيَروان مسةتةفا ,
موحةمةدي حاجي مةمحوود  ,سةيد كاكة  ,مةال بةختيار ,يادةواريةكاني
جةمال مؤرتكة  ,ثشكؤ نةرةدين...............هتةد ) رِاسةت بةن  ,كةة
ديارة زؤربةى رِاسنت  ,ئةوا حيزبايةتي شاخ  ,كة دةسةةآلتي كةوردي زؤر
شانازي ثيَوة دةكات!! هةر تاكي كورد كوشنت بووة!!!هةر بؤ منوونةة
 ,موحةمةدي حاجي مةةمحوود لةة رِؤذميَةري ثيَشةمةرطةيةغ "دا زؤربةةي
زؤري لةة كوردكوذيةةةكان خسةتؤتةرِوو  ,لةةة دوا ديةةدار ي لةة طةةةلَ تةلةةة
فزيؤني ناليا :لة بةرنامةى ميَةذوو و رِووداو لةة طةةل يةةكرت دةلَيَةت :ئةةو
رِؤذةى هةةةردوو هيَةةزي دةسةةةآلتدا ,خةةةريكي شةةةرِكردني يةةةكرت بةةوون و
ضةندان ثيَشمةرطةيان لة يةكرت كوشت  ,ئيَمة لة سؤشياليست هةمان رِؤذ
لة شةرِ بووين لةطةلَ رِذيَم!!"
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لةةة سةةةردةمي حكومةةةتي "هةةةريَم "يةةة  ,بةشةةيَك لةةة هةةةردوو هيَةةزي
دةسةةةآلتدار لةةة نةةاو شةةارية لةةة  0991هةةةتا  0998شةةةرِي يةةةكرتيان
دةكرد!!لة ماوةي تر  ,بة تايبةتي لة ناوضةى سةوز  ,ئةو ثارةى زؤرةى
لةةة رِيَط ةاي  983و طومرةطةةةكان و ثرؤذةكةةانى حكومةةةت بةةة دةسةةتيان
دةطةيشةةت زؤر بةةة كةةةمي خزمةةةتي خةةةلَكيان ثيَةةدةكرد! ئةوسةةا خةةودي
نةوشةيَروان كةسةي يةكةةةم بةوو لةةة ناوضةةى سةةةوز!! ئةةو دوو حيزبةةةى
دةسةآلت ئةو ثاشخانةيان هةية .
بيَطومان بةشيَك لة دلَسةؤزاني حكومةةتي هةةريَم  ,تةا رادةيةةغ خزمةةتي
تاكي كورد و كوردستانيان كردووة !! توانيانووة وآلت تا رادةيةغ بةرةو
ثيَشةوة ببةن!!بةآلم طةندةلَكاراني نيَو دةسةآلت  ,بةربةسنت لة بةرانبةر
ثرؤذةكةةاني حكومةةةت! ثاشةةان ئةةةو جةةؤرة كةسةةانة  ,ئةطةةةر لةةة ضةةيا
بةووبن!!! زؤربةةةى بةة نةةان و ئةاوى طوندييةةةكاني كوردسةتان خةةةباتيان
كردووة ,ئةمرِؤ ئةو طوندييانة و خةلَكيدى ثيَوستيان بة خزمةتةكردنةة!!
 ,نةغ فةرامؤ بكريَن لة دايةرةكاني هةريَم !جا دةسةآلت شيت جةوان و
كريَيت هةية  ,نةغ وةغ رِاطةيانكاراني حيزبي هةةر شةتة جوانةة ببينيَةت ,
نةغ وةغ ئؤثؤزسيؤنية هةر كريَتةكان بة جةماوةر ثيشان بدات!!
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ئؤثؤزسيؤني هةقيقي؟!
لة رِاستيدا سيكيوالريزم و ئيسةالمي هةةتا سةةر نةاتوانن ثيَكةةوة بةذين!
ضونكة هةر نةبيَت لة رِووي ئايدؤلؤذيةوة  ,ثيَكةوة ناتوانن هةل بكةةن
لة سةر جؤري ثرؤذةكان.ئةوةتة بةةريَز مامؤسةتا مةسةعود عبةدا ال لةة
كتيَبيَكدا ئة و كارةستانةى بةة سةةر خةودي كةورد هةاتوون  ,بةة تايبةةتي
دواى هاتنة سةر حوكمي كةمالييةكان و دامةزراندي حكومةةتي توركيةا و
دةولةةةتي عيَراقةةدا  ,عة انييةةةت لةةةو مةينةتيانةةةى كةةورد بةرثرسةةيارة!
بةشيَك لة ئؤثؤزسيؤن  ,نةغ هةر عة انية و كار بؤ عة انييةةت دةكةةن
هةةةروةها كؤمةلَطةةة بةةة عةةة اني بكةةةن  ,بةةةلكوهيض ثةيوةنةةدي بةةة
ئيسةةالمةوة نييةةة !كؤمةةةليَكن زؤربةةةى لةةة طةةةل يةةةكيَيت نيشةةتيماني
كوردسةةتان ميَةةذوويَكيان دريَةةذيان هةيةةة! ئةةةو طروثةةة سةةاآلنيَك ناوضةةةى
سةوزي لة ذيَر دةستدا بووة!! هةرضي بةة سةةر كةورد داديَةت ئةةوان لةة
بةشيَكي بةرثرسن!!
هةرضي هةردوو حيزبةكاني ئيسالمي كوردسةتانن دةبةيَ ضةاغ بةزانن ئةةو
ئيسالميانةى لة دةرةوةى بازنةى حيزبايةتني لةوان زيةاتر نةةبن  ,كةةمرت
نيني! هةتا كةى رِازي دةبن  ,كة ئيسالمي تةةنيا  03_01كورسةيان لةة
ثةرلةماني كوردستان هةبيَ ! ئةى مةسةلةى " بةهاري عةرةبي "  ,ئةى
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زؤربةيان ئيسالميي نيني؟ لةة زؤربةةى ئةةو وآلتانةة  ,ئيسةالميةكان نةيني
حكومةت ثيَكدةهيَنن ؟ ئايا سيكيولةرة توندرِةوةكةةى نةاو ئؤثؤزسةيؤن
قةةةبولَي تةةةياري ئيسةةالميةكاني نةةاو ئؤثؤزسةةيؤن دةكةةةن؟ يةةان ئةةةو
هاوثةميانيةةةى نيَوانيةةان وةغ فةةازل بةةةراكي صةةةدامي وتويةةةتي  :هةةةر
هاوثةمياني دذةكان نيية! بة رِاسيت ئيسالميةكاني ناو ئؤثؤزسيؤن دةبيَ
زؤر زيةةاتر كةةار ب ةؤ بةةة ئيسةةالمكردني كؤمةةةلَطا بكةةةن  ,ضةةونكة طةةؤرِيين
"يةكيَيت و ثارتي " بة "طؤرِان " هيض لة مةينةتيةةكاني كةورد ناطؤرِيَةت!
كورد كيَشةةى لةة طةةل يةةكييت و ثةارتي نييةة بةةلكو كيَشةةيان لةة طةةل
سياسةتي ضةوت و ثرِ طةندةلَي يةكييت و ثارتي هةية!!!
كاتيَ يةكطرتوو بة مةدةني و بزوتنةوةى ئيسةالمي بةة ضةةغ شةةرِيان لةة
طةل حيزبيَكي دةسةةآلتي كةوردي دةكةرد  ,زؤربةةى دةسةةآلتداراني نةاو
طؤرِان بةشيَكي طرينطي ناو دةسةآلتي يةكيَيت يان ثيَكدةهيَنا!
كارةكاني ئؤثؤزسيؤن
هةيكةةةةلَي دروسةةةتبووني ئؤثؤزسةةةيؤن سةةةةيرة!! كؤمةةةةلَ و يةةةةكطرتوو
ئيسالمني و خاوةن باوةرِ و ئايديؤلؤذي خؤيانن  ,كةضةي طةؤرِانن زؤربةةى
ثياواني يةكةمي ناو يةكيَيت نيشتيمانيني و خاوةن بةاوةرِ و ئايةدؤلؤذياي
ماركسني! ئةو طةندةلَيةى لة كوردستان هةية ,زؤربةى ناوضةى سليَماني
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طرتؤتةوة  ,كة  2119زؤربةى ئةوانةةى طةؤرِان ,ئةوسةا ثيةاواني نزيكةي
دةسةآلت بوون ,يةكيَيت بوون!!ئةو دووة  ,لة رووي ئايدؤذييةةوة تةةواو
دذي هيَزي سيَيةمن!!هةر نةبيَ ئةةوةى دوايةي سةيكيولةرن .جيةاوازي
ئةوانة زوو دةركةوت  ,بةشيَك لة ئةندام ثةرلةماناني دةسةةآلت و كةةميَك
لةةة ثةرلةةةمانتاراني طةةؤرِان داوايةةان كةةردووة ,كةةة ئةةةو شةةوقانةى لةةيَ
نيَشتةجيَبوون لة سةريان تاثؤ بكريَت .كاري ئؤثؤزسيؤن هةر ئةوة نيية :
رِيَطايةكي نا-قريتاو و كؤآلنيَكي تةنطةبةر و خانويَكي كةةآلوة.....ثيشةان
بدات! بةلَكو كاري ئؤثؤزسيؤن ئةوةية :لة زماني رِةمسي حكومةت ئةاخؤ
حكومةت زماني رِةمسي هةية؟؟ ئاخؤ بةة رِةمسةي رِايطةينةدووة؟ بؤضةي
زماني ثةروةردة دوو زمانة,خؤ ئيَمة و بادينان يةغ نةتةوةين!! ئةوةندة
رِةخنة لة عةرةبةكان دةطرييَ ,ئايا ئةوان بة ئيسالمي و سةيكيولةر شةيت
ئةةةوهايان كةةردووة؟؟ هةةةرطيز برييةةان لةةة زاري خؤيةةان يةةان ناوضةةةكةيان
كردؤتةوة هةتا مندالَةكانيان بةة زاري خةؤي خبةويَينَ!! ئةةريَ كةة بةة
موصالوي ؟يان بة داديي ؟ بةسرايي دةخويَينَ هةتا ئيَمة بة زاري خؤمان
خبويَنني! بؤ دةبيَ سرودي " ئةى رةقيب "  ,كة هةنديَ ديَري دذي ئةاين
و بةةةاوةرِي زؤربةةةةى هةةةةرة زؤري خةلَكةةةة  ,لةةةة زؤربةةةةى كةةةؤنطرة و
كؤبوونةةةوةكان ئةةةوها بةةة رِةواج ب ةيَ ؟! بةةؤ ئةةةوان دؤسةةيت كةةوردن يةةان
دوذمةةين ؟! .ئةةةو كةسةةانةى رِةقيةةب ى كةةوردن كةةيَن؟؟ بؤضةةي كةةورد
وةزارةتيان لة طةل ثيَكديَينَ! ئايا دةكريَ ئةوانةى لة شاخ شةرِيان لة دذ
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دةكةةردووين  ,ئيَسةةتا لةةة حكومةةةتي عرياقةةي هةةةر ثيَيةةان بلَ ةيَني ئةةةى
رِةقيةةب!! يةةان ئةوانةةةى لةةة طةةةل دةسةةةآلت نةةيني ثيَيةةان بطةةوتريَ ئةةةى
رِةقيةةب!! زؤر طةنةةدةلَيي تةةري حيزبةةةكاني دةسةةةآلت هةيةةة  ,دةكةةرا بةةة
تايبةتي حيزبة ئيسالمييةكاني ناو ئؤثؤزسيؤن كاريان بؤ بكرداية.
بةةة راسةةيت دروسةةتبووني هاوثةةةمياني دةسةةةآلت سةةةيرة! ئةطةةةر ئةوانةةة
دؤست نةةبن  ,دةبةيَ دوذمةين يةةكرت بةن! جةاريَكي تةر وةغ شةسةتةكان
ونؤوةدةكان شةرِة ثةرِؤ و كوردكوذي بةرانبةر يةكرتي دةكةوة! ئةةوان
ناتوانن دميوكراتي بن و لة دةرةوةى ئةةو هاوثةميانيةة بةن خةودي يةةكرت
قةبولَ ناكةن!! با هةر هاوثةمياني يةكرت بةة كةورِي كةورد بةة دةسةت
حيزبي كوردي نة كوذريَت!!! ثيَكااتةى ئؤثؤزيسيؤنية بة جؤريَكةة لةة
مالَي جاجلالؤكة الوازتةرة! حيزبةي ئيسةالمي ئةةزمووني لةة طةةلَ حيزبةي
سيكيولةر هةية ! ثيَويست نةبوو ئةو هةلَةى كرديان دووبارةى بكةنةوة!
ئةندام ثةرلةمانيَكي ئيسالمي ثيَي طو زؤربةى ئةوانةى ئيمزايان لة سةر
وةرةقةى خوتبة لة يةةغ مزطةةوت كردبةوو سةيكيولةرةكاني نةاو حيزبةي
ئؤثؤزسيؤن بوون!! ئةوانة لة ئاينةدة دةسةةآلتيان هةةبيَ لةة هةةردوو
حيزبي ئيسالمي جيا دةبنةوة!!
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 +ئةو ثرسانةى رؤشنبرياناني سيكيولةر قسةى لة سةر دةكةن
جاريَ بةر لة هةموو شتيَك رؤشةنبرياني نيَةو دةسةةآلت لةة رووي هةزرةوة
كةةةمرت ئةةازادترن لةةة رؤشةةنبرياني سةيكولةري دةرةوةى حيزبةةةوة ! ئةةةو
ثرسانةي ئةوان دةيوروذيَنن زياتر لةوةى هةزري بيَةت  ,حيزبييةة  .بةةآلم
ئةوانةى دةرةوةى هةردوو حيزبي دةسةآلت  ,بة تايبةتي سيكولةرةكان ,
ئةو ثرسانةى ئةوان دةيوروذيَنن  ,دةكريَ لةم خاالنة كورتيبكةينةوة :
يةكةم .جياوازي ئايينةكان
ئايي نةكان هةموو لة رِووي ثةرستنةوة يةغ خودا دةثةرسنت  ,بةة واتةاي
باوةريانِ بة يةكخودايي هةية  ,بةآلم لة هةنديَ سروتةوة لة يةغ جيةاوازن
ئةمة دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمةكة  .دةكريَ مرؤظ لة خودا ياخي بةيبَ و
بريؤكةيةةةكي دي هةلَبةةذيَريَ بةةة تايبةةةتي نةةا-ئةةاييين وةغ ماركسةةيةت ,
دميوكراسيةت يان ليرباليزم .هةرضةندة لة تةرِةف خودا و ثيَغةمبةرةكةى
بة ضةندةها دةقي قورئان و فةرموودة رِيَز لة مرؤظ طرياوة و ئازاديشكراوة
لةوةى جؤرة بريؤكةيةكي سياسي و فةلسةيف هةلَدةبذيَرىَ.لةة رِوانطةةى
ئيسالمةوة مرؤظ ئازادكراوة  ,كة هةر حيزبيَكي يةان طروثيَكةي سةيكيولةر
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هةلَبذيَريَ  .ئةوةى طومان دروست دةكةات خةودي هةلَبةذاردني ئةايينيَكي
ئامسانيية  ,ضونكة ئيسالم هيَندة فراوانة وةآلمي هةموو ثرسيارةكاني بة
دروسةةيت اليةةة  .ئيسةةالم خةةؤى ئةةايينيَكي ئامسانييةةة لةةة سةةةر بنةةةما و
شةنطسيت دينت و ةةيب دامةةزراوة  .بونةةوةر كةة هةةبوويَكي بينةراوة .
ئةةةوةى لةةة هةنةةديَ دةقةةي قورئانةةةوة دةربةةارةى طةةةردوون  ,ئةةةوةى لةةة
طةردوون هةية  ,كؤرثةلةزاني و قؤنا ةكاني و ئةوةى لة مرؤظدا هةية  ,بة
واتاي اليةني تويَكارزاني مةرؤظ  ,هةةموو ئةندامةةكاني وةغ ضةاو  ,سةوري
خةويَن  ,شةيَوةى ثيَكااتةةةى سةةر  ,شةيَوةى ثيَكااتةةةى دلَ ....لةة طةةةلَ
زانسةةيت نةةويَ هاوئاهةنطيةةةكي طةةةورةيان هةيةةة  ,كةةة لةةة طةةةلَ ئايينةةة
ئامسانةكاني دي كة لة اليةن خةوداي قورئانةةوة دابةةزيون  ,بةةآلم زاتةي
خوداي طةورة بةلَيَين مةعصومبووني نة داون و ثةاريَزراو نةيني و لةة بةةر
ئةوةى دةسيت مرؤظي تيَكةووتووة وةغ ئينجيةل  ,كةة هيضةي دةربةارةي
مرياتي تيَدا نيية هةروةغ طويان دوو سةد زاناي ئينجيلي لةو بةاوةرِةدان
 ,كة تةنيا لة سةدا شانزةى ئينجيل كةالمي خوداية  .لة هةموو ئايينيَكي
ئامسةةاني مةسةةةلةى ةةةيبوون رِووبةةةريَكي طةةةورة داطريدةكةةات  .هةةيض
ئايينيَك بيَ ةيببوون-نادياربوون لة مةرؤظ -و بةيَ هةةبووني زاتةي خةودا
نيية .
ئةو سيكيولةرانة كيَشةيان لة طةلَ هةةبووني زاتةي خودايةة  ,جةا ئيسةالم
طؤرِين بةة ئةايينيكي دي ثرؤسةةيةكي نةا ماقوولةة  ,ضةونكة لةة قورئةان و
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فةرموودةدا باسي هةةموو ثيَغةمبةةرةكان كةراوة .بةؤ منوونةة ئةوةنةدةى
باسي مةسةيح-عيسةا ثيَغةمبةةر لةة قورئةان كةراوة بةة نةاو هيَنةدة نةاوي
موحةةةد ثيَغةمبةر نة هاتووة !! بؤية ئةوانةةى دينطةؤرِين دةكةةن لةة
زاتي خوداوة هةلَديَن بةرةو باوةشي زاتي خودا  ,ضونكة وةغ لة ثيَشةوة
ي نويَةذ و
ي لةة هةةبووني خةودا بيَةت و بة َ
بامسانكرد هيض ئايينيَك نيية  ,بة َ
رِؤذوو بيَت  .ئةوان ضاغ دةزانن  ,كة خؤيان دةزانن ئةو نويَذانة لة تةرِةف
خوداوة قةبوولَ نيية هةروةها ثيَطريي بةو ئةركانة ناكةن كة لةة تةةرِةف
ئةو خوداوةيةوة بة سةريان سةثاوة!!
نووسةر باوةرِي واية  ,كة جطة لة خوداي ناو قورئان و بونةوةر و خةودي
مرؤظ لة ناو هيض ئايينيَك خودا بووني نيية  ,ضونكة خودا هةردةم خوداية
 .خةةوداي نةةاو تةةةورات و ئينجيلةةي جوولةةةكان  ,جوولةكةةة و مةسةةيحيةكان
ئاوايةةان دارذتؤتةةةوة خودايةةةتيان لةةة خودايةةةتي رِامةةالَيوة ,خودايةةةتي و
ثةةةروةردةرطاري تةةةناا بةةؤ جوولةكةةة دةكةةات !! ئةةةو خودايةةة قةةةبوولَي
ةةيري جوولةكةةة ناكةةات  .لةةة اليةةغ ثيَغةمبةةةرةكان تةةةناا بةةؤ جوولةكةةة
هةةاتوون و جياةةانيي نةةيني! لةةة اليةةةكي تةةر  ,ئةةةو خودايةةةى ئةويَنةةدةريَ
دةمارطريي لة نيَوان جوولةكة و ةةيرة-جوولةكةة دةكةات  ,بؤيةة كةورد
وةغ نةتةوة لة ناو ئةو ئايينة جيَي نابيَتةوة!! ئةو كوردانةى لة ئيسةالم
هةلَطةراينةوة لة كليساي كوردي جيَيان لة نةاو ئةةو كليَسةاية نابيَتةةوة ,
ضونكة ئةو ئايينةة تايبةةت بةة كةورد نييةة!! ئةوانةة وةغ لةة نووسةينيَك
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بامسان كردووة دةكريَ لة كةلتوري كوردي ثيَيان بلَيَني  " :دين جا " ,
ضونكة جاشةيةتي ئاييين بؤ دينيَك دةكةن  ,كة لة اليةغ ديين ئةوان نيية
و لة اليةكي تر مةسيحيةكان منةتيان بة حوزوري ئةوان نيية لة ناو ئايينة
!! ئةو خودايةي نةاو ئاظيَسةتا و مةسةحةفا رِة و جيلةوة و سةةرةجنام
زاتي خوداي طةورة نيية  ,جا هةر ناويَكيان ليَدةنيَن ئازادن!!
دووةم  .مايف خودا و مايف مرؤظ
لة قسة و باسةكاني ئةوانةى دةرةوةى ئيسالم ثيَياخنؤشة هةر جةخت لة
سةر مايف مرؤظ بكةنةوة  .بة هيض جؤريَك لة قسة و وتارةكانيان باسي مايف
خودا ناكةةن  .وة دةيانةةويَ ئةةوة بةة خةةلَك رِابطةيةةنن  ,كةة مةايف مةرؤظ
شتيَكي نويَية و لة قورئان دانيية ؟؟؟ مة زاي طوتارةكانيةان ئةةوةى لةيَ
دةخويَنريَتةوة!! دةبيَ ئاوابيَ لة قورئان باسي مايف مرؤظ نةة كةراوة؟ لةة
وةآلمدا هةر ئةوةندة دةلَيَني  ,كة لة قورئاندا هةية :ئةوةندةي جةخت لة
سةةةر خةةودي مةةرؤظ –بةةةني ئةةادةم كةةراوة  ,ئةوةنةةدة جةةةخت لةةة سةةةر
ئايةةديؤلؤذياي مةةرؤظ نةةة كةةراوة  :زاتةةي خةةوا لةةة قورئانةةدا دةفةةةرمويَ " :
مرؤظمان بةة باشةرتين شةيَوة ئافرانةدووة يةان دروسةتكردووة " هةةروةها
دةفةرمويَ  " :رِيَزمان لة مرؤظ ناوة " لة ضةندين ئايةتي قورئان خودا بةة
" يا اياا النا _خةلَكينة-طةلؤ " دةست ثيَدةكات  ,نةغ موسلمانينة؟!
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خودا مايف دايةلؤغ و قسةي هةتا بة ئةهرميةن داوة  ,جا ضؤن بةة مرؤظةي
نادات ؟؟ ئةمة هةر قسةى كةساني سيكيولةرة !
خودا كة شايةني ثةرستنة لة الي زؤربةى خةلَكةكاني خؤيان  ,كةضي بةؤ
نيشاندني رِيَزية بيَ باسي مايف خودا لةة سةةر مةرؤظ ناكةةن؟؟ ئةةوان لةة
سةرضاوةى ثرِ طومان باسي خودا دةكةن؟؟ ئايا زاتةي خةوداى تةاغ لةةو
ذيَدةرانةةة دةدؤزينةةةوة؟؟ لةةةو ذيَدةرانةةة باسةةي دواليزمةةي وةغ " خةةوداي
رِؤناكي " و " خوداي تاريكي " لة ئاظيَستا " و سةيَينةى بةاوةرِ  :بةاوغ و
كةةورِ وطيةةاني ثةةريؤز لةةة ضةةوار ئينجيلةكةةةى مةةرؤظ كةةراوة ! ئةةةوان لةةةو
سةرضاوانة دةيانةويَ خودا بدؤزنةوة  ,نايدؤزنةوة  ,ضونكة زاتي خةوداي
ثاغ و بيَطةرد دوو و سيَ نيية  ,كةواتة كام خودا دةدؤزنةوة؟؟؟ خةوداي
قورئانيان ناويَ  ,ئةوةى لة ئاظيَستا و تةورات و ئينجيل و مةسحةفا رِة
و جيلوة......زاتي خودا نيية " ,هيَزيَكي شارةوة "  ",و "ميتافيزيةك "
و "ئةوديوي سروشت "-ة!!! كيَ دةلَيَ ئةهرميةةن نييةة لةة شةيَوازيَكي
نويَدا؟؟
لةةة مةةايف مرؤظةةدا  ,زؤر باسةةي مةةايف ئةةافرةت دةكريَةةت ؟؟ باسةةي مريات ةي
ئيسالمي دةكريَت؟ ئافرةت لة ئيسةالمدا زؤر رِيَةزي لةيَطرياوة  ,كةة دايكةة
دايكي كورِ و كضة  ,كة كضة خوشكي كةورِ و كضةة  ,لةة مةالَية خةاتووني
مالَةةةوة  .ئةةةركي لةةة ئيسةةالمدا  ,وةغ واجةةب كةمةةة !! هةةةتا بةةؤي نييةةة
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النكية بؤ مندالَي خؤي رِابذةنيَت  ,بؤية سيكيولةرةكان بةة هةيض جؤريَةك
باسي ئةركةكاني ئافرةت ناكةن  ,هةر زمانيان بؤتة تةقيو لة مايف ئافرةت
 ,هةر بؤ ئةوةى ئافرةت ئةو رِيَزةى ليَينراوة  ,ثةةرثوت كريَةت! هةرضةي
مةسةلةى مرياتة وبةشي ئافرةتانة زؤر قسةى لة سةر دةكريَةت!! ئةةوان
هةر ئةوةندةى دةزانن  ,كة بةشي ئافرةتان نيوةى ثياوانة!!! هةةروةغ
لة زؤر بابةت ئةوان لة زاتي خودا رازي نيني! ئةوان هةر ئةوة دةوروذيَنن
كة ئافرةت نيوةى مريات لة دايك و باوكي وةردةطريَت!ئةوة لةة رِوالةتةدا
ستةمة  ,خوداى قورئاني ثريؤزية لة ضةةند دةقيَكةدا دةفةةرمويَت  ,كةة
ستةمي لة سةر خؤي حةرامكردووة ..مةسةلةى بةشةة مرياتةي ئافرةتةان
ي كةة سةيكيولةري كةوردي هةيض لةة سيسةتةمي ئةابووري
ئةوةمان ثيَةدة َل َ
ئيسةةالمي نةةازانن!!ضةةونكة ئةةةو سيسةةتةمة  ,سيسةةتةميَكي سةةتةمكاري
نيية!! ئةو نيوةيةى ئافرةتان حالَةتيَكةة  ,نةةغ دياردةيةةغ!مةسةةلةكة
ثةيوةندي بة جيَندةرةوة نيية  ,حالةت هةية ئافرةت زياتر وةردةطريَت!
ثياو لة كؤمةلَطاي ئيسالمةوة دةبيَ ثارة بدات بةة ذنةةوة  ,هةرضةي كضةة
لةو مةسةةلةدا ثةارة وةردةطريَةت!جةا كةيَ نيةوة وةردةطريَةت؟؟!!بؤيةة
ئةوةى شارةزا نةبيَت لة سيستةمي ئةابووري ئيسةالم  ,تةةواو لةة مرياتةي
ئيسةالمي ناطةةات  ,كةةة بةة رِاسةةيت سيسةةتةميَكي بيَويَنةيةة لةةة ثةيوةنةةدي
ئامسان و زةوي.لة اليةكي تر  ,ئافرةت لة سةري نيية مشةورِي طةوزةران
خبوات  ,ضونكة ئةةو مةسةةلةية لةة سةةر ثيةاوة! لةة سةةريةتي مشةوري
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خؤشطوزةراني ثيَويستيةكاني ئةافرةت لةة ئةسةتؤي بطريَةت! لةة هةنةديَ
سيستةمي مرياتي ئةوروثيةدا ئةافرةت وةغ ثيةاو وةردةطريَةت  ,بةةآلم لةة
سةريةتي وةغ ثياو كار بكات !مشوري طوزةراني مالَةوة لة ئةستؤي ثياو
و ئافرةت  ,ضونكة هةردووكيان هاوبة و بةشدارن  ,نةغ تةنيا ثياو  ,لة
طوزةراني خيَزانةوة! بة واتاي باجي ئةو وةغ يةكية بة كردةوة دةدات ,
بة جؤريَك ئةوةتة بؤتة جينسي سيَيةم لة ئةورِوثا!!!!!
مةسةلةيةكيدي هةتا بةشيَك لة ئيسالميةكان بة تر

و شةةرمةوة باسةي

دةكةن  ,ئةوية مةسةلةي ضةندذنية! ئةوةتة كاتي خؤي لةة هةشةتاكان
حوس ةيَن عةةارف لةةة رِؤمةةاني شةةاردا باسةةي كةس ةيَك دةكةةات و دةلَيَةةت " :
قةوماندي " !! رِةخنةطريَك دةربارةى ئةو قسةيةى نووسةر دةنووسيَ :
بةة هةيض جؤريَةةك مةسةةلةى هيَنةاني ذنةةي دووةم لةة كؤمةةلَطاي كةةوردي ,
مةسةةةلةيةغ نييةةة " قةومانةةدني " بةةة كةةاربيَنني .ثرؤسةةةي ضةةةندذني لةةة
ميَذووي دةسةآلتي ئيسالميدا مةسةلةيةغ نةبووة  ,خةلَك ليَي بكؤلتةوة و
ببيَتة كيَشةيةغ!! ناوي "كيَشةى ئافرةت ".
من خؤم لة طةورةترين فةةقياي ئيسةالمم لةة تةمةةن و زانسةيت شةةرعي
ثرسي  :ئايا ثيَويستة ثياو بيكات بةؤ ئةةوةى ذنيَكةي تةر بيَنيَةت؟؟ لةة
وةآلمدا وتي ":جاريَ وةغ ئةركي شةرعي لة سةرت نييةة بةة ذنةي يةكةةم
بلَيَي ئاخؤ رِازيية يان نة! هةروةها ثياو لة رِووي سةرماية و جينسةوة لة
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خؤي رِاببينيَت  ,دةتوانيَت ذنيَكي تر بيَنيَت! ثيَويست بةوة ناكات دادطةا
رِازي بيَت يان نة".
يان ئةو ئاين و ئؤينةي هةنديَ كةساني ناو حيزبي ئيسالمي بانطةشةى بؤ
دةكةن بةوةى دةبيَ ذني يةكةم نةخؤشي دريَذخايةن هةبيَ  ,يان نوقسان
بيَت!.....ئايا ئةو وةآلمة ئةوة ناطةيةنيَ  ,كة ئةو كةسانة كةوتونةتة ذيَر
كاريطةري ئةةوروثاي نةا-ديةين و سةيكيولةرةكاني هةةريَمي كوردسةتان ,
ئةطةرنا عائيشةي دايكمان نة نةخؤشي دريَذخايةني هةبوو وة نة نوقسان
بوو!! لة هةمووشي طرينطرت خوداي طةورة جطةة لةة سةورِةتي النسةا لةة
دنيا ئيَمة و لة ضةندين ئايةتي قورئاندا مذدة دةداتة ثياواني باوةرِدار كةة
لةو جيااندا ضةةند حؤريتةان بةؤ هةيةة  .دةترسةيَم هةنةديَ ئيسةالمي نةاو
حيزبةكان و سيكيولةرةكان بةو ثاداشتةى خودا رِازي نةبن!! مةسةةلةي
ضةندذني زؤر هةلَدةطريَ  ,بةآلم ئةم كتيَبة تايبةت نيية بةو مةسةلةيةوة.
اليةكي دي ئةو مافةي بة ذن دراوة لة هيض ئايينيَكي دنيايي و ئامساني بة
ذن نةة دراوة  :هةةموو ئةةو كةسةةانةى حةةج دةكةةن ثةيَ لةة شةويَن ثيَةةي
هاجةرةى هاوسةري ئيرباهيم ثيَغةمبةر دابنيَن!!! هةةروةها زاتةي خةودا
ذني ئةوةنةدة طةةورة كةردووة  ,بةة جؤريَةك ثيَغةمبةةريَكي وةغ زةكةةريا
ثيَغةمبةر هةندةى مةريةمي نة زانيوة و هةر لة ئةةزمووني ئةةو  ,دوعةا و
نزاي لة خوا كردووة مندالَيَكي بداتيَ!!!!
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سيَيةم  .موعجيزة نةبووني قورئان
ناكريَ وةغ هةنديَ مةةال وةآلمةي قسةةكةرةكةرةكة بةة قسةةيةكي كةورت
بدةينةوة و بلَيَني  :ئةوةى ئةو قسانة دةكات كةافرة!!!!" ئةةوةى ئةةو
قسانة دةكات هيض ثةيوةندي بة قورئان نةماوة  .ئةمحةد قةبةنضي خؤي
بة موفةكريي ئيسالمي  ,بةآلم دةربارةى هةنديَ سورِةتي قورئان دةلَيَةت
 :نةهل البال ةى بة ناو هي علي بن أبي تاليب مةوعجيزةى رِةوانبيَةذي لةة
قورئان زياتر تيَداية !!" هةروةها لة بةرنامةةى " بةة بةويَري " دةلَيَةت :
ئةوةى لة قورئان بؤ ثيَغةمبةر دابةزيوة  ,تةنيا بؤ سةردةمي ثيَغةمبةةرة
 ,نةغ ئةمرِؤكة!! " جاريَ ئةو موعجيزة رِةوانبيَذيةى لة قورئان دايةة بةة
هيض جؤريَ بةوةى نال البال ة بةراورد نةاكريَ! قورئةان كةةالمي ئةبةةدي
خوداي طةورةية هةرضي نال البال ةية ئيَستا سا نةبؤتةوة بةة رِاسةيت
هي كيَية؟؟ ئةوة زياتر ديتنيَكي مةزهةبيةة بةؤ قورئةان و ئيمةام عةلييةة!
كةواتة ئةو موعجيزةى لة قورئان دايةة بةةراورد نةاكريَ بةة هةيض دةقيَكةي
مرؤظكردة  ,نةغ هةر نال البال ة .ئةةو قسةانة ضةةندي مةزهةةبني هيَنةدة
قسةي ثيَة قةبةنضي ين :ئةوةتة هةر كتيَبيَةك لةة اليةةن سةيكيولةرةكان
نووسراوة بة ناوي " قورئان رِةنطدانةةوةى سةةردةمي خؤيةةتي "  .ئةةو
كتيَبةةة بةةة نووسةةيين كتيَبيَةةك وةآلمدرايةتةةةوة و جةةةخت لةةة سةةةر ئةةةوة
كراوةتةوة كة قورئان رِةنطدانةوةى سةردةمي دابةزيين نيية  ,بةلكو هي
هةةةموو سةةةردةمةكانة  .رِةصةةايف شةةاعري كتيَبيَكةةي لةةة ثةةا مردنةةي لةةة
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ئة انيا بالَوكراتةوة  .لة دةس يَكدا لة سالَي  0966نووسةراوة  ,كةضةي
لة بيبلؤطرافياكةدا سةرضةاوةى تيَدايةة سةالَي  0963يةان سةالَي 0933
بآلوكراينةوة!!! ئةمة بةلَطةيةكي رِةواية  ,كة طومان لة نووسيين ئةو
كتيَبة لة اليةن رِةصايف بكةينةوة!! ئاخر ضؤن شةغ لة نووسيين كتيَبةى
بة ناو رِةصايف نةكةةين !! ئةةو خةؤي لةة سةالَي  0913مةردووة كةضةي
كتيَبةكة سةرضاوةى هي سالَي  0933تيَداية!!! ئةةو كتيَبةة نةةغ هةةر
جيَطةةاي طومةةان ليَكردنةةة  ,بةةةلكو دةسةةيت كةسةةاني سةةيكيولةر ةةةيرة-
رِةصايف ي تيَدا بةرضاوة!
سيكيولةريَكي كورد  ,كة بة داخةوة ثيَشرت ئيسالمي بووة  ,هةستاوة بةة
كوردي قسةكاني رِةصايف دووبارة كردؤتةةوة وةغ بلَيَةي ئةةوةى رِةصةايف
نووسيويةتي دةربارةى قورئان و ثيَغةمبةر بةشيَك لةة رؤذهةآلتنناسةةكان
نةيانووسةةيوة!! هةةيض شةةتيَكي نةةويَ لةةة كتيَبةكةةةى رِةصةةايف و كتةةيَيب
سةةيكيولةرة كوردةكةةة دا نييةةة  ,بةةةلكو كتيَبةةةكاني رؤذهةآلتنناسةةةكان و
تةبشرييةكان و هةنديَ ساييت عةرةب و فارسةكاني دذ بة قورئان!!
كةسيَ كة باوةرِ بة موعجيزةى رِةوانبيَذي و زانسيت قورئاني ثريؤز نةكات
 ,وةغ قورئان دةربارةيان دةفةرمويَ ":طويَ كةرِ و زمان اللَ و ميَشك بة
كار نةهيَن " هةزاران منوونة لة خودي خؤيان بؤ بايَنيةوة  ,باوةرِ ناهيَنن
بة خودا و قورئانةكةى.
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ئةو دوو كتيَبة دةيانةويَت هةةموو سةي ةتي ثيَغةمبةرايةةتي لةة ثيَغةمبةةر
موحةةةد رِامالَن  ,سي ةتي طةورةترين عةبقةري و ري ؤر ةوازي بدةنةة
ثةةال!! ئةةةو ناس ة و مةنسةةوخةي ئةةةوان باسةةي دةكةةةن  ,بةةة تايبةةةتي
كوردةكةةةةيان بةةةة دريَةةةذي لةةةة كتيَبةةةةكي د .زةلَمةةةي  ,بةةةؤ منوونةةةة ,
رِةتكراوةتةوة!! ويَراي ئةةوة هةرضةةندة نووسةةرة كوردةكةة وةخةيت
خؤي ئيسالمي بووة  ,بةآلم بة هةق لة دةسةآلتي زاتي خودا نةطةيشتووة
 ,ئةطةرنا هةةر خودايةة بةة ضةاو ترؤكانيَةك بتوانيَةت زةوي و ئامسانةةكان
خاثور بكات  ,كة ئةمة بة نويَرتين تةكنؤلؤذياي رؤذئةاوا ناكريَةت...ئةةوان
تازة بة تازة باسي ناس و مةنسوخ دةكةن !!!
قورئان و ئةفسانة
كيَشةى سةرةكي ئةوانةى لةة دةرةوةى جياةانبيين ئيسةالمن و لةة سةةر
قورئان دةنووسن :يان ئيسةالم بةة ذمارةيةةغ لةة ذمارةكةان دةبيةنن يةان
ئةوةى لة قورئان ئاماذةى ثيَكراوة لة طةلَ ئةوةى لة تةوراتي جوولةكة ,
نةغ تةوراتي هةقيقي خودا ئاماذةى ثيَكراوة بةراورد دةكةن!! ئةمةةيان
لةةة رِووي تويَذينةةةوةى زانسةةيت لةةة جيَةةي خةةؤي نييةةة  ,ضةةونكة لةةة رووي
تويَذينةوةى سينكرِؤنيدا -بة شيَوازى ئيَستاياندا-قورئان هةر ئامسانييةة
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هةرضي ئةو تةوراتةةي جوولةكةيةة ,كةة بةة ثةةمياني كةؤن ليَةرة و ئةةويَ
سي ةتي ئامسانيي لة دةست داوة!!
كاتي خؤي قورِةيشيةكان-ئةوانةى تةسليم نةة بةوون بةةوةى لةة قورئةان
هاتووة-وةغ قورئان خؤي بؤمان دةطيَرِيَتةوة  ,بة قورئانيةان دةطةووت :
" ئةفسانةى ثيَشووةكان "ئةوان ئاوايان دةطووت  ,نةةغ ثيَغةمبةرايةةتي
ثيَغةمبةرى ئيسالميان ثيَ رِاست نةةبيَت .يةان ثيَغةمبةةريان ثةيَ شةتيَكي
سةير بةيَ لةة دةرةوةى سةنووري ئةاوةزى ئةةوان بيَةت!! هةنةديَ لةوانةة
ثيَيان خؤ بوو ثيَغةمبةر لة بةني هاشم نةبيَت  ,ئةطةرنا كةسةيَكي وةغ
ئةةةبي حةكةةةم ( كةةة ئةةةبو جةةةهلي الي ئيسةةالميةكانة ) دةيزانةةي ئةةةوةى
ثيَغةمبةر دةفةرمويَ دروستة و لةة خةؤي نييةة! ئةةم سةرطوزشةتةية بةؤ
ئةوةية  ,كة بلَيَم قورةيشةيةكاني ئةوسةا كةة زؤربةةي زؤري نةخويَةدةوار
بوون  ,بةآلم لةوانةى ئيَستا بة تايبةتي سيكيولةرةكان زياتر دةركيان بة
راسيت كرد بوو!! لة طةلَ نة زاني و كةم زانسيت خؤيان زيةاتر دةركيةان
بةة هةقيقةةةتي بةةووني زاتةةي خةةودا لةةة بونةةةوةر كةةرد بةةوو!ئةةةو زانسةةتةى
دةربارةى " ئةندازةى جينةات لةة قورئانةدا " هةةموو سةنووري بةزانةدني
ئةفسانة دةبةزيَنيَت ! هةر زوو ئةوة تيَدةطات كةة ئةةو قورئانةة دانةراوي
كةسيَكي نةخويَندةواري وةغ ثيَغةمبةر نيية  ,بةةلكو ئةةوةى لةة قورئةان
هاتووة كةالمي خوداية و دوورة لةةوةى ئةفسةانةى ئةوانةةى ثةيَة ئيَمةة
بيَت...
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ئيَمة هةر ئةوةندة دةربارةى قورئان و ئةفسانة دةدويَن ,كة بابةتةكة داوا
بكات  .زاتي خودا لة اليةن هةموو موسلمانيَكةوة ثريؤزة  .يةكةةكي وةغ
ئازاد قةزاز لة رِؤذنامةيةكي ثرِ لة طومان دةنووسةيَت  ":ئةاين و فةلسةةفة
يةكانةييان بة خودا بةخشي  ,طةردونيان كردة نا ثريؤز و خودايان كةردة
ثريؤز "....ئايني  ,بة تايبةتي ئيسةالم  ,ئةةقلَ بةة مةرؤظ دةبةخشةي لةةو
ثرؤسةية شةرِي ئةفسانة دةكات .زاتي خودا خؤي يةكانةى لةة زةيةين
مرؤظ دروسةت دةكةات هةةر خةؤي بونةةوةرى ئافرانةدووة و هةةر خؤيشةي
ثةةريؤزة تةةاكو ئةةايني و فةلسةةةفة ثةةريؤزى بكةةةن!!! لةةة شةةويَنيَكي تةةر
دةنووسيَت  ":ئاينةكانية مرؤظ بةرةو خودايةكي لة مرؤظ ضوو دةبةنةوة
بةةؤ ئةوةيةةة تةةا مةةرؤظ ئاسةةودة ب ةيَ و توانةةاي بيَةةت ةويَتةةةوة" ئةةةو لةةة
سةردةمي ئيسالمةتية بؤ ئةوةى لة رووى دةرووني ةويَتةوة طةؤرِيَكي
بؤ خؤي ليَدا بوو!! ئةطةرنا  ,وةغ خودا خؤي دةفةرمويَ ":هيض كةسةيَ
وةكو ئةو نيية " ئايينيَكي وةكو ئيسالم زاتي خودا بةرةو مرؤظ نابةتةةوة
تاكو مرؤظ ئاسودة بيَ و لة تواناي بيَ ةويَتةوة!!!!
هةر بؤ طومان دروستكردن لة سةر ذياننامةى ثيَغةمبةرةوة ,نووسةةريَكي
هةلَطةرةوةيرت لة ئيسالم رِةخنةى ئةةوة لةة كةةلتور و ميَةذووي ئيسةالمي
دةطريَ ئةوةى دةربارةى لةشكري ئةبرةهة و خودي ئةبرةهة نووسراوة و
بة سالَي فيلةكة ناسراوة لة هةمان كاتدا رؤذي لة دايكبووني ثيَغةمبةرة و
ئةو روداوة لة سةالَي  321يةان  320بةووة.نووسةةر هةنةديَ ئةفسةانةي
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سةير و سةمةرة دةهيَنيَت دةلَيَ ئةبرةهة لةةو سةالَة هيَرشةي نةة كردؤتةة
سةر مةككة و كابة!!هةندي شيت سةيري سةحنارييب ئاشووري دةهيَنيَت
و دةنووسةيَ ":ئةةةم ضةةريؤكة سةةةير و سةةةمةرةى هةةريؤدؤت دةيطيَريَتةةةوة
رِةنطةةة سةرضةةاوةيةكى ضةةريؤكة يةهوديةكةةة بيَةةت دةربةةارةى تيَكشةةانى
سينحاريب بيَت هةروةها لة طةل ضريؤكة قورئانيةكةدا ليَكضونى هةية لةةو
روةوة كة لة هةةردوو ضةريؤكةكةدا طيانةداريَكى الواز وةكةو يارمةتييةةكى
خوايى رؤلَ دةبينيَت ".بةر لة هةةموو شةتيَك ضةريؤكة قورئانيةكةة وةكةو
ضريؤكة يةهوديةكة نيية لة روداو و طريَضنة و كاراكتةرةكان ! هةةر خةؤي
دةلَ ةيَ ئةةةوةى هةةريؤدؤت دةيطيَريَتةةةوة سةةةير و سةةةمةرةية!! هةةةروةها
دةنووسيَ ":رِةنطة"........كة لة رِووى ماناوة بة ماناي "لةوانةية " ديَت
كة واتاي طومانكردن دةبةخشيَ!! جاريَ كةة بةاوةرِ بةةوةى رِويةداوة لةة
سةةالَي  321ضةةؤن بةةاوةرِ بةةة ضةةريؤكيَك دةكةةةى كةةة لةةة ثةةيَة زايةةني
رِويةدابيَ؟؟؟ هةةةبووني يةان حةةازربووني زاتةي خةةودا لةة هةةةر ضةةريؤكيَك و
ئةفسةةانةيةغ ئاسةةايية  ,ضةةونكة زاتةةي خةةودا لةةة زةيةةين موسةةلمانيَك و
ئةفسانةثةرستيَك هةية! كة دةلَيَي  ":لةة هةةردو ضةريؤكةكة طيانةداريَكي
الواز وةكو يارمةتييةكي خوايي رِؤلَ دةبينيَت " لة سةردةمي سةةحنارييب
ئاشةةووري هةةيض ئةةايينيَكي ئامسةةانيي باسةةنةكراوة ضةةؤن ئةوةنةةدة لةةة
تويَذينةةةوةى زانسةةيت بةةة دووري!! ئةةةو ضةةريؤكةي لةةة قورئانةةدا هةةاتووة
ئامؤذطةةاري و ثةنةةد بةةووة بةةؤ ئيَمةةة و طةلةكةةة  ,ضةةؤن لةةة ضةةريؤكةكةدا
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طيانداريَكي الواز وةكو يارمةتيي خةوايي رِؤلَ دةبينيَةت؟؟ كةةى ئةمةة لةة
زاتي خودا دةوةشيَتةوة؟ضؤن قورئان ضريؤكيَكي ئةوها لة خؤ دةطريَ؟؟
ضؤن موحةمةديَكي نة خويَندةوار ئاطاي لة ضةريؤكيَك هةيةة كةة ثةيَة لةة
زايني رِويدابيَت ؟؟؟
ي قورئةان بةةو ضةاوةى ئةةوان شةتةكان
بة رِاسيت ئةوةى ئةةوان دةيانةةو َ
ببيينَ  ,لة قسةةى قورِةيشةةكان تيَناثةةرِيَت ! ئةةوةى ئةةوان دةربةارةى
قورئان و خودا دةيلَيَن ئةفسةانةيةكة تةةنيا لةة ئةةقلَ و زةيةين نةخؤشةي
ئةواندا بووني هةية!!!!!

نةورؤز لة نيَوان ئةفسانة و ميَذوو و ئاييندا
ئةةةةوةى فريدةوسةةةي لةةةة كةةةةلتور و ميَةةةذووي فارسةةةدا باسةةةي هةةةةبووني
ئةفسةةانةيةغ دةكةةات بةةة نةةاوى ئةفسةةانةي " نةةةورؤز لةةة نيَةةوان كةةاوةى
ئاسةةنطةر و زوحةةاغ "  ,بةةة رِاسةةيت ئةفسةةانةيةكة لةةة زةهةةين كةس ةيَكي
هؤاةند جيَطري نابيَت .ئةو ئةفسانةية  ,كة لة سةردةمي ناسيؤناليسةيت
كوردي يان لة سةردةمي دةسةآلتي كوردي ياد دةكريَتةوة و بةة ثةريؤز
دةزانةةدريَت .ئةةةو ئةفسةةانةية ضةةةند مةةةدلوليَك دةربةةارةى رِةضةةةلَةكي
كوردةوة لة خؤ دةطةريَ! يةكةةم جةار ئةفسةانةكة وا دارِيَذراوةتةةوة زؤر
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بؤني شؤظينيةتي ليَديَت.دووةم .بة ثيَي ئةفسانةكة كةورد لةة رِةضةةلَةكي
ئةةواني دةربةازبووي نيَةةو ضةيا ثةيةدا بوونةةة !! ئةمةة لةة رِاي ئةةايني و
ميَذوويي مرؤظايةتي دوورة.
ميَذووي بيَ بةلَطةى نةورؤز
لةو ماوةيةدا ئاماذةيةغ لة قورئاني ثةريؤز و ميَةذووى طوتيةةكان قسةة لةة
سةر بووني ئةفسانةي نةةورؤز بةة شةيَوةيةكي ناراسةتةخؤ دةكريَةت.ئةةو
قسةيةى دةربارةى نوح ثيَغةمبةر و طةلي طوتي دةكريَت .نوح لة نزاكةةى
داوا لة خودا دةكات  ,كة لة خاكيَكي ثةريؤز دايبةةزيَنيَت  .ئةةوة بةوو لةة
ضياي جودي دايدةبةزيَنيَت  .لة بةرئةوةى ضياي جودي و طةودي-طةوتي
لة يةكدةضن  ,دةوتريَ نوح لة طةلَ طوتيةكان بووة !ئةوةى ثةيوةندي بة
نةورؤزةوة هةبيَت  ,دةوتريَ ئةةو رِؤذةى نةوح و باوةرِدارةكةاني رِزطاريةان
بووة نةورؤز بووة! ئةو جؤرة زةن يان طرميانة لةة سةةر ئةةو شةنطسةتة
دروست بةووة  ,كةة هةنةديَ بةة طوتييةةكان دةلَةيَن "طةودي " توركةةكان
زؤربةى " د "ي كؤتايي دةكةنة " ت " وةغ  :نةوزاد دةكةنة نةوزات يان
نةوزةت  .هةروةها ميسرِية كؤن و نويَيةكان ثةييت " ج " دةكةنةة "ط "
بةجمؤرة جودي دةبيَتة طودي يان طوتي !! بةآلم با لةة خؤمةان ب رسةني
 :ئةطةةةر كةةورد ئةةةو سةةةردةمةى ثةةيَة الفاوةكةةة ثةيوةنةةدي بةةة نةةوح
ثيَغةمبةرةوة هةبوو بيَت  ,ئةوا زؤر كةللةة رِةق بووينةة  .نةوح ثيَغةمبةةر
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 931سالَ هةر خةريكي بانطةوازيكردن بووة بؤ ديين خةودا !بةةآلم وةغ
هةنديَك طرميان دةكةن  ,لةوانةية لة ثا الفاوةكة لة يةكيَ لة كورِةكاني
نوح ثةيدا بوو بيَةت  ,ئةةوا ئةطةةر وا بيَةت ئةةوا هةةموو كورديَةك دةبيَةت
باوةرِي وا بيَت كة باكووري كوردسةتان النكةةى مرؤظايةتيةة و مرؤظايةةتي
قةرزداري كوردن  ,نةغ عةرةبي موصل و نةجةف وةغ هةنةديَ تويَةذةري
عةرةبي ثيَشبيين دةكةن !!! ئةوة ضياي جودي نة لة موصل و نةجةفة
بةلكو لة باكووري كوردستانة !! بةلَطة لة سةةر هةةبووني جةودي لةة
باكووري كوردستان  ,بووني ئيَستا شاري "شةرناخ "ة  ,كةة خةؤي لةة
بنةرِةتدا لةة "شةاري نةوح " وةرطةرياوة  .ئةةوةى قورئةان لةة مةسةةلةي
ثيَغةمبةر ئيرباهيم و نةمرودي دكتاتؤر بة بيَ ناوهيَنةان دووجةاري جيةاواز
ئاماذة بة نةورؤز دةكريَت  .جةاري يةكةةم كاتيَةك هةةموو خةةلَك ضةووينة
دةرةوة بؤ ئاهةنططيَران  ,تةنيا ئيرباهيم ثيَغةمبةر نةبيَت  .ئا لةو دةمةدا
ئيرباهيم ثيَغةمبةر هةموو بتةكان دةشكيَنيَت.
لةةةو مةسةةةلةيدا بةةةبيَناوهيَناني نةةةورؤز قسةةة لةةة سةةةر هةةةبووني نةةةورؤز
دةكريَت! لة دةقي قورئاندا ئاماذة بةوة دةكريَ  ,كة نةغ هةر خةلَكةكةة
بةلكو خودي باوكي ئيرباهيم ثيَغةمبةر بت ةرست بووة .جا ئةطةر نةةورؤز
كوردي بيَت و ئيرباهيم كورد بيَت  ,دةبيَ قةبولَي ئةوة بكةين كة بةاوغ
و باثريةى ئيَمة ئةوسا بت ةرست بووينة.دووةم جار  .لة بةرانبةر تورِةيي
نةمرود لة سةر ئةو كارةى ئيرباهيم ثيَغةمبةر دةهاويَذنة ناو ئةاطر  ,زاتةي
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خودا لة سةر ئةو كارة بؤ ئيرباهيم بة وةآلمديَت و دةفةةرمويَ  ":ئةةى
ئاطر سارد و سةالمةت-بيَ زةرِ بة بؤ ئيرباهيم "
ميَذووي بةلَطةداري نةورؤز
لةةةو ماوةيةةةى كةةة ناسيؤناليسةةيت كةةوردي جةةةخيت لةةة سةةةر دةكةةةن ,
دةركةوتين دةولَةتي مادة كة  031سالَيي خاياندووة هةر لةة ماوةيةة
كاليَندةري كوردي بة دةركةوتين مةادةوة ثةيوةسةتكراوة! لةة ديةاكؤوة
تاكو ئةستياطي خايانةدووة  ,بةةآلم لةة سةالَي  331ثةيَة لةة دايكبةووني
عيسةةةةا  ,بةةةةة ثيالنةةةةي خوشةةةةكةزاي خةةةةؤي (كؤرشةةةةي طةةةةةورة ) و
دةسةتوثيَوةندةكاني كؤتةةايي بةة دةولَةةةتي مةاد هةةاتووة و ئة ينيةةةكان
دةولةتيَكي فارسي دروست كردووة ...
كيَشةى ملمالنيَي كؤرشي طةورة و ئةستياط  ,رِووخاني دةولَةتي ماد(كةة
لةة ئةةدةبياتي كةوردي بةة ميةديا بةة ناوبانطةة) و دروسةتبووني دةولَةةةتي
ئة يين بة سةرةتاي نةورؤز دانةراوة!!! ئةطةةر سةالَنامةى كةوردي لةة
سالَي  211ثيَة ميالد دروست بةوو بيَةت,سةالَي  331يةان  319ثةيَة
ميالد دةولَةتي ميديا رِووخا بيَت  ,ئةوا نةغ نةورؤز بؤ كةورد مةرطةسةاتة
بةلكو سرودي "ئةى رِةقيب "ية دةكةويَتة ذيَر طومانةوة! هةروةها وةغ
لة خوارةوة ئاماذةى ثيَدةكةين هةر لة كتيَبةكاني موسةلمانةكاني ثيَشةوو
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ئاماذة بةوة دةكريَ كة ئاآلي فارسةكان "كةفشي كاويان" بووة!! جا كة
كاوة فار نة بوو بيَت ضؤن فارسةكان "كةوشي كاويان " دةكةنة ئةاآلي
خؤيان؟؟

نةةةورؤز خةةؤى لةخؤيةةدا ئةفسةةانةيةكى طةةةالنى ئةةاري نةةةذادة  ,نةةةغ
هيندؤئةةةوروثي! لةةةدواى سةةةرهةلَدانى كيَشةةةى ئةةايينى ومةزهةةةبكارى
لةثاشان ناسيؤناليستى ،نةورؤز ضوارضيَوةيةكى ترى وةرطرت .سةةبارةت
بةةةكوردةوة ،طرينطةةى دان بةةة ئةفسةةانةى نةةةورؤز وةغ "سةةةركةوتنيَكى
نةتةوةيى" دةطةرِيَتةوة بؤسةدةى هةذدة و نؤزدة.
لةناو ئارى نةذاداندا ،ئاريَشةكة تةنيا لةةنيَوان كةوردو فةار داية،ضةونكة
هةةةةةردوو كارةكتةةةةةرى سةةةةةرةكى ئةفسةةةةانةكة طوزارشةةةةت لةةةةةودوو
نةتةوةيةدةكةةةن .هةةةر ئةةةو ملمالنيَيةةة تةةةم ومةةذى لةسةةةر رِووداوةكةةة
دروستكردووة .ئةمرؤ ئاسان نيةكؤدةنطييةغ لةسةةر ئةةو رِوداوة دروسةت
بيَةةةت ،ضةةةونكة لةةةةطؤرِةثانى كوردسةةةتان زياترلةةةةرِةوتيَكى سياسةةةيى
وئايدؤلؤذياى هةن! هةريةكةى رِووداوةكة لةطؤشةنيطاى ئايدؤلؤذى خةؤى
دةبينىَ.

103
www.dengekan.com

ئاييين كورد

7607/60/72

ئةطةر لةسةةدةى نؤزدةوةمةةوة ،نةةورؤز وةغ سةةركةوتنيَكى نةتةةوةيى
سةةةةيركراوة وكةةةاوة كةةةراوة بةةةةكورد وزوحةةةاغ يةةةان ئةةةةذديااغ كةةةراوة
بةفار  .دةكرىَ لةم سةردةمةدا رِووداوةكةة بةةجؤريَكى ترخبويَندريَتةةوة
ئةوةتةئاسةةورييةكانى كوردسةةتان خؤيةةان بةةة"ئاشةةورى" دةخويَننةةةوة
هةروةها يةكى نيسان دةكةن بةسةرةتاى ميَذووى ئاشورى.ئةوميَذووة
زؤر ثةيَة سةةرهةلَدانى لةةدايك بةوونى مةسةيح بةووة! فارسةةكانية زؤر
شتى بةرلةئيسالمبونيان ثريؤز رادةطرن.دةكرىَ كوردية بة دوو جؤرى تر
خبويَنتةوة:
-0بكرىَ بةسةرةتاى سالَنامةى كوردى يان
-2بكرىَ بةسةرةتاى دامةزراندنى دةولَةتى ميدى
هةرضةةةندة وةغ لةةة ثيَشةةةوة رِوومنةةان كردؤتةةةوة زةرةري كةةورد لةةةو
مةسةةةلةية دايةةة  ,ضةةونكة هةةةر بةةة تةةةنيا مةةاد نييةةة  ,بةةةآلم ميَةةذووي
دروستبووني دةولَةتي  ,نةغ رووخاني  ,لة قازاجني كورد داية .ئةم دووة
هةردووغ لؤذيكيَك لةخؤدةطرن ،بةالَم نةورؤز بةئةفسةانةى كةاوة وزوحةاغ
بةستنةوة هيض لؤذيكيَك وناسنامةيةكى نةتةوةية بةرِوداوةكة نابةخشىَ.
كتيَبة ميَذووييةكانى ئيسالمى زؤربةيان باسةى نةةورؤزيان كةردووة وةغ
ئةفسةةةانةيةكى عةجةةةةم – ةةةةيرة عةةةةرةب –باسةةةيان ليَةةةوة كةةةردووة
104
www.dengekan.com

ئاييين كورد

7607/60/72

هةتاهةنديَكيان باسى ئاهةنط طيَران لةنةورؤزدا لةسةردةمى ئيمامى عةةىل
با كردووة .ميَذوونوسانى كوردية وةغ مةردؤخى ،حممد ئةمني زةكى،
ساحل قةفتان ،هةروةها نوسةةرى "اجمةاد االكةراد"يةة باسةيان لةنةةورؤز
كردووة .ئةوانى تر زياتر لةسةر بنةماى عاتي ةى نةتةوةييةوة نوسةراون.
لةهةنةةدىَ كتيَةةب (كةةاوة) بةةة"طةةوتى-طةةودي" دانةةراوة هةةةتا هةنةةديَكيان
كردوويانةتة ثيَغةمبةر .لةوثيَودانطةة ئةةوةى طرينطةة بزانةرىَ كةة نةةورؤز
جطة لةئةفسانةيةغ هيضى ترنيية!
رزطةةاركردنى رِوداويَةةك لةةةقالبى ئةفسةةانةو وهةولَةةدان بةةة"واقيةةع" كردنةةى
ثةيوةسةةتة بةئاسةةتى وشةةيارى ومةةةعري ى رؤنةةاكبريانى ميللةتةةةوة .ئةةةم
ئةوروثايةيى ئةم رؤ نةغ هةر نغرؤى ئةفسانةبوو ،بةلَكوئةوةى تةناهى بوو،
نةةةبوو .ئةةةو هةةةموو ئاريَشةةانةى ضةةةندةها شةةةرِى وةغ شةةةرِى "ئيتاليةةا"
و"سكوتلةندة" شةرى يةكةم ودووةمى جياانى ليَكةوتةوة.ويَراى ئةمة
تاكى رؤذ ئاوايى هةمووذيانى بووة بيَاودةيى.
دميوكراسةةيةت وليربالييةةةتى رِؤذئةةاواى دوابةرهةةةمى بريكردنةوةوعةةةقلى
مرؤظةةى رؤذئةةاوايني .ئةةةوان كةةةخؤيان لةئةفسةةانةوةو هةةةذموونى كةنيسةةا
رزطاركرد ،توانيان سيستةميَك دامةةزريَنن وبةةطويَرةى ئةةو سيسةتةمةوة
ذيةةان بطةةوزةريَنن .بةمةةة توانيةةان هةةةتاخؤيان لةئةفسةةانةكانى يؤنةةان
ورِومةةانية رزطاربكةةةن .ئةةةو دميوكراسةةيةى ئةةةوىَ ,كةةة زيةةاتر زانايةةان و
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خةلَكي سةادةوة ثيَيةةوة ثةيوةسةنت  ,نةةغ ثيةاواني دةولَةةت!! عةةقلَى
مرؤظةةى ئةةازادكرد لةةةوةى ضةةى هةلَدةبةةذيَرىَ! خةةةلَكيَكى زؤر بيَئةةةوةى
دةسةالَتى ئيسالمى دىبىَ موسلمان دةبىَ! ئةةوة ثيَىةدةوتريَت بةةواقيع
كردنةةى ئةفسةةانةياخود خؤرزطةةاركردن لةئةفسةةانة وبيناتنةةانى واقعيَكةةى
مةعري ى و لؤذيكي..
نةةةورؤز تةةةنيا هةةى نةتةةةوةى كةةورد نيي ةة ئةمةةة بةلَطةنةويسةةتة .بةةةالَم
بةةةديتنى مةةن ئةطةةةر ئةفسةةانةى نةةةؤرؤز بةهةةةردوو كارةكتةةةرى كةةاوةو
ئةذدياايةغ ببةستينةوة ،ئةةوة بةةهيض جةؤرىَ كةاوة كةورد نةةبووة .ئةةم
رِايةشم ثشت بةم بةلَطانة دةبةسيتَ:
 -0كاوة طوتى"نية"بةلَكو فار بووة.لة "شةرِى قادسةية" فارسةةكان
"ئةةاالى كةةاوة-كةفشةةى كاويةةان " يةةان كردبةةووة ئةةاالَى ئةم راتوريةةةتى
خؤيان! جائةطةر كاوة كورد بووبىَ ،دةبىَ فارسةكان بة لؤذيكيَك ئةاالَى
بكوذى ثاشاكةيان بكةنة ئاالَى ئةم راتوريةتةكةيان؟ ئةطةر بةة ثيَضةةوانة
نةبيَ :كاوة فار ,ئةذدياا كورد بيَ..
 -2ئاسةةتاط يةةان ئاسةةتياط دوا ثادشةةاي ثاشةةاكانى ميديةةةكان بةةووة،
فارسةكان لة سةر كاري دةولَةتي ميديا اليانربدووةو دةولَةتيَكي فارسيان
دروسةةةت كةةةردووة!! بةةةةجمؤرة ئةفسةةةانةى كاوةيةةةان دارشةةةتوة.بةةةة
زيندانيكردني ئاستياط كؤتايى بةدةسةالَتى كوردةكان هةاتووة.ئةةوة بةة
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هؤي ناثاكي هارثةاكي جيَطةري ئاسةتياط بةووة!ئةةو خيانةتةةى هةةرثاط
وايكةةردووة ئةةةو كةةةلتورة لةةة نةةاو دةسةةةآلتي كةةورد ميَةةذوويَكي هةةةبيَ و
دةولَةتي ميدي برِوخيَ ,ئة ينيةكان بة زمةاني ئةاييين كةورد و ئةةل بيَي
كوردي دريَذة بة دةسةآلتي خؤيان لة خاكي كورد بدةن!
 -6فارسةكان لةهةموو سةردةمةكان هةتا لةسةردةمى دةولَةتى كؤمارى
ئيسةالمى ئيَرانةى نةةورؤز بؤتةةة (دةرؤذ) ناويةان ليَنةاوة سةيَزدة بةةة دةر"
ئةمة تةنيا ئةوةى شيعة مةزهةبن ثةيرِةوى ليَدةكةةن  ,جةا فةار بةن
ى فةار
يان كورد! جائةطةةر نةةورؤز رِوخةانى زوحةاكى فارسةى بىَ،دةبة َ
هيَندة طيَل وطةمةذة بةن بةةو بؤنةيةةوة ئاهةةنط بطيَةرن؟!هةرضةةندة لةة
ئةفسانةكةى فريدةوسيدا زوحاغ عةرةبة  ,بةآلم نةذادي كورد هةر بة ثيَي
ئةةةو ئةفسةةانة لةةةو كةسةةانةية كةلةةة مردنةةي حةةةيي بةةة دةسةةت زوحةةاكي
نةخؤ بة دوو مار رِزطاريان بووة!!
جالةبةرئةةةةوةى كورد،فار ،ئةفغان،هيند،ثاكسةةةتانى ...يةةةادى نةةةةورؤز
دةكةنةوة،ئةمة واتاى ئةوةية نةورؤز هةر تةنيا كةوردى نييةة .هةةروةغ
ضةةؤن زةردةشةةت تةةةنيا كةةورد نةةةبووة،كاوة كةةورد نةةةبووة .هةربؤيةةة
هةةةروةغ طةةو ئةطةةةر ىانةةةوةىَ "بيكةةورديَنني"-بكةةةين بةةة كةةوردي !
دةسةة يَكي دامةةةزرداني دةولَةةةتي ميةةديا بةةة دةسةة يَكي سةةالَى كةةوردى
دابنيَني،ئةةةوا دةب ةيَ بةةاوةرِ بةةةوة بكةةةين كةةة ميَةةذووي كةةؤني كةةورد لةةة
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ميديةكانةوة دةست ثيَدةكات!!! بةمةة زؤر ميَةذووي كةؤني كةورد لةة
دةست دةدةين!!ئاهةنطريان بة بؤنةى دامةزراندنى دةولَةةتى ميةدى,كةة
حةفت سةد سالَ بةر لةزايني بووة باشرت و لةة بةارترة بةةوةى بةة بؤنةةي
ئةفسانةيةكي فارسي ئاهةنط بطريين!! يان هةر هيض نةةبىَ بةا بةبةةيادى
رزطاركردنى شارى كةركوكى ببةستينةوة ضونكة لةم دووسةدةيةدا تةةناا
لةنةورؤزى  0990كةركوغ لةدوذمن رزطاركراوة!زؤربةى
بةةؤ ضةةوونةكان لةةة سةةنوريَكى تةسةةك ،جةةودا دان .زؤربةةةى هةةةرة زؤرى
نوسةةرى كةةوردو دةسةةةآلتى كةةورد ى باوةريةةان وايةةة نةةةورؤز جةذنةيةةةكي
سةداسةةةد كوردييةةةو كةةاوةكوردةو زوحةةاغ فارسةةة.ئةةةوة هةةةر خةةاوةن
ئةفسانةكة ,فريدةوسي  ,دةلَيَت زوحةاغ عةرةبةة و كةاوة فارسةة!! لةةو
مةسةلةيدا وةغ ضاوةرِيَ دةكريَ شاعريان بة قوولَي لة مةسةةلةكة بةرِوانن
كةضي هةتا زؤربةى شاعريانى كالسيكي و نويَ ي كورد شةيعريان بةؤ ئةةو
بؤنةية وتووة  ,بة كورديكردووة! ئةوا دةقي شيعري ئةمرؤ رؤذي نةورؤز
هاتةوة
جةذني كؤني كورد...كة بوتريَ كة نيية ضةند كؤثلةيةكي ليَ نةزانيَت.
لةم دةمةتةقيَيةدا ئةوة ئاشكرا دةبيَ  ,كة دةسةآلتي مةعري ي و سياسي
كورد لة سةر هةنةديَ بةلَطةةى زانسةتيةوة ميَةذووي خةؤي بنووسةيَتةوة!
108
www.dengekan.com

ئاييين كورد

7607/60/72

دةيانةويَ بضنة ناو ميَذووةوة يان لة دةرةوةى ميَذوو بن مةسةلةيةكة لةة
اليان وةغ لو زةكةى هامليَيت شةكس ريي ليَااتووة:

دةبي يان نابي
ئةوة ثرسةكةية!

ئاييين كورد و قورئان
هةنديَ سيكيولةري كورد زؤريان دةربارةى قورئان نووسيوة  ,بةآلم جطة
لةةةةوةى ئةةةةوةى نووسةةةيويانة كاويَذكردنةةةةوةى سةةةيكيولةرة عةةةةرةب و
فارسةكانة  ,بةة تايبةةتي ئةوفارسةانة بةة سيسةتةمي مةةال ئاخونةدةكاني
ئيَران رِازي نيني! ئةوة هةيض ئةةوةى ئةةوان نووسةيويانة ناضةيَتة خانةةى
تويَذينةوة  ,ضونكة تويَذينةوة طرفت و ئامانل و طرميان و ئةجنامي خةؤي
هةية  .هةر نةبيَ لةو طرميانانةى باسيكردوون  ,هةنديَكي هيَناوتة دي .
لةو ناوة شتيَكي نويَي هيَناوة  ,كة ثيَشرت كةسيَك باسي نةةكردوون!!
ئةوةى ئةةوان دةربةارةى قورئةان باسةيان كةردووة هةيض شةتيَكي نويَيةان
نةهيَناوة و ناشيايَنن  ,ضونكة قسةة لةة سةةر رِابةردوو و ئيَسةتا و ئاينةدة
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دةكات  .لةمة زياتر  ,قورئةان لةة سةةر ئةةو مةسةةالنة دةدويَةت  ,كةة
هةمووي لة زاتي خودا دةوةشيَتةوة :

يةكةم  .ذمارة
خودا لة شيت ئةوها بة ذمةارة دةدويَ و ئةةو ذمارانةة وا بةا دةكةات لةة
خةيالَي هيض مرؤظيَكي هؤاةند دانييةة :ضةؤن ثيةاويَكي نةخويَنةةدوار لةة
سةدةى حةوتةم قسةى ئاوا بكات؟؟ بلَيَةت  :ئةوةنةدة جةارة لةة قورئةان
باسي شتة دذةكان  ,ثيَضةوانةكان وةغ يةغ هاتووة ,هةر بؤ منوونة :

جيهان و كؤتايي هةر يةكةي  003جار
ذن و ثياو هةر يةكةي 21جار
ذيان و مردن هةر يةكةى 013جار
َكي ةوام كة بة الناس ناسراوة و لة طةلَ ثيَغةمبةران  31جار
خةل
ستةم و ئارامطرتن هةر يةكةى  001جار
هةر يةكةى  1جار
حممد و شةريعة
نويَذ  3جار
رِؤذ  633جار
مانط  02جار
رِيَذةى زةوى-وشكاتي  +رِيَذةى دةريا _ئاو  011جار !!!!
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مرؤظيَكي نةخويَندةوار هةتا خويَندةوار لة سةدةى حةوتةمي ميالدي ضؤن
ئ ةو هةمانطيةي نيَوان شتة ثيَكضووةكاندا ثيَسازاوة ؟؟ ئةو سةيكيولةرانة
لة دةرةوةى رِووداوةكاني ميَذوو دان  ,ضونكة يةكيَك نةهاتووة رِةخنة لة
شتيَكي زانسيت قورئةان بطريَةت!! دةبةيَ ضةاغ بةزانني قورئةان كتيَبيَكةي
زانسيت و تايبةت بة زانست نيية  ,ضونكة خودي خاوةنةكةي  ,كةة زاتةي
خوداية  ,ناكريَ لة تاقيطةةدا وةغ هةةبووةويَكي فيزيكةي  ,بةايؤلؤذي يةان
كيميايي شةن و كةو يان تاو تويَ بكريَت! ويَرِاي ئةةوة زاتةي خةودا بةة
ئةقلي مرؤظ نابينريَتةوة  ,ضةونكة ئةةقلَي مةرؤظ دةستةوةسةتانة لةة سةةر
خودي خودا هةروةها ئةقلَي مرؤظ لة سةر دياركردني ناسةنامةى شةتةكان
رِاي خؤي هةية كة لة طةلَ سيستةم و شةريعةى خودا تيَكناكةنةوة  ,هةر
بؤ منوونة ئةقلَي مرؤظ برِيار دةدا لة سةةر باشةبووني هاوسةةرطريي نيَةر و
نيَر و ميَ و ميَ هةروةها لة سةةر زينةا-جووتبةووني ناشةةرعي لةة نةةزةر
ئيسالمةوة -و خواردنةوةى ئارةق!!!
وةغ لة ثيَشةوة طويان بة شيت الر زاتيَكي وةكو خودا بة تةنيا ئةقلَ و
فيزيا و كيميا و بايؤلؤذي نادؤزينةوة!!! بةلكو تويَذينةوة لة خودي
خؤت و زةوي و دةريا هةروةها لة زاتي قورئان وةغ دةقيَك دةطةية
ئاستيَك بؤت دةردةكةويَت  ,كة هاوئاهةنطي و سيستةمةيةي لة ثيَكااتةى
ئةو هةموو شتانة داية بة رِيَكةوت و لة اليةن سروشيت مةخلوق
دروستنةكراوة!!!!جا ئةو هةموو ذمارة وةكيةكةكة وا لة مرؤظ نةكا ,
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باوةرِ بة بووني خودا لة ثيَكااتةى خؤي نةكات  ,ئةوا وةغ قورئان
دةفةرمويَ ئةو جؤرة كةسانة لة رِابردوو و ئيَستادا " كةسانيَكن اللَ و
كويَر و كةرِن لة بةرانبةر دينت و بيستين رِاسيت هةروةها ميَشك ثووضن".
دووةم .ئةندازةى جيناتي مرؤظ
ئةو قؤنا ا نةى كؤرثةلة لة سكي دايكي ثيَيدا تيَ ةةرِ دةبيَةت  ,حالَةةتيَكي
زؤر سةةةير و سةةةمةرةية هةةةتا بةةؤ زانسةةيت نةةويَ  .ئةةةو مشةةت و مرِةيةةةى
دةربارةى كؤرثةلة هةيةة  ,هةةتا لةة قؤنا ةة كؤتاييةةكان نةةبيَ! نةةوةغ
زانةةيين زايةنةةدي زارؤكةكةةة لةةة قؤنا ةةة بةراييةكانةةدا .جةةا كةس ةيَكي نةةة
خويَنةوار لة سةدةى حةوتةةم ضةؤن قؤنا ةةكاني كؤرثةلةة لةة نةاو سةكي
دايكي زانيووة؟؟ هةةر مةسةةلةى ئةنةدازةى جينةاتي مةرؤظ مةسةةلةيةكة
مرؤظيَكي شارةزاي ثزيشكي نةبيَت  ,جوان لة مةسةسةلةى كرؤمؤسةةكان
تيَناطةةات ! ئةةةو كرؤمؤسةةانة هةنةةديَ سةةي ةتي بؤمةةاوةيي و جةسةةتةيي و
دةرووني لة دايك و باوكةوة دةطوازنةوة!! ئةريَ با خؤمان ب رسةني ئايةا
زمان و نةتةوة كرؤمؤسني يان كؤمةآليةتني؟؟ ئيَمة لةة سةةدةى بيسةت و
يةغ ئةو جؤرة ثرسيارانة لة خؤمان دةكةين  ,ئةدي حممديَك لةة سةةدةى
حةوت ضؤن توانيويةتي لة ئةندازةى كرؤمةسةكاني نةاو ثيَكااتةةى خةؤي
وةكةةو مةةرؤظ بطةةات؟؟ سةةةبارةت بةةة ثرسةةيارةكةوة هةةةر هيَنةةدة دةلَ ةيَني
جيةةاوازي زمةةان و نةتةةةوة هةةةردووغ ئايةةةتي طةةةورةيي و هةةةبووني زاتةةي
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خودان  .جاريَك جؤري زمان و نةتةوة  :كيَ كةوردة و كةيَ عةرةبةة  ,كةيَ
توركةةة..............ثةيوةنةةدي بةةة كرؤمةسةةةكانةوة نييةةة  ,ئةطةةةرنا لةةة
كؤمةلَطاوة  ,بة تايبةتي دايكي فيَر دةبيَت!!بؤية شتيَك دروست دةبيَت ,
كة ثيَي دةلَيَن  :زماني دايك يان زاري دايك .
سيَيةم .شةريعة
شةريعةى ئيَمة لة طةلَ شةريعةى ةيري ئيَمةة جيةاوازة .زؤر كةة ثيَةي
خؤشة كة ئيسالم وة ليَبكريَ لة طةلَ سةردةم بطوجنيَ  :البردنةي ئايةةتي
جيااد  ,ضةندذني  ,وةكيةكي مرياتي كورِ وكض ....ئيسالم شةريعةى خؤي
هةية  .ناكريَ وةغ مةريوان وريا قانع دةلَيَت ئيسالم بة دميوكراسي بكةريَ
!! كارل ثؤثةر لة ثرانسي ةكاني كؤمةلَطاي كراوةدا دةنووسيَت  :ئةطةةر
بةةة ثيَشةةيَلكردني دميوكراسةةية بةةيَ نةةابيَ ليَبطةةةرَيَني ماركسةةيةكان _
كؤمةنيستةكان دةسةآلت وةربطرن  ,ضونكة هةر خؤيان خةتةرن لة سةةر
خةةودي دميوكراسةةيةوة" .وة نةةة بيَةةت دميوكراسةةي وةغ فؤكؤيامةةة لةةة "
كؤتايي ميَذوودا " وا دةنووسيَت كة ئةقلَي مرؤظ دوا شت طةيشت بيَ ثيَةي
ليرباليزمةةي رِؤذئاوايي ةة " كةضةةي هابرمةةا دةنووس ةيَ  :ئةطةةةر مةةرؤظ لةةة
سةةؤظيةت لةةة ذيَةةر حةةوكمي ماركسةةيةتدا لةةة س ةيَدارة دةدريَةةت  ,ئةةةوا لةةة
رؤذئةاوا لةة ذيَةةر سةايةي دميوكراسةيةتدا لةةة سةيَدارة دةدريَةت!!!ئةةةو
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هةةةةموو قسةةةة و منوونانةةةةم بؤيةةةة هيَناوةتةةةةوة ضةةةؤن ماركسةةةيةت و
دميوكراسةةةيةت  ,هةرضةةةةندة مرؤظةةةزادةن ,شةةةةريعةى خؤيةةةان هةيةةةة ,
ئيسالمية لة طةلَ رِيَذةى ناو هاتين حممد  ,شةريعةى بةؤ حممةد هةاتووة
وةغ يةكةةة  ,كةواتةةة شةةةريعةى ئيسةةالم بةةة قةةةد ئةةةو سةةةردةمة و
هةتاهةتاييَ بووني هةية.
شةةةريعةى ئيسةةالم  ,ياسةةاي ئيسةةالم مةسةةةلةيةكة يةةان وةغ زانايةةةكي
ئيسالمي دةلَيَت  ":يان دةبيَ هةمووي قةبوولَ بكريَ و ثةيرِةو بكريَ يةان
دةبةيَ وازي ليَبايَنةريَ " ئةةةوجا كةة وايةةة دةبةيَ وا بةيَ ئايةةتي جياةةاد –
هةروةغ ثيَشمةرطة ضةةند سةةدةية دذي حكومةتةةكاني عيَراقةي خةةباتي
ضةكداري كردووة و ئيَستا ث كة كة خةباتي ضةكداري دذي حكومةةتي
توركي دةكات-و ضةندذني......وازى ليَناهيَنريَ....با ئةوةى لةة بةنبةةر
مرؤظةكان هةلَنةخةلَتيَني  ,لةويَ مرؤظ بؤتةة رؤبةؤت و ئةاميَر  ,بةة جؤريَةك
طيةةاني مرؤظبوونيةةان لةةة دةسةةتداوة ! ئةمةةة وة نةةةبيَت لةةة ذيَةةر سةةاية و
سةيَبةري حةةوكمي دةسةةةآلتداران و دكتاتؤرةكةةاني رؤذهةةةآلتي ناوةراسةةت
مرؤظ هةست بة مرؤظبووني خؤي بكات!! لةويَ حكومةت لةة طةةلَ خةةلَك
هاوبةشة-شةريكة  .مرؤظ لة بةيانيةوة تاكو ثيَنجي ئيَةوارة كةار دةكةات ,
كةضي حكومةت لة باج –هةر خؤي زةكاتي ئيسالمية  ,بةةآلم لةة جيةاتي
مانطي رةمةزانيَ  ,هةموو مانطيَكة-و كارةبا و ئةاو و خزمةتةةكاني تةر...
مرؤظ دةكاتة ج سكي هةيا و لة طةلَ تؤ دةبتة برابةة !!!هةةتا ذن و
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مندالَةكانت دةبيَت بة خولَياي حكومةت بيَت ! من باسي كةلتور و ديةن و
سياسةتي رؤذئاوا ناكةم  ,ئةطةرنا ستةمي دكتاتؤرةكاني رؤذهةآلت نةبيَت
 ,كة بةرطةى ئةو ئاميَربوونةى رؤذئاوا ناطريَت ؟! وة نةبيَ دةولةةتاني
رؤذئاوا لة طةلَ زماني كوردان با بيَ؟؟
رؤذئاوا و زماني كوردي
كةةةورد ضةةةةند سةةةةدةيةكة ئاشةةةناي رؤذئاوايةةةة ! كةةةؤنرتين ئاشةةةنابوون
دةطةرِيَتةوة بؤ بةر لة ميالد  ,بة تايبةةتي زةينةةفؤن وسةوثاكةى كةة بةة
كوردستان تيَ ةرِين .ئيَمة لةم نووسينةدا باسي ثةيوةندي رِؤذئاوا و كورد
لة قؤنا ة جياوازةكان ناكةين ,ضونكة ئيَمة ميَذوويةكي ثةرِ لةة شةانازميان
لة طةلَ رِؤذئاوا نييةة  ,هةةر بةؤ منوونةة تةةنيا ئامةاذة بةة ِريَككةوتنامةةى
سةةايكس-بيكةةؤ و سةةازانؤف دةكةةةين  ,كةةة لةةة نيةةوةى جةةةنطي يةكةةةمي
جيااني بة دزي وآلتي كوردانيان بة رِةنط و ثيت بؤ خؤيان دياريكرد بةوو
! يةكيَ لة ئاكامةةكاني كؤدةتةايي بةلشةةيف  ,يةاخود كؤمؤنيسةتةكان لةة
ئةةةدةبياتي خؤيانةةدا ثيَيةةان خؤشةةة ثيَةةي بلَيَةةيَن شؤرشةةي ئؤكتؤبةةةر ,
ئاشكراكردني رِيككةوتنامةكةى سايكس-بيكؤ بوو هةةروةها كشةادنةوةى
سازانؤف بوو لةةو ريَككةوتنامةيةة و رِاطةيانةدني حكومةةتي بةلشةةفية!!
هةرضةندة حكومةتي بةلشةيف  ,بة سةرؤكايةتي فالدمري لينني كوردستاني
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سؤري لة دةظةريَكدا رِاطةياند  ,بةآلم هةر لة كاتي لينني برياردرا كة كورد
نةتةوةيةكي نيشتةجيَي سؤظيةت نييةة  ,بؤيةة دةبةيَ لةة شةويَين بةاوغ و
باثريانيان رِابطوزةريَن !! ثا مردني لينني لة سةالَي  , 0921جؤزيَةف
ستالني "كوردستاني سؤر " هةلَوةشاندةوة!!!مرؤظ هةنديَ " ضاكة "ي
رِؤذهةآلتنناسةكان لة بري نةكات  .ئةوان نةبووانةية بة تةماي تةنيا هةنديَ
تويَذةر و شةهادةدةراني كورد ليَبطةرابووناية  ,حسابي ئةدةب وكةلتور و
ميَذوومان لة شويَنيَكي تر دةبوو!! رِؤذهةآلتنناسي وةغ ئةليَكزةندةر ذاثا
بةةة يارمةةةتي و هاوكةةاري مةةةال مةةةمحودي بايةزيةةدي و هةةةروةها هةةةولَ و
ثيَكؤلَي بازل نيكيتني  ,كة بة يارمةتي مةال سةعيدى كوردسةتاني -ئةمةة
هةمان دكتؤر( ثزيشةك ) سةةعيدي كوردسةتاني ( كؤنةة فةةقيَي يةةكيَ لةة
مزطةوتةكاني سنةى رِؤذهةآلتي كوردستان )  ,هةلَطةرِاوة لة ديين ئيسالم
و بةةة مةسةةيحي بةةوو هةةةروةها ثيالنداريَةةذةري شةةيعري سةةةر ثيَسةةتةكة و
طؤِرةِري ميَذووي نويَي كوردي نيية  ,بةِرز دةنرخيَنني  ,ضونكة ئةوانة زؤر
دةقي كورديةان لةة فةةوتان رِزطةار كةردووة!ئةمةة وانييةة هةرضةي ئةةوان
نووسيويانة  ,ئيَمة ثيَي رِازين! مةن هيَنةدة باسةي ميَةذووي كةورد و رِؤلَةي
با و خراثي رِؤذئاوا ناكةم  ,ئةطةر دةتةويَ باشةرت لةة رِؤلَةي ئةةوروثا و
رووسيا لة ميَذووي كورد تيَبطةى كتيَيب بةندة بة ناوي " دؤزى كةورد لةة
نيَةةوان بةرداشةةي ماركسةةيةت و دميوكراسةةيةت " خبويَنةةةوة  ,ضةةاوةرِيَ
دةكريَ هةنديَ زانياريت دةربارةى مةسةلةكة بداتيَ!!
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دةمةويَ ئةوة بلَيَم كة ثياواني دةولَةت لة رؤذئاوا هةر لة رِووي سياسيةوة
ةةةدريان لةةة كةةورد نةةةكردووة  :ئةةةدى هةةةر ئةةةوان بةةة جؤريَةةك ثالَ شةةيت
داطريكةةراني كوردسةةتاني طةةورةيان نةةةكردووة ؟؟.هةةر ئةةةوان جطةة لةةة
رِيككةوتنامةةةةى سةةةايكس-بيكةةةؤ  ,رِاسةةةتةوخؤ دةوريةةةان لةةةة سة ةازداني
رِيَككةوتننامةى سان رميؤ  ,لؤزان و.......شؤرشةي ئةةيلول نةة بةووة بةؤ
ئةوة دانةرشتووة بؤ ئةوةى ضارةنووسي كورد هةر ذيَردةستةيي بةيَ؟؟
 .جطة لةوانةى كة ئاماذةمان ثيَكردووة  ,ئةدي كيَ بةوو حكومةتةةكاني,
كة بة هةلَة ثيَي دةطوتريَ حكومةتي شةيَ مةةمحود ,شةيَ قةادري بةراي
شيَ مةمحود و رِاثةرينةكاني بارزان و شؤرشةي شةيَ سةةعيدي ثةريان و
شؤرشي ئاطري داق.......لة ناو برد؟؟؟
من ئةوةندة باسي ميَذوو ناكةم  ,ئةوةندةى ئاماذةيشم ثيَكةردوون تةةنيا
بؤ ئةوةم بووة  ,كة نةوةى نويَ ئاطاداري ئةو ةدرانة بيَ كة رؤذئةاوا لةة
دؤزي كورد و كوردي وةغ نةتةوةيةغ كردووة!!
ئيَستا زؤر مامؤستا ئاوا باسي دةولَةتاني ئةوروثا دةكات  :بةوةى زمةاني
كةوردي لةةةو دةولَةتانةةة ئةةازادة و لةةة قوتاخبانةكانةةدا دةخويَنةةدريَت!! بةةا
بزانني ئةوةى لةو قوتاخبانةنة دةخويَندريَت بة رِاسيت زمةاني كوردييةة؟؟
نكؤلَي لةوة ناكريَ ئةوةى لة و دةولَةتانة بةرانبةر زمةاني كةوردي دةكةريَ
بةراورد ناكريَ بة دةولَةتاني داطريكةةري كوردسةتان و خةودي دةسةةآلتي
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كةةةوردي !! جةةةاريَ لةةةةو دةولَةتانةةةة زمةةةاني كةةةوردي هةةةةر سيسةةةتةمي
ثةروةردةيان قةدة ةية هةرضي حكومةتي هةريَميشة ئةوة سيسةتةميَكي
ثةروةردةيي زؤر سةير ثةيرِةو دةكةات  ,بةة كةورتي يةةغ نةتةةوةي وةغ
كورد دوو ستاندةر  ,كة ثيَي دةطوتريَ "جووتستاندةر  ,لة ثةروةردة بؤ
دانةةدراوة!! ئةمةةة لةةة نةةاو هةةيض نةتةوةيةةةغ بةةووني نييةةة!!! لةةة
قوتاخبانةكاني ئةوروثا  ,نةغ يةغ سيستةمي  ,يةغ سةتاندةريي ثةةير|ِةو
ناكريَ !! لةةويَ زمةاني دايةك  ,لةةويَ زاري دايةك  ,زمةاني حكومةتةة بةؤ
مندالَي زؤلَ ,كة بة داخةوة زؤرة  ,بؤ كورد بؤتة بةلَا !! بةلَيَ لةويَ زاري
سةةؤراني  ,بةةاديين  ,كرمةةاجنيي  ,هةةةوراميي  ,زازايةةي ....دةخويَنةةدريَ ,
بةةةةآلم زمةةةاني كةةةوردي وةغ زمةةةانيَكي رِةمسةةةي  ,زمةةةاني ثةةةةروةردة
ناخويَندريَ!!ئةمة جؤريَكةة لةة دابةشةكردني كةورد يةان داننةنانةة بةة
حكومةتي كوردي .طرينطيدان بةة زارةكةاني زمةاني كةوردي  ,ئةةوةى لةيَ
دةخويَنريَتةوة  ,كة رِؤذئاوا بة ضاوي نةتةوة تةماشاي كورد ناكةن  ,وةغ
نةتةوةيةكي سةربةخؤ شايةني دةولَةتي خؤيةتي ,بةلكو وةغ ضةند هؤز
و عةشريةتيَك سةةيري كةورد دةكةةن!!جةا ئةةوةى لةة ئةةوروثا دةكةريَ
ذياندنةوةى زارةكاني كورديية  ,نةغ زماني كوردي!
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سيكيولةري كورد ضي لة قورئان دةويَت؟؟
لةةةة بةةةةةر ئةةةةةوةى قورئةةةةان خةةةةؤي لةةةةة رِووي زمانةةةةةوة بةةةةة زمةةةةاني
عةرةبية!عةرةبييةكةي قورئان ضةند مةسةلةيةغ لة خؤ دةطريَت :يةكةم
.من لة ضةندان نووسني ناوم ليَناوة زماني قورئان  ,ضونكة لة زؤر رِووةوة
لة زماني عةرةبي نةتةوةيي جياوازة ,يةكةةم قورئةان ئيالهييةة ,هةرضةي
زماني عةرةبية واي ليَااتووة زماني ئاخاوتين هةر تاكيَكي عةرةبيزان بيَ
! دووةم خويَدةوار و نة خويَنةوار وعةرةب و ةيرة عةرةب وةكو كةورد و
فار و تورغ.....ليَي دةطات بة رِيَذةى جياواز هةرضةي زمةاني عةرةبيةة
تةنيا خويَنةواري عةرةب دةتوانيَت ليَي بطةات! دووةم قورئةان تةةنيا بةؤ
نةتةوةي عةرةب نيية بةة واتةاي قورئةان ئةايينيَكي نةتةةوةيي نييةة وةغ
ئايينةةةةة ئامسانييةةةةةكاني ثيَشةةةةوو وةغ ئةةةةاييين جوولةكةةةةة و ئةةةةاييين
كةةوردي!!!!!!!!!!بةةةلكو ئةةاييين هةةةر كةس ةيَكة ثيَةةوةى ثةيوةسةةت
بيَ!جا لة نةتةوةيةغ بيَ  ,عةرةب يان ةيرة عةرةب ,طرينط نيية!
طوتاري قورئان بؤ موسلماني ثةيوةست يان ثابةند بةة ياسةا و رِيَسةاكاني
ئيسالم ئةوةية  ,كة جطة لة ئيسالم هيض ئايينيَةك جياةاني نييةة  ,بةةلكو
هةموو جطة لة قورئان طوتاريان بؤ نةتةوةيةكي دياركراوة .ئةوانةى جطة
لة ئيسالم داوا دةكةن  ,وةغ هةنديَ سيكيولةري كورد بةة هةةر بيانوويَةك
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بة ناو دةبنة مةسيحيي يان زةردةشيت كةضي ئةةو دوو ئايينةة بةة ضةةند
سةدةيةغ لة ئيسالم كؤنرتن؟؟!!
كة نكؤلَي هةبووني ئاييين كوردي ناكات  ,ئةمة لة بةر ئةو هؤيانة:
.0

ضةةةندةها ئايةةةتي قورئةةان هةيةةة كةةة باسةةي رِيَةةزي خةةودا لةةة هةةةر

مرؤظيَك دةكةن  ,خاوةني هةر ئايدؤلؤذيةغ بيَ ,وةغ " ئيَمةة رِيَزمةان لةة
بةني ئادةم ناوة " . 2.هةر ثيَغةمبةريَك ثيَة حممد ثيَغةمبةر هات بيَةت
لة نةتةوةي ميللةتةكةى بووة .لةمة زياتر "ثةيامةكةى يان كتيَبةكةى
وةغ تةورات و ئينجيل و ئاظيَسةتا "....بةة زمةاني ميللةتةكةةى بةووة بةة
واتاى ثةيامي ثيَغةمبةرى كورد بة زماني كوردي بووة.
.6لة ميَذوودا دةقيَك هةية ,جا ئةمةة هةةو بيَةت يةان نةة  ,ئةةوة بةة ثيَةي
دةقي قورئةان ثيَغةمبةةر و كتيَبيَكةي كةوردي هةةبووة بةة زمةاني كةوردي
بووة!!
 .1هةرضي ئاظيَستا و ئينجيلة بؤ نةتةوةيةكي دياركراو هاتوون.
ئةوة ئينجيل بؤ ثيَغةمبةر و نةتةوةكةى ديارة :ئةوية ثيَغةمبةر عيسا و
جوولةكةية!! كورد لة ناو ئينجيل وةغ نةتةوةيةكي جياواز لة جوولةكة و
برِوادار بةو ئايينة جيَي نابيَتةوة  ,ضونكة ئةو ئايينة تايبةتة بة نةتةوةى
جوولةكة و بةة هةيض جؤريَةك جياةاني نييةة تةاكو كةوردية بطريَتةة خةؤي
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!!هةرضي ئاظيَستاية هيَشتا ساخنةبؤتةوة  ,كة كورديية يان فارسةية!!
جاريَ ئةو كتيَبيةى ئاظيَستا كةة هةيةة ئامسةاني نييةة! لةة ثةا ئةةوةى
ئةسكةندةري مةكدؤني ئةوةى ئةمرؤ ثيَ ي دةطوتريَ ئريان داطريكرد ئةو
ئاظيَستايةى هةبوو سوتاندي !! ئةو ئاظيَسةتايةى هةيةة ئامسةاني نييةة ,
بةلكو لة سةةردةمي ساسةانييةكان نووسةراوة  ,بةة فارسةي كةراوة!!!!
ئةطةر ضةند وشةيةغ لة ئاظيَستا بةة زمةاني كةوردي بضةيَت ئةةو ثرؤسةةية
ئاسايية لة ناو زمانة ئاريةكان و هيندؤ-ئةوروثاييةكان يان سةدان وشةي
ئاظيَستا بة زماني فارسي كؤن و نويَ دةضيَت!! ئايا ئةو ثيَكضةوونانة لةة
رِووي زانسيت زمانةوة ئاوامان ليَدةكةن برِياري ئةوة بدةين  ,كة ئاظيَستا
بة زماني فارسيية!!!!
هةرضي ئيسالمة ئةوا ئاييين كوردة ! لةوانةية يةكيَك ب رسةيَ ضةؤن و لةة
سةةةر بنةةةما و شةنطسةةتيَك ئيسةةالم ئةةايينيَكي ميللةةةتي كةةوردة ؟؟ زؤر
كةةة دةنووسةةن  93 %لةةة كوردةكةةان موسةةلمانن  ,مةةن نةةالَيَم لةةة سةةةدا
%93ى كةةورد موسةةلمانن ,بةةةآلم مةةن دةلَةيَم خةةؤ لةةة سةةةدا %91ي كةةورد
موسلمانن!! نةتةوةيةغ لة سةدا نؤوةدي موسةلمان بيَةت ضةؤن خةؤي بةة
بةشيَك لةو ئايينة نةزانيَت يان ئايينةكة بة هي خؤي نةةزانيَت؟؟كورد لةة
زؤربةى عةرةب ئاسانرت موسلمان بووة! ئةوة هةنديَ لةة سةةدا  %2ثيَةك
نايةنن خؤيان بة خاوةن دينةكة دةزانن.ئةدي ئةةو كةسةانةى خةاوةن لةة
سةدا نؤوةدن  ,دةبيَ ضؤن ئةوان خؤيان بة خاوةن دينةكة نازانن
121
www.dengekan.com

ئاييين كورد

7607/60/72

كورتةى بابةتةكة

ِيَ دة كرا سةد لة
َ بة ضاوةر
ئةم كتي
سةد ئاييني و هزري بووا ية  ,بةآلم
َ كرد كة سةدا
خودي بابة تةكان وةيلي
َ  ,سةدا
نؤوةتي ئاييني و هزري بي
َ  ,نةك حيز بي
دةية كةى تر سيا سي بي
ئيسالمي بيَ!
ئةاييين رِةمسةي كةورد ئيسةالمة! كةة دةنووسةني ئةاييين
رةمسةةي يةةاخود فةةةرمي ئةةةو ئايينةةة نييةةة كةةة لةةة نةةاو
ضوارضيَوةى هةر سيَ دةسةآلتةكةى ثياواني سيكيولةرى
دةولَةةةت بةةؤ خاثانةةدني خةةةلَكي عةةةوام قسةةةى لةةة سةةةر
دةكريَ! بة واتاي دةنووسن ئاييين دةولَةةت ئيسةالمية ,
خؤشيان تةواو لة ياسا و ريَساكاني ئيسالم دوورن!ئةطةر
بة زماني ذمارة قسة بكةين :كورد لة سةدا نؤوةتي 91%
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ئيسالمة يةان موسةلمانة ! نزيكةةى بةة خؤهيشةيت خةؤي
ئةةةوة ضةةواردة سةةةدةية ئيسةةالمي وةغ ئةةايينيَكي ثةةرِ
ضارةسةر وةرطرتووة .كورد وةكو عةةرةب نةةبووة  ,كةة
دةسةةةآلتي عةةةرةبي و ضةةةند كةللةةة رِةقيَكةةي عةةةرةبي
قةبولَي ئةو ئايينةة نويَيةةى بةيَ شةةرِ نةةكردووة هةرضةي
كوردة لة ثةا رِووخةاني دةولَةةتي ميةديا  ,كةة نزيكةةى
هةزار سالَ بووة لة ذيَر دةسةيت فةار دابةووة هةةروةها
وةكو عةرةب هيض دةسةآلت و كيةانيَكي سياسةي نةةبووة
كة شةرِي لة ثيَناو بكات ...ئةو كوردانةى كوذراويشن لةة
شةةرِ بةةةرطريان لةةة دةسةةآلتي داطريكةةةري فةةار  ,هةةيض
دةولَةتيَك و ئايينيَكي سةربةخؤي نةبووة!! ئةو لة سةدا
دةيةي  %01كة لة سةةر ئةاييين تةرن وةغ  :مةسةيحي ,
زةردةشيت  ,كاكةةيي  ,ئيَزديةاتي....هةرضةةندة ئةةو لةة
سةةةدا دةيةةة لةةة ضةةاو سةةةدا نؤوةتةةة لةةة رووى ذمةةارةوة
كةمةةة!! بةةةآلم ئةةةو ذمةةارة كةمةةة دةطةرِيَتةةةوة بةةؤ
كراوةيي ئيسالم!! هةرضةندة زاتي خودا هيض "ئايينيَكي
"تر جطة لة ئيسالم وةغ ئةايني قةةبوولَ ناكةات هةةروةها
خؤي وةغ دوا ئاييين ئامساني خودا بؤ مرؤظةي نةاردووة
ئيسةةالمة و ثيَةةي رِازي بةةووة  ,بةةةآلم لةةة رووي بةةاوةرِةوة
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,هةرضةندة خؤي تةبشريية هةروةها رِةمحةتة بؤ هةةموو
خةلَك  ,زؤر لة كة ناكات كة باوةرِ بة خورتي بة ئيسالم
بيَنيَةةت  ,بةةةلكو هةةةموو مرؤظةةي ئةةازاد كةةردووة هةةةتا بةةة
ئيسالم كافر بيَت!!! هةرضةندة هةنةديَ كةورد ثيَشةرت و
ئيَسةةتا بوونةتةةة مةسةةيحي...لةةة ئيسةةالمدا وةغ ناوهيَنةةان
ناوي عيسا لة حممةد زيةاتر هةاتووة! لةة هةةموو طةرينطرت
مةسيح ثيَغةمبةةريَك بةووة تةةنيا بةؤ جوولةكةة هةاتووة ,
جيَي كورد ,تورغ ,فار .....نابيَتةةوة!!بةة واتةاي وةغ
ئةةايني ,كةةة نةةابيَ دواي هةةاتين ئيسةةالم هةةيض ئةةايينيَكي
ئامساني شةريعةتي وي ئيشي ثيَ بكريَ  ,عيسا ثيَغةمبةر
بؤ كورد نة هاتووة و بةووني كةوردي قةةبوولَ نييةة! ئةةو
ئايينة وةغ ئايينةكاني ثيَشوو ئاييين نةتةوةيني-تايبةتن
بة نةتةوةي جيةاوازةوة .-كةورد لةة هاوكيَشةةكاني هةةر
ضةةوار ئينجيلةةي مرؤظكةةردةدا شةةويَين نييةةة!!!هةرضةةي
زةردةشةةت و بةةووني ئاظيَسةةتاية زؤر تيَبةةيين هةلَةةدةطريَ
 :جاريَ هةر دةقةكة ثيَة هاتين ئيسالم بة نزيكةى هةزار
و س ةيَ سةةةد سةةالَ بةةة دةسةةت ئةسةةكةندةري مةكةةدؤني
سةةوتيَندراوة!! ئةةةو دةقةةةى كةةة هةيةةة لةةة سةةةردةمي
ساسانيةكان نووسراوةتةوة! بة واتاي ئايينةكة ئامسةاني
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نييةةة و نةةة ماوةتةةةوة!! زؤر ئاسةةايية كةةة زةردةشةةت
ثيَغةمبةةةر ب ةيَ و شةةةريعةتةكةى لةةة ئاظيَسةةتادا هةةةبيَ!!
خودا خؤي لة قورئان دةفةرمويَ ":هيض نةتةوةيةغ نييةة
ثيَغةمبةرمان بؤ نة نارد بيَ بة زماني قةومةكةة دوا بةيَ
تةةاكو –شةةةريعةتةكةى-بؤيةةان رِوون بكاتةةةوة ".ئةطةةةر
ئاظيَستا كوردي بيَ  ,كيَ زةردةشيت كوشتووة ؟؟ ئةطةر
دةقي ئاظيَستا بة كوردي بيَ و لة تةرِةف خوداوة هات بيَ
 ,ئةوا زؤر ئاسايية قورئان و ئاظيَستا لة مةسةلةى نويَةذ و
رؤذوو و زةكات...بة يةكبضن ضونكة هةردووغ لة تةةرِةف
خودا دابةزيوة...هةردووغ بؤ ئةوة هاتوون كة بانطةوازى
بكةن بؤ ثةرستين يةغ خةودا!! هةيض كةسةيَ نييةة هةةتا
زةردةشةةتينا و ئاظيَسةةتانا بةةي و بلَةةيَ ئاظيَسةةتا بةةة
كوردي بةووة !! ئةةدي بةؤ فارسةي نةة بيَةت؟؟ بةة هةةر
ي ؟؟ جياةانبيين
ي ئاظيَسةتا ضةي تيَةدا بة َ
ي دةبة َ
زمانيَك بة َ
ئاظيَستا ضيية؟؟ئاظيَستا كوردي بيَ يان نةبيَ  ,ئةايينيَكي
نةتةوةيية بة دابةزيين قورئان زةمةني بةة سةةر ضةووة و
لة الي خوداوة ضيرت قةبوولَ نيية!!!
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لة سةر كاكةيي و ئيَزدياتي نةادويَم  ,ضةونكة كتيَبةةكم لةة
سةريان هةية بة ناوي ":زماني ئاييين كورد " و هةروةها
ذمارةيان زؤر كةمة!
لةةة سةةيكيولةري كةةورد دةثرسةةم ئ ةاخؤ شةةتيَك هةيةةة بةةة
كؤمةةةةلَطاي كةةةوردي؟؟ بةةةؤ كورديَةةةك لةةةة سةةةةردةمي
سةةةيكيوالريزم دةرنةكةةةةتووة ؟؟ بةةةةر لةةةةوةى وةآلمةةةي
ثرسيارةكان طرميان بكةين يان ثيَشبينيين بكةين؟؟ ئةوا
وةغ طويان سيكيولةرة كوردةكان خاوةن هةيض هزريَكةي
نويَ نيني ئةوةى دةيلَةيَن سةيكيولةريرت لةة نةتةةوةى دي
طوتويةتي!!!
كؤمةةةلطاي كةةوردي وةغ جوطرافيةةا بةةووني هةيةةة  ,بةةةآلم
كؤمةلَطاي هزري كورديةوة لة سةردةمي سيكيوالريزمةوة
بةةووني نييةةة  .لةةة رووى كؤمةلناسةةي و سةةايكؤلؤذيةوة
شرِؤظةوة نةكراوة! لة سةةردةمي ئيسةالميةوة ضةةندةها
كورد كتيَيب ئايني و ميَذووي وةهايان هةبووة كةة بؤنةتةة
ذيَدةر بةؤ نةتةةوةى ةةيرة-كةورد ,بةةآلم لةة سةةردةمي
سيكيوالريزمي كةوردي هةيض كورديَةك لةة شةانؤ  ,ئةةدةب
,سياسةت و جياان بووني نيية!!
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ئةوروثا زؤري لة سةر با دةكريَ  ,بة جؤريَك بةشيَك لة
سيكيولةرة كوردةكان ئةوةندة بة ئةةوروثا و سيسةتةمي
سياسةةي و كؤمةآليةةةتي ئةةةوروثا موعجيةةب و شاطةشةةكةن
هةةةروةها وا ئةةةوروثا بةةة خةةةلِكي عةةةوام دةناس ةيَنن كةةة
بةهةشةةةةةتيَكة لةةةةةة سةةةةةةر زةوى !!ئةةةةةةوة ئةةةةةةوروثا
بةشةةداريكردووة لةةة بةةة سةةتين ضةةةندةها ريَككةوتنامةةةى
شاراوة و ئاشكرا دذ بة كورد هةروةها ئيَستا كورد وةغ
ضةةةند عةشةةريةتيَك دةبينيَةةت بؤيةةة طرنطةةي بةةة زارةكةةاني
زماني كوردي لة جياتي زماني كوردي...
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